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قدرت آمریکا کارایی ندارد
شورای نگهبان الیحه ترمیم حقوق 
کارکنان و بازنشستگان را تایید کرد
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شبکه بی سیم یگان حفاظت محیط زیست 

تا ۲ سال آینده در همه مناطق فعال شود
4

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 اعتالی فرهنگ و هنر باید در 

بستر مناسب پیگیری شود
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فاطمی امین اعالم کرد؛

تاکید وزارت صمت بر تولید خودروی 
باکیفیت

امیرعبداللهیان: آقای بایدن! رفتار 

ریاکارانه را متوقف کنید
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واگذاری سهام خودروسازان در 

اولویت سازمان خصوصی سازی
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وزیر ورزش و جوانان:  به نتایج در 
جام جهانی۲۰۲۲ امیدوارم

6

استان ها 7

 تجمع ضد استکباری دانش آموزان و

 مردم غیور مالرد برگزار شد
 همزمــان بــا ۱۳ آبــان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار، مردم 
مــارد بــا حضــور مســئوالن و دانــش آمــوزان انزجــار خود 

را از سیاســت های خصمانــه اســتکبار جهانــی و   ... 8 2

ــان از تاییــد الیحــه افزایــش حقــوق  ســخنگوی شــورای نگهب
کارکنان و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری در شــورای نگهبان 
ــد و  ــی ش ــورا بررس ــس در ش ــه مجل ــت: مصوب ــر داد و گف خب

ــون اساســی شــناخته نشــد ..... ــن شــرع و قان خــاف موازی

سی وپنجمین  دبیر  و  فارابی  مدیرعامل   
و  کودکان  فیلم  بین المللی  جشنواره 
ساالنه  برگزاری  که  کرد  اعام  نوجوانان 
نوجوانان  و  کودکان  فیلم های  جشنواره 
برپایی  برای  شرایط  امسال  اما  دارد  ادامه 
آن به صورت رقابتی در موعد مقرر فراهم 

نیست.
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
هم اندیشی  نشست  فارابی،  سینمایی  بنیاد 
بین المللی  جشنواره  سی وپنجمین  دبیر 
فیلم های کودکان و نوجوانان با دبیران ادوار 
گذشته این رویداد با حضور علیرضا رضاداد، 
مهدی مسعودشاهی، سیداحمد میرعایی، 
شاه حسینی  مجید  و  احمدیان  مسعود 
برگزار شد.در ابتدای این دیدار سیدمهدی 
فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  جوادی 
فرصت  فراهم شدن  از  ابراز خرسندی  با  ـ 
کرد:  اظهار  نشستی،  چنین  برگزاری 
استنباط من این است که همه ما در فارابی 
را داریم که  امدادی  حکم دونده های دوی 
تا  کنیم  استفاده  باید  گذشته  تجربیات  از 
افق  و  طی  موفقیت  با  را  پیش رو  مسیر 
جدیدی را خلق کنیم. بنابراین این جلسه 
فرصت مغتنمی است تا تاکید کنیم که اگر 
فیلم های  بین المللی  جشنواره  بارور  نهال 
شده  ساله  سی وپنج  نوجوانان  و  کودکان 
است، ادوار گذشته خود را مرهون زحمات 
این دوستان بوده است. اگر بخواهیم بدون 
و  کودک  سینمای  شرایط  درباره  تعارف 
بگوییم  باید  کنیم،  صحبت  امروز  نوجوان 
سینمای کودک و نوجوان به دالیل مختلف 
حال و روز خوبی ندارد و تولیدات آن کفاف 

نیاز مخاطب را نمی دهد.
وی با یادآوری  اینکه جشنواره در بسیاری 
از دوره ها توانسته به مسیر ساخت و رونق 
سینما کودک و نوجوان کمک کند، افزود: 
واقعیت موجود این است که امروز سینمای 
و  نحیف  شدت  به  ما  نوجوان  و  کودک 
سایر  به  نسبت  این رو  از  است،  شده  الغر 
ساختار  تغییر  نیازمند  دیگر،  گونه های 

ساختار،  تولید،  فیلمنامه،  بخش های  در 
مضمون و البته محتواست. در مدت اخیر با 
بسیاری از فعاالن و سینماگران پیشکسوت 
کودک و نوجوان نشست هایی برگزار کردیم 
به  باید  جشنواره  بودند  معتقد  عده ای  که 
فرصت  تا  شود  برگزار  دوساالنه  صورت 
تولید برای این سینما به وجود بیاید، اما از 
چراغ  که  بودند  معتقد  عده ای  دیگر  طرف 
این رویداد  نباید خاموش شود و  جشنواره 
مهم باید به صورت ساالنه به فعالیت خود 
استدالل طرفداران  که حقیقتاً  دهد،  ادامه 
متقن   ساالنه  صورت  به  جشنواره  برگزاری 

و دقیق  بود.
ستاد  جمع بندی  به  فارابی  مدیرعامل 
براساس جلسات متعدد  برگزاری جشنواره 
کارگروه ارزیابی جشنواره کودک و نوجوان 
این  برگزاری  برای  هم اندیشی  جلسات  و 
رویداد به صورت ساالنه اشاره و تأکید کرد: 
برگزاری  برای  اتخاذشده  تصمیم  علی رغم 
نوجوان،  و  کودک  فیلم  جشنواره  ساالنه 
بتوانیم  که  نبود  گونه ای  به  شرایط  امسال 
در موعد مقرر جشنواره را در بخش رقابتی 
برگزار کنیم، ما در فارابی اصالت را به تولید 
داده ایم و معتقدیم با ساخت هر فیلم نازلی 
رونق  دچار  نوجوان  و  کودک  سینمای 
برای  کرده ایم  عنوان  بارها  و  شد  نخواهد 

آرشیو فیلم نخواهیم ساخت.
برگزاری  از  استقبال  با  نیز  رضاداد  علیرضا 
تجربه  انتقال  به  منجر  که  نشست  این 
می شود، اظهار داشت: بیشترین تجربه های 
برگزاری جشنواره ها و رویدادهای سینمایی 
دارد،  قرار  فارابی  سینمایی  بنیاد  بدنه  در 
فارابی،  عامل  مدیران  تغییر  با  چراکه 
تغییرات زیادی در این بدنه پر تجربه ایجاد 
حمیت  که  است  این  من  اعتقاد  و  نشده 
نهادها  سایر  به  نسبت  فارابی  در  سازمانی 

بسیار بیشتر است.
نسبت  خوشحالی  ابراز  با  همچنین  وی 
افزود:  اصفهان  در  جشنواره  برگزاری  به 
تهدیدهای  و  فرصت ها  دارای  اصفهان 

مسوولیت  زمان  در  که  است  زیادی  بسیار 
همدان  به  آنکه جشنواره  وجود  با  نیز  من 
رفته بود، اما همیشه رویای بازگشت آن به 
به  تصمیم  که  زمانی  و  داشتم  را  اصفهان 
گرفتیم  همدان  به  اصفهان  از  مکان  تغییر 
کلمه  واقعی  معنای  به  اصفهانی  دوستان 
حال  هر  به  اما  نداشتند،  را  الزم  آمادگی 
این جابه جایی اجتناب ناپذیر بود که در هر 
صورت از آنجا که اصفهان یک ظرفیت ملی 
و جهانی است با گفت وگو و تعامل توانستیم 

این اتفاق را رقم بزنیم.
مدیرعامل پیشین فارابی با تأکید بر اهمیت 
سینمای کودک نسبت به جشنواره کودک، 
شما  که  مسیری  من  اعتقاد  به  گفت: 
و  است  درست  مسیری  کرده اید  انتخاب 
کودک  سینمای  ارتقای  باید  اصلی  مطالبه 
امروز  وضعیت  بنابراین  باشد،  نوجوان  و 
سینمای کودک و نوجوان باید در کانسپت 

کلی سینمای ایران تحلیل و بررسی شود.
نمی توانیم  ثانوی  اطاع  تا  من  اعتقاد  به 
و  باشیم که سینمای کودک  انتظار داشته 
نوجوان حیات طبیعی داشته باشد، چرا که 
در حال حاضر غیر از سینمای کمدی، هیچ  
گونه دیگری در سینمای ما حیات طبیعی 
از  استفاده  با  باید  فارابی  بنابراین  ندارد، 
ظرفیت خود فیلم کودک و نوجوان را سرپا 
نگه دارد تا به مرور زمان شاهد برقراری یک 
حیات طبیعی در گونه مهم سینمای کودک 

و نوجوان باشیم.
مرهون  ایران  سینمای  جهانی  افتخارات 

سینمای کودک و نوجوان است
مسعودشاهی  مهدی  نشست  این  ادامه  در 
فرهنگی  مدیریت  طوالنی  تجربیات  بیان  با 
سینمایی  معاونت  تأسیس  چگونگی  و  خود 
تشکیل  و  اسامی  انقاب  پیروزی  از  پس 
گسترش  مرکز  نظیر  سینمایی  نهادهای 
سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای 
مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار  ایران  جوانان 
سرفصل هایی که به اعتقاد من باید در فارابی 
به  سینماست،  خانواده  کنید،  توجه  آن  به 
کامل  صورت  به  باید  یک بار  خاطر  همین 
چرا  که  گیرد  صورت  آسیب شناسی  این 
سینمای کودک و نوجوان امروز دچار ضعف 
شده است، سینمایی که بسیاری از افتخارات 

بین المللی ما مرهون سینماگران آن است.
وی افزود: به نظر من ما بسترسازی مناسب 
برای مخاطب کودک و نوجوان  و ماندگاری 
می تواند  فارابی  و  نداده ایم  انجام  کشور  در 
بسترسازی  اجرایی  کمیته  یک  تشکیل  با 
نوجوان  و  کودک  سینمای  برای  مناسبی 
مناسب،  زمان بندی  یک  با  تا  دهد  انجام 
باشیم؛  حوزه  این  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 
صندوق  ایده  تشکیل  اینکه  خصوص  به 
نوجوان،  و  کودک  سینمای  سرمایه گذاری 

اطمینان خاطر خانواده ها در باب تقویت سبد 
فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل  احمدمیرعایی  سید  همچنین 
نحوه  از  گزارشی  ارائه  با  فارابی  پیشین 
و  کودک  جشنواره  دوره  چند  برگزاری 
کرد:  بیان  استانی  تعامات  و  نوجوان 
جشنواره  هنرمندان  و  مردم  از  بسیاری 
کودک و نوجوان را به اسم جشنواره اصفهان 
برگزاری  اتفاقا  که  جشنواره ای  می شناسند، 
است،  درستی  تصمیم  جهان،  نصف  در  آن 
که  باشند  داشته  توجه  باید  مسئوالن  اما 
حمایتشان از برگزاری جشنواره در این شهر 

تبدیل به دخالت نشود.
مدیران  حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  تصریح  باشد،  دخالتی  نباید  اصفهانی 
همیشه نکاتی در شکل میزبانی در این شهر 
وجود داشته و مشکاتی بوده است اما باید از 
آن مراقبت شود و با تدبیر مناسب مشکات 

را حل و فصل کرد.
عدالت  موضوع  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
کشور  سراسر  در  را  جشنواره  باید  فرهنگی 
برگزار کرد تا تمامی کودکان و نوجوانان در 
هر شهر و روستایی از امکان تماشای فیلم ها 
بهره مند شوند و این جشنواره به شور و شوق 
کودکان و نوجوانان در سطح ملی دست پیدا 

کند.
شاه  مجید  نشست  این  پایانی  بخش  در 
حسینی مدیرعامل سابق فارابی و دبیر دوره 
به  اشاره  با  نیز  بیست ودوم جشنواره کودک 
می توان  شد:  یادآور  امروز  اجتماعی  شرایط 
نهادهای  همه  بین  هم افزایی  یک  ایجاد  با 
فرهنگی، روح مثبتی در کالبد جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان دمید.
بخش  اهمیت  بر  تأکید  با  همچنین  وی 
گفت:  نوجوان  و  کودک  جشنواره  بین الملل 
و  گذشته  سالیان  مثبت  تجربیات  از  حتماً 
استفاده  نوجوان  و  کودک  داوران  حضور 
حضور  این  پنجم  و  سی  دوره  در  و  شود 
نوجوانان  و  باشد، چرا که کودکان  پررنگ تر 
گفت وگو  هم  با  می توانند  سینما  زبان  با 
مرور  برای  بخشی  گنجاندن  با  البته  کنند. 
آثار بزرگان سینمای کودک و نوجوان مانند 
»باد  مستند  با  را  او  همه  که  آلبر الموریس 
صبا« می شناسند و کارگردانی تراز اول در 
حوزه سینمای کودک و نوجوان بود بر غنای 
مدیرعامل  می شود.  اضافه  بین الملل  بخش 
سابق فارابی تأکید کرد: من هرچه می توانم  
به دوستان بگویم نازل بر تجربیات فرهنگی 
این حوزه است، وگرنه  و تخصص خودم در 
دوستان  که  مفصلی  برنامه های  به  توجه  با 
و  مالی  بعد  در  فارابی  بنیاد سینمایی  در  ما 
نمی توانم  خیلی  دیده اند،  تدارک  اقتصادی 
توصیه خاص و ویژه ای در این زمینه داشته 

باشم. 

دبیر سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان:

امسال؛ شرایط برپایی جشنواره فیلم کودک به صورت رقابتی در موعد مقرر فراهم نیست
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 مأموریت رئیس جمهور به وزارت بهداشت 
برای کاهش هزینه دارو در سبد خانوار

باقری ، معاون وزیر امور خارجه :

ــارت  ــعه و تج ــازمان توس ــس س رئی
ــی  ــی تحریم ــرایط فعل ــت: در ش گف
ــا  ــا ب ــی م ــاط بانک ــه ارتب ــور ک کش
نیســت  برقــرار  به خوبــی  دنیــا 
متأســفانه اکثریــت تجــار ایرانــی 
ــرای قراردادهــای  نقــش و اهمیتــی ب
ــتند. ــل نیس ــی قائ ــاری بین الملل تج

ــش  ــاک در همای ــان پ ــا پیم علیرض
ــای  ــت قرارداده ــش و اهمی ــی نق مل
بین المللــی  بازرگانــی  در  تجــاری 
اکثریــت  اظهــار کــرد: متأســفانه 
تجــار ایرانــی نقــش و اهمیتــی بــرای 
بین المللــی  تجــاری  قراردادهــای 
قائــل نیســتند؛ ایــن در حالیســت که 
ــور  ــی کش ــی تحریم ــرایط فعل در ش
کــه ارتبــاط بانکــی مــا بــا دنیــا 
به خوبــی برقــرار نیســت اهمیــت 
بین المللــی  قراردادهــای  ایــن 

می شــود. دوچنــدان 

و  توســعه  ســازمان  رئیــس کل 
ارتبــاط  افــزود:  ایــران  تجــارت 
ــف  ــا کشــورهای مختل ــا ب تجــاری م
ــار  ــت. در کن ــکی اس ــاط پرریس ارتب
ــه دنبــال توســعه  ایــن مســئله مــا ب
نیــز  کشــورها  ایــن  بــا  تجــارت 
ــل و  ــه تعام ــاز ب ــن نی ــتیم و ای هس
ــار  ــا تج ــا ب ــار م ــرارداد تج ــاد ق انعق
لــذا  کشورهاســت.  ایــن  جدیــد 
ــر بســتر قدیمــی  ــوان ب ــر نمی ت دیگ
ــرد  ــت ک ــاری حرک ــای تج قرارداده
ــا  ــنایی ب ــم آش ــورد ه ــن م ــه اولی ک
قوانیــن و مقــررات کشــور هــدف 

ــت. اس
ــن راســتا یکــی  ــه داد: در ای وی ادام
ــز  ــرای مراک ــه ب ــی ک ــف اصل از وظای
تجــاری تعریــف کردیــم ترجمــه 
دقیــق قوانین تجــاری در کشــورهای 
در  را  اســناد  ایــن  اســت.  هــدف 

ــم  ــرار می دهی ــار تجــار خــود ق اختی
ــارت  ــت تج ــیر درس ــا در مس ــا آنه ت
وارد بــازار شــوند. بنابرایــن اولیــن 
اقــدام تهیــه بســته های دقیــق از 
اســناد حقوقــی تجــارت  و  ابعــاد 
مشــارکت  بــا  هــدف  کشــورهای 
ســفارت خانه ها، رایزنــان تجــاری و 
مراکــز تجــاری بــرای ارائــه بــه تجــار 

ــت. ــان اس خودم
ــزود: گام دوم ایجــاد  ــاک اف پیمــان پ
ــن  ــال ای ــرای انتق ــتی ب ــال درس کان
بســته حقوقــی بــه تجــار اســت کــه 
در حــال حاضــر وجــود نــدارد. در 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــش ات ــا نق اینج
بــه  مــا  و  دارد  زیــادی  اهمیــت 

ــم. ــاز داری ــاق نی ــارکت ات مش
ــرد:  ــه ک ــت اضاف ــر صم ــاون وزی مع
ــز  ــفارتخانه ها، مراک ــارکت س ــا مش ب
تجــاری و بخــش خصوصــی بایــد 
ــود و  ــه ش ــرارداد تهی ــای ق درفت ه
به صــورت تمپلیــت در اختیــار تجــار 
قــرار گیــرد. پیمــان تصریــح کــرد: به 
ــه خدمــات  ــال ایجــاد مراکــز ارائ دنب
ــد  ــازار جدی ــی در ب ــی و وکالت حقوق
ــش  ــارکت بخ ــا مش ــار ب ــرای تج ب
خصوصــی هســتیم و هــدف ایــن 
ــان  ــی در زم ــار ایران ــه تج ــت ک اس
حقوقــی  مشــکات  بــا  مواجهــه 
از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد.

رئیــس کل ســازمان توســعه و تجــارت 
ــد  ــز بای ــن مراک ــزود: در ای ــران اف ای
وکای حاضــر در کشــورهای مقصــد 

ارزیابــی شــده و اتــاق ایــران، ســازمان 
ســفارتخانه  و  تجــارت  و  توســعه 
ــب  صاحیــت آنهــا را تأییــد و در قال
یــک لیســت بــه تجــار معرفــی کنند.

وی بــه بیمه هــای صادراتــی هــم 
صنــدوق  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ضمانــت صــادرات مــا بخشــی از ایــن 
کار را قبــول کــرده و قراردادهایــی 
را بــا بیمه هــای صادراتــی کشــور 
هــدف منعقــد کــرده اســت. صنــدوق 
در یــک ســری کشــورهای هــدف بــا 
ــد  ــور مقص ــی کش ــای صادرات بیمه ه
ــر  ــار پارتن ــرارداد بســته اســت. تج ق
تجــاری خــود را بــه صندوق صــادرات 
معرفــی می کننــد و صنــدوق بــر 
اســاس قــرارداد خــود بــا بیمــه 
ــر  ــدف آن پارتن ــور ه ــی کش صادرات
پــاک  می کند.پیمــان  تأییــد  را 
اتاق هــای  ایجــاد  مــا  داد:  ادامــه 
را  کشــورها  از  برخــی  در  داوری 
قالــب  در  تــا  می کنیــم  دنبــال 
دو  دادگســتری  وزارتخانه هــای 
اصلــی  مرجــع  به عنــوان  کشــور 
داوری  تــا  شــود  شــناخته  داوری 
انجــام شــده توســط ایــن اتــاق، مورد 
قبــول وزارتخانه هــای دادگســتری دو 
طــرف باشــد.وی تاکیــد کــرد: بایــد از 
ــارت  ــه روز تج ــدرن و ب ــیوه های م ش
ــتا  ــن راس ــه در ای ــم ک ــتفاده کنی اس
مدتــی اســت مــا بــر روی قراردادهای 
هوشــمند و کاربــرد و اســتفاده از آنها 

در تجــارت متمرکــز شــده ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین المللی نمی دهند

توسعه آموزش های مهارتی در محله های کمتر برخوردار
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی  مع
ــای  ــعه آموزش ه ــی از توس اجتماع
نیــاز  بــا  متناســب  مهارتــی 
خبــر  کم برخــوردار  محله هــای 

داد.
نیــا«،  حســینی  »غامحســین   
ســتاد  رییــس  بــا  نشســت  در 
کمتــر  محــات  توانمندســازی 
ــازمان،  ــن س ــزود: ای ــوردار، اف برخ
آموزش هــای  ارائــه  متولــی 
ــش  ــی در دو بخ ــمی مهارت غیررس
ــت و ۶۴۰  ــی اس ــی و خصوص دولت
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــز آم مرک

دولتــی، ۵ هــزار و چهارصــد کارگاه 
آموزشــی و حــدود ۱۲ هــزار و ۵۰۰ 
ــه ای آزاد از  آموزشــگاه فنــی و حرف
ظرفیت هــای ایــن مجموعــه اســت 
ــروی کار  ــت نی ــدف تربی ــه باه ک
گســترش  و  نیمه ماهــر  و  ماهــر 
چتــر مهارتــی بــه فعالیــت مشــغول 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه همــت واالی 
کارکنــان ایــن ســازمان در اجــرای 
تعهــدات آموزشــی علی رغــم عــدم 
جــاری،  ســال  اعتبــار  افزایــش 
اذعــان کــرد: ۸۳۳ هــزار و ۲۹۹ 

نفــر از متقاضیــان مهارت آمــوزی 
ــه  ــق ب ــاه نخســت موف در شــش م
مهارتــی  آموزش هــای  کســب 

ــدند. ش
طــرح  از  نیــا،  حســینی 
کمتــر  محــات  توانمندســازی 
را  محلــه(   ۲۰۲۰( برخــوردار 
طرحــی جهــادی برشــمرد و بیــان 
ــی و  ــوزش فن ــازمان آم ــت: س داش
حرفــه ای کشــور به عنــوان ســازمان 
توســعه ای باروحیــه ای جهــادی، 
جهــت  در  را  خــود  آمادگــی 
توانمندســازی و آراســتگی محــات 

کم برخــوردار بــه مهــارت اعــام 
مــی دارد.وی گفــت: در ســازمان 
ــه ۱۹  ــه ای، ب ــی و حرف ــوزش فن آم
گــروه هــدف کــه عمدتــاً قشــر 
آســیب پذیر اســت، آموزش هــای 

می شــود. ارائــه  مهارتــی 
توانمندســازی  ســتاد  رییــس 
ــوردار )۲۰۲۰  ــر برخ ــات کمت مح
ــه فعالیت هــای  ــا اشــاره ب ــه( ب محل
ــف  ــات مختل ــتاد در مح ــن س ای
نقش آفرینــی  مســیر  کشــور، 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

ــرد. ــوان ک ــن عن را روش
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مأموریت رئیس جمهور به وزارت بهداشت 
برای کاهش هزینه دارو در سبد خانوار

رئیس جمهور به مسئوالن وزارت بهداشت و درمان تأکید کرد »تدابیر الزم 
برای گسترش پوشش بیمه ای اقالم دارویی به منظور کاهش هزینه داروها در 

سبد خانوار اندیشیده شود«.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با ابراز 
وضعیت  بهبود  و  بیماری  این  متوفیان  و  ابتال  آمار  کاهش  از  خرسندی 
رنگ بندی کرونایی کشور، بر تداوم آموزش و رعایت کامل ضوابط بهداشتی 

برای عبور ایمن از سویه های جدید بیماری تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به شیوع آنفلوآنزای فصلی در کنار بیماری کرونا گفت: 
کارشناسان تنها راه پیشگیری از بیماری و کاهش ابتال را استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی می دانند که انتظار می رود مردم به ویژه در اماکن 

عمومی پرتردد نسبت به این مسأله توجه کافی داشته باشند.
آیت اهلل رئیسی همچنین خطاب به مسوالن وزارت بهداشت و درمان و سایر 
بخش های مربوطه تأکید کرد: تدابیر الزم برای گسترش پوشش بیمه ای اقالم 

دارویی به منظور کاهش هزینه داروها در سبد خانوار اندیشیده شود.
رئیس جمهور با اشاره به نزدیک بودن روز پرستار، از زحمات پرستاران در 
خدمت رسانی به بیماران و صیانت از جان مردم به ویژه در ایام شیوع بیماری 
کرونا قدردانی و بر تسریع در پرداخت معوقات تعرفه پرستاری تأکید کرد و 

آن را قدردانی عملی از این قشر زحمتکش دانست.
براساس این گزارش، در این جلسه همچنین با توجه به نزدیک بودن مسابقات 
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ و تردد هموطنان و گردشگران بین ایران و قطر، 
بر ضرورت انجام تست پی.سی.آر از مسافران در مبادی ورودی کشور در این 

ایام تأکید شد.

اسالمی: درصدد ارتقای کیفیت مدارس 
انرژی اتمی هستیم

فراهم  با  تا  درصدد هستیم  گفت:  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
کردن شرایط و امکانات بهتر؛ وضعیت کیفی آموزش مدارس انرژی 

اتمی را ارتقا دهیم.
محمد اسالمی در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش آموز گفت: 
مستعد،  عالم،  انسان های  وجود  به  دیگری  عامل  هر  از  بیش  کشور 

پرتالش و از خود گذشته نیاز دارد.
ما  برای  بیرون  از  هیچ کس  افزود:  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
کاری انجام نمی دهد بلکه خود باید همت کرده و با اعتقاد به میهن و 
پاسداشت پرچم کشور مسیر پیشرفت و تعالی را طی کنیم. نباید اسیر 

اطالعات و روایتگری های فیک و نادرست شویم.
اسالمی تصریح کرد: روز دانش آموز؛ روز آگاهی یافتن از حقایق انقالب 
اسالمی است و باید بدانید این انقالب متعلق به همه نسل ها و برای 
همه زمان ها است. شما دانش آموزان نور چشم ما هستید و باید نسبت 

به مسایل گوناگون از آگاهی برخوردار باشید.
نوین  فناوری های  به  استعدادها  پرورش  با  باید  وی خاطرنشان کرد: 

دست یابید و بتوانید در همه عرصه ها پیشتاز باشید.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد: درصدهستیم تا با فراهم 
کردن شرایط و امکانات بهتر؛ وضعیت کیفی آموزش مدارس انرژی 
اتمی را ارتقا دهیم تا امکانی فراهم شود که دانش آموزان بتوانند در 
اوج به سر برده و برای خود، خانواده ها و ملت ایران افتخارآفرینی کنند.

سرلشکر موسوی: پدافند هوایی نقش 
حیاتی در مراقبت از مرزها دارد

عملکردی  هوایی  پدافند  که  همانگونه  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
درخشان در سال های دفاع مقدس داشته است ، امروز نیز نقش حیاتی 

در مراقبت از مرزهای ایران و تامین امنیت کشور ایفا می کند.
پدافند هوایی  از گروه  بازدید  امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی در   
شهید یحیی پور زاهدان از بخش های مختلف این یگان پدافندی و 
سایت های تابعه آن بازدید کرد و توان عملیاتی این یگان را در پایش 

مرزهای هوایی مورد ارزیابی قرار داد.
و  فرماندهان  جمع  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
کارکنان گروه پدافند هوایی زاهدان گفت : نیروی پدافند هوایی ارتش 
 ، ، خوش فکر  ، خالق  متعهد   ، مؤمن  کارکنان  داشتن  اختیار  در  با 
ایثارگر و متخصص در کنار دیگر رزمندگان و حافظان امنیت با طراحی 
انواع سامانه های پدافندی ، راداری و موشکی  ، ساخت و بکارگیری 
همچنین با انجام آموزش های الزم و تمرینات متعدد ، آمادگی خود را 
ارتقاء داده و به صورت ۲۴ ساعته در این سرزمین ، مأموریت مراقبت 

و دفاع هوایی از آسمان کشور را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت : این اغتشاشات ضرورت جهاد 
تبیین را دو چندان کرده ، چرا که دشمن با استفاده از فضای مجازی 

بر روی تفکر جوانان ما کار کرده است.
امیدی  نا  عامل  را  یکپارچگی ملت  و  انسجام  امیر سرلشکر موسوی 
میان  در  ویژه  به  افکنی  تفرقه   : کرد  و خاطرنشان  دانست  دشمنان 
می  رخ  کشورمان  تجزیه  هدف  با  که  مختلف  قومیت های  و  احزاب 
نمایاند ، بخشی از نقشه های شوم دشمنان است که سراب و خیال بافی 
بیهوده ای است و با وجود مردم همیشه در صحنه و نیروهای مسلح 

متعهد هیچگاه محقق نخواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان 
نگهبان  شورای  در  لشکری  و  کشوری 
در  مجلس  مصوبه  گفت:  و  داد  خبر 
شورا بررسی شد و خالف موازین شرع و 

قانون اساسی شناخته نشد.
 هادی طحان نظیف  در نشست خبری 
الیحه  این  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با 
بندهای متعددی برای افزایش دریافتی 
کارمندان،  جمله  از  مختلف  اقشار 
بازنشستگان لشکری و کشوری، خانواده 
و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  های 

معلمان دارد.
رعایت  با  که  خبری  نشست  این  در 
کامل پروتکل های بهداشتی به صورت 
شد،  برگزار  باز  فضای  در  و  حضوری 
طحان نظیف ضمن اعالم آخرین نظرات 
شورای نگهبان درباره مصوبات دولت و 
مجلس، به پرسش های خبرنگاران پاسخ 

داد.
وی همچنین از تایید الیحه معاضدت 
حقوقی بین ایران و قزاقستان در شورای 
مصوبه  این  گفت:  و  داد  خبر  نگهبان 

خالف قانون و شرع شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره 
این که چرا در مورد طرح شفافیت آرا 
تشخیص  مجمع  و  شورا  مجلس،  بین 
مصلحت نظام اختالف نظر وجود دارد، 
گفت: این اختالف با مجمع نیست بلکه 
این مصوبه در هیات عالی نظارت مجمع 
است که جمعی از اعضای مجمع عضو 

آن هستند.
مرحله  به  هنوز  مصوبه  این  افزود:  وی 
است؛  نرسیده  مجمع  کل  نظر  اظهار 
تعامل  بلکه  نیست  اختالف  موضوع 
بیشتری باید بین مجمع و هیات عالی 
نظارت صورت گیرد؛ اگر اختالف در این 
و  نیست  بستی  بن  نشود،  مرحله حل 
این مصوبه به مجمع ارسال و در آنجا 

حل می شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: 

توانیم  قانون اساسی نمی  بر اساس  ما 
مصوبه ای را نزد خود نگه داریم؛ زمان 
اگر  است که  روز  بررسی مصوبات ۱۰ 
را استمهال می  انجام نشود، ما مدتی 
نظر  اظهار  مدت  این  در  اگر  گیریم 
نکنیم مصوبه تبدیل به قانون می شود.

سوال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
قانون  پرسید چرا شورا  که  خبرنگاری 
می کند،  اجرا  نیمه  و  نصفه  را  اساسی 
بر  نظارت  مسوول  ما  داشت:  اظهار 
ما  نیستیم؛  اساسی  قانون  اجرای 
با  مصوبات  انطباق  و  نظارت  مسوول 
قانون اساسی هستیم و بر اساس قانون 

باید در حیطه خود عمل کنیم.
وی گفت: تفسیر قانون اساسی و نظارت 
مسئولیت  شوراست  با  انتخابات  بر 
رییس  عهده  بر  اساسی  قانون  اجرای 
باید  هم  دیگر  قوای  و  است  جمهور 

وظایف خود را انجام دهند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا شورای نگهبان برای انتخابات 
که  را  نمایندگان  از  برخی  آینده  سال 
فرزند دوتابعیتی دارند تایید صالحیت 
زمان  انتخابات  تا  می کند، گفت: هنوز 
زیادی باقی مانده است و باید ببینیم تا 

آن زمان قانون انتخابات به چه صورت 
خواهد بود.

قانون  نشدن  اجرا  علت  درباره  وی 
واردات خودرو گفت: شورای نگهبان در 

این موارد وظیفه ای ندارد.
داد:  ادامه  نگهبان  شورای  سخنگوی 
مجلس  جمله  از  مختلف  نهادهای 
قوانین  اجرای  عدم  علت  به  می توانند 
با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود 

کنند.
وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، 
گفت: پژوهشکده شورای نگهبان عالوه 
بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای 
مختلف  حوزه های  در  است،  نگهبان 
قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال 
است و کار پژوهشی هم انجام می دهد.

طحان نظیف ادامه داد: البته مسئولیت 
اجرایی  حوزه  در  اساسی  قانون  اجرای 
با رئیس جمهور است و در سایر موارد 
قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی 
وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون 

اساسی نظارت کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهار 
در  مجلس  نمایندگان  از  برخی  نظر 
جریان اغتشاشات، گفت: هیات نظارت 

بر  نمایندگان وظیفه دارد که  رفتار  بر 
عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره 

نمایندگی نظارت کند.
صندوق  اساسنامه  اصالح  درباره  وی 
تازگی  به  این شورا  ملی مسکن گفت: 
مصوبه اخیر را دریافت کرده است؛ این 
مصوبه دوبار بین شورا و دولت رفت و 
به آن  ایراداتی  این شورا  و  آمد داشت 

وارد کرده بود که برطرف شد.
به  پاسخ  نگهبان در  سخنگوی شورای 
سئوالی مبنی بر اینکه حذف برخی از 
جریانات سیاسی از انتخابات در نقد را 
بسته است، گفت: هر فردی و جریانی 

باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
وی گفت: از جریانات مختلف در ادوار 
قدرت  به  مجلس  و  دولت  در  مختلف 
نگهبان تالش کرده  رسیدند و شورای 

به وظیفه قانونی خود عمل کند.
اصالح  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
آن طور که  کرد:  بیان  انتخابات  قانون 
نمایندگان  مجلس به بنده اعالم کردند 
انتخابات  قانون  اصالح  مصوبه  بررسی 
در کمیسیون تخصصی تمام شده و در 
نوبت بررسی صحن است و هر وقت به 

ما ارسال شود، آن را بررسی می کنیم.

شورای نگهبان الیحه ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان را تایید کرد

خبر

امیرعبداللهیان: آقای بایدن! 
رفتار ریاکارانه را متوقف کنید

اظهارات مداخه جویانه  به  توئیتی در واکنش  امور خارجه در   وزیر 
رییس جمهور آمریکا علیه کشورمان نوشت: آقای بایدن، رفتار ریاکارانه 

و حمایت از داعش را متوقف کنید!
حسین امیرعبداللهیان روز جمعه در توئیتی به اظهارات اخیر جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا درباره ایران پاسخ داد و نوشت: آقای بایدن، رفتار 

ریاکارانه و حمایت از داعش را متوقف کنید!
وی تاکید کرد: کاخ سفید که به شکل فزاینده ای در اعتشاشات اخیر 
ایران ، مروج خشونت و ترور شد، هم زمان برای توافق هسته ای تالش 

می کند.
به گزارش ایرنا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی مداخله ای آشکار 
در امور داخلی کشورمان در میانه کارزار انتخابات میان دوره ای کنگره 
این کشور و در حالی که رسانه رسمی آمریکایی نسبت به سالمت 
روانی وی ابراز تردید کرده است، با وعده آزادسازی ایران مدعی شد که 

مخالفان، به زودی موفق به رهاسازی خود خواهند شد.
وی در این کارزار گسترده برای جذب کمک مالی برای نماینده حزب 
دمکرات در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا با حضور چند تن که نوشته 
نگران  داشتند، گفت:  ایران در دست  معترضان  از  هایی در حمایت 
نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. آنها )معترضان( بسیار زود، خود 

را رها خواهند کرد.

سرلشکر سالمی: جوانان پای انقالب ایستاده 
اند/ پاسخ شرارت دشمنان را می دهیم

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به حضور گسترده 
جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی استکبار ستیزی 
گفت: حضور گسترده و پرشور ملت ایران و بویژه جوانان نشان می 
دهد که جوانان ایران اسالمی در مقابل جبهه استکبار مصمم و قوی 

هستند و همچنان پای انقالب اسالمی ایستاده اند.
 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشیه راهپیمایی روز 
به  دادن  پاسخ  را  مردم  مطالبه  در جمع خبرنگاران  تهران  آبان   ۱۳
جنایات تروریست ها در به شهادت رساندن تعدادی از هموطنانمان در 
حرم شاهچراغ و دیگر مناطق کشور برشمرد و اظهار داشت: در مسیر 

راهپیمایی مردم فقط ندای انتقام سر می دادند.
وی با تاکید بر اینکه این انتقام گرفته خواهد شد، اظهار داشت: ما 
قله های بزرگی را فتح کرده ایم و در حال پیشرفت و درخشش هستیم 
و اتفاقاتی که اخیراً شاهد بودید، نمی تواند هیچ تأثیری در روند انقالب 

ما داشته باشد.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه مردم در صحنه هستند و هیچ خطری 
انقالب ما را تهدید نمی کند، افزود: اکنون که دشمنان کشورمان از 
نتیجه اقدامات خود علیه این مردم مایوس شده اند، بر مسایل داخلی 
ایران تمرکز کرده اند و در عین حال از واکنش ایران در برابر اقدامات 
خود نگران هستند و به همین دلیل به نیروهای خود آماده باش دادند.

فرمانده کل سپاه با این توصیف که دشمنان از بیم ایران علیه خود 
در الک دفاعی فرو رفته اند، اظهار داشت: در برخورد با اغتشاشگران 
تمرکز خود را روی ریشه های چنین جریان هایی گذاشته ایم و به 
سرشاخه های این حوادث نیز هشدار می دهیم که از مسیر خطرناک 

فعلی جدا شوند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران اقدامات مداخله جویانه و شرارت 
دشمنان را در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، افزود: االن نمی توانیم 
بگوییم کجا و چگونه این اقدام را انجام می دهیم اما هر کس که آرامش 

مردم ما را بگیرد، آرامش نخواهد داشت.
فرمانده سپاه در ادامه با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم 
در راهپیمایی امروز اظهار داشت: امیدواریم رسانه های خارجی آنقدر 
منصف و جوانمرد باشند که بتوانند این همه شکوه و حقیقت حضور 

گسترده مردم کشورمان را بازتاب دهند.

دشمنان نمی توانند در اتحاد و اراده 
ملت ایران خللی وارد کنند

 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: همه اقوام ایرانی 
در مناسبت های مختلف ملی در کشور ذیل پرچم سه رنگ جمهوری 
اسالمی ایران در کنار هم هستند و دشمنان هرگز نمی توانند در اتحاد 

و اراده این ملت خللی وارد کنند.
مجتبی یوسفی در حاشیه راهپیمایی یوم اهلل ۱۳ آبان، سالروز مبارزه 
با استکبار جهانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به 
حضور میلیونی مردم در این مراسم گفت: همه اقوام ایرانی در مناسبت 
های مختلف نشان دادند که ذیل پرچم سه رنگ ایران برای عزت و 
اقتدار این کشور در کنار هم هستند و اگر گالیه یا انتقادی دارند، در 

فضای گفت وگو و مفاهمه آن را بیان می کنند.
وی تاکید کرد: حضور پررنگ اقشار مختلف مردم و نوجوانان و جوانان 
در مراسم ایران بار دیگر ثابت کرد دشمنان ایران هرگز نمی توانند 
در اتحاد و اراده این ملت خللی وارد کنند. نماینده مردم اهواز با بیان 
اینکه مردم انقالبی ایران اسالمی در روز روشن و با اقتدار شعارهای 
ضد استکباری را تکرار می کنند، بیان داشت: مردم در مواقع حساس 
هیچ  و  اند  داشته  انقالب حضور  و  اسالم  های  آرمان  از  دفاع  برای 
موانعی نمی تواند آنها را در مسیر خود خسته و ناامید کند.  عضو 
کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حوادث اخیر کشور بیان داشت: 
برخی از فریب خوردگان داخلی بر این باورند که قدرت های خارجی 
می توانند مشکالت آنها را حل کنند در حالی که حضور آمریکا در 
کشورهایی چون افغانستان و عراق نتیجه ای جز ویرانی نداشته است.
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گفت:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
زورشان  از  استفاده  امروزه  آمریکایی ها 
است،  قدرتشان  از  استفاده  از  بیشتر 

یعنی قدرت آمریکا دیگر کارایی ندارد.
 علی باقری در همایش بین المللی »قرن 
آمریکا«  سلطه  از  عاری  جهان  و   ۲۱
گفت:  مدرس،  تربیت  دانشگاه  در  که 
چیزی که اکنون در عراق می بینیم، با 
انتظارش را  آن چیزی که آمریکایی ها 
داشتند در هیچ ساحتی و در هیچیک 
از عرصه های تقنین، حاکمیت و فضای 
مطابق  اجتماعی  و  عمومی  افکار 

نگاهشان نیست.
وی بیان کرد: البته آنها در این سال ها 
تالش فراوانی انجام دادند و به تعبیری 
به کار  که رئیس جمهور سابق آمریکا 
برد، ۷ هزار میلیارد دالر هزینه کردند 
داشتند،  را  انتظارش  که  اهدافی  اما 

محقق نشد.
در  افزود:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
افغانستان که بسیار مشهود است؛ بعد 

از ۲۰ سال حضورشان در افغانستان اوالً 
مجبور شدند این کشور را ترک کنند و 
را ترک  افغانستان  وقتی هم که خاک 
و  بیشتر  ناامنی  آنها  دستاورد  کردند، 
تروریسم  و گسترده تر شدن  نهادینه تر 
در این کشور بود. همچنین تولید مواد 
مخدر نزدیک ۵۰ برابر بیشتر از زمانی 
افغانستان  وارد  آمریکایی ها  که  بود 
شدند و خروج و مهاجرت از افغانستان 

افزایش پیدا کرد.
که  آمریکایی هایی  کرد:  عنوان  باقری 
ابزار  با  می خواهند  که  داشتند  اعتقاد 
نظامی به افغانستان بیایند و امنیت را 
برقرار کنند و این امنیت بستری برای 
ترویج دموکراسی  بعد  و  توسعه  تحقق 
در افغانستان شود امروز بعد از ۲۰ سال 
می بینیم که این کشور توسعه، امنیت 
و دموکراسی ندارد و این واقعیتی است 
افغانستان  و  عراق  در  آمریکایی ها  که 

برجای گذاشتند.
شاخص  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 

بسیاری مهمی است که نه تنها اراده و 
تصمیم شان بلکه اقدام آنها هم هدفشان 

را محقق نکرد.
داشت:  اظهار  امور خارجه  وزیر  معاون 
باشد  این تعبیر درستی  معتقدم شاید 
از  استفاده  امروزه  آمریکایی ها  که 
از قدرتشان  استفاده  از  بیشتر  زورشان 
است، یعنی قدرت آمریکا دیگر کارایی 
ندارد و آمریکا برای اینکه بتواند هدف 
زور  به  متوسل  کند،  محقق  را  خود 
خود می شود. البته استفاده از زور هم 

نمی تواند اهداف آمریکا را محقق کند و 
این موضوع نهایت اضمحالل و انحطاط 
و  ابداع  و  جهانی  قدرت  مدعی  قدرت 

ایجاد نظم تک قطبی در جهان است.
باقری بیان کرد: اینها واقعیت هایی است 
که در این چند ساله با آن مواجه بودیم 
آمریکا  افول  بود.  آمریکایی ها  ادعا  و 
حتی  کارشناسان  اکثر  اجماع  مورد 
صاحبنظران داخل این کشور است. به 
عنوان یک مسئول وزارت خارجه آماده 

تعامل با دانشگاه هستم.

باقری: قدرت آمریکا کارایی ندارد

که  گفت  آمریکا  ارشد  مقام  یک   
واشنگتن انتظار دارد که روسیه و چین 
برای  شمالی  کره  بر  نفوذ  به  توجه  با 
ای  هسته  آزمایشات  از  از  جلوگیری 

پیونگ یانگ تالش کنند.
به گزارش ایرنا ، این مقام آمریکایی که 
رویترز  نامش را ذکر نکرد ،افزود:  من 
بر  اقدامات روسیه و چین  معتقدم که 

آنها ]کره شمالی[ تأثیر می گذارد.«
انتظار  قطعا  ما   داد:  ادامه  منبع  این 
داریم که چین و روسیه  از نفوذی که 
دارند برای متقاعد کردن کره شمالی در 
توقف آزمایش هسته ای استفاده کنند.«

مقامات  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 

زمانی  جدول  از  اطالعاتی  آمریکایی 
آزمایش های  انجام  زمان  برای  دقیقی 

هسته ای کره شمالی ندارند.
یک مقام ارشد آمریکایی این بیانیه را 
پس از درخواست آمریکا در جلسه روز 
در  ملل  سازمان  امنیت  شورای  جمعه 
رابطه با پرتاب موشک های کره شمالی 

بیان کرد.
روسیه و چین  ۲۶ مه، هنگام رای گیری 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
ایاالت  قطعنامه  نویس  پیش  مورد  در 
موشک  پرتاب  محکومیت  در  متحده 
پیما در کره شمالی در  قاره  بالستیک 
کردند.  استفاده  وتو  از حق  مارس   ۲۴

این پروژه تحریم های شدیدتر و کاهش 
عرضه نفت خام و فرآورده های پاالیش 

شده به این کشور را پیش بینی کرد.
پرتاب  اخیر  روزهای  در  شمالی  کره 

های موشکی را در حالی که آمریکا و 
 ۲۴۰ حدود  مشارکت  با  جنوبی   کره 
هواپیما بزرگترین رزمایش مشترک را 

آغاز کردند، بشدت افزایش داده است.

 آمریکا خواستار همکاری روسیه و چین برای توقف 
آزمایشات هسته ای کره شمالی شد



اقتصاد
اخبار

وزیر نفت: تحریم ها دیگر ابزار مناسبی 
برای کنترل ایران نیست

وزیر نفت گفت: تحریم ها دیگر نمی تواند ابزارمناسبی برای کنترل ایران 
اسالمی باشد.

 جواد اوجی در ویژه برنامه برای ایران رادیواقتصاد افزود: ایران بخش 
انرژی خود را با مهارت ها ایکه به خرج داده ضد تحریم کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: اقدامات خوبی در بخش انرژی کشور از جمله 
و  شرکا  شناسایی  مناسب،  زیرساخت های  ایجاد  تحریم ها،  زدن  دور 

بازارهای مطمئن صادراتی در سطح دنیا انجام شده است.
وزیر نفت گفت: افزایش روابط با کشورهای دنیا منجربه تسریع و تسهیل 
عرضه نفت، گاز و معیانات گازی از ایران به بازارهای جهان شده و این 

بازارها نیزبسیار خوب و مطمئنی هستند.
وی در ادامه افزود: نظام سطله با دیدن اقدامات اثربخش و عزت آفرین 
از سوی نظام جمهوری اسالمی درجهت تضعیف تحریم ها و همینطور 
افزایش تجارت دو برابری دولت سیزدهم با همسایگان و در عین حال 

انجام کارهای بزرگ به شدت احساس خطر کرده است.
اوجی با بیان اینکه تهاجم تحریم تنها سالح دشمن است، اظهارداشت: 
این سالح نظام سلطه نیز به حول و قوه الهی با اقدامات مؤثر و کار آمد 
دولت و همینطور حضور همیشه در صحنه مردم ایران خنثی و بزودی 

از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: وقتی دشمن از بحث تحریم ناامید شد دست به اقدامات 
ضد امنیتی، نا آرامی، اغتشاش، آشوب خیابانی و نظایر این در داخل 

کشور زد. 

پرداخت ۲۷۷۰ میلیارد ریال تسهیالت 
 قرض الحسنه ازدواج توسط 

بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ۲۷۷۰ میلیارد ریال 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در ۷ ماه اول امسال ۲۰۲۶ فقره 

تسهیالت ازدواج پرداخت شده است.
براین اساس، با توجه به عملکرد مناسب شعب بانک توسعه تعاون در سراسر 
کشور میزان افراد در صف انتظار دریافت تسهیالت به شدت کاهش یافته 
نفر بوده است که به  پایان مهر ۱۵۳۰  تا  انتظار  افراد در صف  است.میزان 

محض تکمیل مدارک نسبت به کارسازی تسهیالت آنها اقدام می شود.
از   آنها  عقد  تاریخ  که  هایی  زوج  کلیه  به  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 
دریافت  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  تاکنون  و  است     ۱۳9۷/۰۱/۰۱
نکرده اند ، پرداخت می شود.برای هر یک از زوج ها یک میلیارد و دویست 

میلیون ریال و با دوره باز پرداخت ۱۰ ساله اعطا می شود.
برای زوج های زیر بیست  ازدواج در سال ۱۴۰۱  الحسنه  تسهیالت قرض 
و پنج سال و زوجه های زیر بیست وسه سال یک میلیارد و پانصد میلیون 

ریال تعیین شده است.
مسووالن شعب مکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان ، حداکثر با اخذ 
سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج اقدام کنند.
به  رسانی  جامع خدمات  قانون   ۵۰ ماده  مفاد  به  عنایت  با   ، است  گفتنی 
ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند.

رشد بیش از ۲ برابری پرداخت تسهیالت 
گلخانه ای توسط بانک کشاورزی در 

سال جاری
تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی در حمایت از احداث و توسعه کشت های 
گلخانه ای در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به همین مقطع در سال 

گذشته، بیش از دو برابر افزایش داشته است.
به نقل از بانک کشاورزی، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 
ریال تسهیالت گلخانه ای  میلیارد  ماه حدود ۳۰ هزار  پایان مهر  تا   ۱۴۰۱
این  ریالی  میلیارد  هزار   ۱۳ پرداخت  با  مقایسه  در  که  کرده اند  پرداخت 

تسهیالت در پایان مهرماه سال گذشته، بیش از دو برابر رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در هفت ماهه ابتدای سال جاری با 
هکتار   ۵۱۰ توسعه  و  احداث  از  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲9۷۴9 پرداخت 
گلخانه در کشور حمایت کرده و گامی بلند در راستای توسعه پایدار بخش 

کشاورزی و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور برداشته است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند در دیدار با مدیران بانک سپه بندرماهشهر؛

لزوم همکاری دوجانبه بانک سپه و 
پتروشیمی ها

شهرستان  سپه  بانک  مدیران  با  دیدار  در  اروند  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
تاکید کرد و نقش  بر همکاری دوجانبه در مسیر توسعه پتروشیمی ها  بندرماهشهر 
توسعه در شکوفایی اقتصاد و امنیت کشور را مهم دانست.مدیران بانک سپه،  با دکتر 
محمدرضا کریمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند دیدار و گفت وگو کردند.در این 
دیدار کریمی ضمن خوش آمدگویی به مدیران بانک سپه این بانک را جزء بانک های 
قدیمی و پیشرو در ارائه خدمات به عموم مردم و صنایع عنوان کرد.مدیرعامل شرکت 
با پتروشیمی ها برای توسعه  پتروشیمی اروند همچنین بر لزوم همکاری بانک سپه 
اقتصاد و امنیت  این زمینه تاکید کرد.وی نقش توسعه در شکوفایی  و پیشرفت در 
کشور را مهم دانست و گفت: وقتی به سمت توسعه حرکت کنیم مواد اولیه مورد نیاز 
پتروشیمی ها و دیگر صنایع در داخل کشور تامین و سرمایه در گردش کشور و تولید 

ناخالص ملی را افزایش می دهد.

واحده  ماده  تهیه  از  اقتصادی  وزیر 
سازوکار  تصحیح  برای  پیشنهادی 
داد  خبر  دستوری  قیمت گذاری 
همه  از  حمایت  دولت  گفت:  و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که 
و  دستوری  قیمت گذاری  محل  از 
یا کاهش  غیرکارشناسی دچار زیان 
می داند  خود  وظیفه  را  شدند  سود 
سایر  از  استفاده  با  تا  تالشیم  در  و 
ابزارها، این موضوع را حل کنیم. به  
نقل  از سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اینکه  بیان  با  خاندوزی«  »احسان 
مکلف  دولت  متعدد  قوانین  طبق 
از  که  است  افرادی  زیان  جبران  به 
آسیب  غیرکارشناسی  قیمت گذاری 
دیده اند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد 
تالش  همه  دولت  اقتصادی  ستاد  و 
خود را برای اصالح رویه های اشتباه 
آن ها  جمله  از  که  گرفته اند  کار  به  
قیمت گذاری  موضوع  به  می توان 
رایج  کشور  در  سال ها  که  دستوری 

بوده، اشاره کرد.
وی توضیح داد: در ماه های گذشته 
شاهد لغو قیمت گذاری دستوری در 
به  آنها  ورود  و  محصوالت  از  برخی 
بودیم  کاال  بورس  شفاف  سازوکار 

عزم جدی  نشان دهنده  امر  این  که 
اشتباه  شیوه  حذف  برای  دولت 

قیمت گذاری است.
امور  وزارت  داشت:  بیان  خاندوزی 
است  تالش  در  دارایی  و  اقتصادی 
قیمت  تعیین  اصلی  سازوکار  تا 
در  و  گرفته شود  کار  به  اقتصاد  در 
خصوص اقالمی که همچنان به طور 
می شوند،  نرخ گذاری  غیرکارشناسی 

ابزارهای در  با مجموعه  تا  بنا داریم 
اختیار خود این مساله را ساماندهی 

کنیم.
ادامه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
و  اقتصادی  امور  وزارت  اکنون  داد: 
واحده  ماده  تهیه  حال  در  دارایی 
سازوکار  تصحیح  برای  پیشنهادی 
در  که  است  دستوری  قیمت گذاری 
اطالع رسانی  را  آن  آینده  هفته های 

کرد:  خاطرنشان  کرد.وی  خواهیم 
همه  از  حمایت  دولت  ازاین رو 
که  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
و  دستوری  قیمت گذاری  محل  از 
یا کاهش  غیرکارشناسی دچار زیان 
می داند  خود  وظیفه  را  شدند  سود 
سایر  از  استفاده  با  تا  تالشیم  در  و 
را  موضوع  این  اقتصادی،  ابزارهای 

حل و مدیریت کنیم.

وزیر اقتصاد:

تهیه پیشنهادی برای تصحیح سازوکار 
قیمت گذاری دستوری

گزارش

در دومین هم اندیشی با اساتید دانشگاه و فعاالن 

صنعت خودرو اعالم شد؛

واگذاری سهام خودروسازان در اولویت 
سازمان خصوصی سازی

تعیین  را  سازمان  این  اولویت  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس   
و  برشمرد  و سایپا  ایران خودرو  در  واگذاری سهام دولت  تکلیف 
تدوین  واگذاری  چگونگی  درباره  مشترکی  سند  امیدواریم  گفت: 

و اجرایی شود.
دومین  در  زاده  قربان  حسین  اقتصاد،  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
صنعت  فعاالن  و  دانشگاهی  صاحبنظران  هم اندیشی  نشست 
خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری سهام ایران 
وزارت  و  وزارت صمت  بین  جلساتی  کرد:  اظهار  سایپا  و  خودرو 
امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه 
بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا برگزار شده است که در  بزرگ خودروسازی 
جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که 
در دانشگاه عالمه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره وری 
و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده 

است.
وی ادامه داد: درنهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش نویس 
رسیدیم که برای جمع بندی نهایی باید کارشناسان نظر می دادند.

جلسات  این  در  کرد:  خاطرنشان  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است که در 
این جلسه موضوعات را عینی و جزئی پیش ببریم. اغلب افراد و 
کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این دو شرکت 
حوزه  در  این  از  بهتر  می توانست  دولت  اینکه  و  داشتند  انتقاد 
مسائلی مانند قیمت گذاری و زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰ تا 

۲۴۰ هزار میلیارد تومان می شود، عمل کند.
قربان زاده ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل نظر رسید و این 
نقشه که ایستگاه هایی داشته باشد و اینکه این ایستگاه ها در چه 
نقد  همچنین  شود.  تأمین  کارشناسان  نظر  با  باشد،  زمان هایی 
اگر  و  است  شده  مطرح  خودروسازان  سهامداری  خود  به  جدی 
دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رای دولت در اقلیت و به اندازه 
سهامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع 
واگذاری به راحتی محقق خواهد شد؛ البته در مورد شرکت سایپا 

قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود.
تغییر  از  پس  باالخره  سازی  خصوصی  سازمان  کرد:  اضافه  وی 
موضوع خودرو  بر  است،  داشته  عملکرد  در حوزه  که  تحوالتی  و 
متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر 
تلقی می شود چراکه مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و 
موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل نیز حل شد و 

اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.
با  هم  دیگر  جلسه  یک  گفت:  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
محیط  در  تا جلسات  داشت  و صاحبنظران خواهیم  دانشگاهیان 
دانشگاه کامل شود و در نهایت می توان موضوع را در دولت پیش 

برد.
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 معارفه سرپرست جدید اداره کل
 روابط عمومی بانک ملی ایران 

روابط  کل  اداره  جدید  سرپرست  قدسی،  مجتبی  سید  معارفه  مراسم 
اداره  این  اسبق  رئیس  سوهانیان،  مهدی  تودیع  و  ملی  بانک  عمومی 
کل، با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران، اعضای هیات مدیره و هیات 

عامل، برگزار شد.
اداره کل روابط  محمد رضا فرزین در  مراسم معارفه سرپرست جدید 
عمومی بانک ملی ایران ، ضمن تقدیر از عملکرد مهدی سوهانیان،گفت: 
تقویت  بنابراین  است  مشتریان  با  بانک  ارتباطی  عمومی،پل  روابط 
عملکرد روابط عمومی منجر به بهبود رابطه بانک با مشتریان می شود.

با رسانه ها،نقش موثری در  ارتباط  افزود: روابط عمومی به دلیل  وی 
ساختن تصویر و درک عموم جامعه از بانک ملی ایران دارد.

مدیر عامل بانک ملی ایران تاکید کرد: پرداختن به ایده های نو و جذاب 
برای مخاطبان،بیان برنامه ها و عملکرد بانک به بهترین نحو و انعکاس 

مطلوب آن به جامعه،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در ادامه سید مجتبی قدسی سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی 
نیز در این مراسم گفت: یکی از امتیازات بانک ملی ایران برخوداری از 
نیروی انسانی با تجربه و متعهد به بانک است؛ با چنین پشتوانه ای می 

توان کارهای بزرگی را به ثمر رساند.
ایران نقش پیشرویی در نظام بانکی دارد،از این  وی افزود: بانک ملی 
رو اداره کل روابط عمومی این بانک باید بتواند بهترین عملکرد را در 
آنها  به  اخبار  امانتدارانه  و  ارائه درست  و  افکار عمومی  با  ارتباط موثر 

داشته باشد.
مهدی سوهانیان رئیس سابق اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران 
نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره، گفت: دستاوردهای این اداره 
همه  تالش  و  تیمی  کار  نتیجه  بانک،  عملکرد  مطلوب  انعکاس  جهت 

کارکنان روابط عمومی است.
سید مجتبی قدسی سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملی 
ایران،پیش از این در خبرگزاری مهر، مرکز آفرینش های هنری،مرکز 
رسانه سازمان تبلیغات اسالمی، موسسه رسانه ای آوین مدیا و مرکز 
هنری-رسانه ای نهضت دارای مسئولیت بوده و عالوه بر تهیه کنندگی 
برنامه های تلویزیونی و مستند سازی،مشاور ریاست سازمان زیباسازی 

شهر تهران را نیز بر عهده داشته است

گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
روسیه  گاز  فروش  در  ایران  مشارکت 
منافع  اقتصادی،  مزایای  بر  عالوه 
این سیاست  دارد.  برایمان  نیز  سیاسی 
ایران  استراتژیک  جایگاه  تقویت  باعث 
در منطقه می شود و به لحاظ راهبردی 

برایمان اهمیت دارد.
به گزارش ایرنا، سوآپ گاز روسیه توسط 
است  فرصتی  کارشناسان  به زعم  ایران 
باید از آن نهایت استفاده را ببریم.  که 
این سیاست نتایج مثبتی همچون ایجاد 
درآمدهای ارزی، ایجاد مشاغل جدید و 
کشور،  بالاستفاده  ظرفیت های  توسعه 
نزدیک کردن ایران به هدف خود مبنی 
بر تبدیل شدن به هاب انرژی و گازی 
اقتصادی  روابط  درهم تنیدگی  منطقه، 
و  با کشورهای منطقه  ایران  و سیاسی 
خنثی  تهران،  سیاسی  موقعیت  تقویت 
سازی تحریم ها و موارد دیگر را به دنبال 

دارد.
به نظر می رسد، کشورمان ظرفیت های 
الزم را برای انجام این سیاست داراست؛ 
از یک طرف دومین دارنده ذخایر  زیرا 
افزایش  با  و  هستیم  جهان  در  گازی 
دیگر  گاز  سوآپ  به  می توانیم  تولید 
کشورها بپردازیم و از سوی دیگر شبکه 
عظیم نقل و انتقال در کشورمان گسترده 
شده است که می تواند مزیت ترانزیتی را 
برایمان به وجود بیاورد. به این ترتیب، 
با قیمت  با خرید گاز روسیه  می توانیم 
مناسب و استفاده از آن در استان های 
شمالی، گاز خود را به جای صرف هزینه 
)محل  جنوب  از  شمال،  به  انتقال  و 
تولید( و با قیمت باالتر به همسایگانی 
همچون پاکستان و عمان صادر کنیم. 
حجم  افزایش  امکان  دیگر،  سوی  از 
صادرات گاز به کشور عراق و ترکیه نیز 

وجود دارد.
»قاسم ساعدی«، عضو کمیسیون انرژی 
با  ایرنا،  با  در گفت وگو  یازدهم  مجلس 
کشورهای  که  موضوع  این  به  اشاره 
اروپایی و حتی آمریکا ایران را یک قطب 
از  بسیاری  اظهار کرد:  انرژی می دانند، 
کشورهای آفریقایی و آسیایی به انرژی 
کشور ما نیاز دارند. در حال حاضر، گاز 
روسیه توسط غرب تحریم شده است که 
امکان صادرات گاز این کشور را به اروپا 

از بین برده است. این شرایط باعث شده 
که جمهوری اسالمی بتواند نقش مهمی 

در فروش گاز روسیه داشته باشد.
دولت  فعال  دیپلماسی  با  افزود:  وی 
فعلی توانستیم ارتباطات خوبی با مسکو 
این  امر  مسئولین  تالش  با  و  بگیریم 
امکان به وجود آمده است که در فروش 
ما  باشیم.  داشته  مشارکت  روسیه  گاز 
می توانیم  که  هستیم  واسطه ای  کشور 
گاز را به کشورهای دیگر صادر کنیم و 
از  باشیم.  داشته  این محل  از  درآمدی 
طرف دیگر همکاری با روسیه در بخش 
انرژی می تواند مزایای سیاسی برایمان 

داشته باشد و منافع ما را برآورده کند.
گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
نیز  سیاست  این  اشتغال زایی  موضوع 
فروش  در  ایران  مشارکت  است.  مهم 
از  استفاده  به  می تواند  روسیه  گاز 
کشورمان  بالاستفاده  زیرساخت های 
منجر  جدید  خدماتی  مشاغل  ایجاد  و 
از  بیش  نیز  نقل  و  شود. صنعت حمل 
پیش فعال می شود و امکان به روزرسانی 
انتقال دانش از روسیه به  این بخش و 

وجود می آید.
در  ایران  مشارکت  ساعدی،  گفته  به 
مزایای  بر  عالوه  روسیه  گاز  فروش 
برایمان  نیز  سیاسی  منافع  اقتصادی، 
دارد. این سیاست باعث تقویت جایگاه 
ایران در منطقه می شود و  استراتژیک 
به لحاظ راهبردی برایمان اهمیت دارد. 

امروز کشورهایی که زمانی تحریم کننده 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  و  بودند  ایران 
به  بودند،  کرده  تحریم  را  کشورمان 
کمک ما نیاز دارند. این واقعیات باعث 
منطقه  در  ما  سیاسی  موقعیت  تقویت 
از  می توان  حال،  هر  به  است.  شده 
عنوان  به  روسیه  گاز  سوآپ  سیاست 
ابزاری برای شکستن تحریم ها استفاده 
شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  کرد.وی 
جدید و نقش ایران در تعامالت انرژی 
نمی توانند  دیگر  کشورهای  منطقه 
نادیده  حوزه  این  در  را  ایران  جایگاه 
تهران  به مواضع  بدون توجه  بگیرند و 
به تصمیم گیری بپردازند. یقیناً کشورها 
انتقال  برای  ایران  پل  از  مجبورند 
انرژی استفاده کنند. کشورمان یکی از 
قطب های انرژی جهان است و این نقش 

قابل کتمان نیست.
این نماینده مجلس اضافه کرد: آمریکا 
نیز این موضوع را می داند که بدون انرژی 
ایران نمی تواند نیازمندی های جهان را 
بنابراین می توان گفت که  تأمین کند؛ 
در  سیاسی  و  استراتژیک  موضوع  یک 
بسیاری  روسیه،  تحریم  با  است.  میان 
می کردند  پیش بینی  کارشناسان  از 
و  می گیرد  را  ایران  جای  مسکو  که 
در  اما  می کند.  تصاحب  را  بازارهایش 
ادامه دیدیم که عکس این موضوع اتفاق 
است که کشورهای  این  واقعیت  افتاد. 
موقعیت  به  نسبت  نمی توانند  دیگر 

جغرافیایی و ژئوپولتیکی و ذخایر انرژی 
ما بی تفاوت باشند.

ساعدی در خصوص انتقال فناوری در 
سیاست سوآپ گاز روسیه تصریح کرد: 
متقابل  صورت  به  دانش  انتقال  قطعاً 
در  ایران  زیرا  گرفت؛  خواهد  صورت 
صنعت  تکنولوژی های  و  سازی  قطعه 
و  دارد  خوبی  توانمندی های  انرژی 
می تواند آن ها را به روسیه انتقال دهد. 
امکان انتقال فناوری های روسی نیز به 
این سیاست وجود  قالب  کشورمان در 
هستیم  شاهد  فعلی  شرایط  در  دارد. 
که روسیه به دنبال استفاده از خدمات 
شرکت های ایرانی در حوزه انرژی بوده و 
این نشان دهندة سطح دانش و فناوری 

کشورمان است.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت نفت و 
دولت فعلی در زمینه صادرات تکنولوژی 
خوبی  عملکرد  کشورها  دیگر  به 
و  ونزوئال  و  داشته اند. در سوریه، عراق 
در  مشارکت  موضوع  دیگر  کشورهای 
به عنوان  انرژی مطرح است که  حوزه 
تحریم ها  سازی  خنثی  برای  ابزاری 
می توان به آن نگاه کرد. استفاده از نفت 
فراسرزمینی  پاالیشگاه های  در  ایران 
ما  منافع حداکثری  تأمین  به  می تواند 
عملکرد  می توان  بنابراین،  شود؛  منجر 
در  را  نفت  وزارت  و  سیزدهم  دولت 
دیپلماسی انرژی موفقیت آمیز قلمداد 

کرد.

تقویت جایگاه ایران در حوزه انرژی 
منطقه با سوآپ گاز روسیه
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اجتماعی
خبر

وزیر آموزش و پرورش: دشمنان به 
دنبال جلوگیری از رویش ها در مدرسه و 

دانشگاه هستند

اسالم  دشمنان  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  مدرسه  لذا  بگیرند،  را  رویش ها  جلو  می خواهند 
قرار  هجمه  مورد  را  رویش ها  محل  یعنی  دانشگاه 

داده اند.
به گزارش ایرنا، یوسف نوری  در یادواره شهدای دانش 
آموز استان قم در هنرستان فنی قدس اظهار داشت: 
استکبار جهانی دراین راستا قصد از بین بردن اخالق 
و معنویت در جامعه را دارد که با روش های مختلف 
قرار  تاثیر  تحت  به  اقدام  رایانه ای،  بازیهای  همچون 

دادن دانش آموزان می کند. 
امنیت  که  است  آن  دشمن  هدف  دیگر  افزود:  وی 
کشور خدشه دار نماید که حمله تروریستی در حرم 
این  البته  که  است  آن  نمونه  شاهچراغ)ع(  مطهر 

اقدامات  انسجام مردم ما را بیشتر کرد.
جایگاه  و  اسالم  و  ایران  کهن  تاریخ  به  اشاره  با  وی 
واالی جمهوری اسالمی درجهان اظهار داشت: دانش 
جاری  زبانشان  از  که  کالمی  مراقب  باید  آموزان 

می شود، باشند که به اندازه وزن ما در جهان باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: راه شهیدان باید تداوم 
یابد، شهدای دانش آموز ابتدا پشت میز مدرسه بودند 
و بعد در طول هشت سال دفاع مقدس از کشور دفاع 

کردند.
وی بیان کرد: دانش آموزان شهید در جبهه ها اختراع 
و ابتکار داشتند و امروز هم دانش آموزان باید در خط 

مقدم دانش و فناوری باشند.
فنی قدس  آموزان هنرستان  دانش  به  نوری خطاب 
گفت: در جریان انقالب هنرستانی ها خوش درخشیدند 
و در کل کشور این موضوع را شاهد بودیم، آنان در 
و در جنگ  بودند  نیز  راحل  امام  نهضت  مقدم  خط 

کارهایی را انجام دادند که بارز بود.
طهرانی  حسن  شهید  ایران  موشکی  پدر  گفت:  وی 
مقدم هنرجوی هنرستان بود و دوره تکنیسینی را در 
مرکز تربیت دبیر شهید رجایی گذراند و کارشناسی  
را هم در همان دانشگاه طی کرد، شروع به کار پهپادی 
آموزان  دانش  لذا  بود  شهید  این  توسط  نیز  ایران 

هنرستانی نقش بی بدیلی در جامعه دارند.

 شهردار تهران سیل و زلزله را از تهدیدات جدی پایتخت 
برای  که  دارد  فعال  تهران سه گسل  گفت:  و  کرد  ذکر 

مقابله با این تهدید جدی باید اقداماتی صورت گیرد.
به گزارش ایرنا،  علیرضا زاکانی  در مراسم بهره برداری 
از پنج طرح جمع آوری آب های سطحی تهران گفت: 
تهران سه گسل فعال دارد که برای مقابله با این تهدید 
سیستم  نوسازی  که  بگیرد  صورت  اقدامی  باید  جدی 
حمل و نقل عمومی و بافت های فرسوده یکی از اقدامات 

جدی است.
وی افزود: از وسعت ۷۰ هزار هکتاری مجموع بافت تهران 
تالش  و  است  فرسوده  بافت  آن  هکتار  هزار   ۱۲ حدود 
داریم درطرح جامع شهر تهران این بافت های فرسوده 

برطرف شود.
افتخار  و  امید  های  شنبه  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
به منظور افزایش خدمت رسانی به شهروندان هر هفته 
از  دیگر  یکی  نیز  سیل  موضوع  افزود:  شود،  می  برگزار 
تهدیدات جدی پایتخت است که در این زمینه اقداماتی 

در حال انجام است.
از سخنان خود گفت: بی تردید  وی  در بخش دیگری 
آب های  جمع آوری  اصلی  شبکه  کیلومتر   ۷۰۰ ایجاد  با 
می توانیم  شده  هدفگذاری  جامع،  طرح  در  که  سطحی 
نسبت به ایمن سازی تهران اقدام کنیم. در حال حاضر 
۵۳۰ کیلومتر از این طرح اجرا شده که ۱۷۰ کیلومتر آن 
در دستور کار قرار دارد. امیدواریم بتوانیم به سرعت این 
ایمنی را برای شهر تهران ایجاد کنیم.به گفته وی، قبل 
ایجاد شده جلسات  معابر  از  بخشی  بازسازی  موضوع  از 
متعددی برگزار شد و نسبت به مرمت شبکه جمع آوری 
آب های سطحی اقدام شد. برخی از این شبکه ها همچون 
کانال قلقلی که فرسودگی زیادی داشت ناایمن شده بود 
اما امروز مرمت و ایمن سازی شده است. زاکانی با تاکید 
بر اینکه ۴۷ نقطه به عنوان گلوگاه های سیالبی در تهران 
گلوگاه ها  این  از  نقطه   ۱۲ گفت:  است،  شده  شناسایی 
را  نقطه رتبه سوم  نقطه رتبه دوم و ۲۰  رتبه یک، ۱۵ 
بهره  به  امروز  که  پروژه ای  که  دادند  اختصاص  خود  به 
برداری رسید در حقیقت یکی از نقاط بحرانی را حل و 
فصل کرد تا زمستان با خاطرجمعی بیشتری پشت سر 

گذاشته شود.
نیز  زمین  فرونشست  و  توفان  موضوع  اظهارداشت:  وی 
در دستور کار مدیریت بحران قرار گرفته تا با ایجاد رفاه 
را در سطح  موثرتری  اقدامات  برای شهروندان  ایمنی  و 
شهر شاهد باشیم، امروز ناظر بر موضوع سیالب به عنوان 
دومین تهدید در تهران، پنج افتتاح صورت گرفت و در 

ادامه نیز قطعا شاهد توسعه در این حوزه خواهیم بود.
کشور  در  اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
دست های  که  داده  روی  کشور  در  بزرگی  فتنه  افزود: 

پیدا و پنهان در این فتنه خواسته های حداکثری، میانی 
و حداقلی را دنبال می کند. خواسته حداکثری آنها تجزیه 
ایران عزیز است و می دانند که بزرگترین مانع آن انقالب 
اسالمی و اتحادی است که میان هموطنان مان به واسطه 
چینی  مقدمه  راستا  این  در  البته  دارد.  وجود  اسالم 
جلوگیری  آنها  میانی  خواست  داده اند.  انجام  را  سنگینی 
از سرعت و شتاب پیشرفت کشور است و تالش می کنند 
نظام کارآمد را در دید جهانیان مخدوش کنند و خواست 
حداقلی آنها این است که ظرفیت خدمت رسانی در کشور 
را کاهش دهند و در نهایت تمام تالش آنها برای رسیدن 
مسیر  در  را  خود  ولی  است  حداکثری  خواسته های  به 

خواسته های میانی و حداقلی نیز قرار داده اند.
این  تهران تالش  و شهرداری  اینکه در شورا  بیان  با  وی 
افق  و  کنیم  لگدمال  پا  زیر  را  دشمن  خواست  که  بوده 
همین  در  افزود:  دهیم،  قرار  خود  روی  پیش  را  روشنی 
راستا هنوز این فتنه آغاز نشده بود که ما شنبه های امید 
و افتخار را شروع کردیم و آن را مستمر ادامه خواهیم داد. 
خواست  روشنی  به  پیچیده  و  بزرگ  فتنه  این  در  امروز 
دشمن مشخص شده به شکلی که رئیس جمهور آمریکا 
در روزهای گذشته قول آزادی به اغتشاشگران داده است. 
جنس آلزایمری که رئیس جمهور آمریکا دارد دستاوردی 

برای ما داشته به شکلی که پس ذهن خواسته خودشان 
را اعالم کرده اند. در شرایطی که این فرد، معلول به تمام 
زیربغل است  نیازمند عصای  بودن  برای سرپا  و  معناست 
شب  تاریکی  در  را  مشقی  تیر  گذشته  روزهای  وظرف 

شلیک کرده است.
آتش  جایی  اغتشاشات  این  در  وقتی  کرد:  تاکید  زاکانی 
زده می شود و فتنه گران در صحنه هستند ما باید در آنجا 
حاضر شویم و نسبت به خاموش کردن آتش و رفع سد 
اقدام کنیم. وظیفه داریم در صحنه حاضر شویم و  معبر 
پاکبانان ما نسبت به برگرداندن شهر به حالت عادی اقدام 
می کنند. در این ایام هر شب این خدمت را مستمر ارائه 
کردیم. از این آشوب ها ناراحتیم ولی نمی گذاریم شهر را 

آشوب زده در ذهن مردم جا بیندازند.
وی خاطرنشان کرد: به پاکبانان و آتش نشانان ما حمله 
این  ولی  ویژه ای هستیم،  تمهیدات  نیازمند  لذا  می کنند؛ 
برابر  و  نیست  شهر  پیشرفت  شدن  کند  مانع  آشوب ها 
توسعه  برای  و  تدبیر در مسیر خود حرکت خواهیم کرد 
بیشتر  را  پیگیری خواهیم کرد. هر چه فشار  را  افتتاح ها 
می کنند توسعه خدمت به مردم توسط ما افزایش می یابد 

و امیدواریم این مسیر را جدی دنبال کنیم.
زاکانی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه فضای سبز در 

شهر تهران، گفت: ۱۲۵۰ هکتار فضای سبز در ۱۰ نقطه 
بنای  نیز  امسال  و  بهره برداری رسید  به  در سال گذشته 
به  را  توسعه  این  و  داریم  را  هکتاری  بهره برداری ۱۵۰۰ 
سمت درختان مثمر سوق داده ایم. معتقدیم همه کارهای 
این  به  است  تهران  شهرداری  با  مسئولیتش  تهران  شهر 
مسئولیت  که  است  کارهایی  آنها  از  سری  یک  که  معنا 
توسط  نیز  دیگری  بخش  و  شهرداری  با  آن  مستقیم 
ولی  می شود  انجام  متولی  عنوان  به  دیگر  دستگاه های 
ما مسئولیت کمک به آنها را داریم.وی با بیان اینکه هم 
اکنون تهران پنج سد دارد که در شرایط کامال ناپایداری 
در حال  آبی که  منابع  بازچرخانی  از طریق  است، گفت: 
 ۲۰۰ به  را  آن  باید  است  مکعب  متر  میلیون   ۱۰ حاضر 
در  متعددی  جلسات  در  برسانیم،  مکعب  متر  میلیون 
خصوص پرتی ۳۰ درصدی آب به دلیل فرسودگی شبکه 
صحبت شده، شبکه ای که بیش از ۵۵ سال قدمت دارد. در 
کنار نوسازی این شبکه باید نسبت به فرهنگسازی و صرفه 
با  جویی در مصرف آب نیز اقدامات الزم را انجام دهیم. 
وزارت نیرو تفاهم های جدی داشته ایم و تضمین وجود آب 
در دسترس و سالم با کمک وزارت نیرو را پیگیری خواهیم 
لذا  نقشه می کشند  آب  قطره  قطره  برای  در جهان  کرد. 
باید ما نیز نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشیم.

زاکانی: سیل و زلزله از تهدیدات جدی 
پایتخت است

کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رییس   
بسیار  را  آن در کشور  و کمبود  موضوع آب 
جدی دانست و گفت: با توجه به تغییر خط 
دمای شهر تهران در دهه های اخیر، پایتخت 
به توسعه فضای سبز به ویژه در جنوب شهر 

نیاز دارد.
محمد حسن نامی روز شنبه در مراسم بهره 
برداری از پنج پروژه توسعه و نگهداشت شبکه 
اصلی مدیریت آب های سطحی گفت: آینده 
که  است  روبه رو  زیادی  مخاطرات  با  جهان 
باران اخیر  باران های بی وقفه مانند بحران 

خسارات زیادی را به کشور وارد کرد.
وی تاکید کرد: در باران های اخیر به کشور دو 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش مسکن، 
محصوالت کشاورزی و زیر ساخت ها خسارت 
وارد شد که به نظر می رسد در کنار کارهایی 
که شهرداری تهران در حوزه مدیریت سیالب 
موضوعات  بررسی  به  نیاز  دهد  می  انجام 

دیگری نیز است.
ادامه  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رییس 
با سرعت حرکت  تهران  اگر خط دمای  داد: 
کند تا ۱۰ سال آینده روی کوه دماوند برفی 
ایجاد  به  نیاز  برای جبران آن  ندارد و  وجود 
ساالنه یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر فضای سبز 
داریم و اگر این کار را نکنیم خطراتی برای 
شهر و شهروندان تهرانی با وقوع سیالب ایجاد 

می شود.
اراضی  در  کاشت سبزیجات  به  اشاره  با  وی 
متر  میلیون   ۵۵ گفت:  نیز  پایتخت  جنوبی 
در  این  و  داریم  نیاز  در کشور  مکعب چوب 
حالی است که می توان در جنوب تهران به 
کند،  می  رشد  سریع  که  هایی  تولید چوب 
بپردازیم و بخش عمده چوب های کشور را 

تامین کنیم.
شبکه  طول  به  متر   ۴۶۰۰ شدن  افزوده 

آب های سطحی تهران
این  در  نیز  آب  خاکریز  شرکت  مدیرعامل 

طرح  پنج  از  بهره برداری  با  گفت:  مراسم 
 ۶۰۰ و  هزار  چهار  سطحی  آب های  شبکه 
متر به طول شبکه آب های سطحی پایتخت 
با  پورهاشمی  می شود.سیدمهدی  افزوده 
بزرگراه  سیالب  مدیریت  شبکه  به  اشاره 
لشگری- مخصوص افزود: ۷۱۱ متر لوله رانی 
انجام شده است و کل پروژه ۸۶۲ متر است. 
هدایت  و  آوری  جمع  ظرفیت  از  نیز  امروز 
آب های سطحی باند کندرو شمالی بزرگراه 
شهید لشگری با استفاده از کانال احداثی با 
لوله پلیمری به قطر ۱۸۰۰ میلیمتر در طول 
۸۶۲.۴ متر حدفاصل خیابان سوم تا پل کن 

افتتاح می شود.
کمبود  مشکل  رفع  دوم  طرح  افزود:  وی 
برگردان  سیل  کانال  ساماندهی  و  ظرفیت 
غرب در محدوده پل آریافر و تکمیل اجرای 
رسوبگیر جالل آل احمد تقاطع خیابان جالل 
آل احمد و خیابان شهید آریافر به طول ۴۷۱ 
رفع  طرح  داد:  ادامه  هاشمی  است.پور  متر 
کانال  ساماندهی  و  ظرفیت  کمبود  مشکل 
سیل برگردان غرب در محدوده بازارچه نصر 
سیل  کانال  بازسازی  و  مرمت  هدف  با  نیز 
به  نصر  بازارچه  محدوده  در  غرب  برگردان 

طول ۸۳۵ متر به بهره برداری می رسد.
وی چهارمین پروژه شبکه مدیریت آب های 
سطحی را کانال قلقلی دانست و گفت: پروژه 
عملیات اجرایی ترمیم و مرمت مجاری شبکه 
آب  سرپوشیده  های  کانال  و  ها  لوله  اصلی 
های سطحی در حوضچه آبریز مرکزی تهران 

یا همان قلقلی به طول ۶۳۱ متر است.
مدیرعامل شرکت خاکریز آب پنجمین طرح 
قابل بهره برداری امروز را سرپوشیده کردن 
نهر ضلع شرقی خیابان فدائیان اسالم معرفی 
کرد و گفت: سرپوشیده کردن نهر ضلع شرقی 
خیابان فدائیان اسالم حدفاصل میدان شوش 
تا پل بعثت شامل اجرای دال بتنی بر روی 
کانال به طول ۸۵.۵ متر و تهیه و نصب ۱۰۵ 

مسیر  طول  در  آبرو  و  بازدید  دریچه  عدد 
مجموعا ۱۸۰۰ متر طول این پروژه است.وی 
تاکید کرد: در مجموع چهار هزار و ۶۰۰ متر 
به شبکه آب های سطحی اضافه می شود که 
در این میان یک هزار و ۳۳۳ متر توسعه ای و 

مابقی نگهداشتی است.
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  همچنین 
نوع  این  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
پایتخت،  کند  می  کمک  رسانی  خدمت 
شهری بانشاط، امن و باآرامشی باشد، افزود: 
آب های  شبکه  نگهداشت  طرح  پنج  امروز 
اینکه  به  توجه  با  شود.  می  افتتاح  سطحی 
دلیل  به  آب  کمبود  مشکل  با  کشور  امروز 
کاهش بارندگی ها درگیر است، این پروژه ها 
به مدیریت هر چه بهتر آب کمک می کند. 
در کمیسیون امنیت مجلس نیز یک کمیته 
آب تشکیل شده که امیدواریم بتوانیم در این 
حوزه جدی تر ورود کنیم، چون ممکن است 
گریبانگیر  را  جدی  های  چالش  آب  مساله 
به  تواند  می  ها  پروژه  این  که  کند  کشور 
الهیان  رفع این مشکالت کمک کند.  زهره 
آمادگی هر گونه  نیز  تاکید کرد: در مجلس 
تعاملی را  داریم تا ظرفیت مجلس هم برای 
حل معضالت و مشکالت شهر تهران به کمک 
نماینده  دیگر  رفیعی  سمیه  بیاید.همچنین 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
اشاره به اینکه مساله ای که این روزها شاهد 
هستیم و در حال تبدیل به دغدغه و چالش  
شده بحث بحران آب است گفت: این شبکه 
تهران  در  سطحی  آب های  مدیریت  های 
طراحی  محلی  صورت  به  شهرداری  توسط 
شده که کار فوق العاده ای است، چرا که طرح 
ها باید منطبق با شرایط شهرها باشد و تهران 

شرایط جغرافیایی خاصی دارد.  
وی با بیان اینکه جمع آوری آب های سطحی 
نیز یکی از مسائل این شهر است و امیدواریم 
افزود:  پیدا کند،  ادامه  قوت  با  ها  پروژه  این 

جمع آوری آب های سطحی نیاز به تصفیه 
نیز دارد چرا که آلودگی در منابع وجود دارد، 
برای تصفیه آن نیز باید متناسب با مختصات 

تهران فکر جامعی کرد.
شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  همچنین 
گلوگاهی  نقاط  باید  ما  گفت:  نیز  تهران  
و در مطالعاتی که در  را حل کنیم  سیالبی 
انجام شده، ۴۷ گلوگاه شناسایی  این زمینه 
شده که در این میان ۱۲ گلوگاه درجه یک 
وجود دارد که باید رفع شود.عباس شعبانی در 
این مراسم گفت: تهران با اختالف ارتفاع ۹۰۰ 
 ۱۳۴۱ سیل  است؛  سیالب  مستعد  متری 
بودجه  و  برنامه  سازمان  شد  باعث  تهران 
سیل برگردان  و  دهد  انجام  مطالعاتی  کار 
های غرب و شرق در تهران ساخته شد.وی 
تاکید کرد: تا قبل از تاسیس شرکت خاکریز 
های  آب  مدیریت  شبکه  کیلومتر   ۱۹۰ آب 
امروز ۵۵۰ کیلومتر در  تا  سطحی احداث و 
شهر تهران ساخته و به بهره برداری رسیده 
است.شعبانی با اشاره به اینکه تهران به ۷۰۰ 
کیلومتر شبکه مدیریت آب های سطحی نیاز 
دارد افزود: در کنار تکمیل این شبکه موضوع 
در  این  است،  شبکه  این  نگهداشت  مهمتر 
مساله  این  اخیر  سالهای  در  که  است  حالی 
دچار  نقاط  برخی  در  حتی  و  مانده  مغفول 

ریزش شده بود.
 ۵۵۰ ساخت  تقریبی  هزینه  وی،  گفته  به 
کیلومتر شبکه مدیریت آب های سطحی که 
تاکنون ساخته شده، ۲۰ هزار میلیارد تومان 
است و باید نگهداشت از این سرمایه و دارایی 
تهران  شهردار  شود.معاون  انجام  شده  ایجاد 
شبکه  کیلومتر   ۱۶۰ باید  کرد:  خاطرنشان 
کنیم که  احداث  آب های سطحی  مدیریت 
این  به  البته  است،  تهران  غرب  در  عموما 
مساله نیز تاکید دارم که در حوزه نگهداشت 
این شبکه نیز نیمی از این بخش از زیرساخت 

های شهری نیاز به مرمت دارد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور: کمبود آب جدی است

شهر  و  شفافیت  کمیته  رئیس 
هوشمند شورای شهر تهران گفت: 
مدیریت شهری ششم با جدیت به 
دنبال هوشمند سازی فرایند ها و 

متعاقب آن شفافیت است.
احمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
صادقی در دیدار با سید امیر سیاح 
پایش  مطالعات،  ملی  مرکز  رئیس 
در  کار  و  کسب  محیط  بهبود  و 
صدور  واحد  درگاه  تحقق  راستای 
به  شهرداری  پیوستن  و  مجوزها 
این درگاه گفت: یکی از اولویت ها و 
سرمشق هایی که در شورای ششم 
این  ایم  کرده  دنبال  ورود  بدو  از 
بوده که شهرداری را غیر حضوری 
کنیم بدین معنا که هر چه بیشتر 
در  شهروندان  فیزیکی  حضور  از 
خدمات  هم  تا  بکاهیم  شهرداری 
مناسب تری به شهروندان ارائه شود 
بر  وارد  هزینه های  از  اینکه  هم  و 
جلوگیری  شهروندان  و  شهرداری 
گردد و هم اینکه جلوی امضاهای 

طالیی و رانت ها گرفته شود.
درگاه  به  پیوستن  افزود:  صادقی 
ملی صدور مجوزها تکلیف قانونی از 
سوی مجلس شورای اسالمی است 
بیشتر  چه  هر  شفافیت  سبب  که 
می شود و ما در کمیته شفافیت و 
شهر هوشمند شورای اسالمی شهر 
این  تحقق  دنبال  به  به جد  تهران 

موضوع هستیم.
مدیریت  در  اینکه  بیان  با  صادقی 
خوب،  کار  رویکرد  شهری 

بیشتر  خدمات  و  کمتر  هزینه 
نگری  بخشی  گفت:  حکمفرماست 
یک آفتی است که می تواند در روند 
تحقق این اقدام مهم اخالل ایجاد 
کند و می بایست در این زمینه هر 
پرهیز  نگری  بخشی  از  بیشتر  چه 
مدیریت  دستگاه ها  تمامی  و  شود 
دنبال  به  دولت  کمک  با  شهری 

تحقق این امر مهم باشیم.
موفق  تجربه  به  اشاره  با  صادقی 
تأمین  سازمان  در   ۳۰۷۰ سامانه 
این  اندازی  راه  با  گفت:  اجتماعی 
 ۶۰ که  کردیم  مشاهده  سامانه 
به  مردمی  مراجعات  از  میلیون 
کاسته  اجتماعی  تأمین  سازمان 
می توان  را  اقدام  این  و  است  شده 
عینیت  نیز  تهران  شهرداری  در 

بخشید.
اقدامات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
هوشمند  حوزه  در  ششم  شورای 
تصویب  گفت:  شفافیت  و  سازی 
نوین  فناوری های  تأسیس سازمان 
این  در  که  بود  اقداماتی  از  یکی 
دوره شورا محقق شده و این اقدام 
سازی  هوشمند  روند  در  می تواند 
اقدامات در مدیریت شهری و تحقق 

شفافیت مؤثر باشد.
در  حاضر  حال  در  گفت:  صادقی 
بر ۲۲ مجوز وجود  بالغ  شهرداری 
دارد که مدیریت شهری در تالش 
شدن  الکترونیکی  بسترهای  است 
اختیار  در  و  مجوزها  این  صدور 
به  شهروندان  برای  گفتن  قرار 

صورت غیر حضوری را فراهم کند 
به  مجوز   ۸ نزدیک  کنون  تا  که 
صورت الکترونیکی ارائه می شود و 
درگاه  به  مجوز  این ۲۲  امیدواریم 

ملی صدور مجوزها متصل شوند.
مدیریت  آمادگی  اعالم  با  صادقی 
ما  گفت:  زمینه  این  در  شهری 
هیچ مشکلی از این بابت نداریم و 
امر  این  تحقق  دنبال  به  با جدیت 
هستیم. این در حالی است که ما در 
مناطق شهرداری نیز نزدیک به ۸۰ 
خدمت به شهروندان ارائه می کنیم 
و چه بسا این اقدام می تواند زمینه 
ساز الکترونیکی شدن این فرایند ها 

در آینده ای نزدیک نیز شود.
صادقی در ادامه سخنان خود گفت: 
و  اقتصاد  وزارت  از  ما  انتظاری که 
امور دارایی داریم این است که در 
این زمینه با مدیریت شهری تقسیم 
ظرفیت های  از  البته  و  کنند  کار 
موجود نظیر شورای عالی استان ها 
و مجمع کالن شهرها برای تسری 
هر چه بیشتر این موضوع استفاده 

کند.
الگوی  می تواند  تهران  شهرداری 
۱۲۰۰ شهر در اتصال به درگاه ملی 

صدور مجوزها باشد
پایش  مطالعات،  ملی  مرکز  رئیس 
و بهبود محیط کسب و کار وزارت 
این  در  نیز  دارایی  امور  و  اقتصاد 
مجوزها  اتصال صدور  گفت:  دیدار 
تکلیف  واحد یک  و  ملی  به درگاه 
قانونی نه تنها برای تهران بلکه برای 

همه شهرها است و این امر می تواند 
در  شفافیت  جهت  در  مهمی  گام 

صدور مجوزها باشد.
تعریفی  قانون  در  البته  افزود:  وی 
که از مجوزها شده وسعت بسیاری 
دارد و ما باید در ابتدا دامنه تعریف 
آنچه  کنیم،  مشخص  را  مجوزها 
"هر  که  است  این  آمده  قانون  در 
رشد  یا  تولد  سبب  که  مدرکی 
کسب و کارها شود" که این تعریف 
تا  برق  و  آب  استعالمات  شامل 
مسائل دیگر می شود. لذا دامنه این 

موضوع باید مشخص شود.
کل  در  ما  افزود:  ادامه  در  سیاح 
احصا  را  مجوز   ۴۸ بر  بالغ  کشور 
از  عمده ای  بخش  که  ایم  کرده 

مجوزها صنفی هستند.
اهمیت  حائز  نکته  داد:  ادامه  وی 
آنچه  که  است  این  زمینه  این  در 
در عمل اتفاق می افتد با آنچه قرار 
است بار گزاری شود کاماًل منطبق 
باشد یعنی مدارکی اضافه بر آنچه 
که در سامانه بار گزاری می شود از 

شهروندان خواسته نشود.
پایش  مطالعات،  ملی  مرکز  رئیس 
و بهبود محیط کسب و کار وزارت 
اقتصاد و دارایی گفت: اگر شهرداری 
تهران در این زمینه تعجیل کند و 
به درگاه ملی صدور مجوزها متصل 
شود و ۲۲ مجوزی که گفته اند را 
الگویی  کنند  وصل  درگاه  این  به 
)۱۲۰۰ شهر(  تمامی شهرها  برای 

خواهد شد و این کار بزرگی است.

صادقی مطرح کرد: 

اتصال شهرداری به درگاه 
ملی صدور مجوزها گامی 

مهم در حوزه شفافیت

خبر

سردار رحیمی: 
نیروی انتظامی با اخاللگران امنیت 

مماشات نمی کند

با  انتظامی  نیروی  گفت:  پایتخت  پلیس  رئیس 
دشمنان و اخاللگران امنیت مماشات نخواهد کرد 
و ما از زمانی که لباس نظامی بر تن کردیم، خود را 

برای شهادت آماده کردیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی 
آبان،  روز جمعه در حاشیه راهپیمایی یوم اهلل ۱۳ 
با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۱۳ 
آبان با محکوم کردن اقدامات مداخله جویانه آمریکا 
در حوادث اخیر کشور گفت: مردم ایران در همه 
انقالب  و  نظام  طرفدار  که  دادند  نشان  صحنه ها 
تاکنون  مقدس  دفاع  در  حضورشان  با  و  هستند 
بیگانه ای  هیچ  فرمان  به  گوش  که  دادند  نشان 

نیستند.
وی حضور مردم در مراسم مبارزه با استکبار جهانی 
را تهدیدی برای آمریکا خواند و گفت: آن ها می دانند 
ایران تحت تاثیر فضای دروغین  که ملت هوشیار 

رسانه ای دشمنان ملت قرار نخواهند گرفت.
شهدای  خانواده های  به  تسلیت  با  رحیمی  سردار 
مدافع امنیت تاکید کرد: نیروی انتظامی با دشمنان 
و اخاللگران مماشات نخواهد کرد؛ ما از زمانی که 
از  دفاع  برای  را  خود  کردیم  تن  بر  نظامی  لباس 

امنیت و آرمان های نظام و شهادت آماده کردیم.
وی افزود: پلیس با سعه صدر با نوجوانان و جوانانی 
که به صورت احساسی تحت تاثیر رسانه های معاند 

در اغتشاشات شرکت کردند، برخورد می کند.
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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
دو  تا  باید  اینکه  بر  تاکید  با  زیست 
تمام شبکه بی سیم در  آینده  سال 
فعال  و مناطق  حوزه محیط زیست 
شود، گفت: این کار یکی از ضروریات 
تمام مناطق تحت مدیریت بخصوص 
عمده  زیرا  است  تهران  استان  در 
و  هستند  کوهستانی  مناطق  این 
از حیات وحش مشکل  در حفاظت 

دارند.
حسن اکبری در بازدید از بخش هایی 
از مجموعه حفاظتی جاجرود شامل 
پارک ملی خجیر و سرخه حصار اظهار 
داشت: اصل حفاظت که نگه داشت 

)مجموعه  مناطق  این  ژنی  ذخائر 
پارک ملی  حفاظتی جاجرود شامل 
محقق  بوده  سرخه حصار(  و  خجیر 
شده است اما مشکالت خاصی که در 
حوزه تعارضات نیز وجود دارد باید به 
شکل ویژه ای مورد توجه، بررسی و 

دستورکار پیگیری قرار گیرد.
همه  رغم  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برخی  واسطه  به  که  تنگناهایی 
تعارضات وجود دارد، وضعیت حیات 
وحش در این منطقه مناسب است، 
اظهار داشت: تراکم قوچ و میش واقعا 
بخش  و  است  استثنایی  کشور  در 
گونه  این  ژنی  ذخایر  از  ای  عمده 
ارزشمند را ما باید در استان تهران 

و در این منطقه شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه وضعیت آب منطقه 
اکنون  ها  چشمه  وجود  بواسطه 
مطلوب است، افزود: به لحاظ رویشی 
هم منطقه از ظرفیت باالیی برخوردار 
است اما خشکسالی امسال بر پوشش 
و  بوده  گذار  تاثیر  مناطق  گیاهی 
حیات  تغذیه  برای  نگرانی  اندک 
وجود  رو  پیش  درزمستان  وحش 
به  توجه  با  داد:  ادامه  اکبری  دارد. 
اینکه این منطقه قدمت زیادی دارد 
مناطق حفاظت  ترین  با سابقه  از  و 
شده کشور است، پاسگاه های محیط 
بیشتری  توجه  نیازمند  منطقه  بانی 
دستورکار  در  موضوع  این  که  بوده 

پیگیری ستاد سازمان و استان تهران 
شرایط  از  برخورداری  منظور  به 

پاسگاه ها برازنده منطقه، قرار دارد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
از سخنان  دیگری  بخش  در  زیست 
تاکید  بازدید،  این  حاشیه  در  خود 
دو  مدت  در  بتوانیم  باید  ما  کرد: 
سال آینده تمام شبکه بی سیم را در 
فعال  و مناطق  حوزه محیط زیست 
ازضروریات  یکی  هم  این  و  کنیم 
تمام مناطق تحت مدیریت بخصوص 
دراستان تهران است، چرا که عمدتا 
این مناطق کوهستانی بوده و بعضا با 

مشکالتی مواجه هستند. 

شبکه بی سیم یگان حفاظت محیط زیست تا ۲ سال آینده در همه مناطق فعال شود
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اخبار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
اعتالی فرهنگ و هنر باید در 

بستر مناسب پیگیری شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان آن که برای رشد 
فرهنگ و هنر و کاهش مشکالت این حوزه باید به منشاء 
نظریه  فرهنگی  های  کانون  تقویت  گفت:  برگشت،  آن 
در  باید  هنر  و  فرهنگ  اعتالی  و  است  دولت  فرهنگی 
بستر مناسب آن و با حوزه تاریخی و فرهنگی پیگیری 

شود.
محمدمهدی اسماعیلی در جمع مسووالن این شهرستان 
در فرمانداری افزود: در دولت سیزدهم حوزه فرهنگ و 
انقالب  زیرا  شود  نمی  جدا  انقالب  اصلی  حوزه  از  هنر 
ماهیت فرهنگی دارد و برخاسته از اعتقادات مردم است 

و مساجد و کانون ها جلوه های آن به شمار می روند.
از حوزه فرهنگ  به پشتیبانی خوب دولت  با اشاره  وی 
یادآور شد:  در الیحه ۱۴۰۲ با سازمان برنامه و بودجه 
از  بسیاری  و  دادیم  کاهش  را  گذشته  سال  مشکالت 
مسائل تبصره ۹ و ۱۸ بندها را اصالح کردیم و دو درصد 
تا  کنیم  می  تر  شفاف  را  ها  دستگاه  فرهنگی  بودجه 

مشکل اجرایی نداشته باشیم.
همچنین   : کرد  تصریح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
می  تقویت  ها  شهرستان  در  جوان  سینمای  انجمن 
شود زیرا ابزار خوب آموزشی است و جشنواره موسیقی 
حمایت  برای  آمادگی  و  شود  می  پیگیری  نیز  کودکان 

را داریم.
با بیان این که حمایت های خوبی در حوزه  اسماعیلی 
مساجد پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد:  مساجد 
می تواند محل آموزش های فرهنگی و هنری شود و باید 

این مسائل در کالبد معنوی مساجد تقویت شود.
وی از تهیه طرح بشرا توسط معاونت قرآنی خبر داد و  
افزود: این طرح بسترساز رشد است و باید فعالیت های 

قرآنی در استان مازندران توسعه یابد.
اسماعیلی درباره مجتمع فرهنگی تنکابن نیز یادآور شد: 
بازسازی این مجتمع  جزو اولویت ها قرار می گیرد و این 
وزارتخانه از نظر منابع مالی ضعیف است و امکان ساخت 
و ساز چندان برایش فراهم نیست بنابراین باید با تدبیر 

مشکالت را حل کنیم.
دریافت  حال  در  اکنون  هم   : کرد  تصریح  اسماعیلی 
فرهنگ  حوزه  انسانی  منابع  مشکالت  رفع  برای  مجوز 
در سه شهرستان غرب استان مازندران هستیم چرا که 
در هر شهرستان هر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی باید 
انسانی وز  اداره و یک خودرو داشته باشد و منابع  یک 

یرساخت های مورد نیاز آن باید تکمیل شود.

سازمان  همکاری  با  نمایش  صنفی  شورای   
کمدی  نمایش  با  تا  است  درصدد  سینمایی 
کشور  سینماهای  گیشه  بخارست،  اجتماعی 
را پس از ۲ ماه، با یک غافلگیری بزرگ همراه 

کند.
آغاز  با  ایرنا،  سینمایی  خبرنگار  گزارش  به 
روی  فیلم های  از  استقبال  روند  ناآرامی ها، 
پرده متوقف شد. صاحبان آثار پرمخاطب نیز 
فیلم  تا در چنین شرایطی،  نداشتند  تمایلی 

خود را به روی پرده بفرستند.
صنفی  شورای  تا  شد  سبب  شرایط  این 

از  سینمایی،  سازمان  همکاری  با  نمایش 
آن  طی  که  کند  رونمایی  حمایتی  طرحی 
اکران  مالی،  مشوق  بسته  چون  بندهایی 
هفته   ۲ محاسبه  و  سال  پایان  تا  طوالنی 
تضمین  آذرماه،  در  به جای ۴ هفته  نمایش 
خوبی را برای ترغیب صاحبان آثار پرمخاطب 

فراهم می کرد.
گزارش هایی  در سلسله  زمان  همان  در  ایرنا 
مشوق هایی،  چنین  طرح  که  کرد  یادآوری 
به تنهایی نمی  تواند صاحبان آثار پرمخاطب را 
به نمایش اثرشان ترغیب کرده و الزم است 

سازمان  و  نمایش  صنفی  شورای  اعضای  تا 
خود،  پیش دستانه  رایزنی های  با  سینمایی 

شرایط را برای نمایش آن آثار فراهم کنند.
حاال و طبق اطالعاتی که به دست خبرنگار 
سینمایی ایرنا رسیده، این رایزنی ها در مورد 
فیلم بخارست، تقریبا به مرحله انتهایی رسیده 
تا در صورت توافق، این کمدی اجتماعی، در 

همین آبان ماه به روی پرده برود.
اختصاصی ایرنا، »بخارست« غافلگیری بزرگ 

سینماها می شود
پرده  روی  به  کنونی  بازه  در  بخارست  اگر 

این  در  اطیابی  مسعود  تجربه  دومین  برود، 
حوزه را رقم خواهد زد. اطیابی سال گذشته 
گیشه  به  کارگردانی  کمتر  که  شراطی  در  و 
کرونایی کشور اعتماد می کرد، دینامیت را به 
نمایش  ماه   ۹ در  توانست  و  برد  پرده  روی 
سال گذشته خود، بیش از ۶۰ میلیارد تومان 

بفروشد.
اردیبهشت   ۷ از  نیز  کارگردان  این  انفرادی 
امسال به روی پرده است که گیشه ای حدودا 
۷۳ میلیارد را رقم زده تا طی ۲ سال گذشته، 
نام  به  کشور  سینمایی  آثار  پرفروش ترین 

مسعود اطیابی رقم بخورد.
امسال  اردیبهشت  و  فروردین  بخارست، 
حسین  فیلم،  این  در  رفت.  دوربین  جلوی 
آرمان،  امیرحسین  جمشیدی،  پژمان  یاری، 
نظر،  غزال  عاشورپور،  پونه  کاظمی،  هادی 
ابراهیمی،  عرفان  آقاپور،  وحید  صفا،  ایمان 
بابک  و  نیکخواه  غالمرضا  بهبودی،  رضا 

کریمی بازی کرده اند.
و  طلوعی  علی  تهیه کنندگی  به  فیلم  این 
رسیده  تولید  به  صالحی  حمزه  نویسندگی 

است.
مشکل  رفع  از  گزارشی،  طی  پیش تر  ایرنا 
نمایش چپ، راست خبر داده بود؛ فیلمی که 
احتماال پس از بخارست به روی پرده می رود 
تا گیشه سینمای ایران طی ماه های انتهایی 

تا پایان سال، روزهای خوبی را تجربه کند.

»بخارست« غافلگیری بزرگ سینماها 
می شود

اخبار

تالش خالقان »وست ورلد« 
ناکام ماند

مجموعه  این  می کردند  تالش  که  ورلد«  »وست  خالقان 
تسلیم  سرانجام  برسانند،  پنجم  فصل  به  را  علمی-تخیلی 

تصمیم شبکه اچ. بی. او شدند.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، در کمتر از یک ماه پس از 
آن که جاناتان نوالن از سازندگان وست ورلد از برنامه ریزی 
با شبکه خبر  گو  و  و گفت  آن  پنجمین فصل  برای ساخت 
داده بود، اچ.بی او)HBO( به شکلی غیر منتظره اعالم کرد 

که رسما تصمیم گرفته به ساخت این مجموعه پایان دهد.
از طریق شبکه  امسال  تابستان  چهارمین فصل دنیای غرب 

اچ بی او پخش شد.
ورایتی به نقل از شبکه نوشت که قرار نیست این مجموعه 

برای فصل پنجم تمدید شود و بازگردد.
نقش  این تصمیم  اتخاذ  در  زیادی  عوامل  ورایتی،  نوشته  به 
تعداد  کاهش  به همراه  تولید  باال  بسیار  هزینه  که  داشتند 
بینندگان و ارزیابی برنامه های شبکه HBO توسط برادران 
وارنر دیسکاوری در قالب مدیریت جدید به عنوان مهمترین 

این عوامل عنوان شده است.
جاناتان نوالن در کنار لیزا جوی وظیفه ساخت این مجموعه 

تلویزیونی را عهده دار بودند.
خبر لغو ساخت پنجمین فصل دنیای غرب درست کمتر از 
سه ماه پس از پخش آخرین قسمت فصل چهارم آن در ۱۴ 

اوت منتشر می شود.
در  آمریکایی  تلویزیونی  مجموعه  وست ورلد  یا  غرب  دنیای 
سبک علمی–تخیلی وسترن است که توسط جاناتان نوالن و 
لیزا جوی برای شبکه اچ بی او ساخته شده است. این مجموعه 
براساس فیلمی با همین نام محصول ۱۹۷۳ است که نوشته 
نوالن  است.  آمریکایی  رمان نویس  کرایتون  مایکل  ساخته  و 
جری  بورک،  برایان  آبرامز،  جی.  جی.  همراهی  بر  عالوه 
وینتراب و لیزا جوی به عنوان مدیر تولید، کارگردان قسمت 

آزمایشی این کار هم بود.
فصل نخست این مجموعه تلویزیونی دارای ۱۰ قسمت است 
که نخستین قسمت آن در ۲ اکتبر ۲۰۱۶ میالدی پخش شد.

این  دوم  فصل  ساخت  قرارداد  اچ بی او   ،۲۰۱۶ نوامبر  در 
مجموعه تلویزیونی را تمدید کرد. نخستین قسمت این فصل 

در ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ منتشر شد.
دو فصل این سریال استقبال زیاد هواداران در سراسر جهان 
را به دنبال داشت. فصل سوم دنیای غرب از ۱۵ مارس ۲۰۲۰ 

و فصل چهارم از ۲۸ژوئن۲۰۲۲بر روی آنتن رفت.
وسترن  بازی  شهر  یک  در  تلویزیونی  مجموعه  این  داستان 
را  آن  ساکنان  که  می افتد  اتفاق  آمریکا  غرب  در  خیالی 
نام دارند، تشکیل می دهند.  انسان های مصنوعی که میزبان 
از سوی دیگر، گروهی از انسان های واقعی که تازه واردان یا 
وارد  می توانند  زیاد  مبالغی  پرداخت  با  دارند،  نام  مهمانان 
باشند  مایل  که  هرکاری  و  شوند  وست ورلد  پارک  محوطه 
که  میزبانان هرطور  با  تا  بود  قادر خواهند  و  انجام دهند  را 
توسط  تالفی  از  ترسی  آنکه  بدون  کنند،  رفتار  می خواهند 

میزبانان داشته باشند.
برای هر میزبان، یک خط داستانی توسط عوامل پارک تعیین 

می شود که شامل گفتار و رفتارهای آن هاست.

تئاتر نباید تعطیل شود/ فعالیت در 
همه شرایط ضرورت دارد

در  روزها  این  که  خنیاگرم«  یک  »فرزند  نمایش  کارگردان 
به  تئاتر  است  معتقد  می رود  صحنه  روی  شهر  تئاتر  مجموعه 
نباید تعطیل شود و در  عنوان یک ضرورت و همچنین شغل، 

همه شرایط باید فعالیت کند.
یک  »فرزند  نمایش  کارگردان  و  نویسنده  گودرزی  شکرخدا 
خنیاگرم« که این روزها در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر 
در حال اجرا است، درباره وضعیت مخاطب و اجرای این نمایش 
به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط موجود و ظرفیت سالن 
اجرا، وضعیت مخاطب نمایش »فرزند یک خنیاگرم« بد نیست 
ولی دسترسی مخاطب به مجموعه تئاتر شهر با توجه به فضای 
شد  این  خواستار  است.وی  سخت  مجموعه  پیرامون  ملتهب 
مناسبی  فضای  تا  بیاندیشند  تمهیدی  مسئوالن  و  مدیران  که 
به  مخاطبان  دسترسی  برای  شهر  تئاتر  مجموعه  پیرامون  در 
در  تئاتر  اجرای  چرایی  درباره  شود.گودرزی  فراهم  مجموعه 
به مانند دیگر مشاغل  تئاتر  به  اگر  تأکید کرد:  شرایط کنونی، 
سایر  مانند  به  هم  تئاتر  و  شود  تعطیل  نباید  پس  کنیم  نگاه 
مشاغل باید زندگی خود را ادامه دهد. ولی اگر نگاه مان به تئاتر 
این نظر مطرح می شود که در شرایط  نتیجه  باشد در  تزیینی 
فعلی نباید تئاتر اجرا شود.این کارگردان تئاتر یادآور شد: این 
گفته بزرگان است که تئاتر به مانند نان ضرورت دارد پس تئاتر 
باید در همه شرایط ضرورت داشته باشد. در تمام دنیا این اتفاق 
مختلف  شرایط  در  تئاتر  جمله  از  هنری  فعالیت های  و  افتاده 
انجام شده اند. وی اظهار کرد: برخی معتقدند که در شرایط فعلی 
باید ضرورت  ما  این است که  نکته مهم  اجرا شود.  تئاتر  نباید 

تئاتر را درک کنیم.
نمایش  اجرای  تعداد  درباره  خود  سخنان  پایان  در  گودرزی 
»فرزند یک خنیاگرم« تصریح کرد: متأسفانه همه چیز در تعلیق 
به سر می برد و ما باید در روز ببینیم که امکان اجرا داریم یا نه.

مجموعه  چهارسوی  سالن  در  خنیاگرم«   یک  »فرزند  نمایش 
تئاتر شهر روی صحنه می رود و بازیگران آن به ترتیب حروف 
ابراهیمی، فاطمه تواضعی، سجاد خباز،  انسیه  از:  الفبا عبارتند 
فدوی،  فرهود  شیرانی،  فراز  دهقانی،  فاطمه  خراسانی،  فاطمه 
زیبا کاظمی، هستی کرمی، امیرحسین رنجی کوزه کنان، زهرا 

مهرابی، آیسان نوریان، هوشمند هنرکار، سحر یافتیان.

5هنری

»مهر سینما« در تقابل با فضای 
سنتی سینماست

مدیر انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس تاکید کرد: 
برای رشد صنعت سینما و فیلمسازی باید به سمت نشان 
و  برویم  در سراسر کشور  ایرانی  فرهنگ  و  اقلیم  دادن 
رویدادی همچون »مهر سینمای ایران« می تواند در این 

مسیر کمک فراوانی کند.
سیدمحمد  ایران«،  سینمای  »مهر  از  ایرنا  گزارش  به 
مقدس  دفاع  و  انقالب  سینمای  انجمن  مدیر  حسینی 
گفت:  آشنا  قادر  دبیری  به  رویداد  این  برگزاری  درباره 
انجمن ها  و  سینمایی  جشنواره های  مرجِع  دو  همواره 
وظیفه کشف استعدادها را داشتند. در حالی که اکنون 
این دو مرجع، تبدیل به دورهمی برخی افراد ثابت شدند 
که همیشه هم در آن ها برنده اند. »مهر سینمای ایران« 
این  از  داده  نشان  برگزار شده،  این مدتی که  در طول 
چرخه تکرار عبور کرده و به دنبال کشف استعدادهاست. 
و  سنتی جشنواره ها  فضای  مبارک،  بسیار  رویکرد  این 
نهادها را در سینما می شکند و استعدادها را شناسایی 
می کنند. وی افزود: البته زمانی این رویداد تاثیر بیشتری 
خواهد داشت که از این استعدادها استفاده شود. در واقع 
و  سینما«  »مهر  برگزیدگان  که  آید  وجود  به  ضمانتی 
وارد  درست  جایگاهی  در  استانی،  هر  استعدادهای 
رویداد  برگزاری  تداوم  امیدوارم  می شوند.  تولید  چرخه 
و  هنرمندان  شناسایی  موجب  ایران«  سینمای  »مهر 
استعدادهای مغفول مانده ای شود که سال هاست مراکز 
جشنواره های  و  کنند  جذب  را  آنها  نتوانستند  هنری 
دوران  همانند  گرفتند.  نادیده   را  آنان  هم  سینمایی 
طالیی کانون پرورش فکری جوانان و حوزه هنری که 
استعدادها را به جامعه معرفی می کردند. حسینی با اشاره 
به کم توجهی سینماگران به اقلیم و فرهنگ ایرانی بیان 
کرد: در همه جای دنیا، سینما به صورت متمرکز عمل 
سینمایی  شهرک  بالیوود،  هالیوود،  اگر  یعنی  می کند. 
چین، نالیوود )سینمای تازه راه افتاده نیجریه( را با دقت 
بررسی کنیم، درمی یابیم که فضای متمرکزی برای تولید 
دارند. من این سینمای متمرکز را عدالت می دانم زیرا 
سینما، امر گرانی در تولید است و به همین دلیل تمرکز 
در فرآیند تولید، موجب تسهیل گری و افزایش کیفیت 
می شود چنانچه همه فیلمسازان ایرانی، لزوما در تهران 
نیستند و بخش زیادی از شهرستان های مختلف هستند 

که جذب سینما شدند.

پنجمین  از  جزییاتی  خبری،  نشستی  در 
جشنواره دانشجویی گرافیک »سوره تماشا« 

تشریح شد.
خبری  نشست  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
گرافیک  دانشجویی  جشنواره  پنجمین 
»سوره تماشا« با حضور کاظم نظری رئیس 
معاون  جوادی  علی  سوره،  هنر  دانشکده 
از  جمعی  و  سوره  دانشجویی  فرهنگی 

خبرنگاران در دانشگاه سوره برگزار شد.
کانون  همت  به  دانشجویی  جشنواره  این 
گرافیک سوره در سال ۱۳۸۶ راه اندازی و سه 
دوره از آن تا سال ۱۳۸۸ برگزار شد. سپس 
با وقفه ای ۶ ساله در سال ۱۳۹۵ چهارمین 
دیگر،  وقفه ای  با  اکنون  و  جشنواره  دوره 

پنجمین دوره جشنواره برگزار خواهد شد.
تماشا«  »سوره  جشنواره  پنجمین  فراخوان 
فرهنگ  موضوع  با   ۱۴۰۱ خرداد   ۱۶
آپارتمان نشینی، حقوق و تکالیف شهروندی، 
فرهنگ  پسماند،  مدیریت  و  زیست  محیط 
سبک  عمومی،  نقل  و  حمل  و  ترافیک 
اعتراض،  و  ملی  و  دینی  آئین های  زندگی، 
کارگاه های  شد.  منتشر  مطالبه گری  نقد، 
این دوره جشنواره نیز تیر، مرداد و شهریور 
برگزار شد. پایان مهلت ارسال اثر تا ۳۰ آبان 
است و نمایشگاه آثار برگزیده ۱۲ آذر افتتاح 
پایان  به  آذر   ۲۴ جشنواره  و  شد  خواهد 

خواهد رسید.
محمد  مهدیان،  مهدی  پارسانژاد،  کوروش 
اکبری  صابر  و  مجلسی  مجتبی  افشار 
سوره  جشنواره  پنجمین  داوران  خضری، 

تماشا هستند.
دانشکده هنر سوره در  رئیس  نظری  کاظم 
گزارش،  طبق  کرد:  بیان  نشست  ابتدای 
و  شده  ارسال  سوره  به  توجهی  قابل  آثار 
سوره،  موفق  جشنواره های  همه  مثل  یقیناً 
همیشه  دانشجویان  باشد.  موفق  می تواند 
امیدواریم  و  می زنند  رقم  را  خوبی  اتفاقات 
شاهد برگزاری پرشور این جشنواره باشیم و 

از حامیان جشنواره تشکر می کنیم.
این  واسطه  به  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
جشنواره، بحث ارتباط بین صنعت و هنر را 
فعال کنیم و در این حوزه با کمک شهرداری 
به  شهری  فضای  در  را  هنری  آثار  بتوانیم 

نمایش بگذاریم.
در ادامه، مهدی امیری مدیرکل آموزش های 
از  یکی  گفت:  تهران  شهرداری  شهروندی 
برنامه های اصلی شهرداری که ارتقای سطح 
با  امیدواریم  که  است  شهرنشینی  فرهنگ 
چراکه  شود،  محقق  سوره  دانشگاه  کمک 
بین  تلفیق  دادن،  انجام  فرهنگی  کار  برای 

علم و هنر می تواند کارساز باشد.
باالی  ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 

 ۲۲ جمعیت  و  تهران  شهر  در  شهرنشینی 
گانه منطقه که برخی از مناطق با جمعیت 
از  باید  می کند،  برابری  شهر  کالن  یک 
مؤثر هستند،  فعالیت های هنری که عموماً 
یا  منطقه  چنین  با  وقتی  کنیم.  استفاده 
محله ای با ظرفیت کالن شهر روبروییم، باید 
یک عزم جدی و کاری اساسی برای بهبود 
این  کارها  این  از  یکی  دهیم.  انجام  اوضاع 
است که معماری ایرانی و فرهنگ شهروندی 
و  دینی  آموزه های  با  ما  شهری  آداب  و 
باید  بعد  دو  این  که  باشد  همراه  اسالمی 
مأموریت های  از  یکی  باشند.  داشته  توازنی 
به  توجه  بحث  شهرداری،  در  ما  اصلی 
فرهنگ شهروندی است و رویکردی که در 
نظر گرفتیم بحث شهروند متعالی است به 
تکالیف  و  حقوق  به  نسبت  که  معنی  این 
برگرفته  که  باشند  داشته  آشنایی  خود 
ایشان  است.  حوزه  این  در  رهبری  نگاه  از 
یکسری موارد را در بحث آپارتمان نشینی و 
آسیب های اجتماعی صحبت کردند و برخی 
برمی گردد،  عمومی  فرهنگ  به  که  مواردی 
اشاره داشتند که همه اینها کار ما را سخت 

می کند.
امیری گفت: ما نیز اذعان داریم که تنهایی 
از مهمترین  و یکی  نمی توانیم کاری کنیم 
زمینه  این  در  ما  به  می تواند  که  فضاهایی 

اولین  در  و  هستند  دانشگاه ها  کند،  کمک 
برقرار کردیم.  با دانشگاه سوره تعامل  اقدام 
دامنه موضوعات ما در سطح شهر گسترده 
برای  جذاب  بعضاً  موضوعاتی  و  است 
آپارتمان نشینی  بحث  هستند.  دانشجویان 
یکی از مهمترین آنهاست که بر اساس طرح 

ویژه به آن می پردازیم.
وی تاکید کرد: زبان هنر یک زبان تأثیرگذار 
این  و  داریم  اذعان  آن  به  ما  همه  و  است 
میزان تأثیرگذاری باال بسیار در فرهنگسازی 
مؤثر است و امیدواریم این الگو را برای دیگر 

کالن شهرهای کشور نیز تسّری دهیم.
دانشجویی  فرهنگی  معاون  جوادی  علی 
فرهنگ  بین  گفت:  سخنانی  در  نیز  سوره 
زندگی  و سبک  اجتماعی  اخالق  و  عمومی 
خیلی تفاوتی قائل نمی دانیم، چراکه ماهیت 
آنها متفاوت نیست. وقتی فرهنگ در رفتار 
متجلی می شود مفاهیمی مثل شهر که با آنها 
مواجه می شویم با آسیب هایی روبرو خواهد 
و  اساسی  خیلی  تفاوت  جشنواره  این  شد. 
عمده با سایر اتفاقات دارد؛ دانشگاه سوره به 
صورت جدی و مصمم با ظرفیت های موجود 
خودش قصد دارد مسأله ای را حل کند و این 

جشنواره با همین هدف برنامه ریزی شد.
به  ورود  بدو  در  دانشجو  شد:  یادآور  وی 
خدمت  در  کارش  اینکه  از  حرفه ای  کار 
همشهریان و فراتر از آن در خدمت بشریت 
قرار می گیرد، لذت می برد و این آموزش های 
این  شهروندی می تواند فرهنگسازی کند و 
لذت حل مساله را نیز دوچندان خواهد کرد.

سوره  دانشگاه  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
همچنین بیان کرد: از برکات دیگر جشنواره، 
یعنی  حمایت کننده  نهاد  که  است  این 
از  نیز  عمومی  فرهنگ  شورای  و  شهرداری 
محصول به وجود آمده در جشنواره، استفاده 
کشور  در  اخیر  اتفاقات  به  برد.وی  خواهند 
اشاره کرد و گفت: یکی از اقتضائات این بود 
که با توجه اعتراضات در کشور و مباحثی که 
پیش آمده، دوستان در جشنواره این دغدغه 
بپردازند.  هم  موضوع  این  به  که  داشتند  را 
بر این اساس، قصد داریم هنر را در خدمت 
فرهنگ  و  دهیم  قرار  فرهنگسازی  بحث 
مطالبه گری را نیز مورد توجه قرار دهیم تا 
ادای دینی به میهن و وضعیت نامطلوبی که 

با آن مواجه شدیم، داشته باشیم.
و  گرافیک  گروه  مدیر  ماهی  رمضان  سمیه 
توضیحاتی  نیز  سوره  دانشگاه  تصویرسازی 
تماشا  درباره ورک شاپ های جشنواره سوره 

و استقبال دانشجویان از آنها ارائه کرد.

جزییاتی از جشنواره گرافیک سوره؛

»سوره تماشا« به هنر اعتراضی می پردازد
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وزیر ورزش و جوانان:  به نتایج در 
جام جهانی۲۰۲۲ امیدوارم

حمید سجادی درباره پیش بینی خود از حضور تیم ملی 
ایران در جام جهانی قطر گفت: به گفته کارشناسان یکی 
این  در  را  گذشته  ادوار  فوتبال  ملی  تیم های  بهترین  از 

دوره سراغ داریم.
بازسازی  و  افتتاح  آیین   سید حمید سجادی درحاشیه 
خصوص  در  پلدختر  سرمالیان  شهید  ورزشی  مجموعه 
آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال برای حضور در مسابقات 
جام جهانی، اظهار کرد: این روزها همه به فکر تیم ملی 
هستند و پیشاپیش آرزو می کنیم اعزام های تیم ملی 
اتفاق  با همین شرایط خوب و کیفیتی که دارد  فوتبال 

بیافتد.
او با بیان اینکه تیم ملی فوتبال دوبازی تدارکاتی بسیار 
بازی  یک  برای  ملی  تیم  افزود:  دارد،  رو  پیش  خوب 
در  هم  دیگر  تدارکاتی  بازی  یک  و  تهران  در  تدارکاتی 

دوحه قطر به میدان خواهد رفت.
وزیر ورزش وجوانان گفت: تمام تمهیدات و مقدمات از 
سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش انجام شده است 
شوند؛  جمع  هم  دور  خوبی  شکل  به  بتواند  تیم  این  تا 
اردویی  بازبینی فنی و دوره های  همچنین چند مرحله 
برنامه  ملی  تیم  سرمربی  کی روش  آقای  را  مدت  کوتاه 
ریزی کرده اند؛ بررسی های فنی را برای بازیکنانی که در 
ایران بودند به خوبی انجام دادند و یکسری از بازیکنان ما 

نیز در خارج کشور هستند.
از  دکتر سجادی تصریح کرد: به گفته کارشناسان یکی 
این دوره سراغ  در  را  ادوارگذشته  ملی  تیم های  بهترین 
هم  ما  و  هستند  امیدوار  خیلی  فوتبال  اهالی  داریم؛ 
و  فنی  کادر  و  فوتبال  فدراسیون  کارشناسان  همینطور؛ 
تک تک عزیزان به تیم ملی امیدوار هستند؛ بسیار برنامه 
ریزی های دقیق وتخصصی صورت گرفته است؛ گزارش 
از  عاری  نیز  ملی  تیم  خصوص  در  من  به  رسیده  های 

هرگونه حاشیه است

قارداشی: به دنبال یک تاریخ سازی جدید در 
تنیس روی میز ایران هستیم

خبر

ناظمی: اگر حمایت کنند رسیدن تیم 
فوتبال جوانان به جام جهانی دور از 

دسترس نیست

6

 سرپرست تیم ملی فوتبال جوانان گفت:  بازی های دشواری را در 
قهرمانی آسیا پیش رو داریم اما کسب سهمیه جام جهانی دور از 

دسترس نیست.
 افشین ناظمی سرپرست تیم فوتبال جوانان ایران در گفت وگو با 
خبرنگاران درباره آخرین شرایط این تیم، بیان کرد: از دیروز اردوی 
ما شروع شد و بیست و دوم ماه جاری برای برگزاری دو دیدار 

تدارکاتی به بالروس اعزام می شویم.
وی در مورد همگروهی ایران با قطر، استرالیا و ویتنام در مسابقات 
زیر ۲۰ سال قهرمانی آسیا گفت: گروه دوم مسابقات که ما در آن 
را پیش رو  بازی های دشواری  حضور داریم خیلی سخت است و 
داریم اما کسب سهمیه جام جهانی دور از دسترس نیست زیرا ما 
هم تیم خوبی داریم. اگر همانگونه که اکنون از تیم ملی حمایت 
می شود این پشتیبانی ها ادامه پیدا کند شک نکنید جوانان ایران 
جهانی خواهند شد. امیدوارم این حمایت ها علنی شود تا بتوانیم با 

کسب مجوز جام جهانی دل مردم ایران را شاد کنیم.
در  جوانان  تیم  بازیکنان  از  برخی  حضور  درباره  ناظمی  افشین 
اردوی تیم بزرگساالن و کار کردن زیر نظر کارلوس کی روش عنوان 
کرد: جلسه مشترکی که مرفاوی و کی روش داشتند به این نتیجه 
رسیدند که مرفاوی لیستی ۱۲ نفره از بازیکنان زیر ۲۱ سال را در 
اختیار تیم ملی بزرگساالن قرار بدهد. این لیست توسط مرفاوی 
تهیه شد و در اختیار کمیته جوانان فدراسیون فوتبال قرار گرفت.

ناظمی در مورد اینکه آیا به جز بازی های دوستانه با بالروس دیدار 
تدارکاتی دیگری در برنامه تیم ملی جوانان قرار گرفته است، گفت: 
باید از میرشاد ماجدی و داود پرهیزکاری تشکر کنم در جلسه ای 
که طبق دستور مهدی تاج برگزار شد دبیرکل فدراسیون برنامه های 
تیم ملی جوانان را تأیید کرد در چند ماه باقی مانده تا مسابقات 
قهرمانی آسیا قرار است با کشورهای مدنظر بازی کنیم بر همین 
اساس رایزنی هایی انجام شده و پس از دیدار با بالروس در آذر برای 
بازی دوستانه عازم عمان می شویم. وی خاطرنشان  برگزاری دو 
کرد:  سه حریف ما در مسابقات قهرمانی آسیا سبک های متفاوتی 
دارند و باید در دیدارهای تدارکاتی آنها را شبیه سازی کنیم. این 
موضوع هم با دیدارهای تدارکاتی در داخل و خارج از کشور محقق 
می شود باید تا اسفند تیم را از لحاظ فنی آماده کنیم تا تیم به 

شرایط ایده ال برسد و در مسابقات شرکت کند.

یورگن  گفت:   پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
لوکادیا از شرایطش راضی است و با تیم قرارداد 
پرسپولیس  که  برنمی تابند  عده ای  اما  دارد 

آرامش دارد.
مقابل  در  درویش  رضا  ایرنا،  گزارش  به 
در  خبرنگاران  جمع  در  فوتبال  فدراسیون 
اظهار  فدراسیون  در  حضورش  دلیل  با  رابطه 
داشت: حسابی از قبل با فدراسیون داشتیم و 
رسیده  کجا  به  حساب  آن  که  ببینیم  آمدیم 
است. قسمتی از این پول را قبال قرض گرفتیم. 
را  آن  آمدیم  که  بود  مانده  هم  یکسری چک 

تحویل بگیریم.
شهید  ورزشگاه  سند  تحویل  مورد  در  وی 
کاظمی به پرسپولیس افزود: همین هفته قبل، 
اعضای شورای شهر و من در خدمت مدیر کل 
قرار  کنیم.  پیگیری  شد  قرار  بودیم.  قوانین 
شود.  انجام  آتی  چندروز  ظرف  کار  این  است 
و  وزارت ورزش  باید در  تهاتری است که  این 
جوانان انجام شود. طی یکی دو هفته آتی قرار 
روی  گزینه  نهایی شود. چند  اتفاق  این  است 
این  آنها اجاره ۹۹ ساله  از  میز است که یکی 
ورزشگاه است. انتقال این موضوع میسر است. 
دولت  از  را  کار  این  مجوز  باید  ورزش  وزارت 

بگیرد. بروکراسی اداری زمان بر است.
از  شکایت  مورد  در  پرسپولیس  مدیرعامل 
پیمانکار ورزشگاه شهید درفشی فر تاکید کرد: 
اختالف به خاطر مدت قرارداد بود. قرارداد آنها 
پایان ۱۴۰۰ تمام شد و ما هم ۶ ماه به خاطر 
مجوز دولت تمدید کردیم. مشکلی از این بابت 

نیست.
لوکادیا  بازگشت  عدم  بحث  مورد  در  درویش 
در  همیشه  شایعه  کرد:  خاطرنشان  ایران  به 
را  بار چیزی  هر  دارد.  وجود  پرسپولیس  کنار 
بهانه می کنند چون برنمی تابند که پرسپولیس 
آرامش دارد. لوکادیا قرارداد دارد؛ چگونه برود؟ 
پرسپولیس  از شرایطش و حضور در  بسیار  او 
و بازی کنار این بازیکنان رضایت دارد. چقدر 
تشریح  عوامل  همه  و  من  پیرامون  شایعات 

کردند؟

این  وی در مورد کسب مجوز حرفه ای گفت: 
از  دارد.  را  خودش  اداری  روند  هم  موضوع 
طرفی از ۱۵ آذرماه زمان بارگذاری مدارک تازه 
آغاز می شود. تیم ما جلسات هفتگی دارد و با 
فدراسیون هم در تعامل است و در خدمت وزیر 
ورزش هم بودیم چون او هم پیگیر این موضوع 
تنها  نداریم.  خارجی  بدهی  شکر  خدارا  است. 
باشگاه کورتریک  به  باید  که  بود  یورو  ۵ هزار 
انجام  هم  موضوع  این  که  می کردیم  پرداخت 

شد.
به  سفرش  مورد  در  پرسپولیس  مدیرعامل 
اظهار  رادوشوویچ  بوژیدار  پرونده  در  سوییس 
در  که  بود  شده  انجام  پرداختی  چند  داشت: 
هنوز  البته  است.  نشده  لحاظ  پرونده  این 
نه.  یا  بروم  به سوییس  نیست خودم  مشخص 
امور بین الملل باشگاه پیگیر کار است. چرا در 
مظلوم  مردم  این  از جیب  ندانم کاری  یک  اثر 
۹۵۰ هزار یورو پول برود؟ با این پول می شود 
برای زیرساخت ها و پایه ها هزینه کرد. این رقم 
خوب  تمرین  زمین  حتی  می شود  نیست.  کم 
این سال ها  ایجاد کرد. متاسفانه در  تیم  برای 
می رود.  بین  از  دالرها  میلیون  میلیون  این 

این  جمعی  خرد  با  روزی  یک  امیدواریم 
مشکالت را برطرف کنیم.

به  باشگاه  ساختمان  توقیف  مورد  در  درویش 
در  فدراسیون  گفت:  فدراسیون  بدهی  دلیل 
است.  شستا  با  مشکلش  کردن  برطرف  حال 
را  ساختمان  دانگ  سه  داریم.  مدارکی  هم  ما 
سازمان  در  درآمدهایمان  طریق  از  را  پولش 
فدراسیون  با  ارتباطی  و  کردیم  پرداخت  لیگ 

نداشتیم.
از  رسول پناه  مهدی  طلب  رابطه  در  وی 
پرسپولیس اظهار داشت: اول هم نمی دانستیم 
چه بود که آخرش چه شد. وزیر وقت در گذشته 
اعالم کرده بود که کسی به عنوان مدیرعامل 
انتخاب شده قرار است حدود ۱۰  پرسپولیس 
میلیارد تومان به تیم کمک کند. بعد که دیدیم 
حساب بسته شده، پیگیر شدیم و دیدیم که به 
از جیب  بود. سعی می کنیم  او  خاطر شکایت 
هواداران چیزی نرود چون ریال به ریال را باید 

جواب دهیم.
مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به این پرسش 
که آیا اردوی امارات قطعی شده یا خیر، عنوان 

کرد:  نه، قطعی نشده است.

درویش: لوکادیا از شرایطش راضی است/ نمی توانند 
آرامش پرسپولیس را ببینند

بر  تاکید  با  میز  تنیس روی  فدراسیون  رئیس 
اینکه این رشته برای المپیک دوره آینده در هر 
دو بخش مردان و بانوان شانس کسب سهمیه 
و حتی  تاریخ سازی  دنبال  به  که  گفت  دارد، 

طلسم شکنی جدید هستیم.
مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر 
فدراسیون  روی  پیش  های  برنامه  به  اشاره  با 
تنیس روی میز گفت: در بُعد داخلی که برنامه 
کنیم  می  دنبال  را  روزانه  و  همیشگی  های 
پیگیری  و  برتر  لیگ  آغاز  باید  حاال  البته  که 
تقویم خود  به  هم  را  مسابقات  این  دیدارهای 
اضافه کنیم. در بعد بین المللی هم برنامه هایی 
برای رده های سنی مختلف در هر دو بخش 

تنیس روی میز و پاراتنیس روی میز داریم.
وی اشاره ای کوتاه به برخی اعزام های مصوب 
و  نیجریه  به  اعزام  کرد:  خاطرنشان  و  داشت 
های  برنامه  از  کشور  این  مسابقات  در  حضور 
مصوب برای بخش پاراتنیس روی میز است که 
تا یکی دو هفته آینده انجام می شود. در حال 
حاضر هم دو نماینده ایران در بخش پسران و 
دختران پیگیر تمرینات خود در اردوی هوپس 
آسیا هستند. اواخر آبان ماه هم تیم نوجوانان و 
جوانان دختر و پسر به لبنان اعزام می شوند تا 

در مسابقات کانتندر این کشور شرکت کنند.
یادآوری  با  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رئیس 
جهان  قهرمانی  انفرادی  مسابقات  اینکه 
خردادماه سال آینده در آفریقای جنوبی برگزار 
نامه  البته هنوز دعوت  می شود، تصریح کرد: 
آن  برگزاری  شرایط  و  نشده  ارسال  مسابقات 
اعالم نشده است. به همین دلیل اینکه با چه 
ترکیب و کیفیتی در مسابقات شرکت خواهیم 
کرد، مشخص نیست. دوره پیشین این رقابتها 
در آمریکا برگزار شد و به خاطر شرایط اعالم 
شده از سوی فدراسیون جهانی فقط در بخش 
هم  دوره  این  برای  داشتیم.  نماینده  مردان 
قاعدتا طبق اعالم فدراسیون جهانی و شرایط 
اعمال شده، ترکیب نمایندگان ایران مشخص 
می شود. قارداشی یادآور شد: بعد از رقابت های 
های  بازی  مهیا  باید  جهان  قهرمانی  انفرادی 

آسیایی شویم. رویدادی که دوره پیشین آن را 
با یک طلسم شکنی و کسب مدال انفرادی به 
بازی  این دوره  به همین دلیل  پایان رساندیم 
برای مان مهمتر  ها و چگونگی حضور در آن 
با این دو رویداد اما  از همیشه است. همزمان 
را  آن  برای  سهمیه  کسب  و  پاریس  المپیک 
دنبال می کنیم به خصوص که از حاال باید به 

فکر ارتقای رنکینگ برای آن باشیم.
جریان  در  دلیل  همین  به  کرد:  تاکید  وی 
با  مذاکراتی  )چین(  جهان  قهرمانی  مسابقات 
در  بتوانیم  تا  داشتیم  قطر  فدراسیون  رئیس 
کنیم.  شرکت  کشور  این  کانتندر  های  رقابت 
این مسابقات تا پیش از پایان سال در هر دو 
بخش جوانان و بزرگساالن برگزار می شود اما 

هنوز زمان دقیق آن مشخص نیست. طبق قولی 
این  در  حضورمان  گرفتیم،  قطر  رئیس  از  که 
راستای  این حضور در  است.  رقابت ها قطعی 
ارتقای رنکینگ و مهیا کردن شرایط الزم برای 

دستیابی به ورودیه المپیک انجام می شود.
ای  اشاره  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رئیس 
به موفقیت های این رشته در سال های اخیر 
داشت و گفت: حضور متوالی در المپیک و اعزام 
داور به این رویداد، کسب مدال در بازی های 
به کرسی  از یک دهه، دستیابی  آسیایی پس 
... موفقیت هایی است که  و  المللی  بین  های 
نصیب تنیس روی میز ایران شده است. قصد 
جدید  شکنی  طلسم  و  سازی  تاریخ  داریم 
خواهیم  می  و  داشتیم  رشته  این  در  دیگری 

ه  را  آن  المپیک  برای  تیمی  با کسب سهمیه 
اجرایی کنیم.قارداشی با اشاره به عملکرد تیم 
ملی مردان در مسابقات تیمی قهرمانی جهان 
که با شکست در همه دیدارها همراه بود، افزود: 
نتایج  با  ها  رقابت  این  در  ایران  های  باخت 
کنگ  هنگ  برابر  شکست  عامل  بود.  نزدیک 
در جریان  اینکه  بود ضمن  داور  به خاطر  هم 
مسابقات با بیماری نوشاد عالمیان مواجه شدیم. 
نوشاد در شرایط عادی بازیکن شماره اول تیم 
به حساب می آید اما به خاطر بیماری در چین 
بعضا بازیکن سوم شد. خالصه همه این عوامل 
دست به دست هم داد در مسابقات تیمی جهان 
سهمیه  کسب  برای  اما  باشیم  نداشته  بردی 

تیمی مصمم تر شدیم.

 سرمربی تیم فوتبال لیورپول با 
اشاره به درخواست ها از بازیکنان 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  حاضر 
جهت موضع گیری و اعتراض به 
ادعاها  و  بشری  حقوق  مسائل 
علیه قطر، گفت: این درخواست ها 
باید متوقف شود و فوتبالیست ها 

باید فقط به فوتبال فکر کنند.
از  قطر  کشور  ایرنا،  گزارش  به 
جام  میزبانی  امتیاز  زمان کسب 
همواره   ،۲۰۱۰ سال  در  جهانی 
با ادعاها درباره نقض حقوق بشر 
کارگران  حقوق  رعایت  عدم  و 
از  کشور،  این  در  شاغل  مهاجر 
تحت  بین المللی  جوامع  سوی 

فشار قرار گرفته است.
در آستانه آغاز این رویداد بزرگ، 
لیورپول  سرمربی  کلوپ،  یورگن 
آن  وقت  حاال  که  است  گفته 
مربیان  و  بازیکنان  به  که  است 
اجازه دهیم تا روی فوتبال تمرکز 
کنند؛ درست همانطور که جیانی 
فدراسیون  رئیس  اینفانتینو، 
اسال  با  فوتبال)فیفا(  بین المللی 
کشور شرکت کننده  به ۳۲  نامه 
جام  رقابت های  از  دوره  این  در 
ملی  فدراسیون های  از  جهانی، 

درخواست کرده است.
گفت:  موضوع  این  درباره  کلوپ 
هرازگاه  بازیکنان  حاال  اینکه 
که  می گیرند  قرار  شرایطی  در 
یا  پیام  یک  مخابره  به  مجبور 
موضع گیری می شوند، خوشایند 

نیست.
بازیکنان  به  اینکه  افزود:  وی 

می گویند »شما باید یک بازوبند 
جنبشی(  از  حمایت  )در  را 
این کار را نکنید،  اگر  یا  ببندید 
آنها  مقابل  که  است  این  مثل 
قرار  )درخواست کنندگان( 
انجام  کار  این  اگر  و  گرفته اید 
دهید، یعنی با آنها موافق بوده و 
آنها هستید«،  به اصطالح طرف 
این کار درست نیست. نه، نه، نه، 
ما فوتبالیست هستیم و این کار 

درست نیست.
کلوپ ادامه داد: باید این رویداد 
را سازماندهی کرده و بازیکنان را 
برای فوتبال بازی کردن به آنجا 
بفرستیم تا نهایت تالش خود را 
برای کشورشان انجام دهند. آنها 
موجود  شرایط  به  ربطی  هیچ 
)در جهان( ندارند و بازیکنان به 

هیچ وجه از این موضوع رضایت 
باید  کرد:  اضافه  وی  ندارند.  
همه اجازه دهیم که این رویداد 
که  پیش  سال   ۱۲ شود.  برگزار 
امتیاز میزبانی به قطر داده شد، 
نکرد، پس حاال  کاری  هیچ کس 
نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم.

گرت  کرد:  تاکید  کلوپ 
ملی  تیم  )سرمربی  ساوت گیت، 
انگلیس( را دائما در شرایطی قرار 
ندهید که مجبور به حرف زدن 
موضع گیری  و  موضوعات  درباره 
باشد. او سرمربی انگلیس است و 

بگذارید کارش را انجام دهد.  
در  اینفانتینو  کلوپ،  از  پیش 
نامه به فدراسیون های حاضر در 
جام جهانی، از آنها خواسته بود 
جنگ های  کشاندن  به جای  تا 

جام  به  سیاسی  و  ایدئولوژیکی 
فوتبال  بر  تنها  و  تنها  جهانی، 

تمرکز کنند.
اینفانتینو  اظهارات کلوپ و نامه 
در حالی مطرح شده که اوکراین 
و برخی کشورهای غربی به تازگی 
با ادعای واهی فروش تسلیحات و 
تهران،  از سوی  به روسیه  پهپاد 
بودند  کرده  درخواست  فیفا  از 
کنار  جهانی  جام  از  را  ایران  تا 

بگذارد.
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که برای 
نخستین بار در کشوری از حاشیه 
زمستان  فصل  و  فارس  خلیج 
آغاز  آبان  از ۲۹  برگزار می شود، 
خواهد شد. تیم ملی ایران در این 
و  ولز  انگلیس،  تیم های  با  دوره 

آمریکا هم گروه است.

 سرمربی لیورپول: موضع گیری سیاسی در 
جام جهانی را متوقف کنید
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و  تیم فوالد خوزستان   سرمربی 
گزینه مربیگری تیم ملی فوتبال 
قطر، دعوت  ایران در جام جهانی 
را  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی 
برای همراهی وی در جام جهانی 

۲۰۲۲ رد کرد.
 جواد نکونام با انتشار پیامی، به 
مربیگری  پیشنهاد  رسمی  طور 

در تیم ملی و دستیاری کارلوس 
کی روش را رد کرد.

وی در پیامی اینستاگرامی نوشت:
باشگاه  بارها  این  از  پیش  گرچه 
با  مخالفتش  خوزستان،  فوالد 
پیوستن من به تیم ملی را اعالم 
شخصا  می دانم  الزم  بود،  کرده 

موضوع را پایان یافته اعالم کنم.

عزیز،  کی روش  کارلوس  از 
تیم  محترم  و  بادانش  سرمربی 
ملی و نیز آقای مهدی تاج، رییس 
فدراسیون و دیگر اعضای هیئت 
می کنم  تشکر  فدراسیون  رئیسه 
که نیمکت پرافتخار تیم ملی را به 

من پیشنهاد دادند.
بحث  ادامه  که  می کنم  تصور 

نه  ملی،  تیم  در  حضورم  درباره 
به نفع این تیم است و نه به نفع 
خوزستان  فوالد  من  برای  فوالد. 
برای  بود.  خواهد  ملی  تیم  مثل 
آینده ای روشن  تیم ملی کشورم 

آرزو دارم.
امیدوارم این تیم همانی باشد که 

مردم ایران می خواهند.

نکونام به طور رسمی دعوت کی روش را رد کرد



استان ها
گزارش

فرماندار رباط کریم: ۱۳ آبان عرصه 
نمایش استکبارستیزی ملت ایران است

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: ۱۳ آبان روز دانش آموز عرصه 
نمایش ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار اتفاق روز، امید احمدی روز جمعه در حاشیه برپایی 
رباط کریم در جمع خبرنگاران  آبان مردم  با شکوه ۱۳  راهپیمایی 
اظهار داشت: همه ما باید جنایت و خباثتهای آمریکا را به نسل جوان 
امروز بازگو کنیم چون  دشمنی دیرینه سردمداران کاخ سفید علیه 

ایرانیان و نظام جمهوری اسالمی فهرستی طوالنی مدت دارد.
وی افزود: یوم اهلل ۱۳ آبان و برنامه های هر ساله یادآور و گرامیداشت 
و  ، دشمن شکنی  نمایش  نماد  واین  است  مقاومت  نماد  به  روز  این 

استکبارستیزی ملت ایران و سرشکستگی و خفت دشمنان است.
احمدی ادامه داد: امروز طراحی شوم استکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکا و اسرائیل، جوانان و نسل آینده ساز ایران اسالمی را هدف قرار 
داده تا با استفاده از احساسات آنها یاری رسان اغتشاشگران باشند 
ولی این نسل جوان پای انقالب اسالمی هستند وهیچ وقت دست از 

آرمان انقالب برنخواهند داشت واز ارزش های انقالب دفاع می کنند.
 همزمان با سراسر کشور مردم شهرستان رباط کریم درراهپیمایی روز 

۱۳ آبان در با حضور گسترده و پرشور جلوه دیگر خلق کردند.
راهپیمایی روز دانش آموز شهرهای رباط کریم ، پرند و نصیر شهر با 
حضور گسترده دهه هشتادی و نودی ها برگزار شد و مردم همانند 
همیشه حماسه ای عظیم خلق و به دشمنان اعالم کردند که بر سر 
حفظ ارزش های انقالب خصوصا حجاب نوامیس و زنان ایران زمین 

ذره ای تردید نخواهند داشت.
در این مراسم پیر و جوان ، دانش آموز و دانشجو و مرد وزن حضوری 

پر رنگ و پر شور داشتند.
عزیز اهلل نظری

 ۱۳ گفت:  رباط کریم  شهر  جمعه  امام 
آبان نماد استکبار ستیزی دانش آموزان 
و دانشجویان است و آنها با تسخیر النه 
جاسوسی جنایت های آمریکا را به مردم 

افشا کردند.
حجت  روز،  اتفاق  خبرنگار  گزارش   به 
نماز  های  در خطبه  ترابی  علی  االسالم 
اظهار  رباط کریم  این هفته شهر  جمعه 
شماره  و  اصلی  دشمن  امروز   : داشت 
یک ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی 

آمریکا است.
وی افزود :دشمنان هیچ وقت بیکار نمی 
نشینند وهر روز که می گذرد بر عداوت 
ایران  ملت  به  نسبت  آمریکا  دشمنی  و 

افزوده می شود.
خطیب جمعه رباط کریم خاطرنشان کرد 
دولتمردان  گذشته  سال   ۴۳ طول  :در 
متکبر و جانی آمریکا حتی لحظه ای از 
دشمن و کینه توزی و توطئه علیه ملت 
ایران دست برنداشته اند و هر آنچه می 
ایران  توانستند برای ضربه زدن به ملت 
انجام می دهند که هرگز در برابر سیل 
نتوانسته  ستیز  استکبار  جمعیت  عظیم 

اند.
و  آمریکا  تالش  :آخرین  داد  ادامه  ترابی 

اسرائیل برای به زانو در آوردن ملت ایران 
ایجاد نا امنی و اغتشاش در داخل کشور 
است که آنهم شکست خورد و ملت ایران 

تو دهنی بر آنها زد.
وی با اشاره به پرونده خیانت ها و جنایت 
افزود:   ایران  مردم  برای  آمریکا  های 
بود  شده  کشور  در  دشمن  سفارتخانه 
با ورود جوانان تسخیر  انگیزی که  فتنه 
آنها  انگیزی  فتنه  به  این النه جاسوسی 

پایان دادند.
داد:  ادامه  رباط کریم  شهر  جمعه  امام 
شکست  از  پس  ایران  ملت  دشمنان 
گروهک  به  توسل  با  اغتشاشات  پروژه 
های تروریستی داعش بزرگترین جنایت 
تاریخ را رقم زدند.)حادثه شاهچراغ( راه 
علیه  ترکیبی  و  احزاب  جنگ  انداختن 
ملت ایران از سر استیصال دشمنان است.

ترابی گفت: به راه انداختن جنگ احزاب 

علیه ملت ایران به خاطر قدرت و اقتدار 
در  اسالمی  نظام  آور  پیشرفت حیرت  و 

عرصه های مختلف است.
حرکت  کردن  محکوم  با  ادامه  در  وی 
اخیر اغتشاگران وایجاد ناامنی در کشور 
یادآور شد: انتظار مردم از دستگاه قضایی 
برخورد قاطع و انقالبی با عوامل اصلی نا 

امنی های اخیر است.
عزیز اهلل نظری

امام جمعه رباط کریم: ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی 
دانش آموزان و دانشجویان است

امام جمعه شهر گلستان : ۱۳ آبان روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی 
داشت یادآور حوادث مهم و تأثیرگذار در 

تاریخ است.
امام  نورپور  والمسلمین  االسالم  حجت 
راهپیمایی ۱۳  آیین  جمعه گلستان در 
تسلیت  ضمن  آموز  دانش  روز  و  آبان 
حضرت  بیت  اهل  کریمه  وفات  سالروز 
آیین  گفت:  )س(،  معصومه  فاطمه 
راهپیمایی ۱۳ آبان هرچه بهتر از سالهای 
نشان  مهم  امر  این  و  شد  برگزار  دیگر 
دهنده همدلی و وحدت ملت ایران است

معصومین  راه  از  پیروی  اهمیت  به  وی 
اشاره کردو افزود: حضرت معصومه )س( 
تدیّن،  با  عزیز  دختران  که  کرده  ثابت 
و بصیرت  تقوی، عبادت، والیت مداری 

می توانند ولی خدا شوند و ادامه دهنده 
راه معصومین باشند.

 ۱۳ ادامه،  پوردر  نور  االسالم  حجت 
استکبار جهانی  با  مبارزه  ملی  روز  آبان 
را گرامی دانست و یادآور شد: ۱۳ آبان 
در  تأثیرگذار  و  مهم  حادثه  سه  یادآور 
امام  تبعید  است؛  اسالمی  انقالب  تاریخ 
 ،۱۳۴۳ آبان   ۱۳ در  ترکیه  به  خمینی 
توسط  آموزان  دانش  از  شهادت جمعی 
و   ۱۳۵۷ آبان   ۱۳ در  پهلوی  مزدوران 
 ۱۳ در  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر 
آبان ۵۸ که وجه مشترک هر سه حادثه 

استکبار ستیزی است.
وی افزود: استکبارستیزی و نفی سلطه 
و  قرآن   ، دین  که  است  چیزی  پذیری 
همه  اند.  داده  دستور  آن  به  ما  بزرگان 

انبیاء، اوصیاء، اولیاء و امامان معصوم )ع( 
استکبارستیز بودند. یکی از مأموریتهای 
اصلی آنان استکبارستیزی بود و در برابر 

قدرتهای طاغوتی ایستادند.
نورپور اظهار داشت: مستکبران همیشه 
بوده، هستند و خواهند بود. امروز طاغوت 
اعظم در دنیا، آمریکای مستکبر است و 
منشأ همه شرارت ها در دنیا بویژه علیه 
همین  در  آمریکاست.  اسالمی،  نظام 
اتفاقات أخیر، محور شرارت و محرک و 
طراح اصلی و بانی و باعث استکبار بوده 

است
امروز،  داد:  ادامه  جمعه  نماز  خطیب 
دشمنان کشور ایران، دست به دست هم 
داده اند و در یک تقابل و جنگ ترکیبی 
ایران  ملت  علیه  آشکار،  و  عیار  تمام 

عملیات انجام می دهند؛ تحریم، تهدید، 
شایعه و دروغ پراکنی، راه اندازی جنگ 
برانداز  گروههای  از  حمایت  ای،  رسانه 
و  کشور  داخل  به  ارسال سالح  روسیاه، 
ایجاد آشوب و اغتشاش، تحریک مذاهب 
و قومیتها و تحریک مردم، اعزام جاسوس 

به کشور.
وی ضمن تسلیت مجدد شهادت شهدای 
و  )ع(  شاهچراغ  حضرت  حرم  مدافع 
شهادت شهدای امنیت بویژه طلبه شهید 
آرمان عزیز، آن طلبه فاضل و انقالبی و 
به  زاهدان  در  دیروز  که  جوانی  روحانی 
شهادت رسید، تصریح کرد: قوه قضائیه 
باید با آشوبگران و مخلین نظم جامعه به 

شدت و قاطع برخوردکند
أسف  مسأله  یک  داشت:  بیان  نورپور 
انگیزی که دل هر انسانی را آزرده خاطر 
کشورهای  و  سازمانها  سکوت  کند،  می 
مدعی دفاع از حقوق بشر است، همانطور 
چرا  فرمودند؛  رهبری  معظم  مقام  که 
را  شیراز  حادثه  بشر،  حقوق  مدعیان 

محکوم نکردند؟
پایان  در  گلستان  جمعه  نماز  خطیب 
خاطر نشان کرد:برادران، خواهران، دانش 
امروز  که  انقالبی  و  مؤمن  عزیز،  آموزان 
آینده سازان کشور  روز شماست و شما 
و سرمایه و امید این ملت هستید، بدانید 
آمریکا، انگلیس، اروپا و... دشمن این ملت 
وتمامی  هستند  آنها  سعادت  دشمن  و 

شعارهای آنها دروغ و کذب است.
خبرنگار : ناهید کریمی

۱۳ آبان یادآور حادثه مهم و تأثیرگذار در تاریخ 
انقالب اسالمی است

گزارش

تجمع ضد استکباری دانش آموزان و 
مردم غیور مالرد برگزار شد

 همزمان با ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار، مردم مالرد با حضور 
خصمانه  سیاست های  از  را  خود  انزجار  آموزان  دانش  و  مسئوالن 
استکبار جهانی و اغتشاشگران با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر منافق 

ابراز کردند.
به گزارش اتفاق روز ، به مناسبت ۱۳ آبان، روز تسخیر النه جاسوسی، 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز و همزمان با سراسر 
و  غیرتمند  مردم  مختلف  اقشار  و  آموزان  دانش  مسئوالن،  کشور، 
نماز  )مصلی  مارلیک  االنبیاء  در حیاط مسجدخاتم  مالرد  والیتمدار 
جمعه( گردهم آمده و انزجاز خود را از استکبار جهانی و اغتشاشگران 

داخلی ابراز کردند.
شرکت کنندگان در تجمع ضد استکباری ۱۳ آبان در شهرستان مالرد 
باردیگر با آرمانهای امام راحل و رهبر انقالب تجدید بیعت کرده و با 
شعارهای مرگ بر آمریگا و مرگ بر اسرائیل انزجار و نفرت خود را از 
ظالمان و مستکبران جهانی و برهم زنندگان امنیت در داخل کشور 

اعالم نموده و خواستار پابان مماشات با اغتشاشگران شدند.
قرائت قطعنامه و اجرای گروه سرود دسته جمعی دانش آموزان مدرسه 

شهدای اقتدار از بخش های دیگر این مراسم بود.
سیزدهم آبان سالگرد سه رویداد مهم در تاریخ ایران است، تبعید امام 
خمینی به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان 
۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، 
سه رویداد متفاوت بودند، ولی هر یک در شکل دادن به حرکت انقالب 

اسالمی نقش خاصی ایفا کردند.
این روز در تقویم جمهوری اسالمی به نام روز ملی مبارزه با استکبار 

جهانی نامگذاری شده است
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۱۳۸ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه با سرمایه گذار 

خارجی در استان اردبیل مبادله شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از برنامه ریزی برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی و رونق گردشگری آبی در این استان خبر 
داد و گفت: طی یک سال اخیر ۱۳۸ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه با 

سرمایه گذار خارجی در بخش آب استان مبادله شده است.
علی حیدری اناری اظهار کرد: در راستای کاهش تصدی گری منابع 
سرمایه گذار  با  مالی  تامین  تفاهم نامه   ۱۰ اخیر  سال  یک  آب،در 
خارجی به مبلغ ۱۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شده و دفتر سرمایه 
گذاری استان زمینه انتشار فراخوان زمینه های این سرمایه گذاری 

را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: تامین، تخصیص و 
عرضه آب مطمئن و پایدار، بهبود بهره برداری و سازگاری با تغییر 
اقلیم، ارتقای سطح خدمات مشترکین و درآمد، کاهش تصدی گری، 
جذب سرمایه گذار، توسعه گردشگری آب، ارتقای سطح بنگاه داری 
و توجه به تعالی سازمانی از اهداف کالن و نقشه راه تدوین شده در 

این شرکت است.
حیدری اناری ارتقای سطح بنگاه داری و توجه به تعالی سازمانی را 
از دیگر برنامه های این شرکت عنوان کرد و گفت: ابزارهای فعلی 
جهت مدیریت مصرف آب پاسخگو نبوده و به دنبال نگاه تحولی و 

علمی در این حوزه هستیم.
برنامه  با  منطبق  کشت  الگوی  سازی  پیاده  آغاز  گفت:  حیدری 
با  غیرمجاز  به ۲۰۰ حلقه چاه  نزدیک  انسداد  آبی،  سازگاری کم 
صرفه جویی ۴ میلیون متر مکعبی در مصرف آب های زیرزمینی، 
نصب ۲۱۲ کنتور غیرمجاز جهت اضافه برداشت آب های زیرزمینی 
توسط چاه های موجود از دیگر اقدامات شاخص شرکت در  بهبود 

بهره برداری و سازگاری با تغییر اقلیم است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: الگوی کشت و مصرف 
آب در استان تغییر می کند و برای تحقق این امر و دستیابی به 
راهکارهای عالج بخشی کاهش منابع آب دشت اردبیل از ظرفیت 

دانشگاه ها استفاده می شود.
حیدری اُناری با اشاره به ضرورت بکارگیری دستورالعمل های علمی 
و تحقیقاتی در بخش آب افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاهیان از 

جمله استادان مجرب می تواند در این راستا مثمرثمر واقع گردد.
برای  تحقیقاتی  و  راهکارهای علمی  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
اصالح الگوی مصرف و کشت در دشت های استان جزو برنامه های 
میزگردهای  و  سمینارها  برگزاری  با  باید  افزود:  است،  آب  بخش 
علمی و استفاده از نظرات صاحب نظران به دنبال راهکارهای مناسب 
برای رسیدن به مصرف بهینه منابع آب و عالج بخشی کمبود منابع 

بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان:

رفع آسیب های اجتماعی اولویت مسووالن باشد

اینکه جامعه ما درگیر بی  با بیان   نماینده ولی فقیه در کردستان 
انصافی ها و نامهربانی ها بوده و بسیاری از مسائل اجتماعی از همین 
امر نشان می گیرد، تاکید کرد: مسووالن برطرف کردن آسیب های 

اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
حجت االسالم عبدالرضا پورذهبی در جلسه شورای فرهنگ عمومی 
مولفه  سه  به  ما  جامعه  اینکه  بیان  با  سنندج  در  کردستان  استان 
دارد،  نیاز  و ترک حسادت«  و مهربانی  یکدیگر، دوستی  با  »انصاف 
اظهار داشت: جامعه ما درگیر بی انصافی ها، نامهربانی ها، حسادت ها 
و تنگ نظری ها است و بخشی از حوادثی هم که رخ می هد مربوط 

به این موارد است.
وی با بیان اینکه ما با وجود پیشرفت در حوزه های مختلف، تالشی 
در پیشرفت اخالق فردی و اجتماعی نداریم، گفت: مهمترین مساله 
نزد مسوالن باید برطرف کردن آسیب های اجتماعی باشد و ما در این 

مساله با مشکل مواجه هستیم.
اینکه آسیب های زیادی در  بیان  با  نماینده ولی فقیه در کردستان 
کشور وجود دارد که در همه جا این موارد بوده و هست و امروز دشمن 
مقابل  است که در  این  ما  است، گفت: وظیفه  نشانه گرفته  را  آنها 
ترفندهای دشمنان هوشیارانه عمل کرده و آسیب ها را شناسایی و 

جامعه نیز به این باور برسد که این مشکالت برطرف می شود.
وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با آسیب های اجتماعی و یا کاهش 
آن در استان باید به موضوعات بومی توجه شود، گفت: برای این مهم 
باید آسیب های ادارات و دستگاه هایی که خودمان متولی هستیم را 

رصد و چرایی آن را بررسی کنیم.
حجت االسالم پورذهبی یاداور شد: آموزش های ضمن خدمت را در 
بومی  اساتید و روحانیون  از  این زمینه  الزام کرده و در  دستگاه ها 
استفاده شود، ضمن اینکه در این زمینه توجه ویژه به افراد تحت امر 
و پوشش اداری باشد، چرا که اگر بدنه اداری را باال بکشیم به جامعه 

هم سرایت می کند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
با آسیب های متفاوتی  طبقات مختلفی در جامعه وجود دارند که 
روبرو هستند لذا باید بسته سیاستی مناسبی برای هر کدام داشته 

باشیم.
حامد قادرزاده افزود: بی شک آنچه که در نواحی حاشیه شهر با آنچه 
توصیه می  شود ۲  لذا  افتد متفاوت است  اتفاق می  در مرکز شهر 
عنوان پژوهشی مناسب را به فراخوان گذاشته و مطالعه دقیق بر روی 
برای  و  را درست مدیریت کرده  بتوانیم مسائل  تا  آن صورت گیرد 

مشکالت چاره اندیشی شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کردستان نیز در این جلسه به برنامه های 
از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  شده  اجرا  شاخص  فرهنگی 
و  اربعین  مراسم  استان،  در  تربیتی  و  فرهنگی  مهم  رویدادهای 

بازگشایی مرز باشماق بود.
علی اصغر دریایی افزود: ما نباید به اربعین به عنوان مناسک دینی و 
مدهبی نگاه کنیم بلکه اربعین منبعی مهم از سرمایه های اجتماعی و  

راهکارهایی برای کاهش آسیب های اجتماعی است.
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استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
طرح  اجرای  از  پس  کرد:  اعالم  تهران 
توزیع مرغ منجمد از طریق سامانه تامین 
و توزیع کاالهای اساسی )ستکاوا(، مرحله 
بعدی این طرح با توزیع گوشت مرغ گرم 
از طریق این سامانه در استان تهران آغاز 

شد.
جمع  در  شنبه  روز  برادری  جبرییل 
خبرنگاران اظهار داشت: براساس این طرح، 
روند توزیع از مرغداری های تولیدکننده 
مرغ زنده براساس اطالعات ثبت شده در 
سامانه سماسط )سامانه مدیریت اطالعات 
صنعت طیور( آغاز می شود؛ به این ترتیب 
عرضه  آماده  زنده  مرغ  میزان  مرغدار  هر 
به کشتارگاه را به صورت منظم در سامانه 
کشتارگاه  و  کند  می  گذاری  بار  مذکور 
های استان تهران نیز میزان مرغ مورد نیاز 
خود را براساس ظرفیت پروانه خریداری و 
با رعایت مسائل بهداشتی کاال را به مراکز 

عمده توزیع ارسال می کنند.
اطالعات  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
تمام اعضای اتحادیه صنف پرنده و ماهی، 
های  اتحادیه  ای،  زنجیره  های  فروشگاه 

تعاونی مصرف کارکنان، غرف میادین میوه 
و تره بار در سامانه ستکاوا ثبت شده است.

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تهران، حذف واسطه ها را یکی از مزایای 
افزود:  و  برشمرد  سامانه  این  از  استفاده 
گوشت  خریداران  دسترسی  در  تسهیل 
مرغ هماهنگی و اقدامات الزم به واحدهای 
عرضه صورت می گیرد؛ در این خصوص 
می  محدودیت  بدون  صنفی  واحدهای 
توانند نسبت به خرید اقدام و کاال را در 

واحد صنفی دریافت نمایند.
)سامانه  ستکاوا  سامانه  اندازی  راه  با 
تامین و توزیع هوشمند کاالهای اساسی( 
فروشگاه های  پروتئینی،  فروشگاه های 
زنجیره ای و فروشگاه های میادین میوه و 
تره بار عضو این سامانه در تهران می توانند 
با  منجمد  مرغ  اصلی  کننده  عرضه  از 
قیمت مصوب هر کیلو ۴۰ هزار تومان را 
خریداری کنند. فروشگاه های پروتئینی و 
زنجیره ای متقاضی برای عضویت و ثبت نام 
آدرس به  می توانند  ستکاوا  سامانه   در 
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مراجعه کنند.

 عرضه گوشت مرغ گرم از طریق
 سامانه ستکاوا در استان تهران آغاز شد

 گزارش های جدید وزارت نیرو نشان از آن 
دارد که نزدیک به ۹۸ میلیارد مترمکعب 
مترمکعب  میلیارد   ۱۱۴ از  درصد(   ۸۶(
مصرف  به  ساالنه  کشور  تجدیدپذیر  آب 

می رسد.
سومین  وارد  امسال  ایران  کشورمان   
پاییز خشک شده که همین امر موضوع 

مدیریت مصرف را جدی ترکرده است.
نیرو  وزارت  آمارهای  تازه ترین  اساس  بر 
آب  مترمکعب  میلیارد   ۹۸.۱ ساالنه 
که  می شود  توزیع  کشور  در  تجدیدپذیر 
منابع  از  آن  مترمکعب  میلیارد   ۴۴.۳
سطحی برداشت می شود و ۵۳.۹ میلیارد 
زیرزمینی  سفره های  منابع  از  مترمکعب 

برداشته می شود.
از  از این میزان ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب 
چاه ها و ۳.۴ میلیارد مترمکعب از قنوات 

است.
 ۱۰۰ و  میلیارد   ۹۸ ساالنه  مصرف  از 
کشور،  در  آب  مترمکعب  میلیون 
بخش  در  مترمکعب  میلیارد   ۸۸ حدود 
کشاورزی، حدود ۸ میلیارد مترمکعب در 
بخش شرب و حدود ۲ میلیارد مترمکعب 

در بخش صنعت مصرف می شود.
درصد   ۹۰ حدود  کشاورزی  بخش  سهم 
است که باالترین سهم مصرف را به خود 
اختصاص داده می دهد، برخی کارشناسان 
اعتقاد دارند تداوم روند فعلی مصرف در 
این بخش می تواند به مشکالت کم آبی در 

آینده بیشتر دامن بزند.
و  درصد   ۸.۲ حدود  شرب  بخش  سهم   
درصد   ۲.۱ حدود  صنعت  بخش  سهم 

است.
داده های  و  اطالعات  دفتر  آمار  همچنین 
سپری  با  که  می دهد  نشان  کشور  آب 
شدن ۳۷ روز از سال آبی )۱۴۰۱-۱۴۰۲( 
میزان کل حجم آب در مخازن سدهای 
مترمکعب  میلیارد   ۱۷.۹۵ حدود  کشور 
بوده و شاهد کاهش ۱۲ درصدی ورودی 
به مخازن نسبت به سال گذشته هستیم.

آب  داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
کشور در این باره  گفت: بررسی وضعیت 
ورودی سدهای کشور نشان می دهد که 
ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 
۱.۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت 
 ۱۲ گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  به 

درصد کاهش دارد.
پرشدگی  میزان  افزود:  قاسم زاده  فیروز 
سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای 
استان تهران، سدهای استان خوزستان و 
در  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  سدهای 
شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۱ درصد، 

۱۸ درصد، ۴۲ درصد و ۲۹ درصد است.
مبنی  هواشناسی  پیش بینی  باتوجه به 
به تبع  و  پاییز ۱۴۰۱  فصل  کم بارشی  بر 
سدها،  مخازن  به  ورودی ها  کاهش  آن 
صرفه جویی در مصرف آب امری ضروری 

است.

۸۶ درصد منابع آب تجدیدشونده 
کشور مصرف می شود خبر

جهادکشاورزی  وزیر   
گفت: افزایش سطح کشت 
هزار   ۲۵ از  گلخانه ای 
هکتار کنونی به ۱۰۰ هزار 
آینده  سال  پایان  تا  هکتار 
این  اساسی  اولویت های  از 

وزارتخانه است.
در  نژاد  ساداتی  سیدجواد 
گلخانه  مجتمع  از  بازدید 
ای در شهر هیدج با اشاره 
به مشکل کم آبی در کشور 
افزود: در این وضعیت باید 
کشاورزی  به سمت کشت 
بر  آب  کم  محصوالت 
استفاده  با  و  شود  هدایت 
از تکنولوژی های روز دنیا 
آب  از  را  استفاده  باالترین 

داشته باشیم.
به  توجه  با  یادآورشد:  وی 
با  آبی  کم  جدی  مشکل 
گلخانه  کشت  گسترش 
تولید  در  توانیم  می  ای 
به  محصوالت  از  بسیاری 
این  و  رسیده  خودکفایی 
میزان را به مرحله صادرات 

نیز برسانیم.
کرد:  تاکید  نژاد  ساداتی 
برای تحقق امنیت غذایی، 
سازی  صنعتی  و  توسعه 
در  کشور  های  گلخانه 
در  آینده  سال  بودجه 
گرفته  قرار  کار  دستور 

است.
جهادکشاورزی  وزیر 
همچنین در مراسم کلنگ 
زنی مجتمع گلخانه ای ۲۸ 
هکتاری در روستای شیخلو 
گفت: در زمان حاضر سهم 
تولید  از  کشاورزی  بخش 
 ۱۱.۷ داخلی  ناخالص 

درصد است.
ساداتی نژاد به سهم اندک 
بخش  در  گذاری  سرمایه 
و  کرد  اشاره  کشاورزی 
افزایش  برای  یادآورشد: 
با  باید  این سرمایه گذاری 

های  حمایت  و  ها  مشوق 
الزم برای کشاورزان انگیزه 

الزم را ایجاد کرد.
سهم  اینکه  بیان  با  وی 
بخش  در  گذاری  سرمایه 
از  درصد  هشت  کشاورزی 
سهم آن در تولید ناخالص 
داخلی کمتر است که این 
از  مانده  جا  به  کسری 
سالهای گذشته باید جبران 

شود.
در  جهادکشاورزی  وزیر 
فرمانداری  در  نشستی 
بخش  نیز  ابهر  شهرستان 

را  زنجان  در  کشاورزی 
پیشرو و هوشمند توصیف 
کرد و گفت: این استان می 
تواند در اجرای طرح اصالح 
سوی  از  که  کشت  الگوی 
استانها  به  جمهور  رییس 
ابالغ شده است نیز پیشگام 

باشد.
داشت:  اظهار  نژاد  ساداتی 
این  اجرای  در  کشاورزان 
طرح به طور جدی حمایت 
مسووالن  همراهی  با  و 
مند  بهره  آن  مزایایی  از 

خواهند شد.

وزیر جهادکشاورزی: سطح کشت گلخانه ای کشور 
۷۵ هزار هکتار افزایش می یابد

خبر
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معاون رئیس جمهور: الیحه حمایت از 
محیط بانان در دست بررسی است

نوشتار

رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون   
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
گفت: در حال حاضر الیحه حمایت 
کمیسیون های  در  محیط بانان   از 
که  است  بررسی  دست  در  دولت 
مجلس  به  شدن  نهایی  از  پس 

خواهد رفت.
در  علی سالجقه  ایرنا،   گزارش  به 
حاشیه بازدید از کارخانه کویر تایر 
بیرجند به عنوان اولین تولیدکننده 
تایرسازی  شرکت  و  سبز  تایر 
درخصوص  کشور،  در  دانش بنیان 
از  حمایت  الیحه  اجرای  روند 
محیط بانان کشور اظهار داشت: در 
از محیط بانان  بحث الیحه حمایت 
قانون  وقتی  داشتیم،  مشکالتی 
بیمه محیط بانی شکل گرفت، نقص 
نشستی  با  و  داشت  وجود  قانون 
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  با  که 
ایثارگران داشتیم این موضوع مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث 
این الیحه، شهادت محیط بانان  در 
طی  خم  و  پیچ  پر  فرایند  و  است 
شهید  عنوان  به  که  می شود 
هرچند  گفت:  شوند،  نامگذاری 
آن  تبیین  اما  شده  تصریح  قانون 
خیلی مشکل بوده و این مسئله ای 
نتیجه  به  شهید  بنیاد  با  که  است 

رسیده ایم.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
دیگر  موضوع  کرد:  تصریح  زیست 
محیط بانان  از  قانونی  حمایت های 
است  دادگاهی  فرایندهای  در 
و  دولت  حمایت  با  امیدواریم  که 
مجلس هرچه سریعتر این الیحه به 

تصویب برسد.
وی افزود: در حال حاضر این الیحه 
در کمیسون فرعی دولت است که 
پس از عبور از کمیسیون تخصصی 
در هیات وزیران باید مصوب و پس 
شورای  مجلس  راهی  هم  آن  از 

اسالمی شود.
قانون  اینکه  به  اشاره  با  سالجقه 
نواقصی  هرچند  کشور  پاک  هوای 
به  رو  قانون  مجموع  در  اما  دارد 
جلویی است، بیان کرد: در عمل در 

روند اجرای این قانون اتفاق خاصی 
نیفتاده است.

قبل  سال  کرد:  خاطرنشان  وی 
پاک  هوای  هماهنگی  نشست  در 
میزان  و  دستگاه ها  تکالیف  کشور، 

عملکرد آنان مشخص شده است.
در  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
نشست ستاد ملی هوای کشور که 
با حضور معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد هم ۶۲ حکم به تصویب 
رسید که در این احکام حدود ۵۰ 
اعتبارات  در  تومان  میلیارد  هزار 
دستگاه های  توسط  جاری  سال 

مختلف دیده شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که بودجه 
۱۴۰۱ مصوب شده بود و دستگاه ها 
ندیده  را  موضوع  این  اعتبارات،  در 
بودند از لحاظ ریالی اتفاقی نیفتاد 
که  برآوردی  میدانی  لحاظ  از  اما 
صورت  خوبی  اقدامات  شده  انجام 

گرفته و روند مثبتی دارد.
سالجقه گفت: در جلسه هماهنگی 
شد  مقرر  پاک  هوای  قانون 
دستگاه های مرتبط با این موضوع، 
آخرین  اعالم  ضمن  هفته  دو  طی 
اقدامات صورت گرفته، ارزیابی های 

دقیق و کارشناسی در زمینه موانع 
پیش روی این قانون به عمل آورند.

می  تالش  کرد:  خاطرنشان  وی 
شود نتیجه بررسی های کارشناسی 
قانون  خصوص  در  گرفته  صورت 
سال  بودجه  الیحه  در  پاک  هوای 
برنامه  قانون  و  کشور  کل   ۱۴۰۲

هفتم توسعه کشور لحاظ شود.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
ما  انتظار  اینکه  بر  تاکید  با  زیست 
از دستگاه های متولی این است که 
وظایف  را جزو  پاک  هوای  موضوع 
ذاتی خود تلقی کنند، عنوان کرد: 
این قانون، قانون خوبی است البته 
دستگاه های  اما  دارد  هم  نواقصی 
این  در  که  خود  وظایف  به  متولی 
قانون آمده، به خوبی عمل نکردند.

اجازه  پس  این  از  داد:  ادامه  وی 
نظر  از  ما  مردم  که  داد  نخواهیم 
و  آب  حتی  و  جوی  آالینده های 

خاک دچار مشکل شوند.
سالجقه تصریح کرد: سوخت پاک 
۱۰.۰۹ درصد در کاهش آالیندگی 
دارد، در مجموع هفت  تاثیر  جوی 
که  شده  احصاء  عملیاتی  برنامه 
کالن  هوای  از  درصد   ۶۵ حدود 

شهرها را از لحاظ آالیندگی کاهش 
می دهد.

ملی  سرمایه  مازوت  گفت:  وی 
و  سمت  به  باید  اما  است،  کشور 
سوزی  مازوت  که  برویم  سویی 

کمتر اتفاق بیفتد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه 
افتخار و نظام است،  کویرتایر مایه 
جمهوری  کشور  در  کرد:  بیان 
اسالمی ایران نمود عینی خودباوری 
در  فرمودند،  راحل)ره(  امام  که 
جنگ تحمیلی هشت ساله و هم در 
استمرار این نظام الهی و در رهبری 

داعیانه مقام معظم رهبری دیدیم.
کویر  در  آنچه  کرد:  عنوان  وی 
بذر  دیدیم،  جنوبی  خراسان  تایر 
و  خواستن  فعل  صرف  خودباوری، 

توانستن است.
سالجقه با بیان اینکه هم در مرحله 
تولیدی  محصول  در  هم  فرآیند 
کویر تایر، اقتصاد سبز حاکم است، 
نظر  از  کارخانه  این  در  کرد:  بیان 
فضای سبز اقدامات شاخصی انجام 
مجموعه  فضای  درصد   ۵۰ و  شده 
که  شده  سبز  فضای  که  تبدیل 

اقدامی قابل تقدیر است.

خبر

فاطمی امین اعالم کرد؛

تاکید وزارت صمت بر تولید خودروی 
باکیفیت

نوشتار

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر 
تاکید  خودرو  کیفیت  با  تولید 
خودرو  صنعت  گفت:  و  کرد 
یک  در  تولید  لحاظ  به  ایران 
سال گذشته به پایداری رسیده 
اهمیت  بسیار  موضوع  این  که 

دارد.
در  امین  فاطمی  رضا  سید   
هفدهمین  از  بازدید  حاشیه 
لوازم  و  قطعات  نمایشگاه 
مجموعه های خودرویی با اشاره 
خودروهای  کیفیت  بحث  به 
تغییر  کرد:  اظهار  داخل،  تولید 
تدریج  به  کیفیت  در  تحول  و 
آشکار می شود و در این خصوص 
بحث تولید نیز مدنظر است که 
این مسئله در تولید شفاف تر و 

قابل کنترل است.
صنعت  خوشبختانه  افزود:  وی 
ایران به لحاظ تولید در  خودرو 
پایداری  به  گذشته  سال  یک 
بسیار  موضوع  این  که  رسیده 
تالش  باید  ما  و  دارد  اهمیت 
که  را  برنامه ای  بتوانیم  تا  کنیم 
برای تولید تنظیم کرده ایم تا به 
و  دهیم  ادامه  را  برسد  پایداری 

به جلو ببریم.
کیفیت  گفت:  صمت  وزیر 
رضایت  به  نیز  محصوالت 
این  مشتری بر می گردد که در 
آغاز  زیادی  پروژه های  خصوص 
شده و ما انتظار از قطعه سازان 
که  چرا  داریم  بیشتری  انتظار 
کیفیت  درصد   ۷۰ تا  حداقل 

خودرو به قطعه بر می گردد.
ناتمام  به  اشاره  با  امین  فاطمی 
قرار  راه  نیمه های  در  و  بودن 

امیدواری  ابراز  پروژه ها  گرفتن 
کرد که تا پایان امسال خبرهای 
افزایش  خصوص  در  خوبی 
در  و  بشنویم  خودروها  کیفیت 
ادامه گفت: یک شاخصی وجود 
که  اول  روز   ۱۰۰ در  که  دارد 
می شود  داده  تحویل  خودرو 
نشان می دهد که چند خودرو بر 
می گردد و قطعه عوض می شود 
که این آمار به طور قابل توجهی 

کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر توجه به مسئله 
باید  موضوع  این  گفت:  کیفیت 
مورد توجه همه تولیدکنندگان 
ویژه صنعت  به  در همه صنایع 
این  که  چرا  گیرد  قرار  خودرو 
عموم  و  جان  ایمنی،  با  صنعت 

مردم ارتباط دارد.

در  همچنین  صمت  وزیر 
ارائه  برای  تالش ها  خصوص 
استاندارد  گفت:  استانداردها 
نخست  مرحله  دارد.  مرحله  دو 
و  شود  تدوین  استاندارد  آنکه 
پوشش  واحدهایی که تحت  در 
آنکه  دیگر  و  شود  اجرا  هستند 
استاندارد  بازار عرضه، قطعه  در 

قابل تشخیص باشد.
از  تاسف  ابراز  با  امین  فاطمی 
اینکه تا اوایل امسال ۳۰ درصد 
از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق 
بسیار  مسئله  این  گفت:  بودند، 
بسیار  کار  که  بود  خطرناک 
امروز  به  تا  و  شد  آغاز  مهمی 
قطعه ی  میلیون   ۳۰۰ از  بیش 
خودرو شناسه رهگیری دریافت 
دستوری  کد  یک  با  که  کردند 

می توان فهمید که قطعه اصالت 
دارد یا نه، که این اولین گام و 
مهم ترین زیرساخت برای اینکه 
را  اصالت  قطعات  بازار  بتوانیم 
نهایت  در  و  بود  کنیم  کنترل 
شدند  تولید  قطعات  که  وقتی 
که  تولیدکنندگانی  بتوانیم 
قطعات با کیفیت تولید می کنند 
تولیدکنندگانی  دسته  آن  از  را 
تولید  کیفیت  بی  قطعات  که 

می کنند تفکیک کنیم.
جمع بندی  از  پایان  در  وی 
برای  کاال   ۵۵ مورد  در  نهایی 
کنون  تا  رهگیری  کد  صدور 
را  کاالها  این  گفت:  و  داد  خبر 
به مردم اطالع رسانی می کنیم 
که حتماً هنگام خرید به اصالت 

و کد رهگیری آن توجه کنند.
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