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گسترش ارتباط دانشگاه و جامعه راهکار 

اصلی عبور از چالش های ایالم است
ــت:  ــام گف ــاوری دانشــگاه ای ــت پژوهــش و فن سرپرســت معاون
ــور از  ــی عب ــکار اصل ــه راه ــگاه و جامع ــاط دانش ــترش ارتب گس

ــت .... ــام اس ــتان ای ــرح اس ــای مط چالش ه 7 2

ــر اینکــه  ــا اعتقــاد ب ــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس ب نائ
ــرای  ــی ب ــا ناکاف ــایند ام ــی خوش ــدگان اتفاق ــفافیت آراء نماین ش
کشــور اســت، گفــت: بایــد دامنــه شــفافیت در کشــور وســیع تر و 

مشــمول تمامــی ارکان دولــت نیــز شــود ....

انرژی  کمیسیون  رییس  نایب   
مجلس گفت: درباره نرخ خوراک 
و  پیشنهادها  پتروشیمی ها، 
کمیته  و  شده  ارائه  راهکارهایی 
حال  در  انرژی  کمیسیون  فنی 
است  آن  راهکارهای  بررسی 
مطرح  طرح های  امیدواریم  که 
مجلس  صحن  در  زودی  به  شده 
در  و  بررسی  اسامی  شورای 
 ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون 
از  نقل  به  گیرد.  قرار  نظر  مد 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
احمدی«  موسی  »حجت االسام 
کمیسیون  نگاه  اینکه  اعام  با 
و  پتروشیمی ها  از  حمایت  انرژی 
افزود:  پایین دستی است،  صنایع 

به  مختلفی  طرح های  تاکنون 
پتروپاالیشی ها  از  حمایت  عنوان 
خوراک،  به  مربوط  بحث های  و 
تنفس خوراک، تسهیات واگذاری 
کمیسیون  در  آن  مانند  و  زمین 

انرژی مطرح شده است.
در  قطع  طور  به  افزود:  وی 
و  پیشنهادها  خوراک،  نرخ  بحث 
کمیته  و  شده  ارائه  راهکارهایی 
حال  در  انرژی  کمیسیون  فنی 
که  است  آن  راهکارهای  بررسی 
شده  مطرح  طرح های  امیدواریم 
به زودی در صحن مجلس شورای 
کمیسیون  در  و  بررسی  اسامی 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار 

گیرد.

در  کرد:  عنوان  ادامه  در  احمدی 
برنامه هفتم توسعه درباره خوراک 
و  خوراک  قیمت  پتروشیمی ها، 
از  است  الزم  که  حمایت هایی 
سرمایه گذاران پتروشیمی ها، پترو 
پایین دستی  پاالیشی ها و صنایع 
خوبی  طرح های  آید،  عمل  به 

وجود دارد.
انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
مجلس درباره پیش بینی پذیر بودن 
اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه 
المللی  بین  و  داخلی  مسائل  به 
نوسان های  و  کشور، گاهی شوک 
داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور 
اینکه  به  توجه  با  و  می شود  وارد 
تصمیم  به  وابسته  کشور  اقتصاد 
های کان دولتمردان شده است، 
اقتصاد کشور  به نظر می رسد که 

ما پیش بینی پذیر نباشد.
و  تولید  افزایش  به  توجه  وی 
سرگردان  نقدینگی های  هدایت 
شد  خواستار  را  تولید  سمت  به 
که  کنونی  شرایط  در  افزود:  و 
بین المللی  فشارهای  و  تحریم ها 
و  داخلی  مشکات  ایجاد  باعث 

و  همگرایی  است،  شده  اقتصادی 
هماهنگی دولت و مجلس می تواند 
از  جلوگیری  و  مشکات  حل  در 

بحران موثر باشد.
معاون  فاحتیان«،  »هوشنگ 
مبنای  نفت  وزیر  برنامه ریزی 
خوراک  قیمت  محاسبه 
طی  پاالیشگاهی  شرکت های 
و  تشریح  را  گذشته  سال های 
اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۹، قیمت 
بین المللی  نشریه  در  خام  نفت 
کشورهای  در  قیمت  و  پلتس 
قیمت گذاری  مبنای  خلیج فارس، 
بر  و  بود  پاالیشگاه ها  خوراک 
مربوطه  دستورالعمل  آن،  اساس 
تدوین و نرخ خوراک پاالیشگاه ها 

تعیین می شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 
شرکت های  درخواست  بر  بنا 
نرخ  محاسبه  مبنای  پاالیشگاهی، 
قیمت  گفت:  کرد؛  تغییر  خوراک 
سال  دستورالعمل  در  خوراک 
صادراتی  نرخ  براساس   ،۱۳۹۹
نفت خام و میعانات تدوین و اباغ 

شد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد:

ارائه پیشنهادهایی درباره تعیین نرخ خوراک 
پتروشیمی ها در بودجه

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@

2

عده ای تالش می کنند همزمان با 

مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند

سید ابراهیم رئیسی : 

سخنگوی دولت: 
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سخنگوی دولت: کسری بودجه 
۱۴۰۱ خط قرمز دولت است

 سخنگو و رییس شورای اطالع  رسانی دولت، کسری بودجه را خط قرمز 
بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: اقدامی که منتهی به کسری بودجه یا 

ایجاد تورم باشد در بودجه وجود ندارد.
علی بهادری جهرمی در گفت وگویی، جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ در جهت 
و  کرد  عنوان  اقتصاد،  حوزه  در  مردم  جایگاه  و  نقش  توسعه  و  تقویت 
گفت: محوریت و چارچوب بودجه  طراحی شده مبتنی بر این نگاه است 
و به همین منظور صندوقی تحت عنوان »صندوق پیشرفت و عدالت« در 
این بودجه پیش بینی شده که از منابع آن صندوق می شود برای جلب 
به منظور اجرای طرح های ملی و  مشارکت بخش خصوصی و عمومی 

استانی استفاده کرد.
سخنگو و رییس شورای اطالع  رسانی دولت، ادامه داد: در توزیع منابع 
بودجه سعی شده است به آمایش سرزمینی توجه شود. هم در جهت 
افزایش عدالت در توزیع منابع در استان های مختلف کشور به ویژه برای 
آمایش سرزمینی،  بر  اینکه مبتنی  استان های محروم و هم  از  حمایت 
موارد و طرح ها و موضوعات مورد نیاز استان در اولویت حمایت های مالی 

دولت قرار بگیرد.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: امسال هم چارچوب های کلی اختیار در 

بودجه به خود استان ها واگذار شده است.
به  اقدامی که منتهی  بودجه خط قرمز دولت است  وی، گفت: کسری 
کسری بودجه یا ایجاد تورم باشد در بودجه وجود ندارد. همزمان سعی 
شده از بقیه ابزارهایی که ممکن است به هر نحو منجر به افزایش نقدینگی 

یا ایجاد تورم شود مثل تسهیالت تکلیفی ممانعت و جلوگیری شود.
بهادری جهرمی یادآور شد: حتی هزینه های جاری دولت در بودجه سال 
۱۴۰۰ صرف نظر از افزایش حقوق کارمندان که طبق روال معمول باید 
انجام می شد نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته و دولت سعی 
تورم  اینکه  برای  دهد  کاهش  را  خود  جاری  هزینه های  از  است  کرده 

جدیدی در بازار ایجاد نشود.

 رییس جمهور گفت: عده ای شبانه روز در 
تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال 
ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا 
خواسته های خود را به ملت تحمیل کنند. 
در  شنبه  سه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید 
با  دانشجویی   و  شفاف  »صریح،  نشست 
دانشجو  روز  مناسبت  به  جمهور«  رییس 
در  دانشجویی  تشکل  پنج  دعوت  به  و 
دانشگاه صنعتی شریف، در سخنانی گفت: 
خبر دقیق داریم که عده ای شبانه روز در 
تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال 
ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا 
خواسته های خود را به ملت تحمیل کنند. 
سوال  به  واکنش  در  رییس جمهوری 
معرفی  را  افراد  این  چرا  که  دانشجویی 
اطالعاتی  دستگاه های  گفت:  نمی کنید 

پیگیر موضوع هستد. 
در  افراد  این  از  برخی  داد:  ادامه  رییسی 
از کشور در  برخی هم در خارج  و  داخل 
فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن 

قیمت ارز هستند. 
وی خاطرنشان کرد: منابع ارزی موجود در 
وضعیت خوبی قرار دارد و برخالف روزهای 
اولی که دولت را تحویل گرفته ایم، نگران 

وضع ارز نیستیم. 
رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد، نان و 
سفره مردم را به مذاکرات گره نمی زنیم، 
گفت: فروش نفت نیز به رغم تهدیدها و 
صادرات  و  دارد  خوبی  شرایط  تحریم ها 
افزایش  گذشته  از  بیش  میعانات  و  نفت 

یافته است.
پس  را  ترجیحی  ارز  حذف  الیحه  دولت 

نگرفته است
کرد:  اظهار  نشست  این  ادامه  در  رییسی 
و  مطالعه  با  ترجیحی  ارز  حذف  الیحه 
و  است  شده  ارائه  و  تدوین  شده  حساب 
پس  درباره  شده  مطرح  مطالب  برخی 
گرفتن آن از مجلس، صحت ندارد و خالف 
در  الیحه  این  برسی  فوریت  است.  واقع 

مجلس رای نیاورده است. 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه ساماندهی 
یارانه و ارز به ویژه ارز ترجیحی و وضعیت 
تصریح  می شود،  پییگیری   با جدیت  بازار 
و  دارد  جراحی  به  نیاز  ما  اقتصاد  کرد: 
حاضریم برای سامان یافتن اقتصاد کشور 

و زندگی مردم از آبرویمان مایه بگذاریم.
وی با بیان اینکه باید زندگی مردم سامان 
یابد و آرامش بر فضای جامعه حاکم شود، 
گفت: هر اقدام اقتصادی که دولت بخواهد 
انجام دهد، مردم و فعاالن اقتصادی را در 

جریان می گذارد.

 وی تصریح کرد: در دوگانه رضایت خواص 
و رضایت عموم مردم، رضایت مردم را بر 

رضایت خواص ترجیح می دهیم.
رییس دولت سیزدهم درباره برنامه دولت 
برای حمایت از تولید داخل هم گفت: به 
هیچ شرکت دولتی اجازه واردات کاالهایی 
کیفیت  با  مشابه  آن  که  نمی دهیم  را 

مناسب در داخل کشور تولید می شود.
با  اعتراض  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
با  سیاسی  جرم  و  دارد  تفاوت  اغتشاش 
نقد  گفت:  است،  متفاوت  امنیتی  جرم 
کشور  رشد  زمینه ساز  را  نقدپذیری  و 

می دانیم و به نقدها توجه می کنیم.
وی افزود: زمانی که ریاست دستگاه قضا 
را بر عهده گرفتم در همان ابتدای کار با  
اصحاب رسانه جلسه گذاشتم وآنجا گفتند 
از برخی رسانه ها شکایت  که قوه قضائیه 
کرده است. من همان جا دستور دادم هر 
شکایتی از رسانه ها وجود دارد پس گرفته 

و مختومه شود. 
ده ها  هم  دولت  در  داد:  ادامه  رییسی 
شکایت از افراد و رسانه ها مفتوح بود که از 
همان روز اول از همه شکایت ها گذشتیم 
و تا امروز هم به رغم اینکه برخی حرف ها 
غیرواقعی  مطالب  و  شد  زده  تهمت ها  و 
از  شد،  مطرح  دولت  در  انتصابات  درباره 

کسی شکایت نکرده ایم.
سه  در  دولت ها  ترکیب  به  اشاره  با  وی 
دهه گذشته، خاطرنشان کرد که در دولت 
بستگانش  و  فامیل  از  سیزدهم هیچ یک 
انتصابات  برخی  اما  نگرفته اند،  مسئولیت 
فامیلی را بعنوان اسم رمز برای حمله به 

دولت به کار گرفتند.
رییس دولت سیزدهم همچنین گفت: در 
ماجرای حمله سایبری می خواستند فتنه 

بزرگی در کشور ایجاد کنند اما آنچه سبب 
ایجاد آرامش شد این بود که مردم احساس 
کردند دولت در کنار آنهاست و با همه توان 

تالش می کند مشکل را حل کند.
رییسی افزود: امید به  آینده و اعتماد مردم 
را سرمایه بسیار ارزشمند برای دولت می 

دانیم و برای افزایش آن تالش می کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم 
در  داشت:  اظهار  کند  می  کار  روز  شبانه 
و  داریم  اقتصادی  ستاد  جلسه  دو  دولت 
حضور  آن  در  اقتصادی  تیم  اجزای  همه 
دارند و از نظرات کارشناسان و صاحبنظران 

هم بهره می بریم.
هماهنگ  دولت  اقتصادی  تیم  گفت:  وی 

است و ما برنامه اقتصادی روشنی داریم.
برنامه های  ترین  محوری  جمهور  رییس 
دولت را سند تحول عنوان کرد که به گفته 
از ۱۶ پژوهشکده و  او محصول کار بیش 
بوده  صاحبنظر   ۶۰۰ از  بیش  همکاری 

است.
رییسی گفت: در این سند ۳۷ موضوع مهم 
به  راهکارها  و  راهبردها  کشور، مشکالت، 

طور دقیق مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در همین گام 
نخست سند مالی بودجه۱۴۰۱ را مبتنی 
کسری  تا  کرده  تدوین  تحول  سند  بر 

نداشته و تورم زا نباشد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه حرف های 
حاشیه ای جا نمی زنیم و نظارتمان را ادامه 
می دهیم، گفت: دولت بدنبال تحول است و 
محور این تحول نیز عدالت است و ما برای 
اجرای عدالت، آمایش سرزمینی را بعنوان 

یک سند مد نظر قرار می دهیم.
سفرهای  درباره  سیزدهم  دولت  رییس 
استانی هم گفت: این سفرها با برنامه انجام 

با  آن  مصوبات  و  تصمیمات  و  شود  می 
جدیت پیگیری می شود.

رییسی با بیان اینکه دولت سیزدهم شفاف 
پشت  از  وزیر  وقتی  افزود:  می کند،  عمل 
واقع  در  می دهد،  وعده  مردم  به  تریبون 
چیزی از چشم مردم دور نمی ماند و اولین 

ناظر هم خود مردم هستند.
رییس جمهور با اشاره به عزم دولت برای 
تکمیل و به سامان رساندن پروژه های نیمه 
تمام گفت: پروژه های نیمه تمام مربوط به 
یک سال و دو سال نیست و به جرات می 
مانده  زمین  بر  است  گویم که ده ها سال 
است و تصمیم دولت این است که اینها را 

شناسایی و تمام کند.
 وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
از  گذشته  به  مربوط  مشکالت  برخی  به 
جمله مسئله شرکت هفت تپه گفت: خیلی 
از  اما  با مردم مطرح نکردیم  از مسائل را 
دولت گذشته خواستیم  مسئله هفت تپه 
را حل کند و این شرکت به دولت برگردد 
اما در دو سه ماه  ندارد  امکان  که گفتند 
اخیر، مشکل این مجموعه به راحتی حل 

شد.
یک  نه  سیزدهم  دولت  که  گفت  رییسی 
را  مقروض  خزانه  یک  بلکه  خالی  خزانه 
هزار   ۱۰ ماهیانه  اکنون  و  گرفت  تحویل 
هزینه ها،  دیگر  کنار  در  تومان  میلیارد 
قبل  دولت  شده  هزینه  فاکتورهای  برای 

می پردازد.
حال  عین  در  سیزدهم  دولت  رییس 
خاطرنشان کرد با این وجود دولت تالش 
کرد تورم را کنترل کند و  بر اساس گزارش 
اما  به کاهش است  رو  تورم  آماری  مراکز 
باید برای برآوردن خواست و انتظار مردم 

بیش از پیش تالش کرد.

سید ابراهیم رئیسی : عده ای تالش می کنند 
همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند

خبر

توسعه و حمایت از کسب وکارهای 
خرد اینترنتی اولویت مجلس است

علیه  ها  سازی  جو  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مجلس در طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، تاکید کرد: 
در  مشاغل خرد  از  و حمایت  توسعه  دنبال  به  قضا  از  مجلس 

حوزه اینترنت است.
اسالمی  شورای  مجلس  علنی   نشست  در  قالیباف  محمدباقر 
در  معادن  و  صنایع  کمیسیون  گزارش  به  رسیدگی  پایان  در 
های  اتمام صحبت  از  ارتباطات، پس  وزارت  عملکرد  خصوص 
وزیر مربوطه، گفت: همان طور که در ابتدای بحث گفتم بحث 
هوشمندسازی و دولت الکترونیک پایه و اساس تحول حکمرانی 
است اگر به دنبال عدالت مخصوصا عدالت اجتماعی و اقتصادی 
هستیم، راه آن توسعه در همین بخش ها است. مبارزه با فساد 
و شفاف سازی در این جا است.این نکته مهمی است که وزارت 

و وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد.
اطالعات مهم  ملی  ها، شبکه  زیرساخت  در  اظهار داشت:  وی 
ترین موضوع کشور است، آقای وزیر قول داده اند که شبکه ملی 
اطالعات را در این دوره تکمیل می کنند و همه ما می دانیم 
این تکمیل در سال پایانی انجام نمی شود بلکه در برنامه وزیر 

هر سال باید بخشی از آن تحقق پیدا کند.
مزیت  ترین  مهم  اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
کشور ما نیروی جوان و دانشمند در عرصه فناوری است، گفت: 
توجه به این نیروها، ایجاد بازار کار برای آن ها و فراهم کردن 
بستری برای نیروهای جوان باید در اولویت باشد. آن ها بزرگ 

ترین سرمایه کشور هستند که نباید از دست شان بدهیم.
اقتصاد دیجیتال در کشور، گفت:  از وضعیت  انتقاد  با  قالیباف 
رسد  می  نظر  به  اما  دارد  وجود  زمینه  این  در  نظری  اختالف 
که تولید ناخالص ملی در این حوزه زیر ۵ درصد است اما در 
کشوری که نیروهای جوان و با قابلیت دارد، پذیرفته نیست که 
اولویت  از  بنابراین این موضوع  GDP کمتر از ۵ درصد باشد 
هایی است که باید به آن توجه کنیم. ما در مجلس شما را در 

این مسیر همراهی خواهیم کرد.
برای  جدی  دغدغه  کرونایی  شرایط  در  امروز  کرد:  بیان  وی 
کسب و کارهای خرد در بستر اینترنت وجود دارد، این دغدغه 
طبیعتا برای کارهای کالن مطرح است و باید توسعه و حمایت 

از این بخش را به طور مداوم در برنامه داشته باشید.
رئیس مجلس ادامه داد: علیه مجلس جوسازی شد که در طرح 
حمایت از کاربران به دنبال تعطیلی پلتفرم ها هستند که این 
حرف بیخودی است، مجلس از قضا به دنبال توسعه و حمایت از 
مشاغل مخصوصا مشاغل خرد در حوزه اینترنت بوده که امروز 
زندگی و آسایش و کسب وکار مردم آن جا است، این نکات در 

اقتصاد کالن نیز وجود دارد.
وی بیان کرد: روزی در کشور خدمات مهندسی اولویت اول بود، 
امروز حوزه خدمات فنی و مهندسی در حوزه ICT از فرصت 
های اقتصادی است که باید در اولویت های مجلس در برنامه 

های آتی قرار گیرد.
قالیباف گفت: امروز در کشور درد بی درمانی داریم که در برنامه 
هفتم به آن می پردازیم، این درد بی درمان پروژه های نیمه 
متاسفانه  است،  کاربردی  و  ساختمانی  کارهای  حوزه  در  تمام 
پروژه های نیمه تمام در حوزه ها و مسائل هوشمندسازی در 
کشور نیز آغاز شده است. در عصر کارهای دیجیتال پروژه های 
نیمه تمام معنی ندارد یا هست یا نیست؛ نیمه تمام یعنی هزینه 
هایی از بین برود و بهره نگیریم و شاید که، نه حتما، مشکالت 

ما را بیشتر خواهد کرد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با انتقاد از بالتکلیفی در کارت 
ملی هوشمند، تاکید کرد: بالتکلیفی در کارت هوشمند معنی 
ندارد، در شرایطی که حرف از شفاف سازی، امنیت اقتصادی، 
حل مشکالت مردم و تسهیل در کسب وکار می زنیم موضوع 

کارت ملی هوشمند باید حل شود.
الکترونیکی کردن بحث سالمت، گفت: امروز  وی در خصوص 
و  دارو  برای  اولویت  با  و  محدودیت  بدون  تومانی   ۴2۰۰ ارز 
کردن  فعال  راه  است،  کرده  پیدا  اختصاص  پزشکی  تجهیزات 
است.  ها  بیمه  مسیر  در  حرکت  الکترونیک  حوزه  در  سالمت 
گزارشی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است که حاکی 
از پیشرفت ۳۰ درصدی است اما با اطالعات کاملی که از گروه 
های فعال در این زمینه جمع آوری شده با اغماض می گویم 
مصلحت  به  که  است  درصد   2۰ تنها  حوزه  این  در  پیشرفت 

کشور نیست.
قالیباف اظهار داشت: در نشست با قوه قضائیه بحث حدنگاری 
مطرح شد، در آن جلسه یکی از نابه سامانی ها را در حوزه حد 
نگاری را  مطرح کردند که چند سالی است با آن مواجه هستیم.

و  دولت  در  ندهید  اجازه  کرد:  تاکید  پایان  در  مجلس  رئیس 
مجلس انقالبی و وزارت وزیری جوان، متخصص و به روز، باب 
پروژه های نیمه تمام در حوزه دیجیتال در کشور فرهنگ و باز 
شود، این ظلمی خواهد بود که قابل جبران نیست. در برنامه 
البته  پرداخت  اولویت خواهیم  با  موضوع  این  به  توسعه  هفتم 
می  که  است  اولویت  در  زیرساخت  کنار  در  نیز  محتوا  بحث 
و  در خدمت شما  زمینه  این  در  ای جداگانه  در جلسه  طلبد 

همکارانتان در وزارت ارتباطات باشیم.

باید دامنه شفافیت در کشور وسیع تر 
شود

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعتقاد بر اینکه شفافیت آراء 
باید  اما ناکافی برای کشور است، گفت:  اتفاقی خوشایند  نمایندگان 
دامنه شفافیت در کشور وسیع تر و مشمول تمامی ارکان دولت نیز 

شود.
صدیف بدری  بر ضرورت شفافیت آراء نمایندگان و شفافیت در تمامی 
ارکان دولت تاکید کرد و گفت: اگرچه شفافیت آراء نمایندگان اتفاق 
تصمیمات  جریان  در  مردم  می شود  سبب  چراکه  است  خوشایندی 
وکالی خود قرار گیرند اما این شفافیت باید در میان تمامی ارکان 

دولتی و تصمیمات مسئوالن کشور نیز وجود داشته باشد.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: باید شوراهایی که در زمینه های مختلف برای نظام و کشور 
تصمیم گیری و رای گیری می کنند عملکرد شفافی داشته باشند و این 
شفافیت باید مشمول تمامی مسئوالن اجرایی شود بنابراین باید قانون 

جامعی را در این راستا تدوین کرد تا دامنه شفافیت وسیع تر شود.

ایران اجرای تعهدات یک طرفه را 
نمی پذیرد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: اکنون نوبت 
و در صورت  تحریم ها کند  لغو  به  اقدام  بوده که  طرف های غربی 
خودداری آن ها از این کار، قطعا ضرر خواهند کرد چرا که ملت ایران 

ادامه اجرای تعهدات یک طرفه را نخواهد پذیرفت.
محمد حسن آصفری   با اشاره به برگزاری دور هفتم مذاکرات هسته 
ای وین گفت: مذاکرات در ۱۰ ساله گذشته برای به رسمیت شناختن 

حقوق هسته ای و لغو تحریم ها بوده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: جمهوری 
اسالمی خواسته عجیب و جدیدی از غربی ها نداشته بلکه این اروپایی 
ها هستند که در خواست های جدید را درباره برجام مطرح می کنند 

که نشان دهنده سوء استفاده آن ها از مذاکرات است.
وی افزود: اگر در دور گذشته مذاکرات به غربی ها اعتماد نمی کردیم 
ایران  امروز آن ها نمی گفتند که  بودیم  انجام داده  اقدام متقابل  و 

مذاکرات را به نقطه آغازین برگردانده است.
آصفری بیان کرد: بر اساس توافق هسته ای، ایران بخشی از برنامه های 
هسته ای خود را در ازای لغو تحریم ها متوقف کرد و اجازه بازرسی 
های آنالین را به آژانس هسته ای داد اکنون نوبت طرف مقابل است 
که اقدام به لغو تحریم ها کند و فعالیت هسته ای جمهوری اسالمی 

را به رسمیت بشناسد.
وی عنوان کرد: ایران به دنیا ثابت کرد که به دنبال ساخت بمب هسته 
ای نیست و جامعه جهانی این موضوع را پذیرفت ضمن اینکه آژانس 
در گزارش های متعدد خود، صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را 

تایید کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ابراز کرد: اکنون 
نوبت طرف های غربی بوده که اقدام به لغو تحریم ها کند و در صورت 
خودداری آن ها از این کار، قطعا ضرر خواهند کرد چرا که ملت ایران 

ادامه اجرای تعهدات یک طرفه را نخواهد پذیرفت.
وی اظهار کرد: در صورتی که آمریکا و اروپا تحریم ها را لغو نکنند 
جمهوری اسالمی ایران به ناچار مجبور به استفاده از گزینه های دیگر 
امکان  ها  تحریم  لغو  برای  راهبردی  اقدام  قانون  اساس  بر  که  است 

استفاده از این گزینه ها را در اختیار دارد.

2

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تکمیل 
پروژه های عمرانی به منابع مالی بسیار زیادی 
نیاز داشته و منابع پیش بینی شده در بودجه 
برای تکمیل آنها کافی نیست لذا باید در بودجه 
از ظرفیت بخش  از گذشته  بیش  آینده  سال 

خصوصی استفاده کنیم.
سید البرز حسینی ، در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ 
عملیاتی  تراز  کسری  بودجه  متاسفانه  گفت: 

اما دولت سیزدهم عنوان کرده  زیادی داشت 
واقعی،  صورت  به  ۱۴۰۱را  بودجه  الیحه  که 
بدون کسری تراز عملیاتی و به دور از مسائل 
تنظیم کرده است. برجام  توافقنامه  با  مرتبط 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
صورت  به  بودجه  اگر  تردید  بی  کرد:  اظهار 
واقعی و با توجه به شرایط حال حاضر کشور 
تنظیم شود علی رغم تمامی دشواری هایی که 

در مسیر اجرا دارد، کار مناسب و پسندیده ای 
است.

 این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: بخشی از قانون بودجه در سال  های 
و  داشته  فاصله  نظارتی  ساختار  از  گذشته 
نظارت چندانی بر آن صورت نمی گرفت اما در 
بودجه سال آتی برنامه ای ایجاد شده تا ضمن 
نظم بخشی، نظارت مجلس نیز بر آن موثرتر 

باشد.حسینی تصریح کرد: دولت مدعی شده 
در تنظیم بودجه مذکور کسری تراز عملیات 
وجود نخواهد داشت؛ کسری تراز عملیاتی در 
بودجه موجب بروز شکاف طبقاتی می شود و 
منابع مالی باید از محلی به محل دیگر انتقال 
پیدا کند لذا اهداف توسعه ای بودجه محقق 
نشده و کسری بودجه از جیب مردم به ویژه 

دهک های پایین جامعه جبران می شود.

تکمیل پروژه های عمرانی با بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی

برگ سبز و برگ کمپانی موتور سیکلت رایکا مشکی مدل 
1390 شماره پالک: 321 ایران 28339 و شماره موتور:

 CG125NB1A3099216
و شماره شاسی:

NB1       125C9008431
بنام روح اله اوریات مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد.

 اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 
آئین نامه ق.ثبت

نظر به اینکه خانم فاطمه علوی به وکالت از آقای محمدجواد 
طهرانچی طبق وکالتنامه 121251 – 1400/7/10  طبق 
درخواست وارده به شماره 11805 مورخ 1400/8/23 
باتسلیم استشهادیه مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره 
155 کرج   مبنی بر اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان یک قطعه زمین با عرصه وقف به مساحت 
از  فرعی   354 پالک  شماره  به  مربع  متر   63799/50
الکترونیک  ثبت  ذیل  سفیدار  در  واقع  اصلی   156
139820301022010617  به شماره چاپی 727365  
اعالم  حسب  که  صادر  و  ثبت  طهرانچی  جواد  محمد  بنام 
طی  و  است  گردیده  مفقود  دقتی  بی  بعلت  مالک  وکیل 
درخواست فوق الذکر تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را نموده است و طی درخواست وارده فوق 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده 
است لذا مراتب در اجرای ماده 120 ائین نامه اصالحی 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاربه 
را  خود  اعتراض  آگهی  این  انتشار  از  روز پس  ده  مدت 
این  به  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن 
اداره ارائه و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت وفق 
مقررات پس از طی تشریفات صدور سند المثنی و سپری 

شدن مهلت اعتراض اقدام خواهد گردید.
بابک احمدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم    

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم سمیه صادقی فرزند محمود با استناد 
 23 دفتر   1393/03/29 مورخ   38725 وکالتنامه  به 
مورخ   12682 شماره  بوارده  تقاضای  طی  و  کریم  رباط 
1400/09/08 وضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده دردفتر اسناد رسمی 29  رباط کریم  مدعی 
است سند مالکیت دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک قطعه باغ بشماره 481 فرعی از 16 اصلی  واقع در 
با انضمام حق المجری از پالک 480 فرعی از  رباط کریم 
160 اصلی ذیل ثبت 10101 صفحه 53 دفتر امالک جلد 
167 بشماره چاپی 722383 به نام آقای محمود صادقی 
ثبت ، صادر و تسلیم گردید که برابر گواهی حصر وراثت 
شماره 81-100 مورخ 1381/03/01 شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم و گواهی واریز مالیات 
 1383/08/03 مورخ   1632/48/733 شماره  ارث  بر 
حین  وراث  و  نموده  فوت  مالک  کریم  رباط  مالیاتی  حوزه 
از:1-سهیال2-سمیه3-سوگل شهرت  عباتند  وی  الفوت 
همگی صادقی دختران متوفی 4 – صغری عباسی همسر 
مذکور  وکالتنامه  به  استناد  با  که سمیه صادقی  متوفی، 
جابجایی مفقود  بعلت  مالکیت فوق  مدعی است که سند 
گردیده و تقاضای صدورسند مالکیت المثنی نموده است 
نامه   ائین   120 ماده  یک  تبصره  استناد  به  مراتب  لذا 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی با ارائه اصل سند مالکیت جهت تنظیم سند به 
آن دفتر خانه مراجعه نمود متقاضی را به همراه مستندات 

تنظیم سند به این اداره راهنمائی نمایید.
بابک احمدی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

 

آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140060301022001256
مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1400/04/28هیات 
در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات 
مالکانه متقاضی ظریفه خوش رفتار هریس فرزند عباس  
به  نسبت  ازتبریز  صادره   5161 شناسنامه   شماره  به 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
فرعی   - پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مترمربع   59/58
مفروز از قطعه اول تفکیکی از 125 اصلی واقع در حوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی احمد تاجیک 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اقدامات موکول  و  احاله  به دادگاه صالحه   تا  نماید  اخذ 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
و در در هر حال صدور  مالکیت صادر خواهد شد  سند 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  جدید  مالکیت  سند 

نخواهد بود.

تاریخ انتشار اولین آگهی  : 17 /8 /1400
تاریخ انتشار دومین آگهی: 2 / 10 / 1400

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

***



اقتصاد
اخبار

نشست مدیران بانک گردشگری با مالکان میکامال کیش؛

آمادگی برای اعطای تسهیالت ثابت و سرمایه در 

گردش به صاحبان واحدهای تجاری میکامال

مدیران ارشد بانک گردشگری در نشست مشترک با مالکان مجموعه میکامال 
کیش، از اعالم آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیالت ثابت و سرمایه در 

گردش به صاحبان واحدهای تجاری میکامال خبر دادند.
مدیران ارشد بانک گردشگری در این نشست، بسته های سرمایه گذاری این 
بانک برای سرمایه گذاران میکامال را تشریح کردند و اعالم کردند که برای 
پرداخت تسهیالت در بخش تجهیز دکوراسیون واحدهای تجاری و همچنین 

سرمایه در گردش آماده هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک 
گردشگری در این نشست که در مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس 
کیش برگزار شد، گفت: بسته اعتباری درنظر گرفته شده بانک گردشگری 
تمام  رضایت  که  است  گونه ای  به  کیش  تجاری  واحدهای  مالکان  برای 

عالقه مندان را برای استفاده از این ظرفیت جلب کرده است.
رسمی  افتتاح  برای  اسفند 1400  روز 10  اینکه  بیان  با  رحمتی   حسین 
میکامال کیش پیش بینی شده  است، افزود: افتتاح مجموعه منحصر بفرد 
میکامال موجب تغییر و تحول در بخش گردشگری کیش و رونق اقتصادی 

این منطقه خواهد شد.
وی تصریح کرد: بانک گردشگری از بانک های موفقی است که تعامل دوسویه 
با مشتریان را مالک کار خود قرار داده و برگزاری این نشست شاهد همین 
موضوع است؛ لذا آمادگی داریم تمام خدمات بانکی را برای همه مشتریان 
به ویژه مالکان واحدهای تجاری میکامال کیش ارائه کنیم. بانک گردشگری 
امروز شعبه محوری را کنار گذاشته و مشتری محوری را انتخاب کرده است.

عضو هیات مدیره بانک گردشگری گفت: امروز بانکداری نوین مطالبه همه 
مردم است لذا این بانک به راه اندازی بانکداری مجازی به صورت کامال آنالین 
اقدام کرده و به زودی خدمات جدیدی را ارائه خواهد کرد و این احترام و 
تکریم کسانی است که بانک گردشگری را برای دریافت خدمات بانکی انتخاب 

کرده اند. 
رحمتی با اشاره به نامگذاری امسال به تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها افزود: 
بانک گردشگری به سرمایه گذاری هایی که منجر به تولید، ایجاد اشتغال 
و رونق اقتصادی شود، توجه ویژه کرده و این مسئله جزء راهبردهای این 

بانک است.
گردشگری  بانک  گفت:  میکامال  تجاری  واحدهای  مالکان  به  خطاب  وی 
سهامدار عمده میکامال است و اعتقاد دارد که این مجموعه بی نظیر است لذا 

از این پس نقطه اتصال شما بانک گردشگری شعبه کیش خواهد بود.
معاون اعتبارات بانک گردشگری نیز در این نشست که شمار زیادی از مالکان 
واحدهای تجاری میکامال کیش حضور داشتند، گفت: پروژه میکامال یک 
پروژه ملی است که با پشتوانه بانک گردشگری به ثمر رسیده و امیدواریم هر 

چه زودتر تکمیل و به طور رسمی به بهره برداری برسد.
رضا مجیدی با تشریح بسته اعتباری بانک گردشگری برای مالکان واحدهای 
و  ثابت  اعتباری شامل دو بخش سرمایه  بسته  این  افزود:  میکامال  تجاری 
سرمایه در گردش است که به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده و همه 

مالکان میکامال می توانند از آن بهره مند شوند.
مترمربع   هر  ازای  به  گردشگری  بانک  ثابت  تسهیالت  داد:  ادامه  وی 
100میلیون ریال برای تجهیز دکوراسیون واحدهای میکامال پیش بینی شده 
و برای بازپرداخت آن یک دوره شش ماهه تنفس درنظر گرفته شده است.

معادل 20 درصد هزینه دکوراسیون به عهده مالک و 80 درصد آن را بانک 
تقبل می کند.

اساس  بر  نیز  گردش  در  سرمایه  اعتباری  تسهیالت  کرد:  اضافه  مجیدی 
طبق  آن  بازپرداخت  زمان  که  بود  خواهد  تجاری  واحدهای  اعتبارسنجی 

ضوابط بانک مرکزی 12 ماه است.
مدیرعامل میکامال کیش نیز در این نشست با بیان اینکه کمک های بانک 
گردشگری پروژه میکامال کیش را به نتیجه رساند، اعالم کرد: اگر کمک ها و 

حمایت های بانک گردشگری نبود، پروژه میکامال به ثمر نمی رسید.
نادر کشتکار گفت: بانک گردشگری کاری کرد کارستان و این بار سنگین 

)میکامال( را به نتیجه رساند.
بانک  های  بخش  سایر  و  مدیره  هیات  اعضای  ارشد،  مدیران  شهامت  وی 
از محل  نیز  بانک ها  افزود: ای کاش دیگر  گردشگری را ستودنی خواند و 
بانک گردشگری در کیش سرمایه گذاری  سودآوری خود، بخشی را مانند 

می کردند.
کشتکار ادامه داد: مجموعه میکامال به عنوان یک سرمایه ملی متعلق به شما 
مالکان واحدهای تجاری است و به جای اینکه این سرمایه ها در خارج کشور 

برود، در داخل کشور در گردش است.
وی تصریح کرد: امروز نتیجه 9 سال تالش مهندسان، متخصصان و کارگران 
زحمتکش این پروژه به ثمر نشسته و پروژه میکامال به عنوان نگین درخشان 
کیش مطرح شده و در آینده نزدیک به هدف اصلی گردشگران تبدیل خواهد 

شد.
کشتکار گفت: زمان افتتاح رسمی پروژه میکامال کیش همزمان با عید سعید 

مبعث در روز دهم اسفند ماه 1400 خواهد بود

رییس  پورابراهیمی  محمدرضا   
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
دولت  تصمیم  با  کرد:  تاکید  اسالمی 
سیزدهم در هفته های اخیر تغییرات 
ساختار  اصالح  در  توجهی  قابل 
اقتصادی کشور در دستور قرار گرفته 

که یکی از آنها بودجه 1401 است.
شورای  نشست  در  شنبه  روز  وی 
فرهنگ عمومی استان کرمان با حضور 
جمهوری،  رییس  پارلمانی  معاون 
توافق  افزود:   جمعه  امام  و  استاندار 
از رده ها حذف  با دولت در یکی  ما 
است  ای  بودجه  ردیف  هزار  چندین 
زیرا  ندارد  ما  اقتصاد  با  تناسبی  که 

بودجه برنامه محور خواهد شد.
نشست  فردا  پورابراهیمی  گفته  به 
جمعبندی بودجه برگزار خواهد شد.

مجلس  در  راور  و  کرمان  نماینده 
تصویب  تا  گفت:  اسالمی  شورای 
اسفندماه  دوم  نیمه  تا  بودجه  نهایی 
محتوایی  های  برنامه  جاری  سال 
این  با  را  عمومی  فرهنگ  شورای 
برش  با  امور  که  کنید  آماده  رویکرد 
های وزارتخانه ای در حوزه فرهنگی 
کار  دستور  در  و  شود  بندی  تقسیم 

قرار گیرد.
زمینه  این  در  اظهارداشت:  وی 
شورای  از  محتوایی  برنامه  ارائه  باید 
فرهنگ عمومی استان کرمان داشته 
باشیم که رویکرد آن تبیین و تشریح 
پایتخت  عنوان  به  کرمان  جایگاه 

مقاومت اسالمی باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
کنیم  می  آمادگی  اعالم  شد:  یادآور 
بودجه  حوزه  تغییرات  با  برنامه  این 

1401 و تبدیل ردیف محور به برنامه 
محور را در استان کرمان آغاز کنیم.

پورابراهیمی با اشاره به جایگاه کرمان 
پس از شهادت سردار سلیمانی افزود: 
جدید  فرهنگی  جریان  یک  با  امروز 
سردار  شهادت  از  پس  که  مواجهیم 
و  شده  ایجاد  کشور  در  سلیمانی 
ایجاد  را  شهادت  و  مقاومت  فرهنگ 
استان  جریان  این  خاستگاه  کرد؛ 
کرمان و افتخار می کنیم این شهید 

از اهالی این استان است.
وی عنوان کرد: نزدیک به 2 سال به 
دالیل مختلف از مجموعه اقدامات در 
استفاده از این ظرفیت بزرگ معنوی 
تنها  نه  ظرفیت  این  ماندیم،  عقب 

مربوط به کرمان و ایران بلکه متعلق 
به تمامی آزادیخواهان  جهان است.

ملت  خانه  در  راور  و  کرمان  نماینده 
گفت: در حضور میدانی در کشورهای 
وجود  که  شود  می  مشخص  منطقه، 
کشورها  این  در  سلیمانی  شهید 
قاسم  حاج  امروز  است؛  مشهود 
سلیمانی منتخب مردم سوریه و دیگر 
کشورهای اسالمی است که قلوب این 

کشورها را تسخیر کرده است.
وی ادامه داد: اعتقاد داریم کرمان به 
عنوان پایتخت مقاومت اسالمی است 
که این امر باید ابتدا در حوزه شورای 
شود  ضبط  و  ثبت  عمومی  فرهنگ 
که روز شهادت شهید سلیمانی را به 

تقویم  در  مخصوص  روز  یک  عنوان 
کرمان  جایگاه  با  و  ببینیم  کشور 
تبیین شود زیرا دستاورد بزرگی برای 

انقالب و کشور است.
حیات،  زمان  افزود:  ابراهیمی  پور 
سردار  شهادت  از  پس  و  شهادت 
اسالمی  جمهوری  برای  سلیمانی 
سرمایه ای محسوب می شود که باید 
ببریم  بهره  مناسب  صورت  به  آن  از 
عرصه  این  در  مهمی  های  برنامه  و 

جریان فرهنگی کشور تعریف کنیم.
وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ از اینجا 
باشد که در  تواند خون جدیدی  می 
این  و  شود  تزریق  جامعه  فرهنگ 

انتظار را از مردم داریم.

پورابراهیمی: اصالح ساختار اقتصادی 
در دولت کلید خورده است

گزارش

تبیین  ظرفیت های بانک توسعه تعاون و 
سازمان غذا و دارو برای افزایش همکاری ها

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در دیدار با مدیران سازمان 
تاکید  دستگاهی  میان  همکاری های  افزایش  لزوم  بر  دارو  و  غذا 

ورزید.
در  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو  ایرانی  جعفر  محمد 
نشستی با مدیران سازمان غذا و دارو ضمن تقدیر از فعالیت های 
گفت:  کرونا  دوران  ویژه  به  گذشته  ایام  در  الزم  اقدامات  و  موثر 
دستگاه های اجرایی در پیشبرد وظایف تخصصی خود نیاز است تا 

همکاری و تعامل کافی با دستگاه های همکار داشته باشند.
وظیفه  اجتماعی،  نهاد  مهمترین  عنوان  به  دولت  افزود:  وی 
مسیر  در  را  سازمان ها  و  اجرایی  دستگاه های  سازماندهی 
خدمت رسانی به مردم بر عهده دارد و دستگاه ها و سازمان ها نیز 
در صدد هستند تا رضایت ذینفعان و عموم مردم را فراهم سازند.

نقش  ایفای  دارو  و  غذا  سازمان  فعالیت  از  بخشی  گفت:  ایرانی 
و  غذایی  امنیت  رعایت  در  راهبردی  و  سیاستگزاری  نظارتی، 
سالمت تغذیه ای آحاد جامعه است و رعایت موازین و استانداردها 
در این زمینه می تواند بنگاه ها و صنایع غذایی و دارویی را در مسیر 
صحیح فعالیت قرار داده و مقبولیت این صنایع را در سطح ملی و 

بین الملل افزایش دهد.
بانک در اجرای  این  تعاون گفت:  بانک توسعه  عضو هیات مدیره 
تبصره 18 قانون بودجه و طرح اشتغال روستایی تاکنون بسیاری از 
واحدهای صنعت غذایی و دارویی کشور را تامین مالی نموده است 
و چنانچه این سازمان مسیرهای همکاری را در حوزه های بانکی، 
تامین مالی و فناوری بانکی مد نظر داشته باشد بانک توسعه تعاون 

می تواند نقش عاملیتی خود را به نحو مناسبی به اجرا درآورد.
با ترویج تحریم های ناجوانمردانه، معیشت و  ایرانی گفت: دشمن 
سالمت مردم را هدف قرار داده و در این مبارزه ی نامتوازان، نقش 
گردیده  مشخص  پیش  از  بیش  حوزه ها  این  متولی  دستگاه های 

است.
وی گفت: بانک توسعه تعاون آمادگی همکاری، تعامل، مشارکت 

و هم افزائی فی مابین بانک متبوع و سازمان غذا و دارو را دارد .
دکتر فرامرز خدائیان مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو نیز ضمن تاکید بر تقویت بیشتر همکاریها گفت: 
وظایف و تکالیف توسعه ای و نقش حمایتی هر دو دستگاه موید 
آن است که می توان به یک سند تفاهم و مشترک در جهت اهداف 

عالیه هر دو دستگاه و تامین رضایت حرکت نمود

بانک پاسارگاد 16ساله برای هفتمین بار، 

بانک سال ایران شد
سال  بانک  عنوان  به  را  پاسارگاد  بانک  سال،  هفتمین  برای  بنکر  نشریۀ 
جمهوری اسالمی ایران در سال 2021 انتخاب کرد. گفتنیست براساس 
این رتبه بندی، بانک پاسارگاد از نظر نرخ بازده سرمایه )ROC( رتبه اول 

خاورمیانه و رتبه 13 جهانی را نیز کسب کرد.
در ارزیابی »بانک سال 2021« بنکر، مدیران این نشریه پس از در نظر 
مربوط  و سایر شاخص های  مالی  تمامی شاخص های عملکردی،  گرفتن 
به کسب وکار، عنوان »بانک سال 2021 جمهوری اسالمی ایران« را برای 
هفتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا کردند. بانک پاسارگاد قبل تر در سال  
2010 و سال های متوالی 2012 تا 2016 موفق به کسب این عنوان شده 

بود و از این حیث، پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می شود.
کشورها  برتر  بانک های  انتخاب  ارزیابی  بنکر،  نشریۀ  مدیران  گفتۀ  به 
سختگیرانه ترین، تحلیلی ترین و دقیق ترین ارزیابی ساالنۀ این نشریه است. 
دلیل چنین سختگیری و دقتی تعداد باالی بانک های متقاضی و اهمیت 
عنوان اهدایی به این بانک هاست. مدیران این مؤسسه، معرفی یک بانک به 
عنوان بانک سال یک کشور را به ویژه در دورۀ اخیر، دال بر توانایی مالی و 

ایفای نقش کلیدی آن بانک در اقتصاد و آیندۀ بازار می دانند.
نشریۀ بنکر )The Banker( وابسته به Financial Times با قدمتی 
95ساله از نخستین مجالت تخصصی بانکداری در جهان و یکی مراجع 
سرمایه  بازار  و  بین المللی  بانکداری  حوزۀ  تحلیل های  و  اطالعات  اصلی 
از  برداشتن اطالعات بیش  با در  این نشریه  بانک دادۀ  به شمار می رود. 
چهار هزار بانک از سراسر جهان می تواند به خوبی بنیۀ مالی و عملکردی و 
درجۀ سالمت بانک ها را از طریق ارزیابی شاخص هایی مانند میزان سرمایۀ 
پایه، نسبت کفایت سرمایه و سایر نسبت  های سوددهی و عملکردی در 

مقابل رقبایشان ترسیم کند.
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 حمایت بانک رفاه از
 تولید ملی 

دکتر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران برخی از اقدامات 
و فعالیت های توسعه ای این بانک را تشریح کرد.

مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: بانک رفاه کارگران در سه بخش 
به تولید کشور کمک می کند. یکی از این محورها، پرداخت تسهیالت 
خرد به خریداران است که تحت عنوان طرحی به نام رفاه کاال انجام 
می شود و در این طرح برای همه بازنشستگان و حقوق بگیران این 
تولیدی  واحد های  از  می توانند  که  می شود  صادر  کارت هایی  بانک، 
خرید کنند و این بانک، پس از پرداخت مبلغ خرید به شرکت تولیدی، 
مبلغ مذکور را بصورت اقساطی و در مدت 3 سال با نرخ 15درصد، از 

بازنشستگان و حقوق بگیران دریافت می کند.
هلل گانی دومین محور حمایتی این بانک از تولید را مبحث واریز تجمعی 
عنوان کرد و گفت: تمامی فروشندگانی که قصد فروش اقساطی دارند 
می توانند از سامانه ای به نام "بتا " بهره مند شوند، به این معنا که بانک 
رفاه برای همه افرادی که در این بانک حساب داشته یا حقوق دریافت 
می کنند، ضمانت کرده و هر ماه بر اساس خریدی که انجام می شود 

مبالغ به حساب فروشنده ها واریز می شود.
وی در ادامه به حمایت های این بانک از واحد های تولیدی به خصوص 
بحث  و گفت: تالش کردیم  اشاره کرد  کرونا  ویروس  ایام شیوع  در 
با  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  همچنین  و  تسهیالت  استمهال 

همکاری بانک مرکزی با جدیت دنبال شود.
همچنین در قالب سرمایه در گردش و از محل منابع داخلی بانک به 
تولیدکنندگانی که در بانک رفاه حساب داشته و حساب آن ها گردش 

داشته باشد، تسهیالت پرداخت می شود.
نیز  کشاورزی  و  گردشگری  در حوزه  رفاه  بانک  مدیرعامل  گفته  به 

استمهال تسهیالت و یا پرداخت تسهیالت جدید انجام شده است.
مدیرعامل بانک رفاه با بیان اینکه در سال 1389 افزایش سرمایه بسیار 
خوبی در این بانک رخ داد افزود: این رقم در سال 91 به رقم 23000 
میلیارد ریال و در سال 1398 به 192 هزار میلیارد ریال رسیده است.

هلل گانی با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران در بخش های مختلف 
اقتصادی مانند صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی فعال 
شامل  را  حوزه ها  این  همه  می شود  پرداخت  که  تسهیالتی  و  است 
می شود افزود: به واسطه حمایت از کارگران، این تسهیالت با رویکرد 
تسهیالت شامل حوزه  این  البته  و  پرداخت می شود  تولیدی  عموماً 
سالمت و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بابت حقوق بازنشستگان 

نیز می شود.

اقتصادی  دیپلماسی  فراکسیون  رئیس 
امضای  از  سوریه  به  سفر  در  مجلس 
چهار سند همکاری بین ایران و سوریه 
اقتصادی  روابط  گسترش  راستای  در 

خبر داد.
وزیر  همراه  به  که  عسگری  مهدی 
صنعت، معدن و تجارت به سوریه سفر 
کرده بود،  درخصوص ارتباط و همکاری 
افزایش  هدف  با  سوریه  و  ایران  بین 
یکی  گفت:  کشور،  دو  اقتصادی  رشد 
ایران  اقتصاد  کردن  مقاوم  راه های  از 
باتوجه به تحریم  های ظالمانه، تمرکز بر 
دیپلماسی اقتصادی هوشمند به ویژه با 
همسایگان و کشورهای محور مقاومت 
و  فردیس  کرج،  مردم  نماینده  است. 
دومین  برپایی  به  مجلس،  در  اشتهارد 
نمایشگاه اختصاصی ایران در دمشق که 
با حضور وزیر صمت افتتاح شد، اشاره 
به  که  نمایشگاه  این  در  افزود:  و  کرد 
مساحت چهار هزار و 590هزار متر مربع 
شرکت   164 است،  برگزاری  حال  در 
در  را  خود  توانمندی های  کشورمان  از 
زمینه های مختلف به نمایش گذاشتند 

که می توان برپایی آن را گامی بلند در 
تولیدی  ظرفیت های  شناسایی  مسیر 
ارزیابی  سوری  تجار  با  ارتباط  و  ایران 
شرکت هایی  داد:  ادامه  کرد.عسگری 
معماری،  ساختمان،  صنعت  زمینه  در 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت  کشاورزی، 
تجهیزات پلیسی و امنیتی، مواد غذایی 
و آب و برق از کشورمان توانمندی  های 
خود را در این نمایشگاه عرضه می  کنند. 
تجهیزات  انفورماتیک،  فوالد،  صنعت 
خودرو،  و  موتورسیکلت  فروشگاهی، 
نساجی، لوازم خانگی، بانک و بیمه دیگر 
اختصاصی  نمایشگاه  دومین  غرفه  های 
را  سوریه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
نقش  اهمیت  به  می  دهند.وی  تشکیل 
اشاره  سوریه  اقتصادی  حوزه  در  ایران 
کشور  اینکه  به  باتوجه  گفت:  و  کرد 
می گذراند،  را  بازسازی  دوره  سوریه 
می تواند  دوران  این  در  ایران  نقش 
وجود،  این  با  باشد.  استراتژیک  و  مهم 
اقتصادی  حضور  تاکنون  متاسفانه 
از  یکی  که  بوده  ضعیف  بسیار  ایران 
دالیل آن به کم کاری مسئوالن مربوط 

در  اقتصادی  رویکرد  اساسا  می شود، 
سفارتخانه های ما مورد غفلت واقع شده 
که با دیدارها و نشست های فشرده ای که 
در این سفر با مسئوالن دولت، مجلس 
و بخش خصوصی سوریه انجام شد، در 
تالشیم که بسترهای این ارتباط بهبود 
یابد و موانع برطرف شود.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن به موانع موجود در این 
مسیر اشاره کرد و ادامه داد: دو مسأله 
اقتصادی  روابط  توسعه  در مسیر  اصلی 
و  کاال  ترانزیت  و  نقل  و  حمل  بحث 
دیگری تبادالت مالی است که قرار شد 
موضوع تأسیس بانک مشترک با جدیت 
عسگری  شود.  پیگیری  دولت  ازسوی 
درباره سایر موانع موجود نیز توضیح داد: 
موانع دیگری هم وجود دارد که به تدبیر 
و هماهنگی بین مسئوالن نیاز دارد مانند 
مشکل  یا  مشترک،  استاندارد  موضوع 
دلیل  به  سوریه  به  عزیمت  برای  تجار 
منظم  و  مشخص  پروازی  خط  نبودن 
روابط  در مسیر  مانع جدی  به یک  که 
تبدیل شده درحالیکه با تدبیر مسئوالن 
مربوطه قابل حل است.رئیس فراکسیون 

کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  دیپلماسی 
و  تحوالت  شاهد  گذشته  ماه های  طی 
اقتصادی  روابط  در  مثبتی  تالش های 
متقابل  سفر  هستیم؛  سوریه  و  ایران 
ایران و سوریه،  پارلمانی  هیأت دوستی 
سفر رئیس مجلس همراه با رایزنی های 
ایرانی  هیأت  حضور  اینک  و  متنوع 
برپایی  با  همزمان  مجلس  و  دولت  از 
بزرگترین نمایشگاه اختصاصی ایران در 
محسوب  اقدامات  این  جمله  از  سوریه 
رویکرد  این  داد:  ادامه  می شود.عسگری 
با  ایران  روابط  گسترش  برای  عملیاتی 
کشورهای  ویژه  به  مختلف  کشورهای 
همسایه و همسو، اقدامی موثر در مسیر 
توسعه بازارهای صادراتی و گشایش های 
کمیسیون  بود.عضو  خواهد  اقتصادی 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
صمت  وزیر  سفر  در  گفت:  پایان  در 
سند  چهار  سوریه  به  همراه  هیأت  و 
همکاری های  درباره  جمله  از  همکاری 
دو کشور در حوزه صنعت، استاندارد و 
و  ایران  بین  تجاری  صورتجلسه کمیته 

سوریه به امضای طرفین رسید.

چهار سند همکاری بین ایران و 
سوریه امضاء شد
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
اجرایی  کالسه  ذمه  سند  منقول  غیر  اموال  مزایده  آگهی 

9900221
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه 
تفکیکی   3 قطعه  مربع  متر   82/94 مساحت  به  آپارتمان 
شماره 12210-86/6/15 ثبت رباط کریم واقع در طبقه 
اول به نشانی نسیم شهر خیرآباد خیابان امام خمینی کوچه 
بنای  آن  مربع  متر   64/17 مقدار  که  ط1  پ9   6 نسیم 
بالکن مسقف است  بصورت  مربع  متر  و 30/8  پیشرفته 
طبق  مشترکات  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با 
پالک  به  آن  اجرایی  نامه  آیین  ها  آپارتمان  تملک  قانون 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از 143  فرعی  شماره 2055 
از 1712 فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی رباط 
: حدود آپارتمان : شماال 10/6 متر و 2 متر پخ به  کریم 
گذر شرقا 70/18 متر به پالک جنوبا 50/7 متر به پالک 
مشترک  تحتانی  سقف  با  کف  گذر  به  متر   10/17 غربا 
بام مشاعی است که ذیل ثبت 114678 صفحه  و سقف 
259 دفتر امالک جلد 455 بنام آقای فرض اله محمدرضا 
ثبت و مع الواسطه بنام آقای رضا روح االمین انتقال قطعی 
رهنی 91/5/21-115159  اسناد  وبموجب  است  یافته 
– 86/2/20 و 108486-86/2/20 دفتر  و 108485 
246 تهران در رهن بانک تجارت قرار گرفته که بعلت عدم 
ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شماره های سند 
رهنی 108486و108485 و 115159 شده است و برابر 

دادگستری  رسمی  کارشناس   1399/11/6 مورخ  نظریه 
فوق  ملک  از:  است  عبارت  وثیقه  مورد  اجمالی  توصیف 
واقع است در رباط کریم نسیم شهر خیرآباد خیابان امام 
خمینی کوچه نسیم شش پالک 9 طبقه اول واحد آپارتمانی 
مورد کارشناسی بصورت دو خوابه و دارای کف سرامیک 
و دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام کاشی می 
می  دیواری  آبگرمکن  و  کابینت  دارای  آشپزخانه  باشد.و 
باشد.سیستم گرمایش ملک فوق بصورت بخاری و سیستم 
سرمایش آن بصورت کولر آبی می باشد.و فاقد پارکینگ 
با درنظر  و  الذکر  به موارد فوق  باشد. توجه  انباری می  و 
ششدانگ  بهای  کارشناسی  در  موثر  جهات  جمیع  گرفتن 
واحد آپارتمانی 5/100/000/000 ریال )پنج میلیارد و 
یکصد میلیون ریال( ارزیابی شده است و جهت وصول طلب 
بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر درروز چهارشنبه 
مورخ 1400/10/1 از ساعت 9 الی 12 ظهر درشهرستان 
بهارستان خ دانش پالک17 ط3 اداره ثبت اسناد و امالک 
بهارستان واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بهارستان از 
طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 
میلیون  یکصد  و  میلیارد  )پنج  ریال   5/100/000/000
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد  ریال(شروع و به 
به  منوط  مزایده  جلسه  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته 
پرداخت 10)ده( درصد  از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و 

یا خریداران می بایست قبل از شروع وقت مزایده اصل 
فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه 
درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمنا 
را  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف  مزایده  برنده 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را 
. در  استرداد نبوده و به حساب خرانه واریز خواهد شد 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد. ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آن 
ها برای این اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزایده 
ارائه مفاصا حساب  انتقال موکول به  است و تنظیم سند 
های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود . این آگهی پس 
از تایید فرآیند مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت 
قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر 
االنتشار محلی است ضمنا طبق اعالم بستانکار دارای بیمه 
گردد  اعالم  رسمی  تعطیل  روزمزایده  چنانچه  ضمنا  بوده 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
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اجتماعی
خبر

هدایت منابع به سوی فعالیت های 

تولیدی، رشد اقتصادی را به دنبال دارد

 معاون اقتصادی رییس جمهوری و دبیر ستاد اقتصادی 
موجب  ایران  بازارهای  اصالح  گفت:  سیزدهم  دولت 
شکل گیری قیمت های واقعی شده و منابع را به صورت 
بهینه به سمت فعالیت های تولیدی، سوق می دهد که 
اقتصادی  رشد  نتیجه  در  و  بهره وری  افزایش  موجب 

خواهد شد.
 »محسن رضایی« در بیست و هشتمین »همایش ملی 
به وجود ۲۰۰ هزار شغل در  اشاره  با  توسعه«  و  بیمه 
صنعت بیمه به عنوان بخشی از اقتصاد، اظهار داشت: این 
صنعت می تواند در بخش های دیگر نیز تاثیر گذاشته و 

موجب رشد و تقویت آنها شود.
بیمه و  اینکه اصالحات اساسی در صنعت  بیان  با  وی 
خاطرنشان کرد:  می دهد،  شکل  را  بازارها  دیگر  صنایع 
تغییر در بخش بیمه یک مساله کلیدی است، زیرا در 
بازاری که رانت و فساد باشد نمی توان قیمت واقعی را 

تعیین کرد.
رضایی با اشاره به افزایش نقدینگی از سوی بانک های 
خصوصی به دلیل ارائه سود بانکی باال، تصریح کرد: نباید 
اجازه داده شود در بازار بیمه برای جذب مشتری بیشتر 
تنظیم قیمت های غیر واقعی شکل بگیرد که این مهم با 

نظارت بیمه مرکزی محقق می شود.
جدی  اهداف  از  باید  بیمه  بازارهای  اصالح  افزود:  وی 
باشد، زیرا هر چه بازارهای ایران اصالح شوند قیمت های 
واقعی شکل می گیرد و منابع به صورت بهینه به سمت 
فعالیت های اقتصادی سوق پیدا می کند، در نتیجه بهره 

وری باال می رود و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
بیمه گری  به  اشاره  با  رییس جمهوری  اقتصادی  معاون 
هوشمند، گفت: این مهم باید یکی از اولویت های سال 
بخش های  همه  در  که  باشد  بیمه  صنعت  آینده  های 
ابزار  و  ابداعات  به  توجه  با  تا  داریم،  نیاز  آن  به  کشور 
عقب  روند  این  از  جهان  در  گسترده  هوشمندسازی 

نمانیم.
وی با بیان اینکه باید تالش کنیم هزینه بیمه ها کاهش 
و کیفیت آن افزایش پیدا کند، تاکید کرد: از سوی دیگر 
و  توجه  بیمه  اوراق  به  رشد،  زندگی  بیمه  باید ضریب 
سهم سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازار سرمایه افزایش 

پیدا کند.

به  پیامی  در  هالل احمر  جمعیت  رئیس   
جهانی  روز  آذر   ۱۴ بزرگداشت  مناسبت 
مکارم  ترویج  را  داوطلبان  تالش  داوطلب، 

انسانی و اخالقی دانست.
 در بخشی از پیام پیرحسین کولیوند که روز 
یافته، آمده است:  روز ۱۴ آذر  انتشار  شنبه 
یادآور تالش، در عرصه ترویج مکارم انسانی 
و اخالقی است و همواره نویدبخش همدلی 
و همراهی مردمی صدیق، در راستای حفظ 
شمار  به  بی مرز،  ابعادی  در  انسانی  کرامت 
و  ما سفارشات  آیین مقدس  در  می رود که 

توصیه های فراوانی به آن شده است.
داوطلبی،  امر  بی شک  امروزه  افزود:  وی 
کردن  نهادینه  و  جامعه  امور  در  مشارکت 
عام المنفعه  و  خیرخواهانه  فعالیت های 
بنیادهای  اصولی ترین  از  یکی  عنوان  به 
منظور  به  احمر  هالل  جمعیت  تشکیالت 
روز  و  است  بشری  نیازهای  به  پاسخگویی 
نهادهای  برای  فرصتی  داوطلب  جهانی 
کمک هایشان  تا  می آورد  فراهم  داوطلبانه 
تحقق  برای  بین المللی  و  ملی  را در سطوح 
نظام  و  بشردوستانه  و  انسانی  واالی  اهداف 
نمایش  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

بگذارند.
که  شاکریم  را  خداوند  داد:  ادامه  کولیوند 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
به همت و حمایت اعضاء و داوطلبان نیکوکار 
و خیراندیش خود و با بهره مندی از یک قرن 
امدادی،  خدمات  ارائه  با  فعالیت،  و  تجربه 
بهداشتی، درمانی، آموزشی و حمایتی خود 
مسئولیت پذیری  و  بشردوستی  اندیشه  با  و 
چشم داشت  هیچ  بدون  جامعه،  برابر  در 
دنیوی، مرهمی است بر آالم همنوعان و در 

عرصه های بین المللی خوش درخشیده است.
تأسی  با  که  مفتخریم  و  امیدوار  افزود:  وی 
داهیانه  هدایت  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  از 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و با تکیه 
بر ظرفیت داوطلبان و جوانان عزیز »در به 
مسابقه  و  مردمی  مشارکت  رسانیدن  اوج 
مانند  اجتماعی  خدمت رسانی در موضوعات 
جدیدی  رکورد  به  نیکوکاری«  فعالیت های 
خیرخواهانه  و  بشردوستانه  فعالیت های  از 
دست یابیم. کولیوند تصریح کرد: خداوند را 
جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  که  شاکریم 
محوله  وظایف  راستای  در  ایران  اسالمی 
فعالیت های  توسعه  با  گذشته  سنوات  در 
داوطلبی موجب افزایش رضایت مندی آحاد 
صحیح،  برنامه ریزی  با  و  است  شده  جامعه 
خداوند  عنایت  از  پس  و  بنیادی  و  دقیق 

صدد  در  داوطلبان  همدلی  و  هم افزایی  با 
برخورد  در  جامعه  آحاد  تاب آوری  افزایش 
با حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی است.

بار  داد:  ادامه  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
نقش  که،  می بندیم  عهد  هم  با  همه  دیگر 
گوناگون  ابعاد  در  را  ساله   ۱۰۰ نهاد  این 
ارتقاء و وسعت بخشیم، با اقدامات حمایتی 
و قانونی و حمایت از سازمان ها و مؤسسات 
آسیب های  کاهش  در  دولتی،  و  عمومی 
ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساز همواره 
به مدد همنوعان خود در اقصی نقاط کشور 
عزیزمان بپاخیزیم، به تأسی از رهنمودهای 
مردمی  دولت  برنامه های  و  عزیزمان  رهبر 
داوطلبان  ظرفیت  بر  تکیه  با  قوی  ایران  و 
احمر  هالل  جمعیت  عزیزان  سایر  و  عزیز 
فدراسیون  امسال  شعار  کامل  اجرای  جهت 

»با یکدیگر توقف ناپذیریم« در مسیری قدم 
برداریم که هر قدمش بوی عشق و انسانیت 
یک  در   - ندارد،  توقف  که  مسیری  بدهد، 
و  خطرات  کاهش  در  توان،  تمام  با  جمله 
کنیم،  ایستادگی  و  تالش  جانانه  آسیب ها 
چرا که معتقدیم با رویکردی نوین می توانیم 
سرشار  اذهان  و  توانمند  دستان  بر  تکیه  با 
مؤثر  خوبی ها  به  نیل  در  انسانی  عواطف  از 
اینجانب  پایان  در  افزود:   کنیم.وی  عمل 
تالش های  از  روز  این  گرامیداشت  ضمن 
تمامی  بشردوستانه  و  خالصانه  و  بی شائبه 
هالل  جمعیت  داوطلبان  مخصوصا  اعضاء 
تشکر  و  تقدیر  اسالمی  جمهوری  احمر 
نموده، سرافرازی و سربلندی روزافزون شما 
بزرگواران همیشه همراه را از درگاه احدیت 

خواستارم.

کولیوند: روز جهانی داوطلب یادآور تالش 
در جهت ترویج مکارم انسانی است

برنامه  به  اشاره  با  کشور  کل  دادستان   
مقام  تاکید  مورد  که  قضا  دستگاه  تحولی 
کنونی  و  پیشین  روسای  و  رهبری  معظم 
در  تحولی  برنامه  گفت:  است،  قضاییه  قوه 
تدوین  حال  در  کشور  سراسر  دادسراهای 
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  است.به  
محمدجعفر  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  تکریم  مراسم  در  شنبه  روز  منتظری 
تهران  استان  معارفه رییس کل دادگستری 
افزود:  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان  و 
برنامه تحولی در دادسرا های سراسر کشور 
در دست تدوین است و تدوین آن به زودی 
دلیل  به  تهران  دادستانی  اما  می یابد  پایان 
تحولی  برنامه  نیازمند  خود  خاص  شرایط 
ویژه است بنابراین از دادستان جدید تهران 
انتظار داریم با فوریت و در کوتاهترین زمان 
برنامه تحولی در دادسرای تهران را ارائه کند 
و کار خطیر خود را با یک برنامه زمانبندی و 

مدون آغاز کند و پیش ببرد.
دادستان  صالحی  علی  داد:  ادامه  وی 
در  ارزشمندی  تجارب  دارای  تهران  جدید 
سنگرهای مختلف قضایی از جمله دادستانی 
است  دادگستری هرمزگان  ریاست  و  فارس 
و برای او در سنگر جدید نیز آرزوی توفیق 
علی  اظهارداشت:  کشور  کل  دارم.دادستان 
سنگر  در  حضور  ماه   ۳۱ در  القاصی  مهر 
روزی  شبانه  تالش های  تهران،  دادستانی 
ریاست  سمت  در  نیز  او  برای  و  داشت 

دادگستری تهران آرزوی موفقیت دارم.
مصدق  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
معاون اول قوه قضاییه نیز گفت: در اجرای 
سند تحول قضایی نیازمند تدوین برنامه های 
و  هستیم  مختلف  حوزه های  در  عملیاتی 
که  قضایی  دستگاه  در  بخش  مهمترین 
حوزه  است  عملیاتی  برنامه های  نیازمند 
دادسراها و دادگاه ها هستند.وی با اشاره به 
انتظاراتی که از رییس کل جدید دادگستری 
استان تهران و دادستان جدید تهران وجود 
استان  دادگستری  کل  رییس  افزود:  دارد، 
سند  اجرای  در  تهران  دادستان  و  تهران 
تحول قضایی، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه 
برنامه  این  که  باشند  داشته  توجه  و  دهند 
کشور  استان های  سایر  برای  باید  عملیاتی 

نیز الگو باشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ضرورت 
دادگستری  کل  رییس  میان  هماهنگی 
نکته  بسیار  تهران  دادستان  و  تهران  استان 
دادستان  هماهنگی  و  است  اهمیتی  حائز 
ضروریات  از  نیز  کل  دادستانی  با  تهران 

انکارناپذیر است.
فساد  با  مقابله  در  بیشتر  هماهنگی  وی 
دستگاه  اصلی  های  برنامه  از  را  اقتصادی 
کل  رییس  نظارت  گفت:  و  دانست  قضا 
مفاسد  به  رسیدگی  شعب  بر  دادگستری 
پس  این  از  و  است  ها  اولویت  از  اقتصادی 
در  مقام  مسعودی  آقای  ماموریت  پایان  با 
منصب ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد 

اقتصادی، ریاست این مجتمع با رییس کل 
دادگستری استان تهران خواهد بود و بنده 
پرونده های  وضعیت  یکبار  ماه  سه  هر  نیز 
کل  رییس  از  را  اقتصادی  مفاسد  مجتمع 

دادگستری تهران جویا خواهم شد.
مصدق اظهار داشت: ریاست کل دادگستری 
استان تهران و دادستان تهران به موضوعات 
با  مقابله  و  تهران  استان  شهرستان های 
حاشیه  و  فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب های 

نشینی توجه ویژه داشته باشند.
ضروریات  از  را  دادرسی  اطاله  کاهش  وی 
موفق  استان های  از  یکی  گفت:  و  دانست 
هرمزگان  استان  دادرسی،  اطاله  کاهش  در 
بود که آقای صالحی دادستان جدید تهران، 
ریاست کل دادگستری آن استان را برعهده 

داشت.
کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  اول  معاون 
گام  مسیر  در  ها  دستگاه  و  قوا  همه  امروز 
دوم انقالب هستند و صداوسیما نیز در دوره 
زوایای  و  ابعاد  همه  دادن  نشان  با  جدید 
و  می کند  زایی  اعتماد  جامعه  در  وقایع 
بیگانه  های  رسانه  را  وقایع  نمی دهد  اجازه 

با تحریف، ارائه دهند.
مهذب  حشمتی  محمدجواد  مراسم  این  در 
تهران  استان  کل  دادگستری  سابق  رئیس 
و  مهم  موضوع  دو  حکم  و  قاضی  گفت: 
قضاییه  قوه  و  می رود  شمار  به  توجه  قابل 
شکایت  حکم،  به  رسیدگی  جز  شانی  هیچ 
و دعاوی ندارد که این اقدامات نیز بر عهده 
این حیث  از  و  قرار گرفته  همکاران قضایی 

قاضی اهمیت زیادی در قوه قضاییه دارد.
مقام  فرمایش  به  اشاره  با  مهذب  حشمتی 
باید  را  قاضی  اینکه  بر  معظم رهبری مبنی 
داشته  عزیز  قاضی  اگر  افزود:  بدارید،  عزیز 
نیز مورد احترام و تکریم  ارباب رجوع  شود 
جدی قرار می گیرد و در این صورت حسنه 
در همه ارکان قوه قضاییه جاری خواهد شد. 
شود  داشته  عزیز  قاضی  اگر  داد:  ادامه  وی 
بدون شک آرای متقن تر خواهیم داشت و 
خیال مردم از این جهت آسوده می شود و از 
سویی با عزیز داشتن قاضی شاهد رفع اطاله 

دادرسی نیز خواهیم بود.
حشمتی اضافه  کرد: خروجی همه تالش ها 
نظام  تثبیت  جهت  در  باید  ما  کارهای  و 

جمهوری اسالمی و ارزش های نظام باشد.
وی از آیت اهلل رئیسی رئیس سابق دستگاه 
محسنی  والمسلمین  االسالم  حجت  قضا، 
همکاران  سایر  و  قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای 
این  در  گفت:  و  کرد  قدردانی  خود  قضایی 
تالش  حاصل  شد  ارائه  خدمتی  اگر  مدت 
دادگستری  مختلف  بخش های  در  همکاران 
استان تهران بود و بدون شک آقای القاصی 
مسیر  ادامه  خود  تدبیر  و  درایت  با  مهر 
می دهند. همچنین علی القاصی مهر رئیس 
به  اشاره  با  تهران  استان  دادگستری  کل 
اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی خود 
بر  تمرکز  گفت:  تهران  استان  دادستانی  در 

معوقه  پرونده های  تکلیف  تعیین  مساله 
در  تسریع  برای  دادارسی  اطاله  کاهش  و 
زیادی  اقدامات  مردم  امورات  به  رسیدگی 

صورت گرفت.
پرونده های  موجودی  آمار  داد:  ادامه  وی 
در  فقره   ٨۳ و  هزار   ۲٨۲ تهران  دادسرای 
اول خرداد ٩٨ بود که این ها جزو پرونده های 
این  همکاران،  تالش  با  و  بودند  شده  ثبت 
واقع  در  و  یافت  کاهش  هزار   ۱۳٦ به  عدد 
تکلیف  تعیین  قدیمی  پرونده  هزار   ۱۴٥

شدند.
پرونده ها  ورودی  افزود: کاهش  مهر  القاصی 
همکاران  و  است  درصد   ۲۰ دوره  این  در 
توانستند ورودی را کاهش دهند. همچنین 
هزار   ۱٥۲ نیز  قدیمی  و  مسن  پرونده های 
فقره بود که به ٨۲ هزار فقره کاهش یافت، 
تکلیف  تعیین  برای  تالش  دیگر  سویی  از 
قرار  توجه  مورد  نیز  دار  زندانی  پرونده های 
متهمان  درصد  همکاران  تالش  با  و  گرفت 
نسبت به محکومان در ابتدای کار ۴۲ درصد 

بود که به ۲۳ درصد کاهش یافت.
 ٥۰ به  عملکردی  امتیازات  داد:  ادامه  وی 
درصد ارتقا یافت. ابالغات الکترونیک از ٦٧ 
به ٩۱ درصد رسید، در این دوره نیز سامانه 
مراجع انتظامی به سامانه قوه قضاییه متصل 
شد و تمام درخواست ها از طریق این سامانه 

قابل پذیرش است.
مفاسد  با  برخورد  به  اشاره  با  مهر  القاصی 
به  برخوردها  همه  داشت:  اظهار  اقتصادی 
صورت نظام مند، قانونی و به دور از هرگونه 
هیایو برخوردهای خوبی صورت گرفت که از 

سوی رسانه ها به سمع و نظر مردم رسید.
دانه  مفاسد،  با  برخورد  کرد:  تصریح  وی 
درشت ها و صاحبان نفوذ اولویت ما بود که با 
اجرای صحیح قانون و قاطعیت نسبت به این 
افراد، امیدواری  در مردم ایجاد شود. در این 
راستا ۲۴ هزار و ۳٩ فقره پرونده با موضوع 
تشکیل  تهران  داسرای  در  اقتصادی  جرایم 
و  بانک ها  مطالبات  وصول  پیگیری  و  شد 
بازگشت به بیت المال نیز در دستور کار قرار 
تهران  استان  دادگستری  کل  گرفت.رئیس 
افزود: در این دوره بازگشت به بیت المال و 
مطالبات مردم و سرمایه بانک ها در اولویت 
دادگاه  به  پرونده  اینکه  بدون  گرفت.  قرار 
ارسال شود و صرفا در مرحله تحقیقات، ٩۳ 
اقدامات  با  تنها  تومان  میلیارد  و ٥۰۰  هزار 

دادسرا وصول و به بیت المال اعاده شد. 
 ۱٧۱٦ وصول  همچنین  داد:  ادامه  وی 
میلیارد تومان در مرحله اجرای حکم و ۱۴ 
نقدی  تومان جزای  میلیون  میلیارد و ٥۰۰ 

نیز در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.
در  زیادی  پرونده های  گفت:  مهر  القاصی 
و  صادرات  از  حاصل  ارزهای  بخش های 
پرونده  همچنین  شد.  تشکیل  واردات 
متهمان مداخله ارزی، به دادگاه ارسال شد 
و  حکم  صدور  به  منتهی  آن  از  بخشی  که 

بخشی نیز در حال رسیدگی است.

دادسرای  مجموعه  در  اینکه  بیان  با  وی 
تهران سعی کردیم استقالل دادسرا با رعایت 
تعامل با همکاران اطالعاتی و امنیتی حفظ 
عملیاتی  برنامه  دیگر  سویی  از  گفت:  شود، 
تدوین   ۱۴۰۰ سال  در  را  تهران  دادسرای 
که  بود  راهبرد   ۱۲ با  مشتمل  که  کردیم 
پیش بینی ما این بود تا پایان سال آمارهای 
زمین مانده به روز شود که با تالش همکاران 

در حال انجام است.
القاصی مهر با اشاره به برنامه های دادگستری 
بحث  بر  ما  تاکید  داد:  ادامه  تهران  استان 
زیرا کار  اطاله دادرسی است  بر رفع  تمرکز 
باید به روز رسیدگی  مردم در نظام قضایی 
پرونده های  به  رسیدگی  همچنین  شود 

زندانی دار را نیز اولویت قرار می دهیم.
امنیت  به  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
شغلی همکاران قضایی خود، افزود: ما قضات 
امنیت  باید  که  داریم  شجاعی  و  پاکدست 
شغلی آن ها تضمین شود تا با آرامش فکری 
کارشان تا انحام دهند همچنین الزم است تا 
شجاعانه ار احکام آن ها دفاع شده تا عدالت 

تحقق یابد.
تشریح اولویت های دادستان جدید تهران

در  تهران  جدید  دادستان  صالحی  علی 
مراسم معارفه خود، ضمن تشریح برنامه های 
انتظارات  داشت:  اظهار  تهران،  دادستانی 
در  که  قضا  دستگاه  از  رهبری  معظم  مقام 
والمسلمین  حجت االسالم  انتصاب  حکم 
برای  منشوری  مثابه  به  بود،  مندرج  اژه ای 
دستگاه قضایی است و من نیز این موضوع 
را به منزله الزامی برای خود و همکارانم در 
دادسرای عمومی و انقالب تهران می دانم و 
عملیاتی  را  منویات  این  کرد  خواهم  تالش 

سازم.
ارتقای  رجوع،  ارباب  تکریم  داد:  ادامه  وی 
مخالن  با  قاطعانه  مقابله  اجتماعی،  سرمایه 
با  اغماض  بدون  مبارزه  مردم،  امنیت 
تکریم همکاران قضایی،  اقتصادی،  مفسدان 
نظارت مستمر و روزانه بر سراسر دادسراها و 
زیرمجموعه ها بصورت حضوری و سیستمی، 
تعامل با ضابطان در راستای افزایش امنیت 
مردم، حفظ حقوق عامه و مقابله با متعدیان 
زندان ها  وضعیت  ارتقای  حقوق،  این  به 
بهره گیری  با  کیفری  جمعیت  کاهش  و 
و  مساجد  در  حضور  و  ارفاقی  تاسیسات  از 
از  با مردم  حسینیه ها و دیدار بدون واسطه 
اولویت های دادستانی تهران در دوره  جمله 

جدید خواهد بود.
در این مراسم احکام علی القاصی مهر رئیس 
کل دادگستری استان تهران و علی صالحی 
توسط  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
آن ها  به  مصدق  والمسلمین  حجت االسالم 
اعطاء شد و از خدمات محمدجواد حشمتی 
مهذب رییس کل پیشین دادگستری استان 
تهران که از این پس در سنگر دیوان عالی 
عمل  به  تقدیر  کرد،  خواهد  خدمت  کشور 

آمد.

دادستان کل کشور: برنامه تحولی دادسراها تدوین می شود

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
در  کرد:  تأکید  کشور  استثنایی 
هنرستانی  کد   ٥٥ اخیر  سال  دو 
هنرستانی  رشته   ٦۲ و  تاسیس 

توسعه پیدا کرده است.
به نقل از مرکز اطالع رسانی و روابط 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  عمومی 
گردهمایی  در  حسینی  سیدجواد 
روز جهانی معلوالن که در مجتمع 
نابینایان شهید محبی برگزار شد، با 
بیان سیاست های آموزش و پرورش 
نیازهای  با  دانش آموزان  حوزه  در 
در  معلوالن  جمعیت  گفت:  ویژه 
نفر  میلیارد  یک  حدود  در  جهان، 
این جمعیت،  درصد  که ٨۰  است 
مربوط به کشورهای درحال توسعه 
 ۱۰۰ از  بیش  دنیا  در  باشد.  می 
میلیون کودک دچار نوعی معلولیت 
نفر  ٨میلیون  حدود  در  و  هستند 
معلولیت  دارای  ایران،  جمعیت  از 

هستند.
حسینی با اشاره این که در آموزش 
مهم  سند  دو  استثنایی  پرورش  و 
بین  »سند  افزود:  دارد،  وجود 
المللی« که به کنوانسیون حمایت 
ملی  »سند  و  مرتبط  کودک  از 
معلوالن«  از  حمایت  جامع  قانون 
که به تصویب مجلس رسیده است، 
حوزه  در  که  هستند  سندی  دو 
می  ویژه  اهمیت  دارای  استثنایی 

باشند.
وی ادامه داد: آموزه های سند ملی 
معلوالن،  از  حمایت  جامع  قانون 
در تالش است گام های مؤثری در 
انسان  دار  دوست  جامعه  راستای 
بردارد؛ در این نوع جامعه، معلولیت 
تلقی  گرفتنی  شکل  مفهوم  یک 

می شود.

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئیس 
آموزان  دانش  گفت:  استثنایی 
تحصیل  حق  ویژه  نیازهای  با 
مناسب  و  مطلوب  شرایطی  در 
و  شناختی  خاص  ویژگی های  با 
جسمی حرکتی خود را دارند و از 
همین روی، فرایند استانداردسازی 
به صورت  تجهیزات  و  فضا  محتوا، 
و  دارد  قرار  کار  مستمر در دستور 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
به  خدمات  ارائه  مرجع  عنوان  به 
عزیز  آموزان  دانش  و  کودکان 
سند  محور  بر  و  نگاه  با  استثنایی 
پرورش،  و  آموزش  بنیادین  تحول 
بوم  و  آفرین  تحول  های  چرخش 
اجرای  مستمر  به صورت  را  محور 

خواهد نمود.
وی گفت: ویژگی های دانش آموزان 
کودکان  ازجمله  ویژه  نیازهای  با 
»آسیب دیده  با  دانش آموزان  و 
بینایی«؛  »آسیب دیده  شنوایی«؛ 
»معلولیت جسمی–حرکتی«؛ »کم 
معلولیتی«؛  »چند  ذهنی«؛  توان 
»دانش آموزان  و  اتیسم«  »طیف 
یادگیری«  ویژه  مشکالت  دارای 
ارائه شده،  گستره خدمات  کنار  در 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
از  انگیز  شگفت  مینیاتوری  به  را 
تبدیل  پرورش  و  مجموعه آموزش 
مناسب  و  تألیف  که  است  کرده 
محتوای   ۱۰۰۰ از  بیش  سازی 
آموزشی؛ ارائه ۱٩ مورد از تجهیزات 
خدمات  قالب  در  توان بخشی 
حمایتی به بیش از ۴۲ هزار و ٦٦۰ 
آموزش  ارائه  آموز؛  دانش  و  نوآموز 
های شغلی و حرفه ای متناسب با 
نیاز  و  آموزان  دانش  های  توانایی 
رشته  قالب ۳٦  در  بومی  کار  بازار 

فعالیت های  از  نمونه هایی  مهارتی، 
صورت گرفته در این سازمان است.

حسینی تصریح کرد: در دوره کرونا 
بیش از ۱۰ هزار محتوای یاددهی-

یادگیری با رویکرد عدالت آموزشی 
عرضه  استثنایی  دانش آموزان  به 
در سال  معلم  هزار  و ۲۴  می شود 
همکاری  ما  با  کارگاه  با ۲۲٨   ٩٩

داشتند.
و  آموزش  سازمان  افزود:  وی 
توان  نمی  را  استثنایی  پرورش 
حوزه  با  مرتبط  صرفاً  مجموعه ای 
با  آموزان  پرورش دانش  و  آموزش 
این  نیازهای ویژه دانست، چرا که 
آموزش  وزارت  گستره  در  سازمان 
راهبردی  های  برنامه  پرورش،  و 
و  آموزشی  خدمات  ارائه  همچون 
دارای  آموزان  دانش  به  توانبخشی 
از  بیش  در  را  یادگیری  مشکالت 
و  آموزشی  خدمات  مرکز   ٨۱۰
توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری 
نماید.  می  ارائه  کشور  سراسر  در 
بی  نقش  موضوع  این  تردید  بی 
بدیلی در افزایش کیفیت آموزشی 
در مدارس ابتدایی و پیشیگیری از 
جامعه  و  روانشناختی  های  آسیب 
شناختی ناشی از خروج از مدرسه 

دارد.
سال  دو  در  داد:  ادامه  حسینی 
اخیر ٥٥ کد هنرستانی تاسیس و 
پیدا  توسعه  هنرستانی  رشته   ٦۲
جامع  سند  امروزه  است.  کرده 
آموزش های مهارتی تدوین شده و 

به استان ها ابالغ می شود.
آغاز  نقطه  این که  به  اشاره  با  وی 
سنجش  از  بهنگام  مداخالت  ارائه 
گفت:  می شود،  شروع  نوآموزان 
»برنامه سنجش سالمت جسمانی 

دبستان  بدو  تحصیلی  آمادگی  و 
با  از سال ۱۳٧۱  پیش دبستان«  و 
پوشش ۱.٥ درصدی آغاز و در سال 
۱۴۰۰ با پوشش بیش از ٩٩ درصد 
ای که  برنامه  است.  یافته  ادامه 
مستمرترین  فراگیرترین،  بی شک 
و داده محورترین برنامه آموزش و 

پرورش است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
سنجش  موضوعات  تشریح  با 
بزرگ  رسالت  گفت:  سالمت 
آموزش و پرورش استثنایی با کمک 
سایر دستگاه ها محقق خواهد شد. 
برون  و  درون  مشارکت ها  توسعه 
لذا ٩۳  باشد  مدنظر  باید  سازمانی 

درصد برنامه ها نوآورانه بود.
معاون وزیر به ساخت ۱۰٥ مدرسه 
از سوی خیرین مدرسه ساز اشاره 
به  تبلت  هزار   ۳۰ کرد:  اظهار  و 
دانش آموزان اهدا شده است »طرح 
نیز  دبیرخانه«   ۱۰۰ مدرسه   ۱۰۰
را  کلید خورده است که مشارکت 

مدنظر دارد.
وی گفت: در سال گذشته بیش از 
خدمات  دانش آموز  اولیای  هزار   ٦
با  ارائه کردند، ۲۰ هزار دانش آموز 
مهارت  یک  دانش آموز  هر  اجرای 
به کار گرفته شدند و ۱٩۳ مدرسه 
باشگاه  به  بعدازظهر  ساعات  در 

پیشکسوتان تبدیل شد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
روز  مناسبت  به  و  امروز  گفت: 
جهانی معلوالن ٥۴ پروژه به صورت 
بهره  به  و  زنی  کلنگ  همزمان 
بیش  ارزش  که  می رسد  برداری 
در  دارد  تومانی  میلیارد   ۱۲۰ از 
با  پروژه ها  این  حدود ۴۳.٨ درصد 
مشارکت خیرین محقق شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر داد؛

تأسیس ۵۵ کد هنرستانی 
در آموزش و پرورش 
استثنایی طی دو سال

خبر

تداوم افزایش نرخ ارز اقشار متوسط را 

فقیر می کند

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( وجود یارانه پنهان 
را مغایر با عدالت اجتماعی و ظلم به طبقه محروم جامعه 
دانست و گفت: دولت و مجلس در تدوین الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۱ یارانه های پنهان را اصالح کنند.
سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( ، ضمن تاکید براینکه  با وجود تکانه های اقتصادی در 
کشور اگر کار مبنایی انجام نشود، تولید فقر خواهد کرد، 
گفت: تکانه اقتصادی و نوسان نرخ ارز طی ماه های اخیر 
موجب شده تا متمول ها دارای امالک، کارخانه و ثروت، 

ثروتمندتر شده و قشر متوسط جامعه ضعیف تر شوند.
کاالهای  و  کشاورزی  محصوالت  نرخ  کرد:  تاکید  وی 
اساسی مورد نیاز مردم از جمله لبنیات، گوشت، مرغ، 
اکنون  و  است  شده  گران  و  برابر  چند   ... و  مرغ  تخم 
اولیه  مایحتاج  تامین  به  ر  قاد جامعه  افراد  از  بسیاری 
زندگی خود نیستند، بنابراین مجلس شورای اسالمی در 
بحث بررسی و تصویب بودجه این مسایل را مدنظر قرار 

دهد.
بختیاری ادامه داد: مقام معظم رهبری از مسئوالن کشور 
تاکید داشته اند تا در بحث توزیع امکانات حتما عدالت 
در  پنهان  های  یارانه  تکلیف  ابتدا  کنند.باید  رعایت  را 
کشور مشخص شود. یکی از مباحث در یارانه های پنهان 
افراد فاقد  به  تا  موضوع سوخت است که موجب شده 

خودرو و مددجویان کمیته امداد ظلم شود. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اظهار کرد: افراد 
دارای خودروهای متعدد، منازل مسکونی بزرگ و ویالها 
از همان یارانه پنهانی استفاده می کنند که برای افراد 
ناتوان مالی قرار داده شده است. در صورتی که افرادی 
در کشور وجود دارند که اگر سوخت موتورشان تامین 
خود  خانواده  غذای  و  مایحتاج  تامین  به  قادر  نشود، 
نیستند و این دور از عدالت است، امیدواریم مجلس و 
دولت نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و 
عدالت را در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ مدنظر 

قرار دهند.

چهارشنبه 17  آذر 1400سال چهارم - شماره   4106



اخبار

۸۰ مگا ولت آمپر به برق شهرک 
صنعتی سرمایه گذاری خارجی 
آذربایجان شرقی اضافه می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه عملیات اجرایی احداث پست فوق توزیع برق 
شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی در حال اجراست، 
گفت: با احداث این پست ۸۰ مگا ولت آمپر به برق این 

شهرک اضافه می شود.
سیدمرتضی نیرومند اسکویی  در گفت وگو با خبرنگاران 
با توجه به نیاز واحدهای  با اعالم این خبر اظهار کرد: 
صنعتی در حال توسعه به انرژی برق، ایجاد پست فوق 
توزیع دایمی این شهرک در دستور کار و اولویت شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان و شرکت شهرک های صنعتی 

استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی مناسب این طرح افزود: 
کلی،  طرح  از  بخشی  به صورت  پست  این  اول  فاز  در 
یک ترانس ۳۰ مگا ولت آمپر احداث می شود و در این 
راستا احداث خط دو مداره ۱۳۲ کیلو ولت در حدود دو 

کیلومتر رو به اتمام است.
نیرومند اسکویی ادامه داد: با ادامه روند کنونی، عملیات 
سرمایه  صنعتی  شهرک  در  توزیع  فوق  پست  احداث 
گذاری خارجی در تابستان سال ۱٤۰۱ به بهره برداری 

می رسد.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
ایالم گفت: گسترش ارتباط دانشگاه و جامعه 
مطرح  چالش های  از  عبور  اصلی  راهکار 

استان ایالم است.
جلسه  در   احمدی«  »محمدمهدی  دکتر 

روش های  نشست  تشکیل  برای  هماهنگی 
بهبود  و  توسعه  در  علمی  مراکز  مشارکت 
از  یکی  اینکه  بیان  ایالم،با  استان   وضعیت 
مهمترین اهداف دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
چالش های  و  نیازها  رفع  کشور،  فناوری  و 

اساسی کشور و کمک به بهبود تولید و رشد 
اساس،  این  بر  کرد:  اظهار  است،  اقتصادی 
دانشگاه ها نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت 
استان ها و همچنین کمک به بهبود تولیدات 
رسالت  این  که  دارند،  عهده  بر  منطقه ای 
و  مزیتها  از  جانبه  همه  شناخت  مستلزم 
امکانات محلی و تدوین برنامه مناسب برای 
هر استان به اقتضاء مزیت ها و شرایط خاص 

آن استان خواهد  بود.
ضرورت  و  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
در  گفت:  دانشگاه ها،  مأموریت گرایی 
کشور  توسعه  ششم  برنامه  تحقق  راستای 
و  علم   ابالغی   کلی  و  همچنین سیاست 
باید  علمی،  مراکز  و  دانشگاه ها  فناوری، 
معضالت  و  در حل مشکالت  را  نقش خود 
و تقویت مزیت های استانی تعریف کرده  و 
اقدامات الزم و مأموریت های مشخصی برای 
تدوین  خود  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های 

کنند.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، 
مراکز  و  دانشگاه ها  تمرکز  کرد:  خاطرنشان 
علمی بر توسعه مزیت های نسبی استان ایالم 
از پتانسیل های استانی، از  و استفاده بهینه 
مأموریت های محوله  به دانشگاه های استان  
محسوب  می شود، که قطعاً  با  همکاری و 
هم افزایی با استانداری و سازمان های  ذیربط 

محقق خواهد شد  و دستاوردهای آن  در 
فعالیتهای  بهبود  و  مشکالت  حل  جهت  

اقتصادی و معیشت مردم  بروز خواهد کرد.
احمدی، افزود:  طرح آمایش  سرزمین و نیز 
سند علم و فناوری استان،  به عنوان دو سند 
باالدستی، بایدچارچوب پژوهش های  استانی 

را مشخص سازد.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
با اشاره به مزیت های خوب استان ایالم در 
زمینه نفت و گاز،  کشاورزی و منابع طبیعی، 
گردشگری و مرز عراق، گفت: الزمه استفاده 
رویکرد  اتخاذ  مزیت ها،  این  از  حداکثری 
علمی و بهره گیری از پژوهش و  تحقیق در 

مسیر توسعه  استان است.
مشکالت  از  بسیاری  کرد:  تاکید  احمد 
اتخاذ   با  استان  اساسی  چالش های  و 
مطلوب  فناوری  و  پژوهشی  سیاست های 
و  بین صنعت  ارتباط  برقراری  و همچنین  

دانشگاه و جامعه  قابل حل است.
برنامه های  برگزاری  به  اشاره  با  احمدی، 
متنوع هفته پژوهش  )۱۳ الی ۱9 آذر( در 
هفته  گفت:  ایالم،  استان  و  ایالم  دانشگاه 
پژوهش ویترینی برای ارائه گزارش عملکرد 
پژوهشگران   و  محققان  ساله  یک  پژوهشی 
و   فناوری  و  علم  پارک های  دانشگاه ها،  در 

سازمان ها دولتی و خصوصی است.

گسترش ارتباط دانشگاه و جامعه راهکار 
اصلی عبور از چالش های ایالم است

اخبار

مدیرعامل آب منطقه ای فارس 
خبر داد: پیشرفت ۸۶ درصدی 

پروژه خط دوم آبرسانی به شیراز

پیشرفت  از  فارس  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
از سد  آبرسانی  اجرایی خط دوم  ۸۶ درصدی عملیات 

درودزن به شهر شیراز خبر داد.
از  فارس  استاندار  بازدید  در حاشیه  دهقانی  حمیدرضا 
خط دوم آبرسانی از درودزن به شیراز بیان کرد: عملیات 
اجرایی این خط آبرسانی سال ۱۳9۰ با هدف انتقال سه 

مترمکعب بر ثانیه آب آغاز شده است.
پیشرفت  ۸۶درصد  تاکنون  پروژه  این  اینکه  بیان  با  او 
لوله ۵۷  افزود: این خط دارای یک خط  فیزیکی دارد، 

کیلومتری از محل سد تا مخازن معالی آباد است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس همچنین خواستار 
ارائه بودجه از سوی دولت به منظور تکمیل این خط و 
اضافه شدن سه مترمکعب برثانیه آب به شهر شیراز شد.

استاندار نیز بر تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد و 
پیمانکار این طرح نیز متعهد شد تا قبل از تابستان سال 

آینده نسبت به اتمام این پروژه اقدام کند.

5استان ها

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات کارگشایی 
و توانمندسازی روستایی در کردستان

طرح  خصوص  در  کردستان  استان  روستایی  امور  کل  مدیر 
توانمند سازی، کارگشایی امور و کسب و کارهای خرد روستایی 
گفت: از سه ماهه گذشته تاکنون ٤۰ درصد از اعتبارات این 
طرح جذب و ۱۰۰ درصد آن نیز به بانک ها معرفی شده است.

راغب الفت  از جذب اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریالی به استان خبر 
داد و اظهار کرد: خوشبختانه در سال جاری تسهیالتی را تحت 
عنوان موضوع جزء ۳ از بند و- تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 

۱٤۰۰ به استان ابالغ شده است.
وی عنوان کرد: اعتبارات جذب شده در سال جاری بر اساس 
به  و  تقسیم بندی  بودجه  در  استان  شهرستان های  سهمیه 
کارگشایی  توانمندسازی،  بخش  در سه  و  اعالم  فرمانداری ها 

امور و کسب و کارهای خرد روستایی توزیع می شود.
الفت در خصوص اعتبارات بخش توانمندسازی روستایی گفت: 
یکی از این بخش ها توانمندسازی برای روستاییان استان در 
بحث خرید انشعابات؛ همانند آب، برق، گاز و ملزومات اجرایی 

و تاسیسات است.
وی در خصوص بخش کارگشایی امور روستایی افزود: بخشی 
از اعتبارات به کارگشایی امور روستایی همچون خرید جهیزیه، 
لوازم فعالیت و  ابزار و  مایحتاج زندگی، هزینه های درمانی و 

افزایش درآمد روستاییان اختصاص داده می شود.
الفت خاطرنشان کرد: همچنین بخشی از این اعتبارات به بحث 
و  روستایی  کارهای خرد  و  قالب کسب  در  نیازهای ضروری 
همچنین صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی اختصاص 

داده می شود.
مباحث  برای  اعتبارات  این  فردی  سقف  کرد:  بیان  وی 
توانمندسازی و کارگشایی امور روستایی ۲۰ میلیون تومان و 
میلیون  تا سقف ۱۰۰  روستایی  کارهای خرد  و  برای کسب 

تومان در نظر گرفته شده است.
راغب الفت از روستاییان و دهیاران خواست که افراد نیازمندی 
شد  خواهد  حل  اعتبارات  این  دریافت  با  مشکالتشان  که  را 
سال  پایان  تا  تسهیالت  این  بلکه  کنند،  معرفی  و  شناسایی 

جذب و برای استان هزینه شود.
از  درصد   ٤۰ تاکنون  گذشته  ماهه  سه  از  شد:  یادآور  وی 
بانک ها  به  نیز  آن  درصد   ۱۰۰ و  جذب  طرح  این  اعتبارات 
معرفی شده است، لذا از فرمانداری های استان تقاضا داریم که 
هرچه سریع تر برنامه های حذف و اضافه را پیگیری و کسانی که 
نتوانستند در موعد مقرر این اعتبارات را دریافت کنند جایگزین 

و از این تسهیالت بهره مند شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:

صندوق های قرض الحسنه 
تسهیل گر بین نهادهای حمایتی و 

مردم هستند
گفت:  کشور  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
صندوق های قرض الحسنه تسهیل گر بین نهادهای 
آنها  تأسیس  اساس  که  بوده  مردم  و  حمایتی 

برداشتن باری از دوش کارآفرینان است.
صندوق  از  بازدید  در  زهرایی  محمد  سردار 
قرض الحسنه محدثه بناب با بیان اینکه صندوق های 
تا  کارآفرینان  پشتیبان  همواره  الحسنه  قرض 
رسیدن به اشتغال پایدار است، اظهار کرد: یکی از 
عوامل مهم کیفی سازی صندوق ها مشارکت باالی 
از  بعضی  خصوص  این  در  که  است  آن  در  افراد 
روستاها از جمله روستای قره چپق ظرفیت قابل 
توجهی را در مشارکت صندوق دارد و این خود یک 

نقطه قوت به شمار می رود.
هر  گفت:  کشور  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
یک  و  شغلی  رشته  یک  امکان  حد  تا  صندوق 
محصول را باید مد نظر قرار دهد تا از پراکنده کاری 
جلوگیری شده و اثر فعالیت خود را به صورت موثر 

شاهد باشند.
همچنین در سفر رئیس سازمان بسیج سازندگی 
محدثه  قرض الحسنه  صندوق  از  او  بازید  و  کشور 
بناب، ۱۲ میلیارد ریال اعتبار در قالب وام های ۵۰۰ 
میلیون ریالی کم بهره در جهت اشتغالزایی روستایی 

به اعضای صندوق اختصاص داده شد.
این صندوق ها از اوایل سال 9۷ به عنوان تسهیل گر 
صندوق های قرض الحسنه شهرستان بناب شروع به 
کار کرده و تاکنون تعداد ٤۸ صندوق تشکیل شده 
است که ۱۶ مورد از آن، صندوق هایی با سرگروهی 
آقایان و ۳۲ مورد آن با سرگروهی بانوان بوده است.

همچنین تعداد اعضایی که از سال 9۷ تا به امروز 
عضو صندوق های قرض الحسنه اشتغالزایی و مردم 
تعداد  و  نفر   ۶۱۲ و  هزار   ۳ شده اند،  بناب  یاری 
سرگروه ها ۲۶۲ نفر بوده است که در کل به طور 

میانگین هر صندوق ۳۰ نفر عضو دارد.
بنابر آمار ارائه شده، تا به امروز بواسطه صندوق های 
ریال  میلیارد   ۵۱ مبلغ  به  نفر   ۷۵۵ به  مذکور، 
این  که  است  حالی  در  این  است،  شده  اعطا  وام 
اشتغالزایی  نفر  و ۲۰۰  هزار  یک  برای  صندوق ها 

ایجاد کرده اند.
همچنین عرصه هایی که مشمول اعطای این وام ها 
نان  پخت  گلدوزی،  پزی،  رشته  از  عبارتند  بوده، 
و  قالیبافی  خانگی،  گیاهی  عرقیات  تهیه  روغنی، 
برخی دیگر از کارگاه های خرد و زودبازده و اکنون 
نیز نظر بر این است تا دو شرکت تعاونی در بناب 
تشکیل شود که یکی از آنها در روستای قره چپق با 
عنوان »شرکت مشاغل خانگی« احداث خواهد شد.

گفتنی است؛ بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی 
و  موانع  بررسی  منظور  به  بناب  شهرستان  بسیج 
مشکالت کارآفرینان و صندوق های قرض الحسنه 
سازمان  رئیس  زهرایی،  سردار  حضور  با  اشتغال 
بسیج سازندگی کشور، سرهنگ اسکندری مسئول 
بسیج سازندگی استان و مسئوالن شهرستان برگزار 

شد.

در آخرین جلسه از سلسله کارگاه های مجازی 
»آشنایی با مشاغل پردرآمد در بازار کار« که 
به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
کامران  دکتر  شد،  برگزار  آذربایجان شرقی 
مشاور  و  کارآفرین  شناس،  جامعه  صداقت، 
علوم رفتاری و اجتماعی به معرفی و تشریح 
نحوه ی راه اندازی مشاغل پردرآمد در بازارکار 

آینده ایران پرداخت.
دو  به  مشاغل  گفت:  کارگاه  این  در  صداقت 
که  مشاغلی  می شوند؛  تقسیم بندی  دسته 
عالوه بر خود، دیگران را نیز پای کار می آورد 
و  می گویند  حرفه ای  مشاغل  آنها  به  که 
مشاغلی که تنها برای فرد درآمد ایجاد می کند 
که این مشاغل نیز معیشتی نام دارند که اگر 
و  اثرگذاری  اجتماعی،  موقعیت  پول،  دنبال 
رشد هستیم باید حرفه ای باشیم اما در صورتی 
که صرفا به فکر درآمدی برای گذران زندگی 

هستیم، شغل معیشتی مناسب است.
مولفه های موفقیت در مشاغل مختلف

گوناگون  مشاغل  در  موفقیت  داد:  ادامه  وی 
بتوان  اینکه  برای  دارد؛  نیاز  مولفه  چند  به 
زمان بندی شده حرفه ای را ایجاد و به درآمد 
که  است  این  آن  ضروریات  از  یکی  رسید 
تنها در  و  نکرده  به چند شغل فکر  همزمان 
باشیم، دومین  یک مورد هدف گذاری داشته 
مورد مشورت و گفت وگو با چند نفر از ریش 
سفیدان آن شغل است و اگر افرادی که سر 
رشته و کارایی در آن شغل را دارند هم نیابیم 
باید با استفاده کنندگان آن مشورت کنیم لذا 
کنندگان و گیرندگان کار اهمیت باالیی دارند.

وی افزود: سومین گام، یافتن همفکران، شرکا 
و جلب مشارکت آنها است و اگر تمایلی هم 
به کارهای مشارکتی نداشته باشیم، می توان 
به صورت عقد قرارداد همکاری کرد اما حتما 
امر توسط  ابتدای  از  باشید که  یاد داشته  به 
وکیل یا مشاور حقوقی حاذق تمامی قراردادها 

مکتوب و امضا شوند.
این مشاور علوم رفتاری و اجتماعی یادآور شد:  
مورد بعدی ثبت شرکت و موسسه است که 
اگر ثبت نشده و لوگو آن طراحی نشود، امکان 
دیگر  افراد  توسط  کار  و  آن کسب  راه اندازی 
ایجاد شغل  الزم  مجوزهای  اخذ  دارد،  وجود 
است  بعدی  مورد  مکان  تعیین  همچنین  و 
عالوه بر کسب  و  داشت  توجه  باید  که حتما 
را  الزم  مجوزهای  مربوطه،  سازمان  از  مجوز 
دریافت  باید   ... و  زیست  راهداری، محیط  از 
کرد تا هیچ مشکلی در محیط شغلی ما ایجاد 

نشود.
وی گفت: شناسایی سایز، ترکیب، گروه هدف، 
دیگر  مهم  عوامل  از  مشتریان  و  ذی نفعان 
است چرا که امروزه در تجارت های پردرآمد و 
پرسود مشاغلی موفق هستند که قبل از تولید 
بازار هدف خود را شناسایی کرده و ترکیبات، 
به  بروشور  قالب  در  را  معایب  و  مزایا  مواد، 

مشتری ارائه دهند.
وی اظهار کرد: حتما به یاد داشته باشید که 
صاحب  یا  کارفرما  مدیرعامل،  به عنوان  باید 
شرکت از یک سری هزینه های شخصی خود 
شامل خواب، تفریح، مسافرت غیرکاری صرف 
نظر کنید و به نظم، حضور مداوم در محیط 
کار و عدم برون سپاری در ابتدای امر سالم 
و  تا سیستم حسابداری  بگویید؛ سعی کنید 

مالی قوی داشته باشید و به وفاداری کارکنان 
اولیه توجه کرده و نیروهای غیروفادار را کنار 
مشغول  سپاری  برون  به  کم کم  تا  گذارید 

شوید.
وجود بیش از ۸۰ شغل روبه رشد در ایران

صداقت در رابطه با مشاغل روبه رشد در ایران 
تاکید کرد: بیش از ۸۰ شغل در ایران امکان 
رشد دارند و یکی از مشاغل پردرآمد و جذاب 
در ایران، توریسم سالمت است که به معرفی 
و برندسازی پزشکان و مراکز تخصصی درمانی 
را  عارضه  دارای  افراد  و  پرداخته  بهداشتی 
شناسایی و به این مراکز معرفی می کند که 
باتوجه  این سمت رفته و  به  اکنون کل دنیا 
از مراکز پزشکی  به مزیت مناسب در برخی 
می تواند  ایران  در  تخصصی  کلینینک های  و 

به عنوان یک حرفه مطرح شود.
سرمایه گذاری در بورس، شغلی پردرآمد

وی اضافه کرد: شغل بعدی سرمایه گذاری در 
بورس است؛ بسیاری از افراد سرمایه گذاری در 
می دانند  ایران  در  زیان دهی  شغل  را  بورس 
و  صحیح  سرمایه گذاری  مدیریت،  اگر  اما 
این  انجام می شد، شاهد  سبدگردانی درست 

افکار نبودیم.
بورسی  کارشناسان  تعداد  شد:  متذکر  وی 
نحوه ی  دهد،  ارائه  تکنیکال  آموزش  که 
سبدگردانی، سهام ارزش مبتنی بر شرکت و 
... را بداند، در کشور ما بسیار کم است  لذا 
اما  زمینه هستیم  این  دچار ضعف جدی در 
با گذراندن دوره های مربوطه و مطالعات الزم 
می توان به موفقیت خوبی در این عرصه رسید.

مناطق  برای  مناسب  نوین، شغلی  کشاورزی 
روستایی

ابن جامعه شناس بیان کرد: یکی دیگر از مشاغل 
پردرآمد، کشاورزی نوین است؛ در کشاورزی 
نوین عملیات های غرقابی کردن، تک محصول 
و یکبار کشت وجود نداشته و مبتنی بر چند 
محصوالت  نوین،  آبیاری  سیستم  کشتی، 
ارگانیک، منطقه ای و مزیت منطقه ی تجاری 
محصول  بر  مبتنی  هولدینگ های  که  است 

مورد نظر را نیز باید تشکیل داد.
بود که در  این تصور  به  نباید  ادامه داد:  وی 
روستاها محدودیت شغلی وجود دارد چرا که 
این تصور در دنیا قابل قبول نیست؛ رشته ی 
رشته ها  بقیه ی  حتی  و  کشاورزی  مهندسی 
کنند  سرمایه گذاری  حرفه  این  در  می توانند 
چرا که تمامی اِلمان های مبتنی بر کشاورزی 
آذربایجان  خطه ی  به ویژه  و  ایران  در  مدرن 

وجود دارد. 
وی افزود: یک سری محصوالت پر مزیت در 
منطقه ی ما وجود دارد که مغفول مانده اند و 
قیمت  که  است  دنبالن  کشت  آن،  نمونه ی 
و  آذربایجان  غرب  در  و  دارد  اروپا  در  باالیی 
شمال غرب کشور کشت می شود لذا برخی از 
تجاری  و  ارگانیک جنبه ی مدرن  محصوالت 
داشته و صرفا به فردی نیاز دارند که آنها را 
جمع آوری و بسته بندی کرده و کانال ارتباطی 

را هم ایجاد کند.
وی یادآور شد: کشاورزی گلخانه ای نیز یکی از 
مشاغل مطرح در دنیا است و می تواند ما را در 
این راستا هدایت کند تا شغل مناسبی را ایجاد 
کنیم که اگر هم کشاورزی جذابیتی برای ما 
نداشته باشد می توان مدیریت آن را انجام داد.

دنیای دیجیتالی و مشاغل پردرآمد این حوزه
دیگر،  درآمد  پر  شغل  کرد:  اظهار  صداقت 
اپیدمی  از  بعد  است؛  کامپیوتر  برنامه نویسی 
کرونا جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش 
و  اپلیکیشن سازی  به  که  افرادی  لذا  می رود 
بیشتری  سود  باشند،  مسلط  برنامه نویسی 

خواهند برد.
 ۲۰۲۲ سال  تا  آمارها  طبق  داد:  ادامه  وی 
اساس  بر  مردم  نیازهای  از  درصد  دو  تنها 
تامین  کامپیوتری  برنامه های  و  اپلیکیشن ها 
این  بتوانند  که  افرادی  به نابراین  می شود 
رشته را به صورت حرفه ای انجام دهند، موفق 

خواهند شد.
و  نویسی  داستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
بومی سازی بازی های آنالین  نیز یکی دیگر از 
مشاغل است؛ همه ی ۲۶ نهاد فرهنگی التماس 
می کنند که سناریو نویسی و داستان نویسی 
بومی مبتنی بر بازی های اندروید نوشته شود 
اما در مناقصه هیچ کسی وجود ندارد که آن 

را پیشنهاد دهد.
گفت:  اجتماعی  و  رفتاری  علوم  مشاور  این 
برای  مختلفی  زمینه های  و  بستر  ایران  در 
پیشرفت وجود دارد که شاید بر سر مناصب 
دولتی رقابت زیاد باشد اما در شغل های آزاد، 
رقابت کم و بستر بسیار است و تنها الزمه ی 
آن، یک سری اِلمان های شخصیتی و تقویت 

خصلت کاری است.
وی یادآور شد: یکی دیگر از مشاغل به شدت 
زمینه های  در  آنالین  آموزش  رشد،  روبه 
تا دکترا،  از پیش دبستانی  تحصیلی، کنکور، 
تولید  افزار خاص،  نرم  مانند  موردی  آموزش 
و  کار  بازار  که  بوده  و...  محصوالت  معرفی  و 
گروه هدف خود را در هر زمان و مکانی دارد 
اما الزمه ی آن دانش و مهارت ارتباطی است 
که ممکن است فردی دانش آن را داشته باشد 
ولی در مهارت ارتباطی توانایی چندانی نداشته 

باشد.
وی تاکید کرد: شغل بعدی مدیریت شبکه های 
بسیاری  است؛  آنالین  فروشندگی  و  مجازی 
کاری  و حجم  قرارداد  بر  مبتنی  از شرکت ها 
نیازمند این حرفه هستند و می توان همزمان 

مدیریت ۱۰ الی ۲۰ شبکه را انجام داد.
خرید کانونی؛ مزیت قرن ۲۱

این جامعه شناس گفت: در فروشندگی آنالین 
نوع محصول ما چندان اهمیتی ندارد و مهم 
فروش آن است چرا که مزیت قرن ۲۱ خرید 
یک  فروش  از  آپ ها  استارت  و  است  کانونی 
ایده و تعداد  به مرور  محصول شروع کرده و 

فروش خود را افزایش دادند.
صداقت افزود: شغل دیگر طراحی داخلی دکور 
و  است  رشد  روبه  ایران  در  که  بوده  منظر  و 
همه ی ما در این زمینه ضعف داریم؛ با کاهش 
خاص  مکان  در  مراسمی  هر  خانه ها،  فضای 
خود برگزار می شود لذا به دلیل کاهش و تغییر 
آینده  این شغل در  لوازم،  و  سیستم مکان ها 

بسیار پر درآمد خواهد بود.
عکاسی صنعتی، شغل پردرآمد بازارکار آینده

به  نیاز  که  مشاغل  از  دیگر  یکی  گفت:  وی 
سرمایه ی اولیه ی کمی دارد، عکاسی صنعتی 
جامعه ی  از  گذار  حال  در  ایران  کشور  است؛ 
به  بودن  دولتی  از  و  است  صنعتی  به  سنتی 
سمت خصوصی شدن حرکت می کند که همه 

می خواهند ارائه ی خوبی از خود داشته باشند 
ضروریات  از  استمپ  و  بروشور  طراحی  لذا 
دلیل  به  عموما  که  است  صنعتی  واحدهای 
می شود  سپاری  برون  آن،  باالی  تحوالت 
به نابراین با یادگیری عکاسی و تهیه ی دوربین 

مخصوص می توان این شغل را آغاز کرد.  
پردرآمد  شغل  نهمین  لباس؛  و  مد  طراحی 

جهان
نهمین  لباس،  و  مد  طراحی  شد:  یادآور  وی 
تازه  ایران  در  و  است  جهان  درآمد  پر  شغل 
آن  های  زمینه  از  بسیاری  و  می زند  جوانه 
جا  قومی  و  بومی  محلی،  عرصه ی  در  به ویژه 
مانده اند؛ این حرفه به ضریب خالقیت شخصی 
افراد وابسته بوده و در کنار آن راه اندازی مزون 
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که در این 
شغل صحبت از مقدار و زمان کار نبوده بلکه 

کار متفاوت مهم است.
وی بیان کرد: شغلی دیگری که بدون هزینه و 
روبه رشد است، فروش اینترنتی کاالهای دست 
دوم است که به دلیل اختالفات طبقاتی امروزه 

یکی از شغل های پر سود محسوب می شود.
زمینه ساز  اجتماعی،  مناسبت های  افزایش 

حرفه های مختلف
پر درآمد  از مشاغل  یگر  یکی  افزود:  صداقت 
شکل  فضاها  کاهش  دنبال  به  که  امروزی 
است  عزا  و  جشن  مجالس  مدیریت  گرفت، 
چرا که در دنیای امروزی تعداد مناسبت های 
از  یافته است و این شغل   افزایش  اجتماعی 
تکثیر درآمد باالیی برخوردار بوده و می توان 

روز به روز آن را تنوع بخشید.
وی گفت: یکی از مشاغل در ارتباط با مدیریت 
مجالس، اجاره ی تجهیزات مربوط به آن بوده 
که از حوزه ی ساختمانی تا خانه و ماشین را 
هم در بر می گیرد چرا که نگهداری، تامین و 
این  دارد؛  نیاز  باالیی  زمان  آنها  از  محافظت 
که  است  ایران  در  پردرآمد  مشاغل  از  حرفه 
ثروت  تکثیر  ضریب  بیشترین  از  آن  شاغالن 

برخورداراند.
دیگر خشکشویی  مهم  شغل  داد:  ادامه  وی   
می گیرند؛  تحویل  منزل  از  که  است  آنالین 
اکنون به دنبال تنوع البسه، مجالس و تغییرات 
لباس   فردی  تا  دارند  دوست  افراد  مد  شدید 

آنها را شسته و در منزل تحویل دهد. 
ایران  و  دنیا  بیان کرد: شغل دیگری که  وی 
به سمت آن می رود، تور لیدری است؛ امروزه 
ما دچار بحران فرهنگی شده ایم و چهره های 
موسیقایی، ورزشی یا هنرپیشه ها را شناخته اما 
قهرمانان، الگوها، مفاخر و اسطوره های خود را 
نمی شناسیم لذا این حرفه، تاریخچه ی ضریب 
افراد حتی  به  و رسوم  آداب  فرهنگ،  و  نفوذ 

ساکنان بومی آن نشان می دهد. 
وی در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم که در 
نظر  در  را  عمر  گذار  برنامه ریزی  یک  پایان 
فرد  که  کرد  اشاره  مورد  این  به  باید  بگیریم 
تحصیالت  راه  ادامه ی  سالگی   ۲۵ تا  موفق 
آکادمیک خود را مشخص می کند، بین ۲۵ تا 
۳۰ سالگی موضوع شغلی و ازدواجی را تعیین، 
۳۰ الی ٤۰ سالگی شغل خود را توسعه،  ٤۰ 
تا ۵۰ سالگی به تفویض شغلی پرداخته، ۵۰ 
تا ۶۰ سالگی دانش و سرمایه ی خود را انتقال 
از درآمد  نیز تفویض کامل شده و  بعد آن  و 

مستقالت خود بهره می برد.

آشنایی با نحوه  راه اندازی شغل های پردرآمد در بازارکار آینده ایران

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی آباده
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ کیلوواتی شهرستان 
آباده در استان فارس که توسط بخش خصوصی احداث شده 
است، آغاز شد. مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس  به خبرنگاران گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ 
بخش  تومانی  میلیارد   ۱۵ سرمایه گذاری  با  آباده  کیلوواتی 

خصوصی ایجاد و راه اندازی شده است.
اسماعیل خاتمی گفت: این نیروگاه در زمینی به مساحت دو 
هکتار، در مدت زمان ۲ سال و نیم ساخته شده که با تولید 
حدود دوگیگاوات ساعت انرژی و تزریق آن به شبکه سراسری، 
عالوه بر صرفه جویی در منابع سوخت فسیلی، از انتشار حدود 

هزارتن گاز گلخانه ای در سال جلوگیری خواهد کرد.
او با بیان اینکه  منبع انرژی خورشیدی، گنجینه ای از ثروت 
پایدار و منحصر به فردترین منبع انرژی تجدید پذیر در جهان 
است، گفت: این نیروگاه، چهارمین نیروگاه بزرگ خورشیدی 
در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت توزیع برق استان فارس 
است که در کنار ۷۵۳ نیروگاه خورشیدی خانگی در مجموع 

حدود ۱۷ گیگاوات ساعت انرژی برق تولید می کند.
فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  برق شرکت  بازار  دفتر  مدیر 
خاطرنشان کرد که ۱۷ گیگاوات ساعت انرژی برق، نیاز حدود 

۲۷۰۰ خانوار را در یک شبانه روز تامین می کند.
وی با اشاره به حمایت صنعت برق از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در احداث نیروگاه های خورشیدی، گفت: ظرفیت 
تولید برق نیروگاه های خورشیدی حداکثر تا ۲ برابر ظرفیت 
تا سقف ۲۰۰ کیلووات تعیین شده که  انشعاب متقاضیان و 
برای تولید هر کیلووات آن حدود ۱۰ مترمربع زمین و بین ۱۵ 

تا ۲۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است.
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ورزشی
خبر

کمیته مسابقات جهانی 
هنرهای رزمی به عضویت 

گایسف درآمد

 رئیس کمیته مسابقات جهانی هنرهای رزمی با 
ارسال نامه ای به رئیس کمیته ملی المپیک ایران 
از عضویت این کمیته در انجمن جهانی فدراسیون 

های بین المللی )GAISF( خبر داد.
استان چونگ چئونگ  استاندار   “سی یونگ لی” 
هنرهای  مسابقات  کمیته  رئیس  و  کره جنوبی 
رزمی )WMC( ضمن اعالم این خبر، در بخشی 

از نامه خود به اعضای این کمیته آورده است:
»به عنوان رییس کمیته مسابقات هنرهای رزمی، 
با کمال میل اعالم می دارم که کمیته مسابقات 
 ۲۱(۲۰۲۱ نوامبر   ۱۲ تارخ  در  رزمی  هنرهای 
آبان ماه( در جلسه مجازی مجمع عمومی انجمن 
به   )GAISF(بین المللی فدراسیون های  جهانی 
اتحادیه جهانی منصوب  این  عنوان عضو وابسته 

شده است.
کمیته مسابقات هنرهای رزمی، مسابقات هنرهای 
رزمی سال ۲۰۲۱ را به صورت آنالین برگزار کرد 
که نخستین رویداد هنرهای رزمی ترکیبی آنالین 
محسوب شده و در سال ۲۰۲۳ مغولستان میزبان 

این مسابقات خواهد بود.«
از ۲۳  کمیته مسابقات هنرهای رزمی ۵۱ عضو 

کشور دنیا را در عضویت دارد.
برابر مصوبه مجمع عمومی مسترشیپ، فدراسیون 
ریاست  به  ایران  رزمی  ورزشهای  انجمن های 
تشکیالت  این  مسئولیت  بهتری«   »یوسف 

بین المللی را در ایران برعهده دارد.

سلیمان منش: شرایط پوشش بیمه ای 
ورزشکاران اعالم شد

خبر

فوتبال ما بیشتر از چالش به آرامش نیاز دارد؛

مهدی: سازمان لیگ خانه 
باشگاه ها است

6

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: هدف ما 
در نهایت تعالی باشگاه ها بوده و سازمان لیگ خانه 

باشگاه ها است.
شهرآورد  آستانه  در  شنبه  روز  مهدی«  »سهیل 
مشکالت  شدن  حل  خصوص  در  پایتخت   97
داشت: »صادق  اظهار  محیطی  تبلیغات  به  مربوط 
درودگر«)عضو هیات رییسه سازمان لیگ( در کانون 
اقتصادی ما بهتر می تواند پاسخگو باشد. همه کار با 
تعامل حل می شود. اگر بخواهیم بحثمان را به بیرون 
از فضای مذاکره ببریم، هر دو طرف متضرر می شوند. 
حتما این اتفاق افتاده که ما االن در خدمت باشگاه 
ادامه  مذاکرات  باب  امیدوارم  و  هستیم  استقالل 
برویم چالش  این شکل پیش  به  اگر  باشد.  داشته 

به وجود نمی آید. 
وی ادامه داد: فوتبال ما در این روزها بیشتر نیاز به 
تا چالش؛ خوشحال هستیم که همه  دارد  آرامش 
آرام هستند و امیدوارم یک بازی خوب هم داشته 

باشیم. 
در خصوص  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رییس 
تبلیغات دو متر پشت دروازه بیان کرد:  اجازه دهید 
ببینیم تعامالت چه بوده است. من هم تازه رسیدم. 
بحث تبلیغات به کانون اقتصادی ما مربوط می شود. 
درودگر به طور حتم در این زمینه تعامالتی داشته 
است.  باشگاه ها  تعالی  نهایت  در  ما  هدف  است. 
سازمان لیگ خانه باشگاه ها است. امیدوارم روز به 

روز به سمت استاندارد شدن برویم.

گردشگری  مدرس  و  مدیر  محرابی«  »کیانوش 
به  دیگر  ساله  چهار  دوره  یک  برای  ماجراجویانه، 
بین المللی  فدراسیون  مدیره  هیات  عضو  عنوان 
رئیس  و  )رفتینگ(  خروشان  آب های  در  قایقرانی 

کمیته توسعه پایدار این فدراسیون انتخاب شد.
 هفته آخر نوامبر )یک هفته قبل( کنگره بین المللی 
قایقرانی در آب های خروشان )رفتینگ( به صورت 
کیانوش  اعضا،  آرا  اتفاق  به  و  شد  برگزار  آنالین 
محرابی مجدد به سمت عضو هیات مدیره و رئیس 
کمیته توسعه پایدار این فدراسیون انتخاب شد که 
یعنی ۴ سال دیگر در  تا سال ۲۰۲۵  این فرصت 

اختیار ایران خواهد بود.
محرابی  که  آمد  دست  به  حالی  در  فرصت  این 
پیش تر در سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱7 و ۲۰۱9 نیز به 
این سمت انتخاب شده بود. در این جلسه عالوه بر 

آنکه موضوعات مختلف مطرح در این عرصه بررسی 
و  تأیید  به  دنیا  رفتینگ  تصمیمات  مهمترین  شد 

تصویب رسید.
رفتینگ، یک فعالیت ورزشی و ماجراجویانه است 
از  استفاده  با  و ماجراجویان  که در آن ورزشکاران 
قایق های بادی مخصوص، در رودخانه های خروشان، 
قایقرانی می کنند. فدراسیون بین المللی رفتینگ در 
سال ۱977 تاسیس شد و نمایندگانی از کشورهای 
ایران، روسیه، بلغارستان، انگلستان، آمریکا، کانادا، 
بوسنی و هرزگوین عضو هیات مدیره این فدراسیون 

هستند.
تهران  در   ۱۳۵۱ سال  متولد  محرابی  کیانوش 
حوزه  در  تدریس  سابقه  سال   ۲۰ حدود  و  است 
گردشگری طبیعت دارد و طراح، راهنما و مجری 
تورهای ماجراجویانه در ایران و کشورهای آسیایی 

و آفریقایی است.
اسلوونی  به  سفر  در  اخیرا  محرابی 
رسکیو۳  مربی گری   دوره 
)  RESCUE ۳( را که یکی از شیوه های تخصصی 
نجات و شیوه ای حیاتی در نجات به ویژه در زمان 
نجات۳  بین المللی  سازمان  در  است،  سیل  وقوع 
گذرانده است، این دوره در اصل دوره آموزش مربی 
جست وجو و نجات در رودخانه، آب های خروشان و 

سیل است.
آموزشی  متعدد  دوره های   ۱۳9۱ سال  از  وی 
رسکیو۳ را گذرانده و در صورتی که آزمون دیگری 
از این دوره را در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با موفقیت 
بگذراند به نمایندگی از سازمان بین المللی نجات۳ به 
عنوان مدرس بین المللی می تواند دوره های آموزشی 

و تخصصی آن را برگزار و تاییدیه صادر کند.

»کیانوش محرابی« در هیات مدیره فدراسیون 
بین المللی رفتینگ ابقا شد

بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تأمین  سرپرست 
 ۴۸۰ پرداخت  با  می توانند  ورزشکاران  گفت: 
حمایت های  پوشش  تحت  ماه  در  تومان  هزار 
قرار  اجتماعی  تأمین  بلندمدت  و  کوتاه مدت 

بگیرند.
فرهاد سلیمان منش که در حاشیه نشست کمیته 
کارگروه طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سخن 
ورزشکاران  افزود:  باال  مطلب  تأیید  با  می گفت، 
اداری  امور  کارکنان  بازیکنان،  مربیان،  از جمله 
باشگاه ها از ۳ طریق می توانند با ارسال لیست از 
کارگاه ها، قرارداد ورزشی و بیمه صاحبان حرف 
و مشاغل آزاد تحت پوشش حمایت های سازمان 

تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس 
فلسفه وجودی بر خودش افتخار می داند که از 
ورزشکارانی که پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را در میادین ورزشی به اهتزاز درمی آورند، 
حمایت نماید و در این راستا با طرح جامع بیمه 
نمودن  برطرف  بر  عالوه  ورزشکاران سعی شده 
مشکالت اداری و تسهیل در روند بیمه و تنها با 
مراجعه به سایت خدمات غیرحضوری یا شعب 
با  و  اظهاری  به صورت خود  و  اجتماعی  تأمین 
پرداخت یک نرخ انتخابی از حمایت های بیمه ای 

بهره مند شوند.
استان  سطح  در  کرد:  تاکید  سلیمان منش 
تهران بیش از ۳۳۰ هزار ورزشکار سازمان یافته 
هستند  فعالیت  مشغول  مختلف  رشته های  در 
پوشش  تحت   %۲۰ از  کمتر  تعداد  این  از  که 

حمایت های تأمین اجتماعی قرار دارند.
بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تأمین  سرپرست 
اپیدمی کرونا را یک هشدار بزرگ به جامعه از 
و  دانست  آنان  خانواده های  و  ورزشکاران  جمله 

باشگاه  هزار   ۲۵ از  بیش  آمار  اساس  بر  گفت: 
اثر  بر  که  بودند  فعالیت  مشغول  مجوز  دارای 
از ۶ هزار  اپیدمی ویروس منحوس کرونا بیش 
میلیون   ۳ جمعیت  از  و  گردید  تعطیل  باشگاه 
این  نیمه حرفه ای  و  حرفه ای  ورزشکاران  نفری 
نفر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۱ از  کمتر  به  تعداد 
کاهش یافت که متأسفانه بیش از ۶۰% از کسانی 
کار  به  تعطیل شده مشغول  کارگاه های  در  که 
بودند، نتوانستند از مزایای بیمه بیکاری استفاده 

نمایند. وی یکی از مشکالت بیمه ورزشکاران را 
نبود ساختار تشکیالتی منظم در باشگاه ها و عقد 
ورزشکارانی  تمام  داد:  ادامه  و  دانست  قراردادها 
که به نحوی در مراکز دولتی یا خصوصی مشغول 
به کار هستند و رابطه کارگری و کارفرمایی یا به 
صورت عقد قرارداد با تأمین اجتماعی هستند، از 

خدمات این سازمان بهره مند می گردند.
جهت  در  را  ورزشکاران  بیمه  جامع  طرح  وی 
برطرف شدن مشکالت ساختاری و عدم امنیت 

نیاز و  به  با توجه  شغلی دانست و تصریح کرد: 
این عزیزان می توانند در  درخواست ورزشکاران 
قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد با شغل ورزشکار 
و ۱۸% شامل  اصل %۱۲، %۱۴  مبنای ۳  بر  و 
مستمری  و  ازکارافتادگی  بازنشستگی،  درمان، 

بازماندگان بهره مند شوند.
بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تأمین  سرپرست 
حداقل سن برای بیمه شدن ورزشکاران را ۱۸ 

سال و حداکثر ۵۰ سال اعالم کرد.

های  بازی  طالی  مدال   ۶ دارنده 
شنا  رشته  در  جاکارتا  پاراآسیایی 
تاکنون  گذشته  یکسال  از  گفت: 
تا  می کنم  تمرین  سختی  به 
در  را  خود  طالی  مدال های  تعدد 

پاراآسیایی چین افزایش دهم.
شاهین ایزدیار  اظهار کرد: از مهر 
را  خود  تمرینات  که  گذشته  سال 
بازیهای  در  شرکت  برای  شنا  در 
پارالمپیک توکیو شروع کرده بودم 
که  این  وجود  با  حتی  امروز  به  تا 
پارالمپیک  در  حضورم  شرایط 
توکیو فراهم نشد، تمرینات خود را 

متوقف نکردم تا بهترین عملکرد را 
در پاراآسیایی چین داشته باشم.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
در هفته چند جلسه تمرین شنا و 
بدنسازی دارید، گفت: در هفته ۸ 
جلسه تمرین شنا و ۲ جلسه تمرین 
بدنسازی در صبح و بعدازظهر انجام 
می دهم و از شرایط آمادگی خوبی 
این  پیرامون  ایزدیار  برخوردارم. 
پرسش که چقدر امیدوار به افزایش 
تعداد مدال های خود در پاراآسیایی 
چین نسبت به جاکارتا دارید، افزود: 
تمام تالش من این است که عملکرد 

داشته  جاکارتا  به  نسبت  بهتری 
باشم و تعداد مدال های طالی خود 
را در صورت امکان در چین افزایش 
دهم، البته این امر بستگی به میزان 
حمایت کمیته ملی پارالمپیک دارد 
که برای دستیابی به چنین هدفی 
چقدر از من حمایت الزم را داشته 

باشد.
پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
بازیهای  در  شرکت  برای  آیا  که 
سهمیه  کسب  چین  پاراآسیایی 
کرد:  خاطرنشان  خیر؟  یا  کرده اید 
هنوز کسب سهمیه  نکرده ام، البته 

تورنمنت های زیادی سال آینده در 
شنا برای کسب سهمیه وجود دارد 
که بستگی به تصمیم کمیته ملی 
پارالمپیک دارد که به چه تورنمنتی 

اعزام شویم.
ایزدیار در پایان گفت: در سه دوره 
پاراآسیایی  بازیهای  در  حضورم 
شدم  مدال   ۱9 کسب  به  موفق 
که ۸ تا از مدال ها طال بوده است، 
ملی  کمیته  حمایت  با  امیدوارم 
پارالمپیک این تعداد مدال ها را در 
چین ارتقاء دهم و به نتایجی بهتر 

از جاکارتا دست پیدا کنم.

تالش شاهین ایزدیار برای افزایش تعداد 
مدالهایش در پاراآسیایی چین

ایران  تیم هندبال جوانان  سرمربی 
به دنبال برگزاری مسابقات نونهاالن 
رقابت ها  گفت:  کشور،  قهرمانی 
تمام  و  داشت  باالیی  بسیار  سطح 
و  مسابقه  تشنه  حاضر  تیم های 

موفقیت بودند.
سرمربی  لیکولنکو«  »سرگئی   
سطح  ایران  جوانان  هندبال  تیم 
ایران  نونهاالن  مسابقات  برگزاری 
را باال دانست و به سایت فدراسیون 
این  برگزاری  گفت:  هندبال، 

دلیل  به  از دو سال  مسابقات پس 
اهمیتی  با  بسیار  کار  کرونا  شیوع 

بود.
وی افزود: بازیکنان بسیار با انگیزه 
و تشنه مسابقه بودند به طوری که 
تمام ۲۸ تیم شرکت کننده انتظار 
صعود از گروه خود و حتی قهرمانی 

را داشتند.
این  نتایج  اینکه  بیان  با  سرگئی 
رقابت ها بسیار نزدیک بود، تصریح 
کرد: این رقابت ها نشان داد مربیان 

زحمت  مختلف  شهرهای  در 
و  زیبا  بازی ها  چون  می کشند 
تماشاگرپسند بود و بازیکنان خوبی 
در این رقابت ها توانایی های خود را 
به نمایش گذاشتند. هرچند برخی 
یادگیری  و  آموزش  به  نیاز  تیم ها 

بیشتری دارند.
مسابقات هندبال قهرمانی نونهاالن 
آذر  یازدهم  لغایت  ششم  از  کشور 
یزد  میزبانی  به  تیم   ۲۸ حضور  با 

برگزار شد.

در این مسابقات تیم فرازبام خائیز 
فوالد  برابر  پیروزی  با  دهدشت 
سپاهان اصفهان بر سکوی نخست 

این رقابت ها ایستاد.
جهرم  تیم  نیز  رده بندی  دیدار  در 
سنگ  یعنی  میزبان  شکست  با 
آن  از  را  سومی  عنوان  بافق  آهن 
زیر  که  مسابقات  این  کرد.  خود 
نظر سرگی لیکولنکو، سرمربی تیم 
حکم  شد،  برگزار  جوانان  هندبال 

انتخابی این تیم را داشت.

نظر سرمربی تیم هندبال جوانان ایران درباره مسابقات نونهاالن کشور
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جدید  وزیر  اونگ،  سنت  پاسکال 
با  که  می گوید  کانادا  ورزش 
تحریم  برای  درخواست ها  وجود 
تصمیم  به  پکن،  زمستانی  المپیک 
ورزشکاران کانادایی برای حضور در 

این المپیک احترام می گذارد.

وزیر  نیوز،  وی  تی  سی  از  نقل  به 
که  این  بیان  با  کانادا  ورزش 
المپیک  به  می خواهند  ورزشکاران 
کامال  من  گفت:  بروند،  زمستانی 
که  تصمیمی  و  آن ها  استقالل  به 

می گیرند احترام می گذارم.

کانادا  خارجه  امور  وزیر  سخنگوی 
هفته گذشته در بیانیه ای گفت که 
اتاوا در حال گفت وگو با شریکانش 

در مورد این اقدام است.
آمریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو 
ترودو،  جاستین  با  دیدار  در  نیز 

سفید  کاخ  در  کانادا  نخست وزیر 
بررسی  حال  در  که  کرد  تأیید 
تحریم دیپلماتیک بازی ها است، به 
این معنی که آن ها از اعزام مقامات 
اما  می کنند،  خودداری  دولتی 

هم چنان ورزشکاران را می فرستند.

با وجود تالش کانادا برای تحریم المپیک صورت می گیرد؛

تصمیم ورزشکاران کانادایی برای حضور در المپیک پکن

فدراسیون  داوران  آموزش  مدرس   
فوتبال گفت: توسعه علمی و عملی 
برگزاری  گرو  در  رشته  این  داوری 
روز  به  و  ارتقا  آموزشی،  دوره های 

شدن فعاالن آن است .
در  شنبه  روز  جدیدی  علیرضا 
جمع ۱9 نفر از داوران فوتبال یزد، 
بلوچستان در  کرمان و سیستان و 
یزد افزود: داور موفق باید به دنبال 

کسب دانش و تجربه آموزی باشد.
آمادگی  حفظ   داد:  ادامه  وی 
جسمی و روحی و ارتقای علمی بر 
اساس آخرین یافته های مرتبط این 
داور خوب  یک  رسالت  جزو  رشته 
در  مناسب  قضاوت  برای  فعال  و 

مسابقه است.
رییس کمیته داوران هیات فوتبال 
برگزاری  گفت:  یزد  شهرستان 

دوره های آموزشی با حضور مدرسان 
همکاری  با  باید  فدراسیون  مجرب 
پیگیری  مستمر  استانی  هیات های 

شود.
خوبی  زمینه  کرد:  بیان  جدیدی 
و  علمی  دوره های  برگزاری  برای 
فراهم  فوتبال  داوری  دانش افزایی 
خصوص  به  عالقه مندان  و  است 
آن  از  مناسب  نحو  به  باید  جوانان 

استفاده کنند.
وی به اهمیت حضور داوران جوان 
مختلف  مسابقات  قضاوت  برای 
هیات  برنامه های  جزو  که  لیگ ها 
فوتبال است اشاره کرد و همکاری 
برای کسب آموزش الزم را خواستار 

شد .
سوال های  به  دوره  این  پایان  در 

داوران جواب داده شد.

مدرس فدراسیون: توسعه داوری فوتبال در گرو آموزش است

سرمربی تیم ملی والیبال می گوید 
زمان  در  و  گذشته  سال   ۱۰ طی 
خارجی  مربیان  تمام  حضور 
و  بوده  مدت  بلند  ملی  اردوهای 
اعتراضی  گذشته  در  هم  کسی 

نداشته است.
برتر  لیگ  مسابقات  رفت  دور   
هفته  دو  برگزاری  بدون  والیبال 
تیم  که  چرا  شد  متوقف  پایانی 
در  ایران  نماینده  سیرجان  فوالد 
به  است.  جهان  های  باشگاه  جام 

به  والیبال  برتر  لیگ  دلیل  همین 
همین  و  درآمد  تعطیلی  حالت 
رقابت های  باعث شد که فشردگی 
پایان  از گذشته شود.  بیشتر  لیگ 
از  نیز یکی  تا اسفند ماه  مسابقات 
مشکالتی است که تیم ها نسبت به 

آن اعتراض دارند.
ملی  تیم  سرمربی  عطایی  بهروز 
کیفی  سطح  درباره  والیبال 
در  والیبال  برتر  لیگ  رقابت های 
جدول  گفت:  رفت  دور  هفته   ۱۱

رده بندی حاکی است که بازی ها و 
تیم ها از نظر کیفی بسیار به یکدیگر 
نزدیک می باشند. پیش بینی نتایج 
خیلی سخت است. هر تیمی شانس 
پیروزی دارد. تنها تیم متفاوت، تیم 
سپاهان است که تمرینات خود را 
به موقع آغاز و مهره های با کیفیتی 
سایر  از  سپاهان  کرد.  جذب  را 
اما  می کند  بازی  متفاوت  تیم ها 
بقیه تیم های حاضر در لیگ شرایط 
بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و با 

باخت، چیدمان جدول  یا  برد  یک 
تغییر می کند.

مسابقات  فشردگی  درباره  وی 
سال های  طول  در  کرد:  تصریح 
طور  همین  وضعیت  نیز  گذشته 
بوده است. تیم ها خود را با شرایط 
می کنند  و سعی  می دهند  تطبیق 
را هفته  این فضا عملکرد خود  در 
مجموع  در  کنند.  بهتر  هفته  به 
لیگ پرفشاری داریم و رقابت تیم ها 

بسیار به یکدیگر نزدیک است.

تاکید سرمربی تیم ملی والیبال بر اردوهای بلند مدت

چهارشنبه 17  آذر 1400



هنری
گزارش

نعمت اهلل: فیلمسازی علی حاتمی در 
ایران و دنیا بی سابقه بود

کارگردان فیلم سینمایی »آرایش غلیظ« با اشاره به بی سابقه بودن 
سنت فیلمسازی علی حاتمی در ایران و دنیا، بیان کرد: در هنگام 
فیلمسازی  سنت  در  مشابهی  نمونه  که  وحشی«  و  »قاتل  ساخت 
تنها  چقدر  آثارش  ساخت  در  حاتمی  علی  فهمیدم  نداشت،  ایرانی 

بوده است.
برنامه  پنجمین  و  هشتاد  و  چهارصد  هنرمندان،  خانه  از  نقل   به 
با  و  حاتمی  علی  روز  عنوان  با  ایران  هنرمندان  خانه  »سینماتک« 
تولید  از مجموعه داستان های مولوی  اعرابی  و  فیلم خلیفه  نمایش 
ناصری  سالن  در  فقید  فیلمساز  این  ساخته   ۱۳۵۲ سال  در  شده 
حمید  اثر،  این  نمایش  از  شد.بعد  برگزار  ایران  هنرمندان  خانه 
یاد  زنده  درباره  سینما  کارگردان  و  تهیه کننده  نویسنده،  نعمت اهلل 
می ساختم  را  وحشی  و  قاتل  فیلم  وقتی  کرد:  عنوان  حاتمی  علی 
عمیقا این احساس را داشتم که مسیری که در حال طی کردنش 
هستم، در سنت سینمای ما پیش از این تجربه نشده. اینکه فیلم ما 
در سنت هایمان ریشه داشته باشد و قبال کسانی راهش را آغاز کرده 

باشند بسیار مهم است.
وی افزود: اگرچه نمونه های خارجی زیادی برای قاتل و وحشی در 
اختیار داشتم، سنت ایرانی نداشت و اینجا فهمیدم که علی حاتمی 
برای ساخت فیلم هایش چقدر تنها بوده و سنت فیلمسازی او نه تنها 
در سینمای ایران که در سینمای دنیا بی سابقه است. اهمیت موضوع 
برای فیلمسازی او در سینمای ایران نه تنها در سوژه فیلم هایش و 
و  الملک  کمال  الکتاب،  عماد  نظیر  تاریخ  و  ادبیات  مثل  آن  منابع 
تنها در  نه  و  لباس  و  و آکسسوار  نه فقط در صحنه  و...،  ستارخان 
دیالوگ نویسی که صنایع ادبی به کمال در آن دیده می شود، بلکه در 
شیوه فیلمنامه نویسی وجود دارد که اگرچه ما اصول آن را از غربی ها 
و  گره گشایی  و  گره افکنی  تا  پرده ای  سه  ساختار  )از  می گیریم  یاد 

نقاط عطف و ...(، شیوه روایت او ربطی به این منابع ندارد. 
آثار علی حاتمی متاع نویی برای دنیاست

و  کرده  ابداع  را  شیوه ها  این  خودش  حاتمی  علی  افزود:  وی 
برای  کارگردانی  فنون  و  عناصر  در  او  که  است  زمانی  شگفت انگیز 
با سوژه و  رفتار دوربین  و  نما  اندازه  و  و میزانسن  مثال در دکوپاژ 
میزانسن متکی به خود بوده و آداب خاص خود را داشته است. او در 
آثار متاخر خود منحصر به فرد است و کارهایش سابقه ای در غرب 
نداشته و در ایران هم همین طور است. آثار این فیلمساز متاع نویی 
برای همه دنیاست. موقعیت او در سینمای ایران شاید شبیه موقعیت 
یاسوجیرو اوزو در ژاپن است که جای دوربینش را متناسب با فرهنگ 
ژاپنی تعیین می کرد.این فیلمساز ادامه داد: تنها تفاوت ما این است 
که ژاپنی ها اوزو را به سینمای دنیا شناساندند اما ما نه. علی حاتمی 
جزو گنجینه های هنری، ادبی و فرهنگی ایرانی نظیر شعر، موسیقی 
و ادبیات ایرانی است و بیش از همه احوال شخصی او سوته دلی آشنا 
می ماند.  خالی  همیشه  برای  جایش  که  است  دلشده ای  و  ما  برای 
که  فیلمسازانی  زیرا  نیست  سخت  قاجار  درباره  فیلمسازی  امروز 
او می گذارند.احترام  پای  پای جای  فیلم می سازند، جا  باره  این  در 
یاد داوود رشیدی هم روی سن رفته و درباره  زنده  برومند همسر 
علی حاتمی بیان کرد: در ابتدا از خانه هنرمندان ایران سپاسگزارم 
جای لیال حاتمی هم بین ما خالی است. من از سال ۴۸ علی حاتمی 
را می شناختم و وقتی امروز دوباره فیلم خلیفه و اعرابی را دیدم، یاد 
لحظاتی که او این اثر را تولید می کرد، افتادم. یادم است یک شب به 
منزل ما آمد تا نمایشنامه حسن کچل را بخوانند و داوود )رشیدی( 

این نمایشنامه را در سنگلج اجرا کند.
وی افزود: این نمایشنامه طوالنی بود و من در میانه آن چرت می زدم. 
او به من گفت بیدار شو چون دیگر این لحظه ها برایت تکرار نمی شود 
دوستی  و  تکرار  خوانی ها  نمایشنامه  این  زیادی  شب های  بعدها  و 
خانوادگی ما نیز بیشتر شد. یک شب ما به استودیویی برای دیدن 
نظر  به  ساده  چقدر  برایمان  آثار  این  روزها  آن  رفتیم.  موالنا  فیلم 
می رسید اما حاال می بینم چقدر این فیلم ها تکرار نشدنی و پیچیده 
هستند.  متاسفم از اینکه علی حاتمی را زود از دست دادیم. او در 
ذهنش صدها قصه داشت که فرصت نکرد آنها را به فیلم تبدیل کند. 

روح همه رفتگان شاد.
در  حاتمی  علی  بزرگداشت  آیین  از  ویدیویی  مراسم  این  ادامه  در 
سینماتک خانه هنرمندان ایران که در سال ۱۳۸۰ برگزار شده بود، 

پخش شد. 
یاد جمشید مشایخی در آن مراسم درباره علی حاتمی گفته  زنده 
که  زمانی  شدم.  آشنا  حاتمی  مرحوم  با   ۴۰ دهه  اوایل  »من  بود: 
نمایشنامه می نوشت و نمایشنامه هایش مورد قبول واقع نمی شد. من 
طبق عادت با آنها که سن کمتری از من داشتند درد دل می کردم. 
فیلم  آن  که  کردند  فیلم  یک  در  همکاری  به  دعوت  من  از  بعدها 
به  دعوت  طوقی  فیلم  برای  ایشان  توسط  ادامه  در  نشد.  ساخته 
این همکاری  تهیه کننده،  با  توافق  به دلیل عدم  همکاری شدم که 
میسر نشد تا این که سلطان صاحبقران را شروع کردیم. علی حاتمی 
هیچ وقت به جای بازیگرش بازی نمی کرد بلکه با او درباره کاراکتر 
گفت وگو و به شدت افراد را برای نقش ها درست انتخاب می کرد و 
برعکس برخی از افراد که سینما و تئاتر را کار گروهی نمی دانند، او 

نظرات بقیه را می شنید و می پذیرفت.
این ویدئو،  با علی حاتمی در  از همکاری  اشاره به خاطراتی  با  وی 
گفت: یادم است یک بار در نبود علی حاتمی دو سه کلوزآپ در هزار 
دستان از من گرفته شد. وقتی او برگشت گفت آنها را دوباره بگیریم 
زیرا تا وقتی من نباشم جمشید نمی تواند بازی کند و دوباره آنها را 
فیلمبرداری کرد. همچنین در پروژه کمال الملک که هزینه اش زیاد 
شده بود نمی خواست کار را در بخش های آخر ادامه دهد و من گفتم 
اگر این بخش ها گرفته نشود، کار کامل نیست. او پذیرفت و ادامه داد 

و این برخوردها نشان از بزرگی او دارد.

 فرزانه خدابنده لو 
چکیده : 

و  مکتب  است.  ایدئولوژی  و  مکتب  دنیای  دنیا، 
ایدئولوژی بر پایه ی جهان بینی است و جهان بینی 
بر پایه شناخت هستی شیء شناخته شده است. از 
بسیاری از هنرجویان خواسته می شود تا ایده های 
خود را اجرا کنند.گاها هنرجویان نمیتوانند با واژه 
اجراکردن آثار ارتباط برقرارکنند و نمیدانند چه 
اقدامی را در این زمینه باید انجام دهند. این مقاله 
کمک  باب  این  در  هنرجویان  به  تا  دارد  سعی 
کند  و راهکاری را در جهت پیشبرد امور آنها در 

اجراکردن ایده هایشان مهیا سازد. 
واژه های کلیدی : 

ایده، خلق، هنر تجسمی، گزارش از واقعیت. 
متن اصلی : 

قدم اول در خلق یک اثر هنری ایده یابی است. 
ایده ها محصول نبوغ و استعداد افراد هستند اما 
الزمه رسیدن به آن، خوب دیدن، مطالعه وسیع، 
در  گرچه  است.  مداوم  آموزش  و  فراوان  تجربه 
ساخت و اجرای یک اثر هنری، خالقیت، احساس 
اما  می نماید  ایفا  را  مهمی  نقش  و شوق  و شور 
در عالم هنر نیز به مانند دیگر حوزه های علمی 
و  ایده  یک  رساندن  انجام  به  برای  فرهنگی  و 
نقشه  پیش  از  می بایست  فرد  به  منحصر  اثری 
و  اصول  اساس  بر  و  نمود  تعیین  مناسبی  راه 
قواعد مشخصی حرکت کرد تا به نتیجه ایده آل 
رسید. افرادی ایده پرداز هستند که از ذهنی پویا 
و خالق برخوردارند و می توانند با تفکرات ذهنی 
خود راهی جدید و نوین برای حل مسائل بیابند 
و ایده هایشان را عملی سازند و تغییراتی در دنیای 
اطراف ایجاد کنندکه به تفکر خالق آنها ایده گفته 

میشود.
حضور  در  می کنند  سعی  اصوال  ایده پرداز  افراد 
جمع، تمام نظرات و ایده های خود را ابراز نکنند 
چون نگران هستند که ایده ی آنها توسط دیگران 
کپی برداری شود. ایده ها باید مناسب مخاطبان 

باشد تا پیامی را که میخواهند انتقال دهند. 
هنرمند برای به دست آوردن یک ایده مناسب 
تمامی جهان  و  باشد  داشته  عمیق  نگاهی  باید 
سوژه  آوردن  بدست  از  بعد   . کند  بررسی  را  
مناسب ؛ ابتدا گزارش از واقعیت ارائه دهد، سپس 
فیلتر ذهنی خود  از  را  واقعیت  از  گزارش   این 
عبور دهد و آن را استرلیزه و اگزجره کند یعنی 
بخش هایی را که  نمی پسندد حذف کند و نکاتی 

را که میخواهد به سوژه ی خود اضافه کند. 
اگر هنرمند همان گزارش از واقعیت را به صورت 
نهفته  آن  در  زیادی  حرف  دربیاورد  هنری  اثر 
نیست  ولی اگر این گزارش از واقعیت را از فیلتر 
ذهنی خود عبور دهد و به چیدمان و بک گراند 
داستانی  او  هنری  اثر  کند،  توجه    ... و  قاب  و 
بین۴۰۰  تا ۱۰۰۰ کلمه را برای مخاطب خود 

بیان میکند. 
نکاتی که در خلق ایده های جدید در هنر به شما 

کمک میکند؟ 
۱ .از چیزها و مکان هایی که دوست دارید، تعداد 

زیادی عکس بگیرید. 
وقتی مکان یا شی مورد عالقه خود را می بینید، 
عکس  آن  از  و  ندهید  دست  از  را  فرصت  اصال 

عکس های  جای  به  است  بهتر  همیشه  بگیرید. 
افزایش  برای  خودتان  های  عکس  از  دیگران، 

خالقیت در هنر استفاده کنید.  
جایی  در  را  خود  شده  گرفته  های  .عکس   ۲

نگهداری کنید. 
هنگامی که از فکر کردن به ایده های جدید برای 
را مرور  آثارتان خسته شدید، عکس های خود 
کنید و بر روی آنچه که باعث شده است آنها را 

ذخیره کنید، متمرکز شوید. 
ممکن است هنگام گرفتن آن عکس، از موضوع 
لذت برده باشید، ممکن است جذب رنگ هایش 
یا  شی  آن  جدید  ساختار  شاید  و  باشید  شده 
با نگاه به  مکان، در نظر شما جالب بوده باشد. 
عکس ها و ویژگی های آنها، ممکن است نکته ای 
در ذهن شما جرقه بزند و از طریق آن راه جدید 

خالقیت در هنر را پیدا کنید. 
۳ .با جامعه هنرمندان ارتباط برقرار کنید. 

بسیاری از هنرمندان ترجیح می دهند در تنهایی 
و در استودیوی خود کار کنند، اما خیلی وقت ها 
جدید  مسائل  از  که  میشود  باعث  انزوا  همین 
به عدم خلق  منجر  این موضوع  و  نگیرند  الهام 
ایده های جدید در هنر می شود. بنابراین بیشتر 
بیرون بروید و با هنرمندان دیگر مالقات کنید. به 
گالری های هنری بروید و با افراد دیگر صحبت 
بازتر  را  شما  فکر  جدید  مکالمه  هر  زیرا  کنید، 
تحریک  را  شما  خالقیت  نوعی  به  و  میکند 

می کند. 
شرکت در نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع 
هنری  رشته های  از  حتی  میشود  باعث  دستی، 
طرفی  از  بگیرید.  جدید  ایده های  هم  دیگر 
سایر  با  آنالین،  فضای  از  استفاده  با  می توانید 
هنری  وبالگهای  از  و  بگیرید  ارتباط  هنرمندان 
بازدید کنید. گاهی اوقات در همین روابط آنالین 
می توانید یک فرد دیگری که با شما اشتراکات 
اطالعات  تبادل  به  و  کنید  پیدا  را  دارد  هنری 

بپردازید. 
۴ .با هنرمندان دیگر مصاحبه کنید. 

الهام بخش است،  با هنرمندان  تنها صحبت  نه 
موجب  میتواند  نیز  دیگران  هنر  یادگیری  بلکه 
کار  این  برای  شود.  هنر  در  خالقیت  افزایش 
و  تجربه  با  که  بروید  افرادی  سراغ  است  بهتر 
پیشکسوت هستند. درباره زندگی هنری، تجارب، 
مسیر خلق اثر، تحصیالت، کتب مورد مطالعه و 

... آنها سوال بپرسید.  
حتی در برخی از کتابخانه ها پادکست هایی حاوی 
باتجربه تر  هنرمندان  صحبت های  و  مصاحبه 
نکات  و  دهید  گوش  آنها  به  هستند،  موجود 

ریزشان را یادداشت کنید. 
همکاری  دیگرتان  دوستان  و  هنرمندان  .با   ۵

کنید. 
خوبی  روزمه  تنها  نه  هنرمند  یک  با  همکاری 
برای هر دو شما میشود، بلکه بی شک در طول 
از هم یاد می گیرید. حتی  مسیر مسائل زیادی 
پیشنهاد میشود زمانی که از هنر خسته شدید 
اهل  با دوستانتان که  ندارید،  ایده ی جدیدی  و 
هنر نیستند دست به خلق اثر بزنید. ممکن است 
وقتی دوست شما شروع به نقاشی می کند، حتی 
اینکه چطور و از کجای بوم شروع می کند، برای 

شما جذاب باشد.  
6 .کتاب های الهام بخش بخوانید و در کالس های 

جدید شرکت کنید. 
را  متخصص  و  معروف  نویسندگان  کنید  سعی 
بشناسید و کتاب های آنها را بخرید. هنگام مطالعه 
کتاب فقط یک نگاه سریع به آن نیاندازید. بلکه 
گاهی نیاز است یک کتاب را بارها و بارها بخوانید 
و بخش های الهام بخش آن را خط بکشید. این 

کار به تدریج موجب خالقیت در هنر می شود. 
را  جدید  کالس های  در  شرکت  همچنین 
در  بار  یک  وقت  چند  هر  و  ندهید  دست  از 
کالس یا کارگاهی جدید ثبت نام کنید. در این 
جلسات با هنرمندان دیگر به گفتگو می پردازید، 
تکنیک های به روز یاد می گیرید و همه ی این ها 

باعث خلق ایده های جدید در هنر می شوند. 
7 .به سبک های جدید فکر کنید. 

خاص  تکنیک  یک  روی  همیشه  کنید  سعی 
متمرکز نشوید، البته این به این معنا نیست که 
بلکه شما  باشید؛  تغییر سبک  همیشه در حال 
باید گاهی تکنیک های جدید را امتحان کنید تا 

طرز فکرتان تغییر کند.  
بدانید که برای خلق ایده های جدید در هنر و 
آثار چشمگیر، تمرین زیاد الزم است. پس موقع 
خسته شدن از هنر، دلسرد نشوید؛ به خلق اثر 
ادامه دهید و فراموش نکنید که هنر، لذت بردن 

از مسیر است، نه رسیدن به مقصد. 
ایده های هنری: 

فعالیت های  از  ایده های هنری شاخه ای وسیع 
که  برمی گیرد  در  را  آدمی  نوآورانه  و  خالقانه 

شامل موارد زیر است: 
مجسمه  نقاشی،  شامل  که  تجسمی:  هنر   *

سازی، سرامیک، معماری، رسم و ... می باشد. 
* ادبیات: که شامل شعر، رمان و داستان نویسی 

و ... می باشد.
* هنر نمایشی: که شامل موسیقی، رقص و تئاتر 

و ... می باشد. 
غذاهای  پز  و  پخت  شامل  که  آشپزی:  هنر   *
متنوع، شیرینی پزی، شکالتسازی و ... می باشد. 

* هنر رسانه ای: که شامل فیلم برداری و عکاسی 
و ... می باشد. 

هنرهای  اصطالح  با  گاه  که  تجسمی  هنرهای 
حس  بر  مبتنی  هنرهای  می شوند،  یاد  بصری 
طراحی،  مجسمه سازی،  نقاشی،  مانند  بینایی 
طراحی محصول، چاپ دستی، عکاسی، گرافیک، 
)نه  دستی  صنایع  سرامیک،  صنعتی،  طراحی 
معماری  فیلم سازی،  ویدئو،  سنتی(،  هنرهای 
و طراحی داخلی است. در حال حاضر هنرمند 
تجسمی به شخصی گفته میشود که در زمینه 

هنرهای زیبا یا هنرهای کاربردی فعالیت دارد. 
پس از ایده پردازی، گام اول خلق و تولید یک 
به  اثر هنری، طراحی می باشد که ممکن است 
گیرد.  انجام  کامپیوتری  یا  و  دستی  صورت  دو 
بهتری  حس  گرچه  سنتی  و  دستی  طراحی 
داشته وهمزمان ذهن و دست هنرمند را درگیر 
انرژی  و  زمان  میزان  همان  به  اما  می نماید  اثر 
طراحی  در  دارد.  نیاز  اجرا  برای  را  بیشتری 
کامپیوتری، هنرمند به راحتی قادر به تکرار انواع 
الگوها، حذف و اضافه جزئیات با سرعت باال است. 

وسیعی  طیف  نیز  رنگ گذاری  در  این  بر  عالوه 
از رنگ ها را در اختیار داشته و به خوبی خواهد 
توانست صدها و هزاران نمونه را تجربه کند. به 
هر روی طراحی چه با دست ، قلم بر روی کاغذ 
و چه با کمک نرم افزارها بر صفحه مانیتور، باید 
شده  تعریف  پیش  از  اصول  و  مبانی  اساس  بر 

پیش رود. 
اما دانش، ایده، خالقیت و پروراندن فکر زیبا و 
پس از آن انتقال و طراحی موضوع، تنها گام های 
اولیه کار تولید یک اثر و محصول هنری نیست 
کامل،  و  زیبا  کار  به یک  و طرح  ایده  تبدیل  و 
و  بهترین  حتی  نیست؛  ساده ای  چندان  امر 
شاهکارترین ایده ها نیز بدون هدف و پشتکار به 
فراموشی سپرده خواهند شد. از ایده تا اجرا یعنی 
فرایند تبدیل شدن یک ایده به شکل بصری و 
موفق  هنرمند  یک  هنری.  فرمت  یک  قالب  در 
برای انجام کارهای شاخص و ماندگار می بایست 

جسارت و تالش مداوم و کافی را نیز دارا باشد.
فراهم آوردن مواد و مصالح مناسب و با کیفیت 
اعم از رنگ و بوم یا چوب و فلز، انتقال دقیق طرح 
و ایده بر روی زمینه و دقت و ظرافت های الزم 
از یکسو و تغییرات پیش بینی نشده و خطاهای 
کوچک و بزرگ اجرای اثر و غیره از سویی دیگر 
نیازمند صبوری، تمرکز باال و مدیریت جامع یک 
فرآیند  طول  در  متخصص  و  زبردست  هنرمند 

خلق اثر هنری است . 
پس از طی تمامی این مراحل، هنرمند می بایست 
به بهترین نحو آثار خلق شده را در معرض نقد،  
نمایش و یا فروش قرار دهد. اثر هنری گرچه در 
وهله نخست برآیند حس زیباشناسی و مجموعه  
خالق  مهارت های  و  هنری  علمی،  های  توانایی 
است  فردی  تصمیم  و  فعالیت  حاصل  و  خود 
نقد  معرض  در  می بایست  اتمام  از   پس  اما 
خریداران  و  عالقمندان  دید  و  کارشناسان 
گالری ها،  در  آثار  نمایش  قرارگیرد.  هنری  آثار 
فرهنگسراها و دیگر مراکز هنری و همچین ارائه 
اثر در فروشگاه تخصصی  هنر روش های معمول 
جهت حضور و دیده شدن آثار هنری می باشد. 
با رشد سریع تکنولوژی و  مفهوم جهانی شدن 
و  نوظهور  های  رسانه  شکل گیری  با  ویژه  به  و 
برای  جدیدی   بستر  مجازی،  فضاهای  وجود 
تعامل و نزدیکی هنر و هنرمند با مخاطبان خود 
سایت  وب  است.  آمده  پدید  جهان  سراسر  در 
تلگرامی،  های  کانال  اینستاگرام،  پیج  شخصی، 
واتساپ و ده ها اپلیکیشن دیگر به راحتی و با 
نمایشگاه، خالق آن  مثابه یک  به  و  باال  سرعت 
اعم  پیرامون  دنیای  تمامی  با  را  آثارشان  و  هنر 
از  داخل و خارج محل زندگی معرفی و مرتبط 
عصر  در  هنری  و  فرهنگی  تعامالت  می سازد. 
است  دگرگونی  و  تغییر  حال  در  مدام  حاضر 
و  گالری ها  مثل  سنتی  روش های  به  اکتفا  لذا 
جشنواره های هنری  برای نمایش و فروش آثار 

منطقی و راهگشا نخواهد بود. 
منابع : 

سایت ویکی پدیا. 
گروه هنری آکاد. 

سایت هنری پروانه. 
شاهمندی، شهریار . گروه هنری هیماد.

 از ایده تا اجرا 

 پریسا اوتادی 
چکیده : 

فرم یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی هنر است که 
به دلیل گسترده ی معنایی، کاربرد وسیع وکلی  
بودن و باز بودن آن، نیاز مبرمی به تبیین از منظر 
یا حرف   پیام  یعنی  محتوا  و  دارد  هنری  خاص 
ارزش گفتن و شنیدن دارد.  اصلی هنرمند، که 
بدون  هنری  پیچیده ی  مباحث  به  ورود  اصوال 
فرم  نظیر  هنری؛  اولیه  مفاهیم  از  دقیق  آگاهی 
چنین  این  می باید  و  نیست  امکانپذیر  محتوا  و 
مشخص  مخاطب  برای  دقیق  طور  به  مفاهیم 
گردد. در این مقاله سعی گردیده است مفهوم فرم 
و محتوا توضیح داده شود و نهایتا براساس مطالب 
از  گرفتن  الهام  و  کپی کردن  نحوهی  ذکر شده، 

محتوای آثار هنری بیان  شده است. 
واژه های کلیدی : 

فرم، محتوا، شکل، کپی کردن، موضوع 
متن اصلی : 

فرم یکی از اصطالحات کلیدی است که استفاده 
به  است،  رایج  بسیار  هنری  مباحث  در  آن  از 
گونه ای که میتوان آن را یکی از مهم ترین مفاهیم 
پایه ای هنر در نظر گرفت. با شنیدن یا مشاهده 
مشترک  مفهوم محسوس  یک  واژه  این  از  فرم، 
بین عموم استنباط میشود. اما ارائه تعریف دقیق 

و تحلیلی آن با بیانی صریح دشوار است. 
مفاهیم  همچون  مردم  عموم  نزد  فرم  مفهوم 
بنیادینی چون فضا، هستی و زمان جزو بدیهیاتی 
در  که  ارتباطی  بر  عالوه  هرکس  که  است 
چارچوب ادراک خود از جهان و محیط زندگی با 
آنها دارد، در حیطه ی تخصص و فعالیت حرفه ای 
خود نیز به گونه ای خاص و از زاویه ای ویژه آن 
را تبیین میکند. به عالوه بازبودن حیطه معنایی 
فرم و امکان به وجود آمدن سوءتفاهم در درک 
به  پرداختن  ضرورت  اساسی،  واژه  این  مفهوم 

وجوه مختلف معنایی آن را تأکید میکند. 
عبارت فرم میتواند به معنای چندین چیز متفاوت 
فرم  هنر،  کتابخانه ای  فرهنگ  در  باشد.  هنر  در 
کار  یک  از  وجوهی  برای  که  است  اصطالحی 
هنری، همچون نظام درونی و شکل به کاربرده 
میشود و اغلب با میزانی تمایز از ماده، موضوع، 
محتوا، عملکرد و سبک کارهای هنری استفاده 
میشود. فرم در هنر متضمن زیبایی محسوس و 
تجلی  و  می باشد  نیز  هنری  ساختار  درک  قابل 
اثر  دهنده  تشکیل  عوامل  کامل  وحدت  دهنده 
هنری یعنی موضوع، محتوا، ماده و فرم می باشد. 
فرم یک اثر هنری محدود به موجودیت خارجی 
یا ماده آن اثر نبوده و با آن ختم نمی شود بلکه 
فرم در ذهن مخاطب تداوم دارد. این امر موجب 

حرکت و تکامل ادراک و تبیین یک اثر هنری در 
ذهن گردیده و احیانا موجب برداشت های فردی 
بر مبنای تجربیات و پیش زمینه های منحصر به 

فرد ذهنی نیز می گردد .  
کمتر اصطالحی را میتوان یافت که به اندازه فرم 
رومی ها  زمان  از  اصطالح  این  باشد.  یافته  دوام 
تا  اصطالحی  و کمتر  است  رفته  کار  به  تاکنون 
 forma این حد بین المللی است. واژه ی التینی
به بسیاری از زبان های امروزی راه یافته است؛ در 
زبان های ایتالیایی، اسپانیایی و لهستانی و روسی 
زبان های  در  و  می رود،  کار  به  صورت  همان  به 

دیگر با اندکی تغییر همراه است. 
این واژه همان قدر که دوام زیادی داشته، ابهام 
فراوانی نیز دارد. واژه های التینی forma همان 
و   morphe یونانی  کلمه ی  دو  جایگزین  ابتدا 
eldos شده است. کلمه ی morphe را بیشتر به 
فرم های مشهود اطالق میکردند و eldos را در 
مورد فرمهای ذهنی )مفهومی( به کار می بردند. 
گوناگونی  در  زیادی  حد  تا  دوگانه  میراث  این 

معانی فرم مؤثر بوده است. 
یک اثر هنری کامل از چهار عامل وحدت یافته 
تشکیل شده است : فرم، محتوا، موضوع و ماده . 
این  کاربردی  هنرهای  در  که  داشت  توجه  باید 
ماده،  فرم،   : می باشند  دیگر  گونه ای  به  عوامل 
محتوا  و  موضوع  ازای  به  عملکرد  که   عملکرد؛ 
بیان  هنری،  اثر  یک  عملکرد  بنابراین  می باشد. 
موضوع و انتقال محتوا می باشد. موضوع یک اثر 
هنری سوژه یا داستان کلی است که هنرمند از 
بین پدیده ها و رویدادهای مختلف انتخاب نموده 
و محتوا پیام مورد نظر هنرمند و یا چیزی که از 
موضوع کشف شده و در اثر  هنری مورد تاکید 
موضوع  دیگر  عبارت  به  شده است.  گرفته  قرار 
محتوا  بیان   برای  هنرمند  که  است  صورتی 

انتخاب میکند. 
محتوا برای ظاهر شدن، نیاز به پیکره ی میزبان 
دارد، بعد از اینکه در پیکره ی دیگری جا گرفت، 
می بخشد.  جدید  پیکر  آن  به  را  خودش  فرم 
انتخاب فرم درست برای مضمون موردنظر بسیار 
مهم است . منظور: »چفت شدن فرم و محتوا« 
امری  دارد،  محتوا  فرم، خودش  اینکه  اما  است. 
واضح است؛ این همان تعاریفی است که در گذر 
ایام شکل گرفته. برای مثال دایره، حس حرکت را 
منتقل میکند و یا رنگ آبی، حس سرما را منتقل 
میکند. به طورکلی میتوان گفت فرم ظرفی است 
که محتوا را  درون آن میریزیم تا با هم عجین 
شوند. هنرمند باید فرم و محتوایی را انتخاب کند 

که قرار دادی  نباشد. 
اما در این بین داستان هنر چیست و هنرمند چه 

میکند؟ به زبان بسیار ساده میتوان گفت هنرمند 
مفاهیم طبیعی، انسانی و ترکیبشان را کدگذاری 
و رمزگذاری می کند و به آنها یک وجه متفاوت با 
آنچه پیرامونمان است، می دهد و ما را در تجربة 
خود شریک میکند یعنی دنیای دور و اطرافمان 
به عنوان  ما  میدهد.  نشانمان  دیگر  گونه ی  به  را 
بخشی  هنری،  اثر  با  برخورد  در  عام  مخاطب 
الیه های  دارای  که  صورتی  در  آن را  الیه های  از 
در  که  می کنیم  رمزگشایی  باشد  گوناگونی 
بیشتر موارد حجم زیادی از این روند ناخودآگاه 
رخ می دهد و اگر غیر از این باشد؛ یعنی بخش 
عمده ای از رمزگشایی های ما آگاهانه و بر مبنای 
دانش قبلی باشد، در مقام پژوهشگر هنری قرار 

میگیریم. 
هنر دراماتیزه کردن است یعنی هنر درگیرکردن 
اگر  هنر  دنیای  در  حال  است،  اثر  با  مخاطب 
هنرمند بتواند مفاهیم را همان طور بازتولید کند 
که ما میشناسیم احساس میکنیم ارتباط بین فرم 

و محتوا درست است.
کپی کردن و الهام گرفتن : 

بحث کپی کردن و الهام گرفتن از یک اثر هنری، 
دو مسیر جدای از هم هستند و البته این روزها 
استفاده  اشتباه  هم  گرفتن  الهام  کلمه  از  حتی 
تقلید  معنای  به  کردن  کپی  مساله  شود.  می 
در شرایطی مفهوم و معنا می یابد که ما متوجه 
میشویم که آن هنرمند از شبیه سازی آثارش به 

آثار دیگری، نظر و هدفی تئوریک ندارد. 
پیکاسو می گوید که هنرمند موفق می دزدد و بلد 
است که از کجا بدزدد. چون یک تاریخ هنر پشت 
سر شما قرار دارد و ممکن است که از جای جای 
آن چیزی بردارید و این نشان دهنده دانش شما 

در تاریخ هنر است. 
برای مثال در طول بیست سال گذشته کسی به 
من نگفته که آثارم کپی یا دزدی اثری از دیگران 
است؛ اما من حاضر هستم اگر الزم و قرار باشد 
تا مفهوم »الهام« را توضیح بدهم، یکی از آخرین 
تابلوی  جای  جای  و  وسط  بگذارم  را  تابلوهایم 
از  را  کجایش  مثال  که  کنم  تشریح  را  دومتری 
کدام عکاس برداشته ام،کجا را از مینیاتور مکتب 

صفوی یا کجا را از تاریخ هنر هلند در قرن 6۱. 
تاکید می کنم که در کپی کردن، تئوری ای که 
هنرمند در توجیه کارش ارائه می دهد، مهم است 
و این خیلی با توضیح متفاوت است. در واقع اینجا 
هنرمند دارد یک تئوری و فرضیه ای را میسازد 
ام،  تاریخ هنر برداشته  از  را  اینها  و میگوید من 
کنار هم گذاشته ام و این نظریه را ارائه میکنم و 
اینجا نظریه این آدم است که قابل دفاع است یا 
نیست و بحث دیگر بر سر تصویر نخواهد بود و بر 

سر محتوا و عملکرد و هدف هنرمند خواهد بود. 
به  که  است  دلیل  همین  به  افزود:  نقاش  این 
نه  و  است  کپی  اثری  گفت  میتوان  نه  سادگی 
بسیاری  کرد. چون  توجیه  الهام  دلیل  به  را  آن 
از آثار هستند که مستلزم این هستند که ببینیم 
بحثی که هنرمند مطرح میسازد، چه چیزی است 
و صرفا از روی تصویر نمیتوانیم، قضاوت کنیم. 
مگر این که خیلی واضح باشد و شما ببینید که 
عاطفی  و یک حس  ندارد  ای  دغدغه  ماخذ  اثر 
دستمالی شده ای را با یک فرم دم دستی بیان 
میکند و نفر دوم هم دقیقا همین کار را میکند. 
اینجا دیگر نظریه و تئوری ای مطرح نمیشود که 

بخواهیم از آن دفاع کنیم. 
اختراع  با  هنرمند  این  که  است  ذکر  به  الزم 
بر حرکت در  کوبیسم، فرم را شکسته و داللت 

فضا و زمان داشته است. 
قابل  غیر  کپی های  به  اشاره  در  صمدزادگان 
اصال  بعضا  رفتارها  از  بعضی  میگوید:  توجیح 
اثر  میبینیم دغدغه  وقتی  مثال  ندارند  توجیهی 
مبدا نمایش یک حس )مادرانه و زنانه( بوده که 
این را با دم دستی ترین نماد ممکن نشان داده 
است و بعد از لحاظ تصویری هم دغدغه خاصی 
نداشته؛ یک سری فرم انسانی بسیار ساده ساخته 
ساده ترین  به  را  این سطوح  توی  و  آمده  بعد  و 
تکنیک های ممکن با رنگ پر کرده است؛ و حاال 
و  کارکرده  آن  روی  از  آمده  دیگری  نفر  یک 
از خودش داشته است  را  زنانه ای  میگوید حس 
و آن اثر را دیده است و الهام گرفته، این غیرقابل 
زنانه که سر جایش  توجیه است. چرا که حس 
باز)به  که  هم  انسانی  ریخت  و  فیگور  آن  است، 
ببیند می فهمد  که  ای که هر متخصصی  شیوه 
که از سر نادانی و در واقع بی مهارتی است( کپی 
برداری شده از آن تصویری است که در اثر مبدا 
بوده و از آن هم ساده سازی تر شده است و بعد 
هم آمده اند این سطوح را مانند چند خالقیت در 
حد سال اول هنرستان پرکرده اند. ما اینجا دغدغه 
ای متفاوت نمی بینیم که بگوییم الهام گرفته شده 
است و این اثر را از آن خود سازی کرده اند. این 
را عوض  پالتش  دیگر  متفاوت  رنگ  دو  با  صرفا 
کرده است و اسمش الهام نیست و تمرین از رو 

کشیدن است . 
منابع : 

ظفرمند، سیدجواد )6۸۳6 (مفهوم فرم بویژه در 
هنر. 

طبسی، انصاری )6۸۳۱ (بررسی محتوا و شکل 
نشریه  انقالب اسالمی.  اول  دهه  نقاشیهای  در 

هنرهای زیبا. 
سایت ویکی پدیا , سایت ایرنا.

فرم و محتوا در هنر

گزارش

محمود ساالری: برنامه های معاونت امور 
هنری در معرض دید جامعه قرار دارد

 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: فعالیت ها 
و برنامه های این معاونت در معرض دید جامعه است و ویژگی های 

خاصی دارد.
به  نقل  از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آیین 
معارفه محمود ساالری به عنوان معاون امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و مدیران 

معاونت امور هنری برگزار شد.
محمود شالویی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزراتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با قدردانی از مدیران و همکاران معاونت امور هنری 
این چند  در  اسالمی گفت:  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  معاون سابق  و 
ماه، مدیران و همکاران معاونت امور هنری با جدیت، امور و فعالیت 
ارزشمندی در حوزه  نیز سوابق  دادند. محمود ساالری  انجام  را  ها 
فرهنگ و هنر دارد و امیدواریم در خدمت به حوزه هنر در معاونت 

امور هنری موفق باشد.
برنامه های معاونت امور هنری در معرض دید جامعه قرار دارد

شد  فرصتی  که  خرسندم  داشت:  اظهار  مراسم،  این  در  ساالری 
خدمت کوچکی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته باشم. هنر 
با مفهوم اسالمی گفتمانی است که ضرورت دارد تقویت شود؛ چون 

بدون فرهنگ و تمدن، هیچ ملتی سرافراز نخواهد بود. 
به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فعالیت 
ها و برنامه های معاونت امور هنری در معرض دید جامعه است و 
ویژگی های خاصی دارد. از همه مدیرانی که در این سال ها با توجه 
به شرایطی که گاه در عرصه اجتماعی اتفاق می افتاد، تالش کردند 

امور هنری وزانت خود را حفظ کند، قدردانی می کنم.
در پایان، حکم محمود ساالری به عنوان معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط محمود شالویی اعطا شد و مدیران 

معاونت امور هنری نیز از محمود شالویی قدردانی کردند.
 از جمله سوابق اجرایی ساالری می توان به معاونت دانشگاه صدا و 
سیما در دهه ۸۰، مدیرکل دفتر مطالعات و فعالیت های فرهنگی 
و رییس هیأت مدیره  اسالمی، مدیر عامل  ارشاد  و  وزارت فرهنگ 
بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، عضو هیأت امنا و نایب رییس هیأت 
مدیره  هیأت  عضو  ایران،  فرهنگی  های  نمایشگاه  موسسه  مدیره 
دفاتر  مدیر  نمایشی،  ادبیات  بنیاد  عامل  مدیر  کتاب،  خانه  موسسه 
تخصصی شبکه افق و عضویت در شورای تولید سیما فیلم اشاره کرد.

سیدمحمدمجتبی حسینی از آذر ۱۳۹6 تا مهر ۱۴۰۰ معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را برعهده داشت، با استعفای 
وی از سمت خود محمود شالویی از مهرماه سرپرست معاونت امور 

هنری بود.
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مدیر انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس:

پایان نامه های دفاع مقدسی حمایت 
می شود

از  انجمن  در  ما  گفت:  مقدس،  دفاع  و  انقالب  انجمن سینمای  مدیر 
تمامی پایان نامه ها و رسائل دکتری که ناظر بر مسائل سینمای دفاع 
روز  با  مصادف  آذرماه  مناسبت ۱6  می کنیم.به  باشد حمایت  مقدس 
دانشجو، نخستین نشست هم افزایی و تعامل سینمای انقالب و دانشگاه 
با حضور سید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمدرضا 
و  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  ابراهیمی  پور 
دفاع  باغ موزه  در  سینما  دانشجویان  و  مدیران  هنرمندان،  از  جمعی 

مقدس برگزار شد.
نخستین نشست هم افزایی و تعامل سینمای انقالب و دانشگاه هم زمان 
این  در  برگزار شد.  مقدس  دفاع  و  انقالب  باغ موزه  در  دانشجو  روز  با 
نشست که با حضور سید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، 
سید محمد حسینی مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، 
ابراهیمی  پور  خانه سینما، محمدرضا  مدیرعامل  منوچهر شاهسواری 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حبیب ایل بیگی معاون اداره نظارت 
و ارزشیابی سازمان سینمایی به همراه جمعی از تهیه کنندگان سینما، 
روسای دانشگاه های هنر، اساتید و هنرمندان و فیلمسازان برپا شد به 

مسائل و دغدغه های مختلف این حوزه پرداخته شد.
در ابتدای این مراسم محمود گبرلو مجری و کارشناس برنامه ضمن ابراز 
خرسندی از برپایی چنین جلسات هم افزایی و تعامل با دانشگاهیان و 
با اشاره به سابقه چهل ساله سینمای انقالب اسالمی گفت: فرمایشات 
رهبر کبیر انقالب در روزهای آغازین و در بهشت زهرا در خصوص عدم 
مخالفت با سینما و مظهر تمدن بودن آن، راهگشایی شد برای بسیاری 
از عالقه مندان سینما که بتوانند با اندیشه های انقالب اسالمی خود را 
نیز  انقالب  امام راحل، رهبر معظم  فرمایشات  از  بعد  و  تطبیق دهند 
سینما را قدرت برتر دانسته که هم واقعیت و هم حقیقت را بر پرده 
سینما نشان می دهد و طبیعتاً در این چهل سال عالقه مندان به اندیشه 
انقالب اسالمی توانستند تحوالت نوینی را در سینمای ایران ایجاد کنند.

در ادامه نشست سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت 
فتح ضمن خیرمقدم به حضار با اشاره به انتظارات و توقعات از انجمن 
سینمای انقالب و دفاع مقدس نیز بیان کرد: انجمن می تواند با ایجاد 
یک فضای تعامل در بستر سینما حلقه مفقوده حکمرانی فرهنگی باشد 
و همانند نخ تسبیحی جریان حاکمیت، جریان فرهنگ و هنر و جریان 
علمی و دانشگاهی عمل کند لذا به نظر می رسد اگر تعامل بین این 
و مشخصاً  رسید  نخواهیم  مدنظر  اهداف  به  ما  نگیرد  جریانات شکل 
از انجمن انتظار می رود در ایجاد این ارتباط و تعامل و هم افزایی بین 
جریانات اهتمام بورزد. البته یکی از راه هایی که به نظر می رسد قابل 
انجام و عملیاتی شدن است واگذاری بخشی از مأموریت ها به جریان 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس در  دانشجویی است و طبیعتاً 
برنامه ۵ ساله آینده تولیداتی را پیش بینی کرده است که این تولیدات با 
مدد گرفتن از جریان دانشجویی رقم خواهد خورد و قطعاً به آثار فاخری 

نیز خواهد رسید.
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قائم  امین  محمد  روز،  اتفاق   - تهران 
اندیشه  از سوی شهردار  پناه طی حکمی 
توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  سمت  به 
اندیشه   شهرداری  انسانی  منابع  مدیریت 
قائم  امین  محمد  مهندس  شد  منصوب 
وجهادی  تجربه  با  مدیران  از  یکی  پناه 
گذشته  های  مسولیت  در  که  باشد  می 
است  داده  ارائه  خود  از  خوبی   عملکرد 
روز  اندیشه  روز، شهردار  اتفاق  به گزارش 
چهارشنبه پس از ابالغ حکم ایشان اظهار 
داشت :انضباط مالی در تمام ابعاد،بررسی 
مناسب،ترغیب  اداری  و   مالی  عملکرد 
ارائه  مضاعف،  تالش  به  کارکنان  بیشتر 
راهکار  ی  وارائه   ، بودجه  تحقق  از  آمار 
دیگر  و  آن  خصوص  در  مناسب  های 
است  این حوزه  وظایف  از جمله  را   موارد 
توسعه  و  برنامه ریزی  :معاونت  افزود  وی 
مهم ترین  از  یکی  انسانی   سرمایه 
انتخاب  و  است  شهرداری  واحدهای 

باتجربه  خدمتگزار   یک  عنوان  به  ایشان 
که  ارزنده ای  سوابق  ودارای  انقالبی  و 
در  داشته  قبلیشان  های  مسئولیت  در 
و  نبوده  تاثیر  بی  سمت  این  تصدی 
می  شان  ارزنده  تجارب  با  ایشان  قطعا 
باشند. سربلند  و  موفق  راه  این  در   توانند 

 : کرد  تصریح  ادامه  در  همچنین  وی 
اندیشه  شهرداری  ریزی  برنامه  معاونت 
منضبط  و   مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
لذا  است  شهرداری  واحدهای  ترین 
محوله،  وظایف  انجام  راستای  در  باید 
گردد.  لحاظ  ای  ویژه   حساسیت 
معاونت  وی  سوابق  در  گزارش،    بنابراین 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی 
شهرداری رباط کریم ، رییس  هیت مدیره 
سازمان حمل و نقل رباط کریم و  معاونت  
مالی و اداری   شهرداری پرند ، رییس دفتر 
دفتر  مدیرکل  ویژه  های  پیگیری  امور  و 
بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
بازرسی  اداره  رییس  تهران،  استانداری 
و  باغستان  شهرداری  مردمی  شکایات 
حراست  ازمدیران  مستوفی،  آباد  احمد 
اجتماعی  تأمین  سازمان  سرمایه گذاری 
مجموعه  مدیر  اجرایی  مشاور  )شستا( 
رییس  مشاوره  و  تهران  آزادی  ورزشی 
فدراسیون دوچرخه سواری دیده می شود.

محمد امین قائم پناه معاون برنامه ریزی و 

توسعه منابع انسانی شهرداری اندیشه شد
عضو کمیسیون آموزش مجلس خطاب به 
سریع تر  تغییر  ضرورت  بر  جمهور  رئیس 
مدیران ناکارآمد تاکید کرد و گفت: حضور 
بسیاری از مدیران بی انگیزه در پست های 
در  رکود  و  ایستایی  کشور  مختلف 
دستگاه های مختلف را در پی داشته و این 
امر باعث ناامیدی به دولت انقالبی خواهد 
بود.احمدحسین فالحی در صحن علنی در 
دانشجو  روز  تبریک  با  میان دستور  نطق 
گفت: روز دانشجو را گرامی می داریم و به 
روح شهیدان این عرصه درود می فرستیم 
که نشان استکبارستیزی و استعمارستیزی 
را با خون خود در کتیبه و جبین دانشگاه 
ایثار، جهاد و  ها نشاندند و سرود آزادی، 
شهادت را در کنار کالس و درس دانشگاه 
سردادند.نماینده مردم همدان و فامنین در 
میالد  تبریک  با  اسالمی  شورای  مجلس 
حضرت زینب ) س ( و روز پرستار، افزود: 
روز پرستار را خدمت تمامی عاشورایان به 
روزهای  رزمندگان  این  پرستاران،  ویژه 
سخت کرونایی و یاران همیشه بیماران دل 
شکسته تبریک می گوییم و زحمات آنها 
را در عرصه بهداشت و درمان می ستاییم 
و از همه دست اندرکاران می خواهیم در 
بهبود وضعیت زندگی آنها اهتمام داشته 
و پرستاران زحمتکش شرکتی و جایگزین 
اولویت تعیین تکلیف استخدامی و  را در 
تبدیل وضعیت قرار دهند.عضو کمیسیون 
مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش، 
بیکاری  غم  و  مردم  معیشت  البته  افزود: 
و مشکالت جوانان برای تمامی نمایندگان 
ملموس بوده و برای رفع آنها از هیچ تالشی 
دریغ نخواهیم کرد و با پیوست عدالت در 
قانون گذاری و نظارت بر حقوق حقه آنها 
دفاع خواهیم کرد؛ برای رونق کسب و کار، 
رفع موانع قانونی و فعال کردن واحدهای 
تولیدی و پشتیبانی از عرصه علم و شرکت 
گام  بیانیه  بنیان،  دانش  و  خالق  های 
دوم انقالب را عملیاتی خواهیم کرد و از 
از  پشتیبانی  با  می خواهیم  انقالبی  دولت 

تیم مذاکره کننده، این رزمندگان عرصه 
دیپلماسی که بر مواضع حقه شما پافشاری 
کردند قدم های پیروزی را رقم بزنند.وی 
باید  انقالبی  و  مردمی  دولت  داد:  ادامه 
اقتصادی  وضعیت  که  آنچه  باشد  متوجه 
به  را  کشور  سیاسی  و  فرهنگی  و  امروز 
اینجا رسانده سیاست های غلط، کم کاری 
اعتقاد  و عدم  انفعال سیاسی  وادادگی،  و 
باور  و  انقالب  امامین  ناب  اندیشه های  به 
به جوانان فرهیخته و دستاوردهای نظام، 
ناکارآمدی مدیران و فاصله میان مسئوالن 
تمامی هستی  زدن  گره  مردم،  و  اجرایی 
کشور به مذاکراتی که خود نفهمیدند چه 
بستند و چه گفتند، تعطیلی کسب و کار 
داخلی، عدم ارتباط درست با همسایگان 
و کشورهای مشترک المنافع با جمهوری 
اسالمی و ضایع کردن فرصت ها و ظرفیت 
و  آموزش  کمیسیون  است.عضو  بوده  ها 
تحقیقات مجلس خطاب به رئیس جمهور، 
وزرا و معاونان وزرا، گفت: سه ماه است که 
از دولت شما می گذرد و هنوز تغییری در 
یگان مدیریت سیاسی شما دیده نمی شود 
مدیران  همان  فعالیت  شاهد  همچنان  و 
های  عرصه  از  بسیاری  در  ها  اندیشه  و 
اجرایی هستیم در این رابطه فرصت ها می 
از بین خواهد رفت؛ مردم شاهد  سوزد و 
در  گشایش  و  گسترده  و  تغییرات جدی 
گره های کشور نیستند هر چند سیاست 
دولت انقالبی در واردات واکسن و تزریق 
آن بدون تصویب FATF که مورد ادعای 
دولت عاشق مذاکرات شکست خورده بود 
کشور  قطار  ریل  تواند  می  که  کرد  ثابت 
انقالبی را از مسیر صحیح تری عبور داد 
و شاهد گشایش بود اما این کافی نبوده و 
ضرورت تغییر سریع تر مدیران ناکارآمد را 
می طلبد؛ امروز با وجود بسیاری از مدیران 
شاهد  مختلف  های  پست  در  انگیزه  بی 
ایستایی و رکود در دستگاه های مختلف 
هستیم و این امر باعث ناامیدی به دولت 

انقالبی خواهد بود.

ضرورت تغییر سریع تر مدیران ناکارآمد و 

بی انگیزه در پست های مختلف کشور
خبرنوشتار

تامین بیش از ۳۰ درصد حق بیمه های تامین 
اجتماعی از تهران و البرز

نوشتار

اجتماعی  تامین  اداره  سرپرست 
شهرستان های استان تهران گفت 
بیمه  حق  از  درصد   ۳۰ از  :بیش 
از  اجتماعی   تامین  سازمان  های 
شرق  غرب،  مرکزی،  منطقه  سه 
می  تامین  البرز  استان  و  تهران 

شود.
داوود سعد زاده  اظهار داشت :نظر 
به صراحت اصل ۲۹ قانون اساسی 
خانواده  به  ارائه خدمات،  بر  مبنی 
متعهد  اجتماعی  تامین  بزرگ 
به  را  نیاز  هستیم و خدمات مورد 

مردم ارائه دهیم.

وی افزود : برای ارائه بهتر خدمات 
اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  به 
از  خود  مطالبات  دریافت  نیازمند 

همه استانها هستیم.
بحث  داد:  ادامه  همچنین  وی 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تورم  به  توجه  با  اجتماعی  تامین 
دغدغه  از  یکی  جامعه  در  موجود 
های ما است که این مهم با تامین 
مطالبات  دریافت  و  کافی  منابع 
معوق سازمان از دولت تسهیل می 

شود.
تامین  سازمان  گفت:  زاده  سعد 

اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی 
وابستگی  هیچگونه  که  غیردولتی 
دولتی  های  سهمیه  و  بودجه  به 
نداشته به بیش از نیمی از جمعیت 
عنوان  به  و  رسانی  خدمت  کشور 
با  ای  هزینه  درآمد  صندوق  یک 
و  ماهیانه  های  بیمه  حق  دریافت 
سرمایه گذاری آن عالوه بر تعهدات 
کوتاه مدت در دوران بیمه افراد، به 
پرداخت  برای  مدت  بلند  تعهدات 
می  اقدام  بازنشستگان  مستمری 

نماید.
تعهدات  ارائه  اینکه  بیان  با  وی 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
به  مقرری  و  مستمری  پرداخت 
ها  بیمه  حق  پرداخت  واسطه 
:نپرداختن  گفت  می گیرد  صورت 
بموقع حق بیمه توسط کارفرمایان 
است  بی عدالتی در حق کارگران 
را  اجتماعی  تامین  ارائه خدمت  و 

مختل می کند. 
سعد زاده تصریح کرد: در چهار ماه 
داریم  انتظار  سال  پایان  به  مانده 
کارفرمایان  با  تعامل  و  با همکاری 

حق  بموقع  پرداخت  درخصوص 
بیمه ها و دریافت مطالبات معوق 
سازمان ما را در ارائه خدمات بهتر 

یاری کنند.
اجتماعی  تامین  سرپرست 
شهرستان های استان تهران تحول 
و  پشتیبانی  گسترش  منابع،  در 
افزایش پوشش بیمه ای در جامعه 
کار  اصلی  محور  سه  براساس  را 
دانست  اجتماعی  تامین  سازمان 
در  تحول  مهم  اصل  :سه  افزود  و 
ارائه خدمت به مخاطبین با هدف 
عدالت محوری  مردم،  رضایتمندی 
سرلوحه  را  مردم  اعتماد  جلب  و 
کار تامین اجتماعی است و تمامی 
این سازمان تالش دارند  همکاران 

تا این سه اصل را عملیاتی کنند.
از  افزود: در حال حاضر بیش  وی 
اصلی،  شده  بیمه  نفر  میلیون   ۱۴
هزار  پانصد  و  میلیون  سه  حدود 
به  نزدیک  و  بگیر  مستمری  نفر 
۲۰۰ هزار نفر مقرری بگیر از تامین 

اجتماعی در کشور وجود دارد.

شهرستان  مردم  نماینده 
و  کریم  رباط  های 
بهارستان گفت: با پیگیری 
خط  در  شده  انجام  های 
مترو پرند ۲ ایستگاه دیگر 
رباط  مردم  استفاده  برای 
در  بهارستان،  و  کریم 
حکیم  و  اشکانیه  شهرک 

آباد اجرایی می شود.
 ، روز  اتفاق  گزارش  به 
حسن  حجت االسالم 
در  شنبه  روز  نوروزی 
مسائل  بررسی  جلسه 
شهرستان  مشکالت  و 
حضور  با  که  بهارستان 
نمایندگان شورای اسالمی 
شد  برگزار  شهرستان 
افزود: تخصیص و اعتبارات 
دارایی سال ۱۴۰۰  تملک 
شهرستان بهارستان نهایی 
شده و ۵/۷ میلیارد تومان  
بودجه  اختیارات  از  هم  
ای نمایندگان به اعتبارات 
شهرستان بهارستان اضافه 

می شود.
نظر  از  داشت:  اظهار  وی   
برخورداری  امکانات، حال 
و  نیست  خوب  شهر  این 
ایجاد   و  کوشش  و  کار  با 
بین  همدلی  و  وحدت 

قدم  توان  می  مسئوالن 
برای حل  مشکالت مردم 

برداشت.
وی با اشاره به کمبودهای 
در  بهداشت  سرانه 
شهرستان بهارستان گفت: 
زیرساخت ها  توسعه  با 
جدید  پروژه  اجرای  و 
شهر  نسیم  در  بیمارستان 
و صالحیه که زمین آن به 
دانشگاه علوم پزشکی داده 
عملیات  توان  می  شده 
بیمارستان  عمرانی 
حضرت ابوالفضل)ع( نسیم 
شهر و صالحیه، را با کمک 
کرد  اجرا  خیرین  مجمع 
زیرساخت های  کمبود  تا 
محقق  شهرستان  درمانی 

شود.
داد:  ادامه  نوروزی 

و  کریم  رباط  شهرستان 
است  ای  جزیره  بهارستان 
و  نشسته  آب  روی  که 
در  آب  تصفیه  مخزنهای 
این  زمینهای  مجاورت 
شده  احداث  شهرستان 
می  مخزنها  این  که  است 
این  خشک  منطقه  تواند 
را سرسبز کند که  شهرها 
عدم  خاطر  به  متاسفانه 
آب  مسئولین،  همراهی 
رودخانه  به  شده  تصفیه 

شور سرازیر می شود.
جلسه  این  در  همچنین 
اسالمی  شورای  رئیس 
در  بهارستان  شهرستان 
پایانه  مشکالت  خصوص 
پرداخت  و  شهر  نسیم 
مالیات  و  عوارض  نشدن 
هزاران  روزانه  گفت: 

در  سنگین  خودروی 
پایانه نسیم شهر تردد می 
به  عوارض  این  که  کنند 
پرداخت  تهران  شهرداری 
که  صورتی  در  شود،  می 
پایانه  این  مشکالت  همه 
شهر  نسیم  مردم  نصیب 
این  می شود و حق مردم 
شده  گرفته  نادیده  شهر 

است.
لطفی  هدایت  ادامه  در 
مردمی  مطالبات  گفت: 
عمرانی،  های  حوزه  در 
و  معبر  سد  خدماتی، 
زیست،  محیط  ترافیک، 
آموزشی،  فرهنگی، 
و  بهداشتی  ورزشی، 
در شهرستان  باید  درمانی 
پیگیری و در رفع مشکالت 

هم اندیشی شود.

نماینده مردم بهارستان: ایجاد ایستگاه مترو در شهرک 

اشکانیه رباط کریم و حکیم آباد اجرایی می شود
خبر
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گره اصلی اشتغال جوانان؛ عدم ثبات 
اقتصادی و ناکارآمدی سیستم اداری است

نوشتار

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
جوانان  اشتغال  اصلی  گره  مجلس 
و  اقتصادی  ثبات  عدم  دلیل  به  را 
دانست  اداری  سیستم  ناکارآمدی 
برای  جدی  برنامه  دولت  گفت:  و 
و  تولید  به سمت  نقدینگی  هدایت 
اشتغال ندارد که برای این باید ایجاد 

برنامه کرد.
جلسه  در  کیا  حسینی  سیدجواد 
در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
نطق میان دستور خود ضمن تبریک 
سالروز والدت حضرت زینب)س( و 
تبریک به جامعه پرستاران که طی 
این دو سال مجاهدانه تالش کردند 
خوبی  معیشتی  وضعیت  در  اما 
نیستند، گفت: دولت باید در بودجه 
۱۴۰۱ چاره اندیشی ویژه برای آنها 

کند.
در  کلیایی  و  سنقر  مردم  نماینده 
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
خطاب به رئیس جمهور، اصلی ترین 
مسأله کشور را معیشت دانست که 
اظهار  و  است  قبل  دولت  حاصل 
سخت  وضعیت  در  مردم  داشت: 
معیشتی قرار دارند، سفره ها کوچک 
فرزندان  آینده  نگران  مردم  و  شده 
با  برخورد  در  لذا چرا  خود هستند 

مافیاها رودربایستی می شود.
وی افزود: خود شما گفتید عده ای 

نشسته و قیمت ارز را افزایش داده 
اند پس چرا رودربایستی می کنید و 
چرا دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
اقدام جدی در این حوزه انجام نمی 
دهند؟ امروز مافیاها مردم و معیشت 
یعنی  این  و  گرفته  نشانه  را  مردم 
دستگاه  سکوت  که  نظام  با  محاربه 
به  امنیتی خیانت  و  اطالعاتی  های 
هر  و  نکنید  تعلل  پس  است  مردم 
آنکه است را به مردم معرفی کنید؛ 
ایستاده  انقالب  و  نظام  پای  مردم 
بی  امروز تحمل  و  اند  داده  و خون 

عدالتی را ندارند.
موضوع  همچنین  کیا  حسینی 
پدران  دغدغه  را  جوانان  اشتغال 
آن  اصلی  گره  و  دانست  مادران  و 
و  اقتصادی  ثبات  عدم  دلیل  به  را 
عدم  اداری،  سیستم  ناکارآمدی 
عنوان  کاال  قاچاق  با  جدی  مبارزه 
کرد و افزود: دولت برنامه جدی برای 
و  تولید  به سمت  نقدینگی  هدایت 
اشتغال ندارد که برای این باید ایجاد 
در  مردم  نماینده  این  کرد.  برنامه 
مجلس یازدهم ادامه داد: در آستانه 
ارائه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس هستیم 
ارقام  تغییر  جای  به  باید  دولت  که 
بودجه، باید ساختار آن را تغییر دهد 
دولت  ای.  هزینه  نه  باشد  مولد  تا 
که  کند  تدبیر  باید  ها  یارانه  برای 

نیستیم  مخالف  آن  دادن  ما  البته 
ثروتمندان  به  یارانه  دادن  با  بلکه 
را  یارانه  بیشتر  که  هستیم  مخالف 
امروز ثروتمندان مصرف کرده و فقرا 

کمترین بهره را از آن می برند.
از  تورم  مدیریت  بر  تأکید  با  وی 
سوی دولت که دچار چالش و بحران 
نشویم، یادآور شد: دولت در بودجه 
را  معلمان  بندی  رتبه  باید   ۱۴۰۱
تا کرامت و منزلت  اجرا کند  کامل 
معلمان  اینکه  نه  و  آنها حفظ شود 
در سختی و رنج به سر ببرند و این 
وضعیت معیشتی آنها باشد. کارگران 
و مردم و روزمزدبگیران نگران آینده 
در  اقشار  این  سفره  نکند  هستند، 

سال آینده کوچک تر شود.
مذاکرات  به  اشاره  با  کیا  حسینی 
هسته ای اظهار داشت: تیم مذاکره 
مسائل  و  ملی  مصالح  بداند،  کننده 
معامله  و  مذاکره  قابل  موشکی 
تحریم  به  که  ها  آمریکایی  نیست؛ 
عادت کرده اند همین امروز 8 فرد 
اند  را دوباره تحریم کرده  نهاد  و ۴ 
لذا چگونه می خواهید به آنها اعتماد 
باید بیشتر مراقبت  این رو  از  کنید 
کرد و با  دست پر به میدان مذاکره 
ها  اروپایی  و   ها  آمریکایی  رفت. 
آنها  با  اگر  که  هستند  نامرد  آنقدر 
دست دادید باید انگشتان دست خود 
را مجدد بشمارید که مبادا چیزی از 

آن کم شده باشد.
استان  نمایندگان  مجمع  عضو  این 
اینکه  بیان  با  مردم  کرمانشاه 
هستند  مند  دغدغه  بازنشستگان 
که اوال مطالبات آنها پرداخت نشده 
متناسب  شاغالن  با  آنها  حقوق  و 
را  خود  دولتمردان  گفت:  نیست، 
به  تا  بگذارند  بازنشستگان  جای 
تصمیم  و  کرده  نظر  اظهار  درستی 
به  خطاب  تذکری  در  بگیرند.وی 
وزیر کشاورزی عنوان کرد: وضعیت 
بیمه کشاورزی مناسب نبوده و بیمه 
کشاورزان  با  های  هزینه  به صورت 

معامله کرده و قرارداد می بندد در 
یک  باشد.  درآمدی  باید  که  حالی 
حدود  کنید  می  بیمه  که  ماشین 
آن  از  دهید  می  تومان  میلیون   ۴
تومان خسارت  میلیون  طرف ۴۰۰ 
داده می شود. این به صرفه نیست. 
پول جدی است و نهاده های دامی 
فریاد کشاورزان  به  لذا  دارد  مشکل 

برسید.
حسینی کیا ضمن تشکر از وزیر راه 
و شهرسازی که قول داد ظرف کوتاه 
شهرستان  خاکی  های  راه  مدت 
عنوان  برساند،  سامان  به  را  سنقر 
منطقه  ارتباطات  وضعیت  کرد: 
نامساعد است که وزیر ارتباطات باید 
به آن توجه کند که دارای عدم آنتن 
برخی  در  اینترنت  قطعی  و  دهی 

مناطق هستیم.
وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر 
کرمانشاه  کرد:  خاطرنشان  کشور، 
و  زده  زلزله  زده،  استان جنگ  یک 
از  عظیمی  خیل  و  است  زده  سیل 
بیکاران در این استان حضور دارند، 
تکلیف  تعیین  ها  استان  از  خیلی 
شده اند اما به کرمانشاه توجه نشده 
لذا مسئولیت مستقیم آن با شخص 
وزیر کشور است که بی تدبیری به 
خرج داده و نمی تواند این استان را 
تعیین تکلیف کند. مگر می شود یک 
استان دو میلیون نفر جمعیت داشته 
استاندار  قابلیت  نفر  یک  اما  باشد 
شدن در آن نداشته باشد. استانداری 
کرمانشاه را فورا تعیین تکلیف کنید 
نابسامانی  و  بغرنج  شرایط  این  از  و 

نجات دهید.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
وزیر اقتصاد نیز خاطرنشان ساخت: 
بی برنامگی این وزارتخانه باعث این 
ارز  بازار  ریختگی  هم  به  وضعیت 
شده لذا چرا توجه نمی کنید که این 
بازار روی قیمت های بازار سایه می 

اندازد.

نیروی  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
برق حرارتی ایران گفت: سه واحد نیروگاه 
مقیاس متوسط تا پیک بار تابستان ۱۴۰۱ 

وارد مدار می شود.
محسن طرزطلب در مراسم امضای قرارداد 

با گروه  نیروگاه مقیاس متوسط  احداث ۷ 
صنعتی مپنا در محل شرکت برق حرارتی 
افزود: تالش می شود این سه واحد در استان 
مشکل  دارای  که  بلوچستان  و  سیستان 

تامین برق است به بهره برداری برسند.

۳ واحد نیروگاهی تا فصل تابستان وارد 

مدار می شود

نوشتار

لزوم اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری نوشتار

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار 
اسالمی گفت:  در مجلس شورای 
علیرغم تاکید مقام معظم رهبری 
مشکالت  هنوز  گذشته  سال  در 
معیشتی  و  اقتصادی  استخدام، 
شدن  اجرایی  جمله  از  پرستاران 
پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه 
شرکتی  پرستاران  استخدام  و 

برطرف نشده است.
نشست  در  باقرزاده  اصغر  علی 
اسالمی  شورای  مجلس  علنی  

حضرت  والدت  تبریک  ضمن 
در  پرستار،  روز  و  )س(  زینب 
به  خطاب  خود  شفاهی  تذکر 
مدیریت  و سازمان  بهداشت  وزیر 
خصوص  در  گفت:  ریزی،  برنامه 
مقام  بیانات  شدن  اجرایی  عدم 
گذشته  سال  در  رهبری  معظم 
مشکالت  کردن  برطرف  مورد  در 
معیشتی  و  اقتصادی  استخدامی، 
شدن  اجرایی  جمله  از  پرستاران 
پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه 

و  شرکتی  پرستاران  استخدام  و 
بهداشت  وزارت  نیروهای شرکتی 

تذکر می دهم.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار 
افزود:  در مجلس شورای اسالمی 
نسبت به نظام ناهماهنگ پرداخت 
به  استخدامی  وضعیت  و  حقوق 
دولتمردان تذکر می دهم. زیبنده 
آن  اساس  که  ما  مقدس  نظام 
نیست.  است،  استوار  عدالت  بر 
انواع  شاهد  امروز  متاسفانه 

قراردادی،  جمله  از  استخدام 
خرید  ساعتی،  حجمی،  شرکتی، 
 ... و  معین  قرارداد  و  خدمات 
هستیم از این رو درخواست دارم 
برنامه  و  ساماندهی  به  نسبت 
در  کارگروهی  ایجاد  و  ریزی 
رفع  برای  مجلس  و  دولت  هیات 
پیمانکاران  دست  قطع  و  تبعیض 
اجرایی شدن استخدام  سودجو و 
ادارات  در  شرکتی  نیروهای  تمام 

مختلف و اجرای عدالت را دارم.
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