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خط قرمز دولت معیشت 
مردم است

در صحن علنی صورت گرفت؛

موافقت مجلس با طرح انتقال آب دریای 
عمان به سیستان و بلوچستان

2

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

 بهینه سازی مصرف انرژی معادل تولید و 
توسعه و سودآور است

3

نشر ارزش های دفاع مقدس در 

جامعه از تهدیدات پیشگیری می کند
4

 بازدید فرمانداررباط کریم از
 ۲ واحد تولیدی صنعتی

آمریکا، اروپا و آسیا در حال جذب 
نخبگان ایرانی با اعطای امتیازات ویژه 

هستند

2

رشد ساحت فناوری ما را به سمت مدارس 

کارآفرین می برد

4

اقبالی: حذف استقالل و پرسپولیس 
ضربه بزرگی به فوتبال ایران بود

6

استان ها 5

 اشتغال 20 هزار نفر در حوزه  
صنایع دستی اردبیل 

معــاون صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــر  ــزار نف ــت:  بیــش از 20 ه ــل گف گردشــگری اســتان اردبی
ــته های  ــل در رش ــتان اردبی ــتی اس ــع دس ــوزه صنای در ح

ــد ..... ــت می کنن ــف فعالی مختل 8 4

ــت  ــت و معاون ــرو، صم ــای نی ــه ه ــدگان، وزارتخان نماین
ــرح  ــرای ط ــه اج ــف ب ــوری را مکل ــت جمه ــی ریاس علم

ــتان  .... ــه اس ــان ب ــای عم ــال آب دری انتق

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی 
کوچک  و  ملی  پول  ارزش  کاهش  گفت: 
شدن مداوم سفره ها به مشکالت اقشار کم 

درآمد و بازنشستگان اضافه کرده است.
خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
علنی   جلسه  در  جوکار  محمدصالح  ملت، 
میان  نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس 
برای  سالمتی  آرزوی  ضمن  خود  دستور 
امام  حضرت  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
واسطه  به  گفت:  العالی(،  )مدظله  خامنه ای 
انقالی  مدیریت  و  ایثار  تدابیر،  رشادت، 
سرافکندگی  شاهد  امروز  سلیمانی،  شهید 
ایادی  و  آمریکا  پی درپی  شکست های  و 

جنایتکارش در منطقه هستیم.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و 
دهستان سورک در مجلس شورای اسالمی 
مدیریت  سال  هشت  متاسفانه  کرد:  اظهار 
جای  به  که  دولتی  منفعل  و  تدبیر  فاقد 
چشم داشتن به توان داخلی و تکیه بر اراده 
جوانان پر تالش کشور در پی راضی نمودن 
ظرفیت های  تمام  خود  ادعایی  کدخدای 
کشور را معطل توافقی سست و با وعده های 
صرفاً بر روی کاغذ کرد و باعث شد امید و 
اعتماد بخش مهمی از جامعه آسیب ببیند.

فشار  آن  در  که  سال هایی  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی و وخامت اوضاع، وضعیت معیشت 
روزافزون  ثروت  انداخت؛  خطر  به  را  مردم 
جوانان  رخ  به  خوار  رانت  های  آقازاده 
و  شد  کشیده  کار  جویای  تحصیل کرده 
از  برخی  گونه  اشراف  زندگی  همچنین 
ناتوان  کارگزاران در مقابل چشمان مردمی 

از تامین اجاره بهای مسکن خود قرار داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: 
شدن  کوچک  و  ملی  پول  ارزش  کاهش 
مداوم سفره ها به مشکالت اقشار کم درآمد 

و بازنشستگان اضافه کرده است.
این موارد در خوشبینانه ترین  جوکار گفت: 
و  راحت طلبی  انفعال،  نتیجه  حالت 
صورت  به  که  است  افرادی  بی تدبیری 
و  رفاه  شعار  گذشته  دولت  در  گسترده 
با  اکنون  می دادند؛  سر  فراگیر  آسایش 
با  و  بی تفاوتی  و  خونسردی  دوران  پایان 
روی کارآمدن دولتی با انگیزه و بهره مند از 
روحیه جهادی و مصمم برای حل مشکالت 
اساسی مردم با نگاه به توان داخلی کشور، 
برطرف  و  کاستی ها  رفع  به  امید  دیگر  بار 
در  ویژه  به  کشور  موجود  تنگناهای  شدن 

حوزه اقتصاد قوت یافته است.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  شوراها 
از مسئوالن خود در  به درستی  کرد: مردم 
دولت و مجلس انتظار دارند در روندی کوتاه 
مدت شاهد ثبات حوزه اقتصادی و در میان 
مدت شاهد بهبود شرایط معیشت و کسب 

و کار و سرمایه گذاری و رونق بازار باشند.
ندوشن  بخش  اشکذر،  یزد،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  سورک  دهستان  و 
یکی  فعلی  شرایط  در  کرد:  اظهار  اسالمی 
به  اقدامات ضروری که الزم است دولت  از 
نقدینگی  مهار  مسئله  بپردازد،  آن  فوریت 
افسار گسیخته به عنوان یکی از عوامل مهم 
ایجاد تورم است؛ در این خصوص با توجه به 

عدم کارایی سیاست های انقباضی به دلیل 
کاهش درآمدهای مردم و به ویژه کارکنان 
نقدینگی  مهار  اثربخش  راهکار  دولت، 
جدید  مالی  ابزارهای  طراحی  طریق  از 
و  تولید  سمت  به  آن  هدایت  نتیجه  در  و 

فعالیت های مولد خواهد بود.
وی ادامه داد: اقدام مهم و فوری دیگر اصالح 
نظام تامین و توزیع کاال در کشور به ویژه 
در حوزه کاالهای اساسی است. موضوعی که 
موجب معطل شدن مباحث مرتبط با قطع 
روند ارز ترجیحی نگرانی های مضاعفی را در 

میان اقشار مردم ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: 
ترجیحی  ارز  اختصاص  توقف  خصوص  در 
تضمینی  چه  اگر  اساسی،  کاالهای  برای 
درست و به جا برای قطع دست رانت خواران 
و مفسدین است اما کمیسیون تلفیق بودجه 
باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا مابه ازای 
آن به صورت یارانه غیرنقدی و به طور کامل 
در سبد هزینه خانوارها قرار گیرد. این ساز 
و کار باید به گونه ای تنظیم شود که سفره 

مردم کوچکتر نشود.
مسائل  کنار  در  مذکور  موارد  گفت:  جوکار 
بورس،  اوضاع  ساماندهی  همچون  مهمی 
و  به صنعت خودرو در کشور  دادن  سامان 
با  خودرو  تولید  برای  رقابتی  فضای  ایجاد 
کیفیت و قیمت مناسب، توجه ویژه به اقشار 
جهت  در  راهکار  ارائه  و  جامعه  درآمد  کم 
برنامه ریزی  مردم،  معیشتی  وضعیت  بهبود 
برای مشکالت کادر درمان و معلمان به ویژه 
برنامه ریزی برای  معلمان خرید خدمات و 
شرکتی،  نیروهای  و  آنان  وضعیت  تبدیل 
وصول مطالبات و احقاق حقوق آنها، اصالح 
سیستم نظام بانکی کشور و بروزرسانی آن 
و تبدیل بانک ها از وضعیت کنونی به عنوان 
بنگاه اقتصادی به بانک با فعالیت صرفاً در 
حوزه های قانونی بانکداری، برنامه ریزی در 
جهت سامان دادن به یارانه های حامل های 
انرژی به گونه ای که یارانه ها به جیب مردم 
بازگردد، نه آنکه با کاهش بهای تمام شده 
حداقل های انرژی به عنوان سود شرکت ها 

به حساب محدود سرازیر شود.

کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره  ها سبب 

آسیب به اقشار کم  درآمد و بازنشستگان شده است

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

نیاز ۷0 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای 
کنترل قیمت دارو در سال۱۴0۱

وزیر بهداشت :

رئیس جمهور  در صحن علنی مجلس :
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خبر

آمریکا، اروپا و آسیا در حال جذب نخبگان 
ایرانی با اعطای امتیازات ویژه هستند

تحریک  و  تشویق  اینکه  بیان  با  مجلس  در  نوشهر  مردم  نماینده 
جوانان به خروج از کشور نه تنها گناهی نابخشودنی و خیانتی آشکار 
به انقالب و نظام بوده بلکه مغایر منویات رهبر معظم انقالب است، 
گفت: باید به دغدغه ها و نگرانی های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، 
پزشکان، پرستاران، معلمان، کارگران، بازنشستگان، کارمندان و سایر 

آحاد جامعه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ بیشتر توجه کنیم.
محمدعلی محسنی بندپی در نشست علنی  مجلس شورای اسالمی 
در نطق میان دستور خود با بیان اینکه بر هیچ کس پنهان نیست 
که شرایط اقتصادی کشور بر ُگرده همه آحاد جامعه سخت سنگینی 
کرده و آمریکا و هم پیمانان اروپایی و آسیایی اش از هیچ کوششی 
برای به زانو درآوردن ایران اسالمی دریغ نکرده اند، گفت: به اعتراف 
خودشان سخت ترین، بی رحمانه ترین و فلج کننده ترین نوع تحریم 
تاریخ تمدن بشری را به ایران تحمیل کرده اند که از مصادیق بارز 

تروریسم اقتصادی و نقض آشکار حقوق بین المللی است.
نماینده مردم چالوس، نوشهر و کالردشت در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه تصریح کرد: مرور تجربیات گذشته ثابت کرده که تنها راه 
برون رفت از وضعیت موجود، حفظ وحدت بین ارکان حاکمیت و 
مردم و تکیه بر امکانات و توانمندی های داخلی است نه اعتماد به 
دشمنی که برای رسیدن به اهداف پلید خود حتی از تحریم داروی 

کودکان سرطانی نیز دریغ نمی کند.
و  وی  های  تالش  از  تشکر  ضمن  جمهور  رئیس  به  خطاب  وی 
کابینه برای تأمین واکسن و پوشش گسترده واکسیناسیون کشور و 
سفرهای استانی و حضور گرم در بین مردم، عنوان کرد: اگر به علت 
های توسعه در کشورهای توسعه یافته بنگریم، سه فاکتور عملگرایی، 
شایسته ساالری و پاکدستی اولویت آنها بوده و بر مبنای همین تفکر 
شروع به جذب نخبگان کشورهای مختلف از جمله ایران کرده اند 
به گونه ای که امروز نه تنها آمریکا، کانادا و اروپا مرزهای خود را 
به سوی جوانان ما گشوده اند بلکه کشورهای چین، کره جنوبی، 
سنگاپور، مالزی و حتی هنگ کنگ نیز آماده ارائه فول اسکالرشیپ 
به جوانان ما یا هرگونه امتیاز دیگر برای جذب نخبگان است چرا که 
به معنای واقعی معتقد هستند که باید برای حل مشکل کشورشان 

راه حل علمی پیدا کنند.
محسنی بندپی همچنین خطاب به رئیسی با تأکید بر اینکه باید به 
شعار کابینه فراجناحی خود پایبند باشید، اظهار داشت: حلقه های 
خودی ها را بازتر و گسترده تر کرده و از تمام جوانان و نخبگان این 
سرزمین برای توسعه کشور استفاده کنید. اگر دغدغه معیشت مردم 
را دارید که دارید، اگر نگران ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان هستید 
که هستید، اگر به کاهش آسیب های اجتماعی فکر می کنید، اگر 
به توسعه از طریق افزایش بهره وری معتقدید، اگر به دنبال رشد 
واقعی اقتصادی 8 درصدی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هستید و اگر به 
انتقام خون سردار شهید سلیمانی فکر می کنید که می کنید، تنها 
راه وصول به این اهداف استفاده از همه نخبگان علمی و اقتصادی 

کشور است.
خطاب  همچنین  مجلس  والیی  مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
و  رده  هر  در  مسئوالن  ما  از  یک  هیچ  گفت:  دولت  و  مجلس  به 
مسئولیتی که باشیم نه تنها مجاز به بدرقه جوانان و تحصیلکردگان 
کشور نیستیم، بلکه باید تمام عزم خود را به کار بندیم تا انگیزه های 
ماندگاری این جوانان افزایش پیدا کند، چرا که در شرایط سخت 
تحریم و اقتصاد کشور برای تحصیل این جوانان از بیت المال این 

مملکت هزینه شده است.
وی ادامه داد: بی تردید تشویق و تحریک جوانان به خروج از کشور 
نه تنها گناهی نابخشودنی و خیانتی آشکار به انقالب و نظام است 
بلکه مغایر منویات رهبر معظم انقالب است از این رو باید به دغدغه 
ها و نگرانی های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پزشکان، پرستاران، 
در  آحاد جامعه  و سایر  کارمندان  بازنشستگان،  کارگران،  معلمان، 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ بیشتر توجه کنیم.
انتخابیه ضمن  از مسائل حوزه  با اشاره به بخشی  محسنی بندپی 
تشکر از وزیر راه و معاونان وی، عنوان کرد: پروژه های عمرانی راه در 
غرب استان به ویژه در حوزه انتخابیه از وضعیت مطلوبی برخوردار 
نبوده و جاده های روستایی ما نیز از زیرساخت های مناسبی بهره 

مند نیست که نیازمند اقدامات جدی است.
تذکری  در  مازندران همچنین  استان  نمایندگان  مجمع  این عضو 
خطاب به وزیر نیرو ابراز کرد: مکرر گفته ام که به دنبال کمترین 
بارانی، آب شرب منطقه ما کدر و آلوده می شود که نه قابل شرب 
بوده و نه برای سایر امورات جاری زندگی قابل استفاده است اما هنوز 

هیچ اقدامی برای آن نشده و سالمت مردم در معرض خطر است.
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  به  خطاب  دیگری  تذکر  در  وی 
در  که  افرادی  تمامی  در  انگیزه  ایجاد  و  انسانی  نیروی  ساماندهی 
نظام تعلیم و تربیت کشور خدمت می کنند باید اولویت نخست شما 
باشد. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان، همسان سازی و دائمی 
خریدخدمتی  شغلی  وضعیت  تثبیت  بازنشستگان،  حقوق  سازی 
ها، قراردادی ها، پیمانی ها، حق التدریسی، نهضت سوادآموزی و 

پیمانکاران طرح امین باید در دستور کار باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در پایان 
در تذکری خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱، 
گفت: علیرغم رأی مجلس به کلیات این الیحه، همه می دانیم که 
دارای نواقص جدی بوده و باید اصالحات اساسی صورت گیرد. باید 
دقت شود که ضعف نظارت مجلس و دولت با فشار مضاعف به مردم 
جبران نشود. از این رو باید اصالحات اساسی در جهت کاهش هزینه 
نهاده های  از جمله دارو،  نیاز مردم  های کاالهای اساسی و مورد 
دامی و سایر نیازها صورت گیرد تا بیش از این تأمین معیشت مردم 

سخت نشود.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم همگرایی دولت 
و مجلس برای حل مشکالت مردم گفت: اگر 
دولت می خواست به قانون عمل کند باید ارز 
ترجیحی را بدون جبران حذف می کرد اما خط 

قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.
رئیس جمهور  رییسی  ابراهیم  اهلل سید  آیت   
الیحه  کلیات  از  دفاع  برای  که  یکشنبه  روز 
بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای 
گرامیداشت  با  است،  یافته  حضور  اسالمی 
تقدیم  روز  در  ماه گفت:  یاد شهدای ۱۹ دی 
بیان  را  ابعاد و شاخص های آن  الیحه بودجه، 
به  مسبوق  بودجه  برای  باره  دو  کردم. حضور 
از باب احترام به قانون  اما  سابقه نبوده است. 
و آیین نامه مجلس و اجابت دعوت مجلس بار 
دیگر در برای تبیین بودجه ۱۴۰۱ حضور پیدا 

کردم.
آیت اهلل رییسی با بیان اینکه امروز همگرایی 
بین مجلس و دولت برای رفع مشکالت مردم 
دلسوزان  و  مردم  انتظار  گفت:  است،  ضروری 
انقالب است که همگرایی و همپوشانی صورت 
بگیرد. در جاهایی که این همکاری صورت می 
گیرد، آهنگ مجلس و دولت یکی است. مثل 
آنچه که در قانون هسته ای در مجلس تصویب 

شد و امروز هم دولت به دنبال آن است.
مسکن  درباره  مجلس  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
افزود: دولت هم به دنبال اجرای قانون مسکن 
است که هم وعده ما بود وهم مصوب مجلس 
حمایت  زمینه  در  است.  مردم  خواست  هم  و 
از تولید، آنچه در مجلس تصویب بود و آنچه 
دولت دنبال می کند همه در یک سو است. این 
هم سویی و همراهی خواست مردم و در جهت 

حل مشکالت مردم است.
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس   
جهت  در  می تواند  که  مهمی  جلوه های 
مساله  شود،  واقع  مفید  همسویی  و  همگرایی 

بودجه به عنوان سند مالی کشور است.
گفت:  نمایندگان  به  خطاب  رییسی  اهلل  آیت 
را  گره ها  که  دولت  برای  مردم  امید  و  انتظار 
به  و  کند  تسهیل  را  مردم  زندگی  و  بگشاید 
ویژه مشکالت معیشتی مردم را حل کند، امید 
و انتظار واالیی است. شما هم که با حوزه های 
مختلف در ارتباط هستید امید مردم این است 
پیدا  کاهش  مشکالت  گذرد  می  روز  هر  که 

کرده و معیشت مردم حل شود.
از  دیگری  بخش  در  سیزدهم  دولت  رئیس 
که  است  آن  بر  دولت  تالش  گفت:  سخنانش 
وعده هایی که داده است، تحقق عملی و عینی 
باشد.  وعده ها  به  پایبند  عمل  در  و  کند  پیدا 
شاکر  پروردگار  مقدس  محضر  در  امروز  باید 

باشم نسبت به آنچه که در کشور در برخورد 
با ویروس کرونا اتفاق افتاد. دیگر موفقیت های 
بعضی از کشورها و غربی ها را به رخ ما نکشند 
و به لطف خدا امروز پایین ترین سطح ابتال و 

فوتی در کشور وجود دارد.
 وی خاطرنشان کرد: علیرغم شرایطی که در 
غربی  از کشورهای  بعضی  در  و  ما  همسایگی 
پیگیری  و  مردم  همت  با  امروز  دارد،  وجود 
مسووالن و در راس آن عنایت پروردگار باعث 
شده است که شاهد وضعیتی کامال متفاوت در 

ایران و صیانت از مردم هستیم.
 سیز نزولی تورم  آغاز شده است/ منابع ارزی 

کشور رو به افزایش است
مساله  حل  که  این  بیان  با  رییسی  اهلل  آیت 
است،  دلسوزان  همه  و  مردم  خواست  تورم 
و  هستیم   تورم  کنترل  دنبال  امروز  گفت: 
آمارها هم نشان می دهد که سیر نزولی تورم 
آغاز شده است. با اقدامات و پیگیری هایی که 
صورت گرفت، سیر تورم که نه فقط در چند 
سال اخیر بلکه در تاریخ ۵۰ تا ۶۰ ساله کشور 
بی نظیر بود امروز سیر صعودی آن نزولی شده 
کاهش  به  بعدا  که  است  مبارکی  آغاز  این  و 
در  جدی  طور  به  تورم  کاهش  و  قیمت ها 

حوزه های مختلف منجر شود.
 ۴۰ که  باشیم  شاکر  را  خدا  باید  گفت:  وی 
کشور  در  غیرنفتی  صادرات  افزایش  درصد 
میزان  این  که  کرد  تالش  باید  و  دارد  وجود 
اقتصاد  در  ما  کند چرا که سهم  پیدا  افزایش 
در  سهم  این  باید  و  است  باال  بسیار  منطقه 
سیزدهم  دولت  رئیس  بگیرد.  قرار  خود  جای 
میعانات  و  نفتی  صادرات  افزایش  به  اشاره  با 

گازی علیرغم تهدیدها و تحریم ها گفت: بعضی 
ها گله مند بودند که نمی شود، مگر می شود؟ 
اما این اتفاق افتاد و از طرف دیگر ارز حاصل از 
صادرات در حال برگشت به منابع ارزی است. 
علیرغم  است.  افزایش  به  رو  ارزی  منابع  لذا 
امکانات  می شد  گفته  که  سخنانی  برخی 
صادرات نفت نیست یا اگر امکان صادرات است 
پول آن بر نمی گردد اما این اتفاق افتاد یعنی 
وجوه  هم   و  یافت  افزایش  نفت  صادرات  هم 

حاصل از صادرات برگشت.
رویکرد   به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
خارجی  سیاست  در  سیزدهم  دولت  متوازن 
وعده  را  خارجی  سیاست  در  توازن  ما  گفت: 
داده بودیم و امروز هم در تعامل با کشورها و به 
ویژه نسبت به همسایگان شاهد توازن هستیم 
و برای کشورهای همسایه و جهان ثابت شده 
که جمهوری اسالمی توازن در سیاست خارجی 
را دنبال می کند. روابط اقتصادی و تجاری ما با 
برخی کشورهای منطقه ظرف همین چند ماه 

تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
افزایش  به  از سخنانش  دیگری  در بخش  وی 
و  کرد  اشاره  اخیر  چندماه  در  مردم  اعتماد 
بزرگی  بسیار  سرمایه  مردم  اعتماد  گفت:  
است که با هیچ چیز قابل عوض کردن نیست. 
کشور  در  وقت  چند  این  ظرف  مشکالتی 
از همه مهمتر حمله  داشتیم، زلزله و سیل و 
سایبری داشتیم که می خواستند کشور را دچار 
بحران کنند دولت با اعتماد مردم این مشکالت 

را پشت سر گذاشت.
و  غربی ها  خود  امروز  گفت:   رییسی  اهلل  آیت 
که  می دانند  بودند،  تحریم  بدنبال  که  کسانی 

کرده،  دنبال  دولت  که  برنامه ای  مهمترین 
ابتدای کار  از  خنثی کردن تحریم ها است. ما 
و  تحریم ها  کردن  خنثی  جبهه  دو  در  دولت 
تحریم ها  رفع  و  کردیم  حرکت  تحریم ها  رفع 
شده  دنبال  عزتمندانه  حرکت  و  کار  یک  در 
تحریم ها هم  قرارگاه خنثی کردن  و می شود. 
در این زمینه فعال است که ما به هیچ عنوان 
تحریم ها و تهدیدها را برای خود مانع ندانیم و 
امیدواریم با اعتماد و حمایت مردم و در کنار 
و  مجلس  و  دولت  مسووالن،  گرفتن  قرار  هم 
دستگاه های مختلف کشور کار به نتیجه برسد.

وی گفت: اعتقاد و باورمان این است و هم بارها 
رهبر حکیم و فرزانه به ما فرمودند که اگر شما 
با قدرت و اعتماد و اتکال به خدا و اعتماد به 
داشته های این کشور کار را دنبال کنید، حتما 
پیروزید و به نتیجه خواهید رسید. تجربه این 
چند ماهه نشان می دهد که همین خط سیر،   

خط سیر درستی است و جواب خواهد داد.
در  که  آنچه  داد:  ادامه  دولت سیزدهم  رئیس 
هدف  که  بود  این  کردم  اشاره  گذشته  جلسه 
است  اقتصادی  درصدی   8 رشد  دولت  گیری 
را  ما  می شود،  انجام  که  اقداماتی  است  امید 
گذشته  سال های  برساند.  رشد  میزان  این  به 
یک  از  کمتر  رشد  داشتیم.  جدی  مشکالت 
این  به  اما دستیابی  درصد وجود داشته است 
و  و همکاری مجلس  با همگرایی  میزان رشد 

دولت امکان پذیر است.
وی ابراز امیدواری کرد در سایه رشد 8درصدی 
اشتغال  بیایبد،  جدی  کاهش  بیکاری  مساله 
بیشتر  این  از  تولیدی  و چرخ های  ایحاد شود 

به حرکت دربیاید.

رئیس جمهور  در صحن علنی مجلس :

خط قرمز دولت معیشت مردم است
خبر

سردار جاللی: غفلت از رفع آسیب پذیری ها در 

شرایط جنگ سایبری از دستگاه ها پذیرفتنی نیست

 رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: غفلت از رفع آسیب پذیری ها در 
شرایط جنگ سایبری از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

به  نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان پدافند غیرعامل، سردار غالمرضا جاللی 
با بیان اینکه پدافند غیرعامل در معنای ساده آن به دفاع بدون اسلحه گفته 
می شود، اظهار کرد: انسان فطرتا از خود و دارایی هایش دفاع می کند. طبیعتا 

این دفاع هم می تواند با اسلحه باشد هم دفاع بدون اسلحه.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دفاع غیرعامل، دفاعی در 
برابر تهدید از نوع انسان ساخت و متغیر است، توضیح داد: این دفاع حوزه هایی 

همچون سایبری، شیمیایی، زیستی، پرتوی و مانند آن را شامل می شود.
دفاع در برابر جنگ ترکیبی اولویت پدافند غیرعامل

جاللی، اولویت های پدافند غیرعامل را در درجه نخست براساس رویکردها و 
تهدیدات دشمن و دوم براساس آسیب پذیری ها و ضعف های احتمالی برشمرد 
و تاکید کرد: با وجود گوناگونی عرصه های تهدید، مهمترین حوزه های تهدید 
که با آن درگیر هستیم، تهدیدات ترکیبی است. یکی از نمونه های بارز آن 
فضای سایبری است که علیرغم مزایایی که دارد، بستری از تهدیدات را در 
خود از حمالت سایبری به زیرساخت های حیاتی گرفته تا جنگ شبکه های 
اجتماعی ایجاد کرده است که حمله سایبری به سامانه سوخت یکی از مصادیق 

بارز آن است.
وی عنوان کرد: تهدیدات ترکیبی عمدتا حائز ۵ الیه هستند. نخست تهدیدات 
سایبری  زیرساختی  تهدیدات  دوم؛  الیه  انسانی(،  و  سایبری  )نفوذ  درون  از 
است که زیرساخت های ارائه دهنده خدمات به مردم را هدف قرار می دهد. 
)مانند سامانه توزیع سوخت و ... (، الیه سوم تهدید قطع کارکرد ارائه خدمات 
است مانند آنچه در حمله سایبری به سامانه توزیع سوخت شاهد آن بودیم، 
الیه چهارم الیه شبکه های اجتماعی است که به علت غفلت دولت گذشته 
و واگذاری برخی زیرساخت های شکل دهنده افکار عمومی، شاهدیم که در 
برخی مواقع، شبکه های اجتماعی خارج پایه می توانند افکار عمومی را تحت 

تاثیر خود قرار دهند.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد:  الیه پنجم هم تاثیر قطع 
خدمات بر زندگی مردم است که باید پیامدهای ناشی از آن کنترل شود تا 

زندگی مردم دچار اختالل نشود.
جاللی در رابطه با نقش مردم در پدافند غیرعامل و کاهش اثر تهدیدات نیز 
گفت: اگرچه بیشتر کارکردهای پدافند غیرعامل حاکمیتی است اما مردم نیز 
می توانند نقشی جدی در این زمینه داشته باشند. معتقدیم در هر پنج الیه ای 
که ذکر شد، مردم نقشی حساس و کلیدی دارند. برای مثال در زمینه استفاده 
از شبکه های اجتماعی، برخورداری از سواد رسانه ای و بهره مندی از مزایای 
فناوری در عین توجه به تهدیدات آن از جمله مواردی است که می تواند به 

پدافند غیرعامل کمک کند.  
اهمیت مهار تهدیدات سایبری

تهدیدات  در  کرد:  اظهار  تهدیدات سایبری  مهار  اهمیت  به  اشاره  با  جاللی 
وجود  دیگری  و  تهدید  وجود  نخست  دارد.  وجود  اصل  دو  سایبری، 
این یعنی ممکن است شدت و نوع تهدیدات در اختیار ما  آسیب پذیری ها. 

نباشد ولی، کاهش آسیب پذیری های سایبری  تا حد زیادی در اختیار ماست.
احصای  و  شناخت  ضمن  زیرساخت  هر  که  است  آن  درست  افزود:  وی 
آسیب پذیری های سایبری مربوط به خود، نسبت به برطرف کردن آن اقدام 
کند. به جرات می توان گفت بخش عمده ای از حمالت سایبری که در سال های 
اخیر با آن مواجه بودیم مبتنی بر آسیب پذیری های روتین و سیستماتیکی 
بوده که با پیش دستی میشد آن را برطرف کرد. بنابراین چنین غفلتی از سوی 

هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.  
زمینه  در  این سازمان  برنامه های  به  غیرعامل کشور  پدافند  رییس سازمان 
ارتقای آمادگی های دستگاه ها در برابر تهدیدات سایبری اشاره کرد و گفت: 
برگزاری رزمایش های نوبه ای کشف آسیب پذیری ها و طراحی پلن های واکنش 
اضطراری و اقدامات پیشکنش گرایانه از جمله ماموریت هایی است که این 

سازمان با همکاری دستگاه ها و نهاد در حال انجام است.
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مفقودی مدارک خودرو
شماره  به  فنگ  دانگ  کشنده  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
 49 ع   714 ایران   44 پالک:  شماره  به   2627299 هوشمند 

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی مدارک خودرو

مدل  سفید  رنگ  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سواری  سبز  برگ 
1384 به شماره پالک:22 ایران 965 س 28 و شماره موتور: 
01323483 و شماره شاسی: S1412284671354  بنام محسن 

افتخاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو

برگ سبز ، برگ کمپانی ، کارت ماشین و بنچاق سواری 
به  سفید  رنگ   1383 مدل  آی  ایکس  تی  جی  پراید 
موتور:  شماره  و   91 ل   438 ایران   38 پالک:  شماره 
00900602 و شماره شاسی: S1412283290279  بنام 
وحید سعیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.

آگهی مفقودی مدارک خودرو

شماره  به  نیسان  وانت  سواری   سبز   برگ 
پالک: 25 ایران 379 ص 27 و شماره موتور: 456163 
و شماره شاسی: L168067  بنام محمد رضائی آذر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
استناد  با  محمودی  اسمعیل  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
به وکالتنامه شماره 3869 مورخ 1387/03/12 دفتر 
 12897 شماره  بواره  تقاضای  طی  و  کریم  رباط   32
مورخ 1400/10/06 و ضمن ارائه 2برگ استشهادیه 
 29 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در  شده  مصدق   محلی 
دانگ  دو  اعیان  مالکیت  سند  است  مدعی  کریم  رباط 
 5347 مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
متر مربع پالک 174 فرعی از 115 اصلی واقع در قریه 
آالرد حوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 40784 صفحه 94 
دفتر امالک جلد 175 بشماره چاپی 230598 سری ب 
نامبرده مدعی است  نام آقای سید حسن حسینی و  به 
که سند مالکیت فوق بعلت جابجایی منزل مفقود گردیده 
لذا  است  نموده  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  و 
مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون 
یا  شخص  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت 
تنظیم سند  مالکیت جهت  ارائه اصل سند  با  اشخاصی 
همراه  به  را  متقاضی  نمود  مراجعه  خانه  دفتر  آن  به 

مستندات تنظیم سند به این اداره راهنمایی نمایید.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – بابک 
احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک2284 فرعی از 115 
اصلی حوزه ثبتی رباط کریم

حسینعلی  فرزند  رزجی  یعقوبعلی  آقای  اینکه  به  نظر 
2برگ  ارائه  ضمن    6479435125 ملی  شماره  با 
استشهادیه تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 
مالکیت  رباط کریم متقاضی صدور سند  52 شهرستان 
 1400/10/12 مورخ   16475 شماره  بوارده  المثنی 
اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
تحت  تفکیکی   358 قطعه  مربع  متر   160 مساحت  به 
پالک 2284 فرعی از 115 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
ذیل ثبت 101999 صفحه 11 دفتر جلد 371 با شماره 
سریال 354085 سری الف سال 82 بنام مشارالیه ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم که بعلت جابجایی مفقود 
ماده  ذیل  تبصره  دراجرای  مراتب  .لذا  است  گردیده 
120 قانون ثبت یک نوبت منتشر تا چنانچه هر شخص از 
وجود آن نزد خود یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار 
به مدت 10 روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک 
الزم به این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید. در غیر 
نمود  اقدام خواهد  اداره ثبت وفق مقررات  اینصورت 
و فقط اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی 

می باشد.

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
 رباط کریم - بابک احمدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه (
 آگهی مزایده اموال غیر منقول سند ذمه کالسه

 اجرایی 140000849

یک  ششدانگ  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
دستگاه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی شماره 23458 
به مساحت  چهارم  طبقه  در  واقع  اصلی  از 142  فرعی 
شهر  نشانی  به  بهارستان  بخش  مربع  متر   167/06
الکترونیک  بازداشتی  دفتر  در  که   79 پالک  گلستان 
محمدرضا  آقای  مالک   140005801206001118
مالکیت   0067885837 ملی  شماره  طی  اسدی 
اصلی  مالکیت  سند  دارای  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
مبلغ  به   99 سال  ج  سری   978451 چاپی  شماره  با 
حسن  مجید  آقای  نفع  به  ریال   5/000/000/000
مالکیت  و سند  ثبتی  پرونده  و  بازداشتی  پور در دفتر 
کارشناسی  مورد  آپارتمان  واحد  است  گردیده  قید 
و  آشپزخانه  دیوار  و  سرامیک  کف  دارای  و  خوابه  سه 
آشپزخانه  و  میباشد  کاشی  حمام  و  بهداشتی  سرویس 
دارای کابینت و شیرآالت نصب شده میباشد و سیستم 
گرمایش آن پکیج و سیستم سرمایش کولر میباشد واحد 
فوق دارای انشعابات آب و برق و گاز با قدمت ساخت 
اجاره  نیمه مرغوب که بصورت  حدود 3 سال و کیفیت 
به مستاجر واگذارشده است که باتوجه به موارد فوق 
الذکر و با درنظر گرفتن جهات موثر در قیمت طبق نظر 
ریال   17/500/000/000 مبلغ  به  رسمی  کارشناس 
روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  و  شده  ارزیابی 

امالک  و  ثبت اسناد  اداره  یکشنبه 1400/11/10 در 
بهارستان واحد اجرا واقع در شهرستان بهارستان خیابان 
بهارستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  ط3  پ17  دانش 
واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
 1/714 میزان  به  ریال   5/000/000/000 مبلغ  از 
باالترین  به  و  شروع  مشاع  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
به ذکر  . الزم  نقدا فروخته می شود  پیشنهادی  قیمت 
است شرکت در مزایده بابت 10% سیستم بانک مرکزی 
 PCPOS جهت تایید وجوه واریزی 1 – پرداخت از طریق
مزایده  شروع  از  قبل  اداری  ساعت   48  بصورت 
2 – پرداخت از طریق سیستم بانکی 72 ساعت اداری 
قبل از شروع مزایده خواهد بود وضمنا چرداخت بدهی 
حق  یا  و  انشعاب  از  اعم  گاز  برق  آب  به  مربوط  های 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
روزمزایده  چنانچه  ضمنا  گردد  می  وصول  نقدا  مزایده 
از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد  اعالم  رسمی  تعطیل 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی روز سه شنبه مورخ1400/10/22 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – مسلم 
چشمی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک57 فرعی از 147 اصلی 
حوزه ثبتی رباط کریم

احمدعلی  فرزند  زند  محمدحسن  آقای  اینکه  به  نظر 
2برگ  ارائه  ضمن    4910822267 ملی  شماره  با 
استشهادیه تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  متقاضی  کریم  رباط   29
اعالم   1400/10/12 مورخ   14692 شماره  بوارده 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 66/24 متر مربع قطعه دوم  تفکیکی تحت پالک 
ثبتی 57 فرعی از 147 اصلی حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم به شماره سریال 008802/2 بنام مشارالیه ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم که بعلت جابجایی مفقود 
ماده  ذیل  تبصره  دراجرای  مراتب  .لذا  است  گردیده 
120 قانون ثبت یک نوبت منتشر تا چنانچه هر شخص از 
وجود آن نزد خود یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار 
به مدت 10 روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک 
الزم به این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید. در غیر 
نمود  اقدام خواهد  اداره ثبت وفق مقررات  اینصورت 
و فقط اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی 

می باشد.

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رباط کریم - بابک احمدی

در صحن علنی صورت گرفت؛

موافقت مجلس با طرح انتقال آب 
دریای عمان به سیستان و بلوچستان

ریاست  علمی  معاونت  و  صمت  نیرو،  های  وزارتخانه  نمایندگان، 
جمهوری را مکلف به اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به استان 

سیستان و بلوچستان کردند.
 نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با اصل ماده واحده 
طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با ۱7۰ 
رأی موافق، 3۱ رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند.
به موجب  براساس پیشنهاد علیرضا سلیمی ماده واحده اصالح شد. 
پیشنهاد این نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری عالوه بر وزارت 
نیرو و صمت مکلف به انجام تکالیف قانونی در این حوزه شد. همچنین 
برداشت فلزات بازمانده از دریای عمان عالوه بر نمک زدایی و انتقال آب 
نیز به پیشنهاد سلیمی به ماده واحده اضافه شد و در نهایت نمایندگان 

با اصل ماده واحده نیز موافقت کردند.
و  سیستان  استان  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح  واحده  ماده 
بلوچستان که به عنوان بند خ به ماده 2 قانون توسعه و بهینه سازی آب 
شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 2۴ اسفندماه ۱3۹۴ الحاق 
می گردد، عبارت است از: »وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی ریاست جمهوری 
مکلف است در زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت 
آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک ها و فلزات بازمانده از 
دریای عمان )با اولویت انتقال آب به استان سیستان و بلوچسستان( 
جبران  برای  یافته  انتقال  و  شده  نمک زدایی  آب  خرید  کند.  اقدام 
مصارف آب شرب در چارچوب ماده )2۰( قانون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 از سرمایه گذار تضمین می گردد.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر 3 ماه پس از تصویب آن توسط 
وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.«



اقتصاد
اخبار

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: بهینه سازی مصرف 

انرژی معادل تولید و توسعه و سودآور است

شرکت  نقش  اهمیت  به  اشاره  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل   
ظرفیت های  از  استفاده  لزوم  بر  کشور،  در  سوخت  مصرف  هینه سازی  ب
فناوری و دانش بنیان ها به منظور افزایش درآمد ملی از راه صرفه جویی در 

مصرف انرژی تأکید کرد.
 »محسن خجسته مهر« در آیین تکریم علیرضا اطاعتی و معارفه حسین 
اهمیت  قابل  با  سوخت،  مصرف  بهینه سازی  شرکت  سرپرست  ب نیکی،  آ
خواندن نقش این شرکت، بیان کرد: نگاه ما به مدیریت بهینه سازی مصرف 
سوخت و انرژی نه تنها یک نگاه ملی، بلکه نگاهی بین المللی است که منافع 
آن بر کشورهای همسایه نیز تأثیر می گذارد و از این منظر این سازمان نیاز 
به نیروی انسانی خالق، توانمند و متخصص دارد که در درجه نخست به 

کار و اهداف سازمان ایمان و باور داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت به لحاظ بحث مصرف 
نهاد  این شرکت، هرچند  است، گفت:  بااهمیت  زیستی  و مسائل محیط 
درآمدزایی برای خود سازمان نیست، اما از دیدگاه ملی و برای کل جامعه 
بسیار درآمدزا است و اگر جنبه های فواید زیست محیطی و مدیریت مصرف 
را در کنار درآمد کشور از محل صرفه جویی در نظر بگیریم، اهمیت این 

حوزه و تأثیر آن در منافع ملی قابل توجه خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از دستیابی به رکورد تولید گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی، یعنی ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز و تحویل روزانه 
۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز به شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر خبر 
داد و با اشاره به هزینه های سرمایه گذاری در بخش تولید و توسعه انرژی 
بر لزوم سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی تأکید و اظهار کرد: می توان 
مفهوم بهینه سازی مصرف سوخت را به لحاظ اهمیت جایگاه، معادل تولید 
و توسعه تلقی کرد؛ با در نظر گرفتن این موضوع که برای تولید ۵۰ میلیون 
است،  نیاز  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   ۶ در حدود  رقمی  گاز  ترمکعب  م
بنابراین برنامه ریزی و هدف گذاری برای صرفه جویی به مقدار ۲۰ میلیون 
مترمکعب در بخش مصارف خانگی و تجاری، با در نظر گرفتن هزینه های 

مرتبط با آن نه تنها منطقی که سودآور به نظر می رسد.
موضوع  اهمیت  ارقام،  و  اعداد  این  گرفتن  نظر  در  با  افزود:  خجسته مهر 
بهینه سازی را می توان معادل تولید و توسعه در نظر گرفت، بنابراین نگاه 

کالن و هدف گذاری ما در این حوزه باید ایده آل و آینده نگر باشد.
مدیریت  حوزه  بودن  تقاضامحور  به  نسبت  خود  مخالفت  ابراز  با  ی  و
بهینه سازی گفت: سازمان بهینه سازی نباید منفعل و به طور صرف منتظر 
تقاضا و درخواست دیگر سازمان ها در این حوزه باشد، بلکه باید با ایده و 

برنامه عمل کند و به فکر کّمی کردن طرح های بهینه سازی باشد.

مجلس  عمران  کمیسیون  رییس   
راه،  وزارت  گفت:  اسالمی  ورای  ش
فرماندهی میدان و قرارگاه ساخت یک 

میلیون مسکن را تشکیل دهد.
در  کوچی«  رضایی  »محمدرضا   
اسالمی  شورای  مجلس  علنی  لسه  ج
کمیسیون  گزارش  بررسی  جریان  ر  د
جهش  قانون  اجرای  درباره  مران  ع
تولید مسکن، گفت: در اصل ۳۱ قانون 
اساسی به موضوع مسکن اشاره شده و 
در ماده ۴۱ سند چشم انداز به حمایت 
کم  گروه های  برای  مسکن  تامین  ز  ا
همچنین  است.  شده  تأکید  رآمد  د
توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۵۹ اده  م
مکلف  را  شهرسازی  و  راه  وزارت  یز  ن
کرده تا ساالنه ۲۷۰ محله را در زمینه 
بازآفرینی مورد توجه قرار دهد. اما بر 
اساس آخرین گزارشات از ۱۵ میلیون 
میلیون   ۸ از  بیش  شهری   انوار  خ
این  و  ملکی هستند  فاقد سند  خانوار 
انباشته مسکن  نیاز  به معنای  موضوع 

در سال های گذشته است.
مجلس  عمران  کمیسیون  ییس  ر
 ۵۰ از  بیش  افزود:  اسالمی  ورای  ش
متعلق  مسکن  انباشته  نیاز  از  رصد  د
است،  جامعه  پایین  دهک های  ه  ب
پایین  دهک های  مسکن  موضوع  گر  ا
افراد  ندهیم،  قرار  توجه  مورد  ا  ر
دهک های یکم تا سوم برای صاحبخانه 
دارند.  نیاز  زمان  سال   ۱۲۰ به  دن  ش
دولت  ورود جدی  موضوع  این  عنای  م

در حوزه تأمین مسکن است.
با  مجلس  در  جهرم  مردم  ماینده  ن
اشاره به اینکه در دولت قبلی متأسفانه 
و  نبود  موفق  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
در بهترین استان ها این پروژه حداکثر 
۳۱ درصد پیشرفت داشته است، ادامه 
نیاز  خوبی  به  یازدهم  مجلس  اد:  د
قانون جهش  داد،  تشخیص  را  مسکن 
تولید مسکن توسط رییس مجلس در 
تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال جاری ابالغ 
شد، به جرأت می توان گفت این قانون 
یکی از مترقی ترین قوانین مصوب این 

مجلس بوده و تمامی مولفه های مورد 
تأمین مسکن در آن دیده  شده  یاز  ن

است.
یازدهم  نماینده مردم در مجلس  ین  ا
مسکن  ملی  صندوق  اینکه  بیان  ا  ب
ابهاماتی دارد که باید رفع شود و تداوم 
آن اجرای قانون جهش تولید مسکن 
تصریح  می کند،  مواجه  مشکل  با  ا  ر
 ۲۶۰ تا  شدند  مکلف  بانک ها  رد:  ک
را  خود  منابع  از  تومان  میلیارد  زار  ه
کنند،  هدایت  مسکن  تولید  سمت  ه  ب
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان 
مالیاتی  جرائم  و  شدند  انتخاب  اظر  ن
برای بانک ها تعیین شده است، انتظار 
بانک مرکزی نظارت دقیق تری  داریم 

داشته باشد.
با  مجلس  عمران  کمیسیون  ییس  ر
با  مرتبط  مالیات های  اینکه  به  شاره  ا
برنامه  سازمان  سوی  از  مسکن  وزه  ح
است،  نکرده  پیدا  تخصیص  بودجه  و 
بر  مالیات  از  ناشی  درآمدهای  فزود:  ا
و  لوکس  خانه های  خالی،  انه های  خ
مسکن  سمت  به  باید  بایر  مین های  ز
سوی  از  اقدام  این  اما  شود  دایت  ه
سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته 
و در بودجه سال جاری تا این لحظه 
ریالی از منابع دولتی به صندوق ملی 

مسکن هدایت نشده است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه در بودجه 
سال آینده منابع پایداری برای صندوق 
انتظار  است،  شده  لحاظ  مسکن  لی  م
را  منابع  این  تلفیق  کمیسیون  اریم  د
در  کرد:  تصریح  دهد،  قرار  نظر  د  م
حوزه مصالح با کمبود و گرانی سیمان 
و فوالد مواجه هستیم، قیمت ناپایدار 
و  انبوه سازان  تا  شده  باعث  صالح  م
سرگردانی  دچار  اختمان سازان  س
تا  شده  مکلف  اقتصاد  وزارت  وند.  ش
امکان پیش خرید مصالح در بورس کاال 
وظیفه  این  تاکنون  اما  کند  فراهم  ا  ر

انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه انتقال 
و  راه  وزارت  به  دولتی  های  مین  ز
دارد،  وجود  قانونی  تناقض  شهرسازی 
دستگاه ها   ۱۴۰۰ بودجه  در  فت:  گ
به  را  خود  زمین های  شدند  کلف  م
را  خود  هزینه های  و  برسانند  روش  ف
تأمین کنند اما در قانون جهش تولید 
در  باید  اراضی  که  است  آمده  مسکن 
قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  ختیار  ا
بگیرد. این تناقض باید در بودجه سال 

آینده برطرف شود.
اینکه  بر  تأکید  با  کوچی  ضائی  ر

وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا 
زمین هایی که توسط دولت در اختیار 
اشخاص برای اجرای برخی از پروژه ها 
این  که  بازگرداند  را  است  گرفته  رار  ق
موضوع نیز اجرایی نشده است، عنوان 
کرد: انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی 
در طرح جهش تولید مسکن بازنگری 
شده  پیش بینی  آیین نامه های  و  ند  ک
اجرای  و  امور  تسهیل  منظور  به  ا  ر

اقدامات سریع تر تصویب و ابالغ کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با 
تاکید بر اینکه بانک ها و بانک مرکزی 
هر چه سریعتر به موضوع جهش تولید 
مالی  منابع  افزود:  کنند،  ورود  مسکن 
نیست،  شفاف  مسکن  ملی  ندوق  ص
قانون  نشوند  مشخص  منابع  این  ا  ت
ظرفیت اجرایی ندارد. در بودجه سال 

آینده این منابع باید مشخص شود.
با  مجلس  عمران  کمیسیون  ییس  ر
تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی 
ایفا کند،  را  اید نقش سیاست گذاری  ب
درخواست  شهرداران  از  کرد:  نوان  ع
داریم برای اجرای قانون جهش تولید 
پروانه های  صدور  زمینه  در  سکن  م
دولت  و  کنند  همکاری  اختمان  س
را  شهرداری  پروانه های  تخفیف  یز  ن

پرداخت نماید.

رییس کمیسیون عمران مجلس: وزارت راه، 

قرارگاه ساخت یک میلیون مسکن را تشکیل دهد

گزارش

میانگین کشوری اتصال روستاها به 
اینترنت حدود ۸۰ درصد است

فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اجباری  عمومی  خدمات  طرح  مجری   
اطالعات گفت: میانگین کشوری اتصال روستاها با اینترنت باکیفیت 

قابل قبول، نزدیک به ۸۰ درصد است.
 »ایرج روحی« مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات 
 )USO( در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری
از مدتی قبل سفرهای خود برای بررسی وضعیت اتصال روستاهای 

باالی ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطالعات را آغاز کرد.
اکنون  می دهد  نشان  وی  ارزیابی های  و  میدانی  مشاهدات  تیجه  ن
حدود هفت هزار و ۵۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار کشور یا به اینترنت 
گفته  به  نیست.  مناسب  دسترسی شان  کیفیت  یا  نیستند،  تصل  م
مشاور وزیر ارتباطات، اکنون ذائقه مردم و تجربه کاربری تغییر کرده 
و مطالبه امروز مردم در روستاها اینترنت سیار پرسرعت است. اگر به 
این تعداد، روستاهای بدون اینترنت سیار را اضافه کنیم، احتماال به 

عدد ۱۰ هزار روستا می رسیم.
به  کشور  روستاهای  اتصال  وضعیت  درباره  ارتباطات  وزیر  شاور  م
اینترنت، گفت: اتصال پرسرعت و کامل روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
در  سیار  اینترنت  به  ارتباط  برای  بستر  ایجاد  و  اینترنت  به  شور  ک
روستاها از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید تا آخر سال ۱۴۰۱ 

در صورت تامین منابع به نتیجه برسد.
وی درباره سفرهایی که در این مدت به استان های مختلف داشت، 
گفت: ما تصمیم داریم هر سه ماه یک بار گزارشی از وضعیت اتصال 
از  بسیاری  در  اکنون  دهیم.  ارائه  مردم  به  اینترنت  به  وستاها  ر
از  اینترنت  به  اتصال  اهمیت  کرده ایم،  سفر  آن  به  که  وستاهایی  ر
دسترسی به آب و گاز بیشتر شده است. برای ارائه این گزارش الزم 
بود ابتدا ارزیابی دقیق تری از حجم کار داشته باشیم، به همین دلیل 

سفرهای دوره ای ما آغاز شد.
روحی تاکید کرد: اگر کاربری در گذشته به اینترنت با سرعت ۵۰۰ 
ارتباط  که  دارد  سرعتی  به  نیاز  اکنون  می داد،  رضایت  یلوبایتی  ک
آنالین را برای او فراهم کند. همین تغییر ذائقه باعث شد ما به صورت 
میدانی ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم به ویژه استان هایی که به 
دلیل وسعت زیاد یا موقعیت جغرافیایی خاص، چالش های بیشتری 
دارند.وی خاطرنشان کرد: از زمانی که کار من به عنوان مشاور وزیر 
آغاز  روستایی  مناطق  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  توسعه  ر  د
دعوت  با  و  دادیم  قرار  میدانی  بررسی  مورد  را  استان  هشت  د،  ش
از مسووالن مربوطه تعداد دیگری از استان ها، وضعیت آن ها را نیز 
بررسی کردیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیق تری برای یک سال و نیم 

آینده داشته باشیم.
دکتر بهزاد شیری در جلسه شورای اداری پست بانک استان مرکزی :

موفقیت ها ، آثار و نتایج مثبت ایجاد شده در پست 
بانک ایران حاصل در کنار هم بودن و تالش جمعی 

و منسجم برای اصالح و آباد کردن آن بوده است
موفقیت ها ، آثار و نتایج مثبت ایجاد شده در پست بانک ایران حاصل 
در کنار هم بودن و تالش جمعی و منسجم برای اصالح و آباد کردن آن 
بوده است و همواره دغدغه اینجانب و اعضای هیات مدیره بانک بهبود 

وضعیت معیشتی همکاران بانک بوده است. 
موفقیت ها ، آثار و نتایج مثبت ایجاد شده در پست بانک ایران حاصل 
در کنار هم بودن و تالش جمعی و منسجم برای اصالح و آباد کردن آن 
بوده است و همواره دغدغه اینجانب و اعضای هیات مدیره بانک بهبود 

وضعیت معیشتی همکاران بانک بوده است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، دکتر بهزاد شیری مدیر 
عامل پست بانک ایران و هیات همراه در پایان سفر یک روز خود به 
بانک  پست  مدیریت شعب  اداری  در جلسه شورای   ، مرکزی  ستان  ا
استان حضور یافتند و از نزدیک و در یک فضای صمیمی به بررسی 
مسائل ، دغدغه ها و وضعیت عملکردی استان پرداختند. در این جلسه 
در  نباید  سازمانی  هیچ   : گفت  فوق  مطلب  بیان  دکتر شیری ضمن 
گذشته خود بماند ، گذشته باید سکویی باشد برای رفتن به آینده ؛ لذا 
باید برنامه داشته باشیم و حرکت در قالب برنامه نیازمند حرکت جمعی 
و در مسیر هدف واحد است. سازمان ها همواره برای نیل به اهداف خود 
نیازمند برنامه هستند ، ولی عمل به برنامه از خود برنامه مهمتر است و 

اگر عمل نباشد هیچ نتیجه ای عاید نخواهد شد.
با  داد  نشان  ایران  بانک  پست  مجموعه   : داشت  اظهار  شیری  کتر  د
شناسایی و متناسب با ظرفیت و قابلیت های منطقه ای حرکت کرده و 
به پیش رفته است.تنها چیزی که ایراد ندارد کاری است که انجام نشده 
باشد ، حرکت ها و کارهایی که صورت می گیرد همیشه ایرادهایی هم 
ممکن است داشته باشد که امری طبیعی است ؛ ولی آنچه مهم است 
برنامه محور و هدفمند است که  نتیجه کارها و حرکت های  ثمره و 

نتیجه شیرین و دلچسبی به همراه دارد.
مدیر عامل بانک در ادامه تاکید کرد: من هم از جنس خودتان هستم 
و این موفقیت ها ، آثار و نتایجی که در بانک ایجاد شده است ، حاصل 
در کنار هم بودن و تالش جمعی و منسجم برای اصالح آباد کردن و 
متکی  به خودمان  باید  راه  این  در  و  بود  ساختن سسیستم خودمان 

باشیم.
وی تصریح کرد: اتکاء به خود مهمترین رکن موفقیت است که برای این 
منظور نیاز به خود سازی و اصالح خودمان داریم و باید به داشته های 

خود در بانک افتخار کرده و قدر دان باشیم.
دکتر شیری گفت: همواره دغدغه اینجانب و اعضای هیات مدیره بانک 
بهبود وضعیت معیشتی همکاران بانک بوده است و با تالشهای صورت 
گرفته و توسعه کمی و کیفی فعالیت های بانک ، درآمد باجه ها از سال 
۱۳۹۸ دو برابر و درآمد کارکنان بانک چند برابر شده است ولی شرایط 

اقتصادی اجازه لمس آنها را نمی دهد.
باالترین مقام اجرایی بانک افزود : پست بانک ایران یک بانک دولتی 
پرداخت های خود  باید  و مقررات دولتی  قوانین  است و درچارچوب 
را هماهنگ نماید ؛ لذا نباید میزان و کیفیت دریافتی کارکنان بانک با 

بانک های غیر دولتی و خصوصی مقایسه شود.
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جدیدترین  در  ایران  بازرگانی  تاق  ا
گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف 
حضور ایران در بازار عراق پرداخته و 
راه حل هایی ارائه کرده تا این بازار از 

دست تجار ایرانی خارج نشود.
سال های  طول  در  که  رآوردهایی  ب
ایران  تجاری  وضعیت  از  ذشته  گ
منتشر شده نشان می دهد که عراق 
این سال ها دومین  در  از چین  پس 
کاالهای  صادرات  اصلی  قصد  م
ایرانی بوده و بخش مهمی از تمرکز 
به دست  برای  ایرانی  صادرکنندگان 
بر  همسایه،  کشورهای  بازار  وردن  آ

حضور در عراق قرار داشته است.
با  تجارت  صعودی  روند  وجود  ا  ب
بهبود  اما  اخیر،  سال های  در  راق  ع
امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  سبی  ن
دولت  شده  باعث  کشور  این  ر  د
واردات  بر  را  محدودیت هایی  غداد  ب
تا  کند  وضع  عراق  به  کاالها  رخی  ب
امکان  کشور  این  ولیدکنندگان  ت

فعالیت بیشتری به دست آورند.
هرچند صادرات ایران به عراق تنوع 
برخی  اعمال  صرف  اما  دارد  االیی  ب
محدودیت ها این نگرانی را به وجود 
آورده که شاید صادرکنندگان ایرانی 
صادراتی  مقاصد  مهم ترین  از  کی  ی
خود را از دست بدهند. اتاق بازرگانی 
یران در گزارش جدید خود به این  ا

نگرانی پرداخته و راهکارهایی را برای 
این  در  ایران  قدرتمند  حفظ حضور 

بازار ارائه کرده است.
تدوین  بخش  دو  در  حاضر  ژوهش  پ
شده است. نخست دو روند اساسی در 
تدریجی  گام های  یعنی  امروز،  عراق 
اقتصادی  بازسازی  برای  کشور  ین  ا
در  تنش زدایی  به  دادن  اولویت  و 
قرار  بررسی  مورد  خارجی  یاست  س
گرفته و در بخش دوم نیز، چالش ها 
و فرصت های روابط اقتصادی ایران و 
عراق بازبینی و همچنین احتماالتی 
درباره روندهای آتی این کشور مطرح 

شده است.
عراق در دوران پسا صدام، علی رغم 
وضعیت  بهبود  برای  عمومی  نتظار  ا
این کشور و جریان درآمدهای سرشار 
نفتی، به دلیل معضالتی مانند فساد، 
مذهبی  شکاف های  خشی نگری،  ب
تأثیر  تروریسم،  ظهور  سیاسی،  و 
خارجی،  بازیگران  منازعات  نفی  م
دولت  کج کارکردی  و  ایفه گرایی  ط
نارسایی های  نتوانست  رکزی،  م
مدیریت  احسن  نحو  به  را  وجود  م
راهبردی  سند  یک  تصویب  ند.  ک
و  عمومی  بخش  اصالح  اهدف  ب
کاهش وابستگی به نفت و تالش این 
تولید داخلی  از  برای حمایت  کشور 
نیز تاکنون نتوانسته راه به جایی ببرد. 

اما عراق همچنان با جدیت به دنبال 
سوی  از  است.  اقتصادی  ازسازی  ب
دیگر، درک گسترده مردم این کشور 
تأثیر منفی منازعات منطقه ای و  ز  ا
بین المللی بر ثبات و توسعه اقتصادی 
عراق، تقویت گفتمان های ملی گرایی 
محدودیت های  نیز  و  عرب گرایی  و 
تا  ژئوپلیتیک این کشور باعث شده 
رفع تنش از سیاست خارجی، به ویژه 
در مراوده با کشورهای عربی نیز در 
دستور کار حاکمیت این کشور قرار 

گیرد.
ایران،  با  کشور  این  روابط  باب  ر  د
اگرچه در دو دهه اخیر بنا بر توسعه 
همکاری های چندجانبه قرار داشته، 
در  نیز  بسیاری  پیچیدگی های  ما  ا
این میان هست که ناشی از عوامل 
متعدد اقتصادی و غیراقتصادی است. 
القای  مذهبی،  و  فرهنگی  فتراقات  ا
توسعه  در  ایران  برای  منفی  قش  ن
مسائل  دلیل  به  عراق  بازسازی  و 
سیاسی، چالش های ایجادشده توسط 
احزاب و گروه های سیاسی سنتی در 
عراق، عدم به روزرسانی سیاست های 
اقتصادی ایران در مقابل عراق، به ویژه 
سایر  و  تجاری  ناترازی  مورد  ر  د
این  خالل  در  حل نشده  وضوعات  م
روابط، ازجمله این پیچیدگی ها است 
سیاست های  در  بازنگری  لزوم  ه  ک

تجاری و غیرتجاری ایران را در قبال 
عراق یادآوری می کند.

برخی  می توان  اساس  این  بر  ذا  ل
احتماالت را در مورد آینده روندهای 
ایران و عراق در نظر  بر روابط  مؤثر 
ادامه  صورت  در  این که  اول  رفت:  گ
چندگانگی در سیاست داخلی عراق، 
باقی  ناهموار  دوجانبه  ارتباط  سیر  م
خواهد ماند؛ دوم این که بازار عراق به 
دلیل توسعه همکاری های منطقه ای و 
اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی 
برای بازسازی کشور بسیار رقابتی تر 
خواهد شد که این مسئله باید توسط 
سوم  شود؛  داده  قرار  مدنظر  یران  ا
مبادی  در  عراق  تنوع بخشی  ین که  ا
ورودی برای تأمین نیازهای اساسی 
ایران  صادراتی  ترکیب  بر  ود،  خ
بود؛  خواهد  اثرگذار  کشور  این  ه  ب
اقتصادی  آورده  عدم  این که  هارم  چ
قابل توجه ناشی از نفوذ ایران در عراق 
در سال های اخیر نشان می دهد در 
جایگزین  راهکارهای  گرفتن  ظر  ن
برای توسعه روابط اقتصادی و حفظ 
بازار عراق از ضروریات است و پنجم 
و در پایان این که گسترش چشمگیر 
و  عراق  با  امارات  و  عربستان  وابط  ر
کشور  دو  این  با  ایران  رقابت  زوم  ل
ازجمله مسائل تعیین کننده در آینده 

روابط دوجانبه ایران و عراق است.

 راهکار حضور قدرتمند ایران
 در بازار عراق
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای آرش نادریان برابر تفویض وکالت شماره 31219 
مورخ 1400/08/27 دفتر 224 چالوس موضوع وکالتنامه 102152 
مورخ 1387/06/11 دفتر 280 تهران و وکالتنامه تنظیمی در دفتر 
بواره  تقاضای  و طی  ایران-واشنگتن  منافع جمهوری اسالمی  حفاظت 
شماره 14565 مورخ 1400/10/09 و ضمن ارائه 2برگ استشهادیه 
محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی شماره 29 رباط کریم مدعی 
  30/90 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  ست  ا
از 165 اصلی مفرو  متر مربع قطعه 5 تفکیکی پالک 15719 فرعی 
و مجزی شده از پالک یک فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت دفتر امالک 
چاپی  بشماره   139720301022004131 بشماره  لکترونیکی  ا
393945 سری ج 96 به نام خانم الدن شیبانی پور ثبت صادر و تسلیم 
گردید که سند مالکیت فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 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 راهنمایی نمایید.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – بابک احمدی

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن: گشایش 
اعتبارات اسنادی ریالی در این بانک 1۸6 درصد 

افزایش یافته است

حسین عسکري اعالم داشت: میزان گشایش اعتبارات اسنادي ریالي در بانک 
به مدت مشابه سال  ماهه سال جاري نسبت  پایان ۹  و معدن در  صنعت 

گذشته ۱۸۶ درصد افزایش یافته است.
ه گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، عسکري ضمن بیان  ب
مطلب فوق افزود: میزان گشایش اعتبارات اسنادي ریالي توسط این بانک در 

۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
عضو هیأت مدیره این بانک اظهار داشت: میزان گشایش اعتبارات اسنادي 
ریالي در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد ریال و در ۱۲ ماهه سال 

پیش ۶۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
وي اظهار داشت: در تمامي معامالت، دو طرف معامله در قراردادهاي خرید 
و فروش کاال به دنبال آن هستند که در مقابل تحویل کاال، ارائه سرویس و 
خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته 
باشند که روش اعتبارات اسنادی این مهم را محقق مي سازد و درجاتي از 

امنیت و کاهش ریسک را پدید مي آورد.
این مدیر ارشد بانکي تصریح کرد: کمبود نقدینگي بنگاه هاي تولیدي براي 
تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، معضلي است که از طریق گشایش 
اعتبارات اسنادي ریالي مي تواند تا حدودي مرتفع گردد و بانک صنعت و 
یاري  به  این خدمت  ارایه  با  تا  دارد  آمادگي  نقاط کشور  تمامي  در  معدن 

صنعتگران و معدنکاران بشتابد.
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اجتماعی
خبر

رئیس دیوان عدالت اداری : مطالبه 
باید از طریق قانونی و منطقی باشد

رئیس دیوان عدالت اداری درباره عدم تصویب طرح ترمیم حقوق 
کارکنان، ضمن اشاره به لزوم ترمیم نظام حقوق و دستمزد در قوه 
قضاییه گفت: راه مطالبه از طرق قانونی و منطقی باز است و نباید 
انتظارات غیرمنطقی داشته باشیم.به نقل  از دیوان عدالت اداری، 
حجت االسالم و المسلمین حکمتعلی مظفری در نطق پیش از 
دستور جلسه هیات عمومی، به مصوبه فوق العاده خاص کارکنان 
دستگاه قضایی که در هفته گذشته در مجلس شورای اسالمی 
افزود: نمایندگان مجلس شورای اسالمی  رد شد، اشاره کرد و 
و  قانونگذاری کنند  دارند که هر طور صالح کشور هست  حق 
نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم.وی 
با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه از ابتدای دوره حضور در منصب 
ریاست دستگاه قضایی، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و 
فراکسیون های مختلف داشته  و به دلیل اهمیت موضوع، یکی از 
مواردی که به آن پرداخته می شده ترمیم حقوق کارکنان بوده 
است، گفت: با وجود اعالم آمادگی نمایندگان مبنی بر موافقت 
خود برای تصویب این طرح، متاسفانه طرح توسط مجلس شورای 
بر  اینکه  بر  علم  با  اظهارداشت:  نیاورد.مظفری  رأی  سالمی  ا
نامناسب بودن سیستم پرداخت در دستگاه قضایی واقف هستیم 
اما در هر حال فعال مصوبه ای در این خصوص نداریم.وی افزود: 
باید  هم  قضاییه  قوه  مسئوالن  و  باید حفظ شود  قضاوت  شأن 

مطالبه گر این مهم باشند و در حفظ این جایگاه کوشا باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری به مطالبه گری از مسیرهای صحیح 
و قانونی اشاره کرد و گفت: هنوز به بن بست نرسیده ایم و برای 
رسیدن به خواسته نباید از هر مسیری اقدام کرد زیرا دشمن 
به دنبال فروپاشی نظام از درون است بلکه باید هوشیار باشیم 
ناامنی  مسیر  در  ما  حق  به  مطالبه  از  دشمن  ندهیم  اجازه  و 
علیه نظام و انقالب استفاده کند. مظفری با بیان اینکه دستگاه 
مردم  معیشتی  مشکل  به  زدن  دامن  برای  دشمن  بلیغاتی  ت
همیشه در حال سیاه نمایی است، افزود: جای مطالبه گری در 
کف خیابان نیست و تردیدی نداریم که دشمن از این جریانات 
سوء استفاده می کند و ادامه این گونه اعتراضات به صالح دستگاه 
قضایی نیست.وی افزود: بودجه دستگاه قضایی از همان ابتدای 
انقالب نیز پایین بوده و نظام حقوق و دستمزد در قوه قضاییه 
نیازمند تغییرات جدی است و حقوق کارکنان باید ترمیم شود 
اما این دلیل نمی شود که آب به آسیاب دشمن بریزیم و اسباب 
خود  اهداف  به  ما  طریق  از  دشمنان  و  شویم  آنها  سوءاستفاده 
برسند.رئیس دیوان عدالت اداری جایگاه قضاوت را خطیر و قوی 
دانست ضمن اشاره به اهمیت این جایگاه در دین مبین اسالم 
گفت: قضا و قضاوت مشخص ترین جایگاهی است که از نظر فقهی 
بسیار اهمیت داشته و پرچالش ترین منصب در سازمان حکومتی 
محسوب می شود و پیامبر گرامی اسالم)ص( شایسته ترین فرد 
از  را  و دستورات  احکام  زیرا خود مستقیما  است  رای قضاوت  ب
حساس  منصب  این  شایسته  و  کرده  دریافت  خداوند  یشگاه  پ
حقوقی و انسانی است و می تواند ظرافت ها و دقت های امر قضاوت 

را درک و اجرا کند.

به  اشاره  با  کشور  انتظامی  کل  رمانده  ف
بنیاد  با  کشور  انتظامی  همکاری  مادگی  آ
مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  فظ  ح
نور  راهیان  های  کاروان  اعزام  راستای  ر  د
های  ارزش  چقدر  هر  گفت:  کند،  همکاری 
گسترش  و  نشر  جامعه  در  را  مقدس  فاع  د
دهیم از وقوع بسیاری از تهدیدات پیشگیری 

خواهد شد.
در  شنبه  سه  روز  اشتری  حسین  ردار  س
بنیاد  مدیران  سراسری  همایش  اشیه  ح
مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  فظ  ح
اندرکاران  دست  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 
طی  داشت:  اظهار  همایش  این  رگزاری  ب
چند سال گذشته به جهت همکاری خوبی 
که بین انتظامی کشور و بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس است، با انجام 
که  خطراتی  و  اتفاقات  از  گسترده  قدامات  ا
کرد  می  تهدید  را  نور  راهیان  های  اروان  ک
پیشگیری شده به طوری که طی این چند 

سال حادثه ای رخ نداده است.
راهیان نور برای ما باعث خیر و برکت است

آمادگی  کشور  انتظامی  اینکه  بیان  با  ی  و
ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  با  که  ارد  د
کاروان  اعزام  راستای  در  مقدس  دفاع  های 
خاطرنشان  کند،  همکاری  نور  راهیان  ای  ه
کرد: بحث راهیان نور برای ما باعث خیر و 
برکت است، ما نیز می خواهیم در برگزاری 
اعزام کاروان های  این مراسم،  بهتر  هر چه 
راهیان نور نقش داشته باشیم و برکات آن 

نیز نصیب ما شود.
هر  افزود:  کشور  انتظامی  کل  رماندهی  ف
چقدر ارزش های دفاع مقدس را در جامعه 
وقوع  از  قطع  بطور  دهیم  گسترش  و  شر  ن
بسیاری از تهدیدات پیشگیری و باعث رشد 
و ارتقاء کشور در حوزه های مختلف خواهد 

بتوانیم  اگر  شد:  یادآور  اشتری  د.سردار  ش
دوران  فرماندهان  انقالبی  و  روحیه جهادی 
هشت سال دفاع مقدس را در جامعه ارتقاء 
حوزه  و  جامعه  در  چندانی  دو  تاثیر  هیم  د

های مختلف خواهد داشت.
همه  و  کشور  انتظامی  اینکه  بیان  با  ی  و
افرادی که در این مجموعه مشغول خدمت 
معزز  و  واالمقام  شهدای  به  هستند  سانی  ر
تأسی کرده اند، تصریح کرد: از این رو همه 
تاکیدات  به  توجه  با  است  این  بر  ما  عی  س
عزیز  ای  خامنه  امام  رهبری  معظم  قام  م
و  جهادی  و  انقالبی  روحیه  العالی  دظله  م
غیرت دینی در انتظامی کشور ارتقاء دهیم.

ورود  با  است  امید  افزود:  اشتری  ردار  س
با  همچنین  و  باال  توان  و  انقالبی  وانان  ج
ا جرایی  راستای  در  بتوانیم  به شهدا  أسی  ت
همچنین  و  انقالب  امامین  منویات  دن  ش

برقراری  جهت  در  اسالم  رزمندگان  هداف  ا
تاثیرگذار  کشور  در  بیشتر  چه  هر  منیت  ا

باشیم.
تحوالت عظیم با تغییر ساختار در انتظامی 

کشور
وی با اشاره به تصویب طرح جامع ساختار 
جمهوری  انتظامی  فرماندهی  سازمان  و 
اسالمی ایران توسط فرماندهی معظم کل قوا 
عنوان کرد: تغییر ساختار در انتظامی کشور 
اثرات  و  شد  خواهد  بزرگی  تحوالت  اعث  ب
خواهیم  شاهد  آینده  های  سال  را طی  ن  آ
مطلوب  انجام  در  ساختار  تغییر  این  ود؛  ب
ما  کارکنان  و  است  تاثیرگذار  ها  اموریت  م
نیز با قدرت و توان بیشتر و نیز توانمندی و 
حرفه گری برای انجام ماموریت ها و خدمت 
رسانی بیشتر به مردم گام های گسترده تری 

خواهند برداشت.

آمادگی انتظامی کشور برای امنیت کاروان 
های راهیان نور

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به امنیت 
کاروان های راهیان نور اظهار داشت: یکی از 
کشور  انتظامی  عهده  به  که  مهمی  ظایف  و
قرار دارد کنترل ترافیک است که بحمداهلل 
همکاران ما در پلیس راه کشور با انگیزه باال 
با کاروان های راهیان نور همکاری خواهند 
داشت؛ قبل از شیوع ویروس منحوس کرونا 
اقدامات خاصی صورت گرفته که شاهد نظم 
هم  خسارتی  و  بودیم  ها  تردد  در  اصی  خ
انتظامی  کرد:  تاکید  اشتری  داشتیم.سردار  ن
کشور در حوزه امنیت با همه توان پای کار 
که  است  این  بر  ما  سعی  همه  بود،  خواهد 
از وقوع هرگونه حوادث جاده ای جلوگیری 
مطلوب  اقدامات  انجام  با  است  امید  نیم،  ک

بهترین دوره را برای مردم عزیز رقم بزنیم.

نشر ارزش های دفاع مقدس در جامعه از 
تهدیدات پیشگیری می کند

پیگیری  بر  تاکید  با  قضا  دستگاه  ئیس  ر
مجدانه و مستمر برای رسیدگی به وضعیت 
گفت:  قضایی  کارکنان  به  رداختی ها  پ
وضعیت  بهبود  برای  تالش ها  مسیر  ر  د
قضایی  دستگاه  کارکنان  به  رداختی ها  پ
گیرد  صورت  اقدامی  نباید  وجه  هیچ  ه  ب
و  دشمنان  شعف  و  سوءاستفاده  زمینه  ه  ک

بدخواهان را فراهم آورد.
غالمحسین  جت االسالم والمسلمین  ح
جلسه  در  دوشنبه  روز  اژه ای  حسنی  م
بیانات  به  اشاره  با  قوه قضاییه  شورای عالی 
دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  وز)یکشنبه(  ر
با مردم متدیّن و غیور استان قم به مناسبت 
داشت:  اظهار  دی   ۱۹ تاریخی  قیام  الروز  س
معظم  مقام  فرمایشات  و  بیانات  ستماع  ا
رهبری و تأمل بر روی نکات ارزشمند مطرح 
شده از جانب ایشان اثرات بسیار مطلوب و 
راهگشایی دارد زیرا معظم له بر روی مسائل 
و  خاص  اشراف  جهان  و  منطقه  شور،  ک
بر بصیرت و تجربیات  کاملی دارند و عالوه 
گرانسنگی که دارا می باشند، از زمان شناسی 

فوق العاده ای نیز بهره مند هستند.
به  اساس  همین  بر  قضا  دستگاه  ئیس  ر
مجموعه مقامات و مسئوالن قضایی توصیه 
مقام  فرمایشات  و  بیانات  استماع  که  رد  ک
معظم رهبری را همواره در دستور کار خود 
نقطه  روی  بر  درنگ  و  تأمل  و  دهند  رار  ق
را  معظم له  جانب  از  شده  مطرح  ظرات  ن
پیوسته مد نظر داشته باشند  زیرا این امر به 
مثابه چراغ هدایت بخش راه قلمداد می شود.

قیام  سالروز  گرامیداشت  با  ای  اژه  محسنی 
دی   ۱۹ روز  در  قم  متدین  و  غیور  ردم  م
به  در  شگرفی  و  موثر  نقش  که   ۵۶ ال  س
به  ایران  مردم  اسالمی  نهضت  نشستن  مر  ث
رهبری حضرت امام خمینی)ره( علیه رژیم 
ستمشاهی داشت، گفت: در طول ۴۳ سال 
ایران اسالمی  گذشته، مردم متدین و غیور 
همواره مورد تهاجم نظام سلطه در جبهه ها 
و حوزه های مختلف اعم از نبرد نظامی، نرم، 
اقتصادی، تبلیغاتی، نفوذی و تلفیقی بوده اند؛ 
اما علیرغم همه این تهاجمات و تحمیالت و 
توطئه ها، مردم ما از پای ننشسته و به مقابله 
با جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت 
ایستادگی و ایثار مردم، کشور ما به عزت و 
قدرت در حوزه های مختلف نائل آمده  است.

سالگرد  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  ئیس  ر
اوکراینی،  هواپیمای  سقوط  دردناک  ادثه   ح
ضمن تسلیت به همه بازماندگان آن حادثه 
سقوط  پرونده  قضایی  دستگاه  افزود:  لخ  ت
جدیت  با  تاکنون  را  اوکراینی  واپیمای  ه
پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم 
پرونده  این  به  نسبت  گذشته  از  بیش  ه  ک
جوانب  همه  و  لحاظ شود  و سرعت   دقت 

و ابعاد آن دنبال شود.
یک  با  کرد  امیدواری  ابراز  ای  اژه  محسنی 

موازین  با  منطبق  عادالنه،  دقیق،  رسیدگی 
این  پرونده  حاشیه ای،  مسائل  از  دور  به  و 
اقدامات  و  برسد  نتیجه  به  ناگوار  انحه  س
از  بخشی  گرفته  صورت  قضایی  و  قوقی  ح

تسالی خاطر بازماندگان این سانحه باشد.
صعوبت  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  ئیس  ر
به  محوله  مأموریت های  بودن  خطیر  و 
قضایی  دستگاه  کارکنان  و  قضات  جموعه  م
اظهار داشت: همواره تأکید ما این بوده است 
که انجام مأموریت های قضایی دقیق، سریع 
نیروی  و  بودجه  امکانات،  نیازمند  کامل  و 
انسانی ای که  نیروی  بیشتری است؛  نسانی  ا
قضایی  امور  سریع  پیشبرد  جز  غدغه ای  د
از چندین سال  بنابراین  مردم نداشته باشد 
از  بویژه  گرفته  صورت  تالش های  با  بل  ق
ناحیه معاونت راهبردی وقت، بودجه ثابتی از 
بودجه عمومی کل کشور به دستگاه قضایی 

تخصیص یافت.
سال ۹۹  از  همچنین  افزود:   عدلیه  ئیس  ر
نیز یک تالش فوق العاده ای برای ساماندهی 
وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی 
اختالف  حل  شوراهای  در  فعال  مکاران  ه
صورت گرفت که این تالش ها کماکان ادامه 

دارد.
اینکه حقوق ها و  با بیان  رئیس قوه قضاییه 
بسیاری  در  فوق العاده   قالب  در  که  زایایی  م
قوه  در  دارد  وجود  اداری  دستگاه های  ز  ا
باید  البته  گفت:  نیست،  موجود  ضاییه  ق
رئیسی  اهلل  آیت  که  زمانی  از  داشت  وجه  ت
تالش  گرفته اند  برعهده  را  دولت  سئولیت  م
داشته اند تا حقوق های پرداختی به کارکنان 

همه دستگاه ها را به هم نزدیک گردانند.
محسنی اژه ای با اشاره به تالش های مستمر 
و بی شائبه ای که در مدت اخیر برای ترمیم 
کارکنان  مجموعه  به  پرداختی ها  ضعیت  و
دستگاه قضایی صورت گرفته است، تصریح 
و  موضوع  هیچ  که  ندارم  یاد  به  من  رد:  ک
مسئله ای در دستگاه قضایی به اندازه ترمیم  
اهتمام  مورد  قضایی  همکاران  به  رداختی  پ

قرار گرفته باشد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در همین راستا 
همه مسئوالن دستگاه قضایی در حوزه های 
مختلف و حتی  رؤسای کل دادگستری ها، 
و  داده اند  انجام  زیادی  و  تالش های مستمر 
مجلس  نمایندگان  با  را  پرتعدادی  لسات  ج
نسبت  موضوع  تبیین  برای  دولتی ها  و 
با  قضایی  دستگاه  کارکنان  به  رداختی ها  پ
به  محوله  مأموریت  و  کار  صعوبت  و  جم  ح

آنها، ترتیب دادند.
رئیس دستگاه قضا با یادآوری افزایش حجم 
کارهای مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی 
سال های  شرایط  به  توجه  با  کرد:  صریح  ت
دستگاه  به  پرونده ها  ورودی  کشور،  خیر  ا
و  قضات  از  انتظارات  و  شده  زیاد  ضایی  ق
مسئوالن و کارکنان دستگاه قضایی نیز این 

به پرونده ها رسیدگی  تا حد توان  است که 
ایجاد  و  آنها  انباشت  و  رسوب  از  و  نند  ک
آورند؛  بعمل  جلوگیری  معوق  رونده های  پ
ما  همکاران  از  بسیاری  اساس  همین  ر  ب
ساعت های متمادی از شبانه روز را به حضور 
در محل کار اختصاص می دهند تا رسیدگی 

به امور قضایی مردم به تأخیر نیفتد.
مشکالت  برشمردن  ضمن  ای  اژه  حسنی  م
بر  تاکید  با  معیشتی همکاران قضایی خود، 
اینکه از این مشکالت و معضالت آگاه است، 
تصریح کرد: بسیاری از قضات ما امکان تهیه 
منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند؛ 
تا   ۲ صورت  به  نیز  آنها  از  برخی  همچنین 
قابل  قضیه  این  که  می کنند  کار  شیفته   ۳
خود  به  فرسایشی  حالت  و  نیست  ستمرار  ا

می گیرد و نیروهای ما را فرسوده می کند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در ماه های 
اخیر معاونت های مختلف دستگاه قضایی از 
جمله معاونین »مالی و پشتیبانی« و »منابع 
انسانی« تالش های زیاد و بی وقفه ای را برای 
فوق العاده  تعیین  طرح  رساندن  نتیجه  ه  ب
خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و 
در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را 
با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار 
کردند؛ در همین راستا برای حصول نتیجه 
سریعتر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع 
مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود 
توجیه  نیز  مجلس  نمایندگان  از  کثیری  و 
موجود  فوق العاده  که  کردند  قبول  و  شدند 
و  حجم  کفاف  قضایی  دستگاه  ارکنان  ک

سختی کار آنها را نمی دهد.
تالش ها  اینکه  بر  تاکید  با  عدلیه  ئیس  ر
به  پرداختی  العاده های  فوق  ترمیم  رای  ب
ادامه  کماکان  قضایی  دستگاه  ارکنان  ک
مورد  نیز  را  موضوع  این  باید  گفت:  ارد،  د
توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای 
محذوریت هایی هستند و بسیاری از طرح ها 
می شوند؛  تعدیل  یا  رد  مجلس  در  لوایح  و 
راستای  در  ما  است که تالش های  آن  مهم 
العاده های پرداختی به کارکنان  ترمیم فوق 
دستگاه قضایی ادامه دارد و بن بستی در این 

زمینه وجود ندارد.
تالش ها  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  ئیس  ر
کارکنان  معیشتی  وضعیت  بهبود  رای  ب
دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر 
چنانچه  و  ندارد  وجود  بن بستی  یچگونه  ه
نتیجه  به  راه فعلی در پیش گرفته شده  ز  ا
قانونی دیگری  و روش های  رسیم، مسیرها  ن
را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان 

در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
با اشاره به شأنیت و جایگاه  اژه ای  محسنی 
ویژه دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه 
تالش ها  مسیر  در  کرد:  تصریح  مردم  زد  ن
برای بهبود وضعیت پرداختی ها به کارکنان 
اقدامی  نباید  وجه  هیچ  به  قضایی  ستگاه  د

و  سوءاستفاده  موجبات  که  گیرد  ورت  ص
شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد.

و  کرد: شأن  قضاییه خاطرنشان  قوه  رئیس 
مردم  و  است  متفاوت  قضاییه  قوه  ایگاه  ج
دارند  دستگاه  این  کارکنان  از  که  نتظاری  ا
از کارکنان سایر دستگاه ها نداشته  را شاید 
را  موضوعات  و  مسائل  باید  بنابراین  اشند  ب
از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از هرگونه 
اقدامی که باعث برزمین ماندن و ایجاد تعلل 
این  و  کنیم  پرهیز  می شود  مردم  کار  ر  د

مشکالت به زودی رفع می شود.
اقدامات صورت  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی 
و  کشور  کل  دادستانی  سوی  از  رفته  گ
دادستان های مناطق مختلف کشور در دفاع 
و صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: هر چه 
گرفته  صورت  اقدامات  می رویم  جلو  یشتر  ب
امر احیای حقوق عامه توسط مسئوالن  در 
این  در  که  می شود  جلوه گر  بیشتر  ضایی  ق
دادستانی  بویژه  امر  از مسئوالن  باید  ابطه  ر
مختلف  مناطق  دادستان های  و  کشور  ل  ک

کشور تقدیر به عمل آورد.
گزارشی  طبق  گفت:  قضا  دستگاه  ئیس  ر
مشارکت  میزان  می کردم  بررسی  اخیراً  ه  ک
مردم در آخرین حراجی که توسط سازمان 
صورت  تملیکی  اموال  فروش  و  مع آوری  ج
گرفته بیش از ۴ هزار نفر بوده است که این 
آمار با حراج های انجام گرفته در دوره های 
پیشین که نهایتاً ۲۰۰ نفر در مزایده شرکت 
امر  این  و  است  متفاوت  بسیار  ی کردند،  م
دستگاه  در  ذیربط  مسئوالن  همت  یانگر  ب

قضایی و همچنین مسئوالن دولتی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهبود وضعیت 
کشور  گمرکات  و  بنادر  در  کاالها  خلیه  ت
کل  رؤسای  از   یکی  اخیراً  کرد:  صریح  ت
دادگستری استان ها که در استان مورد نظر 
بندرگاه وجود دارد گزارش داده که وضعیت 
کاالها در بنادر کشور با گذشته قابل مقایسه 
نیست و شرایط در بخش های مخالف بهبود 
در  بویژه  اشکاالتی  هنوز  البته  است؛  افته  ی
باید هر  دارد که  زمینه دپوی کاالها وجود 
اقدامات مقتضی  آنها  برای رفع  چه سریعتر 
رئیس  از  اژه ای  محسنی  گیرد.  ورت  ص
جمهور و سایر مسئوالن دولت سیزدهم که 
به محض ارسال گزارش های مقامات قضایی 
درباره وقوع آسیب ها در حوزه های مختلف، 
سریعاً برای اصالح رویه ها و رفع آسیب های 
گزارش شده اقدام می کنند، تقدیر کرد و در 
برای  فیلمی  جمعه  روز  گفت:  راستا  همین 
من ارسال شد که در آن نشان داده می شد 
چند هزار تن جو دپو شده در حال فرسوده 
شدن است؛ من بالفاصله پیگیری کردم و در 
ایشان  داشتم  جمهور  رئیس  با  که  ماسی  ت
به سرعت در مورد رفع مشکل به مسئولین 
زیربط در دولت دستور دادند و بالفاصله وزیر 

اقتصاد هم به موضوع ورود کردند.

رئیس قوه قضاییه: تالش ها برای همترازی پرداختی کارکنان 
قوه قضاییه ادامه دارد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
پزشکی درخصوص سیاست دولت 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  رای  ب
دارویی،  بخش  در  آینده  سال  ر  د
گفت: این یارانه و حمایت از طریق 
بیمه ها در اختیار مردم قرار خواهد 
به حداقل  وزارتخانه  این  و  گرفت 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۷ ۰
کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ 

نیاز دارد.
به  اشاره  با  عین اللهی  هرام  ب
ارز  حذف  برای  دولت  یاست  س
دارو  حوزه  در  تومانی   ۴ ۲۰۰
سال  در  پزشکی  تجهیزات  و 
روند  اصالح  از  ینده گفت: هدف  آ

تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  ساسی،  ا
از آن  مالی حاصل  منابع  رساندن 
و  واقعی  مصرف کننده  دست  ه  ب

مردم به صورت مستقیم است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  زیر  و
مردم،  از  منظور  افزود:  زشکی  پ
از  استفاده  با  که  هستند  فرادی  ا
بیمه ها کارهای درمانی خود را انجام 
می دهند و یارانه ها در سال آینده با 
مردم  اختیار  در  بیمه ها  از  ستفاده  ا
باید  بیمه ها  و  گرفت  خواهد  رار  ق
ساز و کار تخصیص یارانه  را طراحی 

کنند.
پرداخت  اینکه  بیان  با  ین اللهی  ع

ارز ترجیحی حوزه صادرات و خرید 
کرده  مشکل  دچار  را  اولیه  واد  م
و  زمان  در  ارز  این  گفت:  ست،  ا
موعد مقرر تخصیص داده نمی شود 
و نمی توان برنامه ریزی الزم را برای 
آزادسازی  انجام داد، در صورت  آن 
برای  می توان  براحتی  ارز  رخ  ن
در  کرد.وی  برنامه ریزی  دارو  امین  ت
آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  اسخ  پ
این وزارتخانه ساز و کار و سیاست 
الزم را برای کنترل قیمت دارو بعد 
انجام  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  از 
عنوان  ما  کرد:  اظهار  است،  داده 
بلکه  نمی بریم،  کار  به  را  ارز  حذف 
ما  از  ترجیحی  ارز  می کنیم  اعالم 

جدا شود و به شکل یارانه به دست 
در  و  برسد  واقعی  کننده  مصرف 
که  دهند  تعهد  بیمه ها  میان  این 
تا  کنند  طراحی  را  الزم  کار  و  ساز 
نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو 
مشخص شود.  وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به بودجه 
وزارت  تومانی  میلیارد  هزار   ۴۰
دارو  تامین  برای  درمان  و  بهداشت 
و تجهیزات پزشکی در الیحه بودجه 
سال آینده گفت: این مبلغ بسیار کم 
میلیارد  به ۷۰ هزار  است و حداقل 
تومان برای حمایت از بخش دارو و 
این  و  داریم  نیاز  پزشکی  تجهیزات 

بودجه مدنظر بیمه ها نیز قرار دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد؛ 

نیاز ۷۰ هزار میلیارد تومانی 
وزارت بهداشت برای کنترل قیمت 

دارو در سال۱۴۰۱

خبر

رشد ساحت فناوری ما را به سمت 
مدارس کارآفرین می برد

تربیتی  ساحت  رشد  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
سوم  نسل  مدارس  سمت  به  را  ما  فناوری،  و  علمی 

یعنی مدارس کارآفرین هم می برد
 یوسف نوری در مراسم افتتاحیه و تبیین »طرح ارتقای 
مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتالی دانش آموزان و 
معلمان دوره ابتدایی« گفت: فرصتی فراهم شده است 
تا به یکی از حلقه های مفقوده آموزش که به آن توجه 
نشده بود، توجه کرده و برای آن برنامه داشته باشیم. 
آموزه های دینی ما هم تاکید دارد که باید فرزندانتان 
را برای عصر خود تربیت کنید. در آموزش وپرورش باید 
یک آینده نگری وجود داشته باشد و زمان آینده را در 

نظر داشته باشد.
اجتماعی  را کنشگر  ما دانش آموزان  بیان کرد:  نوری 
باید همراِه  امروز می گویند دانش آموز  می بینیم، ولی 
پژوهشگر بوده و در دانش بنیان ها حضور داشته باشد و 
محیط آموزشی اش، شرکت های دانش بنیان باشد. تازه 

این موارد برای سال ۲۰۰۰ است.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: سواد دیجیتال منجر 
به پر کردن شکاف های ارتباطی و اطالعاتی می شود 
و الزم است جدی گرفته شود. نباید به سمت سواد 
اسمی برویم؛ سواد اسمی یعنی یک موضوع را انتقال 
عمق  علوم،  جدید  طبقه بندی های  در  می دهیم. 
که  رسالت هایی  از  یکی  است.  شده  زیاد  یادگیری 
ما داریم تربیت شش ساحتی است که از جمله آنها 
می توان به تربیت علمی و فناوری اشاره کرد. به نظر 
می رسد طرح مذکور گام خوبی برای شروع تربیت در 
ساحت های دیگر باشد. متاسفانه در ساحت آموزش، 

متوقف شده ایم.
نوری اضافه کرد: رشد ساحت تربیتی علمی و فناوری، 
مدارس  یعنی  سوم  نسل  مدارس  سمت  به  را  ما 
کارآفرین هم می برد و سواد را از سواد اسمی به سمت 

سواد مفهومی و بعد سواد عملکردی سوق می دهد.

4

مواد نگهدارنده در خوراکی ها چه تاثیری دارد؟
مواد  پزشکی،  علوم  دانشگاه  تغذیه  و  بیوشیمی  پژوهشگر 
مدت  خوراکی های  در  موجود  اسید(  )بنزوئیک  نگهدارنده 
مواد  این  و گفت:  دانست  برای سنین مختلف مضر  را  دار 
کنسروها  و  خوراکی ها  مدت  طوالنی  ماندگاری  سبب  که 

می شود، بویژه بر تمرکز دانش آموزان تاثیر می گذارد.
وحید زارع زاده   با بیان اینکه در علم جدید می توان بجای 
بنزوئیک اسید در بسته بندی انواع خوراکی های مدت دار، 
بنزوئیک  بودن  ارزان  افزود:  را جایگزین کرد،  مواد دیگری 
از  ضرر  بدون  دارنده  نگه  مواد  دیگر  بودن  گران  و  اسید 
مهمترین دالیل روی آوردن تولید کنندگان مواد خوراکی 

به بنزوئیک اسید است.  
وی با تاکید بر ممانعت از خوردن خوراکی هایی مانند پفک، 
چیبس، زرت های تاریخ و انواع کنسروهای بسته بندی شده 
برای دانش آموزان گفت: مصرف این گونه مواد مدت دار به 
دلیل وجود مواد نگهدارنده سبب کاهش ضریب هوشی و 

عدم تمرکز دانش آموزان در کالس های درس خواهد شد.
پژوهشگر بیوشیمی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی با تاکید 
کودکان  در  زیادی  منفی  تاثیرات  اسید  بنزوئیک  اینکه  بر 
بندی  بسته  های  گفت: مصرف خوراکی  دارد،  فعال  پیش 
شده به دلیل وجود بنزوئیک اسید سبب افزایش پیش فعالی 
دچار  را  آنهار  و  شود  می  کودکان  از  دسته  این  در  شدید 

چالش می کند.
زارع زاده ادامه داد: با توجه به اینکه معموال کودکان پیش 
فعال آرام و قرار و تمرکز خاصی ندارند این مواد نگهدارنده 
در شکالت، کیک و دیگر مواد بسته بندی آنها را به چالش 

های بیشتر انداخته و ضریب هوشی آنها را کاهش می دهد.
در  اختالل  سبب  اسید  بنزوئیک  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خواهد  فعال  پیش  کودکان  به خصوص  کودکان  یادگیری 
شد، تصریح کرد: مثال اگر کودکی قبل از ورود به دبستان از 
پفک یا این دسته مواد خوراکی استفاده کرده باشد هم خود 

و هم آموزش دهنده را به زحمت می اندازد.
در  داد:  ادامه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگر  و  محقق 
این میان مثال اگر به تولید کننده ایراد گرفته شود اولین 
موضوعی را که عنوان خواهد کرد این است که می گوید من 
بنزوئیک اسید را در حد استاندارد در تولید خوراکی های 
تاریخ استفاده می کنم اما سوال اینجاست که اگر این ادعا 
صحیح باشد چه کسی می تواند میزان مصرف فاقد ضرر را 

برای استفاده کنندگان تعیین و اعمال کند.
بهترین  جامعه  برای حفظ سالمتی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
راهکار جایگزین کردن مواد نگهدارنده ای است که بدون هر 
گونه ضرر و زیان  است، اظهار داشت: در این ارتباط کودکان 
زیر سال از لحاظ فیزیولوژیکی و عدم تکمیل سیستم دفاعی 

بدن در معرض خطر بیشتر برای آینده هستند.
شیر مادر در ۲ سال ابتدای زندگی بهترین گزینه برای تقویق 

سیستم دفاعی بدن است
سازمان  تحقیقات  براساس  داد:  ادامه  همچنین  زاده  زارع 
زندگی  ابتدای  سال  دو  در  که  کودکانی  بهداشت  جهانی 
از شیر مادر استفاده می کنند به مراتب بدن های قوی با 
سیستم دفاعی قوی در مقابل بیماری های گوناگون دارند 
اما در مقابل کودکانی که از شیر خشک تغذیه می کنند در 

سنین بزرگسالی دارای سیستم دفاعی ضعیف تری در مقابل 
بیماری های مختلف هستند.

محقق و پژوهشگر بیوشیمی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
بر اساس آمارهای جهانی معموال کودکانی که شیر  گفت: 
بیماری  و  بیماری آسم  به  بیشتر  نمی کنند  استفاده  مادر 

های تنفسی در بزرگسانی دچار می شوند.
وی اظهار داشت: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در 
این دسته از کودکان سرعت بروز بیمارهای تنفسی به طور 

چشم گیری افزایش یافته و آنها را دچار مشکل می کند.
زارع زاده ادامه داد: با این حال این دسته از کودکان که از 
شیر مادر استفاده نکرده و این موضوع سبب کاهش ایمنی 
می  دار  مدت  های  خوراکی  آنها  به  طرفی  از  و  بدن شده 
دهیم، نتیجه ای که بدست خواهد آمد به هم زدن سیستم 

ایمنی و استقبال از بیماری های مختلف است.
وی تصریح کرد: زمانی که بنزوئیک اسید وارد بدن می شود 
پس از ورود جذب خون شده و از طریق رگ ها به سمت 
مغز انسان هدایت می شود که در نتیجه سلول های مغز 
را به مرور زمان فلج خواهد کرد و گاهی اوقات نیز سبب 
تشنج ) به خصوص کودکان زیر سه سال( می شود.پژوهشگر 
ارتباط  این  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه  و  بیوشیمی 
بهترین راهکار را فرهنگ سازی مردم مبنی بر عدم استفاده 
از خوراکی های مدت دار تا زمان جایگزینی مواد نگهدارنده 
فاقد ضرر و زیان توسط تولید کنندگان عنوان کرد، و گفت: 
با  مقابله  برای  راهکار  دیگر  از  قانونی دستگاههای  برخورد 

این موضوع است.
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اخبار

یادواره و تجلیل از مادران شهدای 
مدافع حرم غرب استان تهران در 

رباط کریم اجرا می شود

جلسه شورای هماهنگی و برگزاری یادواره و تجلیل 
از مادران شهدای مدافع حرم غرب استان تهران در 
شهرستان رباط کریم به محوریت شهر پرند در سالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.
دکتر امید احمدی  سرپرست فرمانداری ضمن ادای 
احترام به مقام شهدا گفت: شهیدان ومدافعان حرم  
افتخارغیور مردانی است که برای سربلندی  ، سند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ودفاع از دین 

واماکن اهل بیت جان خود رافدا کردند.
از  پاسداری  و  مقاومت  با  حرم  مدافعان  افزود:  وی 

اماکن زیارتی به انقالب اسالمی عزت بخشیدند.
دکتر احمدی در ادامه گفت : نام و یاد شهدای مدافع 
حرم برای همیشه در قلب تاریخ ماندگار است و همه 
مسئولین شهرستان باید در جهت هرچه بهتر برگزار 

شدن این مراسم پای کار باشند.
بنابر این گزارش: یادواره و تکریم  از مادران شهدای 
مدافع حرم غرب استان تهران به میزبانی شهر پرند 
جمعه شب در مسجد جامع با حضور اقشار مختلف 
مردم غرب استان تهران و خانوادهاش شهدای مدافع 

حرم و شهدای انقالب برگزار می شود. 

تقویت  ضرورت  بر  مرند  فرماندار 
جهاددانشگاهی این شهرستان تاکید کرده و 
گفت: با توجه به وجود پتانسیل های فراوان 
و  تقویت  برای  مرند  مختلف  بخش های  در 
شهرستان  این  جهاددانشگاهی  توسعه ی 

آمادگی داریم.
سازمان  رئیس  دیدار  در  گرشاسبی  داود 
اشاره  با  شرقی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی 
در  جهاددانشگاهی  فعالیت  اهمیت  به 
شهرستان مرند اظهار کرد: با توجه به وجود 
شهرستان،  این  در  متعدد  دانشگاهی  مراکز 
اتصال  حلقه ی  می تواند  جهاددانشگاهی 

پژوهشی  و  علمی  مراکز  سایر  و  دانشگاه ها 
باشد.

وی افزود: نگاه ما این است که برای دستیابی 
به توسعه باید ارتباط صنعت و دانشگاه قوی تر 
شود که جهاددانشگاهی می تواند در این مسیر 

قدم های خوبی در شهرستان مرند بردارد.
مردم  نیاز  و  انتظارات  سطح  به  گرشاسبی 
مرند اشاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی باید 
با توسعه ی فعالیت های خود در شهرستان در 

تمامی زمینه ها جوابگوی نیاز مردم باشد.
فرماندار مرند با اشاره به ارزش باالی تحقیق 
و پژوهش خاطرنشان کرد: تنها راهکار ما که 

بتوانیم به قدرت برسیم و رتبه ی علمی کشور 
را افزایش دهیم در سایه ی تحقیق و پژوهش 

است.
ظرفیت های  به  اشاره  با  همچنین  وی 
شهرستان مرند از جمله نیروی انسانی خالق 
ترانزیتی  مسیر  در  قرارگیری  و  توانمند  و 
این  کرد:  بیان  کشاورزی  قابلیت های  و 
ظرفیت ها بستر خوبی برای توسعه و پیشرفت 

منطقه است.
فرماندار مرند با بیان اینکه حضور و فعالیت 
جهاددانشگاهی در این شهرستان الزم و موثر 
است، تاکید کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت 
به تقویت جهاددانشگاهی در این شهرستان 

اقدامات الزم را انجام دهیم.
زمینه های  در  دانشگاهی  جهاد  سازمان 

مختلف خدمات چشمگیری ارائه کرده است
آذربایجان  جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس 
اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  نیز  شرقی 
غیردولتی  عمومی  نهاد  یک  جهاددانشگاهی 
است که در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگ، 
اشتغال و کارآفرینی فعالیت دارد، اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی در حوزه ی فرهنگی به صورت 
خبرگزاری های   و  می کند  فعالیت  تخصصی 
ایسنا، ایکنا و مرکز افکار سنجی دانشجویان 

از جمله این مراکز تخصصی است.
دکتر جعفر محسنی ادامه داد: جهاددانشگاهی 
در ۱۶ مرداد ۱۳۵۹ تاسیس و مقرر شد در 
با  و...  فرهنگی  فناوری،  علمی،  زمینه های 

فعالیت های جهادی پیش رود.

محسنی افزود: جهاددانشگاهی در هر مقطعی 
فعالیت  جامعه  نیازهای  به  باتوجه  زمان  از 
کرده و در بحث های مختلف از جمله ارتباط 
صنعت با دانشگاه، تولید، خدمات تخصصی و 
پژوهشی و مباحث علمی و پزشکی خدمات 

چشمگیری ارائه کرده است.
و  ایسنا  خبرگزاری های  فعایت  به  وی 
وجود  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  ایکنا 
در  مرند  شهرستان  در  فراوان  پتانسیل های 
ایسنا  شهرستان،  مسئوالن  حمایت  صورت 
می تواند اخبار شهرستان را در تمامی بخش ها 

پوشش دهد.

آذربایجان  جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس 
شرقی، با اشاره به ظرفیت های شهرستان مرند 
در بخش کشاورزی، گردشگری و قرارگیری 
پژوهشکده  شد:  یادآور  ترانزیتی  جاده  در 
توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی می تواند 
مدیران  حال  کمک  شهرستان  توسعه ی  در 

اجرایی باشد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
شرقی،  آذربایجان  جهاددانشگاهی  سازمان 
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که 
اجرایی  مدیران  سوی  از  الزم  حمایت های 
شهرستان مرند از جهاددانشگاهی انجام شود 
آمادگی داریم تا نسبت به تقویت و توسعه ی 
اقدام  مرند  شهرستان  در  جهاددانشگاهی 

کنیم.

فرماندار شهرستان تاکید کرد:
ضرورت تقویت جهاد دانشگاهی مرند

اخبار

هیچ  مسئولی نمی تواند در خدمت گذاری به 
مردم کوتاهی کند

گفت:  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس  مقام  قائم 
دارند،  برعهده  مردم  قبال  در  وظیفه ی سنگینی  مسئوالن 
هیچ  مسئولی نمی تواند در جایگاهی که قرار دارد در خدمت 

گذاری به مردم کوتاهی کند.
مصطفی خاکسار قهرودی  در آیین تکریم و معارفه مدیرکل 
کمیته امداد آذربایجان شرقی، با گرامیداشت یاد و خاطره ی 
شهدا و نقش آن ها در زندگی، گفت: امیدواریم با بهره گیری 
گذاری  خدمت  خالصانه  شهدا،  نورانی  و  معنوی  حیات  از 

کنیم چرا که همه موظف به انجام خدمت هستیم.
وی با بیان این که بعد از گذشت ۴۰ سال از انقالب، مردم 
با غیرت دینی، پوزه ی دشمن را مردانه به خاک مالیده اند، 
برای  را  خود  تالش  مدت  این  در  همواره  دشمنان  گفت: 
کم رنگ و خنثی کردن ارزش های دینی به کار گرفته است 
اما مردم، قهرمانانه با تکیه بر غیرت دینی و با حساسیت در 
مقابل ارزش های دینی توانسته اند نظام را سرپا نگه داشته و 

روز به روز دشمنان را به ورطه ناامیدی بکشانند.
قائم مقام رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور ادامه 
داد: کاری که امروزه همه ی مسئوالن به عنوان تکلیف دینی 
برای خدمت به مردم انجام می دهند، در واقع زمینه سازی 
برای حفظ و تقویت باور و ماندگاری ارزش هاست، ما هرچه 
داریم به خاطر وجود این نعمت است و باید با همه ی توان 

سعی کنیم از رنگ این ارزش ها در جامعه کاسته نشود.
فرمان  از  یافته  تشکیل  امداد  کمیته  که  این  بیان  با  وی 
حضرت امام)ره( بوده و وظیفه اش در راستای زمینه سازی 
تحقق حکم الهی است، گفت: یکی از اهداف الهی توجه به 
انفاق و کار خیر در جامعه است، امروزه اگر کار خیری در 
این استان اتفاق می افتاد به علت وجود باالی غیرت الهی 

مردم است.
عنوان  به  امداد  کمیته  در  ما  هنر  این که  بر  تاکید  با  وی 
سربازان، خادمان و نوکران فراهم کردن زمینه ای برای انجام 
کار خیر است، گفت: با فراهم ساختن زیرساخت و امکانات 
در این بستر باید بتوانیم کار خیر و حکم الهی انفاق را به 

بهترین نحو انجام دهیم.
خاکسار ادامه داد: برای تحقق خدمت به طور حقیقی و جامع 
همه باید در کنار هم قرار بگیریم و دست به دست هم و با 
به کارگرفتن تمامی خدمات، اندیشه ی خدمت داشته باشیم.

وی همکاری، هم افزایی پشتیبانی و حمایت همه جانبه در 
بخش های مختلف را رمز موفقیت عنوان کرد و گفت: اگر 
بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم قطعا موفقیت در آن در 

گرو همکاری همه جانبه در این حوزه است.
طی آیینی، »غالمعلی مالمهدی« به عنوان مدیرکل جدید 
معرفی و از زحمات »محمد کالمی« مدیرکل سابق کمیته ی 

امداد استان نیز تقدیر شد.

5استان ها

 اشتغال 20 هزار نفر در حوزه 
صنایع دستی اردبیل 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  دستی  صنایع  معاون 
در  نفر  هزار  از 2۰  بیش  گفت:   اردبیل  استان  گردشگری 
مختلف  رشته های  در  اردبیل  استان  دستی  صنایع  حوزه 

فعالیت می کنند.
توحید دالورقوام در جریان بازدید از کارگاه تولید ظروف 
سفالی و سرامیکی در اردبیل به همت کارآفرینان اردبیلی 
اظهار کرد: در حمایت از فعاالن این بخش ما سعی داریم 
در حوزه های مختلف پشتیبانی های الزم را از فعاالن این 
حوزه انجام دهیم تا همچنان تولید متنوع محصوالت صنایع 

دستی را داشته باشند.
وی یکی از این حمایت ها را تقویت مباحث آموزشی برای 
فعاالن صنایع دستی و عالقه مندان این بخش اعالم کرد 
نیز در  از ظرفیت آموزشگاه های بخش خصوصی  و گفت: 
زمینه ارائه برنامه های آموزشی و مهارتی استفاده می کنیم 
آمده  وجود  به  آموزشی  و  علمی  ظرفیت  از  امیدواریم  و 

عالقه مندان بیشتر استفاده کنند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  دستی  صنایع  معاون 
گردشگری استان اردبیل تسهیالت پرداخت شده به فعاالن 
افزود:  و  کرد  اعالم  قرض الحسنه  و  بهره  کم  را  این حوزه 
در  مناسب  تسهیالت  امسال  ابتدای  از  نیز  زمینه  این  در 
تا پایان  حوزه های مختلف صنایع دستی پرداخت شده و 

سال این فرآیند ادامه دارد.
از  را  هنرمندان  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  دالورقوام 
دیگر رویکرد معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اردبیل برشمرد و خاطر نشان 
کشوری  استانی،  منطقه ای،  نمایشگاه های  قالب  در  کرد: 
تولید شده  آثار  تا  داریم  آثار سعی  معرفی  بازارچه های  و 
هنرمندان را در این بخش بیشتر معرفی و به فروش آنها 

کمک کنیم.
انتظار  کرد:  اضافه  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
می رود جوانان در عرصه های مختلف در رشته های صنایع 
دستی مورد حمایت قرار گرفته و کارگاه های فعال در این 
زمینه نیز بیش از این مورد پشتیبانی و حمایت همه جانبه 

باشند.
دالورقوام بیان کرد: برخی از کارآفرینان با ابتکار و خالقیت 
سفالگری  همچون  مختلف  رشته های  در  تا  دارند  سعی 
این  از  پیدا کنند که قطعا  تولید ظروف سرامیک ورود  و 
کارگاه های کوچک اما متنوع در تولید محصول حمایت های 

الزم انجام می شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  دستی  صنایع  معاون 
گردشگری استان اردبیل ادامه داد: در کنار این اقدامات، 
در یک حرکت تبلیغی و ترویجی نیز سعی داریم تا مردم 
را به خرید این محصوالت تشویق کنیم تا زمینه حمایت از 

تولیدات هنرمندان و صنعتگران در این بخش فراهم آید.

مدیرکل ارشاد اسالمی اردبیل تاکید کرد:

توسعه متوازن صنعت چاپ 
در استان اردبیل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
چاپ  صنعت  تا  است  این  بر  ما  تالش  گفت: 
تا  کند  پیدا  متوازن  توسعه  ادربیل  استان  در 
چاپخانه  فاقد  که  سرعین  همچون  شهرهایی 

هستند از این صنعت بهره مند شوند.
عبداهلل بحرالعلومی در آیین اختتامیه هشتمین 
بانوان  فرهنگسرای  در  چاپ  صنعت  جشنواره 
در  که  تحوالتی  تناسب  به  کرد:  اظهار  اردبیل 
حوزه های مختلف رخ می دهد،  صنعت چاپ نیز 
در سال های اخیر متحول شده و از یک شرایط 

بهتر و مطلوب تری برخوردار شده است.
وی به حساسیت کار چاپ و ضرورت ارتقا تولید 
و  کرد  اشاره  عرصه  این  در  کیفیت  با  محصول 
با  تا  می کنند  سعی  چاپ  عرصه  فعاالن  گفت: 
فرهنگ،  توسعه  به  مناسب  و  مستمر  فعالیت 
مدنیت و فعالیت های هنری و اجتماعی در سطح 

استان کمک کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
چاپ  صنعت  پدیده ها  همه  در  اینکه  بیان  با 
نمودی آشکار دارد، تصریح کرد: توسعه فرهنگی، 
صنعت  مرهون  را  رسانه ای  و  هنری  اجتماعی، 
چاپ هستیم و در همه انقالب های رخ داده در 
سطح جهان نشان ها و ردپایی از صنعت چاپ را 

به عینه می توان مشاهده کرد.
صنعت  این  بودن  وجهی  چند  به  بحرالعلومی 
پیچیده اشاره کرد و افزود: صنعت چاپ صنعت 
است که  فرهنگی  فرا  و  فرا صنعتی  فرا هنری، 
و  تحول  زمینه  می تواند  مختلف  حوزه های  در 

دگرگونی را به وجود آورد.
هشتمین  برگزاری  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
خاطر  اردبیل  استان  در  چاپ  جشنواره صنعت 
فراخوان  اساس  بر  این جشنواره  در  نشان کرد:  
دبیرخانه  به  اثر   ۴8 و  چاپخانه  شده 2۴  انجام 
متنوع  قالب محصوالت  در  که  بود  ارسال شده 

کتاب، صحافی، گرافیک و طراحی بوده است.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  بحرالعلومی 
 ۳ دبیرخانه  به  ارسالی  آثار  بین  از  کرد:  اضافه 
اثر به عنوان برگزیده جشنواره معرفی شده و از 
لوح  اهدای  با  نیز  این عرصه  فعاالن  از  تعدادی 

سپاس و هدایایی قدردانی شد.
را  استان  در  فعال  چاپخانه   ۱۴8 فعالیت  وی 
بیان کرد: ۱2۶ چاپخانه در مرکز  و  یادآور شد 
استان و مابقی در سایر شهرستان ها فعال است 
که در زمینه چاپ دیجیتال، افست و لیتوگرافی 

فعالیت می کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
ضرورت توسعه متوازن صنعت چاپ را در مناطق 
مختلف استان یادآور شد و ادامه داد: قابل قبول 
نیست که برخی از شهرهای استان مانند سرعین 
باشد در حالی که تحول در  فاقد صنعت چاپ 
این حوزه می تواند آثار و برکات مطلوب تری را به 

همراه داشته باشد.

از  بازدید  ضمن  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
سامانه پرتودهی شمال  غرب کشور با حجت 
االسالم والمسلمین سید محمد علی آل هاشم 
، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 

جمعه تبریز دیدار کرد.
محمد اسالمی، معاون رییس جمهور و رییس 
آقای  همراهی  با  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
زین العابدین رضوی خرم، استاندار آذربایجان 
معاون  شیرمردی،  پژمان  سید  دکتر  شرقی، 
توسعه کاربرد پرتوهای سازمان و دکتر سید 
و  دیپلماسی عمومی  مدیرکل  نیاز،  بی  قاسم 
اطالع رسانی صبح روز سه شنبه 2۱ دی ماه 
جاری با حضور در سامانه پرتودهی شمالغرب 
کشور در شهرستان بناب، از روند فعالیت ها و 

اقدامات انجام شده بازدید کرد. 
این  از  بازدید  از  پس  جمهور  رییس  معاون 
مرکز در پاسخ به این سوال که سازمان انرژی 
اتمی ایران در حوزه کاربرد پرتوها در ارتباط 
با مشکالت محصوالت کشاورزی صادر شده، 
چه کمکی می تواند داشته باشد، اظهار داشت: 
یکی از نقش ها و تأثیراتی که فناوری هسته 
ای می تواند داشته باشد، استفاده از پرتودهی 
بخصوص کشورهای  دنیا  در  امروزه  که  است 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  دنیا  پیشرفته 
بیش  ساالنه  اینکه  به  توجه  با  هم  ما  کشور 
از ۱2۰ میلیون تن محصوالت زراعی، باغی و 
شیالتی دارد، باید ظرفیت الزم را در پرتودهی 

ایجاد نماید.
و  معرفی  در  سازمان  برنامه  بر  تاکید  با  وی 
ای  هسته  فناوری  از  استفاده  نمودن  محقق 
در زندگی مردم و اقتصاد کشور، گفت: قطب 
های صنعتی، کشاورزی و لجستیکی در سطح 
کشور که می توانند مراکزی را در درون خود 
پذیرا باشند را برنامه ریزی کردیم تا با ایجاد 
ظرفیت های استقاللی پرتودهی با تجهیزاتی 
که نصب می شود و یا تجهیزات پرتابلی که 
ساخته می شوند و در اختیار تولید کنندگان 
بخش  برای  را  فرصت  این  گیرند،  می  قرار 
بیاوریم  بوجود  کشور  اقتصادی  و  تولیدی 
پذیری  آفت  پرتودهی  طریق  از  بتوانند  که 
دیگر  از سوی  و  بدهند  را کاهش  محصوالت 
انبار  در  را  محصوالت  ماندگاری  و  انبارمانی 

ارتقاء دهند.
به  کرد:  تصریح  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 

و  دادیم  انجام  را  ریزی  برنامه  این  لطف خدا 
جمله  از  کشور  در  قطب  حاضر ۱2  حال  در 
برای آذربایجان شرقی پیش بینی شده است. 
مرکز بناب به عنوان یک مرکز قدیمی قابلیت 
های خوبی دارد. این مرکز را به کانونی تبدیل 
کردیم که بتواند ساخت و تولید تجهیزات را 
آغاز کند، شرکت های دانش بنیان را در این 
گذاری  سرمایه  ظرفیت  از  و  بگیرد  بکار  امر 
علمی،  امور  نماید.  استفاده  خصوصی  بخش 
فناوری و پشتیبانی همه جانبه در پیشبرد این 
برنامه بر عهده سازمان انرژی اتمی خواهد بود 
و با نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و 
حضور و مشارکت قویتر سرمایه گذاران نتایج 
اقتصادی خوبی برای کشور حاصل خواهد شد. 
در تالش هستیم گستره ایران و محصوالتش 

را برای پرتودهی مهیا کنیم.
اقدامات  تقارن  امیدوارم  کرد:  تاکید  وی 
انرژی اتمی در توسعه کاربرد پرتوها  سازمان 
محصوالت  صادرات  برای  که  مشکالتی  با 
عطفی  نقطه  به  آمده،  بوجود  کشاورزی 
حداکثری  استفاده  بتوانیم  ما  و  شود  تبدیل 
این  از  مردم  و  باشیم  داشته  فرصت  این  از 
به بعد اطمینان خاطر داشته باشند که آفت 
پذیری محصوالت مصرفی داخل و محصوالت 
از  المللی  بین  استانداردهای  طبق  صادراتی، 
این سیستم برخوردار شده و می توانند روی 
آن به عنوان یک ظرفیت ماندگار حساب کنند.

پرتودهی  شهرک  اولین  خصوص  در  اسالمی 
آقای  حضور  با  که  شهرک  این  گفت:  کشور 
شده  زنی  کلنگ  خردادماه  در  صالحی  دکتر 
است، مشکالت ملکی داشته و نتوانستند کار 
با حضور  امروز  بدهند.  انجام  را  آن  مشارکت 
دارند،  ای  ویژه  اهتمام  که  محترم،  استاندار 
مسئله سند زمین حل می شود و کمک می 
کنند این برنامه زودتر آغاز شود. تاکید کردم 
این شهرک با یک معماری متفاوت و متمایز از 

همه شهرک هایی که هست، باید انجام شود.
همین  در  افزود:  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت  جا 
می کنم بیایند و اینجا را به یک کانون بزرگ 
علمی، صنعتی در کشور تبدیل کنند. تا هم 
پوشش  را  شمالغرب  منطقه  و  استان  اقتصاد 
دهند و هم به سازمان انرژی اتمی ایران برای 

پیشبرد کار در دیگر نقاط کمک کنند.

کاربرد  توسعه  معاون  پژمان شیرمردی،  سید 
پرتوهای سازمان نیز در حاشیه بازدید مهندس 
اسالمی از سامانه پرتودهی شمالغرب کشور در 
بناب، با بیان تاثیر فراوان علوم و فناوری هسته 
از  و پس  داشت  زمان  در  از کاشت،  قبل  ای 
داشت:  اظهار  کشاورزی،  محصوالت  برداشت 
در حوزه قبل از کاشت می توانیم با استفاده 
از پرتو، بذرهایی تولید کنیم که منجر به تولید 
و  شوری  خشکی،  برابر  در  مقاوم  محصوالت 
تنش های مختلف می شوند. در زمان داشت 
می توانیم با استفاده از ظرفیت های پرتودهی 
از حشرات را طی فرآیندی موسوم به  برخی 
SIT عقیم کنیم و به کاهش آفات در مزارع 
کمک کنیم. نمونه این کار که بارها اعالم شده 
برای عقیم سازی  از پرتودهی  است، استفاده 
مگس میوه مدیترانه و همچنین کرم گلوگاه 
انار است که از آفات معروف مرکبات کشور و 

باغ های انار هستند.
وی افزود: در مرحله پس از برداشت که یکی 
از حوزه های مهم است، متاسفانه حدود ۳۰ 
درصد از محصوالت کشاورزی ما تلف می شود. 
برای مقابله با این آسیب می توانیم با استفاده 
از پرتو مدت زمان انبارمانی را افزایش دهیم. در 
همین ارتباط طرح بزرگ آمایش احداث سامانه 
های پرتودهی کشور را داریم. برای تهیه این 
طرح داده هایی که از وزارتخانه های کشاورزی 
کردیم  تلفیق  را  کردیم  تهیه  ترابری  و  راه  و 
و برنامه ای استخراج کردیم که بر مبنای آن 
۱2 منطقه کشور دارای ظرفیت بسیار باالیی 
پرتودهی محصوالت کشاورزی هستند،  برای 
با همکاری مجلس  تعیین شدند. ان شاء اهلل 
شورای اسالمی و مساعدت دولت و بقیه بخش 
را  حوزه  این  بخش خصوصی  بخصوص  و  ها 
از  گسترش می دهیم. اگر روزی بتوانیم %۱ 
کل تولیدات کشاورزی کشور که حدود ۱22 

میلیون تن است را پرتودهی کنیم، کار بسیار 
بزرگی است و رکوردی در دنیا ثبت می کنیم.

سندی  شدن  اجرایی  در خصوص  شیرمردی 
که در همین حوزه تهیه شده است، گفت: از 
امروز این سند را اجرایی کردیم. جلساتی را با 
نمایندگان مجلس طی هفته جاری داشتیم و 
انشاء اهلل مجلس بویژه کمیسیون کشاورزی را 
بتوانیم همراه کنیم. امروز جناب آقای مهندس 
پرتابل  دستگاه  اولین  دستور ساخت  اسالمی 
را  کشاورزی  محصوالت  پرتودهی  برای  گاما 

صادر کردند.
وی درباره اهداف و محورهای این سند گفت: 
این سند احداث سامانه های پرتودهی کشور 
را هدفمند کرده است. چون احداث این سامانه 
ها بر اساس داده های علمی و متقنی که از 
وزارتخانه های مختلف گرفتیم، انجام می شود 
و سلیقه ای نخواهد بود. این تصور وجود دارد 
که می شود با اخذ مجوز چنین سامانه ای را 
اتفاق  آمایش  طی  کار  این  اگر  نمود.  احداث 
نیفتد و بر اساس محاسبات علمی نباشد، قطعاً 
کار با شکست مواجه می شود. اما با این سند 
این موضوع هدفمند می شود و در نقاطی این 
سامانه احداث می شود که نهایتاً هم به نفع 

سرمایه گذار و هم به نفع کشور خواهد بود.
پرتودهی  سامانه  در  که  است  توجه  شایان 
شمالغرب کشور )بناب( با استفاده از پرتو گاما 
که از چشمه رادیوایزوتوپی کبالت ۶۰ حاصل 
می شود، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
درون  را  محصوالت  این  شوند.  می  پرتودهی 
کارتن هایی با ابعاد ثابت در قفسه هایی قرار 
می دهند و با هر دور چرخش این کارتن ها 
مقابل بیم )پرتو چشمه( قرار می گیرند. بعد از 
هر دور یک طبقه باال می آیند و پس از ۴ دور 
بطور کامل پرتودهی می شوند و بار میکربی 

آنها به حد مجاز مصرف می رسد.

بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از سامانه پرتودهی 
شمال غرب کشور
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برنامه ویژه ای برای ورزشکاران 

شانس مدال طال در هانگژو داریم

 رییس کمیته ملی پارالمپیک در چهارمین جلسه 
ستاد بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو گفت: از 
فدراسیون های زیر مجموعه این کمیته می خواهم 
دوره  این  در  شانس طالی خود  ورزشکاران  برای 
اساس  بر  دهند.  ارائه  ویژه ای  برنامه  بازی ها  از 
حمایت  ورزشکاران  این  از  دریافتی،  برنامه های 

خواهیم کرد. 
ستاد  جلسه  چهارمین  در  خسروی وفا«  »محمود 
به  اشاره  با  هانگژو   ۲۰۲۲ پاراآسیایی  بازی های 
برنامه های کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در 
بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲، هانگژو اظهار داشت: 
از فدراسیون ها درخواست می شود که پیشنهادات 
خود در خصوص تعداد روزهای در نظر گرفته شده 
برای اردوهای آمادگی بازی های ۲۰۲۲ هانگژو را به 

کمیته ارائه کنند.
 رییس کمیته ملی پارالمپیک خاطر نشان کرد: با 
توجه به اینکه در اردوهای پیش رو امکان دعوت از 
نکته ضروری  این  مربیان متعدد وجود دارد. ذکر 
است که صرف دعوت در اردوهای آمادگی الزامی 

برای اعزام به بازی های هانگژو ایجاد نمی کند. 
خسروی وفا در پایان گفت: از سایر فدراسیون هایی 
که رشته های جانبازان و معلولین را تحت پوشش 
گرفته اند، درخواست می کنیم که امکانات مورد نیاز 
در  و  آوردند  فراهم  را  معلولیت  دارای  ورزشکاران 
برگزاری اردوها به مناسب بودن زیرساخت ها برای 
حضور ورزشکاران دارای معلولیت توجه ویژه کنند.

چهارمین جلسه ستاد بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ 
هانگژو در محل کمیته ملی پارالمپیک به ریاست 
با حضور سیدمحمدشروین  و  محمود خسروی وفا 
و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  رییس  اسبقیان 
فدراسیون  رییس  بهار  معلولین، غالمرضا شعبانی 
رییس  نایب  لیموچی  سیما  کمان،  با  تیراندازی 
کمیته،  اجرایی  دبیر  تابع  محمد  کمیته،  بانوان 
عمومی  روابط  و  مالی  فنی،  بین الملل،  مدیران 
کمیته و نمایندگان فدراسیون های شرکت کننده 

در بازی ها برگزار شد. 

اقبالی: حذف استقالل و پرسپولیس ضربه 
بزرگی به فوتبال ایران بود

خبر

رضوانی: امیدوارم برنامه های 

فدراسیون شنا به سرانجام برسد
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امیدوارم  گفت:  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رییس   
برنامه هایی که تعریف کردیم را ادامه دهیم و به سر انجام 

برسانیم.
»محسن رضوانی« روز دوشنبه پس از پایان مجمع انتخاباتی 
این  ریاست  عنوان  به  دوباره اش  انتخاب  و  شنا  فدراسیون 
که  دارند  وجود  برنامه هایی  داشت:  اظهار  فدراسیون، 
می خواهم فهرست وار به آن اشاره کنم و امیدوارم برنامه هایی 

که تعریف کردیم را ادامه دهیم و به سر انجام برسانیم.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش، بحث آموزش را می خواهیم 
مربی های  با  را  آن  آموزش  و  کنیم  اجرا  مرحله  هفت  در 
فشرده  ماه   ۹ واترپلو  ملی  تیم  اردوی  کنیم.  جدا  حرفه ای 
برگزار شده و آن ها یک سفر کوتاه به ترکیه داشتند اما دو 
سال است که بازی دوستانه نداشتند. لیگ واترپلو نیز آغاز 

شده است.
مسابقات  دیگر  ماه  یک  است  قرار  کرد:  تصریح  رضوانی 
را  حرف  این  شود.  برگزار  قزاقستان  در  جهان  انتخابی 
با  با توجه به صحبت هایی که  اولین بار است که می گویم. 
مسووالن ارشد کنفدراسیون شنا آسیا کردم، قرار است هفت 
در  دارد،  را  جهان  قهرمانی  میزبان  که  ژاپن  جمله  از  تیم 
این رقابت ها نیز حضور داشته باشند. اوایل هفته آینده در 
خصوص برگزاری این رقابت ها تصمیم گیری می شود. ما هم 
اعالم آمادگی کردیم که این مسابقات را می توانیم میزبانی 
کنیم و منتظر خبر آن هستیم.   رییس فدراسیون شنا افزود: 
باید به کمک رسانه ها به شنا بیشتر پرداخته شود و بتوانیم 
ورزش های  رشد  برای  سالم  فضای  ابتدا  در  هم  کمک  به 
پایه فراهم کنیم. اگر می خواهیم به ورزش همگانی بپردازیم، 
شنا، دوومیدانی و ژیمناستیک از ورزش های اصلی هستند 

که به این بخش از ورزش قدرت می دهند.
وزیر  سجادی«  حمید  »سید  خوشبختانه  کرد:  عنوان  وی 
در  را  شنا  افزار  سخت  مسائل  پیش  ماه  دو  حدود  ورزش 
استخر  به  استانی  های  هیات  از  زیادی  تعداد  داشت.  نظر 
استخر مجهز شوند  به  امیدواریم  بقیه هم  و  مجهز هستند 
چرا که این کار هم در بعد ورزش قهرمان موثر است و هم 

در بخش همگانی. 

 هرچند باشگاه های ایرانی از حضور در فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا محروم شده اند، اما بر خالف 
اخبار مطرح شده محرومیت دو ساله در کار نیست. 
برطرف کنند  را  ایرادات خود  آنها  در صورتی که 
مسابقات  معتبرترین  و  مهم ترین  به  آینده  فصل 

باشگاهی قاره کهن باز خواهند گشت.
ایرانی  باشگاه های  نام  بر روی   AFC قرمز   خط 
و کنار گذاشتن سرخآبی ها و همچنین گل گهر از 
باوری  قابل  غیر  و  تلخ  اتفاق  آسیا  قهرمانان  لیگ 
با  مهم  این  البته  زد.  رقم  ایران  فوتبال  برای  را 

واکنش های متفاوتی روبرو شده است.
به  ایران  باشگاه های  حرفه ای  مجوز  صدور  بحث 
خصوص دو تیم پر طرفدار استقالل و پرسپولیس 
به موضوع مورد بحث فوتبال ایران در ماه های اخیر 
کمیته  اعضای  پیش  ماه  یک  است.  شده  تبدیل 
خودجوش  حرکتی  در  ایران،  در  حرفه ای  مجوز 
اعالم کردند که مجوز پرسپولیس و استقالل تنها 
سه ماه اعتبار دارد که البته قابل پیش بینی بود 
این فرصت باعث نگه داشتن نمایندگان پر طرفدار 

ایران در لیگ قهرمانان آسیا نخواهد شد.
ایران  در  را  کمیته ای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
مشخص کرده تا مدارک تیم های شرکت کننده در 
لیگ قهرمانان آسیا را مورد بررسی قرار دهد و ای 
اف سی گزارشات را بر اساس نظرات کمیته بدوی؛ 
تایید، رد یا اصالح می کند. AFC سامانه ای دارد 

که زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا است و در آن 
آیتم هایی را مشخص و مقررات و ضوابطی را اعالم 
کرده که بر اساس آن باشگاه های درخواست کننده 
مجوز که می خواهند در آسیا باشند باید اطالعات و 
فایل های خودشان را در سامانه را بارگذاری کنند 
بدوی  هیات های  توسط  آن  از  بعد  مدارک  این  و 

رسیدگی می شود.
فوتبال  کنفدراسیون  برای  باشگاه  حقوقی  اسناد 
محسوب  مدارک  مهم ترین  و  عمده ترین  از  آسیا 
می شود و می توان گفت ای اف سی با هیچ کشور و 

باشگاهی در راستای این قانون شوخی ندارد.
استقالل در سایت  مدیران سپولیس  مدارکی که 
بودند  کرده   بارگذاری  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
نامه و دستور  آیین  با  و  قرار گرفت  مورد بررسی 
العمل ها مطابقت داده شد. نتیجه این شده که در 
حوزه حقوقی دو باشگاه مردود اعالم شدند چرا که 

سهامدار عمده آنها دولت بود.
کنفدراسیون  تاکید  مورد  و  اصلی  موارد  از  یکی 
فوتبال آسیا  این است که دولت ها نباید تیم داری 
کند و دیگر اینکه سهامدار عمده دو باشگاه نباید 
است  بزرگ   و  اساسی  ایراد  این یک  باشد.  یکی 
و با توجه به اینکه مسووالن دو باشگاه پرطرفدار، 
اطالعات و مدارک را خودشان بارگذاری کرده اند 

قابل کتمان نیست.
ویژه ای  حساسیت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

که  هرکسی  دارد.  مالی  حساب های  تسویه  روی 
می خواهد مجوز حرفه ای بگیرد یک سری الزامات 
دارد و اگر نداشته باشد مجوز نمی گیرد. در مورد 
مسائل مالی نیز AFC بسیار حساس است و آنها 

نباید بدهی داشته باشند.
یکی  پرسپولیس  و  استقالل  مدیران  مصاحبه 
لیگ  از  تیم  این  حذف  برای  اصلی  بهانه های  از 
در  آنها  وقتی  می شود،  محسوب  آسیا  قهرمانان 
تلویزیون از بدهی ها و مشکالت مالی حرف می زنند 

یک سند دقیق و قابل استناد است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سه سال پیش برای ایران 
جریمه ۱۲۰ هزار دالری در نظر گرفت و با توجه به 
اتفاقات اخیر جریمه ای در حدود ۲۵۰ هزار دالری 
جریمه  و  می شود  بینی  پیش  ایران  فوتبال  برای 

۱۲۰ هزار دالری نیز به آن اضافه خواهد شد.
شنیده می شد احتمال محرومیت از مسابقات فصل 
نخواهد  رخ  اتفاق  این  اما  دارد  وجود  نیز  آینده 
را  ایراداتی  داد چرا که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
باره می توان  این  باید برطرف شود. در  گرفته که 
مثالی زد، وقتی تیم ها به خاطر بدهی پنجره  نقل 
و انتقالی شان بسته می شود در صورتی که بدهی 
خود را پرداخت کنند پنجره شان باز می شود و حاال 
با رفع ایرادات نمایندگان ایران مجوز حضور دوباره 
در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را پیدا 

می کنند.

در صورت فراهم کردن خواسته های AFC؛

باشگاه های ایرانی  فصل آینده به آسیا بر می گردند

 مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: حذف 
استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا 
اتفاق  این  بود.  ایران  فوتبال  به  بزرگی  ضربه 
دیر یا زود رخ می داد و پیش بینی می شد که 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سوی  از  خبر  این 

اعالم شود.
مسعود اقبالی  اظهار داشت: به نظر من باید 
از االن خیلی جدی تر به این موضوع رسیدگی 
شود تا در سال های آینده این مشکل برطرف 

شود.
فوتبال  در  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  وی 
فوتبال  مانند  واژه هایی  همان  واسطه  به  ما 
اما  می شود،  انجام  بسیاری  هزینه  حرفه ای 
باشیم  هم  مناسب  خروجی های  منتظر  باید 
که متاسفانه این اتفاق نمی افتد و باید پرسید 

مشکل کار کجاست.
نه  روزگاری  در  ایران  فوتبال  داد:  ادامه  وی 
علی  دایی،  علی  مانند  بازیکنانی  دور  چندان 
کریمی، خداداد عزیزی، کریم باقری و امثال 
آنها را به خود دیده است اما در فوتبال امروز 
به غیر از چند نمونه که به انگشتان یک دست 
هم نمی  رسد چه خروجی برای فوتبال داشتیم 
که نشان دهد اصولی و منطقی کار کرده ایم؟

از  شد:  یادآور  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
زمین  در  هم  را  خوبی  فوتبال  دیگر  سویی 
تیم هایی  گفت  بتوان  شاید  نمی بینیم؛  بازی 
مانند سپاهان، مس رفسنجان، آلومینوم اراک، 
گل گهر و پرسپولیس از سایر تیم ها بهتر بازی 
می کنند اما همین استقالل با آنکه می برد و 
االن در صدر جدول است هم فوتبال خوبی را 

بازی نمی کند. 
اقبالی به شرایط آبی پوشان اشاره کرد و گفت: 
اما  می شود،  پیروز  و  می کند  بازی  استقالل 
کنیم  قضاوت  درستی  به  بخواهیم  واقعا  اگر 

بازی  را  خوبی  فوتبال  که  داشت  اذعان  باید 
برنامه  بدون  بازی  زمین  در  آنها  نمی کند. 
هستند به ویژه در خط حمله که این مساله 
البته  است.  مشهود  کامال  آنها  عملکرد  در 
استقالل  به  فقط  مشکل  این  می کنم  تاکید 
باز نمی گردد و فوتبال و باشگاه های ما با این 

مشکل مواجه هستند.
مربیگری  کالس  برگزاری  خصوص  در  وی 
خوزستان،  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون   B
داریم  را  نفراتی  خوزستان  استان  در  افزود: 
که در مهارت های فردی بسیار عالی هستند 

اما متاسفانه به دلیل نبود ساختار تشکیالتی 
را  آنها  تاکتیکی  نتوانسته ایم شعور  و  اصولی 
در حد مهارت های فردی افزایش دهیم و این 
است.  اشتباه  و  غلط  مدیریت های  دلیل  به 
خوزستان مهد فوتبال ایران است اما در همین 
فضا هم کارهای زیربنایی درستی انجام نشده، 
با آن همه سرمایه گذاری و  نیز  باشگاه فوالد 
هزینه ای که در تیم های خود انجام می دهد، 
چرا باید بازیکن خارجی بیاورد؟ مگر با وجود 
این همه استعداد و خالقیت های فردی که در 
انتظار  نباید  دارد  وجود  از کشور  منطقه  این 

داشت تا بازیکنان خوزستانی در فوتبال آسیا 
و باشگاه های خارجی بازی کنند. 

داد:  ادامه  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مربی 
فراهم  امکانات  هست،  پول  ما  فوتبال  در 
تشکیالت  و  زیربنایی  کارهای  اما  می شود، 
ساختاری دچار مشکالت است و برای همین 
دیده  ما  فوتبال  از  درستی  خروجی های 
نمی شود. باید بازیکن ساز باشیم اما از حضور 
استفاده  متوسط  حد  در  خارجی  بازیکنان 
فوتبال  در  ما  از ضعف  نشان  این  و  می کنیم 

روز دنیا دارد.

گفت:  تکواندو  فدراسیون  دبیر   
در  فدراسیون  برنامه های  تمامی 
با پیگیری های  و  بوده  انجام  حال 
امور  از  هیچکدام  گرفته  صورت 
تعطیل  تکواندو  و  نمانده  معوق 

نیست.
انتخابات  برگزاری  از  پس   
فدراسیون تکواندو و انتخاب شدن 
در  شائبه هایی  ساعی«،  »هادی 
خصوص به حد نصاب نرسیدن آرا 
است. وی ۲۹  ساعی مطرح شده 
رای در مجمع کسب کرد و پیروز 
شد اما طبق قانون )نصف مجموع 
باید تعداد  آرا به اضافه یک رای( 

آرای او را به ۲۹ و نیم می رساند.
حکم  تا  شده  سبب  امر  همین 
سوی  از  هنوز  ساعی  ریاست 
و  نشده  صادر  ورزش  وزارت 
تکرار  خصوص  در  گمانه زنی هایی 
در  شود.  مطرح  انتخاباتی  مجمع 
پوالدگر«  »سیدمحمد  حالی که 
هم  فدراسیون  پیشین  رئیس 
قهرمانی  ورزش  معاون  به عنوان 
این  شده،  انتخاب  ورزش  وزارت 
همچنان  المپیکی  فدراسیون 
تکلیف  شدن  مشخص  انتظار  در 

رئیس خود است.

دبیر  نیری«  »مجید  حال،  این  با 
فدراسیون تکواندو در گفت وگویی 
سیستمی  نظم  داشت:  اظهار 
حاکم  تکواندو  فدراسیون  بر 
این  برنامه های  تمامی  است؛ 
و  بوده  انجام  حال  در  فدراسیون 
با پیگیری های صورت گرفته هیچ 
تکواندو  و  نمانده  معوق  برنامه ای 

تعطیل نیست.
نیز  گذشته  روز  افزود:  وی 
ستاد  هماهنگی  جلسه  نخستین 
برگزاری چهارمین دوره مسابقات 
جهانی،  فدراسیون  ریاست  جام 
باشگاه های  جام  دوره  یازدهمین 
جام  دوره  سی ویکمین  و  آسیا 
برگزار  مسئولین  حضور  با  فجر 
این  برگزاری  نهایی  تاریخ  و 
رقابت ها مشخص و مقرر شد این 
طی  بین المللی  مهم  رویداد  سه 
به  اسفندماه   ۲۳ تا   ۱۳ روزهای 
میزبانی جزیره کیش برگزار شود.

برگزاری  برای  کرد:  اضافه  نیری 
دو  دان  تا  قرمز  کمربند  آزمون 
رسانی  اطالع  بخشنامه  طریق  از 
تکواندوکارانی  و  شده  است 
آزمون  این  در  حضور  برای  که 
 ۲۶ و   ۲۵ روز  کرده اند،  ثبت نام 

دی ماه فیلم های خود را از طریق 
اپلیکیشن تخصصی تکواندو ارسال 

خواهند کرد.
تکواندو  فدراسیون  دبیر 
لیگ  رقابت های  کرد:  خاطرنشان 
از  که  برنامه ای  طبق  نیز  تکواندو 
اجرا  حال  در  شده  تعیین  پیش 
است و دیدارهای هفته اول تا سوم 
از مرحله نخست هر دو گروه جام 
کوثر، مبارزات هفته سوم تا پنجم 
پایانی  رقابت های  که  اول  گروه 
مرحله نخست لیگ برتر محسوب 
دو  طی  و   شد  انجام  نیز  می شد 
روز آینده نیز مسابقات لیگ دسته 

یک تکواندو را پیش رو داریم.
اشاره  با  پایان  در  فدراسیون  دبیر 

به دیگر برنامه های این فدراسیون 
طبق  آموزشی  دوره های  گفت: 
که  است  انجام  حال  در  برنامه 
تاکنون ۷۲ دوره برگزار شده و ۲۲ 
دوره باقی  مانده که این دوره ها ۶ 
اسفندماه به پایان می رسد؛ احکام 
گذشته  سال  داوری  و  مربیگری 
جهشی  دوره  کوکی وان  احکام  و 
به  پستی  ارسال  حال  در  و  صادر 
درب منزل شرکت کنندگان است. 
برای  الزم  پیگیری های  همچنین 
قضاوت  برای  ایرانی  داوران  اعزام 
ترکیه  و  امارات  تورنمنت های  در 
نمایندگان  تا  است  گرفته  صورت 
نیز  این رویدادها  ایران در  داوری 

حضوری قدرتمند داشته باشند.

دبیر فدراسیون تکواندو: هیچ امری معوق 
نمانده است

هفته  پایان  در  صید«  »سیدستار 
اسکی  بین المللی  رقابت های  سوم 
اسکی  پیست  در  صحرانوردی 
شهید قطاسلو موفق شد به عنوان 
نماینده اعزامی به بازی های المپیک 
زمستانی ۲۰۲۲ چین انتخاب شود.

نخست  هفته  از  روز  سومین   
اسکی  بین المللی  رقابت های 
سیدستار  قهرمانی  با  صحرانوردی 
سمانه  و  مردان  بخش  در  صید 
بیرامی باهر در بخش بانوان به پایان 

رسید.

انتخابی  رقابت  روز  سه  پایان  در 
شد  موفق  صید  سیدستار  المپیک 
برای چهارمین بار به عنوان نماینده 
ایران  صحرانوردی  اسکی  المپیکی 
جواز حضور در بازی های المپیک 

زمستانی را به دست بیاورد.
در بخش زنان نیز رایزنی و تالش ها 
المپیک  سهمیه  کسب  برای 
زمستانی سمانه بیرامی باهر بانوی 
ادامه  همچنان  کشورمان  شایسته 
نتایج  علیرغم  باهر  بیرامی  دارد. 
درخشان به ویژه در رقابت های بین 

جدید  تصمیمات  با  ترکیه  المللی 
فدراسیون جهانی اسکی)فیز( هنوز 
المپیک  سهمیه  کسب  به  موفق 

زمستانی نشده است.
روز  چهارمین  پایان  در  همچنین 
مارپیچ کوچک  رشته  در  مسابقات 
از  احمدی  عاطفه  بانوان  بخش  در 
صنایع  حمایت  با  برفی  راه  باشگاه 
خودروسازی ایلیا قهرمان شد. فروغ 
عباسی و مریم کیا شمشکی نیز به 

ترتیب دوم و سوم شدند.
ساوه  حسین  نیز  مردان  بخش  در 

دست  نخست  عنوان  به  شمشکی 
سری  دربند  کیا  محمد  کرد.  پیدا 
از باشگاه اسکی دربندسر در جایگاه 
دوم قرار گرفت و نیما بها به مقام 

سومی رسید.
نماینده  نظر  تحت  رقابت ها  این 
و  اسکی  جهانی  فدراسیون 
ورزش های  و  اسکی  فدراسیون 
کابین  تله  توسط شرکت  زمستانی 
استان  اسکی  هیات  و  دربندسر 
مردان  و  زنان  بخش  دو  در  تهران 

برگزار شد.

رقابت های بین المللی اسکی؛ »سیدستار صید« المپیکی شد

سال چهارم - شماره   111

ورزش های  فدراسیون  رییس   
به  توان  تمام  با  گفت:  ناشنوایان 
دنبال جذب اعتبار از بخش خصوصی 
را  ورزشی  کاروان  بتوانیم  تا  هستیم 
بدون مشکل راهی بازی های المپیک 
ناشنوایان کنیم. با نرخ فعلی ارز، ۱۵ 
میلیارد تومان اعتبار برای اعزام کاروان 

نیاز داریم.
تمام  با  افزود:   ، تیشه گران  مهران 
بخش  از  اعتبار  دنبال جذب  به  توان 
کاروان  بتوانیم  تا  هستم  خصوصی 
ورزشی ناشنوایان را بدون مشکل راهی 
برزیل کنیم، اما واقعیت این است که 
عدیده  دالیل  به  ناشنوایان  ورزش 
جذابیت کمتری از سایر ورزش ها دارد 
و به همین میزان، جذب اعتبار برای 

ورزش این قشر خیلی سخت تر است.

وی ادامه داد:  همین امروز و با نرخ ارز 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۵ فعلی 
اعزام کاروان به المپیک ناشنوایان در 
برزیل و بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار 
آماده سازی  و  اردوها  برگزاری  برای 

تیم ها نیاز داریم.
اعتبار  کرد:  نشان  خاطر  تیشه گران 
سال  در  فدراسیون  این  تخصصی 
۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان است. 
براساس تفاهم نامه فدراسیون و وزارت 
وزارت  حاضر  حال  جوانان،در  ورزش 
ما  به  نیم  و  میلیارد  هفت  مبلغ  باید 
پرداخت کند، که در صورت پرداخت 
نیمی از هزینه اعزام ورزشکاران تامین 

خواهد شد.
این  در  ورزش  وزیر  داد:  ادامه  وی 
اگر  البته  و  داده  مساعد  قول  زمینه 

اعتبار کافی داشته باشد در این زمینه 
فدراسیون  اما  کرد  خواهند  کمک 
ورزش ناشنوایان اکنون نیاز به حمایت 
هر  امیدواریم  و  دارد  بیشتر  کمک  و 
انجام  برای  کافی  اعتبار  زودتر  چه 
را  اعزام  و  آماده سازی  برنامه های 

دریافت کنیم.
قراراست  کرد:   نشان  خاطر  وی 
فوتبال،  رشته  هشت  ورزشکاران 
کشتی،  تیراندازی،  ساحلی،  والیبال 
تکواندو، جودو، کاراته و دوومیدانی به 
اعزام شوند،  برزیل  المپیک  بازی های 
 اما اگر نتوانیم به موقع اعتبار مورد نیاز 
امکان وجود دارد  این  را جذب کنیم 
برخی  حتی  و  ورزشکاران  تعداد  که 

رشته ها از لیست اعزام حذف شوند.
همه  و  من  کرد:   اضافه  تیشه گران 

مسئوالن فدراسیون تمام تالش خود 
را برای جذب اعتبار از بخش خصوصی 
سر  بتوانیم  که  گرفته ایم  کار  به  نیز 
قولمان بمانیم  به ویژه اینکه ناشنوایان، 
زندگی  در  و  هستند  حساسی  افراد 
عدیده ای  مشکالت  با  نیز  اجتماعی 

دست به گریبانند.
رییس فدراسیون ورزش های ناشنوایان 
خاطر نشان کرد: البته در سال جاری 
تیم ها  آمادگی  افزایش  منظور  به  و 
)تکواندو  جهانی  مسابقه  چند  میزبان 
بودیم  )فوتبال(  آسیایی  و  کاراته(  و 
رشته های  در  آماده سازی  اردوهای  و 
به  ساحلی  والیبال  و  فوتبال  کشتی، 
برخی  و  شده  شروع  متمرکز  صورت 
رشته ها نیز مانند دوومیدانی تمرینات 

غیرمتمرکز خود را آغاز کرده اند.

برای اعزام کاروان به المپیک ناشنوایان، ۱۵ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم
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هنری
گزارش

درگیر جنگ واقعی در حوزه 
روایت گری هستیم؛ غفلت جایز نیست

یک  درگیر  امروز  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  وزیرفرهنگ   
هر  مجازی  فضای  طریق  از  دشمن  و  هستیم  فرهنگی  شبیخون 
اطالعاتی در اختیار جوانان ما قرار می دهد، تاکید کرد: نباید غفلت 
کنیم چراکه درگیر جنگ واقعی در حوزه روایت گری هستیم، راهیان 

نور مهمترین کار آفندی در مقابل این تهاجم ها است.
محمدمهدی اسماعیلی در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار 
و  اسالمی  انقالب  ملی  موزه  در  که  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
واال  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  شد،  برگزار  مقدس  دفاع 
مقام، اظهار داشت: نظام جمهوری اسالمی ایران محصول خون پاک 
شهداست؛ از این رو در این نظام کسی که در دوران دفاع مقدس 

بی تفاوت بود، نمی تواند در مسئولیت های حساس منصوب شود.
وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس دوره طالیی تاریخ کشور است و 
گنج  نمی توانست،  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اندازه  به  هیچکس 
عظیم دفاع مقدس را زنده نگاه دارد؛ غیرت و ایستادگی معظم له این 

گنج غنی برای نسل های آینده را زنده نگه خواهد داشت.
وجود  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  بر  تاکید  با  اسماعیلی   
می کنند،  برگزار  را حضوری  شهدا  کنگره  جلسات  کرونایی  شرایط 
خاطرنشان کرد: پدران و مادران شهدا گنج های واقعی دوران دفاع 
مقدس هستند که باید خاطرات آن ها از فرزندان شهیدشان ثبت و 

ضبط شود.
بنیاد  تا  کر  امیدواری  ابراز  درادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  زیر  و
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس حماسه بزرگ دفاع مقدس 

را روایت کند.
 رئیس شورای هنر با بیان اینکه برکت و معنویت خون شهدا ناخودآگاه 
نسل جدید را درگیر می کند، تصریح کرد: تشییع شهدای گمنام هر 
وقت در کشور صورت می گیرد، انقالب اسالمی جان تازه ای می گیرد؛ 
چراکه در شرایط بد معیشتی و شرایط کرونایی مردم پرشکوه تر از 

قبل در مراسم تشییع شهدا حضور پیدا می کنند.
 وی با تاکید بر اینکه مرقد شهدای گمنام محل مراجعه عموم مردم 
شده است، گفت: شجاعت رزمندگان باید بدون اغراق روایت شود، 
دفاع  نمی شود.  تمام  بگوییم،  مقدس  دفاع  مورد  در  چه  هر  ون  چ
ما  که  بود  دوران  این  در  و  کرد  بیمه  را  اسالمی  انقالب  قدس،  م

توانستیم حقانیت انقالب مان را به جهان مخابره کنیم.
 به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی موضوع گسترش فرهنگ ایثار 

و شهادت یکی از سرفصل های اصلی کاری وزارتخانه متبوع است. 
 اسماعیلی در ادامه یادآور شد: امروز درگیر یک شبیخون فرهنگی 
اختیار  در  اطالعاتی  هر  مجازی  فضای  طریق  از  دشمن  و  هستیم 
جوانان ما قرار می دهد و نباید غفلت کنیم چراکه درگیر جنگ واقعی 
در حوزه روایت گری هستیم و راهیان نور مهمترین کار آفندی در 

مقابل این تهاجم ها است.
امروز  می کند،  بیمه  را  ما  فرزندان  نور  راهیان  گفت:  پایان  در  وی   
نسل  به  را  ایثارگری ها  و  رشادت ها  تصویر  و  هنر  زبان  با  می توانیم 
جوان انتقال دهیم و نسل امروز و آینده را با دفاع مقدس آشنا کنیم.

گردآورنده:خدیجه حمیدی
چکیده

بهشت واژه ای است که طی قرون متمادی 
ازهنرمندان  بسیاری  عنایت  و  توجه  ورد  م
همینطور  و  معنوی  تصاویر  خلق  رای  ب
شاعران نامی اعم از مادح و عارف و ناصح، 
مضمون  و  مایه  بن  و  است  گرفته  رار  ق
بسیاری از سروده هایشان را در بر می گیرد.

در این مقاله هدف نمایاندن جایگاه بهشت 
در هنر ایرانی و بازتاب این واژه در  ذهن 
در  آن  کاربرد  و  غزنوی  سنایی  شعر  و 
همچنین  است.  حدیقه الحقیقه  ثنوی  م
واژه ی  تعریف  و  توضیح  به  خش هایی  ب
بهشت و جلوه های گوناگون آن در برخی 
در  آن  جایگاه  نیز  و  عرفانی  ندیشه های  ا

قرآن کریم اختصاص داده شده است.
هنر  نقاشی،  هنر،  کلیدی:  اژگان  و
عرفان،  قرآن،  سنایی،  بهشت،  سالمی،  ا

حدیقه الحقیقه 
تصویرسازی  و  نقاشی  هنر  ی  یشینه  پ

بهشت در هنر قبل و بعد از اسالم
هنر  است  انجام شده  که  هایی  بررسی  ا  ب
از  از دوره ی قاجار عاری  تا قبل  اسالمی 
عناوین  و  بهشت  مورد  در  هنری  صاویر  ت
دلیلی  مهمترین  و  تنها  و  است  عنوی  م
که می توان برای آن در نظر گرفت عدم 
هنر  و  دین  در  نگاری  شمایل  به  رایش  گ
اسالمی است و این ممانعت دو دلیل دارد:

اول اینکه ازیک سو ضامن و موید عظمت 
در  که  آدمی  وجود  تا  است  انسان  زلی  ا
مورد  است  شده  آفریده  خداوند  ورت  ص
تقلید قرار نگیرد؛ همچنین یک اثر هنری 
که ضرورتا محدود و یک جانبه است، نباید 

حق او را غصب کند. 
دوم اینکه هیچ چیزی که به صورت نسبی 
درآید،  بت  نوعی  شکل  به  بتواند  گذرا  و 
نباید میان انسان و حضور نامرئی خداوند 
آنچه  اسالم  در  کند.  ایجاد  مانعی  و  ایق  ع
هر چیز دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد 
شهادت  این  است.  اهلل  اال  اله  ال  هادت  ش
و صورت خارجی  بخشیدن  تعین  نوع  هر 
آنکه حتی  از  پیش  را  خداوند  ذات  ادن  د
تحقق پذیرد نقش بر آب می کند.)حقیقت 

بین،1387(
اینکه  بخاطر  دیدگاه  این  به  توجه  ا  ب
تعالی  باری  معتقدند در هر مخلوقی ذات 
انعکاس یافته است، به تصویر کشیدن هر 
و  پذیرند  نمی  را  زندگی  حال  در  وجود  م

مورد نکوهش قرار می دهند.
نمی  را  گرایی  تجسد  اسالمی  هنر  ون  چ
از  مسلمان  نقاشان  و  هنرمندان  ذیرفت  پ
معنوی  تزیینات  برای  هندسی  طوط  خ
ای که به تصویر می کشیدند بهره بردند 
و  معماری  سرزمینی  هر  در  رفته  رفته  و 
هنر تزیینی  مخصوص خاص همان محل 
به وجود آمد مانند: ایرانی، شامی، سوری، 

قبطی. )مرزبان،1365( 
بر خالف هنر نقاشی در این زمینه در اشعار 
شعرای پارسی زبان تصویرسازی بهشت و 
عناوین معنوی کاربردی فراوان داشته است 
و جایگاه ویژه ای را به خود بخصوص در 

اشعار شاعران عارف مسلک داشته است.
یکی از مکاتبی که نقش قابل توجهی در 
شکل گیری و اسلوب و هنر نگارگری ایران 
نیکویی  بعد داشته، سنت هنر  دوره های 
برای  مانی  نام  به  پیامبری  که  است  وده  ب
بنیاد گذارد.  اشاعه و ترویج آیین خویش 

)نصری اشرفی، آهودشتی، 1388(
به  دین  ترویج  او  آیین  ویژگی  همترین  م
بسیار  با هوش  او  است.  بوده  تصویر  بان  ز
دریافته بود که زبان تصویر بهترین وسیله 
برای اشاعه  ی دین در میان توده ی مردم 
که  کهن  ی  ازمنه  در  خصوص  به  ست  ا
نبوده و  سواد خواندن و نوشتن همه گیر 
خواندن و نوشتن در انحصارمغان، درباریان 
و دیوانیان بوده است. مانی بهترین شیوه 
را برای تبلیغ و ترویج اساس آیین خویش 

برگزید. )همان(
بهترین وجه زیبایی شناسانه ی هنرمانوی 
عبارت است از درون مایه ی رستگاری روح 
و روان آدمی و رسیدن به بهشت نور مفهوم 
رهایی روح در نگاره های مانوی با زیبایی 
تمام به تصویر کشیده شده است. آزاد شدن 
از جهان خاکی که آمیزه ای از نور و ظلمت 
پنداشته می شد، مهمترین درون مایه ی 
)اسماعیل  رفت.  می  شمار  به  مانوی  نر  ه

پور، 1381(
آن  در  که  است  مانی  کتاب  نام  رژنگ  ا
زروان،  زندگی،  مادر  هرمزدبغ،  هشت،  ب
ایزدان و نبرد آنان با دیوان، مهرایزد، پدر 
روایات  های  شخصیت  دیگر  و  وشنی،  ر
آیین مانی تصویر شده بود. )نصری اشرفی، 

آهودشتی، 1388(
"جشن بِما" )Bema ( یکی از جشن های 
مهم مانویان بوده است. در این جشن که 
مهمترین رویداد جامعه ی مانوی در طی 
سال بود، کرسی بلندی در برابر حضار می 
گذاشتند و تصویری  از مانی پیامبر بر فراز 
آن می نهادند که معرف عروج روح مانی 

پیامبر به بهشت نو بود. )مهرداد، 1375(

بعد از حکومت ساسانیان و همزمان با ورود 
و  آمیز  ابهام  به صورت  ایرانی  هنر  عراب  ا
سمبلیک پدید آمد و "هنرمندان به درون 
خود پناه بردند و در دنیای درون خویش به 
نوآفرینی بهشت گم شده ی خویش دست 

زدند. )رضوی،1395(
آن  از  پنجم  و  چهارم  های  سده  ر  د
کمتر  اسالم  صدر  دل  پاک  سلمانان  م
دردست   اسالم  شد.  می  دیده  شانی  ن
خلیفه و یارانش دستاویزی شده بود برای 
فرمانروایی و کامرانی، در این زمان بود که 
برای کضشاندن مخردم به مسجدها و نگه 
برادری  و  برابری  آئین  در  ایشان  اشتن  د
کهن  به آرایش مسجدها پرداختند و خانه 
ی خدا به هم چشمی بت کده ها و کلیساها 

پر از نقش و نگار کردند.
ویژگی آرایش مسجدها در ان بود که در 
نگاشتند.  نمی  را  ها  ین خانه خدا چهره  ا
ها  نوشته  و  دیوارها  آرایش  در  گارگران  ن
از موتیف های گیاهی کمک می گرفتند. 
آفریدند،  رز  برگ  و  شاخ  از  طرح  زاران  ه
همچنین از انار و برگ های کنگر و بید و 
پیچک. پیچیدگی و بی پایانی این طرح ها 
آن چنان زیبا و چشم گیر بود که بیننده 
بزرگی  و  خود  ناتوانی  یاد  به  اخودآگاه  ن

پروردگار می افتاد.
همچنین نگارگران به نقش های هندسی، 
دایره ها و حلزونی های بی پایان نیز روی 
نگارهای گیاهی  را در کنار  آنها  و  آوردند 

نشاندند.
نگارگران ایرانی با اتلیزه کردن موتیف های 
از نقوش هندسی  گیاهی و کمک گرفتن 
توانشتند نقش های بسیار زیبا بیافرینند و 
کالم خداوند را درمیان بهشت او بنشانند. 

)رضوی، 1395(
بازتاب بهشت در حدیقه ی سنایی

حکیم غزنه از آن دسته شاعرانی است که 
در آثارش، مفاهیم و مضامین عرفانی، سهم 

چشم گیری را از آِن خود کرده اند.
را  قرآنی  آیات  قصاید،  از  بسیاری  در  و  ا
به  از عشق  و  آورد  اقتباس می  ه صورت  ب
وی  می راند.  و حقیقت جویی سخن  حق 
معنی  و  لفظ  لطافت  با  را  عرفانی  وق  ذ
درهم آمیخته و عرفان را در شعر به کمال 

می رساند )دایره المعارف تشیع،ص 304(
در  سنایی  حدیقه ی  در  بهشت  اژه ی  و
کار  به  گوناگونی  جایگاه های  و  فاهیم  م
رفته است و این کلمه یکی از موضوعات 
متعددی است که وی در اشعار خود به آن 
اشاره می کند و رسیدن به آن را منوط به 

اعمال و آدابی می داند.
اندیشه  با  را  خود  بدیع  عقاید  و  آراء  وی 
های عارفانه و صوفیانه می آمیزد و دوره ی 
نوینی را در ادب فارسی رقم می زند. حکیم 
سنایی تمام خالقیت و ذوق خود را برای 
آفرینش حدیقه که نقش چشم گیری را 
در آثار عرفانی و ادبی ایفا می کند، به کار 
از آن دسته  رده و به حق می توان گفت  ب
شاعرانی است که هدف متعالی و واالیی را 
در آثارش دنبال می کند و خواننده را بر آن 
می دارد تا پا به پای وی لذت رسیدن به 

آن مرحله را بچشد. 
با نگاهی به پیشینه ی موضوع مورد بحث، 
به  که  یافت  نمی توان  را  ثار چشمگیری  آ
طور کامل حق مطلب را ادا کرده و بهشت 
را در حدیقه ی سنایی واکاویده باشند جز 
در چند مقاله که عموما اشاراتی گذرا به  آن 
شده است از جمله: بازتاب ایمان و کفر در 
ثار سنایی نوشته ی خدابخش اسداللهی،  آ
دیدگاه های سنایی در مورد ابلیس از فریده 

داوودی مقدم و آثاری چند از این نوع.
در راستای مطالعاتی در این زمینه میتوان 
به این نکته پی برد که شاعران و عارفان و 
زاهدان بسیاری درباره ی بهشت و متعلقات 
آن سخن رانده و ابیاتی سروده اند ازجمله:

حجت خراسان،حکیم ناصر خسرو قبادیانی، 
عارف بزرگ خواجه عبدا... انصاری، خاقانی، 
فخرالدین  جامی،  عبدالرحمن  عدی،  س
عراقی وهمچنین شاعر شمس آفرین،موالنا 

جالل الدین بلخی و دیگران و دیگران...
بهشت در آثار شاعران دربردارنده ی انواع 
دنیایی  آن  و  روحانی  لذتهای  و  وبی ها  خ
از  بریدن  و دل  نفس  تهذیب  با  که  است 
جهان مادی و متعلقات آن وهمچنین قرب 
منزلگاهشان  را  بهشت  که  باری  خالق  ه  ب

قرار داده، به دست می آید.
تا  است  این  بر  ما  سعی  پژوهش  این  ر  د
ی  الحقیقه  حدیقه  در  را  بهشت  ازتاب  ب
که  ابیاتی  در  را  آن  جایگاه  نیز  و  نایی  س
این شاعر است بررسی  اندیشه ی  مایانگر  ن

کنیم.
زندگی نامه ی سنایی

اواسط  یا  اول  نیمه ی  در  سنایی  کیم  ح
به  دیده  هجری  پنجم  قرن  دوم  یمه ی  ن
زمان  علوم  غزنه  در  وی  گشود.  هان  ج
گرفت  فرا  کمال  نهایت  در  را  ویش  خ
وی  از  مانده  بجا  آثار  از  که  همانطور  و 
را  واالیی  جایگاه  زمینه  این  در  یداست،  پ
از آن خود ساخت. رشد و بالندگی سنایی 
در خانواده ای فاضل صورت پذیرفت و پدر 

وی آدم از سرآمدان زمان خویش به شمار 
می رفت. )دایره المعارف تشیع، ج9، تهران، 

ص301(
بلوغ شعری خود طبق  ابتدای  در  سنایی 
روال مرسوم آن زمان به دربار پادشاهان راه 
پیدا کرد و به مدح سالطین غزنوی همت 
از  گماشت ولی کامی که شاعران درباری 
نصیب  می کردند  حاصل  خویش  یشه ی  پ
سنایی نشد و رضایت وی آنچنان که باید 
صورت نپذیرفت »تا آنکه یکباره خرسندی 
پرده از روی زیبای خود برانداخت و او را از 
ظلمت طمع رهایی بخشید و جمال حق 
از  دست  چنانکه  ساخت  شیدایش  و  اله  و
جهان و جهانیان بشست« )تاریخ ادبیات، 
برخی  دنبال  به  و  ص373،375(  فا،  ص
داستان  جمله  از  شده  نقل  استان های  د
شخصیتی  دگرگونی  خوار،  الی  یوانه ی  د
و  حقیقت  عالم  به  و  گرفت  سنایی شکل 
عرفان گرایش یافت، لیکن به گفته  برخی از 
نویسندگان کناره گیری سنای از آدمیان » 
برخالف مشهور هرگز سبب نشده است که 
او حتی دراین سالهای زهد و عزلت هم به 
کلی حرفه ی شاعری را که نظم اشعار مدح 
و هجو الزمه ی آن بوده است، ترک کرده 
تحقیق  و  زهد  سالهای  همین  در  و  اشد  ب
هم از هجو مخالفان و مدح دوستداران باز 
ایران،  ایستاده است.« )از گذشته ی ادبی  ن

ص301(
شریعه  و  الحقیقه  حدیقه  اوست:  آثار  از   
دیوان  المعاد،  الی  سیرالعباد  لطریقه،  ا
قصاید و غزلیات، عقل نامه،طریق التحقیق، 
تحریمه القلم، مکاتیب سنایی، کارنامه ی 

بلخ، عشق نامه، سنایی آباد.
از میان آثار سنایی حدیقه الحقیقه و شریعه 
محسوب  وی  مثنوی  ترین  مهم  لطریقه  ا
می شود که شامل ده هزار بیت و ده باب 
است. این مثنوی تأثیر بسزایی را در ادبیات 
فارسی بر جای گذاشت و خاقانی در تحفه 
العراقین و نظامی در مخزن االسرار به آن 
در  نظر موالنا  مورد  نیز  و  داشته اند  چشم 
ایران،  ادبیات  )تاریخ  است.  بوده  ثنوی  م

هاشم پور سبحانی،  تهران، ص 167(
تاریخ  مورد  در  روایات  اختالف  وجود  با   
والدت و وفات سنایی، دکتر زرین کوب در 
این باب چنین می نویسد: »هنوز کار جمع 
یا  حدیقه  فصول  و  ابواب  تنظیم  و  وری  آ
فخری نامه به پایان نرسیده بود که سنایی 
اساس  بر  دیوانش،  ی  مقدمه  روایت  نابر  ب
در  کابل  موزه ی  قدیمی  نسخه ی   ضبط  
شب یکشنبه یازدهم  شعبان سال 529.ق 
در محله ی نو آباد غزنین زندگی را بدرود 
ص  تهران،  سلوک،  ها ی  )تازیانه  فت.«  گ

)17
معنای لغوی بهشت

»بهشت در قرآن مجید به نام ها و صفات 
متعددی نامیده شده است، از جمله جنه 
لماوی، جنات الماوی، جنه، نعیم، جنات  ا
دارالقرار،  دارالسالم،   الخلد،  جنه  عیم،  ن
فردوس«  عدن،  دارالمقامه،  ارالمتقین،  د
تشیع،تهران1371،  المعارف  دایره  (
جهان  در  است  جایگاهی  آن  و  ص531( 
آن  در  رستگار  انسان  که  مرگ  از  س  پ
در  کرد.  خواهد  تجربه  را  آرمانی  ندگی  ز
زبان فارسی اگر چه واژه ی الجنه به صورت 
جنت از کاربردی گسترده برخوردار بوده، 
اما هرگز واژه ی پیش از اسالمی "بهشت" 
را تحت الشعاع خود نساخته است. )دایره 
 ،1383 اسالمی،تهران  بزرگ  لمعارف  ا

ص170(
زیادی در ادب  تعاریف  واژه  این  در معنی 
ثبت رسیده است که درصورت  به  ارسی  ف
مضمون  و  معنا  متفاوت  ظاهری  اشتن  د

واحدی را ارائه می دهند.
 استاد معین در معنی بهشت می نویسد:" 
صالحان  و  مومنان  ابدی  اقامتگاه  هشت  ب
رستگار در جهان آخرت. بهشتیان در عرف 
نامیده  صفت  و  نام  چند  به  مجید  رآن  ق
شده اند از جمله اصحاب الجنه )بقره،82;هود 

،23( و اصحاب المیمنه)واقعه،8،27،38(
 )ِب( [به.] جایی خوش آب و هوا و سرسبز 
و خرم و سرشار از خوبی ها و لذت ها که 
پاداش پس از مرگ است.")فرهنگ معین(

تحت  را  بهشت  اسالم  جهان  انشنامه ی  د
اهل  و  نیکان  موعود  جایگاه  جنت؛  نوان  ع
سعادت در آخرت و نیز سکونتگاه آدم پیش 
از هبوط معرفی می کند و همچنین اعتقاد 
به هستی بهشت را به تبع اعتقاد به معاد و 
زندگی بعد از نیستی، از آموزه های قطعی 
در دین اسالم می داند.)دانشنامه ی جهان 

اسالم،ج 11،تهران 1386.ص 1(
مظهر  عنوان  به  فارسی،بهشت  ادب  ر  د
آرامش و شادکامی و نمونه ی کامل تمامیت 
صورت های  به  و  شده  تصور  زیبایی  و 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  وناگون  گ
حدیقه  های  مثنوی  در  جاوید  زندگی  (
عبدالرضا  معنوی،دکتر  مثنوی  و  لحقیقه  ا

سیف ،ص195(
تصویر بهشت در قرآن و بازتاب آن در برخی 

اندیشه های عرفانی
یا به طور کلی  مومنان و صالحان رستگار 

تصریح  به  که  هستند  کسانی  هشتیان  ب
قرآن  کفه ی اعمال نیکشان بر اعمال بد 
غالب آمده:» در آن روز وزن کردن به حق 
خواهد بود. آنها که ترازویشان سنگین است 
رستگارانند« )اعراف،8(;»اما هرکه ترازویش 
پسندیده  زندگی  یک  در  باشد،  نگین  س

است« )قارعه،7-6(
بهشتیان در عرف قرآن مجید به چند نام 
و صفت نامیده شده اند، از جمله اصحاب 
الجنه )بقره،82;هود،23( و اصحاب الیمین 

و اصحاب المیمنه )واقعه،8،27،38(
تصریح  هم  مجید  قرآن  آیات  از  ریکی  د
متقین  برای  بهشت  که  است  ده  ش
)پارسایان و پرهیزگاران( آماده شده است 
گفته  دیگر  ی  آیه  ودر  عمران،133(  آل  (
آمرزش  به  رسیدن  برای  که  است  ده  ش
پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان 
بریکدیگر  است  زمین  و  آسمانها  هنای  پ
پیشی بگیرید. این بهشت برای کسانی که 
مهیا  اند،  آورده  ایمان  پیامبرش  و  خدا  ه  ب

شده است )حدید،21(
صورت  به  قرآن  مختلف  ُسَور  در  هشت  ب
آیه های کوتاه و مکرری به تصویر کشیده 

شده است.
الرحمن،  سوره ی  سه  در  بهشت  وصیف  ت
تر  پیوسته  و  بیشتر  )دهر(  انسان  و  اقعه  و
از سایر سوره هاست. )دایره المعارف تشیع، 

تهران 1371، ص 531(
جنت  بودن  خواستنی  و  ارجمندی  رآن  ق
رو مهم می داند  از آن  را  آن  نعمت های  و 
حق  در  خدا  داشت  نکو  نشانه ی  ه  ک
اسالم،  جهان  ی  )دانشنامه  است.  ندگان  ب

تهران1386، ص 7(
برای بدست آوردن تصویر اجمالی از بهشت، 
آنچنان که در قرآن کریم توصیف شده، الزم 
است که آیات ذی ربط سوره های مختلف 
بهشت  مثال:  برای  شود.  گذارده  هم  نار  ک
سدره  نزدیک  آسمان  در  الماوی  جنه  ا  ی
)الذاریات،22;نجم،14،15(  است  لمنتهی  ا
آورند  می  پیش  به  بهشتیان  برای  را  ن  آ
همه ی  قدر  به  بهشت  پهنای  تکویر،13(  (
آسمان ها و زمین است )آل عمران، 133; 
تختها  بر  آنجا  در  بهشتیان  دید،21(  ح
و  می بینند  آفتابی  هیچ  نه  اند  زده  کیه  ت
سرشان  بر  درختان  سایه های  سرمایی،  ه  ن
می باشند  فرمانشان  به  میوه ها  و  فتاده  ا
مطهره"  بهشتیان"ازدواج  انسان،13،14(  (
)همسران پاکیزه( دارند، حوریان که چشم 
و  هستند  الطرف(  )قاصرات  هشته  رو  ف
)آل عمران،  دارند  زیبا  و  چشمانی درشت 
است  همچنین  و   )  48 صافات،   ;1 5
مونه های دیگر. خمر بهشتی سفید است  ن
از  عقل  نه  بخش،  لذت  را  نوشندگانش  و 
مست  نوشنده  نه  و  گیرد  می  تباهی  ن  آ
شود. آنان شاد و شاکرند و میگویند سپاس 
آن  کرد،  دور  ما  از  را  اندوه  که  را  دایی  خ
خدایی که مارا به فضل خویش بدین سرای 
جاویدان درآورد که در آنجا نه رنجی به ما 
)دایره  )فاطر،33،35(.  خستگی  نه  یرسد  م

المعارف تشیع،تهران 1371،ص532(
اغلب عرفا در آثارشان از بهشت و متعلقات 
به طور قطع بی  این  رانده اند و  آن سخن 
تاثیر از قرآن و آیات مربوط نمی تواند باشد. 
اعمال  تمام  برای  هدفی  را  بهشت  رخی  ب
برخی در مرحله ای  قرار می دادند،  خویش 
به  یکتا  به محبوب  به شوق رسیدن  راتر  ف
شدن  بهشتی  که  می زدند  دست  ارهایی  ک
آنها را در پی داشت. دسته ی دوم بهشت را 
بی وصال یار نمی خواستند و بهشت حقیقی 

را تنها در قرب به محبوب ازلی می دیدند.
بازتاب بهشت در حدیقه

تفسیر  و  شرح  به  خود  آثار  در  نایی  س
بسیاری از اصطالحات و واژه های عرفانی 
پرداخته است. »شیوه ی بیانی سنایی مبدأ 
دگرگونی  و  فارسی  شعر  در  بزرگی  حول  ت
در اشعار شاعرانی شد که به سرودن شعر 
می پرداختند.  عادی  توصیفات  و  اده  س
غالب شعرایی که بعد از سنایی به مسائل 
حکمی و عرفانی وارد می شوند، به آثار این 
شاعر نظر داشتند اما باید گفت که انسجام 
بردن  کار  به  در  دقت  و  کالم  استحکام  و 
لفاظ و ترکیبات تازه و ایراد معانی دقیق  ا
تقلید  به حدی است که  اشعار سنایی  در 
توانا  بسیار  شاعران  برای  حتی  را  وی  ز  ا
ایران،  ادبیات  )تاریخ  است.«  کرده  شکل  م

هاشم پورسبحانی، ص168(
مثنوی حدیقه الحقیقه یکی از گرانقدرترین 
آثار ادب فارسی به شمار می رود که بازتابی 
اندیشه ی عارفانه ی سنایی است و »آن  ز  ا
مجموعه ای از شعر اندرزی است که خواننده 
کوتاه،  تمثیلی  حکایت  یک  خواندن  ا  ب
می سپارد.«  فراموشی  به  را  آن  شفتگی  آ

)حکیم اقلیم عشق، ص294(
قصاید  خالل  در  بلکه  حدیقه  در  تنها  ه  ن
مدحی دیوان سنایی نیز به ابیاتی برمیخوریم 
که دربردارنده ی مضامین عرفانی هستند و 
دیده  عرفانی  نکات  اینکه  توجه تر  الب  ج
نشده در حدیقه در برخی ابیات این قصاید 
و  شعر  )افق های  است.  مشهود  خوبی  ه  ب

اندیشه سنایی غزنوی، ص10(

تصویر سازی بهشت در هنر اسالمی و بازتاب 
آن در حدیقه الحقیقه - قسمت اول

گزارش

چهلمین جشنواره فیلم فجر در ۳۱   
استان کشور برگزار می شود

رییس سازمان سینمایی از برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر در 
31 استان کشور خبر داد.

فجر،  فیلم  جشنواره  عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  از  نقل  ه  ب
محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان 
سینمایی عنوان کرد: چهلمین جشنواره فیلم فجر بعد از رکود سینما 
برگزار  همزمان  طور  به  ایران  استان های  تمام  در  کرونا  دوران  ر  د
می شود و این کار در راستای عدالت فرهنگی و هنری و تمرکززدایی 

صورت می گیرد.
وی بیان کرد: شایسته است که در تمام مناطق ایران جوانان حامی 
سینما هم، تماشاگر مهم ترین اتفاق سینمایی کشور باشند و این امر 
سازمان سینمایی  رو  این  از  می شود.  ملی  نشاط  و  اعث یک شور  ب
حامی اجرای این جریان خواهد بود و حمایت مالی اکران فیلم ها را 

برعهده خواهد داشت.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه کرونا باعث شده تا چرخ 
چهلمین  داد:  توضیح  کند؛  حرکت  قبل  از  کندتر  کمی  ینما  س
جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار می شود که سینما آسیب دیده 
این جریان است و به همین دلیل سازمان سینمایی تصمیم گرفته 
کشور،  استان های  سطح  در  جشنواره  سراسری  برگزاری  با  ست  ا
شور و شوق را در جامعه بار دیگر تقویت کند. ضمن اینکه جوانان 
مشتاق بسیاری در شهرهای مختلف ایران حضور دارند که به سینما 
عالقه مند هستند و این امر باعث می شود تا آن ها نیز در این رویداد 

مهم سینمایی شرکت کنند و از این فضا استفاده کنند.
و  باشد  فراز کل سینما گسترده  بر  باید  فجر  یادآور شد: چتر  وی 
از آن جایی که این جشنواره به مثابه یک رویداد اجتماعی در دل 
در  مردم  است  الزم  می شود  قلمداد  فجر  مبارکه  دهه  شن های  ج
شهرهای مختلف کشور و به صورت ویژه تر، همه خانواده سینما با 

سالیق مختلف را در بر بگیرد.
به گفته وی، جشنواره فیلم فجر صرفاً یک جشنواره سینمایی نیست 
بلکه رویدادی فرهنگی است و باید با نگاهی عدالت محور اثرات و 

دستاوردهای آن شامل کل جامعه شود.
خزاعی با اشاره به ضرورت رونق سینماها و نشاط عمومی جامعه و 
استقبال مردم از سینماها گفت: جشنواره چهلم باید سرآغازی باشد 
در  تحوالت ساختاری  و شاهد سیر  در سینما  دوره ای جدید  رای  ب
سینما باشیم و سینما را بیش از پیش در سبد استفاده خانواده ها و 

جامعه ببینیم.
چهلمین جشنواره فیلم فجر در 2 بخش فرهنگی و رقابتی از 12 تا 

22 بهمن به دبیری مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد.
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تدارک »تاک« برای نوروز ۱۴۰۱
تهیه کننده و کارگردان »تاک« از ساخت ویژه برنامه نوروزی این 

برنامه با اجرای داریوش کاردان در 13 قسمت خبر داد.
مریم نوابی نژاد کارگردان برنامه های تلویزیونی درباره تولید »تاک« 
که هر هفته از شبکه دو پخش می شود با طراحی نوروزی بیان 
کرد: »تاک« هفته ای یک قسمت پخش می شود و ما 10 قسمت 
دیگر تا نوروز داریم که طی این مدت باقی مانده تا پایان سال هر 

هفته روی آنتن می رود.
ویژه برنامه  که  داریم  نوروز  در  هم  قسمت  کرد: 13  اضافه  وی 
نوروزی با یک یا دو مهمان خواهد بود و بخشی هم به گپ و گفت 
داریوش کاردان با شرکت کننده ها اختصاص دارد و به زودی ضبط 

آن آغاز می شود.
نوابی نژاد درباره این برنامه که ایده آن از »تد« گرفته شده است 
توضیح داد: »تاک« با این ایده تولید شد که چرا تد تلویزیونی 
نداشته باشیم، با این حال با توجه به شبکه دو و گروهی که در 
آن برنامه را تولید می کنیم، محور خانواده در این برنامه پررنگ 
فرد شرکت کننده  موفقیت  در  نقش خانواده  اینکه  مثاًل  است. 
چه بوده است، خود شخص چقدر برای خانواده وقت می گذارد 
و اینها مالحظاتی بود که مورد توجه قرار دادیم و باید برنامه ای 

می ساختیم که مخاطب را درگیر کند.
نوابی نژاد اظهار کرد: ما سعی کردیم سطح سواد و بینش مخاطب 
را باالتر ببریم و از همه قشری در برنامه دعوت کردیم اما هر یک 
از این افراد یک ویژگی دارد که بتواند به مخاطب ارائه کند و از 

طرفی مباحث را کاربردی کردیم تا برای مخاطب مفید باشد.
کارگردان »تاک« درباره حضور داریوش کاردان نیز عنوان کرد: 
طنز  می گوید،  شعر  است،  بعدی  چند  فردی  کاردان  اریوش  د
می سازد، گفتگو بلد است، خودش برنامه ساز است و ایده می دهد 
که  است  آنقدر حرفه ای  او حتی  است.  یک حرفه ای  در کل  و 
اگر در هنگام ضبط، روند تولید کند و تند شود، همه را سامان 
می دهد. کاردان پیش از این چند قسمت اجرای »هزار داستان«، 
یک قسمت »محاکات« و همچنین در »مکث« حضور داشت و 
اینجا هم که از او دعوت کردم به خاطر من پذیرفت. علی رغم 
اینکه هر برنامه ای را نمی پذیرد و خود من دیده ام که پیشنهادهای 
زیادی برای یلدا و نوروز و.... داشته است اما رد می کند. وی در 
ساخت  سختی  داد:  توضیح  برنامه  این  سختی  درباره  ایان  پ
ویژه که  به  بیشتر است  اجتماعی  برنامه های  به  »تاک« نسبت 
در برنامه های اجتماعی از طریق گروه ها و انجمن های مختلفی 
می توان به سوژه ها دست پیدا کرد ولی سوژه های این برنامه همه 
افرادی خاص هستند که باید ویژگی های مهمی داشته باشد. از 
طرفی فرد متخصص یا نخبه یک رشته است و حتی زمان ندارد 
که بخواهد یک ساعت به برنامه بیاید و هماهنگ کردن اینها بسیار 

سخت است.

دبیر بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر:

ضبط آثار خارجی موسیقی فجر جایگزین منع 

ارائه حضوری می شود
 دبیر بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر گفت: در صورتی که امکان 
وجود  رویداد  این  دوره  سی وهفتمین  سالن  در  حضوری  مخاطب  ذیرش  پ
نداشت، ضبط برنامه های هنرمندان خارجی در تهران، از دیگر سیاست های 

پیش بینی شده این جشنواره است.
در  خارجی  مهمانان  از  دعوت  وضعیت  آخرین  درباره  جعفریان   ردوان  ا
بخش بین الملل سی و هفتمین دوره جشنواره موسیقی فجر، اظهار داشت: 
مسئوالن این بخش در چند ماه گذشته با هنرمندان مد نظر جشنواره در 
تماس و تعامل بودند و اولویت اول مدیران جشنواره، حضور هنرمندان بخش  

بین الملل در تهران بود.
جعفریان درباره برنامه جایگزین در صورت حضور نیافتن مهمانان خارجی 
در جشنواره موسیقی فجر، یادآور شد: به عنوان یک سناریوی جایگزین، در 
صورتی که امکان پذیرش مخاطب حضوری در سالن وجود نداشت، ضبط 
برنامه های هنرمندان خارجی در تهران از دیگر سیاست های پیش بینی 

شده این دوره از جشنواره است.
وی افزود: با توجه به پیش بینی برنامه واکسیناسیون کشوری، همچنان امکان 
اجرای حضوری در این دوره میسر است. نکته قابل توجه اما محدودیت های 
جدید به دلیل شیوع موج جدید بیماری کووید 19 با سویه اومیکرون در 
برگزاری جشنواره رفع نشود، در حضور بعضی  تا زمان  اگر  روپا است که  ا

هنرمندان از کشورهای درگیر بیماری، اخالل ایجاد شود.
از  دوره  این  در  داد:  ادامه  فجر،  موسیقی  الملل جشنواره  بین  بخش  دبیر 
جشنواره موسیقی فجر، به این دلیل که گروه های بزرگ تر به علت همه 
نداشتند، همچنان سیاست  تمرین  امکان  در سراسر جهان  بیماری  گیری 
جشنواره بر دعوت از گروه های با تعداد کمتر است که امیدواریم در زمان 

باقیمانده تا اجراها، موج دیگری از این بیماری پیش  نیاید.
به گفته وی، کمیته بین الملل جشنواره، در این دوره تالش کرد با احترام به 
سالیق مختلف از هنرمندان شاخصی دعوت به عمل آورد و امید است تالش 
های چند ماهه بخش های مختلف جشنواره مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

سالگرد  گرامیداشت  در  و  هم زمان  فجر  موسیقی  جشنواره  ی وهفتمین  س
پیروزی انقالب اسالمی ایران از تاریخ 24 تا 29 بهمن ماه 1400 به دبیری 
می  برگزار  غیررقابتی  و  باربد(  رقابتی)جایزه  های  بخش  در  ریاحی  حسن 

شود.
پژوهشی  های  نشست  همچنین  رسانه  و  موسیقی  جایزه  ترانه،  ایزه  ج

برنامه های دیگر این دوره از جشنواره اعالم شده است.

سال چهارم - شماره   111چهارشنبه 22 دی 1400



چهارشنبه        22        دی          1400 -   سال چهارم- شماره           111    -  8 صفحه   

و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد اسالمی شهرستان رباط کریم، جلسه 
پرند  هنری  فرهنگی  برنامه های  هماهنگی 
اداره و تمامی انجمن های  با حضور رئیس 
در  جاری  دیماه   ۲۲ هنری  و  فرهنگی 

فرهنگسرای ایمان برگزار شد.
دراین جلسه عزت اله عسگری رئیس اداره 
ارشاد اسالمی گفت: پیرو تأکیدات مدیرکل 
تهران  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
از  بهینه  استفاده  برای  دکتر خراسانی زاده 
از  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  ظرفیت های 
کلیه  می شود  درخواست  عزیزان  تمامی 

در  را  خود  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 
کمک  و  نموده  مستقر  ایمان  فرهنگسرای 
تا این مجتمع به مردم خوب پرند  نمایند 
ارائه  فرهنگ  حوزه  در  بیشتری  خدمات 

نماید.
و  ایده ها  انجمن ها  شد،  مقرر  ادامه  در 
اداره  این  به  را  خود  پیشنهادی  نظرات 
همکاران  از  یکی  روزانه  و  نمایند  ارسال 
جهت  ایمان  هنری  فرهنگی  مجتمع  در 
خصوص  در  پرند  مردم  مطالبات  پیگیری 

مسائل فرهنگی مستقر شوند.
انجمن  هر  به  شد  مقرر  گزارش  ادامه  در 
تجسمی،  نمایش،  انجمن  شامل  اتاق  یک 
خوشنویسان،  تعزیه،  ادبی،  موسیقی، 
انجمن  و  مطبوعات  خانه  کارآفرینی، 

نویسندگان تحویل شود.

برگزاری جلسه با انجمن های فرهنگی 

هنری در فرهنگسرای ایمان پرند 
نادره کم نیستند.  این روز ها اخبار 
سنگین  چنان  شان  خواب  ای  عده 
کنند  می  الال  اتوبوس  در  که  شده 
را  آنها  آید  نمی  دلش  هم  راننده  و 
در  صبح  تا  و  کند  بیدار  خواب  از 

اتوبوس می خوابند!
دلیل  به  پرسپولیس  و  استقالل 
و  جزئی  ایرادات  مختصر  داشتن 
از   AFC به  دروغ  خاور  یک  ارائه 
رقابت های آسیایی حذف شده اند، 
اما مدیر عامل قرمز ها در تلویزیون 
می گوید ما شوکه شدیم چرا که 98 
ببخشید 98 درصد  ها  دروغ  درصد 

مدارک را بارگذاری کرده بودیم!
صحبت از مبارزه با مفاسد اقتصادی 
است اما اسم شرکتی که 60 میلیون 
دالر ارز را برای واردات کره حیوانی 
ملی  رسانه  در  است،  کرده  هاپولی 
 10 تا   6 اقساط  شود!  نمی  اعالم 
هزینه  از  بیشتر  خانه،  میلیونی 
رتبه  داستان  است!  شده  زندگی 
بندی فرهنگیان هم که از کتاب دو 
جلدی برادران کارامازوف طوالنی تر 

شده است! 
اما از همه شیرین تر استدالل استاد 
صنفی  انجمن  دبیر  دانایی  بهمن 
کارخانه های قند و شکر ایران است 
که شهد و شکر از دهان شان خارج 
افزایش  اند:  فرموده  افاضه  و  شده 
سالمت  حفظ  برای  شکر  قیمت 
از  هم  بهداشت  وزارت  است!  مردم 
می کند.  حمایت  دولت  تصمیم  این 
چرا که معتقد است مصرف این کاال 

برای مردم زیان بار است. 
فقط این البال ما متوجه نشدیم چرا 
کاال  گرانی یک  از  وقت صحبت  هر 
شود،  می  امثالهم  و  یارانه  حذف  یا 
دوستان همه متفق القول می شوند. 
“زهرا  خانم  سرکار  راستا  همین  در 
بهبود  دفتر  مدیرکل  عبداللهی” 
هم  بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه 
تاکید فرموده اند: یکی از اقدامات و 
پیشنهاد ها برای کاهش مصرف قند 
و شکر در کشور، اتخاذ سیاست های 
یا  و  قیمت  افزایش  مانند  دولتی 
اقدام  این  است؛  شکر  یارانه  حذف 
است،  مردم  سالمت  حفظ  برای 
نیاز  از حد  بیشتر  زیرا مردم، خیلی 
مصرف  شکر  و  قند  ها،  توصیه  و 

می کنند.
ظاهراً »بهمن جان« و »زهرا خانم« 
افزایش  با  که  اند  کرده  فراموش 
تخم  سفید،  و  قرمز  گوشت  قیمت 
میوه  آجیل،  لبنیات،  مرغ، حبوبات، 
و ... این روزها »نان و چای« یا »نان 
و حلوا« قوت غالب یا خوراک عمده 
باز هم خدا را  خیلی ها شده است! 
را  ما  مورد خاص  یک  این  در  شکر 
عنوان  و  نکردند  مقایسه  اروپایی  با 
نشد هر که مصرف شکرش از سرانه 
استاندارد جهانی بیشتر است، جمع 

کند و از کشور برود! 
باور کنید گاهی اوقات آدم فکر می 
جمهور  رئیس  روحانی  هنوز  کند 
است و کلید پاستور را تحویل نداده 

است!

وحید حاج سعیدی:

 یارانه شکر، حلوای مجلسی و
 کلید پاستور!

خبرنوشتار

 وزیر ارتباطات: عهد کردم هر روز پیگیر حل 
مشکالت کیفیت و سرعت اینترنت باشم

نوشتار

ارتباطات و فناوری اطالعات   وزیر 
اجتماعی  شبکه های  از  یکی  در 
این مسوولیت  از زمانی که  نوشت: 
عهد  خودم  با  پذیرفتم  را  سنگین 
مشکل  حل  پیگیر  روز  هر  کردم 
ارتباطات  کیفیت  و  اتصال، سرعت 
باشم تا همه هم وطنان با راحتی و 
استفاده  فناوری  از خدمات  آرامش 

کنند.
پستی  در  زارع پور«  »عیسی 
اینستاگرامی نوشت: من و خانواده ام 
کندی  از  گاهی  شما  مانند  نیز 
گله مند  و  کالفه  شبکه  تاخیر  و 
دالیل  شبکه  کندی  می شویم. 

آن ها  از  یکی  که  دارد  مختلفی 
عبور و توزیع کل ترافیک شبکه از 

پایتخت است.
هم وطنی  کنید  تصور  افزود:  وی 
به  بخواهد  سیستان وبلوچستان  در 
مثل  همجوار  استان  در  محتوایی 
کرمان دسترسی داشته باشد یا روی 
پلتفرم وطنی »قرار« با فامیلش در 
صحبت  تصویری  خودش  استان 
ارتباطی  چنین  اگر  قاعدتاً  کند. 
پنج  از  کمتر  باید  باشد  مستقیم 
اکنون  اما  شود  برقرار  میلی ثانیه 

چنین نیست.
اکنون  کرد:  تصریح  زارع پور 

میان  مسیر  باید  ارتباطی  چنین 
و  تهران  و  سیستان وبلوچستان 
که  بچرخد  را  کرمان  به  برگشت 
و  دارد  تاخیر  میلی ثانیه  حدود ۳0 
این یعنی کندی و تاخیر در ارتباط! 
حاال اگر این ارتباط بین دو اپراتور 
متفاوت باشد، پیچیدگی و تاخیر در 
باز هم بیشتر می شود و اگر  مسیر 
کشور  خارج  و  داخل  بین  ارتباط 
خواهد.وزیر  بیشتر  هم  باز  باشهد، 
اکنون  خاطرنشان کرد:  ارتباطات 
ارتباطات  شرکت  در  من  همکاران 
تنظیم مقررات  زیرساخت، سازمان 
و ارتباطات رادیوئی، سازمان فناوری 
با  ارتباطات  پژوهشگاه  و  اطالعات 
شرکت های  و  اپراتورها  همراهی 
تامین کننده محتوا آستین باال زدند 
یعنی  کنند.  حل  را  مشکل  این  تا 
در  داده  ترافیک  جریان  است  قرار 
کشور را بازطراحی کنند، به طوری 
که به جای توزیع همه ترافیک کشور 
نزدیک ترین  در  محتوا  پایتخت،  از 
توزیع  منطقه ای  مراکز  در  و  محل 
کندی  و  تاخیر  و  شود  توزیع  داده 

به حداقل برسد.
وی ادامه داد: این کار با فعال کردن 

نقاط توزیع شبکه داخلی )IXP( و 
اینترنت  به  دسترسی  دروازه  نقاط 
است.  ممکن   )  IGW( بین المللی 
محتوای  توزیع  صورت  این  در 
نقاط  با همان  داخلی هم متناسب 
توزیع شبکه داخلی انجام می شود.

این  نخست  فاز  در  گفت:  زارع پور 
شبکه  پروژه های  از  یکی  که  طرح 
توزیع  نقاط  است،  اطالعات  ملی 
تبریز،  شهرهای  در  محتوا  و  داده 
شیراز و مشهد و در فاز دوم، طبق 
طراحی تا 10 مرکز توزیع داده در 
نقاط مختلف کشور ایجاد می شود. 
این  ایجاد  در  اپراتورها  کار  البته 
از  باید  و  است  بسیار سخت  مراکز 
آنها حمایت  کنیم.وی افزود: تا پایان 
سال جاری بازطراحی ترافیک شبکه 
اجرایی  اقدامات  هم زمان  و  تکمیل 
این طرح آغاز در  پیاده سازی  برای 
می شود. تکمیل  به تدریج  فاز  چند 

وظیفه  اکنون  کرد:  تاکید  زارع پور 
برای  که  کاری  هر  می دانم  خودم 
ارتباطات  سرعت  و  کیفیت  بهبود 
در کشور انجام می شود به شمامردم 
گزارش بدهم و بازخوردهای شما را 

بگیرم و ببینم.

رباط  شهرستان  فرماندار 
کریم : از دو شرکت تولیدی 
افزار  نوشت  زمینه  در 
وهمچنین تولید محصوالت 
غذایی صاداراتی بازدید کرد

احمدی  امید  دکتر 
رباط  فرمانداری  سرپرست 
به  چهارشنبه  روز  کریم 
شهیری  سرهنگ  همراه  
 ، شهرستان  سپاه  فرمانده 
فرمانداری  سیاسی  معاون 
رباط  بخشدارمرکزی   ،
اداره صمت  ، ریاست  کریم 
از  تعدادی  به همراه  وبرق  
تولیدی  چند  از  مسئولین 
شهرستان  در  صنعتی  و 

بازدید بعمل آوردند.
رباط  فرمانداری   سرپرست 
بازدید  حاشیه  در  کریم 
در  تولید  موانع  بررسی  و 
تعدادی از واحدهای صنعتی 
این شهرستان گفت: راهبرد 
اصلی نظام و دولت مردمی 
رفع موانع تولید و پشتیبانی 
امور  راس  در  باید  که  بوده 
مدیران  و  ها  ارگان  تمام 

شهرستانی باشد.
داشت:  اظهار  وی 
بوروکراسی اداری بد نیست 
ولی در کشور به خوبی اجرا 
باید  بوروکراسی  شود  نمی 
در  سیستمی  صورت  به 

گیرد  انجام  زمان  کمترین 
تولیدکنندهایی  بعضا  چون 
چندین  در  که  هستند 
دولت هم در پیشبرد کار با 

موانع مواجه هستند.
فرماندار رباط کریم  اضافه 
کرد:باید در رونق اقتصادی 
شود  حاصل  خوب  اتفاقات 
توانمند  کنند  تولید  تا 
ای  تولیدکننده  چون  شود 
نقدینگی  و  مالی  توان  که 
نیاورد   بدست  را  الزم 
جنگ  در  نمی تواند  قطعا 
بازار  به  محصول  اقتصادی 
:ما  افزود  کند.وی  عرضه 
اینها  برویم  سمتی  به  باید 
رونق  اشتغال  و  تقویت 

به  اشتغال  این  حتی  گیرد 
سمت منازل پیش برود و از 
ظرفیت افراد خانواده ،خانم 
معلولین  و  دار  خانه  های 
بیان  کرد.وی  استفاده 
شهرستان  مجموعه  داشت 
پای  جهادی  بصورت  باید 
شهرستان  ودر  باشند  کار 
تعطیل  نباید  تولیدی  هیچ 
سرمایه  آنها  چون  شود 
اقتصادی و اجتماعی کشور 
رباط  فرماندار  هستند. 
شنیدن  با  ادامه  در  کریم 
واحدها  مشکالت  و  دغدغه 
آنها  مسایل  با  نزدیک  از 
در  الزم  ودستورات  آشنا 
از جمله  موانع  ورفع  کمک 

حوزه  در  مشکالت   ، برق 
کارشناسی  با  شهرداری 

دقیق صادرکرد.
شرکت  گزارش  بنابراین 
نقش تندیس آریا با هزار نفر 
مستقیم  صورت  به  اشتغال 
زمینه  در  مستقیم  غیر  و 
فعالیت  افزار  نوشت  تولید 
دارد و عالوه بر تامین بازار 
عراق  کشورهای  به  داخلی 
صادر  وروسیه  ارمنستان   ،
شرکت  شود.همچنین  می 
با  بهانه  غذایی  مواد  تولید 
کمیته  اعضای  اشتغالزایی  
امداد  وبهزیستی محصوالت 
بازارهای آسیایی و  خود به 

روسیه صادر می کند.

بازدید فرمانداررباط کریم از ۲ واحد 
تولیدی صنعتی

خبر
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اظهار  مجلس  در  ماهنشان  مردم  نماینده 
روزافزون  افزایش  این روزها شاهد  داشت: 
کاالهای  و  غذایی  مواد  ویژه  به  قیمت ها 
دولت  است  الزم  و  هستیم  مردم  اساسی 
این موضوع  برای  وزارت صمت چاره ای  و 

بیاندیشد.
علنی   نشست  در  خاتمی  سیدمرتضی 
تذکری  طی  اسالمی  شورای  مجلس 
خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن 
وام های  استمهال  حکم  گفت:  اقتصادی 
کشاورزان با وجود قرار قانونی سه ماه است 

در اجرا معطل مانده است.

و  ایجرود  و  ماهنشان  مردم  نماینده 
در  قلتوق  و  بوغداکندی  دهستان های 
کشاورزان  افزود:  اسالمی   شورای  مجلس 
زیان دیده از خشکسالی در منطقه ماهنشان 
تحت فشار هستند و وام های کشاورزی بین 
بانک های عامل و  وزارت جهاد کشاورزی، 

بانک مرکزی دست به دست می شود.
وی در تذکر دیگری به وزیر ارتباطات گفت: 
منطقه  در  همراه  تلفن  آنتن دهی  مشکل 
ماهنشان و ایجرود به مسئله جدی تبدیل 
شده و انتظار است این موضوع مورد توجه 

قرار گیرد.

دولت چاره ای برای افزایش قیمت 
کاالی اساسی و مواد غذایی بیاندیشد

نوشتار

رئیس جمهور و هیات دولت به نقش زنان و جوانان در مدیریت 
کشور اعتقاد عملی داشته باشند

نوشتار

نماینده مردم ساری و میان دورود در 
مجلس خواستار توجه رئیس جمهور 
و هیات دولت به نقش جوانان در اداره 
کشور شد و افزود: دولت به کشاورزی 
مازندران  استان  صنعتی  توسعه  و 

توجه کند.
بابائی کارنامی در نشست علنی  علی 
به  تذکر  با  اسالمی  شورای  مجلس 
دولت، کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
1401 مجلس و صدا و سیما خواستار 
خبرنگاران  دستمزد  و  حقوق  ارتقاء 
توجه  صدا و سیما شد و گفت: عدم 
رفاه  افزایش  و  معیشت  به  کافی 
کارگران مشکالت فراوانی ایجاد کرده 

ردیف  ایجاد  عدم  آن  جمله  از  است، 
دولت  بدهی  پرداخت  جهت  پایدار 
به سازمان تامین اجتماعی و افزایش 
اعتبار سازمان تامین اجتماعی جهت 
سازی  همسان  قانون  دقیق  اجرای 

حقوق بازنشستگان است.
وی خطاب به علی نیکزاد نایب رئیس 
شما  افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس 
سد  درباره  کردید  برگزار  ای  جلسه 
نه  تاکنون  روز  آن  از  اما  فینسک 
نیرو  وزارت  بلکه  نشده  اقدامی  تنها 
با سرعت باالتری در حال ساخت آن 
فینسک  سد  که  حالی  در  است  سد 
محل تنازع و دعوای دو استان است 

لذا حضرتعالی دستور پیگیری دهید.
نماینده مردم ساری و میان دورود در 
به  تذکر  با  اسالمی  شورای  مجلس 
وزیر بهداشت، ادامه داد: این تذکر از 
بابت عدم توجه به حقوق و دستمزد 
مراقبان سالمت و پزشکان خانواده و 

بهورزان است.
رئیس  به  تذکر  با  همچنین  وی 
عدم  بابت  تذکر  این  گفت:  جمهور، 
توجه به نقش جوانان در اداره کشور 
است لذا از رئیس جمهور می خواهم 
به  که  فرماید  به هیات دولت دستور 
نقش زنان و جوانان در مدیریت کشور 

اعتقاد عملی داشته باشند.

رئیس  به  تذکر  با  کارنامی  بابایی 
مدیران  از  برخی  بابت حذف  جمهور 
تعارض  وجود  به  نسبت  تاثیرگذار 
منافع در کشور هشدار داد و  تصریح 
توسعه  و  کشاورزی  به  دولت  کرد: 
صنعتی استان مازندران توجه داشته 
باشد چرا که اگر به توسعه کشاورزی 
به  یقین  به  نکنیم  توجه  مازندران 
به  اگر  لذا  است  نشده  توجه  کشور 
به  باید  داریم  اعتقاد  غذایی  امنیت 
مازندران و استان های شمالی توجه 
تنش  برای  باید  همچنین  شود.  ویژه 
از مناطق  مازندران که کمتر  آبی در 

دیگر نیست، کاری کرد.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

