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بیمارستان در دست احداث مرند

ــه شهرســتان  ــان این ک ــا بی  اســتاندار آذربایجان شــرقی ب
مرنــد از نظــر بهداشــت و درمــان وضعیــت خوبــی نــدارد، 
بــر تکمیــل بیمارســتان در دســت احــداث این شهرســتان 

تاکیــد کــرد .... 8 8

ــان و شــرکت  ــوت از محقق ــا دع ــران ب ــرژی اتمــی ای رئیــس ســازمان ان
ــن ســازمان  ــت: ای ــزر گف ــت در حــوزه لی ــه فعالی ــان ب ــش بنی ــای دان ه
نســبت بــه ایجــاد آزمایشــگاههای لیــرز اقــدام کــرده اســت و آماده اســت 
تــا شــرکت هــا از ایــن ظرفیــت آزمایشــگاهی بــرای پیشــبرد برنامــه های 

خــود اســتفاده کننــد ....

 رییــس کمیســیون پتروشــیمی اتحادیــه 
صادرکننــدگان نفــت، گاز و پتروشــیمی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ۴۵ درصــد از ارز کشــور 
توســط پتروشــیمی هــا تامیــن مــی 
شــود، گفــت: اکنــون در زنجیــره تکمیلــی 
الفین هــا ماننــد پلــی اتیلــن، بــا تکیــه بــر 
ــعه ای در  ــای توس ــی طرح ه ــوان داخل ت

دســتور کار اســت.
ــا بیــان اینکــه  »محمدرضــا حیــدرزاده« ب
ــا پتروپاالیشــگاه ها  احــداث پتروشــیمی ی
ــرط  ــه ش ــد ب ــود آور باش ــد س ــی توان م
ــته  ــی وابس ــای حاکمیت ــه نهاده ــه ب آنک
نباشــد، افــزود: اگــر بحــث خــوراک را 
نیــز در نظــر بگیریــد ، به طــور قطــع 
مــی توانــد ســودآور باشــند امــا متاســفانه 
ــد  ــم و بع ــی کنی ــداث م تاسیســات را اح
ــن  ــم؛ ای ــی گردی ــوراک م ــال خ ــه دنب ب
باعــث مــی شــود کــه پتروشــیمی نتوانــد 
را  تریــن درخواســت هایــش  ابتدایــی 

ــد. ــته باش داش
هــا  طــرح  از  بســیاری  ادامــه داد:  وی 
ــتی  ــای باالدس ــه نهاده ــد ک ــود دارن وج
ــوند  ــی ش ــه م ــا توجی ــداث آنه ــرای اح ب

و در نهایــت بــه نتیجــه نمــی رســند، 
بــه عنــوان نمونــه بــه پاالیشــگاه ســیراف 
اشــاره مــی کنــم. در جامعــه ایرانــی نــگاه 
ــچ تالشــی  ــدت اســت و هی ــاه م ــا کوت ه
ــوزه  ــره ارزش در ح ــل زنجی ــت تکمی باب
ــود. ــی ش ــام نم ــگاهی انج ــای پاالیش ه

حیــدرزاده تاکیــد کــرد: پاالیشــگاهی مثل 
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــارس نی ســتاره خلیــج ف
فشــارهای اقتصــادی راه انــدازی شــد ، امــا 
ــا  ــه مشــکالت حــال حاضــر ب ــا توجــه ب ب
ظرفیــت کامــل فعالیــت نمــی کنــد ؛ چــرا 
ــد  ــته دارد و بای ــی انباش ــت بده ــه دول ک
هــر چــه ســریع تــر آن را پرداخــت کنــد ، 
از ایــن رو فرصــت تفکــرات کالن را نــدارد .

وی بــا بیــان اینکــه بــرای تکمیــل زنجیــره 
ارزش باید ســرمایه کشــور ۲ تا ۳ ســال در 
پــروژه هــای صنعتــی بخوابــد و دولــت در 
طــی ایــن مــدت بپذیــرد کــه درآمدهایــی 
ــت:  ــز دارد، گف ــی نی ــد نفت ــر از درآم غی
ــای مســتقیم  ــات ه ــد روی مالی ــی توان م
ــاز کنــد ؛ امــا ایــن کار را نمــی  حســاب ب

کنــد.
بــه گفتــه رییــس کمیســیون پتروشــیمی 

گاز   ، نفــت  صادرکننــدگان  اتحادیــه 
بــزرگ  هــای  شــرکت  پتروشــیمی  و 
پتروشــیمی جهــان ملــزم بــه فــروش 
ــع میــان  ــه صنای دانــش فنــی روز خــود ب
دســت و پاییــن دســت هســتند ، امــا 
ــای  ــرکت ه ــتی ش ــع باالدس ــام صنای تم
ــد  ــاده ان ــی افت ــه تعطیل ــه ورط ــی ب اروپای
، چــون متمرکــز شــده انــد کــه محصــول 
ــه  ــان ب ــد و خودش ــا بخرن ــی را از م میان
محصــول نهایــی تبدیــل کننــد.وی ادامــه 
ــه  ــت ک ــن مبناس ــر ای ــد ب ــن فراین داد: ای
میــزان ســودآوری را حســاب مــی کننــد و 
ترجیــح مــی دهنــد کــه ســهم ســودآوری 
را در زنجیــره پاییــن دســت کامــل کــرده 
و باالدســت را تعطیــل مــی کننــد و از 
کشــورهایی مثــل ایــران محصوالتــی چون 
اتیلــن را خریــداری کــرده و بــه محصــول 
ــن مســئله  ــد. ای ــی کنن ــل م ــی تبدی نهای
ــد  ــای ۳۰ درص ــه ج ــود ب ــی ش ــث م باع
ارزش افــزوده ، ۱۳۰ درصــد ارزش افــزوده 

ــود. ــاد ش ایج
حیــدرزاده تاکیــد کــرد: در زنجیــره ارزش 
بایــد خــوراک پاییــن دســتی تامیــن شــود 
و طبیعتــا وقتــی موضــوع حــل نشــود 
ــه  ــد . ب ــی آی ــود م ــه وج ــم ب ــالف ه اخت
همیــن دلیــل بســیاری از پــروژه هــا 
کلنــگ مــی خورنــد ، ســرمایه هــم تزریــق 
مــی شــود امــا وقتــی بــه ۳۰ درصــد 
ــف  ــال متوق ــد س ــرای چن ــد ب ــی رس  م
مــی شــود .وی بــا بیــان اینکــه رونــد بــازار 
ــواد  ــرف م ــه مص ــان داده ک ــی نش جهان
پلیمــری بــه طــور میانگیــن در ســال 
۴ درصــد افزایــش داشــته و بــا ظهــور 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــزان تح ــن می ــا ای کرون
ــال  ــی در ۲ س ــت: حت ــت، گف ــه اس گرفت
گذشــته باعــث نوســان در تقاضاهــای 
ــم  ــد و پارادای ــا ش ــری در دنی ــواد پلیم م
ــازار اروپــا اتفــاق افتــاد کــه  جدیــدی در ب

ــت  ــال ۲۰۲۱ پلن ــی از س ــرز عجیب ــه ط ب
ــی  ــای اروپای ــیمی در بازاره ــای پتروش ه
ــه  ــت ؛ چراک ــل رف ــه تقلی ــل و رو ب تعطی
بــه ســمت پلیمرهــای ســازگار بــه محیــط 

ــد. ــه ان ــت رفت زیس
مدیرعامــل پتروشــیمی آریــا ساســول 
افــزود: هــم اکنــون یــک گریــدی از پلیمــر 
وجــود دارد بــه اســم PLA کــه از نیشــکر 
تولیــد و پلیمــری ســازگار بــا محیــط 
ــه  ــه ب ــا توج ــن رو ب ــت . از ای ــت اس زیس
ــا  ــوژی دنی ــازار تکنول ــه در ب ــی ک اتفاقات
افتــاده اســت ، کشــورهای کمتــر توســعه 
ــال  ــد س ــران همیشــه چن ــل ای ــه مث یافت
از بــازار تکنولــوژی دنیــا عقــب بــوده 
ــا  ــه اروپ ــی ک ــون و خطاهای ــد . در آزم ان
و آمریــکا بــرای توســعه ایــن تفکــر ایجــاد 
و تکنولــوژی را تجــاری ســازی مــی کننــد 
، ایــران و کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه 
ــداری  ــاال آن را خری ــیار ب ــت بس ــا قیم ب
بــر  تاکیــد  بــا  کنند.حیــدرزاده  مــی 
ــان در  ــذاری ات ــت گ ــث قیم ــه مبح اینک
ــی قیمــت آن  ــا براســاس ارزش حرارت دنی
ــران  ــت: در ای ــود ، گف ــی ش ــبه م محاس
یــک فرمــول را بــر اســاس میانگیــن 
قیمــت نفتــا و پلــی اتیلــن چیــن و هنــد 
ــده  ــن ش ــل تعیی ــه حم ــر هزین ــا کس ب
ــی در  ــازار صادرات ــا ب اســت. در حالیکــه م
ــش  ــث افزای ــر باع ــن ام ــم و ای ــد نداری هن
کشــور  در  اتــان  خــوراک  رویــه  بــی 
ــان  ــت ات ــه داد: قیم ــت.وی ادام ــده اس ش
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــنامه ش ــق بخش طب
پتروشــیمی ایــران بیــن ۲۲۰ تــا ۴۰۰ دالر 
در نظــر گرفتــه شــده ، اما اساســا محصولی 
کــه ارتباطــی بــه بازارهــای پلیمــری مثــل 
هنــد نــدارد ، نبایــد در قیمــت گــذاری بــه 
عنــوان مبنــا قــرار گیــرد. قیمت بــازار هند 
ــت  ــم ؛ قیم ــارج کنی ــول خ ــر از فرم را اگ

ــد . ــد ش ــل خواه ــان تعدی ات

توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با تکیه بر توان داخلی

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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مقیاس آبخیزداری را باید تغییر دهیم

کنعانی ، سخنگوی وزارت امور خارجه :

وزیر جهاد کشاورزی :



سیاسی
خبر

رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس:

اصالح الگوی کشت طرح مهم دولت 
برای ارتقای جایگاه کشاورزی است

رئیس جمهور طرح اصالح الگوی کشت و نیز کشاورزی قراردادی را دو 
طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز 

حمایت از اقتصاد روستاها با به صرفه شدن کشاورزی عنوان کرد.
سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون »کشاورزی، آب، منابع 
با اشاره به اهمیت و  طبیعی و محیط زیست« مجلس شورای اسالمی، 
و  استقالل  تأمین  نیز  و  پیشرفت کشور  و  توسعه  جایگاه کشاورزی در 
امنیت غذایی، امکانات موجود در کشور از جمله اراضی حاصلخیز گسترده 
و حتی آب مورد نیاز بخش کشاورزی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با 
وجود کاهش نزوالت آسمانی، با مدیریت صحیح منابع موجود می توان به 

توسعه بیشتر بخش کشاورزی دست یافت.
رئیس جمهور اصالح الگوی کشت را از جمله برنامه های دولت برای بهره 
برداری بهتر از منابع موجود دانست و بر همکاری دولت و مجلس برای 

اجرای کامل این طرح تاکید کرد.
رئیس جمهور توجه به اقتصاد روستا و به صرفه شدن آن را برای توسعه 
روستایی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی ضروری 
دانست و افزود: دولت مردمی برای تحقق این مهم، اجرای طرح کشاورزی 
قراردادی را آغاز کرده است که می تواند با ارتقای شاخص های پیش بینی 
کشاورزی  اقتصاد  رونق  به  کشاورزان،  برای  اطمینان بخشی  و  پذیری 

بیانجامد.
رئیسی بر اهمیت سرمایه گذاری و نظارت بر بخش های مختلف از تولید، 
تأمین تا توزیع و مصرف محصوالت کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: 
بالیای  از  ناشی  خسارت های  برابر  در  کشاورزان  به  خسارت  پرداخت 
طبیعی، ارتقای عملکرد بیمه های محصوالت کشاورزی، الیروبی و ارتقای 
بهره وری قنوات، احداث سدها و آب بندها و ارائه تسهیالت به کشاورزان 
برای تأمین تجهیزات، از اقدامات حمایتی مهمی است که دولت مردمی 

به اجرای آنها توجه ویژه دارد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه بنا به آمارها بیش از ۱۲ هزار عضو هیئت 
علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشاورزی داریم که سرمایه 
ارتقای  بزرگی برای کشور و کشاورزی کشور هستند، خاطرنشان کرد: 
بهره وری در کشور حلقه مفقوده بوده، لذا دولت مردمی با جدیت به دنبال 
برقراری پیوند و همکاری مؤثر علم پایه میان بخش های مختلف تولیدی با 

بخش های مرتبط دانشگاهی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز 
برنامه ۵ ساله هفتم، به ارتقای جایگاه کشاورزی به عنوان یک اولویت نگاه 
می کند، به نمایندگان مجلس نیز توصیه کرد که همین نگاه را در بررسی 

و تصویب این دو الیحه دنبال کنند.
نیز  و  شرایط  تسهیل  با  کشاورزی  محصوالت  صادرات  افزایش  رئیسی 
کمک به بازاریابی، تالش برای رفع مشکالت در زمینه تأمین نهاده های 
شرایط  ایجاد  و  امهال  عشایر،  و  کوچک  دامداران  برای  ویژه  به  دامی 
کشاورزان  برای  کشاورزی  تسهیالت  استمهال  درخواست  پذیرش 
آسیب دیده از بالیای طبیعی، کمک به رفع مشکالت و رونق یافتن شیالت 
و آبزی پروری و احیای بخش حمایت از کشت پنبه و دانه های روغنی را 
از دیگر برنامه های دولت برای ایجاد رونق و ارتقای جایگاه کشاورزی در 

اقتصاد کشور عنوان کرد.
در این جلسه، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز در سخنانی 
با ارائه آمارهایی از بهبود و ارتقای تولید، خرید تضمینی و تأمین کاالهای 
اساسی، صادرات محصوالت زراعی و باغی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، 
کشت دیم، ظرفیت های سردخانه ای، افزایش تعداد باغات مادر برای ارائه 
نهال مطمئن با باغداران، اجرای طرح توزیع هوشمند کاالهای اساسی، 
شیالت و آبزی پروری، صدور سند برای اراضی زراعی و نیز ذخایر کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی اظهار داشت: در طول یکسال گذشته به مرور 
شاهد کاهش درخواست و صدور مجوزهای واردات کاالهای کشاورزی 

بوده ایم که گواه افزایش تولید این محصوالت در داخل کشور است.
ساداتی نژاد افزایش مجموع تولید غالت را از ۱۷,۹ به ۲۰.۳ میلیون تن، 
برنج را از ۱.۸ به ۲.۳ میلیون تن، جو را از ۱.۶ به ۲.۳۵ میلیون تن، ذرت 
علوفه ای را از ۱۴ به ۱.۵ میلیون تن و محصوالت باغی را از ۲۴.۲ به ۲۵.۷ 
میلیون تن ذکر کرد و اظهار داشت: در سال اول فعالیت دولت مردمی، 
همچنین خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ۵۵ درصد، ظرفیت تولید 
کشاورزی  اراضی  اسناد  صدور  درصد،   ۲۰ تکمیلی  صنایع  محصوالت 
۷۰۰ درصد رشد داشته و ارزش صادرات محصوالت آبزی پروری از ۵۵۵ 
میلیون دالر به ۷۰۰ میلیون دالر رسیده که این آمار باعث شده مجموع 
رشد ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی که در ابتدای دولت منفی 
۵.۴ درصد بود، در بهار امسال با رشد ۴.۳ درصدی به منفی ۰.۸ درصد 
برسد و قطعاً با انتشار آمار تابستان امسال شاهد مثبت شدن این عدد 

خواهیم بود.
با اشاره به آغاز اجرای طرح اصالح الگوی کشت  وزیر جهاد کشاورزی 
تاکید کرد که اجرای موفق این طرح نیاز به همکاری همه اجزای دولت 
و نیز حمایت مجلس شورای اسالمی و دیگر ارکان نظام دارد و گفت: 
مهمترین،  عنوان  به  را  قراردادی  کشاورزی  طرح  اجرای  مردمی  دولت 
توسعه کشاورزی  و  رونق  و  از کشاورز  راه حمایت  بهترین  و  مؤثرترین 
آغاز کرده و ادامه خواهد داد. همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه، 
لزوم جلوگیری از خرد شدن بیش از حد اراضی کشاورزی، لزوم حمایت 
جدی تر شبکه بانکی از کشاورزان و دامداران، اجرای سریع تر طرح اصالح 
الگوی کشت متناسب با اقلیم، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، 
توجه به توسعه شیالت و آبزی پروری به ویژه در سواحل جنوبی کشور، 
توسعه صنایع تکمیلی، ارائه تسهیالت برای خرید تجهیزات کشاورزی و 
توجه بیشتر به ارتقای اثربخشی بیمه محصوالت کشاورزی و نیز حمایت 
از کشاورزان آسیب دیده از بالیای طبیعی را به عنوان مهمترین دغدغه ها 

و درخواست های خود مطرح کردند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه 
اتحادیه  با  رویارویی  به یک  نیست  مایل  ایران 
اروپا روی بیاورد و وارد روند تقابلی شود، گفت: 
ببرند همانطور  به ماشه تحریم  آنها دست  اگر 
در  نیز  ایران  داده ایم،  نشان  این  از  پیش  که 
خود  دست  در  ابزارهایی  از  متقابل  اقدامی 

استفاده می کند.
کنعانی  ناصر  خبری  نشست  ایرنا،  گزارش  به 
در  رسانه  اصحاب  با  خارجه   امور  سخنگوی 
کردن  محکوم  ضمن  امورخارجه  وزارت  محل 
رخ  جنایت  گفت:  شاهچراغ  تروریستی  حادثه 
شاهچراغ  در  موسی  احمدبن  حرم  در  داده 
خدمتگزاران  همه  و  خودم  جانب  از  را  شیراز 
ملت شریف ایران در دستگاه دیپلماسی محکوم 

می کنم.
وی افزود: این حادثه متاسفانه منجر به شهادت 
بیگناه  و  عزیز  شهروندان  از  زیادی  جمع 
خردسال  نوجوان  کودک  و  زن  از  اعم  ایرانی 
هم  زیادی  جمعیت  و  است  شده  سالخورده  و 

مجروح شدند.
شناخته  مظلومیت  مظهر  عنوان  به  آرتین 

می شود
وی ادامه داد: این اقدام تروریستی و حادثه تلخ 
و شهادت جمعی از فرزندان ایران زمین را به 
محضر مقام معظم رهبری و آحاد ملت شریف 
ایران به ویژه به خانواده های داغدار که از آن 
را از دست دادند، تسلیت می گویم و از خداوند 
برای  اجر  و  صبر  داغدار  های  خانواده  برای 
عزیزان از دست رفته علو درجات و مجروحان 
عاجل  از خداوند شفای  تروریستی  حادثه  این 

مسئلت می کنم.
قلب  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همدردی  ابراز  در  روزها  این  ایرانیان  همه 
مظلومیت  مظهر  عنوان  به  آرتین  با  محبت  و 
اوج  یافته است؛ کودک معصومی که در  تبلور 
مظلومیت با چشمان معصوم و کودکانه خود در 
این جنایت مرگبار شاهد از دست دادن پدر و 

مادر و برادر است.
مقابل  در  بودند  نشینی  باغ  مدعی  که  آنهایی 

جنایت شاهچراغ زبان به کام گرفتند
کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
متاسفانه کسانی که خود را مدعی باغ نشینی 
توصیف  نشینی  جنگل  مدعی  را  دیگران  و 
و  گرفته  کام  به  زبان  روزها  این  در  می کنند، 
را  بشر  حقوق  از  حمایت  و  نمی گویند  سخن 
حمایت از حقوق زن حمایت از حقوق کودک 
را که همواره مدعی آن هستند را به فراموشی 
سپرده اند و یا با عبارات و واژه های دوگانه و سه 
گانه مطالبی را اظهار می کنند و از کنار آن به 
سادگی و راحتی عبور می کنند و نقشه خود را 
در دامن زدن به خشونت و اغتشاش و تحریک 
و ایجاد زمینه برای این گونه اقدامات تروریستی 
و تلخ به فراموشی می سپارند و مسئولیت خود 

را در این ارتباط نادیده می گیرند.
ایران  برجسته  نقش  اگر  کرد:  تاکید  کنعانی 
مبارزه  در  سلیمانی  قاسم  نامدار  سردار  و 
قطعاً  نبود،  داعشی  و  تکفیری  تروریسم  با 
جامعه جهانی و همه دولت های مدعی حقوق 
این  از  ناشی  جنایات  درگیر  زمان  این  تا  بشر 

جریان تروریستی بودند و قطعاً نقش برجسته 
سردار  این  نقش  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
بزرگ  تهدید  این  کردن  دور  در  ایرانی  بزرگ 
از روی سر جامعه جهانی در تاریخ ثبت خواهد 
شد و آزادگان جهانی حتما با انصاف و قضاوت 
نقش  و  می کنند  نگاه  این  به  جهانی  عادالنه 

ایران و سردار ایرانی را به یاد خواهند سپرد.
مداخله  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
امور  در  کانادا  خصوص  به  غربی  کشورهای 
طول  در  متاسفانه  کرد:  تاکید  ایران  داخلی 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  اخیر  تحوالت 
اقدامات  هم  و  جویانه  مداخله  اظهارات  شاهد 
غیرسازنده و غیرمسئوالنه و اقداماتی که عماًل 
از  در درخواست های مسالمت جویانه بخشی 
اقشار جامعه فهیم ایرانی را با اقدامات نسنجیده 
آشوب  و  اغتشاش  به  خود  آمیز  تحریک  و 
کرده اند  ایجاد  را  نامناسبی  شرایط  و  کشاندند 
که حتی زمینه برای شنیدن صدای افرادی که 
دارای دیدگاه های انتقادی مسالمت آمیز بودند 
آفرینی  نقش  برای  را  زمینه  و  دادند  تغییر  را 
خشونت طلبان و اغتشاشگران فراهم کردند و 
حقوق  از  حمایت  هم  را  مداخالت  این  مبنای 

زنان و حقوق اقلیت ها قرار دادند.
زنان و کودکان در معرض تحریم های ظالمانه 

آمریکا قرار دارند
در  کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
ایرانی  اقوام  و  ندارد  موضوعیت  اقلیت ها  ایران 
بزرگ  جامعه  از  بخشی  همه  که  دارند  حضور 
ایران تاریخی و تمدنی هستند و اجزای اصیل 
و  زنان  حقوق  از  هستند.  ایرانی  بزرگ  جامعه 
اینگونه  می کنند.  صحبت  حقوق  این  از  دفاع 
اظهارات مداخله جویانه است و اظهارات توأم با 
نفاق و دورویی است و آنهایی که از حقوق زنان 
تحریم های  با  ارتباط  در  چرا  میکنند،  صحبت 
اطاعت  و  همراهی  و  آمریکا  دولت  یکجانبه 
پذیری اروپا از تحریم های یکجانبه آمریکا توجه 
نکردند که تحریم های بدون تبعیض علیه فرد، 
فرد ملت ایران که شامل دختران و زنان ایرانی 

و کودکان ایرانی هم شده است.
وی ادامه داد: در کجای این تحریم های طوالنی 
که  اروپایی  مقامات  آمریکا،  دولت  بی سابقه  و 
االن در امور ایران و زنان مداخله می کنند، در 
این تحریم ها بدون تفکیک و بدون تبعیض زنان 
ایرانی هم در معرض همه تحریم ها  و کودکان 
قرار دارند و بیماران ایرانی هم در معرض همین 
تحریم ها هستند. بنابراین ادعای امروز آن ها با 
نفاق است و اظهارات آن ها در مربوط به مسائل 
بینانه  واقع  غیر  ایرانی  اقوام  و  زنان  به  مربوط 
جایگاه  نیست.  ایران  حقایق  با  منطبق  و  است 
ایران و حقوق  ایران و حقوق زنان در  زنان در 
دختران و مادران در ایران نه فقط درخواست از 
فرهنگ  و  تمدن  تاریخ  از  منبعث  بلکه  قوانین، 

ایرانی است.
سپاه یک نهاد نظامی رسمی جمهوری اسالمی 

ایران است و تحریم آن کامال غیرقانونی است
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مقامات 
آلمان درباره احتمال قرار گرفتن سپاه در لیست 
گروه های تروریستی این کشور، گفت: اظهارات 
مقامات کشور آلمان در ارتباط با تصمیم برای 

و  غیرسازنده  اقدامات  ادامه  در  سپاه،  تحریم 
غیرمسئوالنه این کشور است که ناشی از ادامه 
ملت  و  دولت  با  ارتباط  در  این ها  غلط  رویکرد 

ایران است.
انقالب  پاسداران  سپاه  کرد:  تاکید  کنعانی 
اسالمی  جمهوری  رسمی  نظامی  نهاد  اسالمی 
آلمان و هم دیگر  امیدواریم هم دولت  و  است 
به  دارند،  اقدامی  زمینه  این  در  که  دولت ها 
توجه  خودشان  غیرسازنده  اقدامات  نتیجه 
کنند و به طور خاص منافع دوجانبه خودشان 
تصمیمات  و  زودگذر  سیاسی  مصالح  قربانی  را 

احساسی نکنند.
اوکراین، سالح  جنگ  در  طرفی  هیچ  به  ایران 

صادر نمی کند
ارسال  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  کنعانی 
جمهوری  گفت:  روسیه  به  نظامی  تسلیحات 
هیچ  به  سالح  کننده  صادر  ایران  اسالمی 
برای استفاده در جنگ  از جمله روسیه  طرفی 
ایران همواره مخالف جنگ در  اوکراین نیست. 
اوکراین، سوریه، یمن است و ضرورت استفاده 
فصل  و  حل  برای  را  سیاسی  راهکارهای  از 

اختالفات می داند.
همه  داد:  ادامه  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
شکل  ابتدای  از  ایران  دیپلماتیک  تالش های 
برخالف  االن  تا  جنگ  بحران  این  گیری 
فرافکنی  ایران  علیه  که  مدعی  کشورهای 
می کنند و میلیاردها دالر تسلیحات و تجهیزات 
به یک طرف جنگ صادر می کنند، پایان دادن 
به جنگ و استفاده از مکانیزم سیاسی برای حل 
و فصل این اختالف بوده است و این سیاست را 

ادامه خواهد داد.
فعالیت شبه رسانه اینترنشنال، مانند یک رسانه 

تروریستی است
عملکرد  مورد  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
گفتگوهای  اخیراً  گفت:  نیز  اینترنشنال  شبکه 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  دوجانبه ای 
عربستان نبوده که این موضوع به طور مستقیم 
مطرح شود اما به طور قطع دستگاه دیپلماسی 
از مجاری دیپلماتیک نظر و دیدگاه خود را به 
جدی  طور  به  ارتباط  این  در  عربستانی  طرف 

اعالم کرده است.
رسانه  شبه  این  عملکرد  کرد:  تاکید  کنعانی 
همانند عملکرد یک اتاق جنگ و اتاق عملیات 
و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  ملت  علیه 
رسانه  یک  فعالیت های  شبیه  فعالیت هایش 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  و  است  تروریستی 
این ارتباط تا االن اقداماتی را از طرق مختلف 
برخورد  برای  را  تکمیلی  اقدامات  و  داده  انجام 
این شبکه در دست پیگیری دارد و  با  حقوقی 
نتایج آن را در زمان مقتضی اعالم خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اعمال تحریم ها 
از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: 
ایران تکرار  با  تصمیم آمریکا و اروپا در ارتباط 
اقدامات غیرسازنده و ناشی از درک نادرست آنها 
در  آنها  است.  ایران  داخلی  تحوالت  به  نسبت 
مقطعی با درک واقع بینانه از بی اثر بودن اعمال 
تحریم ها عالقمند به انجام گفت وگو و مذاکره با 

ایران شدند.
داشت:  اظهار  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه میز مذاکره را 
ترک نکرده و نمی کند؛ ایران وارد روند مذاکرات 
شد و در روند مذاکرات به دلیل محاسبات غلط 
خودشان و شرایط داخلی دولت آمریکا و منافع 
دولت  از  صهیونیستی  رژیم  احیاناً  که  سیاسی 
از  غفلت  نوعی  دچار  می کرد،  مطالبه  آمریکا 
و  گفتگو  روند  پیگیری  در  خود  اساسی  منافع 
تفاهم با جمهوری اسالمی ایران شدند. در حال 
با محاسبات غلط دست  با نگاه توام  نیز  حاضر 
تحریم ها  اعمال  یعنی  قدیمی  ناکارآمد  ابزار  به 

می زنند. 
کنعانی تاکید کرد: ایران مایل نیست که به یک 
رویارویی با اتحادیه اروپا روی بیارود و وارد روند 
تقابلی با آنها شود. موضع ایران انجام گفت وگو 
بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک است.

وی در ادامه اظهار داشت: تکلیف آمریکا معلوم 
و مشخص است، توصیه ما به اتحادیه اروپا این 
نزنند،  گره  آمریکا  به  را  خود  منافع  که  است 
منافع خود را به صورت مستقل ببینند و روی 
تحوالت داخلی ایران که مربوط به ایران است 
شرط بندی غلط نکند و مسیر تعامل و سازنده 

در پیش بگیرد.
تاکید  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
کرد: پاسخ ایران به رفتار توام با احترام متقابل، 
اگر  و  است  متقابل  احترام  بر  مبتنی  و  سازنده 

که  همانطور  ببرند  تحریم  ماشه  به  دست  آنها 
پیش از این نشان داده ایم ایران نیز اقدام متقابل 
استفاده  خود  دست  در  ابزارهایی  از  و  می کند 

می کند.
کنعانی خاطر نشان کرد: بار دیگر تاکید می کنم 
استفاده از روش های قهری و تجربه شده قبلی 
بود  نخواهد  آمریکا  و  اروپا  منافع  تامین کننده 
متضرر  ایران  فقط  رویکردی  چنین  اتخاذ  با  و 
نمی شود. بلکه خود آنها نیز ضرر کننده اساسی 
خواهند بود. ما آنها را به اتخاذ رفتارهای سازنده 

در قبال ایران ترغیب می کنیم.
ایران یک شریک برای توافق است

در  مالی  رابرت  اظهارات  به  پاسخ  در  کنعانی 
کرد:  تاکید  ایران  به  سالح  فروش  توقف  مورد 
این اظهارات فرافکنانه است و جمهوری اسالمی 
نیست.  یک طرف جنگ  آمریکا  برخالف  ایران 
همچنین مذاکرات برجام ارتباطی به موضوعات 
برای  سیاسی  اراده  آمریکا  اگر  لذا  ندارد  دیگر 
توافق دارد، ایران یک شریک برای توافق است. 
و  گرفته  تصمیم  مسئوالنه  باید  آمریکا  دولت 

عمل کند.
مورد  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
گفت:  روسیه  و  ایران  مشترک  کمیسیون 
مشترک  همکاری های  کمیسیون  شانزدهمین 
حال  در  گروزنی  در  روسیه  و  ایران  اقتصادی 
برگزاری است و این فرصتی است تا در خصوص 
آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری 
میان دو کشور تبادل نظر شود و در حال حاضر 
نیز آقای صفری معاون دپیلماسی اقتصادی در 

روسیه حضور دارند.
وی در مورد اظهارات اخیر رافائل گروسی رئیس 
گفت:  اینطور  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
قطعا اگر آژانس سیاسی کاری نکند، جمهوری 
اسالمی ایران معتقد است که با مذاکرات فنی 
و کارشناسی مسائل بین دو طرف قابل حل و 

فصل خواهد بود.
سیستم  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مالی دوجانبه ایران و روسیه که با هدف حذف 
است،   شده  انجام  معامالت  از  دالر  و  سوئیفت 
گفت: به اندازه ای که اطالع دارم در این ارتباط 
توافق  بر  مبتنی  خوبی  بسیار  پیشرفت های 
از شبکه  بتوانیم  اینکه  برای  دوجانبه داشته ایم 
پرداخت متقابل در سیستم بانکی شهروندان دو 
کشور استفاده کنیم. در این زمینه اشکاالت و 
مشکالت تکنیکی و فنی کوچکی وجود داشت 
فصل  و  حل  برای  تالش  در  طرفین  در  که 

موضوع بوده اند.
االن  زمینه  این  در  اینکه  کرد:  عنوان  کنعانی 
جدیدی  اطالعات  کجاست،  وضعیت  آخرین 
ندارم اما به اندازه ای که اطالع دارم پیشرفت ها 
از  یکی  جزو  می تواند  و  بوده  خوب  بسیار 
توفیقات دو کشور در حوزه اقتصادی در آینده 

نزدیک باشیم.
اظهارات  به  خارجه  وزارت  واکنش  درباره  وی 
دنبال  به  آمریکا  اینکه  درخصوص  کربی  جان 
مواضع  گفت:  نیست،  برجام  مذاکره  ادامه 
و  است  چیز  یک  می کنند  اتخاذ  که  سیاسی 
دیگری  چیز  می شود  بدل  و  رد  که  پیام هایی 
با  ارتباط  در  فعال  در مجموع کنشگری  است؛ 
برجام وجود دارد و دچار رکود سیاسی در نقل 

و انتقال دیدگاه ها نیستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: معتقد 
هستیم که اراده سیاسی دولت آمریکا است که 
می تواند برای بحث پیشبرد برجام و شکل گیری 
سیاسی  اراده  به  هم  این  و  کند  کمک  توافق 
تاکید می کنیم ما منتظر  آمریکا برمی گردد و 
خودمان  مصالح  و  منافع  تامین  برای  توافق 
سیاست  ایران  اسالمی  جمهوری  و  نمی مانیم 
خارجی و روابط خارجی خود را به برجام گره 

نزده و نخواهد زد.
وی در ارتباط با بحث تبادل زندانیان بین ایران 
که  کرده ایم  تاکید  هم  قبال  ما  گفت:   آمریکا  و 
طرق  از  آمریکا  با  زندانیان  تبادل  مذاکرات 
توافقاتی هم  بوده و  ثالث در جریان  طرف های 
نشده  عمل  هنوز  آن  اجرای  اما  گرفته  صورت 
است ما حسن نیت خودمان را قباًل در مذاکرات 
نشان دادیم در اجرای تعهد هم با نگاه به مسائل 
برای  گام  یک  انسان دوستانه  رویکرد  و  انسانی 
آمریکایی  طرف  اما  برداشته ایم  موضوع  این 
تاکنون در این ارتباط اقدام عملی مثبتی انجام 
نداده است و امیدواریم مبتنی بر آن چیزی که 
در مواضع سیاسی اعالم می کنند در عمل هم 
توافق  و  کنند  اقدام  دوستان  انسان  موضوع  از 

تبادل زندانیان انجام شود.

کنعانی: اروپا وارد روند تقابل با ایران نشود
خبر

آمادگی سازمان انرژی اتمی برای 

همکاری با محققان در حوزه لیزر

های  شرکت  و  محققان  از  دعوت  با  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
دانش بنیان به فعالیت در حوزه لیزر گفت: این سازمان نسبت به ایجاد 
این  از  ها  تا شرکت  است  آماده  و  است  کرده  اقدام  لیرز  آزمایشگاههای 

ظرفیت آزمایشگاهی برای پیشبرد برنامه های خود استفاده کنند.
 »محمد اسالمی« در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و 
فوتونیک ایران ضمن بازدید از این نمایشگاه درباره کاربردهای مختلف لیزر 
در صنایع و جدیدترین دستاوردهای این حوزه اظهار کرد: لیزر برای مردم 
دانشی نام آشنا بوده و در حوزه های مختلف دارای کاربردهای فراوانی است؛ 

لیزر یک فناوری پیش برنده محسوب می شود و دانشی ترکیبی است .
اسالمی گفت: در نظر داریم تا از این فناوری در حوزه های پزشکی، صنعتی، 
به صنعت کنیم و  تبدیل  را  این دانش  و  استفاده کرده  امنیت  دفاعی و 
اصلی  کارکرد  بتوانند  مسیر صنعتی  شدن  در  دستاوردها  این  امیدواریم 
خود را پیدا کنند که در آن صورت شاهد گسترش بسیار خوب استفاده از 
لیزر و فوتونیک خواهیم بود و در نهایت این روند می تواند منجر به پایین 
آمدن قیمت تمام شده محصوالت تولید شده با استفاده از این دانش و 
در سال های  تصریح کرد:  ایران  اتمی  انرژی  فناوری شود.رییس سازمان 
اخیر، سازمان انرژی اتمی روی موضوع بسیار مهم استفاده از لیزر برای 
عمق دهی به قطعات موتورهای توربینی در نیروگاه ها و هواپیماها تمرکز 
کرده است.  وی گفت: یکی دیگر از دستاوردهای مهم در این حوزه استفاده 
از دانش ترکیبی در بخش دارویی و پزشکی است، زیرا می توان از دانش 
لیزر برای درمان بیماری سرطان استفاده کرد. لیزر همچنین می تواند در 
زمینه تولید رادیوداروها و تکنولوژی های جدید در تجهیزات پزشکی مورد 
استفاده قرارگیرد به طوری که با بهره گیری از لیزر می توان نسبت به از بین 
بردن سلول های سرطانی اقدام کرد و این کار بدون عوارض جانبی است.

معاون رییس جمهور بیان کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه تولید 
رادیوداروها پیشگام است و اکنون در حال برداشتن گام های بزرگتر هستیم 
مانند شیمی درمانی در  پر عارضه ای   از موارد  بتوانند  امیدواریم مردم  و 
زمینه بیماری های سرطان آسوده شوند و در نظر داریم تا با استفاده از 
این دانش و دفع سلول های سرطانی بدون عوارض جانبی از درد و رنج 

بیماران بکاهیم.
تولید  برای  را  لیزر  از  استفاده  نیز  اظهار کرد: در بخش صنعتی  اسالمی 
ماشین آالت و قطعات در دستور کار قرار داده ایم؛ زیرا نیازمند قطعات ریز 
و حساسی هستیم که این تکنولوژی را سایر کشورها در اختیار ما قرار 
نمی دهند. بنابراین با استفاده از فناوری لیزر می توان فرآیندهای ساخت و 

تولید چنین قطعاتی را دنبال کرد.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه، تکنولوژی میکروماشین  ارایه شده و باید 
توجه داشت که این فناوری قادر است ریزترین ماشین آالت و قطعات مورد 
نیاز را بسازد. وی خاطرنشان کرد: لیزر از دامنه گسترده ای بهره مند است و 
شرکت هایی که اکنون در این نمایشگاه حضور دارند؛ دارای توانمندی های 

فراوانی هستند.
فوتونیک  و  لیزر  حوزه  در  فعال  شرکت های  از  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
حمایت  کرده و این روند را گسترش خواهیم داد زیرا اعتقاد داریم لیزر 
باید به معنای واقعی جایگاه خود را در عرصه های گوناگون پیدا کند. باید 
توجه داشت که لیزر در صنایع دفاعی دارای جایگاه ویژه ای است و از آن 

حمایت می شود.

امیر سیاری: تشییع پرشکوه شهدای 

شاهچراغ بیانگر انسجام ملت ایران است

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به حادثه دلخراش حرم مطهر حضرت 
بیانگر  شاهچراغ  شهدای  پیکر  پرشکوه  تشییع  گفت:  )ع(  موسی  بن  احمد 

انسجام، همدلی و همت بلند ملت ایران است.
گردهمایی  در  ارتش  هماهنگ کننده  معاون  سیاری  حبیب اله  دریادار  امیر 
این  برگزاری  از  داشت: هدف  اظهار  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  و  فرماندهان 
گونه برنامه ها دیدار دوباره با خانواده ایثارگران و زنده نگهداشتن یاد و خاطرات 

دوران دفاع مقدس است.
معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اهمیت تکریم پیشکسوتان دوران 
دفاع مقدس گفت: احترام به پیشکسوتان از اقدامات بسیار موثری است که به 
فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی باید از طرف مسئوالن انجام شود.دریادار 
بن  احمد  تسلیت حادثه حرم مطهر حضرت  ادامه ضمن عرض  در  سیاری 
موسی علیه السالم )شاهچراغ( گفت: این حادثه تروریستی دل همه ملت عزیز 
ایران را به درد آورد. جمعیت عظیم و بزرگی که چند روز گذشته جهت تشییع 
پیکر مطهر شهدای این حادثه تلخ در استان فارس حضور یافت بیانگر اتحاد، 
برابر جبهه  ایران در  بلند ملت بزرگ  انسجام و همت  همدلی، هماهنگی و 
کفر و الحاد است. وی با بیان اینکه چهار نفر از شهدای این حادثه دلخراش 
ارتش جمهوری  زمینی  نیروی  و  دریایی  تفنگداران  تیپ  خانواده  به  متعلق 
اسالمی هستند، تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح و ارتش از توانمندی های 
باالیی در مواجهه با تهدیدات برخوردارند؛ به طوری که هیچ دشمنی قصد 
و جرأت تعرض به تمامیت ارضی جمهوری اسالمی را به خود راه نمی دهد.

دریادار سیاری خطاب به پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، گفت: بازدارندگی 
و اقتدار امروز به سادگی به دست نیامده است و مرهون خدمات شما عزیزان 
است.وی خاطرنشان  دفاع مقدس  افتخار  دوران سراسر  گرانقدر  تجربیات  و 
کرد: امروز به واسطه نیروی انسانی زبده و کارآمد که از مهمترین مولفه های 
این  و  دارد  قرار  باالترین سطح  در  ما  کشور  می شود،  محسوب  ملی  قدرت 
فرزندان و دست پرورده های شما پیشکسوتان  نیروهای متخصص،  و  جوانان 
عزیز هستند.معاون هماهنگ کننده افزود: امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در تمامی رده ها و نیروهای چهارگانه خود در حوزه تجهیزات و فناوری های 
دفاعی به خودکفایی رسیده و دست نیاز به سوی هیچ کشوری دراز نمی کند؛ 
به طوری که تاکتیک ها و تکنیک های نظامی همه زائیده فکر و ایده فرماندهان 
و مدیران خودمان است و این همان توان بازدارندگی و بومی سازی مولفه های 

قدرت ملی در مواجه با تهدیدات است.

سه شنبه 10   آبان 21401 سال پنجم - شماره    151



اقتصاد
اخبار

معاون وزیر راه: زمان صدور پروانه در 
طرح نهضت ملی مسکن کاهش می یابد

به  پروانه  صدور  زمان  کاهش  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
دو هفته در طرح نهضت ملی مسکن بسیار حائز اهمیت است که 

شهرداران در این مسیر به مردم کمک کنند.
شهرستان  در  عمرانی  پروژه های  افتتاح  حاشیه  در  آیینی  محمد 
بهارستان که با حضور محسن منصوری استاندار تهران ، حجت السالم 
نوروزی نماینده مردم شهرستان رباط کریم و بهارستان در مجلس 
بهارستان  شهرستان  مسئوالن  و  فرماندار  نوحی   ، اسالمی  شورای 
اظهار کرد: محالت فرسوده و سکونتگاه های حاشیه ای  برگزارشد 
عنوانی مناسب برای شهرها و مناطق شهرنشینی نیست و این مناطق، 

منطقه کم برخوردار نامگذاری شده است.
محرومیت  و  رسانی  خدمت  برای  تالش ها  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
زدایی در مناطق کم برخوردار در این دولت با سرعت انجام می شود 
افزود: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در خانه های غیر ایمن زندگی 

می کنند که نوسازی این منازل باید با سرعت انجام شود.
در  محرومیت زدایی  راستای  در  بازآفرینی شهری  پروژه  اتمام ۲۵۵ 

سراسر کشور
پروژه   ۲۵۵ اتمام  به  کشور  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
بازآفرینی شهری در راستای محرومیت زدایی در سراسر کشور اشاره 
کرد و گفت: این پروژه ها با۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار ساخته و تقدیم 
نقاط مختلف کشور دست  پروژه دیگر در  مردم شده است و ۳۹۰ 

اقدام است.
آیینی به حمایت استاندار تهران به عنوان رییس بازآفرینی شهری 
در طراحی پروژه های جدید و رفع محرومیت تاکید و تصریح کرد: 
مشارکت مردم نسبت به نوسازی واحدهای فرسوده در معرض خطر 
در قالب بسته حمایتی جامع بانکی و دولتی در نظر گرفته شده است.

تراکم تشویقی برای نوسازی محله ای
وی به ارائه بسته تشویقی و ابالغیه شورای عالی شهرسازی و معماری 
اشاره کرد و افزود: تراکم تشویقی برای نوسازی محله ای در نگاه محله 
محوری در کشور آغاز شده است و مالکین و سازندگان می توانند در 

ساخت و سازها اقدام و از مشوقات دولتی بهره مند شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحقق ۱۲ هزار واحد مسکونی 
ساخت  آمار  کرد:  بیان  تهران  استان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

مسکن نهضت ملی در حاشیه شهر تهران کمتر است.

 

امضای  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
افزایش  برای  قزاقستان  با  تفاهمنامه 
یک  از  کشور  دو  ترانزیتی  بار  حجم 
در  تن  میلیون  چهار  به  تن  میلیون 
سال خبر داد و گفت:کشور قزاقستان 
به  چین  قطارهای  تردد  مسیر  در 
توافق هایی  و  دارد  قرار  ایران  سمت 
برای تسهیل تردد در این مسیر با وزیر 

تجارت قزاقستان انجام شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه وشهرسازی 
جلسه  درباره  قاسمی«،  »رستم 
و  وزیر  معاون نخست  با  مشترکی که 

قزاقستان و هیات همراه  وزیر تجارت 
در ساختمان دادمان برگزار شد،  گفت: 
تفاهم  یادداشت  امضای  بر  کشور  دو 
حوزه  در  همکاری ها  افزایش  برای 
حمل ونقل و ترانزیت به توافق رسیدند 
که شامل سه موضوع مهم الکترونیکی 
کردن گمرکات،  یکسان کردن تعرفه ها 
تجار  و  رانندگان  برای  ویزا  صدور  و 

ایرانی می شود.
به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ترکمستان  ایران،  میان  اخیر  جلسه 
برای  سه جانبه  توافق  و  قزاقستان  و 

تسهیل موضوع حمل ونقل و ترانزیت، 
مسیر  در  قزاقستان  کشور  کرد:  بیان 
قطارهای چین به ترکمنستان و ایران 
تسهیل  برای  توافق هایی  و  دارد  قرار 
تجارت  وزیر  با  مسیر  این  در  تردد 

قزاقستان انجام شده است.
تجارت  وزیر  داد:  ادامه  قاسمی 
فردا  همراه  هیات  همراه  به  قزاقستان 
از بندر شهید رجایی بازدیدی خواهند 
داشت و مقرر شد در حوزه های مختلف 
ریلی،  حمل ونقل  جمله  از  حمل ونقل 
حمل ونقل جاده ای،  حمل ونقل دریایی 

از  بار  انتقال  و  هوایی  حمل ونقل  و 
کریدورهای شمال- جنوب و شرق به 

غرب با ایران همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه حجم ترانزیت ایران 
و قزاقستان در حال حاضر یک میلیون 
تن در سال است،  افزود: طی توافقنامه 
خواهد  امضا  به  امروز  که  مشترکی 
رسید افزایش حجم ترانزیت میان دو 
کشور از یک میلیون تن به ۴ میلیون 

تن در سال پیش بینی شده است.
»سریک ژومان گارین«، معاون نخست 
وزیر و وزیر تجارت قزاقستان نیز درباره 
مذاکرات انجام شده در این جلسه به 
توافق تهران و آستانه برای فعال کردن 
درحوزه های  مابین  فی  همکاری های 
و  ترانزیت  حمل ونقل،  مختلف 
لجستیک اشاره کرد و گفت: دو کشور 
درباره مسائل موجود در زمینه ترانزیت 
برچیدن  برای  راه  نقشه  تعیین یک  و 
این مشکالت میان ایران، ترکمنستان 
این  توافق رسیدند که  به  و قزاقستان 
در  مشترک  نشست  در  اخیرا  موضوع 

کشور ترکمنستان نیز مطرح شد.
وی در پایان به توافق دو کشور برای 
امضای یک یادداشت تفاهم به منظور 
ارتقاء سطح همکاری های زیربنایی در 
حوزه لجستیک حمل ونقل اشاره کرد.

وزیر راه: حجم بار ترانزیت ایران و 
قزاقستان چهار برابر می شود

گزارش

 ایران و روسیه ۴ سند همکاری
 امضا کردند

مشترک  کمیسیون  نشست  شانزدهمین  در  روسیه  و  ایران   
اقتصادی با هدف گسترش روابط دو کشور چهار سند همکاری 

امضا کردند.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، سند راهبردی توسعه روابط دوجانبه 
جواد  امضای  به  روسیه   فدراسیون  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
اوجی، وزیر نفت به عنوان ریاست هیئت ایرانی کمیسیون مشترک 
نخست وزیر  معاون  نواک،  الکساندر  و  روسیه  و  ایران  اقتصادی 

روسیه رسید.
تفاهم نامه اخذ وام برای برقی سازی پروژه خط ریلی اینچه برون 
- گرمسار نیز بین علی فکری، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 

ایران با والدیمیر ایلیچوف، معاون وزیر اقتصاد روسیه امضا شد.
سالمت  حوزه  در  همکاری ها  دوجانبه  تفاهم نامه  این،  بر  افزون 
بین محمدحسین نیکنام، مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت 
گالگولوف،  سرگی  و  ایران  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

معاون وزیر بهداشت فدراسیون روسیه امضا شد.
از  انرژی گستر سینا  زیار، مدیرعامل هلدینگ  همچنین محمد 
پرومسی  دولتی  مدیرعامل شرکت  میخائیل سیالنتیف،  و  ایران 
ریوایمپورت روسیه نیز تفاهم نامه همکاری برای اجرای پروژه های 

EPC خطوط لوله انتقال فرآورده منعقد کردند.
اوجی، وزیر نفت در آیین افتتاحیه شانزدهمین کمیسیون مشترک 
برقراری  روسیه،  فدراسیون  و  ایران  اسالمی  اقتصادی جمهوری 
همکاری های بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب 
سوآپ  سرمایه گذاری،  و  تجارت  تسهیل  به منظور  اتکا  قابل  و 
و  نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت  گاز،  به ویژه  انرژی  حامل های 
توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت و سرمایه گذاری 
طرف روس در بخش های مختلف صنعت نفت ایران به خصوص 
توسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی، پاالیش نفت و توسعه 
میدان ها، فعال کردن کریدور شمال - جنوب به ویژه با تمرکز بر 
استفاده کامل از ظرفیت موجود و توسعه زیرساخت ها را از جمله 

محورهای کاری میان دو کشور دانست که باید فعال شوند.
وی همچنین پذیرش متقابل نظام استاندارد دو کشور با هدف 
توسعه تجارت، تبادل محصوالت کشاورزی شامل واردات غله از 
و  روسیه  به  گرمسیری  کشاورزی  محصوالت  صادرات  و  روسیه 
استفاده از موقعیت ایران به عنوان هاب ترانزیتی و سوآپ محصوالت 
کشاورزی روسیه، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه گذاری های 
منطقه ای و جهانی و توافق صندوق های ضمانت دو طرف برای 
هدف  با  طرف  هر  شرکت های  برای  متقابل  ضمانت نامه  صدور 
کاهش ریسک تجارت و سرمایه گذاری را از دیگر محورهای کاری 

میان دو کشور برشمرد.
وزیر نفت با بیان اینکه امیدوارم این مذاکرات و یادداشت تفاهم 
و شرکت های  وزارتخانه ها  بین  ثمربخش  قراردادهای  امضای  به 
خصوصی دو کشور منجر شود، اظهار کرد: وزارت نفت جمهوری 
توافق های  پیگیری  برای  خود  توان  همه  از  ایران  اسالمی 
توافق های  معتقدیم  زیرا  کرد،  خواهد  استفاده  حاصل شده 
همکاری های  مستحکم  سازه  برای  نقشه ای  حکم  در  انجام شده 
پیگیری های جدی  نیازمند  سازه  این  و ساخت  است  کشور  دو 
اجرایی و تحقق واقعی همکاری ها است، بر این اساس پایش وضع 
و سرعت پیشرفت اجرایی توافق ها، رفع موانع و ناهماهنگی های 
احتمالی و تعریف فعالیت های جدید در دستور کار بنده در وزارت 

نفت ایران خواهد بود.

تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه 
 بانک مسکن، تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند
 مراسم امضای تفاهم نامه شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با هدف توسعه 
همکاری و خدمات متقابل در حوزه خدمات مالی در بستر بازار سرمایه با 
در  دو شرکت  عامل  مدیران  با حضور  مسکن  بانک  تامین سرمایه  شرکت 

نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، در این مراسم که 
در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری کشور برگزار 
شد، جواد عشقی نژاد مدیرعامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس و شهاب 
به مدت یک  بانک مسکن  تامین سرمایه  مدیرعامل شرکت  الدین شمس 

سال تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند.
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در این خصوص تصریح کرد: 
پیرو جلسات کارشناسی متعدد بین دو شرکت تامین سرمایه از این پس در 
راستای توسعه نقش بازار سرمایه در تامین مالی مسکن اقداماتی از جمله 
پذیره نویسی  کنسرسیوم جهت  تشکیل  زمینه  در  مشترک  همکاری  انجام 
صندوق های سرمایه گذاری و انواع اوراق بدهی و همچنین طراحی و تاسیس 
مالی  تامین  توسعه  برای  خرد  منابع  تجهیز  با هدف  مالی  تامین  ابزارهای 

پروژه های ملی توسط این دو تامین سرمایه صورت می پذیرد.
تامین سرمایه صنعتی  اولین  به عنوان  فارس  تامین سرمایه خلیج  شرکت 
کشور و با شعار »همراه شما در توانمندسازی مالی« ضمن ایجاد تعامل با 
سایر تامین سرمایه های فعال در بازار سرمایه، رسالت ارائه خدمات مالی و 
مشاوره جهت توانمندسازی در حوزه کسب و کارها و صنعت را بر عهده دارد.

امضای تفاهم نامه بانک توسعه تعاون با 
صندوق کارآفرینی امید

با امضای تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون با صندوق کارآفرینی امید، صندوق از 
زیرساخت بانکداری الکترونیک بانک برای اتصال به شبکه بانکی بهره مند می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون،در این تفاهم نامه که به مدت ۵ سال می 
باشد خدمات مختلف از جمله ارائه خدمات بانکداری الکترونیک مبتنی بر حساب و 
کارت توسط بانک برای اتصال صندوق به تمامی سرویس ها و سامانه های تعاملی 
بانک مرکزی پیش بینی شده است. بر اساس این تفاهم نامه، سرویس های مبتنی 
بر کارت و حساب در رنج شماره های معین و نوع سپرده های خاص با مجوز بانک 
در سامانه بانکداری صندوق کارآفرینی امید ازجمله:خدمات شتاب،شاپرک،ساتنا،پایا 
و نظایر آن به مشتریان صندوق ارائه می شود.بانک توسعه تعاون همچنین امکان 
امید جهت حساب ها و دریافت گردش  برای صندوق کارآفرینی  برخط  دسترسی 
انواع  سویی  کند.از  می  فراهم  نیز  را  بانک  نزد  مشتریان  و  صندوق  های  حساب 
درصندوق  پد،کیوسک  خودپرداز،پین  های  دستگاه  مانند  الکترونیکی  ابزارهای 

استقرار می یابد .
در بخشی از این تفاهم نامه همچنین عملیات تسویه حساب تراکنش های شتابی و 
شاپرکی با بانک مرکزیواعالم به صندوق کارآفرینی امید توسط بانک توسعه تعاون 

انجام می شود.
بر اساس این تفاهم نامه سود سپرده به منابع موجود در حساب های صندوق نزد 

بانک توسعه تعاون طبق توافق طرفین پرداخت می شود.
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کروکی آنالین خسارت بیمه پارسیان عرضه شد

کروکی آنالین خسارت بیمه پارسیان، کامال ابتکاری و مبنایی فناورانه 
و نوآور دارد که عالوه بر مشتری مداری به افزایش ارزش بازار این 

شرکت کمک خواهد کرد.
به گزارش اخباربانک، هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان با 
تاکید بر به سیاست های این شرکت بیمه ای در حوزه محصوالت 
آنالین  کروکی  خدمت  ارائه  از  محور،  بنیان  دانش  و  آپی  استارت 
خسارت خبر داد و اظهار داشت: این محصول برای اولین بار در صنعت 
بیمه کشور و توسط بیمه پارسیان عرضه و بستری کامال دانش بنیان 

و فناورانه دارد.
وی با مد نظر قرار دادن نوآورانه بودن کروکی آنالین خسارت ادامه داد: 
این محصول کامال جدید و ابتکاری  بوده و روش استفاده ای تسهیل 

سازی  شده دارد که همه افراد می توانند از آن بهره مند شوند.
اویار حسین ارائه این خدمت را حاصل مشارکت بیمه مرکزی و پلیس 
راهور با بیمه پارسیان اعالم کرد و گفت: این محصول تا یک ما دیگر 
عرضه شده و خسارت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان را پوشش می 

دهد.
وی عدم حضور پلیس و مراجعه به مراکز بیمه ای را از امتیازات این 
خدمت برشمرد و افزود:  زیاده دیده و مقصر حوادث رانندگی با نصب 
این برنامه بر گوشی تلفن همراه می توانند؛ اطالعات حادثه را بارگذاری 
کرده و با ارسال آن، کارشناسان به برآورد خسارت اقدام کرده و مبلغ 

بیمه زیاندیده به حساب بانکی وی واریز می شود.
مدیرعامل بیمه پارسیان تولید این خدمت را مقدمه ای بر حمایت از 
شرکت ها و طرح های دانش بنیان عنوان کرد و یادآور شد: صنعت 
نوآورانه  محصوالت  استفاده  برای  مناسبی  بسیار  بستر  کشور  بیمه 
فناورانه داشته به طوری بیمه مرکزی می تواند با ایجاد مقررات متحد 
الشکلی مسیر را برای ارائه خدمات و استفاده از این فرصت، فراهم و 

تسهیل سازد.

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ارتباطات و فناوری  گفت: در بخش 
حمالت  با  لحظه  هر  ما  اطالعات 
و  زیرساختی  حوزه های  به  دشمن 
هستیم  مواجه  داخلی  پلتفرم های 

تدابیر  و  هوشیاری  با  عموماً  که 
روبه رو  ناکامی  با  ذیربط  بخش های 

می شوند.
ارتباطات،  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
مراسم  در  زارع پور«  »عیسی 

با تاکید  نکوداشت پدافند غیرعامل، 
در  پدافندی  اصول  رعایت  اینکه  بر 
توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور 
پدافند  افزود:  است،  ضرورت  یک 
اطالعات  فناوری  در حوزه  غیرعامل 
بسیار پررنگ تر از سایر حوزه ها است. 
در این عصر همه زندگی مردم وابسته 

به فناوری اطالعات شده است.
نشان  موضوع  این  ادامه داد:  وی 
می دهد که حوزه کاری ما با لحظه به 
لحظه زندگی مردم در ارتباط است و 
بر این اساس رعایت اصول پدافندی 
و  زیرساخت ها  این  امنیت  تامین  و 
اطمینان حاصل کردن از عدم آسیب 
زیادی  بسیار  اهمیت  از  آنها  پذیری 

برخوردار است.
ناکامی  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر 
بر  که  متعددی  سایبری  حمالت 
زیرساخت های کشور انجام می شود، 
فناوری  و  ارتباطات  بخش  در  گفت: 
حمالت  با  لحظه  هر  ما  اطالعات 
و  زیرساختی  حوزه های  به  دشمن 
پلتفرم های داخلی مواجه هستیم که 
عموماً با هوشیاری و تدابیر بخش های 

ذیربط با ناکامی روبه رو می شوند.
تالش های  به  اشاره  با  پور  زارع 
بردن  بین  از  برای  دشمن  گسترده 
اعتماد کاربران به سرمایه های داخلی، 
اضافه کرد: دشمن بیشترین توان خود 
را بر این حوزه متمرکز کرده است و با 
اقدامات کوری همچون حمالت »منع 
تا   )DDOS( توزیع شده«  خدمت 
پلتفرم های  اجتماعی و تخریب  ترور 
ایرانی به دنبال ناکارآمد و نا امن جلوه 

دادن پلتفرم های ایرانی است.
تاکید  با  پایان  در  ارتباطات  وزیر 
طرح  ارائه  و  سازی  امن  ضرورت  بر 
»پایداری خدمات در شرایط بحران« 
ارتباطی و  برای همه زیرساخت های 
گفت:  کشور،  مهم  فناورانه  خدمات 
برای  توان  همه  با  ارتباطات  وزارت 
ارائه  و  دیجیتال  اقتصاد  توسعه 
امن، پشت سر  و  با کیفیت  خدمات 
شرکت های  و  کشور  نخبه  جوانان 
از تمام  دانش بنیان ایستاده است و 
برای حفظ حقوق  ظرفیت های خود 
آنها  کاربران  و  ایرانی  پلتفرم های 

استفاده خواهد کرد.

وزیر ارتباطات در مراسم نکوداشت پدافند غیرعامل:

دفع روزانه حمالت متنوع دشمن به زیرساخت های 
ارتباطی کشور

سال پنجم - شماره    151سه شنبه 10   آبان 1401



اجتماعی
خبر

دبیر کارگروه مقابله با بیابان زایی هشدار داد

سرعت تخریب باال رفته است

میلیون  یک  حدود  سال  در  بیابان زایی  میزان  حاضر  حال  در 
هکتار و فعالیت های مقابله ای بیابان زدایی ۳۰۰ هزار هکتار برآورد 
می شود، دبیر کارگروه ملی مقابله با بیابان زایی این هشدار را داد 
و گفت: متاسفانه تخریب سه برابر از عملکرد ما پیش افتاده است.

به گزارش ایسنا، عباس نوبخت - معاون وزیر و رئیس سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور - در سومین نشست تخصصی 
جهاد  وزارت  محل  در  که  بیابان زایی  با  مقابله  ملی  کارگروه 
کرد:  بیان  عقب ماندگی ها  بر  تاکید  با  شد،  برگزار  کشاورزی 
برای  بحرانی  سطوح  بیابان زدایی،  ساله   ۲۰ برنامه  ابتدای  در 
سال   ۳ که  امروز  و  بود  هکتار  میلیون   ۶ کشور  در  بیابان زایی 
میلیون  به ۱۴  بحرانی  نقاط  داریم،  فرصت  برنامه  این  پایان  تا 

هکتار رسیده است.
وی با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی جهانی در سال ۲۰۲۱ 
افزود: از سال ۲۰۰۰ تعداد و مدت خشکسالی نسبت به دو دهه 
گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته و از طرفی ۲.۳ میلیارد نفر از 
جمعیت جهان با استرس کمبود آب مواجهند. ارزیابی دسترسی 
به آب نشان می دهد که هر ساله جمعیت بیشتری در کمبود 
آب به سر خواهند برد و تخمین زده می شود تا سال ۲۰۴۰ از 
هر چهار کودک، یک کودک تحت تاثیر تنش ناشی از کمبود 

آب قرار گیرد.
شرق  روستاهای  از  برخی  افزود:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
این  بر  با کمبود آب مواجهند آن هم در دل جنگل.  مازندران 
اساس حقایق و ارقام ارایه شده به یک جهت اشاره دارند و آن 
هم سیر صعودی طول مدت خشکسالی و افزایش شدت تاثیر آن 
است و در بازدیدهای میدانی آثار خشکسالی در ۵ منطقه رویشی 

کشور کامال مشهود است.
بر  بلکه  بشری  جوامع  بر  تنها  نه  خشکسالی  کرد:  تصریح  وی 
سیستم اکولوژیکی که بقای همه حیات از انسانها به آن وابسته 
است، نیز اثرگذار است.رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
تعدیل  و  مقابله  برای  راه  را جامع ترین  احیای سرزمین  کشور، 
حاصلخیزی  قابلیت  افزایش  گفت:  و  دانست  خشکسالی  اثرات 
خاک اکوسیستم ها را در برابر خشکسالی مقاوم می کند از این 
رو پوشش گیاهی و حفظ و ارتقای آن نقش مهمی در احیای 
کمک  جوامع  به  سرزمین  احیای  داد:  ادامه  دارد.وی  سرزمین 

می کند با خشکسالی سازگار شوند و ادامه حیات دهند.
نوبخت با اشاره به محدودیت های اقلیمی در سطح کشور تصریح 
کرد: ۳۵ درصد مساحت کشور در منطقه به شدت خشک، ۳۰ 
درصد در منطقه خشک و ۲۰ درصد در منطقه نیمه خشک است. 
متوسط بارندگی کشور ۲۳۰ میلی متر در سال و میزان تبخیر 
۳ برابر نرم جهانی است اینها همه هشدار است و باید در ایجاد 

زیرساخت های الزم برای عبور از بحران جدی باشیم.

ما  پدافند  بزرگ ترین  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
پدافند سبک زندگی است که باید از مدارس آغاز شود، 
در عین حال درباره بایوتروریسم و جنگ میکروبی هشدار 
داد و گفت: پدیده کرونا هنوز برای ما عالمت سوال است 
که چگونه ایجاد و تکثیر شد و چگونه ترامپ پس از ابتال 

به کرونا به سرعت درمان شد؟
بهداشت  وزیر  بهرام عین اللهی_  ایسنا، دکتر  به گزارش 
در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در نظام سالمت، 
امنیت  و  سالمت  موضوع  دو  مملکتی  هر  برای  گفت: 
مقوله  دو  این  در  بیشتر  امروزه جنگ هم  است.  حیاتی 
کشوری  به  می خواهند  که  کسانی  و  می گیرد  صورت 
قرار  تاثیر  تحت  را  امنیت  می کنند  سعی  بزنند  صدمه 
دهند مانند آنچه  که این روزها در کشور شاهد هستیم.  
به طور معمول همه فکر می کنند جنگ یعنی خاکریزی 
مشخص که اسلحه و ادوات جنگی به دست بگیریم ولی 
امروزه تجربیات زیادی در این زمینه به دست آوردیم و 
اکنون باید با روش های جدید جنگ که شاید در گذشته 

با آنها مواجه نبودیم آشنا شویم.
وی افزود: همیشه گفته ایم که پیشگیری بهتر از درمان 
سبک  مسئله  مهمترین  انسان ها  سالمت  در  و  است 
است.  افراد  سالمت  کننده  تضمین  که  است  زندگی 
آن  می کنند  دشمنان سعی  که  بیشترین چیزی  امروزه 
را به مخاطره اندازند همین سبک زندگی است. جوانان 
ما امروزه به جای اینکه دنبال ورزش و نشاط و آموختن 
سبک  دنبال  به  باشند  خوب  اخالق  و  اجتماعی  روابط 
صبح  از  جوان  یک  آن  در  که  هستند  دیگری  زندگی 
با  اینترنتی  جوانی  و  می کند  سر  موبایلش  با  را  تا شب 
حداقل ارتباط با محیط را داریم که این اینترنت معلم او 
شده و حتی می گویند جنگ امروز جنگ اینترنتی است. 
البته این موضوع تنها معطوف به ایران نیست و در سایر 

کشورها هم این اتفاق افتاده است.
عین اللهی افزود: اولین قدم ما باید اصالح سبک زندگی 
که  جایی  تا  باشیم  داشته  رویکرد جدیدی  یک  و  باشد 
قصد داریم اداره ای به اسم اداره سبک زندگی در وزارت 
قسمت های  شامل  موضوع  این  کنیم.  ایجاد  بهداشت 
مختلفی است و شاید بزرگ ترین پدافند ما پدافند سبک 
سایر  به  و  شود  آغاز  مدارس  از  باید  که  است  زندگی 
نیاز مادی ندارد و گاهی  انسان فقط  سطوح برسد. یک 
اعتقاد  با  تا  او بسیار حائز اهمیت است  نیازهای معنوی 
امامان و رعایت اخالق سبک زندگی خود  به خداوند و 

را بهبود بخشد.
عین اللهی تاکید کرد: در تاریخ خود جنگ های مختلفی 
را تجربه کردیم. االن در زمینه جنگ نظامی در منطقه 
جزو  از  هم  جهانی  ابعاد  در  و  می زنیم  را  اول  حرف 
کشورهای بسیار پیشرو وپیشرفته هستیم ولی این کافی 

و  کنیم  شناسایی  هم  را  دیگر  تهدیدات  باید  و  نیست 
در آن بخش هم پیشرفت کنیم و به مردم هم آموزش 
دهیم. در جنگ نظامی موضوع جنگ شیمیایی در بعد 
از جنگ  برهه ای  در  است.  اهمیت  حائز  بسیار  سالمتی 
تحمیلی با هجمه شیمیایی دشمن مواجه شدیم درحالی 
که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشتیم و درسی در این 
مورد نخوانده بودیم و بچه های ما خود مطالعات را آغاز 
کردند و به سرعت مقابله با جنگ شیمیایی آغاز شد و 
دنیا حرف  در  شیمیایی  مشکالت  درمان  در  هم  اکنون 

اول را می زنیم.
وی افزود: جنگ اقتصادی اکنون بسیار مهم است. یکی 
از مواردی که می تواند به ما ضربه بزند و دشمن به دنبال 
ناجوانمردانه  تحریم های  با  اقتصادی  جنگ  است  آن 
پیدا  نامناسبی  وضعیت  اقتصادی  نظر  از  وقتی  است. 
از  ما  به  می تواند  دشمن  و  شده  وقت ضعیف  آن  کنیم 
نظر سالمت و امنیت ضربه بزند. االن سال هاست تحت 
تحریم هستیم که در مورد سالمت هم ما را دچار مشکل 
کرده است. می گویند دارو تحریم نیست، اما من به آقای 
تدروس رئیس سازمان بهداشت جهانی گفتم خب وقتی 
پرداخت  را  دارو  پول  نمی توانیم  و  است  تحریم  بانک ها 
کنیم چگونه می گویید دارو و درمان تحریم نیست؟ این 

سابقه است  بی  تاریخ  در  است.  تحریم  ناجوانمردانه ترین 
که کشوری درگیر بیماری شود که تاکنون جان نزدیک 
۱۶۰ هزارنفر را گرفته است و در چنین شرایطی هم باز 

دست از تحریم برندارند. این یک جنایت تاریخی است.
او ادامه داد: البته گاهی این تحریم تبدیل به فرصت شد. 
قبل از تحریم باید بسیاری از موارد را وارد می کردیم در 

حالی که اکنون به خودکفایی رسیده ایم.
عین اللهی با اشاره به اهمیت دقت در جنگ میکروبی و 
بایوتروریسم، ادامه داد: آزمایشگاه های ما باید این امر را 
جدی بگیرند بویژه عزیزان در وزارت دفاع که این موضوع 
دانش خاص خود را هم نیاز دارد و بزرگترین حوزه جنگ 
میکروبی در ارتش آمریکا است. پدیده کرونا هنوز برای ما 
عالمت سوال است که چگونه ایجاد و تکثیر شد و چگونه 
ترامپ پس از ابتال به کرونا به سرعت درمان شد؟ یعنی 
اینها هم میکروب را تولید کردند و هم راه مقابله با آن را 
دارند و ولی راه مقابله را به کسی نمی دهند. ما در وزارت 
این  در  نظامی  نهادهای  با  همکاری  آمادگی  بهداشت 

رابطه را داریم تا آمادگی ما در این زمینه افزایش یابد.
وزیر بهداشت افزود: موضوع مهم این است که در زمینه 
محموله های  نفوذی  عوامل  برخی  هم  ژنتیکی  مباحث 
را منتقل می کنند. حتی در طب سنتی هم  ژنتیکی ما 

انواع مزاج ها را داریم زیرا ثابت شده است که ژن انسان ها 
در رابطه با بیماری خیلی موثر است؛ مثال دارویی روی 
فردی بسیار موثر و در فرد دیگری بدون تاثیر است؛ این 
از  اینها می توانند  و  بازمی گردد  افراد  ژنتیک  موضوع  به 
این طریق کاری کنند که اقدامات شان بر نیروهای مقابل 
اثر کرده اما بر خودشان بی اثر باشد و این مخاطره بزرگی 
تا  می کنند  تالش  نظامی  نهادهای  و  دانشگاه ها  و  است 
و  غیر  افراد  اختیار  در  ما  ژنتیکی  اطالعات  راحتی  به 

جاسوسان قرار نگیرد.
وی افزود: در رابطه با مواد غذایی هم می تواند تهدیدات 
غذایی و امنیتی به وجود آید. امروزه جوانانی داریم که به 
سمت مصرف فست فود و غذاهای پرکالری رفته اند که 
این خود یک تهدید است که می تواند در آینده جوان را 
دچار مخاطره کند. در کنار آن یک پیوست فرهنگی هم 
وجود دارد که کدام غذا را با چه کسی و در چه محیطی 
از  یکی  نیست.  ساده  اصال  غذا  موضوع  و  کنیم  مصرف 
که  است  کمبودها  غذایی  مواد  با  رابطه  در  ما  مباحث 
علی رغم تهدیدها دولت توانسته به خوبی با موانع مقابله 
کند. موضوع کمبودهای غذایی که گاهی به وجود می آید 
یک مشکل جهانی است به عنوان مثال در جنگ اوکراین 

کمبودهای غذایی زیادی ایجاد کرد.

وزیر بهداشت:  پدیده »کرونا« هنوز برایمان 
عالمت سوال است

و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس   
مرکز  راه اندازی  از  کشور  امالک 
آینده  در  معنوی  مالکیت  داوری 
بسیار نزدیک در این سازمان خبر 
داد و گفت که متولیان این مرکز 
با  آشنا  و  دانشگاهی  افراد  از  باید 

ادبیات مالکیت معنوی باشند.
اسناد  ثبت  سازمان  از  نقل  به 
بابایی  حسن  کشور،  امالک  و 
روسای  هم اندیشی  نشست  در 
پارک های علم و فناوری کشور با 
افزود: در  موضوع مالکیت معنوی 
سالی که هم مزین به سال تولید 
دانش بنیان و اشتغال آفرین است 
یکی از سیاست های و راهبردهای 
اشتغال  از  حمایت  قضاییه،  قوه 

دانش بنیان است.
وی افزود: اگر بخواهم تعبیری کنم 
حمایتی  نقش  و  بنیان  دانش  از 
چه  در  اینکه  و  معنوی  مالکیت 
دوره ای هستیم. به نظر من فعال در 
مرحله جنینی قرار داریم و هنوز 

به بلوغ نرسیده ایم و نیاز داریم که 
قانون در زمینه جهش تولید دانش 

بنیان هم داشته باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور اضافه کرد: فضا برای اینکه 
نوآورانه  و  خالقانه  و  پویا  محیط 
است.  شده  فراهم  گیرد،  شکل 
زمانی که فرد نوآور و خالق زمینه 
در  اینکه  و  می بیند  فراهم  را  کار 
و  قانونی  حمایت های  این  کشور 
بسترهای الزم وجود دارد برای کار 

انگیزه می گیرد.
در  فراوانی  نقایص  گفت:  بابایی 
معنوی  و  فکری  مالکیت  حوزه 
قوانین  همین  با  اما  دارد  وجود 
کارهای  می شود  هم  موجود 
بزرگی را انجام داد و نباید منتظر 
تصویب قوانین جدید باشیم. باید 
پارک های علم و فناوری معین را 
انتخاب و دفاتر مالکیت معنوی را 

در این پارک ها فعال کنیم.
هنوز  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کارشناس مالکیت معنوی نداریم، 
حل  برای  مرکزی  هنوز  گفت: 
داوری  نظر  از  اختالفات  فصل  و 
حوزه  این  در  کسی  اگر  نداریم؛ 
تضییع  من  حق  که  شود  مدعی 
طرح  قضایی  مرجع  در  و  شده 
طول  زیادی  مدت  کند،  دعوی 
می کشد که به شکایت در محاکم 
سازمان  شود.رئیس  رسیدگی 
اسناد و امالک کشور گفت:  ثبت 
حل  شورای  با  هم  تفاهم نامه ای 
که ۲ شعبه  منعقد شده  اختالف 
داوری راه اندازی شود زیرا یکی از 
محورهای توسعه کشورها، داوری 
و حل و فصل اختالفات است.وی 
گفت: آمادگی داریم تفاهم نامه ای 
با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
مالکیت  از  حمایت  راستای  در 
منعقد  وقت  اسرع  در  را  معنوی 
هم  آن  مقدمات  اگرچه  کنیم، 

فراهم شده است.
بازارهای  در  حضور  گفت:  بابایی 

است  این  مستلزم  بین المللی 
پژوهشی  دستاوردهای  که 
تجاری سازی و دارای عالیم شود.

و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس 
امالک کشور افزود: آمادگی داریم 
با  آموزشی  دوره های  و  کارگاه ها 
این  در  مجرب  اساتید  از  استفاده 
علوم  وزارت  همکاری  با  را  زمینه 
راستا دبیر  این  برگزار و حتی در 
کل سازمان مالکیت معنوی را به 

تهران دعوت کنیم.
ادبیات  نظر  از  اگرچه  گفت:  وی 
مالکیت معنوی ضعیف هستیم اما 
باید این ضعف را به سرعت برطرف 
کنیم. اینکه هنوز در ثبت اختراع 
و  نکردیم  برطرف  را  نواقص  آن 
ثبت اختراع هنوز به صورت کامل 
نیست.  مطلوب  نمی شود،  انجام 
اینکه اختراع ثبت شده چطور در 
گردش تجاری و صنعتی قرار گیرد 
باید  را  کند  کمک  اشتغال  به  و 

بررسی کنیم.

مرکز داوری مالکیت معنوی در سازمان ثبت راه اندازی می شود

 سفیر فنالند در دیدار با مدیر مرکز 
بازل  های  کنوانسیون  و  ای  منطقه 
حفاظت  سازمان  در  استکهلم  و 
محیط زیست بر تبادل دانش فنی و 
بهره گیری از توان و تخصص مشترک 
زیرساخت های  تقویت  منظور  به 

همکاری زیست محیطی تاکید کرد.
محیط  حفاظت  سازمان  از  نقل   به 
زیست، کاری کاهیلوئوتو سفیر فنالند 
ایران با حضور  در جمهوری اسالمی 
از  خارجه  امور  وزارت  از  نمایندگانی 
های  کنوانسینون  ای  منطقه  مرکز 
بازل و استکهلم در سازمان حفاظت 

محیط زیست بازدید کرد.  
و  ای  منطقه  مرکز  معرفی  از  پس 
آن،  المللی  بین  و  فعالیت های ملی 
ابعاد مختلف همکاری های دوجانبه 
جمله  از  زیست  محیط  حوزه  در 
اقتصاد  پسماندها،  صحیح  مدیریت 
چرخشی، سیاست ها و اقدامات انجام 
و  توجه  مورد  زیستی  محیط  شده 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
در  نگرانی  اظهار  با  فنالند  سفیر 
بر  موجود،  های  تحریم  خصوص 
تبادل دانش فنی و بهره گیری از توان 
و تخصص مشترک به منظور تقویت 
زیست  همکاری  زیرساخت های 

محیطی تاکید کرد.
تبادل  که  کردند  توافق  طرفین 
اطالعات مرتبط و برنامه های مشترک 
جلسات  برگزاری  طریق  از  را  خود 

ویدئوکنفرانس پیگیری کنند.  
و  قابلیت ها  به  توجه  با  همچنین، 
ظرفیت های محیط زیستی دو کشور 
و با بهره گیری از این توانمندی ها بر 
افزایش توسعه همکاری های دوجانبه 
زیست محیطی بین دو کشور تاکید 

شد.  

های  کنوانسیون  ای  منطقه  مرکز 
از  یکی  عنوان  به  استکهلم  و  بازل 
۱۴ مرکز منطقه ای در سطح جهان 
وظیفه انتقال فناوری های کارآمد و 
ارائه آموزش های تخصصی در حوزه 
عهده  به  را  مزبور  های  کنوانسیون 

دارد.
استکهلم  و  بازل  کنوانسیون های 
معاهدات  مهم ترین  از  می توان  را 
مدیریت  زمینه  در  بین المللی 
صحیح پسماندهای خطرناک و مواد 
شیمیایی دانست. کنوانسیون بازل با 
هدف کنترل نقل و انتقاالت فرامرزی 
انواع  سایر  و  خطرناک  پسماندهای 
محیط  مدیریت  ارتقای  و  پسماندها 
زیستی آنها تدوین و در سال ۱۳۷۱ 
االجرا  الزم  عضو   کشورهای  برای 
شد و تاکنون ۱۸۹ کشور با تصویب 
قانونی آن به عضویت این کنوانسیون 

در آمدند.  
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
استکهلم  کنوانسیون  به  نیز   ۱۳۸۴
بر  کنندگان  امضاء  شد،  ملحق 
ماده   ۹ از  استفاده  ممنوعیت 
شیمیایی، محدودیت استفاده از سم 
کاهش  و  ماالریا  کنترل  برای  ددت 
و  ها  اکسین  دی  ناخواسته   تولید 
فوران ها توافق کردند. تاکنون ۱۸۵ 
کشور با تصویب قانونی آن به عضویت 

این کنوانسیون در آمدند.
بازل  کنوانسیون  منطقه ای  مرکز 
)BCRC( در ایران در سال ۱۳۸۳ و 
مرکز منطقه ای کنوانسیون استکهلم 
فعالیت   ۱۳۹۰ سال  در   )SCRC(
کردند.  آغاز  کشور  در  را  خود  های 
قانون موافقتنامه چارچوب فی مابین 
دولت  و  ها  کنوانسیون  دبیرخانه 
در خصوص  ایران  اسالمی  جمهوری 

سال  در  ای  منطقه  مرکز  تاسیس 
۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسالمی 
تایید  نگهبان  شورای  در  و  تصویب 

شد.
مرکز منطقه ای کنوانسیون های بازل 
و استکهلم در ایران به عنوان یکی از 
۱۴ مرکز منطقه ای در سطح جهان در 
زمینه آموزش، تبادل اطالعات، جذب 
منابع مالی، کمک های فنی و انتقال 
فناوری های نوین در حوزه مدیریت 
شیمیایی  مواد  و  پسماندها  صحیح 
در  مزبور  ی  ها  کنوانسیون  مشمول 
منطقه آسیا و اقیانوسیه فعالیت می 
کند. اهداف مرکز نیز انتقال فناوری 
اجرای  با محیط زیست،  های سازگار 
کارگاه ها،  آموزشی،  برنامه های 
در  مرتبط  پروژه های  و  سمینارها 
زمینه مدیریت صحیح زیست محیطی 
پسماندهای خطرناک در کشور است.  
۲۲ کشور از جمله بنگالدش، مالدیو، 
عربستان  قطر،  نپال،  افغانستان، 
یمن،  بحرین،  لبنان،  سعودی، 
عمان،  سوریه،  ترکیه،  پاکستان،  
قزاقستان،  بالروس،  ارمنستان، 
روسیه،  فدراسیون  قرقیزستان، 
اوکراین  ترکمنستان،  تاجیکستان، 
منطقه ای  مرکز  عضو  ازبکستان  و 
در  استکهلم  و  بازل  کنوانسیون های 

ایران هستند.
کشورهای  به  کمک  مرکز  نقش 
عضو و کشورهای غیر عضو از طریق 
صحیح  مدیریت  برای  ظرفیت سازی 
اهداف  تحقق  برای  زیست محیطی 

کنوانسیون های ذکر شده است.  
با توجه به قانون موافقتنامه چارچوب 
و  بازل  کنوانسیون  دبیرخانه  بین 
دولت جمهوری اسالمی در خصوص 
کشور  در  ای  منطقه  مرکز  تاسیس 

همکاری های  تقویت  راستای  در 
منطقه ای، فراهم سازی انتقال فناوری 
های نوین و سازگار با محیط زیست، 
ارائه  اطالعات،  تبادل  و  آموزش 
خدمات مشاوره به کشورهای عضو و 
غیر عضو منطقه و با توجه به سیاست 
های ابالغی مقام معظم رهبری مبنی 
زیست  محیط  دیپلماسی  تقویت  بر 
تقویت  و  ایجاد  برای  از جمله تالش 
ای، جلب مشارکت  منطقه  نهادهای 
و همکاری های هدفمند و تاثیر گذار 
تاکیدهای  همچنین  و  ای  منطقه 
رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
نشست وزرا و مقامات محیط زیست 
به  دادن  اولیت  بر  منطقه  ۱۱ کشور 
ارتباط با  کشورهای همسایه، ایجاد 
نقاط قوت و  از  همگرایی منطقه ای 
کنوانسیون  ای  منطقه  مرکز  فرصت 

های ذکر شده است.
از عملکردهای اصلی مرکز در ۲ سال 
و  برگزاری دوره ها  به  اخیر می توان 
وبینارهای آموزشی در حوزه مدیریت 
پسماندها، انعقاد تفاهم نامه با مرکز 
منطقه ای چین، انتقال فناوری حذف 
انتشار آالینده های گازی از خروجی 
منابع ثابت از کشور آلمان، همکاری 
با کشور چین در خصوص شهر بدون 
پسماند، مطالعه و ارزیابی چرخه عمر 
ملی  مشترک  پروژه  ها،  پالستیک 
پاکستان  در  پالستیکی  پسماندهای 
های  کمیته  جلسات  برگزاری  و 
راهبردی و فنی با کشورهای منطقه، 
انعقاد تفاهم نامه با کرسی یونیسکو 
و  زیست  محیط  و  آب  مدیریت  در 
مرکز تحقیقات مواد زائد پژوهشکده 
محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی 

تهران اشاره کرد.

توسعه همکاری دوجانبه 
ایران و فنالند در 

مدیریت پسماند

خبر

وزیر دادگستری:  مبارزه با فساد باید 

توأم با اخالق و انصاف باشد

وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای قوانین و مبارزه با 
فساد باید توأم با اخالق و انصاف باشد،گفت:بی دقتی 
و اهمال در این موضوع نارضایتی و دلسردی مردم را 

در پی   دارد.
امین  دادگستری،  وزارت  عمومی  روابط  از  نقل  به 
حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در نشست 
تعزیرات  سازمان  استانی  و  ستادی  کل  مدیران 
حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد، رعایت 
بسیار  را  پرونده ها  به  رسیدگی  در  اخالق  و  انصاف 
با  ما  برخورد  نحوه  گفت:  و  برشمرد  حیاتی  و  مهم 
ارباب رجوع، اعمال قانون و احیاناً اعمال جریمه باید 
با رعایت انصاف و اخالق توأم باشد، بی دقتی و اهمال 
در این موضوع نارضایتی و دلسردی مردم را در پی 

دارد.
رحیمی، حفظ آبرو و شأن مردم در رسیدگی ها، دقت 
از جمله  را  فساد  با  مبارزه  و  قوانین  اجرای  در  نظر 
مهمترین وظایف مدیران و کارکنان سازمان تعزیرات 

حکومتی بر شمرد.
اینکه  به  اشاره  با  نشست  این  در  دادگستری  وزیر 
عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و زحمات و نتایج 
جای  حقیقتاً  بازار  نسبی  ثبات  به  توجه  با  حاصله 
تقدیر و تشکر دارد گفت: ایده ارزشمند تشکیل شعب 
ملی تعزیرات نقش مهم و اثرگذاری در تنظیم بازار، 
رسیدگی به تخلفات و نظم دهی به فعالیت سازمان 

تعزیرات حکومتی داشته است.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، احمد اصانلو رئیس 
اقدامات  گزارشی،  در  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
سازمان تعزیرات حکومتی را در حوزه نظارت و تنظیم 
بازار، مسائل داخلی سازمان و وضعیت رسیدگی به 

پرونده های تعزیراتی را تشریح کرد.
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
 

برابررای شماره 140160301206000408 
 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
بهارستان  مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک 
رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
محمدی اقدم فرزند سلمان بشماره شناسنامه 
287 صادره از سراب در یک باب در یک قطعه 
زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 124/68 
متر مربع پالک فرعی 2212 فرعی از 143 اصلی 
واقع در خیرآباد خریداری از مالک رسمی آقای 
لذابه   . است  گردیده  محرز  رضایی  محمدکاظم 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین  انتشار  ازتاریخ  توانند  باشندمی  داشته 
این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 

مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
نماید.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه 
وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/10

 علی رحیمی پردنجانی – رئیس  
ثبت اسنادوامالک

 اخطار ماده اموال منقول
 ماده 101 اموال منقول

بدین وسیله به خانمها هستی آقایی کزج و رها 
آقایی کزج ابالغ می شود که باستناد ماده 101 
اجراییه صادره از اجرای اسناد رسمی بهارستان 
پرونده اجرائی به کالسه 140100008 در این 
اداره پالک ثبتی فرعی 7608 از پالک اصلی 138 

واقع در بهارستان به مبلغ9/500/000/000 
ریال ارزیابی گردید چنانچه به نظریه کارشناس 
معترض میباشید با واریز 35/227/500 ریال 
نمایید  اقدام  نظر  تجدید  کارشناس  دستمزد 
فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنا 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد طبق گزارش مامور 
عدم  دلیل  به  درتاریخ1401/7/26  پست 
است  نگردیده  میسر  ابالغ  آدرس  شناسایی 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اخطاریه ماده 101 فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود و چنانچه ظرف مدت پنج روز از تاریخ این 
نسبت  گردد،  می  محسوب  ابالغ  روز  که  آگهی 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید اقدامات 
خواهد  انجام  شما  علیه  مقررات  طبق  قانونی 

گرفت.  

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – 
علی رحیمی پردنجانی



اخبار

30 دستگاه ماینر غیر مجاز در 
شهریار کشف شد

 30 کشف  از  "شهریار"  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش 15 

میلیارد ریال خبر داد.
خبري  پایگاه  از  روز  اتفاق  گزارش  به 
پلیس،سرهنگ"پیمان فتاحی"در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: در پي کسب خبري مبني بر وجود 
ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه هاي استخراج ارز 
دیجیتال در شهر باغستان ، پیگیری موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
امنیت  و  اطالعات  پلیس  پایگاه  ماموران  افزود:  وی 
عمومی شهرستان با هماهنگی قضائی یک باب منزل 
آن 30  در  که  دادند  قرار  بازرسی  مورد  را  مسکونی 

دستگاه ماینر غیرمجاز در حال فعالیت کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار با اشاره به اینکه 
کارشناسان، ارزش دستگاه هاي کشف شده را بیش 
بیان داشت: در  اند،  از 15 میلیارد ریال اعالم کرده 
این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله 

مربوطه به مراجع قضائي معرفي شد.
از دستگاه هاي  استفاده  داد::  ادامه  فتاحی  سرهنگ 
فعالیت  و  دارد  زیادي  برق  مصرف  به  نیاز  ماینر، 
غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال عالوه بر مضرات اقتصادي 
باعت اخالل در شبکه برق رساني مي شود، لذا از مردم 
عزیز تقاضا مي شود براي کمک به اقتصاد و امنیت 
برق  شبکه  در  اختالل  از  پیشگیري  خصوصا  کشور 
رساني، در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله 
پلیس  به  با شماره 110  تماس  از طریق  را  موضوع 

اطالع دهند.
خبرنگار : ناهید کریمی

این که  بیان  با  آذربایجان شرقی  استاندار   
درمان  و  بهداشت  نظر  از  مرند  شهرستان 
وضعیت خوبی ندارد، بر تکمیل بیمارستان در 

دست احداث این شهرستان تاکید کرد.
شورای  جلسه  در  آذربایجان شرقی  استاندار   
اداری شهرستان مرند، با اشاره به وجود برخی 
هنری  و  صنعتی  ورزشی،  عمرانی،  پروژه های 
وجود  گفت:  شهرستان،  این  در  نیمه تمام 
از جمله عواملی است که  نیمه تمام  پروژه های 

باعث سلب اعتماد مردم به دولت می شود.

دارای  مرند  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمعیت باالی ۲۶0 هزار نفر است که برای این 
تختخوابی  بیمارستان ۴۴۲  تعداد حداقل یک 
نیاز است، ولی در حاضر این شهرستان فقط یک 
بیمارستان 100 تختخوابی فعال دارد و کلنگ 
بیمارستان 30۴ تختخوابی نیز در سال 13۹5 
بر زمین زده شده اما تاکنون فقط پنج درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که باید راه حل مناسبی 

برای این پروژه پیدا شود.
استاندار آذربایجان شرقی بر کاهش بروکراسی 

اداری تاکید کرد و گفت: یکی از مشکالت در 
بروکراسی  زمینه جذب سرمایه گذاری، وجود 
مدیران  توسط  کارها  کردن  محول  و  اداری 
شهرستان به استان است که این موضوع باید 
حضور  شاهد  تا  شود  رفع  فرمانداران  توسط 
گسترده سرمایه گذاران در سطح استان باشیم.

بن بست  از  برون رفت  راه های  از  یکی  وی، 
اقتصادی را احیای ظرفیت های بومی مناطق و 
شهرستان ها عنوان کرد و افزود: فرمانداران می 
توانند با شناسایی پتانسیل های هر شهرستان، 
ظرفیت های بومی منطقه را احیا کنند تا عالوه 
بر برون رفت از بن بست اقتصادی زمینه اشتغال 

برای جوانان منطقه را نیز فراهم سازند.
وی، کشاورزی و معدن را از ظرفیت های غنی 
شهرستان مرند دانست و گفت: شهرستان مرند 
در زمینه تولیدات کشاورزی یکی از شهرستان 
های برتر استان و کشور است که باید فرآوری 
محصوالت کشاورزی را در دستور کار خود قرار 
دهد و در زمینه معادن نیز با برگزاری جلسات 
این  از  با حل مشکالت معارضان محلی  بتواند 

نعمت خدادادی به صورت بهینه استفاده کند.
 100 اختصاص  از  شرقی  آذربایجان  استاندار 
احداث  روند  کردن  فعال  برای  ریال  میلیارد 
باشگاه  چند  و  مرند  نفری  هزار  پنج  استادیوم 

ورزشی در روستاهای این شهرستان خبر داد.
فرماندار مرند نیز در این جلسه با ارائه گزارشی 

تفویض  خواهان  خود،  ماهه   ۹ عملکرد  از 
حل  جهت  در  فرمانداری  برای  اختیارات 
مشکالت شهرستان شد و گفت: یکی از پروژه 
خوی  به  مرند  ارتباطی  راه  تکمیل  مهم  های 
این مسیرها  در  که  است چرا  به جلفا  مرند  و 
هستیم.داود  فراوانی  تصادفات  شاهد  ساله  هر 
برگزاری جلسات جذب سرمایه  افزود:  عباسی 
گذاری به صورت مداوم در این شهرستان انجام 
شده و دارای خروجی های بسیار زیادی از جمله 
فعال کردن 10  تولیدی،  واحد  اندازی ۷0  راه 
واحد نیمه فعال و احیای ۲5 واحد تعطیل است. 
فرماندار مرند از فعالیت بیش از ۷00 واحد تولید 
مبل در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال 
حاضر بیش از ۷00 واحد تولید مبل با اشتغال 
بیش از 1۲00 نفر در مرند فعال است و بعد از 
مالیر، شهرستان مرند قطب تولید مبل در کشور 
نمایشگاه  نبود  دلیل  به  ولی  آید  می  به شمار 
دائمی عرضه مبل، این صنعت در کشور شناخته 

نشده است.
موانع  از  درصد   50 اینکه  بیان  با  عباسی 
صنعت گران در شهرستان طی ۹ ماه اخیر حل 
شده است، افزود: با حضور میدانی در واحدهای 
صنعتی تمامی مشکالت این واحدها جمع آوری 
موانع  رفع  جلسات  برگزاری  با  سپس  و  شد 
تولید، مشکالت آنها که اغلب بروکراسی اداری 

در واگذاری زیرساخت ها بود رفع شده است.

تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر تکمیل 
بیمارستان در دست احداث مرند

اخبار

فصلی جدید در توسعه و آبادانی 
شهر پرند 

فرماندار رباط کریم در آیین افتتاح و بهره برداری از ۶ پروژه 
مدیر  گورابی  حضورهادی  با  پرندکه  جدید  شهر  در  عمرانی 
کل دفتر امور شهری و شوراهای اسالمی استانداری ، حجت 
االسالم  حجت   ، جمعه  امام  کاظمی  المسلمین  و  االسالم 
نوروزی نماینده مردم در مجلس و شهردار برگزار شد گفت: 

فصلی جدید در توسعه و آبادانی شهر پرند اتفاق می افتد
امید احمدی در آیین افتتاح طرح حای عمرانی شهر پرند اظهار 
داشت: رویکرد مسئولین در شهر پرند توزیع متوازن و توسعه 
همین  از  است  پرند  شهر  های  فاز  کلیه  در  امکانات  عادالنه 
پرند  به شهروندان  رسانی  رو ۶ طرح عمرانی جهت خدمات 

افتتاح شد 
نیازهای  نظر گرفتن  با در  پروژه های عمرانی  داد:  ادامه  وی 
اساسی شهروندان برنامه ریزی ، اولویت بندی و افتتاح می شود

احمدی تصریح کرد: مسئولین تمام توان خود را به کار می 
گیرند تا نیاز و حرف مردم را بشنوند و به آن عمل کنند و به 

نحو شایسته به مردم خدمت رسانی کنند
اشاره و گفت: در شهر پرند ۶  به اهمیت توسعه شهری  وی 
پروژه عمرانی با بودجه بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان افتتاح شد 
که هدف اصلی این است که در مناطق کمتر توسعه یافته و 
فازهای جدید پروژه های محله محور داشته باشیم تا بتوانیم 
به نحو احسنت خدمت رسانی کنیم ونیازهای اصلی مردم را 

مرتفع سازیم
فرماندار رباط کریم در پایان خاطر نشان کرد: در راستای تداوم 
خدمت رسانی به شهروندان در بهمن و اسفند ماه سال جاری 
پروژه های زیادی افتتاح و به بهره برداری می رسد و در اختیار 
مردم قرار می گیرد تا در شهر پرند مردم بتوانند طعم شیرین 

خدمت را بچشند
خبرنگار : ناهید کریمی
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73 تن آرد قاچاق در اسالمشهر 
کشف شد

فرمانده انتظامی استان، از کشف ۷3 تن آرد قاچاق به ارزش 
۲0 میلیارد ریال در شهرستان اسالمشهر خبر داد.

داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  ظهیری"در  "کیوان  سردار 
ماموران پلیس امنیت اقتصادي غرب  استان تهران و استان 
البرز در پی کسب خبری مبنی بر اینکه عده اي افراد سودجو و 
فرصت طلب با توجه به شرایط اقتصادي کشور، اقدام به جمع 
آوري و قاچاق آرد یارانه اي دولتي در شهرستان  اسالمشهر 
اداره  پیگیری در دستور کار عوامل  مراتب جهت  مي کنند، 
مبارزه با قاچاق کاال وارز پلیس امنیت اقتصادي غرب استان 

قرار گرفت.
انبار به محل مورد نظر  وی افزود: ماموران پس از شناسایي 
اعزام و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از محل یک هزار و 

8۲0  کیسه آرد قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش اموال مکشوفه را ۲0 میلیارد ریال اعالم داشتند، تصریح 
کرد: در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سردار ظهیری در پایان خاطرنشان کرد: این گونه طرح ها و 
اقدامات پلیسی در دستور کار پلیس قرار دارد و با کساني که 
در زمینه قاچاق کاال فعالیت مي کنند برخورد قاطعانه خواهد 

شد و این افراد به دست قانون سپرده مي شوند.

فرماندار: ۵00 هکتار سکونت گاه 
غیرمجاز در شهرستان بهارستان داریم

بهارستان گفت: در حال حاضر  فرماندار شهرستان 
500 هکتار بافت فرسوده و 500 هکتار سکونت گاه 

غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد.
طرح  چند  از  برداری  بهره  درآیین  نوحی   عبداهلل 
فرهنگسرای  در  که  بهارستان  شهرستان  عمرانی 
نسیم شهر برگزار شد، اظهار داشت: این شهرستان 
با جمعیت بیش از ۷00  هزار نفر به لحاظ داشتن 

بافتهای فرسوده درصد باالیی دارد.
وی به کمبود زیرساخت های آموزشی و بهداشتی 
با  شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: در بهارستان 
با  بافت شهرستانی  در  ها  زیرساخت  نبود  به  توجه 
کمبود مدرسه مواجه هستیم، زیرساخت آموزشی، 
این  که  است  ضعیف  بسیار  فرهنگی  و  بهداشتی 
و  استانی  مسئوالن  ویژه  حمایت  نیازمند  مهم  امر 

شهرستان است.
این مسئول با ارائه گزارشی از وضعیت این شهرستان 
تاکید کرد: شرایط ویژه ای که به دلیل تراکم جمعیت 
و ساخت و ساز در بافت های فرسوده نقاط مختلف 
حرکت  نیازمند  دارد،  وجود  بهارستان  شهرستان 
جهادگونه است، هدف ما این است که در شهرستان 
هیچ طرح راکدی نداشته باشیم و تمام توان خود را 
به کار گرفته ایم تا پروژه های نیمه تمام را تکمیل و 

در اختیار مردم شهرستان قرار دهیم.
تقویت  و  احداث  اهمیت  به  بهارستان  فرماندار 
کرد:  اضافه  و  اشاره  این شهرستان  زیرساخت های 
درخواست ما این است که نگاه ویژه ای به شهرستان 
زیر  احداث  و  تقویت  معابر،  سازی  آماده  با  شود، 
ساخت ها در مناطق هدف بتوانیم به آبادانی شهر 
خدمت  شایسته  صورت  به  مردم  وبه  کرده  کمک 

رسانی کنیم.
به گزارش ایرنا، امروز با حضور استاندار تهران چند 
طرح عمرانی با اعتبار بیش از 130 میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید.
جمعیت  نفر  هزار   ۷50 با  بهارستان  شهرستان 
از  یکی  بوستان  و  گلستان  بخش   ۲ و  شهر  سه  با 
شهرستانهای استان تهران در جنوب غربی پایتخت 

قرار دارد.

دولت حمایت از مددجویان زیر پوشش کمیته 
انسانی،  وظیفه  را  بهزیستی  سازمان  و  امداد 
اسالمی و قانونی خود می داند و در این راستا در 
سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه، توجه 
ویژه ای به نهادهای حمایتی این استان از جمله 
نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

استان صورت گرفت.
 رییس جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت 
در قالب بیست و هشتمین سفر استانی، ۲3 
استان  مردم  مهمان  روز  یک  مدت  به  تیرماه 
کرمانشاه بودند که در مجموع ۲00 طرح برای 
نقش  آنها  تحقق  و  رسید  تصویب  به  استان 
این  توسعه  و  اقتصادی  شکوفایی  در  مهمی 

استان مرزی دارد.
و هشتمین  بیست  مقصد  حالی  در  کرمانشاه 
مردم  که  بود  جمهور  رییس  استانی  سفر 
قهرمان این دیار امیدوارتر از هر زمان دیگری 
چشم به آینده ای روشن دوخته  و منتظرند از 

نعمات و برکات این سفر برخوردار شوند.
کرمانشاه  استان  به  برکت  و  پرخیر  سفر  این 
تصمیم  دارای  و  کاربردی  ولی  کوتاه  هرچند 
های راهبردی بود که می توان از آن به عنوان 
سرآغاز فصلی نو در روند توسعه، شکوفایی و 
رونق استانی یاد کرد که برای حراست از کیان 
هزار   10 بر  بالغ  اسالمی  جمهوری  مقدس 

شهید را تقدیم اسالم و انقالب کرده است.
در  امیدی  نور  دولت  هیات  استانی  سفرهای 
دل مردمان جای جای کشور روشن و مسیر و 
نقشه راه مدیران اجرایی را در استان ها طراحی 
رییس  سفر  مصوبات  اساس  این  بر  می کند، 
جمهور باید با همدلی تمام مسووالن دولتی و 
نمایندگان مجلس پیگیری شود تا مردم نتایج 

و آثار سفرها را لمس کنند.
استان  به  رییس جمهور  اولویت های سفر  از 
کرمانشاه می توان به ایجاد اشتغال، تکمیل راه 
های مواصالتی و راه آهن برای تسهیل در امر 
به قطب کشاورزی  تبدیل کرمانشاه  صادرات، 

با  درمان  و  بهداشت  بخش  به  توجه   ، کشور 
تکمیل طرح های بیمارستانی و ایجاد قرارگاه 
فعال  بیکاری،  رفع  برای  استان  در  اشتغال 
کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل 

و برداشتن موانع و مشکالت آنها اشاره  کرد.
به  دولت  ویژه  توجه  کنار  در  سفر،  این  در 
اشتغال و رفع بیکاری در استان،  توجه ویژه ای 
نیز به نهادهای حمایتی و افراد تحت پوشش 

آنها شده است . 
رییس  سفر  در  تومان  میلیارد   1۹ تصویب 

جمهور برای بهزیستی کرمانشاه
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از تصویب 
1۹ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های 
این  اجرای  در دست  های  برنامه  و  نیمه تمام 
نهاد در سفر رییس جمهور به استان خبر داد و 
گفت: این مصوبات ابالغ شده اما هنوز اعتباری 

تخصیص داده نشده است.
»فرحناز محمدی« افزود: مهمترین طرح نیمه 
آموزشی  رفاهی  مرکز  استان،  بهزیستی  تمام 
بهزیستی کرمانشاه است که 50 تا ۶0 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و در سفر رییس جمهور 
به استان برای تکمیل آن اعتبار الزم در نظر 

گرفته شده است.
وی همچنین از اختصاص اعتبار برای تکمیل، 
فیزیوتراپی  و  درمانی  مراکز  تعمیر  و  تجهیز 
سازمان بهزیستی در شهرهای کرمانشاه، پاوه، 

سرپل ذهاب و تالت در این سفر خبر داد.
محمدی در ادامه بیان داشت: در سفر رییس 
و  تکمیل  برای  همچنین  استان  به  جمهور 
تجهیز مرکز خانه امن زنان، مرکز خانه سالمت 
مرکز  و  اجتماعی  حمایت  نیازمند  دختران 
پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی، تکمیل 
و  سرپرست  بی  کودکان  نگهداری  مرکز  سه 
تکمیل و تجهیز مرکز جامع درمان اعتیاد زنان 

نیز اعتباراتی مصوب شده است.
همچنین  کرمانشاه  استان  بهزیستی  مدیرکل 
گفت: در راستای خدمت رسانی به مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد استان مانندگاز کشی 

طور  به  شهرداری  خدمات  و  کشی  برق  و 
مشترک پنج میلیارد تومان برای مددجویان در 

این سفر اختصاص یافته است.
بیش از ۶ هزار فقره نامه درخواست از رییس 

جمهور به بهزیستی ارسال شده است
به  دولت  هیات  سفر  در  شد:  یادآور  محمدی 
استان کرمانشاه در ۲3 تیرماه سال جاری، بیش 
از ۶ هزار فقره نامه در حوزه بهزیستی استان 
برای  که  بود  شده  نوشته  جمهور  رییس  به 

رسیدگی به این اداره کل ارسال شده است.
وی اضافه کرد: بیشترین تعداد نامه ها آنها در 
خصوص تقاضا برای مسکن، اشتغال و کمک 

های موردی مالی است.
محمدی با بیان اینکه اقدامات اولیه در خصوص 
این نامه ها صورت گرفته است تاکید کرد: هنوز 
برای پاسخگویی به درخواست های مددجویان 
نظر  و تسهیالتی در  بودجه  از رییس جمهور 

گرفته نشده است.
10 هزار قلم لوازم خانگی ضروری به مددجویان 

اهدا خواهد شد
مدیرکل کمیته امداد امام )ره( استان کرمانشاه 
نیز گفت: 10 هزار قلم لوازم خانگی ضروری از 
مصوبات سفر رییس جمهور به استان کرمانشاه 
به مددجویان واجد شرایط استان اهدا خواهد 

شد.
پیش  این  بر  عالوه  افزود:  ترکمانه«  »پیمان 
از  که  نیز  هزار سری جهیزیه  بینی شده سه 
مصوبات همین سفر است به نوعروسان تحت 

پوشش این نهاد در استان اهدا شود.
وی اضافه کرد: در سفر رییس جمهور به استان 
کرمانشاه نزدیک به پنج میلیارد تومان نیز به 
طور مشترک به کمیته امداد و بهزیستی استان 
برای مواردی چون گازکشی و برق کشی منازل 

مددجویان این نهادها اختصاص یافت.
تصویب ۲0 میلیارد تومان برای پاسخگویی به 

مکاتبات و درخواست های مردمی 
ترکمانه همچنین از تصویب ۲0 میلیارد تومان 
اعتبار برای پاسخگویی به مکاتبات و درخواست 
های مردمی در سفر رییس جمهور به استان 
خبر داد و یادآور شد: کار بررسی این نامه ها 
هنوز به پایان نرسیده که به محض اتمام آن 

این اعتبار پس از اختصاص توزیع خواهد شد.
وی اضافه کرد: امسال برای اشتغال مددجویان 
 ۹۴0 جامعه  پایین  های  دهک  همچنین  و 
میلیارد تومان به کمیته امداد استان اختصاص 
یافته که براساس مصوبات، بخشی از این اعتبار 
به این سفر و برای اشتغالزایی افراد جویای کار 

اختصاص خواهد یافت. 
نفری  میلیون   ۲ جمعیت  از  افزود:  ترکمانه 
استان بیش از 1۷۲ هزار نفر زیرپوشش کمیته 
امداد است و این نهاد در حوزه های گسترده 

ای اعم مسکن، ازدواج، اشتغال، تهیه جهیزیه، 
و  رسانی  خدمت  تحصیل،  و  آموزش  درمان، 
پرداخت مستمری به افراد زیرپوشش در تالش 

است.
پاسخ مثبت کمیته امداد به بیش از 11 هزار 
نامه مردمی در سفر رییس جمهور به کرمانشاه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
پیگیری  راستای  در  ادامه گفت:  در  کرمانشاه 
نامه های مردمی سفر رییس جمهور با استان 
این نهاد تاکنون به بیش از 11 هزار فقره نامه 

پاسخ مثبت داده است.
ترکمانه اظهار کرد: در جریان سفر ۲3 تیرماه 
امسال رییس جمهور و جمعی از اعضای هیات 
دولت به استان کرمانشاه تعداد زیادی تماس و 
نامه مردمی توسط مراکز ارتباطات مردمی در 
این سفر دریافت  شد که از این تعداد تاکنون 
ارجاع  امداد  کمیته  به  فقره  و ۹85  هزار   ۶۴

داده شده است.
بیشترین  نامه  این  با  امداد  کمیته  افزود:  وی 
تعداد نامه ارجاع داده شده را در بین دستگاه 
های اجرایی این استان به خود اختصاص داده 

است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کرمانشاه اضافه کرد: پس از بررسی این نامه ها 
تاکنون به بیش از 11 هزار فقره پاسخ مثبت 
و به چهار هزار و 300 فقره پاسخ منفی داده 
شده و بیش از چهار هزار و ۴00 فقره نامه نیز 

به استانداری عودت داده شده است.
ترکمانه با بیان اینکه بررسی نامه ها همچنان 
ادامه دارد، گفت: مردم اطمینان کامل داشته 
باشند که تمام نامه ها مورد بررسی و رسیدگی 
قرار گرفته و نتیجه آن به اطالع مردم خواهد 

رسید.
قالب  از 8۲ هزار خانواده در  اکنون بیش  هم 
1۷۲ هزار نفر زیرپوشش چتر حمایتی کمیته 
امداد استان کرمانشاه هستند که از این نهاد 
هزینه  کمک  مستمری،  اعم  خدمات  انواع 
تحصیالت، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه 
می  دریافت  مسکن  ساخت  و  تعمیر  درمان، 

کنند. 
استان  نفری  میلیون   ۲ جمعیت  از  همچنین 
زیرپوشش  نیز  نفر  هزار   1۷0 کرمانشاه، 
بهزیستی است که ۴5 هزار از آنان از این نهاد 

حمایتی ماهیانه مستمری می گیرند.
کنار  در  کرمانشاه  به  جمهوری  رییس  سفر 
با  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   33 تخصیص 
مصوبات  این  تحقق  که  بود  همراه  مصوباتی 
این  غنی  و  پرشمار  های  ظرفیت  بر  تکیه  با 
استان بدون شک خاطره خوشایندی از دولت 
خواهد  جا  به  خطه  این  مردم  برای  سیزدهم 

گذاشت.

توجه ویژه به نهادهای حمایتی، از رهاوردهای سفر 
رییس جمهور به کرمانشاه

سه شنبه 10   آبان 1401

قاچاق 20 میلیاردی در رباط کریم

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از کشف مقادیر زیادی 
کاالی خارجی قاچاق در یک باب منزل مسکونی خبرداد

این  زنگنه" در تشریح  "علی  روز، سرهنگ  اتفاق  به گزارش 
خبر اظهار داشت :در پی اخبار و اطالعات واصله و کنترل و 
رصد قاچاقچیان مبنی بر دپو و توزیع کاالی خارجی و قاچاق 
به صورت غیر قانونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران کالنتری 11 رباط کریم قرار گرفت.
وی افزود: ماموران در راستای مبارزه و مقابله با این پدیده شوم 
و در اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال و ارز ، با هماهنگی مرجع 
قضائی و همکاری بازرسان اداره صمت در بازرسی از یک باب 
منزل مسکونی مقادیر زیادی اسباب بازی، لوازم تحریر، قاشق و 

چنگال، پارچه و لوازم جانبی موبایل را کشف کردند .
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم ادمه داد: ارزش کاالهای 
کشف شده برابر اعالم کارشناسان ، بالغ بر ۲0 میلیارد ریال 
متهم  راستا  همین  در  شد:   یادآور  وی   . است  شده  برآورد 

دستگیر شده و به همراه پرونده، تحویل مرجع قضائی شد. 
با فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان  وی ازمردم خواست چنانچه 
پلیسی  های  فوریت  مرکز  طریق  از  بالفاصله  شدند،  مواجهه 

110 موضوع را با مدافعان امنیت اقتصادی در میان بگذارند.



ورزشی
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کی روش:  برنامه ریزی ما در مسیر 
درستی نیست

که  می دانید  گفت:  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
برای حضور قدرتمند در جام جهانی  آماده سازی بخش مهمی 
پیش  درستی  مسیر  در  موضوع  این  حاضر  حال  در  اما  است 

نمی رود.
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  کی روش  کارلوس  ایرنا،  گزارش  به 
کشورمان در حاشیه تمرین تیم ملی در بین خبرنگاران حاضر 
آخرین  خصوص  در  او  پرداخت.  گفت وگو  به  آن ها  با  و  شد 
است  این  واقعیت  داشت:  اظهار  بازیکنان  آماده سازی  وضعیت 
که مسیر برنامه ریزی ما به درستی پیش نمی رود. می دانید که 
آماده سازی یک قدم مهم و کلیدی است و بدون آن نمی توانیم 
به موفقیت برسیم. االن که بازیکنان را در اختیار نداریم، بررسی 
وضعیت آن ها سخت است. احتماال بعضی از بازیکنان نیز فرصت 

حضور در تیم ملی را از دست بدهند. 
سرمربی تیم ملی ادامه داد: برای مثال با ۲ بازیکن مهم مشکل 
 ۲ این  تا  نداد  اجازه  قطر  از  االهلی  باشگاه  متاسفانه  داریم. 
بازیکن با ما تمرین کنند؛ محمدحسین کنعانی زادگان و شجاع 
انجام یک بازی کار را برای حضور  خلیل زاده. پنج هفته بدون 
آن ها در لیست سخت می کند. باید در این خصوص باز هم فکر 
کنم.   وی عنوان کرد:  درک این مطلب برای ما سخت است. چرا 
که ما با باشگاه االهلی صحبت کردیم و تمام بازیکنان خارجی 
آن ها در اختیار تیم های ملی شان قرار گرفتند به جز ۲ بازیکن 
ما. بازیکنان استقاللی هم در حال حاضر نیستند. در دو کلمه 
بخواهم جواب شما را بدهم این است که می توانست بهتر باشد. 
کی روش افزود: همکاری الزم را با باشگاه های ایرانی داشتیم و 
از آن ها تشکر می کنم. باید درک کنیم که این یک جام جهانی 
شفاف  فیفا  قوانین  می شود.  برگزار  نوامبر  در  که  است  خاص 
اختیار  در  جهانی  جام  از  قبل  روز  هفت  باید  بازیکنان  است. 

تیم های ملی قرار بگیرند. نمی توانیم در این مورد گله کنیم. 
االن  دارد.  نگرانی  تصریح کرد: جای  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
باید  و  نکردند  بازی  هفته   ۵ که  هستند  قطر  در  ما  بازیکن   ۲
در مورد آن ها فکر کنم. از قطری ها انتقاد نمی کنم چرا که حق 
 ۲ و  است  تمرین  هیچ  از  بهتر  تمرین  یک  وجود  این  با  دارند 
تمرین هم بهتر از یک تمرین است. ما تمام تالش خود را کردیم 
را  جوانان  تیم  از  ترکیبی  باشیم.  داشته  کاملی  برنامه ریزی  تا 
هشت  که  می بینید  االن  اما  دهیم  انجام  بازی  یک  تا  آوردیم 
بازیکن داریم. به همین خاطر گفتم که می توانستیم برنامه ریزی 
بهتری داشته باشیم. البته شما تنها می توانید کارهای کنید که 
کنترل آن دست شما باشد و چیزهایی هم که نمی توانید بر آن 

کنترل داشته باشید، باید به خواب بروید و به آن فکر نکنید. 

علیرضا دبیر: برنامه های فنی کشتی کشور نباید 
لطمه ببیند

خبر

مارتینز:  تصور بلژیک بدون لوکاکو در 

جام جهانی مشکل است
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تازه  مصدومیت  به  واکنش  در  بلژیک  ملی  تیم  سرمربی 
غیرقابل  تیمش  در  بازیکن  این  که  گفت  لوکاکو  روملو 

جایگزین است.
ملی  تیم  مهاجم  لوکاکو  روملو  وضعیت  ایرنا،  گزارش  به 
بلژیک برای حضور در جام جهانی قطر در هاله ای از ابهام 
و  دست  همسترینگ  مصدومیت  با  که  لوکاکو  دارد.  قرار 
پنجه نرم می کرد، به تازگی پس از دو ماه دوری از میادین 

بازگشته بود اما با یک آسیب دیدگی تازه روبرو شده است.
باشگاه اینترمیالن روز دوشنبه تایید کرد که لوکاکو دچار 
کشیدگی در همسترینگ چپ شده است و این هفته تحت 

نظر خواهد بود تا از شدت این مشکل مطمئن شود.
این بازیکن ۲۹ ساله هفته گذشته به میادین بازگشت و 
قهرمانان  لیگ  در  پلژن  ویکتوریا  مقابل  پیروزی ۰-۴  در 
اروپا گلزنی کرد و همچنین در پیروزی ۳-۰ سری آ مقابل 

سمپدوریا در روز شنبه روی نیمکت قرار گرفت.
لوکاکو در جام جهانی مشکل  بلژیک بدون  مارتینز: تصور 

است
روبرتو مارتینز، سرمربی بلژیک معتقد است غیبت روملو 
لوکاکو در جام جهانی، تیمش را مجبور می کند تا شیوه 
بازی خود را تغییر دهد، اما مقامات تیم تایید کردند که 
او،  بدون  نیست.  این مهاجم در جام جهانی قطعی  غیبت 
بلژیکی ها به طور بالقوه نیاز به بازسازی خط میانی و خط 

حمله خود دارند.
مارتینز هفته گذشته در مورد اهمیت لوکاکو در تیمش و 
نحوه پوشش تعدادی از پست های حمله در تیم صحبت 

کرد.
او  سرخ،  شیاطین  در  گفت:   Nieuwsblad به  مارتینز 
غیرقابل  بازیکنان  ملی  تیم  هر  است.  جایگزین  غیرقابل 
جایگزینی دارد. به آرژانتین با لئو مسی نگاه کنید، کرواسی 
نیز  آلمان  و  اسپانیا  و کواچیچ،  بروزوویچ  لوکا مودریچ،  با 
چنین بازیکنانی دارند. کورتوا، دی بروین و لوکاکو نیز چنین 

جایگاهی در بلژیک دارند.

 دارنده مدال طالی پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی سال 
۱۹۹۳ تورنتو کانادا گفت: مربیان سازنده ۸ کشتی گیر 
امامی، مربی علیرضا  مازندارنی تیم ملی، مربی یونس 
سرلک کجا هستند؟ چرا هیچ توجهی نمی شود و باید به 
داد مربیان سازنده رسید.اکبر فالح مربی سازنده تهرانی 
در گفت و گو با ایرنا از حضور مستمر برخی از افراد در 
تیم های ملی انتقاد کرد و افزود: نباید یک نفر در تمام 
سفرها باشد. چشمان دبیر به عنوان رییس فدراسیون 
پژمان  کاوه،  محسن  همانند  خاصی  افراد  تنها  کشتی 
درستکار و برخی نفرات نزدیک به خود را می بیند تا 
سایر پیشکسوتان ورزش کشتی. وی با اشاره به عملکرد 
تیم کشتی آزاد امید در رقابت جهانی اسپانیا اظهار کرد: 
در ترکیب تیم امید ۲ قهرمان کشتی آزاد جهان در رده 
سنی بزرگساالن نیز حضور داشتند )محمد نخودی و 
امیرمحمد یزدانی( ولی با این حال نفرات این تیم نه 
تنها از دل انتخابی استانی، کشوری، آسیایی برگزیده 
نشدند، بلکه طی ۲ تا سه هفته اردو آماده سازی انتخاب 
شدند. در این انتخاب مربیان امید کنار گذاشته شدند و 
به جای آنان سرمربی تیم ملی، سرمربی جوانان، مدیر 
فنی تیم های ملی کشتی آزاد همه کاره شدند. به نظر 
می رسد که برخی به دنبال آن بودند تا موفقیت را برای 
به نام خودشان بنویسند. این آقایان چه ارتباطی با تیم 
امید دارند. این تیم باید ۲۰۰ درصد قهرمان رقابت های 
نایب قهرمانی سخت تر  اسپانیا می شد چرا که  جهانی 
از قهرمانی بود؛ کار سخت این بود که آنان دوم شدند. 
دارنده مدال برنز بازی های آسیایی ۱۹۸۶ سئول اظهار 
داشت: نه تنها در پیکارهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال 
قهرمانی جهان با اختالف ۵۰ امتیاز با آمریکا با عنوان 
تیم دوم، قهرمان می شدیم، قهرمانی گرجستان با این 
شوند.  اول  آنان  که  بود  افت  ما  برای  ضعیف  امکانات 
روی هم رفته از لحاظ قهرمانی افت کرده ایم و خوب 
کار نکردیم و مفت جایگاه  اول را از دست دادیم.دارنده 
مدال نقره پیکارهای جهانی سال ۱۹۹۵ آتالنتا گفت: 
این عدم موفقیت به عملکرد فدراسیون باز می گردد که 
چشمان دبیر بیشتر به یاران خود از جمله محسن کاوه و 
پژمان درستکار است. این اقدام به طور قطع مربی ایرانی 
را نابود می کند. چرا مدیر تیم های ملی در همه جا از 
جمله ارتش های جهان، دانشجویان، تیم های نوجوانان 
این مسئولیت ها  دارد.  امیدها مسئولیت  و  نوجوانان  و 
باید بگویم مانده  برتر هم وجود دارد که  نیز در لیگ 
که ورزش بانوان را هم به »محسن کاوه« بدهند.فالح با 
اشاره به اینکه آینده خوبی برای رده پایه دیده نمی شود 
گفت: باید چرخه انتخابی را بیشتر بها دهیم و موضوع 
در  که  را  نوجوانان  رده سنی  به خصوص  پایه  کشتی 
رقابت جهانی به روی سکو نرفتند را بیشتر بررسی کنند. 
فرنگی  و  آزاد  بزرگساالن  انتخابی  چرخه  خصوص  در 
انتخابی رده سنی امیدها  البته برای  نواقصی داشت و 
انتخابی  یک دقیقه هم زمان صرف نشد. در خصوص 
امید، قانون مندی وجود نداشت و نمی دانم اگر اردویی 

گذاشته شده ما که از آن باخبر نبودیم. 
این موضوع را خطر بزرگی می بینم که رخ 
خواهد داد و با این رو مربیان سازنده را از 
دست خواهند داد.وی تصریح کرد: با این 
شرایط مربیان سازنده بی انگیزه می شوند. 
مدیر تیم های ملی هر کاری که دوست 
دارد را انجام می دهد و مربیان باب میلش 
را خودش انتخاب می کند. مربیان سازنده 
مربی  ملی،  تیم  مازندارنی  کشتی گیر   ۸
علیرضا سرلک کجا  مربی  امامی،  یونس 
هستند؟ چرا هیچ توجهی نمی شود و باید 

به داد مربیان سازنده رسید. 
آزاد  کشتی  جهانی  طالی  مدال  دارنده 
جام  بودن  درپیش  با  اینکه  به  اشاره  با 

سال  جهانی  پیکارهای  و  آسیایی  بازی های  جهانی، 
در  کرد:  اظهار  المپیک،  گزینشی  عنوان  به   ۲۰۲۳
بیشتر  رویداد  این  آزاد،  کشتی  جهانی  جام  خصوص 
و  جوانان  از  متشکل  تیم  اگر  و  دارد  تدارکاتی  جنبه 
امید اعزام شوند کار زیبایی خواهد بود و به مربیانی که 
اصال به آنان توجه نشده فرصت بدهند تا در این رویداد 

شرکت کنند.
فالح تصریح کرد: برای سال آینده باید مشخص شود که 
چه اقدامی را مدنظر دارند و چرخه انتخابی را به صورت 
کامل بنویسند. در آن اشاره شود که انتخابی تیم ملی 
و انتخابی مربیان تا به صورت شفاف همه از آن مطلع 
شوند. در این چرخه نیز وظایف سرمربیان دیده شود؛ نه  
اینکه یک نفر بتواند در تمامی رده ها حضور یابد و تنها 
حرف او مالک عمل شود. باید چارچوب کاری محسن 
کاوه، سرمربی و مربی تیم ملی در آن مشخص شود تا 

اینکه مربیان به این نحوه اعتراض و نقد نکنند.
این مربی سازنده تهرانی در خصوص اینکه آیا پیشهاد 
خیر،  یا  است  شده  داده  او  به  فنی  کادر  در  حضور 
پاسخ داد: پیشتر نیز گفته بودم از کشتی و تیم ملی 
خداحافظی کرده ام و هیچ وقت نیز سراغ من نخواهند 
یک  عنوان  به  می شد  برده  من  از  حرفی  اگر  آمد. 
پیشکسوت و کارشناس است و در حال حاضر در باشگاه 
خود به امر سازندگی فعالیت دارم. این سازندگی به طور 
قطع به نفع استان و فدراسیون خواهد بود و می توانم با  
نقطه نظرات خود، نقاط ضعف و قوت فدراسیون را بیان 
کنم. نباید به گونه ای باشد که برخی افراد در فدراسیون 
هر کاری دوست دارند انجام دهند چرا که این حرکت 

مربیان را زجر داده و حق آنان را پایمال می کند.
وی همچنین با اشاره به دیسکالیفه شدن سجاد غالمی 
آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم امید ایران که منجر به نایب 
قهرمانی تیم ایران شد و محرومیت در نظر گرفته شده 
برای او، گفت: این موضوع یک دایره است و نمی توان 
صد درصد آن را از چشم ورزشکار دید. در این تخلف  ۵ 
نفر شامل خود ورزشکار، پژمان درستکار )سرمربی تیم(، 
محسن کاوه )مدیر فنی تیم ملی(، علیرضا دبیر )رییس 

فدراسیون( و پزشک تیم مقصر هستند چرا که آنان به 
قوانین کامال آشنا هستند. در انتخابی تیم ملی همه در 
خوابگاه برای کاهش وزن و دور از همه، سرم می زنند 
چرا که این اقدام برای کاهش وزن یک امر رایج است.

فالح همچنین تصریح کرد: سال آینده انتخابی المپیک 
را در پیش خواهیم داشت. ما هرچه در اوزان مختلف 
فرد  به طور قطع  باشیم  کشتی گیران شاخصی داشته 
نهایی از آمادگی بیشتری برخوردار خواهد بود. در برخی 
و  زارع  امیرحسین  کیلوگرم  وزن ۱۲۵  همچون  اوزان 
امیررضا معصومی حضور دارند که اگر حریفان قوی تری 
پشتوانه  واقع  به  باشند  داشته  این وزن حضور  در  نیز 
سازی خوبی را برای تیم ملی متصور شده ایم و حق به 
حقدار خواهد رسید. چرخه تیم ملی قانونمند و شفافیت 
الزم را ندارد و این موارد در نحوه انتخاب کشتی گیران، 
مربیان و سایر موارد پر از ایراد است.دارنده مدال طالی 
جهان به عدم موفقیت ملی پوشان در رقابت های جهانی 
صربستان اظهار کرد: با توجه به نبود روسیه می بایست 
کشتی ایران قهرمان می شد. در این رقابت ها تنها یک 
رقیب )آمریکا( بود که با اختالف ۵۰ امتیاز از این تیم 
با توجه به اینکه ما در تیمی  نتیجه را واگذار کردیم. 
کارنامه  که  گفت  نمی توان  و  باختیم  آمریکا  به  هم 
قابل قبولی را در این پیکارها از خود به جای گذاشته 
از نایب رییسی  باشیم.وی به استعفای حمید سوریان 
گذشته  سال  در چند  را  وی  گفت:  فدراسیون کشتی 
آنان را یک تیم و  همانند علی دبیر می دیدم چرا که 
یک شکل می دیدم و هم اینک در خصوص این استعفا 
تعجب کردم.دارنده مدال طال و نقره جهان خاطر نشان 
کرد: هیچ وقت متوجه نشدم که دقیقا وظیفه سوریان 
در فدراسیون چیست؟ چیزی از بودن او در این چند 
سال در پست نایب رییسی فدراسیون ندیدم. زمانی که 
۲ نفر مشکلی داشتند او به عنوان میانجی گر به وسط 
ماجرا می آمد تا حق کسی ضایع نشود، وگرنه در این 
چند سال از او چیزی ندیدم. ولی خیلی توقع داشتم 
که سوریان با این عظمت و اخالق خوب، خیلی بهتر 

می توانست در کشتی خودش را نشان دهد.

فالح: جای مربیان سازنده در تیم ملی کجاست؟/ 
سوریان باید بهتر خودش را نشان می داد

رئیس فدراسیون کشتی گفت: حمایت از لیگ 
وظیفه فدراسیون است و محکم پای برگزاری 
لیگ و کسب مدال در کشتی فرنگی ایستاده 

ایم.
سازمان  جلسه  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
با نمایندگان تیم های حاضر در  لیگ کشتی 
بیست و دومین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی 
با  امروز  صبح  )ره(  امام  یادگار  جام  کشور 
حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، 
حمید یاری رئیس و مسئوالن سازمان لیگ، 
مدیر  محمدی  علی  سرمربی،  رنگرز  حسن 
فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و نمایندگان 
تیم های حاضر در لیگ صبح امروز )دوشنبه( 
در محل سالن کنفرانس خانه کشتی شهید 

ابراهیم هادی برگزار شد.
علیرضا دبیر در این جلسه گفت: صادقانه بگویم 
به مسئوالن سازمان لیگ گفتم بالفاصله پس 
از رقابت های جهانی، لیگ کشتی آزاد و فرنگی 
را همزمان شروع کنید اما مسئوالن سازمان 
لیگ با حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی به این جمع بندی رسیدند که به دلیل 
برخی مالحظات فنی از جمله در پیش بودن 
رقابت های امیدهای جهان و جام جهانی این 

مسابقات با کمی تأخیر برگزار شد.
وی ادامه داد: نظر سرمربی تیم ملی برای ما 
مسئولیت  تازه  رنگرز  و چون  است  ارزشمند 
این تیم را قبول کرده بود به دنبال شناخت 
از  تعدادی  باید  و  بود  گیران  کشتی  از  خود 
کشتی گیران را در این دو رقابت محک می زد 

تا عیار کار کشتی فرنگی دستش بیاید.
رئیس فدراسیون کشتی با قدردانی از حضور 
تیم ها در لیگ برتر کشتی گفت: تمام تالش 
از  پس  شود،  برگزار  لیگ  که  کردم  را  خود 
قراردادها  کشتی،  لیگ  سال  سه  برگزاری 
رشد چشمگیری داشت و اگر در قبل از آن 
نیز لیگ تعطیل نمی شد، رقم قراردادها بسیار 

که  می دهم  قول  به شما  و  بود  این  از  باالتر 
اگر به همین صورت لیگ را ادامه دهیم، در 
سال های آینده رقم قراردادهای لیگ کشتی 

نیز میلیاردی شود.
ادامه داد: فدراسیون تمام تالش خود را  وی 
برای پای کار آوردن تیم ها کرده و توقع داریم 
نیز کمک کنید و نگذارید که لیگ  که شما 
تعطیل شود به خصوص لیگ فرنگی چراکه 
امسال شاهد بودید که در رقابت های جهانی 
امسال، تنها ۳ مدال در کشتی فرنگی بدست 
آمد و به غیر از جوایزی که مصوب شده و به 
فرنگی  داده می شود، سایر  آور  مدال  آن سه 
کاران از لحاظ مادی دریافتی ندارند و اگر لیگ 

نباشد کشتی فرنگی آسیب می بیند.
با  لیگ  سازمان  البته  کرد:  تصریح  دبیر 

هماهنگی تیم ها و کادر فنی باید طوری برنامه 
ریزی کنند که برنامه های فنی تیم های ملی 
ما مسابقات  نخورد، چراکه  لطمه  نیز  کشتی 
نیز  فنی  کادر  و  داریم  رو  پیش  را  مهمی 
را  دار  آینده  و  ملی  گیران  کشتی  دارد  حق 
در اختیار داشته باشد. وی افزود: محکم پای 
برگزاری لیگ و کسب مدال در کشتی فرنگی 
و  پتانسیل  رشته  این  که  معتقدم  و  ایستاده 
ظرفیت آن را دارد که بتوانند مانند کشتی آزاد 
رقابت های جهانی  و  لیگ  را در  جایگاه خود 

بدست آورد.
دبیر با بیان اینکه برگزاری لیگ به پیشرفت 
لیگ  گفت:  می کند  کمک  فرنگی  کشتی 
می تواند جای خوبی برای محک کشتی گیران 

جوان و شناسایی آنها برای کادر فنی باشد.

رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: حمایت 
و در  است  فدراسیون  لیگ کشتی وظیفه  از 
موضوع پخش زنده مسابقات نیز پیگیری های 
و  آن  فنی  بحث  اما  می دهیم  انجام  را  الزم 
برنامه ریزی با کادر فنی تیم ملی و سازمان 
باید  لیگ  سازمان  داد:  ادامه  است.وی  لیگ 
مسابقات  برگزاری  و  بدهد  دقیق  را  برنامه ها 
دیگر  با  که  بگذارد  روزهایی  و  ساعات  در  را 
بتوانیم  تا  باشد  نداشته  تداخل  مسابقات 
حداکثر پخش لیگ را داشته باشیم. دبیر در 
تیم  اگر در لیگ حق  پایان خاطرنشان کرد: 
نیست  عمدی  شد  خورده  گیری  کشتی  یا 
این  خاطر  به  نباید  تیم ها  و  است  سهوی  و 
موضوعات کنار بکشند و باید پای کار بایستند 

تا لیگ کشتی فرنگی باال بیاید.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت: من 
و همه مسووالن از نتایج مسابقات آسیایی 
منامه راضی نیستیم اما واقعیت این است 
که بضاعت فدراسیون همین است و انتطار 

بیشتر نمی توان داشت.
سجاد  خبری  نشست  ایرنا،  گزارش  به 
وزنه  فدراسیون  سرپرست  انوشیروانی 
این  محل  در  سه شنبه  روز  برداری 
نشست  این  در  شد.  برگزار  فدراسیون 
بهداد  فدراسیون،  دبیر  مقامی  حسین 
بدرالملوک  اول،  رییس  نایب  سلیمی 
کهرنگی نایب رییس زنان، کوروش باقری 
مدیر تیم های ملی و سعید علی حسینی 
حضور  نیز  مردان  ملی  تیم  سرمربی 

داشتند.
ریاست  انتخابات  در  حضورم  انوشیروانی: 

فدراسیون قطعی است
فدراسیون  سرپرست  انوشیروانی  سجاد 
داشت:  اظهار  نشست  این  در  وزنه برداری 
برای  زمان بر  رشته ای  وزنه برداری 
تصمیم گیری است. من حرف سرمربی تیم 
را تایید می کنم زیرا زمان کمی برای آسیا 
داشتیم. باید از چندین ماه پیش برنامه ای 
برای منامه طراحی می کردیم اما حاشیه ها 
موجب عقب افتادن تیم شد. فدراسیون از 
المپیک ۲۰۲۴  بازی های  برای  اکنون  هم 
به  باید  و  دارد  برنامه  دیگر  رقابت های  و 
دنبال یک شرایط پایدار برای وزنه برداری 
فدراسیون،  در  حضورم  زمان  از  باشیم. 
برنامه مستمر شده و این برای خانم ها نیز 
اجرایی شده است. سهراب مرادی از مفاخر 
ما است و جراحی کرده و در شرایطی است 
که جهانی کلمبیا را از دست می دهد ولی 
المپیک  دادن  دست  از  معنای  به  این 

پاریس نیست.
داد:  ادامه  فدراسیون  سرپرست 
از  حمایت  و  است  اولویت  پشتوانه سازی 
رقم  را  طالیی  نتایج  می تواند  نسل  یک 
البه عبور از سن ۲۰ سالگی موجب  بزند. 
می شود تا آنان در بزرگساالن وزنه بزنند و 
ما برای جایگزین آنها برنامه داشته باشیم. 
ممکن  و  بوده  آسیب زا  رشته  وزنه برداری 
است یک مصدومیت به شاکله تیم ضربه 
بزند. خالی بودن دست ما در اوزان مختلف 
وزنه برداری  حال  است.  مشکالت  از  یکی 
این  و  نیست  خوب  استان ها  از  خیلی  در 

دالیل زیادی دارد.
از  شماری  حضور  زمینه  در  انوشیروانی 
گفت:  مدیریتی  کادر  در  نامدار  قهرمانان 
کمک  و  گذاشتند  منت  ما  بر  قهرمانان 
و  هستیم  نظر  هم  و  همسو  کنند.  می 
رفع مشکالت حرکت  برای  در یک مسیر 
وزارت  اختیارات  در  انتخابات  می کنیم. 
ورزش و جوانان است. من تا زمان برگزاری 

توسعه  برای  را  تمام تالش خود  انتخابات 
بر  نیز  وزارت  کرد.  خواهم  وزنه برداری 
زمان  سریعترین  در  انتخابات  برگزاری 

تاکید دارد.
سخنان  تکمیل  در  مقامی  )حسین 
در  انوشیروانی  قطعا  گفت:  انوشیروانی 

انتخابات حضور خواهد یافت.(
سرپرست فدراسیون این را هم گفت: برای 
بازگشت یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان 
به  میل  آنان  اما  شده  انجام  اقداماتی 
بانوان  ندارند. وزنه برداری  ایران  حضور در 
زیر  کارهای  و  کرد  شروع  زود  را  فعالیت 
مستقیم  و  نشده  انجام  زیادی  ساختی 
شرایط  بودند.  ملی  تیم  تشکیل  دنبال  به 
از  خیلی  در  و  است  دردناک  وزنه برداری 
ملی  تیم  ما  نداریم.  هالتر  حتی  استان ها 
زنان را حفظ خواهیم کرد و نسل سازی هم 

انجام می دهیم.
بر  تاکید  با  لندن  المپیک  قهرمان  نایب 
موفقیت  راهبرد  عنوان  به  استعدادیابی 
داشتیم.  نسل سازی  دوره   ۲ در  گفت: 
استارت  که  بود   ۲۰۰۰ نسل  نخست 
دوم  نسل  زد.  را  جدید  سده  در  موفقیت 
افتخار  آنان  از  برخی  هنوز  که  بود   ۲۰۱۲
دستمان  اکنون  ما  می کنند.  آفرینی 
ستاره ها  تک  روی  بر  باید  و  است  خالی 
نسل  حتما  باید  کنیم.  سرمایه گذاری 
و  کنیم  تربیت  دهه  یک  برای  جدیدی 
است.  مستمر  اردوهای  کار  این  ضرورت 
این  ضعف  نقاط  وزنه برداری  بزرگان  همه 
بر روی  المپیک  تا  باید  را می دانند.  رشته 

تک مهره ها تمرکز کنیم.
بخش  و  نهاد  چند  با  توافقاتی  گفت:  او 
اسپانسر  دنبال  به  و  داریم  خصوصی 

زودی  به  و  شده  انجام  رایزنی  هستیم. 
یک  در  کرد.  خواهیم  معرفی  را  اسپانسر 
پنج  به  نزدیک  توسعه  شرکت  به  مورد 
قرارداد  شرکت،  بدهکاریم.  تومان  میلیارد 
است.  زیاد  بدهی  نمی کند چون  تمدید  را 
گرفتیم.  مالیات  بخش  در  را  الزم  تخفیف 
و  استان هاست  فقر  ما  بدهی  بزرگترین 
برای هر استانی نیاز به پنج میلیارد بودجه 
با  داریم.  وزنه برداری  کردن  زنده  جهت 
کرد  خواهیم  رایزنی  کمیسیون های خاص 
افزایش  را  فدراسیون  بودجه  بتوانیم  تا 
به  که  هستیم  اعتباراتی  دنبال  دهیم. 
یکباره مشکالت را حل کند. در ساختمان 
فدراسیون مشکالتی است که ابتدایی ترین 

نیاز به شمار می رود.
سرمربی اسبق تیم ملی گفت: من و همه 
مسووالن از نتایج منامه راضی نیستیم اما 
فدراسیون  بضاعت  که  است  این  واقعیت 
نمی توان  بیشتر  انتظار  و  است  همین 
زبان زد  وزن،  سنگین  در  ما  اقتدار  داشت. 
جهانیان است و ما باید به روزهای طالیی 
داشته ها  با  باید  المپیک  برای  برسیم. 
برنامه ریزی  می بایست  اما  کنیم  حرکت 
برای فوق سنگین داشته باشیم تا از سال 
بعد المپیک، اقتدار دسته فوق سنگین خود 
با پدیده ای به نام  را به رخ جهان بکشیم. 
عقب نشینی  اما  هستیم  روبه رو  تاالخادزه 
پتانسیل  این  داودی  علی  کرد.  نخواهیم 
علی  بزند.  بهتری  وزنه های  که  دارد  را 
از  راحتی  به  تالش  سال  یک  با  داودی 

گورمیناسیان عبور می کند.
برای  از حسین رضازاده  انوشیروانی گفت: 
آسیا  وزنه برداری  کنفدراسیون  انتخابات 
حمایت می کنیم. او برند ورزش ایران است 

حمایت  المللی  بین  پست  هر  در  او  از  و 
خواهیم کرد. به زودی لیست نفرات ایران 
را برای کمیسیون های مختلف آسیا اعالم 

خواهیم کرد.
دسته های  بر  ما  تمرکز  افزود:  انوشیروانی 
و  است   ۱۰۲ اضافه  به  و   ۱۰۲  ،۸۹
داریم.  را  کار  این  برای  الزم  برنامه ریزی 
دسته  در  جوادی  میرمصطفی  و  کیانوش 
معتمدی  رسول  و  سهراب  هستند.   ۸۹
مدعی جدی هستند و در جهان نیز نفرات 

برتری در این دسته ها وجود دارند.
کسب  اینکه  بیان  با  فدراسیون  سرپرست 
المللی مهم است، گفت: برای  کرسی بین 
رسیدن به این کرسی باید انتخابات تا ۱۵ 
دی انجام شود و وزارت ورزش نیز در این 
راستا بر انجام انتخابات تاکید دارد. ما نیز 
کرسی های  کسب  برای  را  الزم  رایزنی 

مختلف داریم.
سلیمی: حضور بزرگان در فدراسیون نعمت 

است
گفت:  فدراسیون  رییسی  نایب  سرپرست 
برنامه ریزی برای جوانان در اختیار من بوده 
است.  انجام  حال  در  تدارکاتی  کارهای  و 
در تیم ملی، سعید علی حسینی شناخته 
ایشان  به  از هیچ کمکی  شده است و من 
دریغ نمی کنم. باور دارم حضور بزرگان در 
فدراسیون نعمت است چون اگر این جمع 
این  می خواهد  کسی  چه  بکند  کار  نتواند 
برنامه ریزی  گفت:  بدهد.وی  انجام  را  کار 
و  است  شده  انجام  پشتوانه سازی  برای 
اردوی جوانان از آذرماه شروع خواهد شد 
و اردوی بانوان نیز در حال برگزاری است. 
نباید به تک ستاره متکی باشیم بلکه باید 

نسلی جدید برای آینده تربیت کنیم.

 انوشیروانی: از نتایج تیم ملی راضی نیستیم/ 
حال وزنه برداری خوب نیست
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هنری
گزارش

در یک نشست مشترک عنوان شد؛

 تالش برای افزایش بودجه
 صندوق اعتباری هنر

کمیسیون  عضو  با  دیدار  در  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
این  بودجه  افزایش  ضرورت  بر  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
رسانه  و  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  از  بیشتر  حمایت  برای  مجموعه 

تاکید کرد.
سید  نشست  در  هنر،  اعتباری  صندوق  عمومی  روابط  از  نقل  به 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  هاشمی،  زاده  قاضی  احسان 
و  مسائل  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل  با  اسالمی  شورای 
مشکالت حوزه فرهنگ و هنر به ویژه در موضوع تخصیص بودجه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زاده  قاضی  احسان  سید  با  نشست  در  پوراحمدی  مجید  سید 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  هاشمی، 
این صندوق افتخار دارد که با تمام توان خود علی رغم مشکالت 
از ۱۰۰ هزار  به بیش  و تنگناهای مالی در راستای خدمات دهی 

هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار اهتمام ورزد.
ترین  مهم  از  یکی  کرد:  تصریح  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
خدماتی که صندوق به جامعه فرهنگ و هنر ارائه می دهد خدمات 
بیمه ای در قالب بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی است 
که با توجه به اهمیت این دو حوزه بخش اعظم بودجه صندوق نیز 

به این دو مقوله اختصاص داده شده است.
وی اظهار کرد: بیمه اعضای صندوق اعتباری هنر ذیل بیمه ی حرف 
بیمه  و  شود  می  تعریف  اجتماعی  تأمین  سازمان  آزاد  مشاغل  و 
شدگان به اختیار خود یکی از سه نر خ ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصدی را 
انتخاب می کنند. به طور میانگین بیش از ۶۰ درصد از حق بیمه 
ساالنه اعضا )معادل ۲۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱( به طور 
مستقیم از سوی صندوق )به نمایندگی از دولت( پرداخت می شود. 
و  فرهنگی  فعاالن  از  نفر  هزار   ۴۹ از  بیش  دیگرتاکنون  سوی  از 
هنری کشور از خدمات بیمه تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر 
افراد  معرفی  در  محدودیتی  هیچگونه  صندوق  هستند.  برخوردار 
براینکه  مشروط  ندارد  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  شرایط  واجد 
منابع تخصیصی در زمان مقرر به این نهاد حمایتی پرداخت گردد.

بیمه درمان تکمیلی گفت:  با اشاره به خدمات  ارشاد  مشاور وزیر 
تسهیالت بیمه درمان تکمیلی در قالب سه طرح )امید، آرامش و 
تعرفه های  بر  مازاد  های  هزینه  از  مهمی  تامین بخش  برای  رفاه( 
بیمه تأمین اجتماعی از سوی صندوق به اعضا و افراد تحت تکفل 
آنها ارائه می شود. بیش از ۴۲ هزار نفر از فعاالن فرهنگی و هنری 
کشور و افراد تحت تکفل آنها در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تحت پوشش 

بیمه درمان تکمیلی قرارگرفته اند.
گفت:  اعضا  به  پرداختی  تسهیالت  کمی  افزایش  به  اشاره  با  وی 
ارائه تسهیالت، حذف تضامین متعارف  تسریع و سهولت در روند 
در  دیده  آسیب  هنری  و  فرهنگی  کارهای  و  کسب  از  حمایت  و 
دولت  ابتدای  از  این صندوق  برنامه های  مهم ترین  از  کرونا  بحران 
مردمی بوده است بطوریکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از 
از ۲  به بیش  الحسنه ضروری  ۳۲ میلیارد تومان تسهیالت قرض 
هزار و ۴۰۰ نفر از اعضا تخصیص داده شده است. همچنن قریب به 
۵ میلیارد تومان تسهیالت کمک بالعوض و درمان به اعضا پرداخت 

شده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به طرح شمیم و جوانه 
راستای  در  هنر  اعتباری  نوین صندوق  های  از طرح  یکی  بعنوان 
جوان سازی جمعیت یادکرد و افزود: از ابتدای اجرای طرح )مهرماه 
و  )فرزندآوری(  قالب طرح جوانه  در  اعضا  از  نفر  به ۶۳۰   )۱۴۰۰
تومان  میلیون   ۵ مبلغ  )ازدواج(  شمیم  طرح  قالب  در  نفر   ۳۱۵
الحسنه  قرض  تسهیالت  تومان  میلیون   ۳۰ و  بالعوض  تسهیالت 
بدون بهره تعلق گرفته شده است. از نکات قابل توجه طرح آن است 
که اگر پدر و مادر فرزند هر دو از فعاالن فرهنگ هنر بوده وعضو 

صندوق محسوب شوند، مبلغ ۱۰ میلیون تومان تقدیم می شود.
پوراحمدی با بیان مشکالت و تنگناهایی که در روند ارائه خدمات 
به جامعه فرهنگ و هنر وجود دارد، گفت: اکثر اعضای صندوق در 
کمترین سطح درآمدی هستند و در تأمین نیازهای معیشت خود 
دچار مشکل هستند. براین اساس نیاز است تا همه نهادهای دست 
قشر  این  از  حمایت  برای  یکدیگر  همکاری  و  همراهی  با  اندرکار 
ارشاد اسالمی  البته دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و  برداریم.  گام 
از ابتدای شروع دولت سیزدهم با وجود تمام محدودیت ها، تمام 
تالش خود را برای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر به کار بست 
و با مساعدت دولت، کمک های خوبی برای جبران خسارت های 

ناشی از شیوع ویروس کرونا انجام شد.
برنامه های  تحقق  راستای  در  صندوق  گفت:  پایان  در  پوراحمدی 
با حمایت دولت و مجلس شورای اسالمی و  خود در تالش است 
بلند در راستای رفع دغدغه های  افزایش بودجه صندوق، گامی  با 

هنرمندان بردارد.
قاضی زاده نیز در این نشست گفت: تالش های صندوق اعتباری 
هنر برای ارائه خدمات به جامعه فرهنگ و هنر کشور قابل تقدیر 
است. خوشبختانه این صندوق مسیر رو به رشدی را طی می کند 
شناخته  کشور  نهادهای حمایتی  ترین  موفق  از  یکی  عنوان  به  و 
می شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در ادامه 
افزود: فرهنگ از مهم ترین مسائل کشور ماست لذا مسئوالن توجه 
ویژه به این مقوله دارند. حل مشکالت فعاالن حوزه فرهنگ و هنر 
نیز یکی از اولویت های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
است. تالش می کنیم با تقویت بنیه مالی صندوق، مشکالتی که در 

راه خدمات دهی به اعضا وجود دارد مرتفع شود.

سیمای  مقام  قائم  شکیبا  فرشید 
جدیدترین  به  اشاره  با  استان ها 
سیمای  پخش  آماده  تولیدات 
استان ها، خبر داد که ۲ سریال »ابر 
از  به زودی  مد«  و  و »جزر  می بارد« 
شبکه های یک و دو پخش خواهند 

شد.
سیمای  مقام  قائم  شکیبا  فرشید 
با  صداوسیما  سازمان  استان های 
اشاره به سریال های در دست تولید 
در مراکز استانی به خبرنگار مهر بیان 
کرد: در حال حاضر ۲ سریال در حال 
در  سریال  پنج  داریم،  تصویربرداری 
تولید و طرح هایی هم  مرحله پیش 
پس  که  هستند  نگارش  مرحله  در 
تولید  به مرحله  فیلمنامه  بررسی  از 
خواهند رسید. برخی از این سریال ها 
در اصفهان و برخی در شمال کشور 

در حال تولید هستند.
معموالً  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
استان های  معاونت  در  سریال ها 
صداوسیما با بودجه کمتری ساخته 
بودجه ها  این  چقدر  و  می شوند 
کرد:  عنوان  است،  یافته  افزایش 
جدید  دوره  در  اینکه  به  توجه  با 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  آثار  کیفیت 
به همین دلیل حوزه مالی هم مورد 
توجه است تا بودجه کم باعث نشود 
کاسته  آثار  کیفی  استانداردهای  از 
از  برخی  به  ادامه  در  شکیبا  شود. 
تلویزیون  آماده  نمایشی  تولیدات 
می بارد«  »ابر  کرد:  بیان  و  اشاره 
مجموعه تلویزیونی با موضوع زحمات 
رضا  کارگردانی  به  درمان  کادر 
معینی در صداوسیمای مرکز گیالن 
مجموعه  این  است.  شده  ساخته 
یکی  پرستاران  ایثارگری  و  زندگی 
تالش  و  رشت  بیمارستان های  از 
نهادهای درگیر در مهار بحران کرونا 
به ویژه شهدای سالمت و گروه های 

 ۴۵ قسمت   ۱۸ در  را  جهادی 
دقیقه ای روایت می کند که از شبکه 

اول سیما روی آنتن خواهد رفت.
گودرزی،  فاطمه  شکیبا،  گفته  به 
سیدجواد هاشمی، سیما خضرآبادی، 
هنرمندان  از  و جمعی  پتکی  مجید 
بازی  سریال  این  در  گیالن  استان 

می کنند.
قائم مقام سیمای استان ها در ادامه 
شبکه  از  که  دیگری  مجموعه  به 
و  اشاره  می شود  پخش  سیما  دو 
سریالی  مد«  و  »جزر  کرد:  عنوان 
به  اجتماعی  ژانر  در  قسمتی   ۳۰
است.  عبدالعلی زاده  علی  کارگردانی 
مهاجرت معکوس از تهران به استان 
بومی  بیان ظرفیت های  و  خوزستان 
و  ماهشهر  شهرهای  استان خصوصاً 
از  مفرح  و  شاد  فضایی  در  سربندر 
از  که  است  بوده  سریال  این  اهداف 

شبکه دوم سیما روی آنتن می رود.
وی درباره بازیگران این مجموعه هم 
خبر داد: رضا فیاضی، نصراهلل رادش، 
ناصری،  افسانه  امینی خواه،  مهدی 
فریده دریامج، خشایار راد و جمعی 
این  بازیگران  استانی  هنرمندان  از 

سریال تلویزیونی هستند.

سریال محمدحسین لطیفی به کجا 
رسید؟

آماده  مراحل  از  همچنین  شکیبا 
خاک«  »نقش  سریال  نهایی  سازی 
»نقش  داد.  خبر  »سنجرخان«  و 
خاک« در ۲۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای 
به کارگردانی آرش معیریان داستان 
در  که  روایت می کند  را  خانواده  دو 
توابع  از  کار سفالگری در الله جین 
همچنین  هستند،  همدان  استان 
دارد که  اجتماعی  و  عاشقانه  درامی 
هنری  ظرفیت های  از  بهره گیری  با 

استان همدان تولید شده است.
ترکاشوند،  آزیتا  کرد:  اضافه  وی 
بینا، حمید  معصومی، شیرین  مریم 
اصغر  ربانی،  مژگان  شریف زاده، 
نسب،  دهقان  حبیب  سمسارزاده، 
ضیایی،  مهرداد  شهابی،  شهنام 
کریمی،  سمیرا  نورعلی،  حسین 
مهران ضیغمی و جمعی از هنرمندان 
استان همدان از جمله بازیگران این 
سیمای  مقام  هستند.قائم  سریال 
قصه  درباره  همچنین  استان ها 
کارگردانی  به  »سنجرخان«  سریال 
داد:  توضیح  لطیفی  محمدحسین 
سریال تلویزیونی »سنجرخان« قصه 

تاریخ،  شهادِت  به  که  است  مردی 
قد  استعمار  و  استبداد  برابر  در 
تجاوز  مقابل  در  مستقاًل  کرد؛  علم 
جبهه  از  ایران  مختلف  مناطق  در 
جلوِی  تا  شد  عمل  وارد  کردستان 
بگیرد. را  تجاوزگرانه شان  رفتارهای 

حاکم  عنوان  به  پاک نیت  محمود 
سنندج حضور دارد و نام کاراکترش 
نجفی  احمد  است.  »شریف الدوله« 
به عنوان فرمانده قوای روس، جلیل 
شریعتمدار  آیت اهلل  نقِش  در  فرجاد 
)یکی از روحانیون سنی منطقه(، پیام 
دهکردی خلیل خان برادر سنجرخان، 
علی اوسیوند پیشکاِر حاکم سنندج 
)آصف دیوان(، فاطمه شکری )ندیمه 
نعیمی  حمیدرضا  سنجرخان(،  زِن 
صادقی  قطب الدین  خان(،  )رضا 
پروژه  کیفی  ناظر  و  رشید  سردار 
)فیض اهلل  تّرقی  حسن  همچنین  و 
خان(، شیما مالیی )زِن سنجرخان(، 
لیلی سعیدی )زن خلیل خان(، سودا 
زاهد  برادر سنجرخان(،  )زن  قنبری 
و  سنجرخان(  دیگر  )برادر  زندی 
به  سنجرخان(  دوم  )زن  قبادی  تارا 
عنوان بازیگران بومی در این سریال 

تلویزیونی حضور دارند.

سریال های استانی در راه شبکه های سیما/ 
»سنجرخان« چه زمانی می رسد؟

) نگارش زهرا نکاهی (چاووشی، آواز مخصوص 
است.  متبرکه  اماکن  زائران  پیشواز  یا  بدرقه 
چاووش کسی بوده که در فصل مناسب زیارت، در 
دهات و روستاها، سواره یا پیاده به راه می افتاده و 
روستائیان را به وسیله جار زدن و خواندن اشعار 
امامان معصوم،  نغز و دلکش در مدح و منقبت 

برای زیارت تشویق می کرده است.
که  است  چهارگاه  دستگاه  در  معموال  چاووشی 
یا  چاووشی  می شود.  خوانده  نفر  چند  توسط 
آوازخوانی  از  گونه ای  بهارخوانی،  یا  نوروزخوانی 
است که در گذشته در ایران رواج زیادی داشته 
در  بیشتر  آوازخوانی  اینگونه  خاستگاه  است. 
استان های مازندران و گیالن بوده است و در حال 
حاضر این مراسم در برخی نقاط کشور از جمله 

تالش برگزار می گردد.
است.  قافله  و  لشکر  پیشرِو  معنای  به  چاووش، 
کسی که پیشاپیش قافله یا زوار حرکت کند و 

آواز خواند.
در فرهنگ دینی در گذشته رسم بود که طبق 
مراسم سنتی، هنگام رفتن اشخاص از شهرها و 
حج،  سفر  یا  خراسان  کربال،  زیارت  به  روستاها 
با  را  اشعاری  خوان«  »چاووش  نام  به  اشخاصی 
لحنی سوزناک و خاص می خواندند که به صورت 

تک خوانی و یا هم خوانی اجرا می شد. 
چاووش خوانان، افرادی مّتقی و مؤمن بودند که در 
بین مردم از احترام ویژه ای برخوردار بودند. آنان، 
صدایی خوش و دلنشین، طینتی پاک و دیندار و 

عشق به اهل بیت داشتند. 
چاووشی خوانی از حیث ادبی از نمونه های ادبیات 
که  رود  می  شمار  به  آن  غنایی  نوع  از  عامیانه 
بیان  مضمون آن، احساسات، عشق و دلدادگی، 
سفر  اندوهِ  و  برآورده شدن حاجات، غم  آرزوها، 
و مشکالت و مصائبی است که بر خاندان پیامبر 

گذشته است. 
چاووش خوانی به رسم شعرخوانی به آواز با آدابی 
خاص در بدرقه و استقبال حج گذاران و زائران 

است.
زیارت  با  حج  موسم  خاص،  ایام  در  چاووشان 
عتبات عراق و مشهد، میان شهرها و روستاهای 
ایران می چرخیدند و با آداب و رسومی خاص، 
مردم را از سفر و حرکت کاروان با خبر و به حج 

و زیارت تشویق و ترغیب می کردند.
چاووش خوانی درمراسم مذهبی

در بین مردم افرادی بودند که به چاووش خوانان 
معروف بودند. اینان در بین مردم از احترام ویژه 
ای برخوردار بودند. این هنر پس از اسالم قانونی 
می شود و به شکل مذهبی در می  آید. در طول 
زمان ایرانی ها این هنر را چنان فراگرفتند که در 

آیین شادی نیزاز آن استفاده می کردند.
در ابتدا چاووشی برای مراسم حج بود و در طول 
می  بهره  آن  از  نیز  عروسی  مراسم  برای  زمان 
بردند که شادی  انگیز و در منقبت و ستایش ائمه 
مناقب خوانی  هنر  که  بود  ترتیب  این  به  و  بود، 
به وجود آمد. شعر چاووشی ها بعدها در خدمت 
زیارت مشهد درآمد که این هنر در دورۀ صفویه 

ایجاد شد.
لباس چاووش خوانان و پرچم های حج و زیارت 

مشهد متفاوت بود. برای کربال، پرچم آبی، برای 
خانۀ  به  که  کسانی  برای  و  سبز  پرچم  مشهد 
خدا می رفتند و می آمدند و محرم، پرچم سیاه 

استفاده می کردند.
از مراسم های چاووش گران، کتل خوانی  یکی 
بود. کتل خوانی شکل دیگری از چاووش خوانی 
است. به این شکل که با قرار دادن کتل در جلوی 
صف و خواندن شعر عزا، نشان می دادند کاروانی 
که در حال برگشتن است، در بین آنها چند تن 
ایشان  باید مراعات حال  از دنیا رفته اند و مردم 

را کنند.
که  بودند  مؤمنی  و  معتمد  افراد  چاووش خوانان 
مردمی که به سفر حج می رفتند، اموال و دارایی 

خود را نزد آنها به امانت می گذاشتند.
چاووشی انواع مختلف داشت:

چاووشی خوانی با دف در کردستان
چاووشی خوانی با کرنا در گیالن

چاووشی خوانی به صورت هم خوانی 
چاووشی خوانی برای کار

چاووش خوانی با کرنا در گیالن
با  اجرا  و  موسیقی  نظر  از  چاووش خوانی گیالن 
تفاوت  ایران  نواحی  تمام  های  چاووش خوانی 
دارد. چاووش خوانی گیالن اغلب در روز عاشورا 
و بیست و هشتم صفر با همراهی کرنا اجرا می 

شود. 
که  هایی  نغمه   کرنا نوازان،  گروه  مراسم  این  در 
مضمون آنها رزمی است، می  نوازند و چاووش خوان 
که به »شهادت خوان« معروف است، اشعاری را 
در بیان حقایق و حوادث صحرای کربال، با آوازی 

محزون می خواند.
چاووش خوانی به صورت هم خوانی

به  مناطق  برخی  در  مذهبی  چاووشی  اجرای 
است.به  بوده  هم خوانی  یا  تک خوانی  صورت 
صورتی که تک خوان اشعاری در مدح اولیا )ع(، 
وصف سفر و اماکن مقدس و.. اجرا می کرد و پس 
»بر  مصرِع   ابیاتی مشخص، جمعیِت حاضر،  از 
محمد و آل محمد صلوات« را در همان لحن می 
دور  نوایی،  هم   این  های  ویژگی   از  که  خواندند 
ریختن کینه و کدورت و جایگزینی مهر و محبت 

در دل ها است.
چاووش خوانی برای کار

اجتماعی  مالی و مقام  تناسب وضع  به  زائر،  هر 
چاووشان  به  مبلغی  این خدمات  ازای  در  خود، 

می پرداخت.
بیست  تا  پانزده  بین  ثروتمندان  قاجار،  دورۀ  در 
تومان و گاه بیشتر، حق  الزحمۀ و انعام می  دادند، 
ولی دستمزدی که افراد بی بضاعت می دادند از 

چند قران تجاوز نمی  کرد.
در برخی موارد چاووش خوان، هنگامی که شهر 
زیارتی و نمای حرم از دور پدیدار می شد ) مثال 
تپۀ سالم در مشهد(، هدیه ای به نام »گنبدنما« 

از زائران دریافت می کرد.
بازگشت، چند منزل جلوتر  به هنگام  چاووشان 
حرکت می  کردند تا بازگشت زائران را به خانوادۀ 

آنان خبر دهند و مژدگانی بگیرند.
نوروزخوانی

از  که  است  مراسمی  ترین  مهم   از  نوروز  جشن 

سالیانی دور در بین ایرانیان فالت ایران رایج بوده 
و به یادگار مانده است. امروزه همۀ اقوام ایرانی 
می دهند.  برتری  ها  جشن  تمامی  به  را  نوروز 
گیالن  در  سال  هر  آخِر  مراسم  از  نوروزخوانی 
و  بهار  ورود  نماد  گیالن  در  نوروزخوانی  است. 
خیر و برکت است. این آئین در تالش از ارزش 

و جایگاه واالیی برخوردار است.
گسترۀ این جشن بزرگ، در بسیاری از سرزمین 
تاجیکستان،  ازبکستان،  جمله  از  ایرانی  های 
کردستان،  ارمنستان،  آذربایجان،  ترکمنستان، 

سوریه، عراق، ترکیه و...
نوروزخوانی از آئین های قبل از آمدن نوروز است. 
ترانه هایی  و  بودند  بهار  قاصدان   نوروزخوانان، 
زمزمه می کردند که آمدن آفتاب و بهار و رویش 

سبزه و گل  را نوید می داد.
بهارخوانی،  از:  بودند  عبارت  نوروزخوانی ها 
خوانی،  بلبل  )شعرخوانی(،  شیرخوانی 
و شادی  آور عشق  پیام  افراد،  این  نوروز خوانی. 

و تازگی و تولد بودند.
 نوروزخوانی از آئین های قبل از آمدن نوروز است. 
ترانه هایی  و  بودند  بهار  قاصدان   نوروزخوانان، 
زمزمه میکردند که آمدن آفتاب و بهار و رویش 

سبزه و گل  را نوید می داد.
ویژگی های فرهنگی قوم تالش

تالش ها در کنار تیرۀ همجوار خود یعنی گیلک 
ها زندگی می کنند که مشترکاتی نظیر آئین و 
فرهنگ و شیوۀ زندگی و معیشت به خصوص در 
بخش های جلگه نشینی و زندگی کشاورزی که 

با شالی کاری و کار در مزارع همراه است، دارند.
همسانی  کردی،  زبان  با  تالشی  زبان  قرابت 
تصنیف های  برخی  و  آوازی  موسیقی  فرم های 
آنها با موسیقی فرم قوم لر به ویژه بختیاری ها، 
موضوع پژوهش های جامع در این باره محسوب 

می شوند.
متعدد  عوامل  از  متأثر  تالش  قوم  موسیقی 
اجتماعی،  جغرافیایی،  تاریخی،  فرهنگی، 

اقتصادی و... می باشد.
فرهنگ مردم تالش آمیخته ای از آداب و رسوم، 
اعتقادات و سنن ملی ایرانیان با عناصر عرفانی-

این آمیختگی  مذهبی موجود در منطقه است. 
را  موسیقایی  فرهنگی  گسترۀ  است  توانسته 
از»نوروزخوانی«  آن  دامنۀ  که  می کند  پی ریزی 
ها تا دستون های مذهبی و مولودی خوانی ها که 
درآن به مدح و ستایش بزرگان و پیشوایان دینی 

می پردازد، گسترده است.
ویژگی عام فرهنگی تالش ها مبین این واقعیت 
بسیاری  و  خلقیات  رسوم،  آداب،  آنها  که  است 
از عقاید ایرانیان پیش از اسالم را حفظ کرده اند. 
تالش ها مردمانی پرنشاط، ساده، خوش برخورد و 

مهمان نوازند و تمایل به تعاون و همیاری دارند.
مراسم  به  ایرانی،  اقوام  دیگر  همانند  تالش ها 
مذهبی و بدر باستانی ایران زمین مانند سیزده 
بدر، چهارشنبه سوری و اعیاد مذهبی مانند عید 
فطر، عید قربان، مراسم تاسوعا و عاشورا پایبندند.

نوروزخوانی در بین تالشان
تالش،  در  نوروز  استقبال  زیبای  رسوم  از  یکی 
نوروزخوانی است که همچنان رواج دارد. به این 

صورت که دو نفر یا بیشتر در شب های آخرین 
ماه سال با داشتن چراغی، به تک تک خانه های 
محله خود رفته و با خواندن آوای »بهار آمد، بهار 
آمد« آمدن بهار را نوید می دهند و پس از اتمام 
پول،  چون  هدایایی  خانه  بزرگتر  نوروزخوانی، 

حلوا،جوراب و...به نوروزخوانان اهدا می کند.
مضمون نوروزنامه ها می تواند دربرگیرنّد شادی ها، 

مدح امامان، سوگ افراد مشخص باشد.
نوروزخوانی از جمله آئین هایی است که دگرگونی 
و تغییر و تحول و رسیدن به احسن الحال را نوید 
که  است  فرهنگی  مؤلفه های  از  یکی  و  داده 
نیایش  و  تکریم  به  آن  از  بهره گیری  با  ایرانیان 

پروردگار می پردازد
در این آئین باستانی، چاووش خوانان محلی تالش 
با خواندن اشعاری در وصف بهار در خیابان هاو 
خبر  مردم  به  را  باستانی  نوروز  رسیدن  معابر، 
آماده می  بهار  برای میزبانی  را  آنها  و  می دهند 

کنند.
چاووش خوانان محلی که در زبان آذری به تکم 
چی مشهور هستند، یک اسب چوبی کوچک را 
با پارچه های  رنگی تزئین کرده و آن را بر صفحۀ 
کوچک چوبی چرخانده و شعرهایی دلنشین در 

وصف بهار به زبان محلی می خوانند
چاووش خوانان که از احترام و جایگاه خاص میان 
مردم به ویژه در میان اهالی روستاها برخوردارند، 
با هدایایی از قبیل شیرینی، پول، برنج، تخم مرغ، 

از طرف مردم پذیرایی می شوند. 
سال   ۱۸ تا   ۱۰ سنین  نوجوانان  و  کودکان 
از  که  دهند  می  تشکیل  را  افرادی  بیشترین 
روستاها به شهر آمده و در وصف شکفته شدن 

شکوفه ها آمدن بهار را به مردم خبر می دهند.
ویژه ای  جایگاه  از  تالش  قوم  میان  در  نوروز 
دیدۀ  به  نوروز،  به  تالشان  و  است  برخوردار 
معتقدند  که  نگرند، چرا  می   تحول  و  نوخواهی 

نوروز، دیدگاه جدیدی از زندگی است.
آوازهای نوروزخوانی در تالش، از یک غنای قابل 
توجه برخوردار است که متأثر از فرهنگ و آداب 

و رسوم غنی تالشان است. 
به  را  شنونده  که  روح انگیز  و  حزین  موسیقی 
رهنمون  خودآگاهی  و  آفرینش  و  هستی  عمق 
می سازد، ریشه در بینش و آگاهی واالی تالشان 

دارد.
عالقه  و  پیوند  تالشان،  نوروزخوانی  آوازهای  در 
خود را به ائمه، به خصوص امام علی )ع( فریاد 
زده و به نمایش می گذارند و نوروز را با نام علی 

می آرایند.
یکی دیگر از آئین نوروزخوانی، تکم گردانی همراه 
با اشعار نوروزی است، به این صورت که تکم چی، 
اشعار مخصوص تکم را با آهنگی خاص و به زبان 

تالشی، ترکی، محلی می خواند.
تکم، عروسک چوبی و به شکل بز است که روی 
یک صفحه چهارگوش یا گرد و در سوراخی که 
چوب  و  می گیرد  قرار  دارد  وجود  آن  وسط  در 
پایۀ آن از سوراخ وسط صفحه می گذرد و روی 
آن را با پارچه هایی  به رنگ قرمز می پوشانند و 
تکم خوانان به این عروسک چوبی هویت و معنا 

می بخشند.

چاووش خوانی و نوروزخوانی در گیالن

گزارش

طرح قانونی نحوه تشکیل و فعالیت 
تشکل های صنفی گردشگری اصالح شد

صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری  معاون 
دستی از اصالح طرح قانونی نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های 
صنفی ـ تخصصی و تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری خبر 
صنعت  حرفه ای  تشکل های  طرح،  این  اصالح  با  گفت:  و  داد 

گردشگری از شمول طرح قانونی مزبور مستثنی شدند.
به  نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، علی اصغر شالبافیان گفت: به منظور 
طرح  در  گردشگری  تخصصی  تشکل های  شان  حفظ  و  حمایت 
تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی، اصالحات درخواستی اعمال 
و با انجام اصالحات الزم تشکل های صنعت گردشگری از شمولیت 

این طرح مستثنی شد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود: از آنجا که صدور 
ملی  تشکل های  فعالیت  بر  نظارت  و  فعالیت  پروانه  اولیه،  مجوز 
در  تخصصی   – صنفی  تشکل های  کمیته  ترتیب  به  استانی  و 
کمیته  و  کشوری  کمیته  عناوین  تحت  استان  و  کشور  سطح 
نماینده  الزم  اصالحات  انجام  با  شد،  خواهند  ایجاد  استانی 
انتخاب  به  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  و  ستادی  در سطح  وزیر 
صنایع دستی استان در سطح استانی به دلیل آگاهی کامل از امور 
عضویت  به  الزم  حاکمیتی  و  نظارتی  وظایف  مربوطه،  تخصصی 

کمیته ها در آمدند.
شالبافیان تاکید کرد: همچنین در ماده ۲۰ طرح اصالحی تشکیل 
و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی، تشکل های گردشگری در 
بخش اتحادیه های صنفی و حرفه ای لحاظ شده است تا همانند 

اتحادیه های صنفی از شمول این قانون مستثنی شوند.
بنا به گفته معاون گردشگری در تالش های صورت گرفته مبنی 
تشکل های  فعالیت  و  تشکیل  نحوه  قانونی  طرح  اصالح  لزوم  بر 
صنفی - تخصصی، تالش شده است تا جایگاه و نقش تشکل های 
گردشگری به صورت مستقل در توسعه و شکوفایی اقتصاد مورد 

توجه قرار گیرد.

در پایان جشنواره »انیمیشن فیلم است«؛
گی یرمو دل تورو برای فیلم »پینوکیو« 

ایستاده تشویق شد

و  »پینوکیو«  فیلم  است«  فیلم  »انیمیشن  جشنواره  پایان  در 
تجلیل  حضار  بسیار  استقبال  با  آن  سازنده  دل تورو  گی یرمو 

شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از هالیوود ریپورتر، در حالی 
که جشنواره »انیمیشن فیلم است« با نمایش فیلم استاپ موشن 
»پینوکیو« ساخته گی یرمو دل تورو به پایان رسید، این فیلم و 

سازنده اش با تشویق ایستاده حضار بدرقه شدند.
آن صحبت کرد  مورد ساخت  در  فیلم دل تورو  نمایش  از  پس 
بازیگرانش  عنوان  به  »پینوکیو«  فیلم  انیماتورهای  به  گفت  و 
از  شکلی  عنوان  به  موشن  استاپ  روش  از  وی  می کند.  نگاه 
از  انیماتور و شخصیت  انیمیشن یاد کرد که در آن پیوند بین 
همه نزدیک تر است و گفت به انیماتورها می گفت آنها خودشان 
بازیگران هستند و هر چه را عروسک به آنها می گوید می توانند 

انجام دهند.
وی گفت دلش می خواهد تماشاگران ۳۰ دقیقه پس از تماشای 
بازی  خوب  دارد  بازیگر  چقدر  که  برسند  نتیجه  این  به  فیلم 

می کند.
امسال پنجمین دوره جشنواره »انیمیشن فیلم است« برگزار شد 
بنجامین ماسوبر  آماندین فردون و  و »نیکوال کوچولو« ساخته 
موفق به کسب جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره شد. این فیلم 
بهار امسال جایزه اصلی جشنواره بین المللی انیمیشن انسی را 

از آن خود کرده بود.
»اژدهای  نصیب  هم  جشنواره  این  داوران  هیات  ویژه  جایزه 
رسید.  ایرلند  از  اسکار  نامزد  تومی  نورا  کارگردانی  به  پدرم« 
ساهاکیان  اینا  ساخته  آرورا«  »طلوع  به  هم  تماشاگران  جایزه 
اهدا شد و در بخش فیلم کوتاه هم »بازرگانان یخ« ساخته خوائو 

گونزالس برنده شد.
تیلدا  بردلی،  دیوید  مک گرگور،  ایوان  »پینوکیو«  انیمیشن  در 
این  هستند.  صداپیشه ها  جمله  از  بالنشت  کیت  و  سوئینتون 
منتقدها  تحسین  با  شده  ساخته  نتفلیکس  برای  که  انیمیشن 
روبه روشده و در وب سایت راتن تومیتوز امتیاز ۱۰۰ درصد و در 
وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۹۲ درصد را کسب کرده است.
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گفت:  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
دستگاه  در  عامل  غیر  پدافند  تقویت 
های اداری و اجرایی شهرستان الزم و 
ضروری است و در این راستا باید تالش 

جدی صورت گیرد 
امید احمدی در جلسه آموزش پدافند 
کریم  رباط  شهرستان  ادارات  غیرعامل 
مسئله  به  توجه  نباید  داشت:  اظهار 
این  به  مختص  تنها  غیرعامل  پدافند 
به  در طول سال  باید  بلکه  باشد  هفته 

این موضوع توجه ویژه شود
معرض  در  دائما  ما  کشور  افزود:  وی 
تهدید و آسیب عوامل استکبار است و 
برای  مهم  اقدامات  از  غیرعامل  پدافند 
برای  تجهیزات  و  تاسیسات  از  حفاظت 
جلوگیری از وارد آمدن کمترین آسیب 

در زمان بحران است
تصریح  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
توان  تمام  ها  دستگاه  همه  باید  کرد: 

خود را درجهت فراگیری دانش پدافند 
غیرعامل به کارگیرند تا کمی و کاستی 

ها در این حوزه برطرف شود
سرمایه  اهمیت  به  اشاره  با  احمدی 
غیرعامل  پدافند  زمینه  در  گذاری 
موضوع  به  پرداختن  کرد:  خاطرنشان 
ماموریت  یک  غیرعامل  پدافند 
توجه  آن  به  باید  که  است  همیشگی 
ویژه ای شود و سرمایه گذاری در این 
برای  را  آرامش  و  آسایش  نوعی  راستا 
مردم و مسئولین یک کشور به ارمغان 

خواهد آورد
وی یادآورشد:این امر مهم تنها با تهاجم 
دیگر کشورها و دفاع از تمامیت مرزی 
در  بلکه  ندارد  ارتباط  سرزمین  یک 
صورت وقوع حوادث و بالیای طبیعی ، 
از میزان خسارات و تلفات بصورت قابل 

توجهی کاسته می شود
عزیز اهلل نظری

فرماندار رباط کریم: تقویت پدافند غیرعامل 
در شهرستان ضروری است  

بسته های  دولت  اینکه  بابیان  تهران  استاندار 
و  فرسوده  بافت های  برای  خوبی  سیاستی 
دارد،  ارائه  آماده  غیررسمی  گاه های  سکونت 
به  مردم  ترغیب  و  تشویقی  طرح های  گفت: 
ساخت و ساز مجاز تا حدودی گره از مشکالت 

در این بافت و سکونتگاه ها را باز می کند.
در  منصوری   محسن  روز،  اتفاق  گزارش  به 
شهرستان  عمرانی  های  طرح  افتتاح  آیین 
بهارستان اظهار داشت: جلوگیری از ساخت و 
بوده  دولت  های  اولویت  از  غیرمجاز  سازهای 
میزان  گذشته  سال  چند  در  خوشبختانه  و 
تهران  استان  در  غیررسمی  ساز  و  ساخت 

کاهش یافته است.
این مسئول افزود: با توجه به سرریز جمعیت به 
استان تهران با نگاه و برنامه ریزی برای آینده 
نباید بگذاریم که ساخت و سازهای غیرمجاز 
هزینه  و  زمان  متحمل صرف  تا  بگیرد  شکل 

های گزاف برای اصالح آن باشیم.
بهسازی  در  مردمی  مشارکت  اهمیت  به  وی 
اشاره  شهری  فرسوده  های  بافت  نوسازی  و 
و خاطرنشان کرد: برای اصالح و تغییر بافت 
های یک شهر باید از سرمایه های اقتصادی و 
اجتماعی مردم غافل نشویم، اساسا با اعتبارات 
کارهای  توان  نمی  دولتی  محدود  منابع  و 
کار  پای  باید  مردم هموراه  داد،  انجام  بزرگی 

باشند تا شاهد رشد و آبادانی شهر باشیم.
لفظ  با  مردمداری  داد:  ادامه  تهران  استاندار 
اتفاق  خدمت  و  درعمل  بلکه  نیست  کالم  و 
سیزدهم  دولت  دستاورد  بزرگترین  افتد،  می 

بازگرداندن اعتماد و امید به مردم است.

در  عمرانی  طرح  تومان  ۱۳۰میلیارد  افتتاح 
شهرستان بهارستان

کرد:  اعالم  پایتخت  در  مسئول  مقام  این 
روزی  شبانه  و  جهادی  های  تالش  برکت  به 
های  طرح  بهارستان،  شهرستان  مسئوالن 
تومان  میلیارد   ۱۳۰ از  بیش  اعتبار  با  خوبی 

آماده افتتاح و بهره برداری شده است.
منصوری همچنین در آیین افتتاح چند طرح 
عمرانی در فرهنگسرای نسیم شهر تاکیدکرد: 
مدیریتی  توجه  نیازمند  بهارستان  شهرستان 
ویژه است؛ کمی و کاستی هایی از قبل وجود 
رفع  و جهادی درصدد  پرتالش  باید  دارد که 

آنها بکوشیم.
بهارستان  شهرستان  بافت  شد:  یادآور  وی 
به  برای رسیدن  را می طلبد،  ای  ویژه  توجه 
شاخص حداقل متوسط کشور در بحث توسعه 

شهرستان، باید پیشتازانه عمل کنیم.
استاندار تهران  با اشاره به افتتاح طرح سرای 
سیاست  کرد:  خاطرنشان  شهر  نسیم  محله 
که  است  های  طرح  تکمیل  انقالبی  دولت 
چندین سال بالتکلیف مانده و در شهرستان 
االن  و  شده  انجام  خوبی  اقدامات  بهارستان 
دهیاری   ساختمان  از  بهره برداری  شاهد 
اورین، ساختمان اورژانس اجتماعی شهرستان 

بهارستان و سرای محله نسیم شهر هستیم.
شهرستان بهارستان با ۷۵۰ هزار نفر جمعیت 
با سه شهر و ۲ بخش گلستان و بوستان یکی 
از شهرستانهای استان تهران در جنوب غربی 

پایتخت قرار دارد.
خبرنگار : ناهید کریمی

استاندار تهران: دولت برای ترغیب 
مردم به ساخت وساز مجاز طرح های 

تشویقی دارد
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افتتاح  از  پرند  شهر  شهردار   
عمرانی  پروژه   ۶ زنی  کلنگ  و 
 ۶ تا  صفر  های  فاز  در  شاخص 
شهر پرند با اعتبار ۷۴۰ میلیارد 
این  گفت:  و  داد  خبر  ریال 
سرانه  ارتقای  هدف  با  ها  پروژه 
و  کمبودها  کاهش  های شهری، 
شهروندان  رضایتمندی  افزایش 
زنی  کلنگ  و  افتتاح  محترم،  

می شوند.
حمید رضا اله یاری با بیان اینکه 
رویکرد  اخیر،  سال  یک  طی 
اسالمی  شورای  و  شهرداری 
و  جامع  رویکرد  یک  پرند  شهر 
تاکید  است،  بوده  محور  خانواده 
رویکرد،  این  تحقق  برای  کرد: 
نگاه  پرند  شورای  و  شهرداری 
محور  عادالنه  و  متوازن  توسعه 
داده  قرار  کار خود  را در دستور 

است.
نتیجه  افزود:  پرند  شهردار 
های  پروژه  اجرای  رویکرد  این 
از  برداری  بهره  و  افتتاح  متعدد، 
هدف  با  زیرساختی  های  پروژه 
سرانه  افزایش  و  متوازن  توسعه 
مناطق  تمامی  در  شهری  های 
شهر به ویژه فازهای مسکن مهر 
همچنان  روند  این  و  است  بوده 

ادامه خواهد داشت.
 اله یاری در ادامه با تشریح پروژه 
های شهرداری و شورای اسالمی 
افزود: نخستین زمین  پرند  شهر 
چمن مصنوعی فاز ۶ به مساحت 
همچنین  و  مربع  متر   ۱۲۰۰
والیبال  و   فوتبال  زمین  اولین 
ساحلی شهر پرند در جنوب فاز 
مربع،  متر  به مساحت ۲۹۰۰   ۶
که  است  هایی  پروژه  جمله  از 
های  سرانه  افزایش  منظور  به 
فاز های مسکن مهر  ورزشی در 

به بهره برداری  افتتاح و 
رسید.

مدیریت شهری  سکاندار 
افتتاح  پرند تصریح کرد: 
فوریت  مرکز  سوله 
زمینی  در   ۱۳۷ های 
و  متر   ۵۰۰ مساحت  به 
مربع  متر   ۳۰۰ زیرینای 
در فاز صفر از دیگر پروژه 
هدف  با  که  است  هایی 
های  زیرساخت  توسعه 
خدماتی و امکان خدمات 
دهی مناسب و سریع به 
افتتاح  گرامی  شهروندان 

شد.
ادامه  در  یاری  اله   
برداری  بهره  کرد:  اضافه 
بلوار  رفیوژ  بهسازی  از 
مساحت  به  جمهوری 

راستای  ۳۴۰۰ متر مربع که در 
به  شهر  سطح  معابر  نوسازی 
های  پروژه  دیگر  از  رسید  انجام 
مدیریت شهری به شمار می رود.

اتخاذ  از  همچنین  پرند  شهردار 
بار  کاهش  برای  الزم  تدابیر 
جاده  به  آزادی  میدان  ترافیکی 
بلعکس  و  ساوه  پرند  قدیم 
مسیر  احداث  گفت:  و  داد  خبر 
میدان  از  کمربندی  و  دسترسی 
از  یکی  قدیم،  جاده  به  آزادی 
نیاز  مورد  و  شاخص  های  پروژه 
است که مطالبه جدی شهروندان 
در  بسزایی  تاثیر  و  بوده  پرند 
سهولت  و  ترافیکی  بار  کاهش 
تردد خودروها به شهرک صنعتی 

و جاده قدیم خواهد داشت.
این  تحقق  برای  افزود:  وی 
مطالبه به حق شهروندان گرامی، 
کلنگ مسیر دسترسی ورودی و 
جاده  به  آزادی  میدان  خروجی 

 ۳۵۰ بر  بالغ  اعتباری  با  قدیم 
بر  دوشنبه  امروز  ریال،  میلیارد 
کمترین  در  و  شد  زده  زمین 
زمان ممکن این پروژه شاخص و 
کالن را افتتاح و به بهره برداری 

می رسانیم.
داشت:  بیان  ادامه  در  یاری  اله   
مزاحم  مشاغل  مجتمع  احداث 
شاخص  های  پروژه  دیگر  از  نیز 
اسالمی  شورای  و  شهرداری 
برای  آن  ضرورت  که  است  پرند 
کامال  مشاغل  برخی  ساماندهی 
این  کلنگ  شود.  می  احساس 
مساحت  به  زمینی  در  پروژه 
ضلع  در  مربع  متر   ۵۲۰۰
زمین  بر  آزادی  میدان  جنوبی 
و روند احداث آن در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.
برخی  به  پایان  در  پرند  شهردار 
و  عمرانی  های  پروژه  از  دیگر 
در  شهری  مدیریت  خدماتی 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  سطح 

در  بار  تره  و  میوه  بازار  احداث 
پارک  احداث   ،۶ و   ۳ فازهای 
احداث   ،۳ فاز  در  هکتاری  دو 
در  ورزشی  خوابگاه  و  دهکده 
فاز ۶، تکمیل ساختمان مرکزی 
پروژه  دیگر  از   ... و  شهرداری 
آنها  هایی است که روند احداث 

در دست اجرا قرار دارد.
گورابی  هادی  مراسم  این  در   
احمدی  امید  دفتر شوراها  مدیر 
حجت  کریم  رباط  فرماندار 
مردم  نماینده  نوروزی  االسالم 
در  بهارستان  و  کریم  رباط 
حجت  اسالمی  شورای  مجلس 
جمعه  امام  کاظمی  االسالم 
سپاه  فرمانده  سیدسجادحسینی 
اسالمی  شورای  اعضای  پرندو 

پرند حضور داشتند.
شهر پرند در جنوب غربی استان 
بین  فرودگاه  نزدیکی  در  تهران 
المللی امام خمینی ره قرار دارد

عزیز اهلل نظری

۶ پروژه عمرانی در شهر پرند با اعتبار ۷۴۰ میلیارد 
ریال افتتاح و کلنگ زنی شد
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کاشت یک میلیارد اصله نهال در ۴ سال/ مقیاس 
آبخیزداری را باید تغییر دهیم

نوشتار

ما  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تغییر  را  آبخیزداری  مقیاس  باید 
دهیم و در سال ۱۰ میلیون هکتار 
هکتار  میلیون   ۳ و  آبخیزداری 
تثبیت بیابان انجام دهیم که این 
در  و  دارد  نیاز  اعتبار  به  اقدامات 
داریم،  محدودیت  خصوص  این 
لذا باید این امور را به مردم واگذار 

کنیم.
سید جواد ساداتی نژاد - وزیر جهاد 
نشست  سومین  در   - کشاورزی 
بیابان زایی  با  مقابله  ملی  کارگروه 
پروژه  بروزرسانی  کرد:  اظهار 
خوزستان و تعمیم آن برای سایر 
کانون های بحران مورد تایید همه 
طرح  یک  خوزستان  پروژه  است، 

موفق اجرایی بوده است.
جهاد  وزارت  داد:  ادامه  وی 
از  طرح  این  اجرای  در  کشاورزی 

هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.
این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
اعتبارات  و  منابع  محدودیت  که 
با  باید  کرد:  تصریح  دارد،  وجود 
اولویت بندی طرح ها را اجرا کنیم 
را  اعتباری   ۱۴۰۲ بودجه  در  و 
نظر  در  بیابان زایی  با  مقابله  برای 
بگیریم تا عالوه بر طرح خوزستان، 
پیش  هم  را  کانون های شش گانه 

ببرد.
وی با اشاره به سه طرح در راستای 
این  از  یکی  گفت:  بیایان زدایی 
است،  آبخیزداری  توسعه  طرح ها 
در آبخیزداری هم با این منوال ۹۰ 
آبخیز  حوضه های  تثبیت  تا  سال 
زمان الزم داریم و باید برای حل 

این مشکل راه حلی بیابیم.
باید  ما  داد:  ادامه  ساداتی نژاد 
مقیاس آبخیزداری را تغییر دهیم 
هکتار  میلیون   ۱۰ سال  در  و 
هکتار  میلیون   ۳ و  آبخیزداری 
تثبیت بیابان انجام دهیم که این 
در  و  دارد  نیاز  اعتبار  به  اقدامات 
داریم،  محدودیت  خصوص  این 

لذا باید این امور را به مردم واگذار 
کنیم.مقام عالی وزارت با بیان این 
که راهی به جز مشارکت مردمی 
کرد:  تاکید  نداریم،  پروژه ها  در 
بهره برداری  اراضی  از  باید  مردم 
وزارت  عهده  بر  نظارت  و  کنند 
منابع  سازمان  و  کشاورزی  جهاد 
آینده  تا جلسه  لذا  باشد،  طبیعی 
الزامات مردمی سازی  و  باید طرح 
در مهار بیابان و آبخیزداری تدوین 
شود.وی با اشاره به ردیف بودجه 
جهاد  وزارت  مازاد  اموال  فروش 
اعتبار  تامین  برای  کشاورزی 
طرح های بیابان زدایی و آبخیزداری 
گفت: از آنجایی که اعتبارات دولت 
محدود است، اگر به ما اجازه انجام 
از  آبخیزداری  هکتار  میلیون   ۱۰
محل فروش اموال مازاد و یا تهاتر 
این  می توانیم  شود،  داده  اموال 

طرح را پیش ببریم.
این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
دالر  میلیون   ۲۵۰ اختصاص  که 
به  ملی  توسعه  صندوق  از  اعتبار 
باعث  رهبری  معظم  مقام  اذن 

بود  شده  آبخیزداری  در  تحرک 
که به دلیل تحریم دو سال است 
کرد:  تصریح  شده،  متوقف  که 
برای جذب  دیگر  راه های  از  یکی 
اموال  تهاتر  یا  و  فروش  اعتبار 
برنامه  سازمان  اگر  و  است  مازاد 
تخصصی  بخش های  و  بودجه  و 
این  اسالمی  شورای  مجلس 
لحاظ   ۱۴۰۲ بودجه  در  را  اقدام 
جدید  سال  در  می توانیم  کنند، 
و  آبخیزداری  هکتار  میلیون   ۱۰
را  بیابان زدایی  هکتار  میلیون   ۳
انجام دهیم.وی با اشاره به دستور 
تولید  بر  مبنی  رئیس جمهوری 
عنوان  شده،  رها  مراتع  در  علوفه 
کرد: مراتع ظرفیت تولید علوفه را 
دارد و با این اقدام علوفه از مزارع 
مزارع  می توانیم  و  می شود  خارج 
اساسی  محصوالت  تولید  به  را 

اختصاص دهیم.
برای  که  این  بیان  با  ساداتی نژاد 
کاشت یک میلیارد اصله نهال به 
عنوان  داریم،  نیاز  مقیاس  تغییر 
میلیون   ۴۰ کشور  در  ما  کرد: 

اصله نهال می توانیم تولید کنیم و 
باید مقیاس تولید را تغییر دهیم، 
دنیا به سمت این تغییر مقیاس و 
افزایش تولید رفته و این اقدام هم 

با کمک مردم قابل انجام است.
وی ادامه داد: با این اقدامات ظرف 
یک  کاشت  به  می توانیم  سال   ۴

میلیارد اصله نهال برسیم.
ورود  بر  وزارت  عالی  مقام 
در  دانش بنیان  شرکت های 
آبخیزداری  و  بیابان زایی  با  مقابله 
سال  امسال  گفت:  و  کرد  تاکید 
دانش بنیان است و باید با استفاده 
از شرکت های دانش بنیان بهره وری 
دانشگاهیان  دهیم.  افزایش  را 
علم  و  هستند  کشور  سرمایه های 
پشتیبان اجرای طرح های ما است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان  برای  اختصاصی  منابع 
منابع طبیعی در بودجه ۱۴۰۲ در 
این  امیدواریم  و  نظر گرفته است 
ردیف بودجه حذف نشود تا بتوانیم 
طرح های آبخیزداری و بیابان زدایی 

را پیش ببریم.
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سخنگوی سازمان ملل:  روسیه هنوز 
بخشی از توافق غالت است 

نوشتار

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد 
اعالم کرد که روسیه هنوز بخشی از 
توافق غالت بوده و به آن متعهد است.

معاون  فرحان حق  ایرنا،  گزارش  به   
روز  متحد  ملل  سازمان  سخنگوی 
جمع  در  محلی  وقت  به  شنبه  سه 
خبرنگاران افزود: روسیه هنوز بخشی 
توافق  این  به  و  بوده  غالت  توافق  از 

متعهد است.
وی تصریح کرد هیات های اوکراین، 
ترکیه و سازمان ملل توافق کردند که 
نوامبر حرکت کشتی ها  در روز دوم 

حامل غالت متوقف شود.
سازمان  سخنگوی  معاون  گفته  به 
ملل این تصمیم برای توقف حرکت، 
یک روزه بود که با توافق هیات های 
اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد 

اتخاذ شد.
کل  دبیر  داشت:  اظهار  حق  فرحان 
سازمان ملل به تماس هایش با طرف 
های توافق ادامه می دهد و  در حال 

ارزیابی شرایط هستیم.
دبیرخانه سازمان ملل متحد در مرکز 
توافق  اجرای  مشترک  هماهنگی 
روز  سیاه،  دریای  از  غالت  انتقال 
های  هیات  که  کرد  اعالم  شنبه  سه 
اوکراین، ترکیه و این نهاد بین المللی  
توافق کرده اند که در دوم نوامبر )۱۱ 
برای حرکت هیچ شناوری  آبان ماه( 
ریزی  برنامه  ابتکار  این  چارچوب  در 

نشود.
بازرسان  که  افزود  دبیرخانه  این   
اول  در  متحد  ملل  سازمان  و  ترک 
نوامبر )۱۰ آبان ماه( و چند روز پس 
اجرای  در  مسکو  همکاری  تعلیق  از 
غالت  حامل  کشتی   ۳۶ برنامه،  این 
اوکراین به مقصد کشورهای دیگر را 

بازرسی کرده اند.
گریفیتس  مارتین  ایرنا،  گزارش  به 
بشردوستانه  امور  کننده  هماهنگ 
همکاری  تعلیق  پی  در  ملل  سازمان 
مسکو در ابتکار صادرات غالت دریای 
سیاه موسوم به توافق صادرات غالت 
امیدوار  :همچنان  گفت  اوکراین 
هستیم روسیه از این توافقنامه خارج 

نشود.
بشردوستانه  امور  کننده  هماهنگ 

وقت  به  دوشنبه  روز  ملل  سازمان 
امنیت  شورای  نشست  در  محلی 
و  ملل  سازمان  افزود،  ملل  سازمان 
صادرات  توافقنامه  های  طرف  دیگر 
مدارکی  هرگونه  بررسی  آماده  غالت 

هستند.
روند  در  تاخیر  داشت،  اظهار  وی   
به  غالت  حامل  ها  کشتی  بازرسی 
علت شمار باالی آنها باعث کند شدن 
ارسال غالت به کشورهای مقصد شده 

است.
این مقام سازمان ملل گفت که توقف 
غالت  حامل  های  کشتی  حرکت 
افزایش قیمت های جهانی  منجر به 

غذا شده است.
احتمال  علت  به  کرد  تصریح  وی 
بسیاری  غذا،  های  قیمت  افزایش 
افتادن  خطر  به  نگران  کشورها  از 

توافقنامه هستند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
دفاع  وزیر  شویگو  سرگئی  تاس؛ 
روز  دو  در  بار  دومین  برای  روسیه 
گذشته با خلوصی آکار همتای ترک 
صادرات  توافق  اجرای  درباره  خود، 

غالت اوکراین گفتگو کرده است.
این  روسیه،  دفاع  وزارت  گفته  به 

ترکیه  پیشنهاد  به  تلفونی  گفتگوی 
صورت گرفته است.

پیش از این شویگو و آکار ۳۱ اکتبر 
)۹ آبان ماه( نیز در مورد این موضوع 

صحبت کرده بودند.
وزارت دفاع روسیه افزود: بحث درباره 
تعلیق قراردادهای صادرات محصوالت 
عنوان  به  اوکراین  بنادر  از  کشاورزی 
بخشی از طرح غالت دریای سیاه از 

سوی روسیه ادامه دارد.
این وزارتخانه پیش از این اعالم کرده 
خاطر  به  کشور  این  دولت  که  بود 
حمالت تروریستی اوکراین و انگلیس 
علیه کشتی های دریای سیاه همکاری 
برای صادرات غالت را به حالت تعلیق 

درآورده است.
کرده  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت 
بود  که حکومت کی یف در ساعت 
های نخست روز با کمک مستشاران 
انگلیس و با استفاده از شماری پهپاد 
و  روسیه  سیاه  دریای  ناوگان  به 
در  کشور  این  غیرنظامی  شناورهای 
کرده  تروریستی  حمله  سواستوپول، 

است.
توافقنامه صادرات غالت از اوکراین ۳۱ 
نمایندگان  تیرماه سال جاری توسط 

اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل 
متحد در استانبول امضاء شد.

کنترل  توافقنامه،  این  اساس  بر 
»چرنومورسک«  »اودسا«،  بندرهای 
غالت  صادرات  محل  که  »یوژنی«  و 
خواهند بود در اختیار طرف اوکراینی 
کشتی  هیچ  براین،  عالوه  است. 
حامل  های  کشتی  جز  به  دیگری 
محصوالت غذایی و کود اجازه حضور 

در این بنادر را نخواهد داشت.
یک  تأمین  تقریباً  اوکراین  و  روسیه 
سوم گندم جهان را در اختیار دارند، 
درحالی که روسیه صادرکننده اصلی 
کود شیمیایی و اوکراین صادرکننده 
در  آفتابگردان  روغن  و  ذرت  بزرگ 

جهان هستند.
کشورهای غربی بارها مسکو را برای 
امکان  عدم  و  اوکراین  بنادر  بستن 
کرده  سرزنش  اوکراین  غالت  ارسال 
اگر  است،  داده  پاسخ  نیز  مسکو  اند. 
پاک  مین  از  را  خود  بنادر  کی یف 
کند، عبور امن محموله های غالت را 
تضمین خواهد کرد. کشورهای غربی 
کشتی های  اعزام  با  تا  داشتند  قصد 
انتقال غالت  به دریای سیاه،  نظامی 

از اوکراین را ضمانت کنند.
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