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ترغیب مالکان به سنتی سازی 
 نمای ساختمان ها 

در بافت تاریخی تبریز

3

تراکتور از سرمربی لیگ برتر 
شکایت می کند

6

عص�رآزادی: ش�هردار منطق�ه ۸ از اجرای طرح س�نتی س�ازی 
نمای س�اختمان ها طی س�الهای اخیر خبر داد و گفت: با اجرای 
طرح س�نتی سازی نمای ساختمان ها و ترغیب مالکان نسبت به 
استفاده از نماهایی با معماری سنتی و اسالمی هم اکنون شاهدیم 
که نمای بیش�تر س�اختمان های جدید االحداث حوزه منطقه به 

شکل سنتی و همگون با بافت تاریخی تبریز اجرا شده اند...

»عصرآزادی« از اهمیت هم افزایی سازمانهای مردم نهاد در گفتمان سازی خطرات بحران آب آذربایجان شرقی گزارش می دهد

آ مثل آرزوی آب
 صفحه  2««

وزیر امور خارجه به س�ران اروپا توصیه کرد 
ک�ه از اظهارنظرهای احساس�ی و غیرعقالنی 
خ�ودداری کنند و درباره اظه�ارات اخیر بورل 
گفت: این امر نش�ان می دهد که اتحادیه اروپا 

درپی برداشتن گام های پرهزینه نیست.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، حسین 
امیرعبداللهیان روز دوش��نبه در ششمین کنفرانس 
تاریخ روابط خارج��ی در مرکز مطالعات وزارت امور 
خارجه گفت: در شرایط کنونی برای کاهش التهابات 
و مناقش��ات، بازگش��ت به مذاکرات احت��رام آمیز و 
تمرکز بر کارکردهای دیپلماس��ی پیش نیاز نیل به 

ثبات و آرامش است.
وزی��ر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اس��امی 
ایران از توانمندی های گس��ترده ای برخوردار است 
که نادیده انگاش��تن آن از سوی هر قدرتی می تواند 

هزینه تجاوزگری در امور منطقه را افزایش دهد.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه این نشست سطح 
دانای��ی ما را از رویه های رفتاری س��ایر کش��ورها و 
تجربیات موفق و ناموفق گذشتگان فزونی می بخشد، 
اظهار داش��ت: کنفرانس امسال نگاهی به ۲۰۰ سال 

عملکرد وزارت امور خارجه از زمان تاسیس دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در مقاطعی تل��خ و زمان های 
خاص ب��ه دلیل ضع��ف نظام های حاک��م و یا عدم 
همبس��تگی ملی ایران، دستگاه دیپلماسی نتوانسته 
در چهارچوب روندهای مذاکراتی از منافع ملی خود 
به خوبی صیان��ت کند، افزود: وابس��تگی و یا توهم 
شناختی نس��بت به قدرت های بزرگ و استعمارگر 
زمینه بروز اینگونه پدیده های ش��وم و خسارت بار را 

رقم زده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه قدرت های 
استعماری در ادوار مختلف از غفلت و وابستگی سود 
برده اند و سرزمین هایی را از پیکره ایران جدا کرده 
اند، خاطرنش��ان کرد: برابر این دس��ت اندازی ها در 
گذش��ته، نهاد دیپلماسی ایران با همه کم توجهی و 

بی مهری ها و دخالت های پیوسته پیرامونی آن سرای 
قدرت را به چالش کش��یده و اهتمام بر آن داشته تا 
با اتکا به قواعد سیاس��ت و حق��وق بین الملل مانع 
تجاوزها و دس��تاوردها ب��ه حاکمیت ملی و تمامیت 

ارضی کشور شود.
امیرعبداللهی��ان ادامه داد: در ط��ول تاریخ ایران 
رجال کم دانش و یا وابسته به عامل پیشبرد اغراض 
بیگانگان تبدیل ش��ده و در ت��اش بودند تا از درون 
انس��جام جبهه دیپلماس��ی را هدف ق��رار دهند اما 
مردان میهن پرس��ت در آسمان دیپلماسی ایران کم 

نبوده اند.
وزیر امور خارجه یادآور شد: خیانت ورزی و غرض 
ورزی برخ��ی در مقاطعی چ��ون عهد وزارت و صدر 
اعظمی میرزا تقی خان امیرکبیر سبب شد تا اسباب 
ایجاد نظم داخلی، متنوع سازی دامنه روابط و اجرای 
موازنه در تنظیم مناس��بات خارجی متوقف شود اما 

هرگز و تکاپوی دیپلماسی متوقف نشد.
وی به اشغال خاک ایران در شهریور ۱۳۲۰ توسط 
قوای متجاوز متفقین اش��اره ک��رد و گفت: ایران در 
بستر دو سده تکاپوی دیپلماتیک برای حفظ حقوق 
و حاکمی��ت خود تجارب بس��یار آموخت��ه و اصول 
مذاکراتی متنوعی را به کار بس��ته و ضروری اس��ت 
درباره یک این نمونه ها و مصادیق پژوهش های همه 

جانبه و البته منصفانه صورت پذیرد.
امیرعبداللهیان بر ضرورت کس��ب تجربه و آگاهی 

از گذش��ته تاکید کرد و افزود: در مس��یر پیش��رو و 
در اس��تمرار مذاک��رات دیپلماتی��ک الزم اس��ت با 
اط��اع از اصول و قواعد و ارزیابی و آسیب شناس��ی 
دستاوردهای پیش��ینیان به توان گام های عملی در 
مس��یر تحقق حداکثری منافع ملی کشور برداشت 
زیرا دنی��ای  بدون تردید برای عب��ور از بحران های 
فراگیری که صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند 
ب��ه گفتگو و مذاکره و دیپلماس��ی بیش از هر زمانی 

نیازمند است.
وی با یادآوری اینکه بی توجهی به حقوق ملت ها 
و نادیده انگاشتن تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها 
سیاس��ت همیش��گی نظامات جهان��ی و قدرت های 
س��لطه گر ب��وده اس��ت، افزود: ب��ه م��وازات تقویت 
س��اختارهای دفاعی می توان در مسیر بازدارندگی و 
تضمین اس��تمرار منافع ملی و مصالح یکایک آحاد 
ایرانیان منشاء اثر بود؛ دیپلماسی و میدان، بال های 
هم��راه و هم افزایی ه��ای پرنده تیز پ��رواز قدرت و 

اقتدار ایران و ایرانی است.
امیرعبداللهیان ادامه داد: قدرت دفاعی در تعاریف 
ی برگرفت��ه از دو مولفه قدرت س��خت و قدرت نرم 
اس��ت و دیپلماس��ی با کارکردهای متنوع از جمله 
در ابعاد دیپلماس��ی عمومی دیپلماس��ی رسانه ای 
فرهنگی علمی و پارلمانی در کنار ابعاد سخت نقش 
موثری در تثبیت قدرت دفاعی جمهوری اس��امی 

ایران دارد.
وی با یادآوری این نکته که دیپلماسی یک بازوی 
دفاعی نتیجه بخش و البته کم هزینه و موثر است که 
اگر به خوب��ی کار کند می تواند مانع از زیاده خواهی 
س��لطه گران و تامین حداکثری منافع ملی و امنیت 
ملی کش��ور ش��ود، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم 
کوشش بر آن بود تا در چهارچوب دکترین سیاست 
خارجی متوازن، دیپلماس��ی پویا و تعامل هوشمند 
بت��وان منافع جمهوری اس��امی ای��ران را با جهان 

بیرونی دنبال کرد.

رییس مجلس ش��ورای اس��امی کمیسیون عالی 
مش��ترک ایران و روسیه را فرصتی مهم برای مقابله 
با تحریم های آمریکا عنوان کرد و گفت: ما می توانیم 
از این ظرفیت ها در روابط دوجانبه، چندجانبه و بین 

المللی استفاده کنیم.
به گ��زارش خبرن��گار پارلمانی ایرن��ا، محمدباقر 
قالیباف روز دوش��نبه در نشست خبری با ویاچساو 
ولودی��ن رییس دومای روس��یه گفت: فدراس��یون 
روس��یه ب��ه عنوان یک��ی از اعضای ش��ورای امنیت 
اس��ت و روابط تنگانگ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و محیط زیستی در بخش های مختلف با ایران دارد 
و ما باید از فرصت کمیسیون عالی مشترک پارلمانی 

بین دو کشور حداکثر استفاده را انجام دهیم.
رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به سومین 
نشس��ت مشترک پارلمانی دو کشور بعد از سال ۹۸ 
و ش��یوع کرونا افزود: م��ا می توانیم از این ظرفیت ها 
و فرصت ه��ا در روابط دو جانب��ه، چندجانبه و بین 

المللی استفاده کنیم.
قالیباف تاکید کرد: همانطور که این دیدارها فرصتی 
برای ارتباطات بین دو کش��ور است،  تهدیدهایی نیز 
وجود دارد؛ تهدید ، تحریم های ظالمانه آمریکاس��ت 
که فدراسیون روسیه، ایران و سایر کشورها را تحریم 
کرده اس��ت. این مسائل اقتضا می کند که ما بتوانیم 
ب��ا هماهنگی و همکاری بیش��تر به وی��ژه رهبران و 
مس��ووالن دو کش��ور ، اقدامات راهبردی در تعمیق 

روابط در همه عرصه ها ایفا کنیم.
رییس قوه مقننه با تاکید بر اینکه پارلمان های دو 
کشور باید در نشست های تخصصی برای تسهیل گری 
در بخش قوانین، دولت ها و مردم تاش های الزم را 
انجام دهند، درباره مباحثی که در دیدار بین طرفین 
صورت گرفت، اظهارداشت: سرمایه گذاری در حوزه 
نفت و گاز و بهبود ش��رایط مبادله گاز )سوآپ( بین 
دو طرف گفت و گو ش��د و یک��ی از موضوعاتی که 
طرفین به آن تاکید داشتند، کریدور شمال - جنوب 
بود که نه تنها برای دو کش��ور مهم است بلکه همه 
کش��ورهای اورآس��یا و بخشی از آس��یای میانه می 

توانند از این ظرفیت، استفاده کنند.
قالیب��اف ادامه داد: در توس��عه کریدور ش��مال - 
جنوب به اتصال آس��تارا به رش��ت تا بن��ادر به ویژه 
بندرعباس و سرمایه گذاری مشترک هر دو کشور در 
این زمینه تاکید شد. رییس مجلس شورای اسامی 

با اش��اره به گفت و گوهای طرفین در حوزه مسائل 
کش��اورزی گفت: حوزه ترانزی��ت و تجارت غات و 
همکاری های فناوری بین دو کشور در حوزه مسائل 
حم��ل و نقل و ترانزی��ت، موضوعاتی بود که گفت و 
گو ش��د. همچنین رفع امورات مسائل تجار در رفت 
آمد آنها و مسائل گمرکی و تسهیلگری در این زمینه 
در ح��وزه روادید و عب��ور از گمرک ها و کنترل های 
الکترونیکی در ایس��تگاه ها بحث و تبادل نظر شد تا 
در مرزها دچار مش��کات نش��وند. وی با بیان اینکه 
همکاری های بانکی و پولی بین دو کش��ور به عنوان 
راس مس��ائل مطرح ش��ده در این دیدار بود، افزود: 
اینک��ه ما بتوانیم هم در تبادل بین روبل و ارز و هم 
در مس��ائل ارتباطی بین دو بان��ک مرکزی و اینکه 
ش��عبات از بانک های روس��ی در ایران و از ایران در 
آنجا فعال ش��وند، بسیار مورد تاکید قرار گرفت. چرا 
که این رویه می تواند در بهبود مس��ائل مالی و پولی 
به طریق صحیح کمک کرده تا این رویه با س��رعت 
و پرحجم انجام شود و روند این مسائل بین طرفین 
بحث و بررس��ی شد. قالیباف ابراز امیدواری کرد که 
فرصت پیش آمده افزایش یافته و خاطرنش��ان کرد: 
البته در یک سال گذشته رشد خوبی در روابط بین 
ایران و روس��یه انجام ش��د و مطمئن هستم که در 
ط��ول برنامه هفتم که سیاس��ت ما تقویت روابط دو 
جانبه با همسایگان است، این روابط به چندین برابر 

با کشور فدراسیون روسیه خواهد رسید.

معاون رییس جمهور و رییس س�ازمان انرژی 
اتم�ی ایران اظه�ار کرد: با ت�الش روزافزون و 
فراوانی ک�ه محققان و متخصص�ان جوان این 
س�ازمان داش�ته اند؛ توانس�ته ایم قابلیت های 
خود را در زمینه تولید رادیو داروهای گوناگون 

به صورت روزافزون ارتقا دهیم.
ب��ه گزارش ایس��نا، محمد اس��امی با بی��ان این 
مطلب در جریان بازدید از خط تولید رادیو داروهای 
تشخیصی و درمانی شرکت پارس ایزوتوپ بیان کرد: 
علیرغم مزاحمت های دشمنان و تحریم های سنگین 
و همه جانبه ای که علیه کشورمان اعمال شده  است؛ 
توانس��ته ایم به لطف الهی در مس��یر پیشرفت قرار 
گیریم و تاش متخصصان و همکاران ما در سازمان 
انرژی اتمی به ثمر نشس��ته است و اکنون به معنای 
واقع��ی کلمه و به ش��کل حقیق��ی در زمینه تولید 
رادیو دارو به تراز جهانی دست یافته ایم و امروز این 

پیشرفت یک واقعیت است.
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی ای��ران تأکید کرد: 
نکت��ه ای که در این مقطع برای ما حائز اهمیت بوده 
و هس��ت؛ این اس��ت که بتوانیم در بخش داروهای 
تشخیصی و تولید محصوالت، ضریب دقت را افزایش 
دهیم و همچنین در نظر داریم تا بر تعداد داروهایی 

که در بخش درمان کاربرد دارد نیز بیافزاییم.
رییس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: در این مقطع 
زمانی ش��اهدیم که در ۲۰۶ مرکز پرتو پزش��کی در 
سطح کش��ور از رادیو داروهای تولید داخل استفاده 

می شود.
مع��اون رئیس جمهوری ادامه داد: س��االنه حدود 
یک میلی��ون بیم��ار تحت درمان با ای��ن داروها قرار 
دارند و در س��ازمان انرژی اتمی توانسته ایم به تمام 

تقاضای کشور در زمینه رادیو دارو پاسخ دهیم.
وی با اش��اره به دستاوردهای اخیر این سازمان در 
حوزه پزشکی هسته ای گفت: دستاوردی که اخیراً و 
بر پایه تحقیقات به دست آمده شامل داروی ید-۱۳۱ 
اس��ت که این دارو به ۲ صورت محلولی و کپس��ولی 
تولید و عرضه ش��ده ک��ه به درمان انواع س��رطان ها 
کمک می کند و گامی بزرگ در این زمینه محسوب 

می شود.
اسامی خاطرنشان کرد: سازمان انرژی اتمی ایران 
افتخ��ار دارد که در عرصه تولید رادیو داروهای مورد 
نیاز برای درمان س��رطان توانسته گام های بزرگ و 

سازنده ای بردارد.
معاون رییس جمهور اظهار کرد: اقدامات س��ازمان 

انرژی اتمی در زمینه ایجاد این ظرفیت چش��مگیر 
س��بب شده تا ایران در جمع  کش��ورهای برتر دنیا 

قرار گیرد.
اس��امی تصری��ح ک��رد: تحقیقات علم��ی و نیز 
پژوهش های کاربردی که تاکنون در س��ازمان انرژی 
اتمی انجام شده؛ تجهیزاتی که در مقیاس البراتواری 
ساخته شده و مورداس��تفاده قرارگرفته؛ و همچنین 
فرآین��دی که به کمک پزش��کان متعه��د همکار با 
سازمان ایجادشده است؛ سبب شده تا فاز بالینی این 
داروها طی ش��ود؛ همچنین تجهیزاتی که به مرحله 
تولید صنعتی رس��یده و اکنون در حوزه پزشکی به 
کار گرفته ش��ده اس��ت درمجموع حاصل طراحی، 

مهندسی و ساخت سازمان انرژی اتمی ایران است.
وی تأکید کرد: مجموع این موارد س��بب ش��ده تا 
امروز با توجه به ظرفیتی که ایجاد کرده ایم؛ بتوانیم 
نیاز داخلی به رادیو داروها را تأمین کنیم و همچنین 
صادرات این رادیو داروها در جریان بود که به دلیل 
کرونا متوقف شد،  لیکن دوباره صادرات رادیو داروها 
را در دستور کار قرار دادیم زیرا تقاضای فراوانی برای 
محصوالت ما وجود دارد و ما آن را گسترش خواهیم 

داد.
اس��امی گفت: خوش��بختانه در بخ��ش طراحی، 
س��اخت و عرض��ه تجهی��زات خطوط تولی��د رادیو 
داروها نیز با اس��تفاده از قابلیت طراحی – مهندسی 
توانس��ته ایم گام های اساس��ی برداریم که این موارد 

جزو افتخارات ملی محسوب می شود.

قالیباف: کمیسیون مشترک ایران و روسیه فرصتی برای مقابله با تحریم های آمریکاستامیرعبداللهیان: اتحادیه اروپا درپی برداشتن گام های پرهزینه نیست

اسالمی اعالم کرد:

 به تراز جهانی در زمینه تولید رادیو داروها دست یافته ایم

انتص��اب بجا و شایس��ته جنابعالی به س��مت مدیر مالی ش��هرداری منطقه ۲ 
 کانش��هر را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون ش��ما را از درگاه ایزد منان

مسئلت می نماییم.
مهندس محمدرضا آستن-سلیمان محمودی 

جناب آقای مهندس علی ساعدی   تبریک


