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صدور سند برای اراضی ساحلی 
مبنای قانونی ندارد

مجلس و دولت باید حذف ارز ترجیحی 
را با برنامه ریزی انجام دهند
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ساداتی نژاد: میوه شب عید و ماه مبارک 

رمضان تامین است
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وزیر رفاه: زیرساخت تعاونی های 

کشوراصالح و تقویت می شود
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فرماندار رباط کریم :خودباوری مهمترین 

مولفه و پیشران توسعه در کشوراست

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد:

اختصاص ۲ میلیارد دالر برای ساخت 
خطوط مترو و خرید اتوبوس

2

وزیر اقتصاد تاکید کرد؛

لزوم طراحی نظامات جدید برای مبارزه با فساد
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استیلی: عملکرد »اسکوچیچ« قابل 
دفاع هست

6

استان ها 5

افتتاح 10 واحد صنعتی، معدنی و 

زیرساختی آذربایجان غربی در دهه فجر  
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت اســتان آذربایجــان غربــی 
ــه فجــر 10  ــام اهلل ده ــرا رســیدن ای ــه مناســبت ف ــرد: ب ــار ک اظه

واحــد صنعتــی، معدنــی و زیرســاختی  .....
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حذف  اینکه  بیان  با  مجلس  در  مهاباد  مردم  نماینده 
گفت:  دارد،  پی  در  را  ها  قیمت  افزایش  ترجیحی،   ارز 
انجام  مناسب  ریزی  برنامه  با  موضوع  این  طلبد   می 

شود  ....

کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
تواند  می  خیرین  و  مردم  مشارکت 
اغلب مشکالت را مرتفع کند و ارائه 
مردم  به  مسئولین  توسط  گزارش 

نباید فراموش شود.
سرپرست  احمدی  امید  دکتر 
کریم  رباط  شهرستان  فرمانداری 
محالت  در  خدمت  میز  برگزاری  با 
ومساجد شهرستان و حضور دربین 
مردم از نزدیک در جریان مشکالت 

مردم  قرار می گیرد.
منجیل  روستای  در  حضور  با  وی 
آباد به همراه بخشدار مرکزی دکتر 
 ، بهزیستی  اداره  رئیس   ، نظری 
رئیس کمیته امداد  ودیدار چهره به 
چهره با مردم در جریان مشکالت و 

کمبود های این روستا قرار گرفت
با  احمدی دراین  دیدار  امید  دکتر 
انتقاد از عدم استفاده مردم این روستا 
حفظ  و  تردد  جهت  هوایی  پل  از 
خدمات  داشت:  اظهار  خود  ایمنی 
با استانداردهای  ارایه شده به مردم 

الزم انجام گرفته است.
نیروی  کیوسک  :استقرار  افزود  وی 
انتظامی با وجود نبود نیروی انسانی 
به  امنیتی  نظر  از  زیادی  مشکالت 

همراه دارد.
وی به تقویت کالنتری های اطراف 
افزود:  و  کرد  تاکید  آباد  منجیل 
استانداردهای امنیتی و انتظامی باید 

در شهرستان رباط کریم ارتقاء یابد.
فرماندار رباط کریم به رفع مشکالت 
کریم  رباط  روستاهای  بهداشتی 
کارهای  انجام  گفت:  و  کرد  تاکید 
مناسب  وری  بهره  اجازه  ای  سلیقه 

را از سرانه ها نمی دهد.
اراضی  اینکه  بیان  با  احمدی 
رباط کریم  کشاورزی در شهرستان 
تغییر  و  بین  از  باغ  خانه  بهانه  به 
اظهار کرد:  داده شده است  کاربری 
امنیت غذایی کشور با تغییر اراضی 
که  است  افتاده  خطر  به  کشاورزی 
از  صیانت  برای  کشاورزی  جهاد 
های  ظرفیت  از  کشاورزی  اراضی 

قانونی خود استفاده می کند.
واقعی  کشاورزان  از  حمایت  به  وی 
های  دستگاه  افزود:  و  کرد  تاکید 
اجرایی مجری قانون هستند و باید 
نحو  به  کارآفرینی  و  کشاورزی  از 

احسنت حمایت و پشتیبانی کنند.
فرماندار رباط کریم به سوء استفاده 
قانونی  از خالء  افراد سودجو  برخی 
تغییر اراضی کشاورزی با باغ ویالها 
از  را  بهره  بیشترین  دالالن  گفت: 
طبق  که  می برند  کاربری ها  تغییر 

قانون باید جلوی آنها گرفته شود.
گری  مطالبه  به  ادامه  در  احمدی 

سکونت  مورد  در  مردم  دغدغه  و 
اعضای شورای منجیل آباد اشاره و 
باید  شوراها  قانون  طبق  کرد:  بیان 
در روستا مستقر و به همراه دهیار 
منویات و برنامه های دولت را دنبال 

و انجام دهند.
رباط  فرماندار  ادامه  در  همچنین 
با  دیگرمسئوالن  همراه  به  کریم 
شهیدان  خانواده  منزل  در  حضور 
،ولی  ،جعفر سلیمی  نعمت سلیمی 
منزل  و  گرجی  ،امیر  سلیمی  اله 
جانباز امیر دلیری از این خانواده ها  

دلجویی کرد

 فرماندار شهرستان رباط کریم: مشارکت مردم و خیرین
 می تواند اغلب مشکالت را مرتفع کند

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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جهاد کارآفرینان وکارگران در سنگر تولید موجب اعتراف 
آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد

رهبر معظم انقالب  در دیدار جمعی از 

تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی :

رییس جمهور: 

سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون   
حضور  گفت:  فرهنگی  میراث  وزارت 
جهانی  و  ملی  روستاهای  و  شهرها 
گردشگری  نمایشگاه  در  صنایع دستی 
مغتنم  فرصت  تهران  دستی  صنایع  و 
ظرفیت های  و  دستاوردها  معرفی  برای 

آنها است.
برگزاری  حاشیه  در  محمودیان  پویا 
بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
نمایشگاه  سی وپنجمین  و  گردشگری 
گردشگری  گفت:  صنایع دستی،  ملی 
وزارتخانه  این  بال  دو  صنایع دستی  و 

دو  این  برگزاری  هم زمانی  و  هستند 
نمایشگاه را به فال نیک می گیریم و امید 
داریم که شاهد افزایش همکاری ها بین 

این دو حوزه باشیم.
وزارت  صنایع دستی  معاون 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

همزمان  برگزاری  گفت:  صنایع دستی 
بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
نمایشگاه  سی وپنجمین  و  گردشگری 
افزایش  باعث  صنایع دستی  ملی 
همکاری ها در این دو حوزه و هم افزایی 

هرچه بیشتر خواهد شد.

نمایشگاه گردشگری فرصت معرفی ظرفیت های شهرها و روستاهای صنایع دستی است



سیاسی
خبر

رییس جمهور: صدور سند برای 
اراضی ساحلی مبنای قانونی ندارد

 رییس جمهور گفت: صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا 
محسوب می شوند، مبنای قانونی ندارد و اگر چنین سندی صادر شده 

باید مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست هیات دولت  آیت اهلل سید 
از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی 
سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات 
دارند، جای  اراضی ساحلی تصرف شده سند  برای  مدعی شوند که 

تأمل دارد.
رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر 
جزو حریم دریا محسوب می شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم 
داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین هایی که 
قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل 

اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده ام، امکان ندارد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش: 
به مرحله سیادت هوایی رسیده ایم

نیرو  این  جایگاه  امروز  گفت:  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده   
در عرصه بین المللی به پشتوانه انسجام ملی، وحدت و یکپارچگی و 
همدلی ملت شریف ایران اسالمی از صیانت هوایی به سیادت هوایی 

رسیده است بطوریکه در منطقه و جهان حرف برای گفتن داریم.
امیر سرتیپ  ارتش،  هوایی  پدافند  نیروی  روابط عمومی  از  نقل  به  
علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح امروز 
طی بازدیدی که بصورت سرزده از مواضع پدافندی مستقر در جزایر 
سیری، تنب بزرگ و بوموسی انجام شد، توان رزم و آمادگی دفاعی این 

یگان های پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان پایور و وظیفه 
ارتحال عالم و  این مواضع پدافندی، ضمن عرض تسلیت بمناسبت 
مرجع عالیقدر شیعه آیت اهلل صافی گلپایگانی، گفت: انقالب اسالمی 
در طول ۴۳ سال گذشته حرکت های عظیم و دستاوردهای بسیاری 
داشته است که تبیین این دستاوردهای ارزنده و ارزشمند برای نسل 

جوان بویژه کارکنان وظیفه بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.
امیر سرتیپ صباحی فرد با اشاره به اینکه صالبت و اقتدار نیروهای 
نظامی  نیروهای  انقالب که  از  با دوران پیش  مسلح و والیی کنونی 
کامال مطیع و فرمانبر بیگانگان و مستشاران بودند متفاوت است، اظهار 
داشت: توانمندی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و 
بویژه نیروی پدافند هوایی به برکت حضور همیشه در صحنه ی مردم، 
انقالب اسالمی و پیروی از فرمایشات مدبرانه و فرزانه ی رهبر انقالب 

است.
وی با بیان اینکه در دوران ستم شاهی یک خانواده صرفاً برای مملکت 
تعیین و تکلیف می کرد ولی امروز مردم کامال در تعیین سرنوشت 
خود و مملکتشان دخیل هستند، گفت: امروز هموطنان عزیزمان با 
نمایندگان مجلس،  انتخابات شوراها،  با بصیرت در  حضوری فعال و 
رئیس جمهوری، مجلس خبرگان و... می توانند منشا خیر و برکت برای 

ایران اسالمی باشند.
جایگاه  امروز  کرد:  خاطرنشان  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
انسجام  به پشتوانه  بین المللی  ارتش در عرصه  نیروی پدافند هوایی 
از  اسالمی  ایران  شریف  ملت  همدلی  و  یکپارچگی  و  وحدت  ملی، 
به سیادت هوایی رسیده است بطوریکه در منطقه و  صیانت هوایی 

جهان حرف برای گفتن داریم.

حوزه فرهنگ مهم ترین جبهه 
ایستادگی مقابل استکبار جهانی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: مهمترین جبهه ای 
بایستیم، جبهه  نظام سلطه  و  استکبار  ما می توانیم در مقابل  که 

فرهنگی و هنری است که هنرمندان در آن نقش به سزایی دارند.
عقیدتی  سازمان  رئیس  آقاجانپور  ضیاالدین  سید  االسالم  حجت 
این  هنرمندان  از  تجلیل  همایش  اولین  در  دفاع  وزارت  سیاسی 
و  حاکمان  ستم شاهی،  رژیم  دوران  در  داشت:  اظهار  وزارتخانه 
ظالمان و زورگویان در این کشور و مملکت حکومت می کردند و به 
مردم خود ظلم و ستم می کردند اما در عین حال در مقابل بیگانگان 
سر سپرده بودند که امام)ره( آمد و در مقابل نظام ستمشاهی ایستاد 

و مقابله کرد.
وی با بیان  اینکه استقبال بی نظیر چند میلیونی مردم از امام)ره( در 
دنیا بی نظیر بود، افزود: هنر امام)ره( این بود که با مردم صحبت 
کرد و آنها را وارد صحنه کرد و این در حالی بود که بعضی ها به 
امام)ره( می گفتند با این مردم که از آن سخن می گوید، نمی شود 
اعتماد و تکیه کرد اما امام)ره( اعتماد کرد و بواسطه این اعتماد مردم 
وارد صحنه شدند و بدین  ترتیب با قدرت مردم، نظام شاهنشاهی 

سرنگون شد و انقالب اسالمی به پیروزی رسید.
نقش  اینکه  بیان  با  دفاع  وزارت  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 
فرهیختگان و نخبگان و هنرمندان تهییج مردم در نهضت بزرگ 
اسالمی بسیار مهم و کارساز بود، گفت: همه باید برای حفظ اسالم 
بوم  و  مرز  این  و  این کشور  و  اسالمی  و حاکمیت  قرآن  و حفظ 
و  هنرمندان  تاثیرگذاری  میزان  بین  این  در  که  بیایند  به صحنه 
فرهیختگان ما بسیار زیاد است زیرا امروز مهمترین جبهه ای که ما 
می توانیم در مقابل استکبار و نظام سلطه بایستیم، جبهه فرهنگی و 

هنری است که هنرمندان در آن نقش بسزایی دارند.
آقاجانپور با تاکید براینکه برگزاری نمایشگاه، ساخت فیلم و سریال از 
سخنرانی تاثیرگذاری بیشتری دارد،گفت: امروز برای مقابله با نظام 
سلطه باید بتوانیم در قالب فیلم، نمایشنامه، شعر و سرود کارهای 
انجام دهیم چون همان گونه که عنوان شد  تاثیر گذاری  و   مهم 

تاثیر گذاری هنر بسیار زیاد است.

نقش  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر   
شکست  در  کارگران  و  کارآفرینان 
سنگین  جنگ  در  آمریکا  خفت بار 
اقتصادی از مسئوالن خواستند با ایجاد 
سند نقشه راهبردی صنعتی و مدیریت، 
نظارت و حمایت از تولید، مسیر کاهش 
و رفع آسیب ها و شتاب بخشی به تولید، 
بهبود  تا  را  کشور  پیشرفت  و  اشتغال 

زندگی مردم ادامه دهند.
دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  
آیت اهلل  حضرت  رهبری،  معظم  مقام 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
صبح امروز )یکشنبه( در دیدار جمعی 
صنعتی،  فعاالن  و  تولیدکنندگان  از 
را  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان 
با  رزمندگان  را  کارگران  و  افسران، 
در  مقدس  دفاع  صفای  با  و  اخالص 
مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند 
مسئوالن  صریح  سخنان  به  اشاره  با  و 
در  آنها  درباره شکست خفت بار  امریکا 
مسئوالن  افزودند:  سنگین  نبرد  این 
پرتالش با »ایجاد سند نقشه راهبردی 
نظارت  هدایت،  »مدیریت،  و  صنعتی« 
و  کاهش  مسیر  تولید«  از  حمایت  و 
تولید،  گرفتن  »شتاب  و  آسیب ها  رفع 
با تالش  را  پیشرفت کشور«  و  اشتغال 
در  روند  این  آثار  تا  ادامه دهند  بیشتر 

زندگی مردم نمایان شود.
توجه  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
که  نکاتی  به  را  دولتی  مسئوالن 
دیدار  در  صنعتگران  و  تولیدکنندگان 
دانستند  ضروری  کردند  بیان  امروز 
از  مردم  اطالع  اینکه  بر  تأکید  با  و 
زبان  از  اقتصادی  فعاالن  موفقیت های 
جنگ  با  مقابله  برای  افراد،   این  خود 
گفتند:  است،  مفید  دشمن  روانی 
با  این ۱۰ سال مسئوالن  اگر در  البته 
می  بیشتری  همراهی  تولیدکنندگان 
موفقیت ها  و  کمتر،  آسیب ها  کردند، 

بیشتر می شد.
رهبر انقالب، تولید را »جهاد« خواندند 
و افزودند: ایستادگی تولیدکنندگان در 
مقابل حمله به اقتصاد و تالش دشمن 
گاز،  و  نفت  فروش  از  ممانعت  برای 
برای  برنامه ریزی  و  ارزی  منابع  قطع 
ایران،  خارجی  مبادالت  مسدودسازی 
عبادتها  بزرگترین  از  و  جهاد  واقع  در 

است.
طراحی های  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست 
این  در  کردند:  خاطرنشان  شد،  مواجه 
معیشت  در  کشور،  اقتصاد  به  تهاجم 
تولید  اما  آمد  به وجود  مشکالتی  مردم 
به زانو درنیامد و سخنگوی وزارت امور 
صراحتاً  پیش  روز  چند  آمریکا  خارجه 
اعالم کرد که سیاست فشار حداکثری 

به شکست خّفت بار آمریکا منجر شد.
فروپاشی  آنها  گفتند:  انقالب  رهبر 
اقتصادِی به خیال خودشان چند ماهه 
را زمینه ای برای تحقق مقاصد سیاسِی 
ده سال،  از  اما پس  دانستند  شوم می 
بحمداهلل  کشور  اقتصاد  و  تولید  سنگر 
پابرجا است که تولیدکنندگان و فعاالن 
کارگران  و  افسران  به عنوان  اقتصادی 
مقدس،  جهاد  این  رزمندگان  به عنوان 
شریک و عامل اصلی این افتخار هستند.

گفتند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
شد  اعالم  گذشته  سال  که  همانگونه 
مشکالت  از  عبور  برای  کشور  اقتصاد 
تکانه های  مقابل  در  ندیدن  آسیب  و 
جهش  نیازمند  خارجی،  و  داخلی 
بهبود  با  تولید  زیرا جهش  است  تولید 
اشتغال  اقتصادی همچون  شاخص های 
و  ارزی  درآمد  صادرات،  رونق  پایدار، 
و  دارد  دنبال  به  را  تورم  نرخ  کاهش 
عزت  ضامن  که  را  اقتصادی  استقالل 
و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس 

ملی است، به دنبال می آورد.
همه  سخنان  یادآوری  با  انقالب  رهبر 
درباره  خارجی  و  داخلی  صاحبنظران 
امکانات گسترده  و  فراوان  ظرفیت های 
کارآمد،  مدیران  اگر  گفتند:  ایران 
ظرفیت ها  این  از  دلسوز  و  پرتالش 
وضع  یقیناً  کنند،  صحیح  استفاده 

چندین برابر متفاوت خواهد شد.
تکرار  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»پرهیز  بر  مبنی  همیشگی شان  تأکید 
و  کشور  اقتصاد  کردن  شرطی  از 
متوقف ماندن فعالیت ها به مسائلی که 

نیست«،  خودمان  دست  در  اختیارش 
نیز،  سال  ده  مدت  همین  در  افزودند: 
بوده اند  تولیدکنندگانی  و  بنگاهها 
نتایج  و  تحریم  برداشتن  منتظر  که 
به  و تالش،  کار  با  و  نماندند  مذاکرات 

نمونه های موفقی تبدیل شدند.
اقتصادِی  کالن  آمارهای  البته  ایشان 
ناخرسند  انصافاً  و  حقاً  را   ۹۰ دهه 
کننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه 
آمار و  مسائل در زندگی مردم گفتند: 
داخلی،  ناخالص  تولید  »رشد  میزان 
رشد  تورم،  کشور،  در  سرمایه  تشکیل 
آالت  ماشین  تأمین  نقدینگی، مسکن، 
و مسائل مشابه«، اصاًل خرسند کننده 
که  مردم  معیشت  به  ضربه  و  نیست 
مدام از آن ابراز نگرانی می کنیم ریشه 

در همین مسائل و واقعیات دارد.
رهبر انقالب تأکید کردند: عامل اصلی 
این مشکالت، ِصرف تحریم نیست بلکه 
کم کاری ها،  یا  غلط  تصمیم گیری های 
بوده  مشکالت  از  مهمی  بخش  باعث 

است.
استفاده  و  اهمیت  به  اشاره  با  ایشان 
مشاوره های  از  ایشان  حداکثری 
همه  گفتند  کارشناسان،  و  متخصصان 
دیدگاههای  از  بهره گیری  با  مسئوالن 
کامل  اجرای  برای  صاحبنظران 
توصیه های قباًل بیان شده، همت کنند 
تولید  از  و حمایت  نظارت  هدایت،  که 
محیط  بهبود  دولت،  دخالت  جای  به 
موانع  رفع  مالی،  انضباط  کار،  و  کسب 
تولید، آسان سازی اخذ مجوز فعالیت ها، 
مجوز،  صدور  واحد  پنجره  ایجاد 
سیاست های تشویقی برای فعالیت های 
مولد، دانش بنیان کردن زنجیره تولید، 
مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی 
و مبارزه قاطع و بی رحمانه با قاچاق از 

جمله این توصیه ها است.
عنوان  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بخشنامه های  صدور  مشکل  نمونه، 
از سال  و گفتند:  زدند  مثال  را  متعدد 
بخشنامه  پانصد  و  هزار   ،۱۴۰۰ تا   ۹۷
فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده 
یک  کدام  به  اقتصادی  فعاالن  است. 
همه  هست  فرصت  اصاًل  کنند؟  عمل 

را بخوانند؟
کیفیت  ارتقای  لزوم  سپس  ایشان 
کاالهای تولید داخل را مورد تأکید قرار 
و  عملی  حمایت های  افزودند:  و  دادند 
تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به 
همچنین  و  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
در  متأسفانه  اما  شود  فناوری  ارتقای 
برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو 
و  نمی شود  توجه  کیفیت  موضوع  به 

مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
با  اگر  کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر 
وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به 
افزایش  قیمت ها  کیفیت،  ارتقای  جای 
یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه 
حمایت های دولتی، بانکی و جلوگیری 
از رقابت های خارجی، عماًل منجر به باال 

رفتن قیمت شده است.
برخی  از  گالیه  ابراز  با  ایشان 
خانگی  لوازم  داخلی  تولیدکنندگان 
گفتند: با وجود حمایت هایی که از این 
می شود  گفته  اما  شد  تولیدکنندگان 
برخی محصوالت آنها تا دو بابر افزایش 

قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
دیگر  یکی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تولید  بخش  در  مهم  موضوعات  از 
اشتغال آفرین  صنابع  از  حمایت  را 
کنار  در  باید  افزودند:  و  برشمردند 

از  مادر،  و  اصلی  صنایع  از  حمایت 
صنایع پایین دستی و اشتغال آفرین نیز 
حمایت های دولتی و بانکی انجام شود 
صنعت  ذیل  در  پتروپاالیشگاهها  که 
پایین دستِی  صنایع  زنجیره  و  نفت 
صنعت فوالد، نمونه هایی از این موضوع 

هستند.
»توجه ویژه به دانش بنیان شدن صنایع 
رهبر  که  بود  نکاتی  دیگر  از  بزرگ« 
انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: در 
دانش بنیاِن  بنگاه  هزاران  اخیر  سالهای 
کوچک و متوسط به وجود آمده است اما 
در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ 
غفلت شده است که باید در این زمینه 
از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد 
هر  در  که  همان طور  شود؛  استفاده 
موشک  تا  کرونا  واکسن  از  جایی، 
نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها 

کار خواسته شد، واقعاً درخشیدند.
کلی  طور  به  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
با استفاده از شرکتهای خارجی مخالف 
معتقدم  کردند:  خاطرنشان  نیستم، 
داخلی  کارآمد  دانش بنیان  شرکت های 
می توانند نیازهای ما را در صنایع بزرگ 
بنابراین  کنند  برآورده  نفت  همچون 
نباید تصور شود که ارتقای فناوری در 
حضور  به  منوط  فقط  گوناگون  صنایع 

شرکت های خارجی است.
افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نانو،  زمینه  در  ما  استعداد  با  جوانان 
نیز  فناوری  زیست  و  بنیادی  سلولهای 
کارهای برجسته ای انجام داده و نشان 

دادند »جواِن ایرانی می تواند«.
دیگری  نکته  اعتبار«  هدایت  »مسئله 
بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و 
گفتند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد 
تولید ناخالص داخلی، فاصله ای نجومی 
و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات 
نقدینگی  انبوه  این  که  است  به شکلی 
تأثیری در تولید ندارد، در حالی که باید 
دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و 
با نظارت جدی، تسهیالت دهِی بانکها را 
منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید 

کنند.
کردن  فناورانه  و  »دانش بنیان  ایشان 
و  دانستند  ضروری  نیز  را  کشاورزی« 
توجه  قابل  گلخانه ای  کشت  افزودند: 
اداره  را  با آن نمی توان کشور  اما  است 
آب  و  خاک  زمین،  به  توجه  با  و  کرد 
دانش بنیان  با  باید  کشور،  در  موجود 
کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف 
نابودی خاک و هدررفت آب  از  بهینه، 
به  را  آب  در  صرفه جویی  و  جلوگیری، 

صورت جدی دنبال کرد.
تأکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  سند  تصویب  و  تهیه  لزوم  بر  مجدد 
گفتند:  کشور،  صنعتی  راهبردی  نقشه 
موجب  قانونی  و  مهم  سند  این  وجود 
جلوگیری از انحراف برنامه های صنعتی 
دولتها  تغییر  و  آمد  و  رفت  با  کشور 

خواهد شد.
همه  از  مجدد  تشکر  با  انقالب  رهبر 
به  را  مسئوالن  تولید،  دست اندرکاران 
و  فراخواندند  زمینه  این  در  موانع  رفع 
در  حقیقتاً  دولتی  مسئوالن  افزودند: 
حال تالش هستند و باید این تالش را 
بعد  آن  آثار  که  دهند  ادامه  به گونه ای 
زندگی  نه چندان طوالنی، در  از مدِت 

مردم محسوس شود.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
از بخش های مختلف  از فعاالن  ۱۴ تن 
تولید به بیان نظرات و دیدگاههای خود 

پرداختند.
آقایان:

فعال در  قاسم آبادی،  -    محمد خلج 
حوزه کسب و کارهای دیجیتال

حوزه  در  فعال  حبیبی،  مجید      -
باالدستی نفت و گاز

حوزه  در  فعال  ابراهیمی،  یوسف      -
تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای

-    امیرعباس اختراعی رئیس هیئت مدیره 
و  تجهیزات صنعتی  سازندگان  انجمن 

تشکل های ماشین سازی
مدیرعامل  گالبتونچی  ایرج      -

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
-    محسن کارگر پارسا جم، فعال در 

حوزه میکروالکترونیک
حوزه  در  فعال  عتیقی  ایمان      -
کنستانتره  تولید  استخراج،  اکتشاف، 
زنجیره  تکمیل  و  سنگ آهن  گندله  و 

ارزش
-    مجید روحی نیاسر فعال در حوزه 

تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی
-    حسن نوایی فعال در حوزه تولید 
انواع کاتالیست ها و جاذب های مورد نیاز 

صنایع
دام  حوزه  در  فعال  تقوی فر  علی      -

و طیور
حوزه  در  فعال  سلطانی  مرتضی      -

فرآوری غالت و تولید ماکارونی
-    عباس ابهری فعال در حوزه لوازم 

خانگی
حوزه  در  فعال  یوسفی فر  مهدی      -

صنعت نساجی و پوشاک
ابراهیمی  تاج آبادی  مریم  خانم  و      -

فعال در حوزه زیست فناوری
ارتباط  طریق  از  که  دیدار  این  در 
برای  تولیدی  مرکز  چهار  با  تصویری 
کارگران آنها در حال پخش بود، به بیان 

این نکات و محورها پرداختند:
از  ناشی  مهم  دستاوردهای      -
مورد  کاتالیست های  اغلب  بومی سازی 
نیاز صنایع کشور در زمینه خنثی سازی 

تحریم ها
توزیع  نظام  مشکالت  حل  امکان      -
کاال و حذف واسطه های زائد با استفاده 

از گسترش اقتصاد دیجیتال
محصوالت  واردات  از  انتقاد      -
پروبیوتیک با وجود تولید آنها در داخل 

و رتبه باالی ایران در زیست فناوری
-    پیشنهاد ایجاد فرماندهی واحد برای 
افزایش  اساسِی  رکن  به عنوان  صادرات 

تولید و ارزآوری 
صادرات  گسترش  بر  تمرکز  لزوم      -

خدمات فنی- مهندسی
-    ظرفیت های مهم کشت گلخانه ای 
در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش 

مصرف آب
-    ضرورت شناسایی مزیت های نسبی 
کشور و هدفمند کردن توسعه صنعتی 

و سرمایه گذاری بر اساس آنها
قانون  ضعیف  اجرای  از  انتقاد      -
در  داخلی  توان  از  حداکثری  استفاده 
زمینه تجهیزات صنعتی و ماشین سازی

و  علم  پارک  تأسیس  پیشنهاد      -
فناوری و چند شهرک علمی در حوزه 

میکروالکترونیک
-    ضابطه مند کردن واردات به منظور 
تکمیل زنجیره های ارزش تولید داخلی

-    ضرورت ترویج نام و نشان های برتر 
تولید به ویژه در بازارهای جهانی

-    لزوم حل مشکل تأمین نهاده های 
تولید به منظور تقویت صنعت بزرگ دام 

و طیور

رهبر معظم انقالب  در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی :

جهاد کارآفرینان وکارگران در سنگر تولید موجب 
اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد

خبر

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد:

اختصاص ۲ میلیارد دالر برای ساخت 
خطوط مترو و خرید اتوبوس

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای 
دالر  میلیارد   ۲ کمیسیون  این  نشست  در  نمایندگان  گفت:  اسالمی، 

برای ساخت خطوط مترو و خرید اتوبوس اختصاص دادند.
تلفیق  کمیسیون  مصوبات  آخرین  درباره  دوشنبه  عصر  زارع  رحیم 
این   ۲ تبصره  به  بندی  الحاق  با  کمیسیون  اعضای  گفت:  مجلس، 
برنامه  بانک مرکزی، سازمان  به موجب آن  الیحه موافقت کردند که 
و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب 
و  و خدماتی کشور  تولیدی  توان  از  استفاده  قانون حداکثر   )۸( ماده 
سامانه  راه اندازی  از  اعم  مقدمات الزم  کلیه  ایرانی،  کاالی  از  حمایت 
فاکتورینگ، ابالغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های الزم 
نهادهای  به  انتقال تضامین طلب  و همچنین فراهم شدن ساز و کار 
مالی فاکتورینگ )موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی( را به منظور 
اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال 
)موضوع  بودجه  قانون  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  برای 
تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی( 
و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی 
 ۳ ماده   ۴ تبصره  در  آن  مشغول  سایر  و  بانکها  دولتی،  شرکت های 

آیین نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بانک مرکزی، سازمان برنامه 
و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش 
عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های برنامه، بودجه 
و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال کنند. همچنین 
نمایندگان در بخش دیگر برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه 
الحاق  قانون   ۳۶ ماده  رعایت  »با  براینکه  مبنی  متنی  الحاق  با  پولی 
تسهیالت موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود« به بند 

)ز( تبصره ۲ موافقت کردند. 
بند )ز( تبصره دو تصریح می کند؛ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب 
کاالهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام 
در صورت  و  در صورت ضرورت  و خدمات حمایتی کشاورزی  کشور 
تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیالت بانکی 

فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره ۳ این قانون هستند. 
با  امروز  نشست  در  بودجه  تلفیق  کمیسیون  اعضای  داد:  ادامه  زارع 
تنفیذ بند )ی( تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین 
ارتقای  و  ساختار  اصالح  ایجاد  هدف  با  دولتی  شرکت های  آیین نامه 
شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته 

به دولت هم موافقت کردند.
وی گفت: کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مصوبه دیگری 
دولت را مجاز کرد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
اردیبهشت   ۱۵ مصوب  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و 
سال ۹۸، از تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( فوق الذکر، برای 
المللی  بین  ای  توسعه  و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  منابع  از  استفاده 
یورو  میلیارد  یک  مبلغ  کارگاه ها،  و  آزمایشگاه ها  تجهیز  منظور  به 
عالی  آموزش  مؤسسات  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  دانشگاه ها،  برای 
و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی با تضمین و باز پرداخت 
خود و یک میلیارد یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، 
دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
عمومی  بودجه  اعتبارات  محل  از  آن  پرداخت  باز  و  دولت  تضمین  با 

تأمین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: اعضای کمیسیون تلفیق 
بودجه در ادامه بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور با الحاق یک بند به تبصره ۳ موافقت کردند که به موجب آن، به 
منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل 
جهت  را  تبصره  این  خارجی  تسهیالت  از  دالر  میلیارد  دو  میزان  به 
و طرح های  قطار سبک شهری  و  مترو  بهره برداری خطوط  و  ساخت 
کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.
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مجلس و دولت باید حذف ارز ترجیحی 
را با برنامه ریزی انجام دهند

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی، 
با  موضوع  این  دارد، گفت: می طلبد  پی  در  را  ها  قیمت  افزایش 
نشست  در  محمودزاده  جالل  شود.   انجام  مناسب  ریزی  برنامه 
علنی  مجلس شورای اسالمی در تذکری خطاب به رئیس جمهور 
درخصوص حذف ارز ترجیحی گفت: اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز 
برداشته  اساسی  و کاالهای  نان  دارو،  از  یارانه  و  تبدیل شده  آزاد 
دامی  های  نهاده  قیمت  در حال حاضر  زیرا  نیست،  شود، درست 
سرسام آور است و همچنین مردم برای تامین دارو در داروخانه ها 
سرگردان هستند.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: اینکه در ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمال فساد وجود دارد را 
باید با تشدید نظارت ها کنترل کرد و نباید ارز دولتی را از بخش 
های کلیدی حذف کرد و مردم را با چالش مواجه کنیم؛ از مجلس و 
دولت درخواست می کنیم حذف ارز ترجیحی را با برنامه و مدیریت 
انجام داده و اجازه ندهند موجب گرانی های سرسام آور  مناسب 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  به  در جامعه شود.  محمودزاده 
این  به  ویژه  توجه  خواستار  و  داد  تذکر  جوانان  اشتغال  مورد  در 

موضوع شد.



اقتصاد
اخبار

ساداتی نژاد: میوه شب عید و ماه مبارک 
رمضان تامین است

 وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه میوه شب عید و ماه مبارک رمضان تامین 
است، گفت: با توجه به برنامه ریزی ها و ذخیره سازی های انجام شده، هیچ دغدغه ای 

برای تنظیم بازار میوه شب عید و ماه مبارک رمضان وجود ندارد.
به  نقل از وزارت جهاد کشاورزی، »سیدجواد ساداتی نژاد« در یک برنامه تلویزیونی 
تشریح  به  اسالمی،  انقالب  پیروزی شکوهمند  سالگرد  و سومین  آستانه چهل  در 
افزود:  و  پرداخت  سیزدهم  دولت  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  فعالیت های  اقدامات 
برای ایام عید و ماه مبارک رمضان از آبان ماه ستادی تشکیل شده تا در این زمینه 

مشکلی وجود نداشته باشد.
نیازهای ماه مبارک  تامین  برای میوه شب عید و  وی تصریح کرد:  هیچ دغدغه ای 
انجام  ذخیره سازی  کفایت  اندازه  به  و  نداریم  مرغ  و  گوشت  خرما،  مانند  رمضان 

شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما ذخایر را در دولت سیزدهم تقویت کرده ایم، 
اظهار داشت: در طول چهار تا پنج سال گذشته و سنوات اخیر هیچ وقت میزان 

ذخایر به اندازه ذخایر کنونی نبوده است.
وی با بیان اینکه توزیع هوشمند را در بحث میوه برای عید امسال خواهیم داشت، 
تصریح کرد: تالش می کنیم تا ۵۰ درصد از میوه شب عید را به صورت هوشمند 

توزیع کنیم.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه در بحث پایداری دسترسی توزیع هوشمند راه اندازی 
شده است، گفت: توزیع هوشمند بسیار موفق بوده و در نیمی از استان های کشور 

توزیع با این شکل انجام می شود و در حال توسعه آن هستیم.
مدیریت از مزرعه تا سفره با فرماندهی واحد وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود پنج ماه از شروع دولت سیزدهم می گذرد که در 
این مدت فعالیت های خوبی انجام شده و همه تالش ما کاهش دغدغه سفره مردم 
بوده است و تالش کردیم تا مردم یک آرامشی را در حوزه غذا داشته باشند و نگران 

حوزه تامین سفره شان نباشند.
حوزه  در  واحد  فرماندهی  شاهد  اکنون  رییس جمهوری  دستور  به  ادامه داد:  وی 
زنجیره غذا هستیم که شاخص ترین فعالیت در این مدت بوده و یکی از عوامل مهم 

آرامش در حوزه بازار است.
بحث  در  تاریخی  روزهای  بدترین  از  یکی  بهمن   ۶ اینکه  بر  تاکید  با  نژاد  ساداتی 
که   ۴۲ سال  در  کشور  در  سفید  انقالب  اجرای  با  گفت:  است،  ایران  کشاورزی 
تعدادی از بندهای آن در حوزه کشاورزی بوده است، به گفته برخی نحس ترین روز 

کشاورزی در تاریخ بوده است.
افتاد که سبب خرد شدن  اتفاق  وی اضافه کرد: اصالحات اراضی در انقالب سفید 
انقالب  در  کشاورزی  فقرات  ستون  عبارتی  به  و  شد  کشور  در  کشاورزی  اراضی 

سفید شکست.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه در انقالب سفید حوزه تجارت و بازار از 
کشاورزی جدا شد، تصریح کرد: یعنی تولید در اختیار یک بخش قرار گرفت و بازار 
و تجارت در اختیار یک بخش دیگر؛ همین مساله باعث شد که در طول ۶۰ سال 

گذشته تا به امروز کشاورزی درگیر بحث بازار و تجارت باشد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع سبب شد تا کشاورزی به عنوان یک حوزه اقتصادی 
دیده نشود، یادآور شد: جدا کردن تولید از بازار امکان پذیر نیست و این مدیریت 

دوگانه اشکاالتی را در طول این سال ها ایجاد کرده بود.
این مقام مسوول ادامه داد: این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۲ با تصویب 
قانونی در مجلس شورای اسالمی،حوزه تجارت )زنجیره( یکپارچه شد؛ اما این قانون 
اجرا  را  آن  واقعی  به صورت  دولت ها  و  بود  مشکل  دچار  اجرا  حوزه  در  متاسفانه 

نمی کردند.
ابتدای دولت سیزدهم با دستور رییس جمهوری به طور  به گفته ساداتی نژاد، در 

کامل زنجیره حوزه غذا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این قانون برای نخستین بار 
۶۲۸ نفر بازرس از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل 
شدند، افزود: کمتر اتفاق افتاده حجم نیروی انسانی به دلیل جدا شدن یک مجموعه 

به وزارت خانه دیگری منتقل شده باشند.
ساداتی نژاد گفت: کل زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در حوزه محصوالت کشاورزی 

در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و دارای یک فرمانده برای تصمیم گیری است.
وی تصریح کرد: ما در بعضی از اقالم در ابتدای دولت سیزدهم دچار کمبود تولید 
بودیم و مدیریت یکپارچه باعث شد که ما توانستیم در ماه های اولیه بدون دغدغه 
تامین مرغ و تخم مرغ را انجام دهیم؛ بنابراین به نظر من مهمترین دستاوردی در 
دولت سیزدهم بازگشت قانون انتزاع و اجرای آن به طور کامل بوده که نتیجه اش 

تسلط مطلوبی است که در بازار وجود دارد.
۳ هزار میلیارد تومان مصوبه دولت برای خسارت های ناشی از سیالب 

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت های خود، به سیالب های اخیر در 
جنوب کشورمان اشاره کرد و گفت: ما کشوری هستیم که بخش زیادی از کشور 
دارای اقلیم کویری و خشک است و امروز برای همه کشورها بحث آب از جمله حفظ 

و نگهداری از آن دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی وجود سیالب نشان می دهد که ما در بخش باالدست 
حوزه آبخیز دچار چالش هستیم که برای رفع این مشکل باید فعالیت هایی در حوزه 

آبخیزداری انجام دهیم.
است،  شده  انجام  ها  سیالب  بحث  در  خسارت  برآورد  اینکه  بیان  با  نژاد  ساداتی 
افزود: بیش از سه هزار میلیارد تومان مصوبه دولت در این خصوص وجود دارد؛ در 
حال حاضر برای کشاورزان این مناطق حمایت هایی از جمله استمهال وام انجام 
شده است و کمک های الزم را در این خصوص برای حوزه بخش کشاوررزی اعم از 

کشاورزی و دامداری انجام می دهیم.
بسیار  طرفی  از  گفت:  دارد،  نیز  پیامی  ما  برای  مساله  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  آینده فضای مطلوبی  ما در سال  نشان می دهد که  ها  بارش  زیرا  خوشحالیم، 
در علوفه در مراتع خواهیم داشت و میزان برداشت گندم در سال آینده مطلوب 

خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: به طور قطع ما از حوزه کشاورزی و اینکه میزان 

تولید افزایش یابد حمایت می کنیم.
ساداتی نژاد با بیان اینکه وجود سیالب نشان می دهد که ما باید در حوزه آبخیزداری 
اعتباراتی که در  بر  بودجه ۱۴۰۱ عالوه  افزود: در  بیشتری کنیم،  سرمایه گذاری 
نخستین  برای  دارد؛  وجود  نیز  مختلف  در سنوات  و  دیده شده  آبخیزداری  حوزه 
آبخیزداری کشور دارای ردیف اختصاصی بودجه  بار سازمان جنگل ها و مراتع و 

شده است.
وی ادامه داد: از لحاظ اقتصادی ما می توانیم از مراتع بهره برداری زیادی داشته 
باشیم؛ اگر در گذشته درآمدی در حوزه مراتع در کشور داشتیم این منابع به خزانه 
دولت واریز می شد که با ایجاد این ردیف بودجه اختصاصی، درآمدی که سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ایجاد کند به سازمان بازمی گردد تا در راستای 

رسالت های این سازمان هزینه شود.
به گفته وزیرجهاد کشاورزی، بازگشت درآمد به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور سبب ایجاد انگیزه می شود، زیرا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
می تواند در راستای رسالت هایش هزینه کند و به طور قطع با وجود این موضوع در 

سال ۱۴۰۱ میزان درآمد این سازمان افزایش می یابد.
وزارت جهاد  امالک  مولدسازی  برای  ردیفی  آینده  در سال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشاورزی وجود دارد، افزود: در قانون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه 
اعتبار دیده شده که از محل فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی انجام می 

شود که در راستای اهداف وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود.
ساداتی نژاد ادامه داد: در هر استانی اموال مازادی که در آن استان وجود دارد برای 

اهداف آبخیزداری و کشاورزی در آن استان هزینه شود.

دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  از  نقل  به 
مشترک  جلسه  در  خاندوزی  احسان  سید 
سازمان های  بازرسی  مدیران  و  بازرسی  مرکز 
حوزه  در  ما  کرد:  تاکید  اقتصاد  وزارت  تابعه 
دو  می توانیم  نظارت،  به  معطوف  فعالیت های 
از  من  مهم  درخواست  و  کنیم  اتخاذ  رویکرد 
دوستان این است که در هر صندلی که نشسته 

اند؛ ابتدا این انتخاب مهم را در نظر بگیرند.
وی رویکرد نخست را، پرداختن به امور جاری 
از  دریافتی  گزارش های  بررسی  و  روتین  و 
گفت:  و  کرد  عنوان  مجموعه  زیر  سازمان های 
قانونی و رویه مورد پسند و طبع  این رویکرد، 
البته  طبیعی کارکنان و مدیران هم هست که 
ثمره آن حتی اگر به اقناع مدیر باالتر هم ختم 
شود؛ باعث شرمندگی افراد در مقابل جامعه ای 
است که به شدت از عدم حسن اجرای قوانین و 
مقررات و نیز از وضعیت نظارت بر اجرای آن در 

کشور گالیه مند است.
خاندوزی رویکرد دوم را رویکرد فعاالنه عنوان 
را  مسیر  این  که  کسانی  برای  گفت:  و  کرد 
دشواری هایی  است  ممکن  می کنند،  انتخاب 
بسترهای  آوردن  فراهم  و مستلزم  باشد  داشته 

الزم است.
فساد  و  از مشکالت  بزرگی  بخش  اقتصاد  وزیر 
رویکرد  اتخاذ  از  ناشی  را  جامعه  در  موجود 
نخست عنوان کرد و گفت: در واقع اگر مقامات 
طرح  با  که  بودند  این  دنبال  به  کشور  نظارتی 
ریزی چه نظاماتی می توان، اصوالً مجال تخلف 
از قانون و بروز فساد را گرفت و در این راستا 
استفاده  صاحبنظران  و  اندیشمندان  نظرات  از 
کرده بودیم، امروز با مشکالت به مراتب کمتری 

مواجه بودیم.
برای  در جلسه خواست،  حاضر  مدیران  از  وی 
اقدام  و  فعاالنه عمل کرده  رویکرد دوم،  ترویج 
به اقناع افکار عمومی و دیگر مدیران دستگاه ها 
نموده و از آنها یارگیری و هم افزایی به شکلی 
و  اداری  سالمت  ارتقای  نهایت  در  که  کنند 
احتمالی محقق  از تخلفات و جرایم  پیشگیری 

شود.
بر داده ها  نظارت  و  با رصد  افزود:  اقتصاد  وزیر 
گیری  تقاطع  یا  و  کشور  اقتصادی  اطالعات  و 
را  فساد  بروز  جلوی  می توانیم  آنها  تحلیل  و 

بگیریم.
وی با یادآوری اینکه، به طور طبیعی کارمندان 
با  وظیفه  انجام  و  دارند  گرایش  اول  نگرش  به 
آنها  طبع  موافق  بیشتر  را،  معمول  رویه های 
است، خواستار طراحی نظام های انگیزشی برای 
تغییر جهت آنها به سمت و سوی نگرش دوم 

شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تداوم نگرش نخست، 
منتج به همین رویه ای می شود که هم اکنون به 
آن رسیده ایم و به شدت نیز مورد گالیه مردم و 
شخص رئیس جمهور است، گفت: جناب آقای 

رئیسی یک بار در یکی از سفرهای استانی، من 
را خطاب قرار داد که رسیدن اخبار بروز فساد 
از زیر مجموعه های اقتصادی از دولتی با داعیه 
انقالبی، پذیرفته شده نیست و تأکید کرد که با 
مبدأ  از  فساد  بروز  فرآیندهایی، جلوی  طراحی 

گرفته شود.
نظارت  اقتصاد  وزارت  بازرسی  مرکز  اولویت 

الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی
مدیریت  بازرسی،  مرکز  رئیس  نظامی  علی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد 
نظارت  را  مرکز  این  اولویت  جلسه،  این  در 
بازرسی  اندازی سامانه جامع  با راه  الکترونیکی 
این  مفهومی  مدل  کرد:  اظهار  کرد.وی  عنوان 
بانک ها،  بازرسی  مدیران  مشارکت  با  سامانه 
بیمه ها و سازمان های تابعه شکل خواهد گرفت 

تعریف  سامانه  این  در  را  کاملی  فرایندهای  و 
اطالعات  گذاری  اشتراک  با  که  کرد  خواهیم 
موردی،  و  برنامه ای  بازرسی های  بخش  دو  در 
موجبات هم افزایی مجموعه بازرسی های وزارت 

اقتصاد فراهم خواهد آمد.
نظامی افزود: با تکمیل چهار فرایند این سامانه، 
ارزیابی عملکرد بازرس های زیر مجموعه وزارت 
شد.  خواهد  انجام  متمرکز  صورت  به  اقتصاد 
بازرسی  جامع  سامانه  طریق  از  گفت:  نظامی 
به  اطالعات  تبادل  اطالعات،  تمرکز  دنبال  به 
هنگام و در نهایت شناسایی گلوگاه های تخلفات 
و فساد در سازمان های تابعه وزارتخانه هستیم 
تا بتوانیم گزارشات الزم و دقیق را در کوتاه ترین 
امور  وزیر  بویژه  ذیربط  مراجع  به  ممکن  زمان 
اقتصاد و دارایی برای تصمیم گیری ارائه دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد؛

لزوم طراحی نظامات جدید برای 
مبارزه با فساد

گزارش

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:

دور شدن از نگاه های علمی، ضعف 
جدی بخش کشاورزی است

نگاه های  از  شدن  دور  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
علمی را ضعف جدی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در 
برای  باید یک مدل علمی  بیشتر  تولید  راه های  به  توجه  کنار 
رابطه  این  در  تعریف کنید،  نیز  صادرات محصوالت کشاورزی 
باید از تجربه دنیا استفاده کرد زیرا اگر مدل ها علمی باشد دچار 

مشکل نمی شویم.
به  نقل از اتاق ایران اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در 
بررسی  به  مجلس  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  با حضور  نشستی 
مشکالت مالیاتی و بانکی، موضوعات مربوط به بودجه ۱۴۰۱ و 

آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی پرداختند.
در این بین حذف ارز ترجیحی و در عین حال ایجاد بسترهای 
اقشار  به  فشار  و  بازار  در  اختالل  بروز  از  برای جلوگیری  الزم 
مختلف جامعه مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد فعاالن بخش 
کشاورزی اگر قرار است رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان پایان 
بروز  از  جلوگیری  برای  اما  نداریم؛  آن  حذف  جز  راهی  یابد 
مشکالت تورمی ناشی از این حذف نیز باید بسترهای الزم را 
و مجلس  دولتی  به همت مسئوالن  باید  مهم  این  کرد.  ایجاد 

انجام شود.
مجلس  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی«،  »محمدرضا   
درباره  دقیق تر  نتیجه  به  رسیدن  برای  که  مطلب  این  بیان  با 
به  را  روند  این  روی  اثرگذار  معیارهای  باید  تولید  از  حمایت 
صورت جامع تر در نظر گرفت، گفت: معتقدم یک فعال اقتصادی 
رقابت  خارج  و  داخل  در  علمی  دستاوردهای  با  بتواند  باید 
علمی  ظرفیت های  از  استفاده  بنابراین  باشد.  داشته  حرفه ای 

بسیار اهمیت دارد.
که کمیسیون  کاری  نماینده مجلس محوری ترین  این  باور  به 
کشاورزی اتاق ایران می تواند روی آن متمرکز شود، پیدا کردن 
روش هایی است که به افزایش ضریب تبدیل و ارتقای بهره وری 

منتهی می شود.
وی با تاکید بر ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، خاطرنشان 
محصوالت  تولید  حوزه  در  می توانیم  موجود  امکانات  با  کرد: 
اعضای  منظور  همین  به  برسیم.  بیشتری  نتایج  به  کشاورزی 
ارتقای  به  که  کنند  شناسایی  را  راه هایی  می توانند  کمیسیون 

سطح بهره وری کمک می کند.
جدی  ضعف  را  علمی  نگاه های  از  شدن  دور  پورابراهیمی 
بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در کنار توجه به راه های 
برای صادرات  علمی  باید یک مدل  باکیفیت تر  و  بیشتر  تولید 
از  باید  رابطه  این  در  کنید،  تعریف  نیز  کشاورزی  محصوالت 
دچار  باشد  علمی  مدل ها  اگر  زیرا  کرد  استفاده  دنیا  تجربه 

مشکل نمی شویم.
پیگیر  که  نکته  این  بیان  با  مجلس  اقتصاد  کمیسیون  رئیس 
تسهیل شرایط صادرات محصوالت کشاورزی هستیم و گام های 
خوبی با همکاری بانک مرکزی برداشتیم، ادامه داد: بر اساس 
روال کنونی پیش بینی می کنم که شرایط صادرات رو به بهبود 
است؛  امیدوارکننده  که  هستیم  گشایش هایی  شاهد  و  است 
به سمت عادی کردن شرایط صادرات در داخل  باید  بنابراین 

برویم.
وی برای حل مسئله تامین مالی این حوزه نیز پیشنهاد داد تا 
داشته  بورس جلسه ای  با مسئوالن سازمان  اعضای کمیسیون 
هم  همکاری  با  را  بورس  طریق  از  مالی  تامین  مدل  و  باشند 

طراحی کنند.
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کاهش  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل   
گفت:  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  هدررفت 
رخ  توزیع  شبکه  در  واقعی  هدررفت  بیشترین 
می دهد و در بخش شهری و روستایی بسته به 
مناطق مختلف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد شبکه ها 

فرسوده است و نیاز به اصالح و بازسازی دارد.
نیرو،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  
شبکه هایی  اینها  افزود:  غزلی«  اکبر  »علی 
تجهیزات  با  شبکه هایی  یا  باال  عمر  با  هستند 
کم کیفیت و اجرای نادرست که نیازمند اصالح 

هستند.
و  اصالح  نحوه  دستورالعمل  داد:  ادامه  وی 
بازسازی و اولویت بندی های اصالح و بازسازی 
قرار  نهایی  مراحل  در  و  شده  تدوین  و  تهیه 
به  سال  به  سال  که  کرد  توجه  باید  اما  دارد 
باید  و  می شود  اضافه  فرسوده  شبکه  این 
تبع  به  که  هستیم  عقب  زمینه  این  در  گفت 
آن هدررفت بیشتر شده و با کمبود منابع آب 

روبرو می شویم.
غزلی خاطرنشان کرد: در مقایسه با کشورهای 
برخی  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  و  همسایه 
کشورهای اروپایی وضعیت نامطلوبی در زمینه 
منابع  به وضعیت  توجه  با  اما  نداریم  هدررفت 
آبی کشور و اینکه کشوری نیمه خشک هستیم 

باید از وضعیت کنونی نیز بهتر باشیم.
خدمات  مصرف،  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور گفت: در حال حاضر بخش 
هدررفت  بخش  در  کشور  هدررفت  از  زیادی 
آن  از  عمده ای  بخش  که  می دهد  رخ  ظاهری 
نیز به انشعابات غیرمجاز مربوط است که یکی 
رفع  به  برای کمک  قوانینی  نبود  آن  از دالیل 
از  خیلی  خوشبختانه  که  است  انشعابات  این 
آن ها شناسایی شدند اما شرکت ها اجازه دادن 

انشعاب به آن ها را ندارند.
اکثر  وجود  موضوع،  این  دیگر  دالیل  از  وی 
انشعابات را در حاشیه شهرها دانست و افزود: 
صورت  به  که  فردی  قانون  طبق  واقع  در 
غیرقانونی ملکی را ساخته باشد و پروانه پایان 
اجازه  فاضالب  و  باشد شرکت آب  نداشته  کار 
از طرفی  و  ندارد  را  آن ها  به  انشعاب  واگذاری 
آب  غیرمجاز  صورت  به  منازل  این  ساکنین 
مصرف کرده و تعداد آن ها در کشور بسیار زیاد 
است. این خآل قانونی است که باید در مجلس 

پیگیری شود.
خدمات  مصرف،  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی 
از  دیگری  بخش  گفت:  کشور  فاضالب  و  آب 
کیفیت  و  کنتورها  خطای  به  مربوط  هدررفت 

خطا  باید  که  است  کنتور  بخش  در  تولیدات 
این است که قیمت  کم باشد. دلیل دیگر هم 
صرفه  شرکت ها  و  یافته  افزایش  کنتورها 
از سوی  ندارند.  کنتور  تعویض  برای  اقتصادی 
دیگر قیمت تمام شده آب در کشور از قیمت 
فروش آن بسیار پایین تر بوده که باعث شده 
تا در برخی نقاط شرکت ها توان تعویض کنتور 

را نداشته باشند.
کاهش  تخصصی  دفاتر  تاسیس  درباره  غزلی 
و  آب  مهندسی  شرکت  در  آب  هدررفت 
سال  از  ایران  در  کرد:  خاطرنشان  فاضالب 
۱۳۷۳ موضوع مطالعه و کاهش آب به حساب 
نیامده مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج 
ساله دوم، در قالب طرح ملی تحقیق، توسعه و 

بهسازی تاسیسات آب مطرح شد.
وی گفت: در ابتدای روزهای تاسیس این دفتر، 
امروز به عنوان آب بدون درآمد در نظر  آنچه 
می گیریم با عنوان آب به حساب نیامده مطرح 
بوده و فقط یک رابط میان شرکت مهندسی و 
استان ها در این زمینه فعال بود اما از آن زمان 
تاکنون این دفتر به عنوان یکی از ارکان مهم 
در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور رشد 
کرده و اکنون در زیرمجموعه شرکت های آب 
نام  این  به  دفتری  استان ها  درهمه  فاضالب  و 
وجود دارد. این مقام مسوول ادامه داد: از سال 
۱۳۸۳ دفتر نظارت بر کاهش آب بدون درآمد 
بین  انجمن  استانداردهای  و  اصطالحات  از 
المللی آب )IWA(  در بحث کاهش هدررفت 
استفاده کرده که بر اساس آن اصطالح آب به 
حساب نیامده جای خود را به آب بدون درآمد 
داد و در زیر مجموعه آن اصطالحات هدررفت 

دیگر  سوی  از  گرفت.  شکل  ظاهری  و  واقعی 
بدون  آب  محاسبه  روش  اتفاق  این  دنبال  به 
باالنس  از روش  که  استاندارد شده  درآمد هم 
اکنون  و  شد  استفاده  باالنس  فرم های  و  آب 
باالنس  فرم  اطالعات  کشور  همه شهرهای  در 

وجود دارد.
آب  مدیریت مصرف  میان  تفاوت  درباره  غزلی 
در  کرد:  خاطرنشان  کشورها  سایر  و  ایران  در 
در  که  کشور  فاضالب  و  آب  مدیریت  موضوع 
آب  مهندسی  شرکت  آن،  مدیریتی  هرم  راس 
و فاضالب را داریم؛ شرکت های آبفای استان ها 
زیرمجموعه آن هستند و تقریبا کمتر کشوری 
اغلب  در  و  دارد  وجود  دنیا  ساختاردر  این  با 
شرکت های  اختیار  در  آب  مدیریت  کشورها 
کار  شهر  شورای  نظر  زیر  که  بوده  خصوصی 
مدیریت  دفتر  مدیرکل  گفته  می کنند.به 
و کاهش هدررفت  مصرف، خدمات مشترکین 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، ایران از 
جمله معدود کشورهایی است که همه شهرها 
فرم  قالب  در  را  درآمد  بدون  آب  اطالعات 

باالنس بصورت تحت وب دارند.
غزلی درباره روند هدررفت آب خاطرنشان کرد: 
آمار به دست آمده از زمانی که فرم باالنس به 
اجرا درآمد حاکی از آن است که روند هدررفت 
آب یک روند کاهشی بوده است. در سال های 
اول، یعنی سال ۱۳۸۳ درصد آب بدون درآمد 
عدد ۳۳ درصد را در بخش شهری نشان می داد 
که این رقم در مقطعی به عدد ۲۴ درصد در 
 ،۱۳۹۷ سال  از  بعد  رسید  نیز   ۱۳۹۷ سال 
افزایش این رقم را شاهد هستیم که به عدد ۲۶ 
افزایش  از  ناشی  افزایش  این  اما  رسید  درصد 

اندازه گیری  دقت  بلکه  نبود  درآمد  بدون  آب 
باال رفت و به این نتیجه رسیدیم که در برخی 
شهرها قبال تولید بیشتر از مقدار واقعی گزارش 
با  تولید  اطالعات  و  آمار  واقع  در  که  می شده 

نصب کنتورهای مناسب دقیق تر شده است.
بدون درآمد بخش  رقم آب  اینکه  بیان  با  وی 
شهری از ۲۴ درصد به ۲۶ درصد رسید، افزود: 
و  آب  شرکت های  سازی  یکپارچه  به  توجه  با 
و  سال ۱۳۹۹  در  روستایی  و  فاضالب شهری 
نامناسب هدررفت آب در  به وضعیت  توجه  با 
بخش روستایی نسبت به بخش شهری در حال 
حاضر طبق آخرین آماری که داریم و مربوط به 
پایان سال ۱۳۹۹ است، درصد آب بدون درآمد 
در مجموعه شهری و روستایی کشور در حدود 
دفتر  است.مدیرکل  شده  محاسبه  درصد   ۳۰
کاهش  و  مشترکین  خدمات  مصرف،  مدیریت 
هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
درباره وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها در 
اطالعات  و  آمار  افزود:  درآمد  بدون  آب  بحث 
نشان می دهد وضعیت هدررفت آب در ایران در 
مقایسه با کشورهای همسایه و آسیای مرکزی 
بهتر  اروپا  اتحادیه  کشورهای  از  تعدادی  یا  و 
است. در این زمینه مقایسه ای هم از سوی بانک 
جهانی انجام شده که بر اساس آن میانگینی از 
درصد آب بدون درآمد میان کشورهای درحال 
توسعه و توسعه یافته اعالم شد که حکایت از آن 
دارد که میانگین آب بدون درآمد در کشورهای 
آب  میانگین  و  بوده  درصد   ۱۵ توسعه یافته 
بدون درآمد در کشورهای در حال توسعه ۳۵ 
درصد است که ایران با رقم ۳۰ درصد وضعیت 

مطلوبی میان کشورهای در حال توسعه دارد.

۲۰ تا ۳۰ درصد شبکه های آب شهری 
و روستایی فرسوده است
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اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
درخواست  طبق  )مالک(  حسنلوئی  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
وارده به شماره 15683 مورخ 1400/10/29 و ضمن ارائه 
دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی 
ثبتی  اینکه پالک  به  نظر  اعالم داشته  رباط کریم  شماره 29 
1343/115 )که عبارتست از سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 260 به شماره دفتر 
چاپی  سریال  با   139720301022010193 الکترونیکی 
439987 سری الف سال 97 بنام نامبرده ثبت و صادر شده 
است به علت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است و لذا 
ثبت  قانون  اصالحی  نامه  ائین   120 ماده  اجرای  در  مراتب 
مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
این  به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد 
اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
عدم  در صورت  است  بدیهی  نماید  تسلیم  را  خود  اعتراض 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند مالکیت پالک مذکور 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم    



اجتماعی
خبر

رییس سازمان حج و زیارت:قیمت بسته های 

زیارتی سفر به سوریه کاهش یافت

 رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تالش های دست 
اندرکاران برای زیارت آسان، ارزان و با کیفیت، از کاهش 

قیمت بسته های سفرهای زیارتی به سوریه خبر داد.
علی رضا رشیدیان در نشست شورای مدیران سازمان حج 
و زیارت با اشاره به پیش ثبت نام سفرهای زیارتی سوریه 
که از چهارشنبه گذشته آغاز شده است، گفت: طی این 

مدت بیش از ۴ هزار ۷۰۰ نفر پیش ثبت نام کرده اند.
ذیربط هرچه سریعتر  اندرکاران  اظهارداشت: دست  وی 
اقدامات مربوط به هماهنگی و نام نویسی این متقاضیان 
را انجام می دهند تا امور اعزام توام با عزت، کرامت، امنیت 
و سالمت این متقاضیان سفر سوریه و زیارت حرمهای 
مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سالم اهلل علیها انجام 

شود.
سفرهای  اندازی  راه  مدت  طی  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
زیارتی سوریه دست اندرکاران تالش خود را برای کاهش 
هزینه ها انجام داده اند، گفت: خوشبختانه با هماهنگی 
های صورت گرفته هزینه سفرهای ۴ شب و سه روز به 
رقم ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ۳ شب و چهار روزه 
به ۷ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان کاهش یافته است ضمن 
آنکه بسته سفر هفت روزه به سوریه نیز مدنظر قرار دارد.

وی تاکیدکرد: برای سفرهای سوریه و عتبات عالیات در 
ایام ماه مبارک رجب وشعبان برنامه ریزی الزم صورت 
ایام  این  از  مقدسه  اعتاب  به  زیارت  مشتاقان  تا  گیرد 
اینکه  کنند؛ ضمن  را کسب  الزم  معنوی  بهره  پربرکت 
نام  بزودی  که  عالیات  عتبات  نوروزی  سفرهای  برای 
نویسی آن آغاز می شود نیز برنامه ریزی های الزم در 

دست انجام است.
رشیدیان در خصوص سفر به عتبات عالیات در ایام ماه 
و بسته های  نیز تصریح کرد: تمهیدات  مبارک رمضان 
سفری برای اقامت ۱۰ روزه زائران نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد تا زائران ضمن بهره مندی از فیوضات ماه رمضان 
امکان زیارت اعتاب مقدسه را داشته باشند و بهره معنوی 

الزم از این فرصت کسب نمایند.
وی در ادامه بر ضرورت ارائه خدمات درمانی و پزشکی 
خواستار  و  تاکیدکرد  عالیات  عتبات  زائران  به  مناسب 
هماهنگی بیشتر میان دست اندرکاران امر شد تا خدماتی 

مطلوب و با کیفیت ارایه شود.

اصلی ترین  امورایثارگران  و  بنیادشهید  رئیس 
فرهنگ  نظارت  و  هماهنگی  شورای  فعالیت 
این  مأموریت های  بازنگری  را  و شهادت  ایثار 
به  این شورا  بدانیم  باید  شورا دانست وگفت: 
چه دلیل تشکیل شده ومأموریت آن برمحور 
نقطه ای  چه  روی  باید  و  است  گفتمانی  چه 

متمرکز شود.
و  هماهنگی  شورای  نشست  شانزدهمین   
ریاست  به  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  نظارت 
و  بنیاد شهید  و رئیس  معاون رئیس جمهور 
و  ترویج  عالی  شورای  دبیر  و  ایثارگران  امور 
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت روز شنبه نهم 
بهمن ماه در مجتمع شهید رسول زاده برگزار 

شد.
در  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین  دکتر 
شورای  کارکردهای  به  اشاره  با  نشست  این 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  نظارت  و  هماهنگی 
گفت: مهم ترین کارکرد این شورا در پارادایم 
انقالب اسالمی است. تمام حکومت های عالم با 
مسائلی مانند اقتصاد، معیشت و اشتغال در هر 
سطحی از توسعه مواجه هستند. ما یک وجه 
ممیزه با سایرین داریم که پایه گذاری انقالب 
انقالب  اسالمی،  انقالب  بود؛  آن  اساس  بر 
کشور  امروز  و گمشده  باورهاست  و  فرهنگی 
هم همین است زیرا باورها دچار اشکال شده 

که باید مورد تحلیل قرار گیرند.
افزود:  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
نظام فکری ایران ۲۵۰ سال توسط اروپایی ها 
اداره شده ولی انقالب اسالمی باورها را تغییر 
قرار  بررسی  باید مورد  این موضوع  البته  داد. 
گیرد که انقالب مجموعه ای از باورها را تغییر 
امروز  گمشده  کرد.  تغییر  عده ای  باور  یا  داد 
ناشی  نیز  اراده ها  و  باورهاست  مسئله  کشور، 

از باورهاست.
معاون رئیس جمهور اصلی ترین فعالیت شورای 
هماهنگی و نظارت فرهنگ ایثار و شهادت را 
بازنگری مأموریت های این شورا دانست و بیان 
کرد: باید بدانیم این شورا به چه دلیل تشکیل 
گفتمانی  چه  محور  بر  آن  مأموریت  و  شده 
شود.  متمرکز  نقطه ای  چه  روی  باید  و  است 

نقطه آغاز باید ایجاد باور توحیدی و تکیه بر 
خداوند باشد که باید برای آن سنجه یا شاخص 

طراحی کنیم.
باشیم  داشته  باید سنجه هایی  داد:  ادامه  وی 
که ما را درست هدایت کند و بتوانیم در سال 
پایه وضعیتمان را بررسی کنیم. به مجموعه ای 
برای  عملیاتی  کارکردی  شاخص های  از 
ارزیابی نهادهای فعال نیازمندیم. حکومت باید 
باید  اقدام ها  اما  کند  مشخص  را  چارچوب ها 
تمام دستگاه ها در  قانون  باشد. طبق  مردمی 
ایثار و شهادت مسئولیت هایی  حوزه فرهنگ 
مسئولیت ها  این  شود.  احصا  باید  که  دارند 
بنابراین  هستند  خاص  گاهی  و  عام  گاهی 
را  دستگاه ها  قانونی  وظایف  باید  دبیرخانه 

پیگیری کند.
 قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اهمیت جایگاه 
دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت فرهنگ 
ایثار و شهادت گفت: باید برای جلسات شورا 

هم  اهرمی  مکانیزم های  از  و  تعریف  مصوبه 
بودجه،  به  از جمله می توان  استفاده کرد که 
مجوزها، اعتباربخشی و نظام تشویق و تنبیه 
پیشبرد  برای  الزم  ابزارهای  باید  کرد.  اشاره 

اهداف تعریف شود.
دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 
ستاد  فعالیت ها،  برای  باید  گفت:  شهادت  و 
که  باشیم  داشته  محالت  سطح  در  عملیاتی 
وظایف  باید  است.  مساجد  هم  آن  مرکزیت 
و  مرکز  محله  مسجد  اما  شوند  ادغام  مشابه 

محور فرهنگی باشد.
 قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه هر ملتی به 
قهرمان نیاز دارد و بدون قهرمان نابود می شود، 
بیان کرد: غربی ها قهرمان خیالی می سازند تا 
رویاهای خود از جمله رویای آمریکایی را حفظ 
کنند. یکی از دالیلی که ایران در طول تاریخ 
هستند.  آن  قهرمانان  است،  کرده  مقاومت 
کشور  آینده  برای  درست  قهرمانان  معرفی 

یکی از وظایف شوراست که نیاز به گروه های 
حرفه ای در دستگاه های مختلف دارد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: 
است که  این  از مهمترین وظایف شورا  یکی 
نگاه ها به حوزه ایثار و شهادت را تغییر دهد 
بنابراین ابتدا باید رویکرد آن تغییر کند. باید 
مناظراتی بین دستگاه ها و متخصصین شکل 
اسالم  تا  باشند  علمی  کانون هایی  و  بگیرد 
شناسان آنجا جمع شوند و برای اصالح مبانی 
کمک  یکدیگر  به  دستگاه ها  عملی  و  فکری 

کنند.
در این نشست پیشنهادهایی همچون »تدوین 
دایره المعارف دفاع مقدس«، »تشکیل کارگروه 
جهادی در فضای مجازی«، »بازخوانی وصایای 
تبیین«،  جهاد  طالیه داران  عنوان  به  شهدا 
»تمرکز بر فعالیت های معرفتی در حوزه ایثار 
رایانه ای«  بازی های  به  »توجه  و  شهادت«  و 

مطرح و بررسی شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح کرد:

ضرورت بازخوانی مأموریت های شورای هماهنگی و 
نظارت فرهنگ ایثار و شهادت

خدمات  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
در  جمعیت  این  توانمندی های  و 
تشریح  را  انقالب  از  پس  سال های 
چالش های  مهمترین  و  کرد 
منابع  جدی  کمبود  را  هالل احمر 
بیمه  و  استخدام  و مشکل  اعتباری 

امدادگران عنوان کرد.
پیرحسین کولیوند با حضور در یک 
نظام  در  حضور  تلویزیونی،  برنامه 
به  را  اسالمی  جمهوری  مقدس 
عنوان نعمتی دانست که باید از آن 
در راستای خدمت بیشتر و پرتوان تر 
استفاده  نیازمندان  و  مظلومان  به 

کرد.
کولیوند با تاکید بر اینکه هالل احمر 
و  خدمتگزار  و  مردمی  نهاد  یک 
سرمایه اصلی آن مردم است، افزود: 
کار در این جمعیت با نگاه داوطلبی 
در حال انجام است و مردم و خیرین 
نظر  از  را  خود  زندگی  از  قسمتی 
با    ... و  وقت،  مال،  دانش،  و  فکر 
یکی  کنند.  می  تقسیم  نیازمندان 
از کارهای بسیار ارزشمندی که در 
هالل احمر  در  انقالب  از  پس  دوره 
کرده،  پیدا  چشمگیری  رشد 
از  فداکاری،  ایثار،  روحیه  تقویت 
خودگذشتگی و مخصوصا داوطلبی 
بگویم  توانم  می  جرات  به  و  بوده 
حضرت امام خمینی)ره( این روحیه 
به روز گسترش  را زنده کرد و روز 
داوطلبان  تعداد  امروز  یافت. 

از همه  و  بوده  میلیونی  هالل احمر، 
روحانیان  از  مردم  مختلف  اقشار 
جای  جای  در   ... و  دانش آموزان  تا 
کشور به نیازمندان خدمت می کنند.

بیان  با  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
اینکه در دوره مدیریتی جدید، نگاه 
اجتماعی  ارتقای سرمایه  به  ویژه ای 
اصلی  سرمایه  به عنوان  جمعیت 
ما  وظیفه  کرد:  تاکید  دارد،  وجود 
حراست و پاسداری از اعتماد مردم 
به هالل احمر و تالش برای رساندن 
دست  به  خیر  خدمت  و  کار  کامل 

مستحقان است.
وی به چالش های این جمعیت اشاره 
کرد و گفت: به  شکل جدی با کمبود 
منابع مواجه ایم. امیدواریم در مجلس 
و  پیشنهادات هالل احمر  تصویب  با 
این  مناسب،  بودجه  گرفتن  درنظر 
رئیس  به  شود.  جبران  کمبودها 
نامه  باره  این  در  نیز  جمهوری 
نوشتیم که کمک کنند تا هالل احمر 
بتواند با توان هرچه بیشتر در همه 
مردم  کنار  در  نیاز  مواقع  و  حوادث 

باشد.
امداد و نجات از اصلی ترین خدمات 

هالل احمر است
محورهای  از  یکی  گفت:  کولیوند 
امداد  موضوع  هالل احمر،  در  اصلی 
است  اقلیمی  تغییرات  و  نجات  و 
ویژه ای  برنامه ریزی  آن  برای  که 
اخیر  جوی  حوادث  در  ما  داریم. 

در  محدودیت  علی رغم  کشور،  در 
ندادیم  اجازه  امکانات  و  موجودی 
پیدا  مشکلی  حادثه دیده  یک  حتی 
به  توجه  با  سریع  خیلی  و  کند 
آماده شدیم  هشدارهای هواشناسی 

و خدمت رسانی کردیم.
اخیر،  ماه  سه  در  افزود:  وی 
و  امداد  عملیات   ۹۹۳۷ هالل احمر 
نجات داشته که از این تعداد ۵۷۰۰ 
مورد، مربوط به حوادث جاده ای بوده 
و حدود ۳۳۰ مورد مربوط به سیل و 
بقیه موارد نیز، خدمات امدادونجات 

در برف و کوالک بوده است.
کولیوند با اشاره به اینکه در حوادث 
امدادرسانی  نفر  هزار   ۳۵۷ اخیر، 
نجات  نیز  زیادی  تعداد  و  شدند 
یافتند، اظهار داشت: عالوه بر نجات 
و  کوهستان  حوادث  در  افراد  جان 
حوادث دیگر، امدادگران ما با ایثار و 
گذشت از جان خودشان، برای پیدا 
افرادی که در  پیکر  انتقال  و  کردن 
جان  کوهنوردی  همچون  حوادثی 
زحمات  می دهند،  دست  از  را  خود 

زیادی برعهده دارند.
در  نفر  هزار   ۸۹ بر  بالغ  افزود:  وی 
حوادث جوی اخیر در کشور، اسکان 
ما  مردم  شدند.  داده  اضطراری 
نجیب هستند و همین که خدمات 
بسیار  کردند  دریافت  امدادی  اولیه 
ما  به  نعمت،  این  بودند.  شکرگزار 
مضاعفی  وجد  و  انگیزه  روحیه، 
برای خدمت رسانی شایسته به مردم 

می دهد.
به  منجر  مسئوالن  با  همدلی   

هم افزایی در خدمت شد
و  هماهنگی  درباره  کولیوند 
دستگاه های  میان  موجود  همدلی 
و  استانداران  افزود:  خدمت رسان 
پای  اخیر،  حوادث  در  مسئوالن 
انتقال  برای  که  جایی  تا  بودند  کار 
۱۲۰ تن اقالم زیستی و امدادی به 
مناطق سیل زده کشور، ما با تماس 

ارتش،  و  با فرماندهان محترم سپاه 
چهار  وسیله  به  را  اقالم  توانستیم 
به  بیشتری  سرعت  با  و  هواپیما 

منطقه ارسال کنیم.
مزیت  جوانان؛  پرشور  حضور   
سایر  به  نسبت  ایران  هالل احمر 

جمعیت های ملی
در  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
با  ایران  مقایسه خدمات هالل احمر 
سایر جمعیت های ملی در کشورهای 
چند  ایران  هالل احمر  گفت:  دیگر 
مزیت دارد. وضعیت حضور جوانان و 
داوطلبان هالل احمر ایران چه از نظر 
روحیه خدمت و چه از نظر تعداد، در 
دنیا بی نظیر است. در بعد بین الملل، 
هدف  با  هالل  خانه های  راه اندازی 
تحقق »هرخانواده یک امدادگر« نیز 
به  بین المللی  فدراسیون  سطح  در 
عنوان الگوی آموزش و توانمندسازی 
قرار  استقبال  و  توجه  مورد  جوامع 
خود  تجارب  می توانیم  ما  و  گرفته 
را در این زمینه به کشورهای دیگر 

انتقال دهیم.
سایه  در  بی منت  و  موثر  خدمت 

بی رحمانه ترین تحریم ها
تحریم های  وجود  با  افزود:  کولیوند 
حوزه  در  خدمت رسانی  که  ظالمانه 
تامین  و  و خرید  درمان  و  بهداشت 
درمانی  و  دارویی  تجهیزات  و  اقالم 
است،  کرده  مواجه  مشکل  با  را 
هالل احمر چه در زمینه واردات ۱۲۰ 
در  چه  و  کرونا  واکسن  دز  میلیون 
واکسیناسیون مردم و واکسیناسیون 
مهاجران و پناهندگان افغانستانی در 
منت  بی  و  سرعت  با  کشور،  داخل 
که  خدماتی  است.  کرده  فعالیت 
هالل احمر به پناهندگان و مهاجران 
بوده  متفاوت  کشورها  سایر  با  داده 
و  هستیم  تحریم  چراکه  است 
زیستی  اقالم  راحتی  به  نمی توانیم 
داشته  اختیار  در  را  بشردوستانه  و 

باشیم.

کمبود منابع اعتباری و استخدام امدادگران 
اصلی ترین چالش های هالل احمر

اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیرتعاون،   
گفت: یکی از رویکردهای »وزارت 
شرایط  تقویت  و  اصالح  مردم«، 
زیرساختی تعاونی ها است تا بستر 
فعالیت بهتر آنها در کشور فراهم 

شود.
کار  تعاون،  وزارت  از  نقل   به  
اهلل  »حجت  اجتماعی،  رفاه  و 
هم  نشست  در  عبدالملکی« 
تعاونی  های  شرکت  با   اندیشی 
بزرگ مقیاس کشور اظهار داشت: 
و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
رئیس جمهوری به فعالیت تعاونی 

ها اعتقاد دارند.
مسووالن  همه  اگر  افزود:  وی   
باور  تعاون  فرهنگ  به  کشور 
حرکتی  مسیر  باشند،  داشته 
بزرگ برای فعالیت در این بخش 

فراهم می شود.
ویژه  نگاه  خواستار  عبدالملکی، 
مسووالن در سطوح مختلف ملی 

و استانی به تعاونی ها شد.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون ،  وزیر 
سیزدهم  دولت  در  بیان داشت: 
وزارت  و  است  مردم  با  محوریت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدفی 
در  و  ندارد  مردم  به  خدمت  جز 
این مسیر تعاونی ها اهمیت بسیار 

زیادی دارند.
به  مردم  وزارت  در  ادامه داد:  وی 
نفر  میلیون   ۶۵ با  طورمستقیم 
اقشار  قالب  در  کشور  افراد  از 
مختلف ارتباط وجود دارد که در 
با  مرتبط  و  الزم  اقدامات  انجام 
این حوزه باید مردم نیز در عرصه 

فعالیت ها حضور داشته باشند.
سیزدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
بسیاری  های  تعاونی  اضافه کرد: 
رسانی  در کشور مشغول خدمت 
تعدادی  البته  هستند،  مردم  به 
از تعاونی ها نیز دارای مشکالتی 
هستند که باید برای حل مسائل 

آنها چاره جویی کرد تا در مسیر 
خدمت رسانی فعال باشند.

رفع  ادامه داد:  عبدالملکی 
با  مرتبط  مسائل  و  مشکالت 
ها  استان  تمامی  به  ها  تعاونی 
تعاون  امور  معاونت  و  شده  ابالغ 
این  حل  پیگیر  جدیت  با  نیز 

مسائل است.
که سه  زمانی  از  آورشد:  یاد  وی 
تعاون،  های  حوزه  در  وزارتخانه 
ادغام  با هم  اجتماعی  رفاه  و  کار 
شده اند، به اندازه کافی و به میزان 
ظرفیت های تعاون، به این بخش 
و در چارچوب  است  نشده  توجه 
اقدامات این دولت تصمیم داریم 

بخش تعاون را تقویت کنیم.
اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیرتعاون، 
برای تخفیف های مالیاتی  گفت: 
تعاونی ها به زودی تصمیم گیری 

می شود.
ایجاد هم افزایی در میان تعاونی ها

امور  معاون  مسکنی«،  »مهدی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون 
نشست  این  در  نیز  اجتماعی 
گفت: یکی از اهداف برگزاری این 
گردهمایی ایجاد هم افزایی میان 
شرکت های تعاونی بزرگ مقیاس 

است.
مجاهدت  با  باید  داد:  ادامه  وی 
مسائل  و  باشیم  یکدیگر  کنار  در 
و مشکالت حوزه مرتبط با تعاونی 

ها را در کشور حل کنیم.
معاون وزیرر تعاون اضافه کرد: با 
بهره مندی از این نشست ها و به 
اشتراک گذاری تجربیات می توان 
مسائل و مشکالت را شناسایی و 
برای حل آنها چاره اندیشی  کرد.

عامل  مدیران  نشست  این  در 
شرکت های تعاونی بزرگ مقیاس 
کشور به بیان مشکالت و مسائل 
خود  های  تعاونی  به  مربوط 

پرداختند.

وزیر رفاه: زیرساخت 
تعاونی های کشوراصالح 

و تقویت می شود

خبر

رئیس قوه قضاییه : 
آیت اهلل صافی گلپایگانی همواره منشا خیر برای 

نظام مقدس جمهوری اسالمی بود

رئیس قوه قضاییه در پیام تسلیت ارتحال مرجع عالیقدر آیت اهلل 
صافی گلپایگانی گفت: این عالم برجسته و فقیه مکتب آل اهلل 
علیهم السالم همواره منشا خیر کثیر برای حوزه های علمیه، نظام 

مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف ایران بوده است.
و  االسالم  پیام حجت  در  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  
ارتحال شیخ  است:  آمده  اژه ای  المسلمین غالمحسین محسنی 
المراجع حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی، موجب تأسف 
و تأثر گردید. سراسر عمر نورانی و با برکت این عالم برجسته و 
فقیه مکتب آل اهلل علیهم السالم و بخصوص در مدت زمانی که از 
سوی بنیانگذار انقالب اسالمی امام راحل )ره( در شورای محترم 
نگهبان حضور داشته اند، همواره منشا خیر کثیر برای حوزه های 
علمیه، نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف ایران بوده 

است.
رئیس قوه  قضاییه افزود: اینجانب مصیبت فقدان این مرجع عظیم 
الشان را به پیشگاه حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداه و نایب بر 
حقش حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(، مراجع 
معظم تقلید و علمای عظام و فضالی حوزه های علمیه و عموم 
شیعیان، ارادتمندان و مقلدان ایشان و بویژه به بیت شریف معظم 
علو  متعال  خداوند  درگاه  از  ایشان  برای  و  می گویم  تسلیت  له 
درجات و غفران واسعه و برای بازماندگان و منسوبان، اجر جزیل 

و صبر جمیل مسئلت می نمایم.
از  پس  گلپایگانی  صافی  لطف اهلل  شیخ  حاج  آیت اهلل العظمی   

دوره ای بیماری، در پی ایست قلبی به ملکوت اعلی پیوست.
این فقیه اهل  بیت، از شاگردان برجسته آیات عظام بروجردی، 
حجت، خوانساری و گلپایگانی بود و مدتی نیز در نجف اشرف از 
آیات محمدکاظم شیرازی و محمدعلی کاظمی بهره برده بود و 
در مقطع حضورش در شورای استفتای آیت اهلل بروجردی، کتاب 
منتخب االثر درباره امام زمان )عج( را به توصیه استاد خود نوشته 

است.
یاد  المراجع«  به عنوان »شیخ  او  از  آیت اهلل صافی گلپایگانی که 
شده، سالیان متمادی در حوزه علمیه قم به تدریس و تحقیق و 
تألیف آثار گوناگون فقهی، کالمی و حدیثی پرداخت و عضویت 
در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و 
دبیری آن با حکم امام خمینی )ره( از جمله فعالیت های سیاسی 

این مرجع فقید بوده  است.
آثاری  از جمله  از ۸۰ عنوان کتاب  بیش  عالیقدر  این مرجع  از 
همچون منتخب  االثر، اوقات الصلوات، بیان االصول و ثالث رسائل 
فقهیه برجای مانده که برخی از آنها جایزه کتاب سال والیت و 

کتاب سال مهدویت را به دست آورده اند.
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سالجقه: با تامین حقابه تاالب ها به ریزگردها اجازه جوالن نمی دهیم
حفاظت  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون 
تاالب  جهانی  روز  مناسبت  به  پیامی  در  محیط زیست 
 - علمی  روش های  آخرین  از  استفاده  با  گفت:  ها 
مدیریتی و بهره برداری از همه تجارب عالمان، سمن ها 
و مشارکت های مردمی و با تامین حقابه تاالب ها، اجازه 

جوالن به ریزگردها را نخواهیم داد.
به نقل  از سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام علی 
مدیریت  نهیم،  ارج  را  ها  »تاالب  است:  آمده  سالجقه 
کنیم، احیا کنیم و دوست بداریم«؛ دوم فوریه هر سال 
یکی  احیای  و  با حفظ  رابطه  در  پیمانی جهانی  یادآور 
آبی  منابع  و  اکوسیستم  زیباترین جلوه های حیات،  از 
جهان است که در چینش بی نقص خلقت، محل استقرار 
این منبع عظیم تنوع زیستی، ایجاد اشتغال، طراوت و 
شادابی و رازهای نهفته به نحوی تعبیه شده است که 
طنازی خلقت و جلوه نمایی انضباط و نظم حکایت از 
این  قاب  در  که  دارد  بدیل  بی  معماری  و  مدیر  تدبیر 
نقاشی حیات، زیباترین جلوه های خودنمایی و نمایش 

طرفی  از  و  است  کشیده  رخ  به  را  حضورش  تجلی  و 
آن  از  صحیح  برداری  بهره  و  حفظ  به  را  عاقل  انسان 

توصیه کرده است.
این پیام می افزاید: » اما همینک این مائیم و این نحوه 
امروز  بزرگ  دار  امانت  و  بشری  بزرگ  میراث  مدیریت 

و فرداها.«
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این پیام تصریح 
می کند: نگاه امروز ما، اکنون و در آینده ای نه چندان 
و  شاید شرایط طبیعی حاکم  قضاوت خواهد شد.  دور 
مساعدت بی تدبیری های انسان باعث شده که به تدریج 
و  طراوت  شدن  کمرنگ  تاالبی،  سطوح  کاهش  شاهد 
زیبایی، تبدیل چهچه های مستانه پرندگان و آبزیان به 
بغض در گلو نشسته، برخاسته از افول تدریجی زیستگاه 
و  باشیم  )مهاجرین(  موقت  و  دائمی  پناهگاه  تنها  و 
مادران  الالیی  با  روزگاری  که  تاالب  نشینان  حاشیه 
قوت الیموت،  تامین  در جهت  پدران  بی وقفه  تالش  و 
می کردند،  تطهیر  دیدگان  با  و  تفسیر  رویا  با  را  تاالب 

حاشیه  در  رنجیده  و  سوخته  آفتاب  چهره ای  با  امروز 
تاالب رویای روزهای از سرگیری عشق بازی با تاالب را 
در سر می پرورانند و امیدوارانه از مسئوالن مطالبه انجام 

وظایف را دارند.
عنوان  به  ما  بر  است:  آمده   سالجقه  پیام  ادامه  در 
مجموعه خانواده بزرگ محیط زیست کشور فرض است 
مدیریتی   - علمی  های  روش  آخرین  از  استفاده  با  که 
و  ها  سمن  و  عالمان  تجارب  همه  از  برداری  بهره  و 
مشارکت مردم و جوامع محلی، این رویای امید را بارور 
و تبدل به یقین نماییم تا به جهان اعالم کنیم، فرزندان 
سرزمین ایران اسالمی به پاسداشت نام بلند کنوانسیون 
و  حفظ  جهت  در  خود  پیمان  و  عهد  بر  حتما  رامسر 
ارتقای این لکه های زیبا و بی جایگزین سرزمین مان 
به  اجازه  آنها،  حقی  حقابه  جدی  مطالبه  با  و  هستیم 
اکوسیستم های  این  جوالن ریزگردها و کمرنگ شدن 
گرانبها را نخواهیم داد بنابراین با مدیریت صحیح، احیا 

می کنیم و دوستی را گسترش می دهیم.



اخبار

فرماندار رباط کریم :روستاها 
بسوی درآمد پایدار قدم بردارند

فرماندار رباط کریم در بازدید از روستای کاظم آباد 
گفت روستاها ی شهرستان رباط کریم باید بسوی 

درآمد پایدار قدم بردارند.
جلسه بررسی مشکالت  روستای کاظم آباد با حضور 
دکتر امید احمدی سرپرست فرمانداری رباط کریم 
به همراه دکتر نظری بخشدار مرکزی ، زمانی رئیس 
اداره راه ، شریفی رئیس آموزش و پرورش برگزارشد. 
در  میدانی  حضور  با  کریم  فرمانداررباط  همچنین 
اسالمی  شوراهای  و  دهیار  همراه  به  روستا  سطح 
صادر  را  روستا  مشکالت  رفع  برای  الزم  دستورات 

کرد.
دکتر احمدی در حاشیه این بازدید گفت : پروژهای  
روستا نباید بصورت سلیقه ای عمل شود وخدمات 

باید عامل منفعه برای روستا باشد.
وی افزود : تصمیم گیریها باید تعریف شده وبراساس 
هم  آتی  سالهای  تا  باشد  مشخص  و  عمل  برنامه 

براساس همین دستوالعمل اجرا شود.
  فرماندار رباط کریم در ادامه ضمن تاکید بر پیگیری 
مطالبات روستاییان از دستگاه های اجرایی خواست 

برای حل این مشکالت از هیچ تالشی دریغ نکنند.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
تصفیه خانه  دوم  مدول  اجرایی  عملیات  کرمانشاه، 
فاضالب شهر کرمانشاه تا قبل از پایان سال آغاز می شود. 
علیرضا کاکاوند در جمع خبرنگاران با اشاره به معضل 

فاضالب  تصفیه خانه  اینکه  و  کرمانشاه  شهر  فاضالب 
نیاز  جوابگوی  دیگر  نفر  هزار   ۳۳۰ ظرفیت  با  کنونی 
شهر نیست، اظهار کرد: در همین راستا و با پیگیری های 
شهر  فاضالب  تصفیه خانه  دوم  مدول  گرفته  صورت 

کرمانشاه اواخر بهمن یا اوایل اسفند کلنگ زنی خواهد 
بود  مانده  معطل  سالها  پروژه   این  داد:  ادامه  وی  شد. 
خواهیم  آن  اجرایی  عملیات  آغاز  شاهد  زودی  به  و 
بود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر کرمانشاه را 
برای ۳۳۰ هزار نفر اعالم کرد و یادآور شد: اعتبار برآورد 
شده برای اجرای این طرح نیز ۴۰۰ میلیارد تومان است 
به مناقصه گذاشته خواهد شد.  البته اجرای پروژه  که 
کرمانشاه  فعلی  فاضالب  تصفیه خانه  کاکاوند،  گفته  به 
اگرچه فعال است، اما بخشی از سیستم آن فرسوده و 
مستهلک شده که کار خرید پمپ برای آن در دستور کار 
قرار دارد. وی تاکید کرد: عالوه بر این دو مدول، برای 
تصفیه کامل فاضالب شهر کرمانشاه به مدول سوم هم 
نیاز داریم که این مدول نیز با ظرفیت حدود ۳۳۰ هزار 

نفر باید طراحی شود.
با  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیان اینکه معضل فاضالب شهر کرمانشاه صرفا به ایجاد 
باید در  نیست، خاطرنشان کرد:  تصفیه خانه ها محدود 
بگیرد.  اقداماتی صورت  نیز  آوری  زمینه خطوط جمع 
کاکاوند مجموع اعتباراتی که برای ساماندهی فاضالب 
شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۹ برآورد شده بود را ۲۱۰۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد که قطعا به نرخ امروز بسیار 
بیشتر شده است. وی اصلی ترین عامل آلودگی برخی 
رودخانه ها مانند آبشوران و قره سو را کامل نبودن شبکه 
کرد:  عنوان  و  دانست  فاضالب  تصفیه  و  آوری  جمع 

متاسفانه در چند نقطه نیز فاضالب خام وارد رودخانه قره 
سو می شود که عمدتا مربوط به مناطقی مانند مرادآباد، 
کیهانشهر و ... است. به گفته این مسئول، بجز فاضالب 
شهر فاضالب های دیگری نیز در بخش کشاورزی و ... 
در طول مسیر وارد رودخانه قره سو می شود. مدیرعامل 
وضعیت  به  کرمانشاه  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
تصفیه خانه فاضالب سایر شهرستان های استان هم اشاره 
کرد و ادامه داد: اگر ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار داشته 
باشیم، پنج تصفیه خانه استان در روانسر، جوانرود، تازه 
آباد، کرند و سرمست که اکنون در دست احداث است به 
بهره برداری خواهد رسید. کاکاوند اضافه کرد: دو مورد از 
این تصفیه خانه های فاضالب در نیمه اول و دو مورد نیز 
در نیمه دوم سال آینده افتتاح خواهد شد. وی با بیان 
اینکه هم اکنون ۷۰ درصد فاضالب در شهرهای استان 
جمع آوری و ساماندهی می شود، افزود: در این زمینه از 

میانگین کشور باالتر هستیم.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  که  دیگری  موضوع 
استان کرمانشاه به آن اشاره کرد مشکل تامین آب در 
روستاهای کرمانشاه بود که در این خصوص عنوان کرد: 
متاسفانه حوزه آب روستایی کرمانشاه جا مانده بود و از 
نیمه دوم سال اقدامات خوبی را در این بخش رقم زدیم. 
وی به وضعت تنش آبی در روستاهای استان اشاره کرد 
و با بیان اینکه حدود ۴۶۰ روستای استان فصل گرمای 
امسال را با تنش آبی پشت سر گذاردند، افزود: جمعیت 

این روستاها نزدیک به ۷۰ هزار نفر بود.

مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه تا 
پایان سال کلنگ زنی می شود

اخبار

خیریه های سالمت در رباط کریم 
خدمات درمانی ارایه می دهند

جلسه استفاده از ظرفیتهای خیرین سالمت و گروهای 
رئیس   ، فرماندار  احمدی  امید  دکتر  با حضور  جهادی 
بیمارستان فاطمه الزهرا )س( دکتر امامی رئیس شبکه 
بهداشت و درمان رباط کریم ، مسئوالن علوم پزشکی 
سالن  در  جهادی  وگروهای  خیرین  حوزه  در  ایران 

جلسات برگزار شد
رباط  روستاهای  و  مناطق  گفت:  احمدی  امید  دکتر   
کریم در عرصه ی بهداشتی_درمانی از درجه  محرومیت 
و  است،  برخوردار  دیگر  مناطق  به  نسبت  بیشتری  
مشکالت شهرستان  قابل رویت است که نیازمند همت 
جدی مسئوالن و  خیرین برای برطرف کردن این قبیل 

مشکالت هستیم.
بهداشتی   و  افزود: خدمات درمانی  رباط کریم  فرماندار 
شهرستان باید ارتقا و توجه ویژه شود چون اکثرکشورها 
در تمام دنیا به  بحث درمان  توجه و جزءاولویت ها  قرار 

می دهند.
وی با اشاره به کمک های بیرونی در حوزه بهداشت و 
درمان گفت :  در بهداشت و درمان کمک های بیرون 
می تواند به  سالمت مردم کمک کنند و باید از ظرفیت 

شهرکهای صنعتی و خیرین استفاده کرد.
کشور  شهرها  در  جمعیتی  رشد  افزود:  احمدی  دکتر   
شهرستان  در  رشد  این  ولی  نیست  درصد  دو  بیشتراز 
ساکنین   اکثر  و  است  درصد   ۳۰ از  بیش  کریم  رباط 
مسکن مهر از افراد بی سرپرست و یا بدسرپرست هستند 
که می توان خدمات بهداشت و درمان رایگان به این افراد 

نیازمند ارایه داد.
وی در ادامه بیان داشت : شهر ستان رباط کریم هفت 
باید  مناطق  در  درمانی  وخدمات  دارد  منفصل  منطقه 
بصورت هدفمند بهره وری شده در جاهای قرار گیرد تا 

مردم مستضعف از این خدمات استفاده کنند.
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افتتاح ۱۱۰ واحد مسکونی ویژه 

مددجویان در گلستان
بابایی  رئیس کمیته همیاری و تشکل های مردمی 
امسال  فجر  ستاد دهه فجر گلستان گفت: در دهه 
گلستان  در  مددجویان  ویژه  مسکونی  واحد   ۱۱۰
افتتاح و ۴۰۰ واحد نیز کلنگ زنی می شود.»عیسی 
بابابی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستگاه های 
مختلف عضو کمیته همیاری و تشکل های مردمی 
های  بخش  در  را  خود  های  برنامه  فجر  دهه  ستاد 
عمرانی، فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال جمع بندی 
انجام  اقدامات  این  امسال  فجر  دهه  در  که  کردند 
کند. شیرین  را  مردم  کام  امیدواریم  و  شد  خواهد 

رئیس کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه 
فجر گلستان افزود: افتتاح و کلنگ زنی ۷ هزار واحد 
مسکونی از برنامه های این کمیته در ایام دهه فجر 
است که ۵۰۰ واحد اخیرا کلنگ زنی شده و عملیات 
اجرایی ۴۰۰واحد دیگر نیز در این ایام آغاز می شود. 
عالوه براین ۱۱۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان نیز 
رسید. خواهد  برداری  بهره  به  امسال  فجر  دهه  در 

بابایی گفت: در بخش فرهنگی نیز برگزاری نشست 
های بصیرتی، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری 
جشن ها و همایش ها و غیره پیش بینی شده است 
که با حضور جامعه هدف در استان اجرا می شود.وی 
ادامه داد: در زمینه کارآفرینی و اشتغال نیز بیش از 
۲۰۰ برنامه داریم. همچنین در حوزه حمایتی توزیع 
۲ هزار و ۹۸۸ دستگاه لوازم گرمایشی شامل بخاری 
است.  توزیع  حال  در  مددجویان  بین  آبگرمکن  و 
و  میلیارد  ارزش ۱۰  به  امسال ۴۰۰ سری جهیزیه 
نیازمند  نوعروسان  بین  و  تهیه  تومان  میلیون   ۴۰۰
نیکوکاری  براین ۱۷ مرکز  توزیع خواهد شد. عالوه 
شود. می  افتتاح  استان  در  متمرکز  صورت  به  نیز 

مدیرکل کمیته امداد گلستان عنوان کرد: ۱۴۷ طرح 
مددجویان  ویژه  استان  در  اشتعالزایی  و  اقتصادی 
نیز در  تومان  میلیون  میلیارد و ۵۰۰  ارزش ۱۴  به 
ایام  چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
تهیه  افزود:  برداری می رسد.وی  بهره  به  استان  در 
زائرسرای  زنی  بسته های معیشتی، کلنگ  توزیع  و 
خالدنبی، برگزاری جشن های انقالب، تحویل سند 
مالکیت ۲۱۰۰ واحدهای مسکونی روستایی، افتتاح 
کارگاه  و  آبادکتول  علی  در  مس  بازیافت  کارخانه 
شیرینی سنتی در گنبدکاووس از جمله برنامه هایی 
است که از سوی دستگاه های عضو این  کمیته انجام 

خواهد شد

افتتاح ۱۰ واحد صنعتی، معدنی 

و زیرساختی آذربایجان غربی 

در دهه فجر  

استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
فرا  مناسبت  به  کرد:  اظهار  غربی  آذربایجان 
صنعتی،  واحد   ۱۰ فجر  دهه  اهلل  ایام  رسیدن 
حضور  با  نمادین  بصورت  زیرساختی  و  معدنی 
مسوالن کشوری، استانی و محلی افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
وتجارت استان آذربایجان غربی، غالمرضا بابایی 
گفت: بمناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر ۱۰ 
استان  در  زیرساختی  و  معدنی  صنعتی،  واحد 
کشوری،  مسوالن  حضور  با  نمادین  بصورت 
استانی و محلی افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

خواهند گرفت.
وی افزود: طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۱۹۵ 
از  بیش  گزاری  سرمایه  حجم  با  صنعتی  واحد 
۲۸ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال مورد بهره برداری 
قرار گرفته و وارد مدار تولید شداند که با بهره 
برداری از این واحدهای تولیدی صنعتی زمینه 
اشتغال مستقیم برای ۲ هزار و ۸۷۱ نفر فراهم 

شده است.
به  صنایع  حوزه  در  امسال  کرد:  تصریح  بابایی 
یا  و  ایجادی  برداری  بهره  پروانه  صدور  لحاظ 
به مدت زمان  توسعه واحدهای صنعتی نسبت 
افزایش  از ۲۴ درصد  مشابه سال گذشته بیش 
داشتیم و از لحاظ حجم سرمایه گذاری نزدیک 
از  بیش  اشتغالزایی  حوزه  در  و  درصد  به ۱۲۰ 
۱۴ درصد افزایش را شاهد بودیم. رییس سازمان 
غربی  آذربایجان  استان  وتجارت  معدن  صنعت، 
عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 
۲ هزار ۹۱ فقره جواز تأسیس و توسعه با حجم 
سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال 
و با پیش بینی ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۶ 

هزار و ۳۳ نفر صادر شده است.
جواز  صدور  زمینه  در  کرد:  نشان  خاطر  بابایی 
امسال  تأسیس و توسعه طی ۱۰ ماهه نخست 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ 
لحاظ حجم  از  از ۵۷ درصد،  بیش  صدور جواز 
از ۶۷۶ درصد  انجام شده بیش  سرمایه گذاری 
به ۶۸ درصد  نزدیک  اشتغال  ایجاد  لحاظ  به  و 

افزایش را شاهد بودیم.
غربی  آذربایجان  استان  صمت  سازمان  رییس 
بار  اولین  برای  امسال  فجر  دهه  در  کرد:  بیان 
فرآوری  واحد  بوکان  در شهرستان  و  استان  در 
ساالنه  تولید  ظرفیت  با  آهن  سنگ  کنسانتره 
۱۰۰ هزار تن کنسانتره آهن برای جلوگیری از 
خام فروشی این ماده معدنی افتتاح و مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت که با فعالیت این واحد 
معدنی  مواد  برای  افزوده  ارزش  ایجاد  بر  عالوه 
فعال  برای  محرکی  موتور  مذکور  واحد  استان 
سازی معادن آهن راکد در استان نیز محسوب 

خواهد شد.

 به مناسبت ایام اهلل دهه فجر ویژه برنامه های 
مطهر  حرم  در  متنوعی  مذهبی  و  فرهنگی 

رضوی برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با 
اشاره به جزئیات این برنامه گفت: همزمان با 
آغاز ایام اهلل دهه فجر، ویژه برنامه های فرهنگی 
و مذهبی متعددی برای زائران و مجاوران حرم 
از  که  است  شده  دیده  تدارک  رضوی  مطهر 
شب ۱۲ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه 

ادامه خواهد داشت.
افزود:   شریعتی نژاد  حسین  االسالم  حجت 
و  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  آغاز  با  همزمان 
میهن  به  خمینی)ره(  امام  بازگشت  سالروز 
»انقالب  عنوان  با  برنامه ای  ویژه  اسالمی، 
مستضعفان،  خمینی)ره(  امام  اسالمی، 
شب  و  ظهر  نوبت   ۲ در  انقالب«  پیشگامان 
امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی  رواق  در 

گروه  همخوانی  اجرای  که  می شود  برگزار 
آئینی و  سرود گلدسته های حرم، شعرخوانی 
سخنرانی حجت االسالم احمدرضا حاجتی از 

جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.
رواق  در  مراسمی  کرد:همچنین  عنوان  وی 
امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد که شامل 
بخش های متنوعی از جمله معرفی کتاب »یک 
روایت معتبر درباره روابط ایران و فلسطین« 
است.  مطهر  حرم  خمینی)ره(  امام  رواق  در 
همچنین در این برنامه حجت االسالم ابوترابی 
ویژه  ادامه  در  و  می پردازد  ایراد سخنرانی  به 
شد.  خواهد  برگزار  دینی  پرسمان  برنامه 
 ۱۳ چهارشنبه،  روز  داد:  ادامه  شریعتی نژاد 
»انقالب  عنوان  با  مراسمی  نیز  ماه  بهمن 
از  علمی«  خودباوری  دانشگاهیان،  اسالمی، 
ساعت ۱۸ با معرفی کتاب »صورت و سیرت 
انقالب اسالمی« برگزار خواهد شد. وی گفت: 

انقالب«  یاران  با  »همراه  برنامه  در  همچنین 
که ویژه بیان خاطرات انقالب اسالمی از زبان 
انقالبیون شهر مشهد پیش بینی شده، حسن 
حرم  فراشان  دوم  کشیک  خدام  از  ربانی راد 
مطهر رضوی خاطراتی را از آن مبارزات انقالبی 

مردم بازگو خواهد کرد.
آستان قدس رضوی  اسالمی  تبلیغات  معاون 
یکی دیگر از ویژه برنامه های شاخص فرهنگی 
و مذهبی حرم مطهر رضوی به مناسبت ایام 
»میهمانی  باشکوه  مراسم  را  فجر  دهه  اهلل 
الله ها« اعالم و اضافه کرد: این برنامه  در روز 
شب  با  همزمان  و  ماه  بهمن   ۱۴ پنجشنبه، 
در  برگزار می شود.  باقر)ع(  امام محمد  میالد 
این مراسم آیت اهلل محسن کازرونی سخنرانی 
»همراه  ویژه  برنامه  میهمان  و  کرد  خواهد 
عباس  حجت االسالم  نیز  انقالب«  یاران  با 
مقدسیان، رئیس سابق عقیدتی سیاسی لشکر 

۷۷ خراسان، خواهد بود.
از  روز  پنجمین  در  کرد:  تصریح  شریعتی نژاد 
ایام اهلل دهه فجر نیز، شامگاه جمعه ۱۵ بهمن 
ماه  از ساعت ۱۸ مراسمی با عنوان »انقالب 
اسالمی، معنویت و بصیرت و خدمت صادقانه« 
با سخنرانی کارشناسان دینی و مداحی ذاکران 
طاهری  حسین  و  محمدرضا  بیت)ع(  اهل 
محمدتقی  حجت االسالم  و  می شود  برگزار 
اربابی، مسئول دادسرای ویژه روحانیت انقالب، 
خاطرات دوران انقالب را در ویژه  برنامه »همراه 
با یاران انقالب« روایت می کند. معاون تبلیغات 

اسالمی آستان قدس رضوی گفت: در ۱۶ بهمن 
ماه همزمان با شب شهادت امام علی النقی)ع( 
با عنوان »انقالب اسالمی،  برنامه ویژه ای  هم 
سخنرانی  با  دینی«  غیرت  عترت،  قرآن، 
و  می شود  برگزار  یزدی  راشد  حجت السالم 
حجت االسالم محمد باقر فرزانه؛ دبیرشورای 
بازگوکننده  خراسان  علمیه  حوزه  عالی 
انقالب«  یاران  با  »همراه  برنامه  در  خاطرات 
خواهد بود. در شامگاه یکشنبه و دوشنبه، ۱۷ 
و ۱۸ بهمن ماه نیز حجج  اسالم راشد یزدی و 
آقا تهرانی سخنران مراسم هستند و ۲ میهمان 
برنامه مرور خاطرات انقالب نیز حجت االسالم 
وفایی  محمد  حجت االسالم  و  یزدی  راشد 
برنامه های حرم  مغانی خواهند بود. وی ویژه 
مطهر رضوی به مناسبت روز نیروی هوایی را 
نیز تشریح کرد و گفت: به این مناسبت شامگاه 
»انقالب  برنامه  ویژه  ماه  بهمن   ۱۹ سه شنبه 
در   نظامی«  اقتدار  و  امنیت  ثبات،  اسالمی، 
رواق امام خمینی)ره( برگزار می شود و برنامه 
»همراه با یاران انقالب« میزان محمد قائمی از 
فعاالن انقالبی شهر مشهد خواهد بود. شامگاه 
چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه نیز 
برنامه تبلیغی حرم مطهر رضوی با سخنرانی 
برگزار  بوشهری  حسینی  سیدهاشم  آیت اهلل 
می شود و عالوه بر تداوم اجرای برنامه »همراه 
حاج  بیت)ع(،  اهل  ذاکران  انقالب«،  یاران  با 
احمد واعظی و حاج سعید حدادیان، در جمع 

زائران اجرای برنامه خواهند داشت.

 ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی 
به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

ای  منطقه  برق  مدیرعامل  صباغ  سیدعلی اکبر 
سمنان   در نشست خبری اعالم برنامه های دهه 
فجر در شرکت برق منطقه ای سمنان بیان کرد: 
تامین برق صنایع در استان سمنان با مشکل روبه 
رو نیست و مصرف برق استان در حوزه های مختلف 

در اوج مصرف به ۷۰۰ مگاوات می رسد.
 وی افزود: سرمایه گذاری ها برای تولید ۲ هزار و 
۴۰۰ مگاوات برق در استان انجام شده است و برق 
مازاد تولید به استان های همجوار منتقل می شود.

 صباغ ادامه داد: با توجه به قوانین و ضوابط مشکل 
تامین برق صنایع در استان سمنان وجود ندارد و 
چهار پست ثابت و سیار برق دراستان پیش بینی 

شده است.

پایان  تا  سرخه  صنعتی  شهرک  پست  افزود:  وی 
شش  در  دامغان  صنعتی  شهرک  پست   ،۱۴۰۰
های سیار شهرک صنعتی  اول ۱۴۰۱، پست  ماه 
شاهرود و شهرک صنعتی ایوانکی در سال ۱۴۰۱ به 

بهره برداری می رسد.

 مدیرعامل برق منطقه ای سمنان خاطرنشان کرد: 
نیروگاه انرژی خورشیدی نیز سال ۱۴۰۱ به بهره 
برداری می رسد، همچنین چند طرح با همکاری 
می  افتتاح   ۱۴۰۰ فجر  دهه  در  خصوصی  بخش 

شود.
یادآورشد:  طرح های دومداره کردن خط   صباع 
۶۳ کیلوولت میامی کالپوش به طول ۸۰ کیلومتر و 
۱۹ طرح اصالح و بهینه سازی شبکه انتقال و فق 
با سرمایه گذاری شرکت  استان  توزیع در سراسر 
بالغ بر ۳۷۵ میلیارد و  اعتباری  برق منطقه ای و 

۹۹۷ میلیون ریال به بهره برداری می رسد.
با سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز  افزود:   وی 
ارتباط  پارسه  نیروگاه  تکمیل ظرفیت  طرح های  
گرمسار و گام  اول شرکت افق تامین انرژی پارس 

با اعتبار ۵۹۰ میلیاردریال افتتاح می شود.
 صباغ اظهارداشت: شمار طرح های در دست اقدام 
پست های انتقال و فوق توزیع استان سمنان به ۱۲ 
مورد و طرح های خطوط انتقال و فوق توزیع به سه 

مورد می رسد.

ای  منطقه  برق  شرکت  بدهی  ابرازکرد:  وی   
سمنان به ۲۶۰ میلیارد ریال و بستانکاری به ۱۵۰ 
میلیاردریال می رسد و مشترکین عمده برق منطقه 

ای کمتر ۱۰ شرکت در استان سمنان هستند.

یادآورشد:  سمنان  ای  منطقه  برق  مدیرعامل   
شاخص تلفات شبکه برق استان از ابتدای سال تا 
پایان دیماه ۱.۸۴ است و کمبود برق در مصارف 

خانگی وجود ندارد.

 مدیرعامل برق منطقه ای سمنان:  7۰ درصد مصرف برق 
سمنان در حوزه تولید است
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پایان همکاری پروفسور اسپانیایی با تیم ملی 

هندبال؛ »فرناندز« دلیلش را هم گفت

سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال کشورمان با انتشار 
پستی در اینستاگرام از پایان همکاری خود با این تیم 

خبر داد.
 پس از پایان کار تیم ملی هندبال کشورمان در مسابقات 
قهرمانی آسیا و کسب جواز حضور در مسابقات جهانی، 
»مانوئل مونتایا فرناندز« سرمربی تیم ایران قراردادش 
به پایان رسید و از عربستان راهی اسپانیا شد تا شائبه 

پایان همکاری او با تیم ملی به وجود آید. 
فضای  در  پستی  انتشار  با  حاال  اسپانیایی  مربی  این 
و  داد  خبر  ملی  تیم  با  همکاری اش  پایان  از  مجازی 

نوشت: 
به  ملی  تیم  صعود  و  ایران  در  حضور  مدتی  از  بعد 
مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صالح دیدم که به هدایت تیم 
ملی هندبال ایران ادامه ندهم. می خواهم از پاکدل به 
خاطر اعتمادش به من و از عزتی برای کمک هایش در 
تمام این مدت تشکر کنم. همچنین از همه بازیکنان 
)چه بازیکنانی که در مسابقات آسیایی با تیم بودند و 
چه آن هایی که در مسیر انتخابی حذف شدند( که با 
آن ها کار کردم به خاطر تالش و فداکاری شان تشکر 
می کنم. آنها قهرمانانه برای کسب جواز قهرمانی جهان 
و کسب مدال جنگیدند. شما بازیکنان شگفت انگیزی 
هستید و من همیشه شما را در قلب خود نگه خواهم 
به  ویژه  به  و  برای کمک های شان  کادرفنی  از  داشت. 
اقامتم در  فرهان غضبان )عصای دستم( که در طول 
در  اختالفات  تشکر می کنم.  کردم،  تکیه  آن  به  ایران 
مورد نیازهای یک تیم ملی باعث شد تا این تصمیم را 
بگیرم. این زمان ها برای مدیریت آسان نیست اما اینکه 
بخواهید جزو اولین ها باشید، خیلی بیشتر از این ها به 
کار نیاز دارد. از همه شما که در این مدت در این کشور 
بزرگ به من کمک کردید و باعث شدید احساس کنم 

در خانه ام هستم، تشکر می کنم.  
حال باید دید فدراسیون هندبال کشورمان چه واکنش 
تیم  داشت.  خواهد  خصوص  این  در  تصمیمی  چه  و 
ملی هندبال ایران سال آینده باید به مسابقات جهانی 
لهستان - سوئد اعزام شود و به طور قطع باید سرمربی 

خود را هر چه زودتر معرفی کند.

ملی پوش فوتبال ساحلی:  مجبور به 
خداحافظی از تیم ملی شدم

خبر

رییس فدراسیون بدنسازی: نخستین دوره جام 

باشگاه های جهان در ایران برگزار می شود
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 رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: فدراسیون 
جهانی از طرح برگزاری جام باشگاه های جهان استقبال کرد 

و قرار است نخستین دوره آن به میزبانی ایران برگزار شود.
عبدالمهدی نصیرزاده  افزود: در زمان حضور رییس فدراسیون 
جهانی در ایران ایده برگزاری لیگ را مطرح کردیم. در تیرماه 
سال جاری نیز موافقت اولیه را از IFBB گرفتیم و در آبان 
این موضوع  بودیم،  اعزام شده  برای مسابقات جهانی  ماه که 
که  کردیم  مطرح  هم  جهانی  فدراسیون  اجرایی  هیات  در 
فدراسیون  رییس  گرفت.  قرار  اعضا  استقبال  مورد  نهایت  در 
به صورت  را  لیگ  ایران  بار  اولین  برای  کرد  موافقت  جهانی 
داخلی برگزار کند و مقرر شد با همین روش اولین دوره جام 

باشگاه های جهان هم به میزبانی ایران برگزار شود.
وی ادامه داد: طبق برنامه قرار است ابتدا لیگ داخلی را برگزار 
کنیم که نماینده فدراسیون جهانی هم از نزدیک روند رقابت 
ها را نظاره گر خواهد بود و پس از آن شرایط برگزاری و زمان 
لیگ جهانی قطعی می شود. ۱۹ باشگاه استقبال بسیار خوبی 
از نخستین دوره لیگ داخلی داشتند که در گام نخست بسیار 
و همه چیز  برگزار شده  قرعه کشی هم  مراسم  است.  خوب 
اتخاذ  با تمهیداتی که  آماده است.  رقابت ها  این  برپایی  برای 
کردیم محدویت وزنی نداریم تا ورزشکاران در شرایط بهتری 
ورزشکاران  همه  از  سو،  آن  از  اما  شوند  حاضر  مسابقات  در 
هیچ  با  راستا  این  در  که  چرا  گیریم  می  دوپینگ  تعهدنامه 
نمایش  به  را  پاکی  نداریم و می خواهیم ورزش  تعارف  فردی 
بگذاریم. رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام یادآور شد: 
از باشگاه های بدنسازی می خواهیم تا جایی که می توانند در 
بحث قراردادها، ورزشکاران را حمایت کنند. در سال اول همه 
باید در کنار هم باشند و کمک کنند تا چرخ لیگ به گردش 
لیگ  برگزاری  برای  که  گفتند  می  خیلی ها  شاید  بیاید.  در 
با  و  اعتقاد داشتم  برگزاری مسابقات  به  اما من  نکنید  عجله 
گفتم  سال  پایانی  ماه های  در  فدراسیون  شلوغ  تقویم  وجود 
برگزار شود. بدون  باالیی دارد،  اهمیت  باید لیگ هم که  که 
در  به حرکت  را هم  استعدادیابی  لیگ می تواند چرخه  شک 
بیاورد و خیلی از استعدادها، خودشان را در همین مسابقات 

نشان دهند.

 پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: نتایجی که 
دراگان اسکوچیچ با تیم ملی گرفت، قابل دفاع 
است اما ما در کنار تیم نیستیم تا همه چیز را 

ببینیم.
حاشیه  در  چهارشنبه  روز  استیلی«  »حمید 
»امیر  از  داشت:  اظهار  خیریه  یک  مراسم 
عابدزاده« تشکر می کنم که در ایران ماند و در 
این کار خیریه شرکت کرد. امیر درون دروازه 
ایستاد تا بچه ها به او پنالتی بزنند. این یک کار 
وظیفه  ما  همه  بود.  بچه ها  برای  روحیه بخش 

داریم این مراسم ها شرکت کنیم. 
وی در مورد پیروزی تیم ملی کشورمان مقابل 
بیان   ۲۰۲۲ جهانی  جام  مقدماتی  در  امارات 
کرد: شرایط تیم ملی و نتایجی که بدست آمده 
نیز  جهانی  جام  به  صعودمان  است.  فوق العاده 
هم سریع و هم غرورانگیز بود و جا دارد از کادر 
فنی تیم ملی تشکر کنیم که باعث خوشحالی 
مردم شدند. ما از بازی های بعدی می توانیم به  

عنوان دیدارهای تدارکاتی استفاده 
نیز  سیدبندی  بحث  البته  کنیم. 
بازی  دو  نتایج  اگر  و  دارد  وجود 
موضوع  این  باشد،  خوب  بعدی 
خواهد  تاثیر  خیلی  سیدبندی  در 

داشت.
استیلی در مورد انتقادها به دراگان 
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران 
نورافکن  امید  به  دادن  بازی  برای 
در پست دفاع وسط گفت: ما باید 
به نظر مربی احترام بگذاریم. شاید 
این نظر  اما  نباشم  این موضوع  من هم موافق 
مربی است. در تیم امید هم چون دفاع میانی 
نداشتیم، امید را در این پست بازی می دادیم 
یزدانی  سیاوش  فرجی،  فرشاد  اینکه  دلیل  به 
کار  این  نیمکت هستند،  روی  آقاسی  عارف  و 

شاید روی روحبه آن ها تاثیر بد بگذارد. 
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص 
مربی  یک  باید  معتقدند  افراد  برخی  اینکه 
جهانی  جام  در  ملی  تیم  نیمکت  روی  بزرگ 
این موضوع  اظهار داشت:  باشد،  حضور داشته 
به فدراسیون فوتبال مربوط می شود و در حوزه 
اختیارات ما نیست. نتایج اسکوچیچ قابل دفاع 
است اما ما کنار تیم نیستیم تا بقیه شرایط را 
ببینیم. همیشه این مثال را زدم که ما با والدیر 
ویرا به جام جهانی صعود کردیم اما مسئوالن 
آن زمان فدراسیون فوتبال گفتند شرایط االن 
جام  به  ایویچ  تومیسالو  با  که  است  نحوی  به 

جهانی می رویم. اسکوچیچ از تیم ملی شناخت 
دارد اما از همه مهمتر مسائل روانی است. 

یحیی  یحیی  بازگشت  خصوص  در  وی 
گل محمدی به تمرینات پرسپولیس نیز گفت: 
برگشت.  او  و  شد  بهتر  شرایط  شکر  را  خدا 
حوزه  در  خصوص  به  پرسپولیس  مشکالت 
مالی بسیار زیاد است. هواداران صاحبان اصلی 
که  کنیم  کاری  باید  ما  و  هستند  باشگاه  این 
درویش  رضا  من  نباشند.  ناراحت  هواداران 
مدیرعامل جدید باشگاه را دیدم و گفتم که کار 
فنی  کادر  اعضای  است.  باشگاه سخت  این  در 
هم باید به او کمک کنند. در هیات مدیره هم 
اقتصادی  بحث  بتوانند  که  باشند  کسانی  باید 

باشگاه را حل کنند.
بازیکنان و  استیلی ادامه داد: با حذف از آسیا 
کادر فنی به لحاظ روحی آسیب دیدند اما االن 
در جام حذفی و لیگ باید تمام تالش خود را 
به کار بگیرند. پرسپولیس االن هم شانس اول 
قهرمانی است البته اگر اسیر مسائل حاشیه ای 

نشود.
کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ 
صحبت  گل محمدی  با  آیا  که  پرسش  این  به 
کرده یا نه، بیان کرد: با او نتوانستم حرف بزنم 
به  کردم.  کردم  صحبت  مطهری  حمید  با  اما 
طور قطع این مشکالت قابل حل شدن است. 
تالش  هواداران  برای  پرسپولیس  کادرفنی 
شاد  را  آن ها  قهرمانی  ششمین  با  تا  می کنند 

کنند.

استیلی: عملکرد »اسکوچیچ« قابل دفاع هست

 سنگربان اسبق تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
با اشاره به اعتراض کاپیتان این تیم و پرداخت 
کار  حکایت  گفت:  پوشان  ملی  پاداش  نشدن 
استوری  نخوانده  من  است،  پیچیده  خیلی  ما 
حقانیت  به  چون  کردم  استوری  را  احمدزاده 
به همین  ایمان دارم و خودم هم  او  حرف های 

دالیل مجبور به خداحافظی از تیم ملی شدم.
های  تیم  بین  متاسفانه  افزود:  پیمان حسینی، 
قائل  بسیاری  تفاوت  فدراسیون  پوشش  تحت 
سردی  دل  باعث  ها  تفاوت  همین  و  هستند 
بازیکنان می شود. هر جا و هر زمان که الزم بود 
های  داشته  تمامی  از  ملی  تیم  های  بچه  همه 
خود برای اعتالی نام وطن و سربلندی فوتبال 
ساحلی مایه گذاشتند اما وقتی با مهری مواجه 
تکفرات  همین  و  داریم  بدی  حس  شویم  می 
لطمه  به ورزش  ای  غیرحرفه  رفتارهای  و  غلط 

می زند.
وی ادامه داد: مگر می شود به تیمی که عنوان 
نایب قهرمانی جام بین قاره ای فوتبال ساحلی را 
به دست آورده این همه کم لطفی شود. ما از این 
بازیکنان و ملی پوشان پاداش بگیرند  که سایر 
ناراحت که نمی شویم هیچ،   خوشحال هم می 
خیلی  از  موفقیت  برای  هم  آنها  که  چرا  شویم 
چیزها گذشته اند اما حرف ما این است که در 
فوتبال چمنی و در لیگ برتر پول های خوبی رد 
و بدل می شود اما در لیگ فوتبال ساحلی چقدر 
پول پرداخت می شود که از همین پاداش هم 

چشم پوشی می کنند؟
سنگربان اسبق تیم ملی فوتبال ساحلی با اشاره 
به گالیه های مطرح شده از سوی کاپیتان این 
تیم گفت: من متن احمدزاده را نخوانده استوری 
کردم چون به حرف هایش ایمان دارم. چرا در 
کردم؟  خداحافظی  ملی  تیم  از  آمادگی  اوج 
اما در کوران  من در بهترین فرم آمادگی بودم 
مسابقات از من می خواستند به بهانه مصدمیت 
پا از ترکیب تیم بیرون آمده و بر روی نیمکت 

بنشینم. نمی دانم چرا با حضور من در تیم ملی 
مشکل داشتند و وقتی دیدم دعوا سر نخواستن 
من است از تیم ملی خداحافظی کردم. حسینی 
در  توانستم  نمی  شرایط  این  با  کرد:  تصریح 
تیم ملی باقی بمانم و برای همین خداحافظی 
کردم،   اما برای این که ثابت کنم مشکل جایی 
فوتبال  اول  سطح  در  همچنان  است  دیگری 
دارم  پیشنهاداتی  کرد.  خواهم  بازی  ساحلی 
عنوان  به  خواهم  می  اما  کنم  بررسی  باید  که 

یک ایرانی در باشگاه های معتبر خارجی بازی 
کرده و از طریق بار دیگر تالشم را برای اعتبار 
و اعتالی ورزش ایران به کار گیرم.   وی تاکید 
کرد: لیگ فوتبال ساحلی ما چیزی ندارد و پولی 
به  ما  بازیکنان  دلخوشی  تمامی  نیست،  آن  در 
همین پاداش هاست اما وقتی پاداش را هم نمی 
ماند.  نمی  بازیکن  برای  ای  انگیزه  دیگر  دهند 
ما هر وقت و هر کجا که الزم بود برای اعتالی 
از جانمان  ایران  اعتبار  ورزش، آبروی فوتبال و 

کنیم  می  افتخار  این  به  و  گذاشتیم  مایه  هم 
اما کم توجهی و بی مهری هایی که می بینیم 
نفر  آزرده خاطر می کند. شاید چند  را  دلمان 
نیازی به این مبالغ نداشته باشند اما بازیکنانی 
و خانواده  و مخارج خانه  داریم که در خرج  را 
پاداشی که  نیست که  و درست  اند  مانده  خود 
حقشان است را ندهیم. چه فرقی بین قهرمانان 
فدراسیون است، پاداش بچه های چمنی نوش 

جانشان اما چرا ما را نمی بینند؟

با در  سرمربی تیم ملی بسکتبال 
نظر گرفتن شرایط کرونای حاکم 
اردوی  دارد  قصد  رشته  این  بر 
حضور  با  را  تیم  این  آماده سازی 
از  اردونشینان و زودتر  حداکثری 
زمان از پیش در نظر گرفته شده 

آغاز کند.
در  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
انتخابی  دوم  پنجره  چارچوب 
جام جهانی ۵ اسفندماه در تهران 
و  رود  می  قزاقستان  مصاف  به 
دیدار  امارات  با  هم  اسفندماه   ۸
در  دیدار  دو  این  داشت.  خواهد 
ایران  بسکتبال  روی  پیش  حالی 
است که ملی پوشان کشورمان در 
انتخابی  نخست  پنجره  دیدار  دو 
شدند  بحرین  شکست  به  موفق 
وارد  باید  شرایطی  در  حاال  و 
که  شوند  سازی  آماده  اردوهای 
کرونا  بحران  با  ایران  بسکتبال 

مواجه شده است.
و  امیکرون  گستردگی  خاطر  به 
درگیری بازیکنان و مربیان برخی 
لیگ  در  کننده  های شرکت  تیم 
شده  متوقف  ها  رقابت  این  برتر، 
عصای  مسئله  همین  اما  است 
تا  شده  ملی  تیم  سرمربی  دست 
اردوی تمرینی تیمش را زودتر از 
البته  زمان موردنظرش آغاز کند. 
نوعی  به  اردو  آغاز زودهنگام  این 
یکی از تمهیدات مصطفی هاشمی 
در شرایط کرونا است همانطور که 
بازیکنانی  تعداد  دارد  قصد  وی 
بیشتر از پنجره نخست را به اردو 

دعوت کند.
تصمیم  گفت:  مربی   این 
کردن  تعطیل  برای  فدراسیون 
به  بود.  درست  کامال  برتر  لیگ 
خیلی  امیکرون  گستردگی  خاطر 
از بازیکنان و حتی عوامل اجرایی 
اند  شده  ویروس  این  درگیر  آنها 
شرایط  این  با  که  نبود  درست  و 
داشته  ادامه  کماکان  دیدارها 

باشد.
شرایط  این  در  کرد:  تصریح  وی 
دیدارهای  درگیر  بازیکنان  که 
باشگاهی نیستند، بهترین فرصت 
برای ما بود تا اردوی تیم ملی را 

یک هفته زودتر از موعد مقرر آغاز 
بیشتری  کنترل  بتوانیم  تا  کنیم 
روی بازیکنان داشته باشیم. نمی 
خواهیم چند روز مانده دیدارهای 
مهمی که پیش رو داریم خدایی 
بازیکنان  ابتالی  معضل  با  نکرده 
به ویروس مواجه شویم. با شروع 
زودتر اردوها در واقع بازیکنان را 
وارد قرنطینه تیم ملی می کنیم، 
اختیار  در  بیشتر  بازیکنان  هرچه 
تیم ملی باشند می توانیم نظارت 
بیشتری روی آنها داشته باشیم و 
و  آنها  بابت  از  خیالمان  واقع  در 
خواهد  تر  راحت  سالمتی  حفظ 
ارتباط  اردو،  طول  در  چراکه  بود 
حداقل  به  غیر  افراد  با  بازیکنان 

می رسد.
با  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
یادآوری اینکه اسامی اردونشینان 
چهارشنبه  بسکتبال  ملی  تیم 
اعالم می شود در مورد زمان آغاز 
اردو و تعداد بازیکنان دعوت شده 
فهرست  در  گفت:  و  داد  توضیح 
اولیه که به فیبا آسیا اعالم کرده 
شده  معرفی  بازیکنان   ۲۴ ایم، 
را  اردو  قبل  پنجره  برای  ما  اند. 
در  اما  کردیم  آغاز  بازیکن   ۱۸ با 
اردوی  داریم  قصد  امکان  صورت 
آماده سازی برای پنجره دوم را با 
آغاز کنیم. در  بازیکن  همین ۲۴ 

سرپرست  با  باید  البته  مورد  این 
داشته  را  الزم  رایزنی  فدراسیون 
باشیم که امروز انجام می شود. در 
با حضور  را  اردو  موافقت،  صورت 
همه بازیکنان معرفی شده به فیبا 

آسیا آغاز می کنیم.
برای  خود  دلیل  مورد  در  وی 
خاطر  به  گفت:  کار  این  انجام 
شیوع امیکرون نمی توانیم ریسک 
کنیم، اگر شرایط مهیا باشد اردو 
بازیکنان آغاز  با حداکثر تعداد  را 
هم  کنار  آنها  همه  تا  کنیم  می 
را  و هماهنگی الزم  تمرین کنند 
صورت  این  در  بیاورند.  دست  به 
اگر احیانا در میانه راه با مشکلی 
جایگزینی  امکان  شویم،  مواجه 
راحت تر است چون همه بازیکنان 
آنها  و  ایم  داشته  اختیار  در  را 
بازی  و  تمرینات  سیستم  با  هم 

آشنایی الزم را پیدا کرده اند.
میان  در  اینکه  بیان  با  هاشمی 
۲۴ بازیکن مورد، حامد حدادی و 
بهنام یخچالی تنها نفراتی هستند 
که خارج از کشور به سر می برند، 
در  که  حدادی  کرد:  خاطرنشان 
چین حضور دارد در فهرست ۲۴ 
نفره ما قرار دارد اما نمی دانیم که 
شرایط سفر به ایران را دارد یا نه، 
اما  دارد  مشکالتی  که  دانیم  می 
اطالع ندارم که قصد همراهی تیم 

که  بیاید  اگر  نه،  یا  دارد  را  ملی 
خیلی هم زیاد استقبال می کنیم. 
به هر حال ما از او دعوت کرده ایم 

اما تصمیم با خودش است.
بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
همچنین در مورد بهنام یخچالی 
است،  شده  مبتال  کرونا  به  که 
گفت: با بهنام صحبت کرده ام و 
گرفته  قرار  وضعیتش  جریان  در 
درگیر  روز   ۱۰ تا  او  نهایت  ام. 
آن  از  بعد  و  است  بیماری  این 
تستش منفی خواهد شد. بنابراین 
را  بهنام  بتوانیم  اینکه  احتمال 
داشته  اختیار  در  پنجره  این  در 

باشیم، وجود دارد.
وی با بیان اینکه بازیکنان دعوت 
شنبه  صبح  باید  اردو  به  شده 
حاضر  تمرینات  محل  در  آینده 
آغاز  از  کرد:پیش  تاکید  شوند، 
اردو از همه بازیکنان تست گرفته 
تستشان  که  ونفراتی  شوند  می 
منفی باشد از عصر شنبه تمرینات 
شان را آغاز می کنند و به صورت 
پیش  دیدارهای  زمان  تا  مستمر 

بینی شده ادامه خواهند داد.
ابراز  پایان  در  هاشمی  مصطفی 
ملی  تیم  که  کرد  امیدواری 
مشکلی  هر  از  دور  به  بسکتبال 
مسیر سخت انتخابی جام جهانی 

را ادامه دهد.

تمهیدات سرمربی تیم ملی بسکتبال در شرایط کرونا

بازی های  به  ایران  اعزامی  کاروان  سرپرست   
به  المپیک  نگاه کمیته ملی  آسیای هانگژو گفت: 
بازی های آسیایی هانگژو  به  بانوان ورزشکار  اعزام 
کاماًل حمایتی بوده و ورزشکاران در صورت کسب 

حدنصاب قطعا اعزام خواهند شد.
تیم های  بر  نظارت  مرکز  رئیس  فخری  پیمان   
به  ایران  ورزش  اعزامی  کاروان  سرپرست  و  ملی 
بازی های آسیایی هانگژو پس از پایان آزمون های 
آمادگی جسمانی تیم ملی دوچرخه سواری بانوان 

به  تیم  این  اعضای  با  المپیک،  ملی  آکادمی  در 
گفت وگو نشست.

جمع  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  فخری 
تیم ملی دوچرخه سواری سرعت و جاده  اعضای 
بانوان گفت: دوچرخه سواری ایران در تاریخ نشان 
داده که برغم فراز و نشیب هایی که با آن مواجه 
آن  روی  وقت  هر  که  است  هایی  رشته  از  بوده، 
درست کار شده، به رکوردهای بین المللی نزدیک 

و حتی موفق به کسب مدال شده است.

المپیک  ملی  کمیته  نگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آسیایی  های  بازی  به  ورزشکار  بانوان  اعزام  به 
هانگژو کاماًل حمایتی است، خطاب به ورزشکاران 
در  ویژه  نکات  و  خصوصیات  از  گفت:  رشته  این 
رشته دوچرخه سواری همدلی است.   رکوردهای 
بررسی و ورزشکارانی که ضمن  تا خردادماه  شما 
حدنصاب  خود،  مناسب  قابلیت های  دادن  نشان 
قطعاً  بیاورند،  به دست  را  تعیین شده  رکوردهای 
به بازی های آسیایی سال آینده اعزام خواهند شد.

فخری: کمیته المپیک از اعزام زنان ورزشکار به 
بازی های آسیایی حمایت می کند
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هنری
گزارش

وزیر فرهنگ:

تقویت حوزه موسیقی افتخار 

وزارت فرهنگ است

با  موسیقی  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
انقالب اسالمی پیوند خورده و این حوزه خدمات فراوانی به این 
انقالب کرده است، ترویج، گسترش و تقویت حوزه موسیقی را 

باعث افتخار این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دانست.
برگزاری  اعضای ستاد  با  در نشست  اسماعیلی   محمد مهدی 
سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر که در محل 
دفتر این ستاد برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک 
فجر انقالب شکوهمند اسالمی و گرامیداشت یاد و خاطر امام 
از  ایران، هدف  اسالمی  بنیانگذار کبیر جمهوری  )ره(  خمینی 
از دست  قدردانی  و  ابراز تشکر  را  این نشست  در  حضور خود 
در  که  کرد  عنوان  فجر  موسیقی  برگزاری جشنواره  اندرکاران 
این شرایط سخت تالش و همت کرده اند تا این رویداد بزرگ 

موسیقایی با حداقل ها برگزار شود.
وی افزود: بنای ما امسال برگزاری جشنواره ها به صورت عادی 
برنامه  کشور  در  کرونا  شیوع  جدید  سویه  اما  بود،  و حضوری 
ریزی ما را تحت تاثیر قرار داد و با توجه به شرایط موجود و 
توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا جشنواره ها  با حداقل ها  

ادامه پیدا می کند.
رئیس شورای هنر در ادامه به جایگاه موسیقی و نقش و تاثیر 
آن در میان مردم اشاره کرد و گفت: حوزه موسیقی به لحاظ 
ذهنی پیوند خورده با انقالب اسالمی است؛ حتی کسانی که آن 
دوران را ندیده اند سرودهای زیبا و  متناسب با آن ایام برایشان 
حس زنده بودن تاریخ، وحدت، انسجام ملی، همگرایی و اتحاد 

را دارد.
انقالب  به  فراوانی  خدمات  موسیقی  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
اسالمی کرده است، اظهارداشت: در حساس ترین و مهمترین 
لحظات پیروزی انقالب اسالمی در آن دوران موسیقی وارد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه ترویج، گسترش و تقویت 
حوزه موسیقی در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را 
از اولویت ها و افتخارات این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نگاه 
مجموعه دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور این است که به 

صورت جدی از حوزه فرهنگ و هنر حمایت کنیم.
اسماعیلی وجود پیشکسوتان، اساتید فن و افراد فاخر در حوزه 
موسیقی را به عنوان پرچمداران این عرصه توصیف کرد و گفت: 
اتحاد و همدلی خوبی بین اساتید وجود دارد که  خوشبختانه 
موسیقی  حوزه  در  یکدیگر  همیاری  و  تقویت  باعث  مهم  این 

شده است.
های  ماه  نشست  به  همچنین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
موسیقی  مدیرکل  و  سابق  هنری  امور  معاون  با  خود  گذشته 
اشاره کرد و گفت:  در آن نشست مطالب و صحبت های خوبی 
مطرح و جمع بندی شد. از این رو از آقای ساالری معاون امور 
هنری می خواهم  آن موارد را با جدیت دنبال کنند؛ ما نیز در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تمام تالش خود را برای کمک 
و حمایت از حوزه موسیقی به کار خواهیم بست تا این حوزه 
و  بنیادین  تحوالت  جامعه،  های  خواسته  و  نیازها  با  متناسب 
اساسی در آن ایجاد شود تا شاهد رشد و شکوفایی موسیقی در 

کشور و سطح بین المللی باشیم.
برای  اقدامات و تالش های خوب صورت گرفته  به  اسماعیلی 
فجر  موسیقی  جشنواره  هفتمین  و  سی  بهتر  هرچه  برگزاری 
اشاره و ابراز امیدواری کرد تا با اجرای خوب این رویداد بزرگ 
هنری، بهترین جشنواره را در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در دولت سیزدهم رقم بزنیم.
در ابتدای این نشست الهیاری سرپرست دفتر موسیقی وزارت 
به  جشنواره  دبیر  ریاحی  حسن  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تشریح روند برگزاری سی و هفتمین دوره جشنواره بین المللی 

موسیقی فجر پرداختند.
سی وهفتمین جشنواره موسیقی فجر هم زمان با ایام گرامیداشت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ به دبیری حسن ریاحی در بخش های رقابتی )جایزه 
باربد( و غیررقابتی برگزار می شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی 
از  دوره  این  دیگر  برنامه های  پژوهشی  نشست های  و  رسانه  و 

جشنواره خواهد بود.

گردآورنده: خدیجه حمیدی
چکیده:

هایی  واژه  ترین  باشکوه  از  یکی  هنر 
است که در عناوین مختلف، روح بشر 
را متجلی می کند و حاالت و روحیات 
هنرمندانه  خلق  طریق  از  را  انسان 
گرایش  میان  در  کشد.  می  تصویر  به 
نقاشی سهم  بویژه  های گوناگون هنر، 
بسزایی در انتقال عواطف و احساسات 
زبان  که  همانگونه  است.  داشته  انسان 
ست  ها  انسان  میان  گفتگو  ی  الزمه 
تصویرسازی و خلق آثار مهم ترین راه 
تعامل میان هنرمندان است. با مطالعه 
از  مانده  جا  به  تصویرهای  و  آثار  در 
گذشته های دور میتوان به این مهم پی 
از طریق  نخستین  انسان های  برد که 
کشیدن تصاویر بر دیوار غارها با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کردند و این مسئله به 
خوبی نمایانگر ارزش هنر نقاشی و شاید 
گفتگوست.  زباِن  به  نسبت  آن  برتری 
نقش  به  قادر  زبان  که  جایی  در  زیرا 
به  را  وظیفه  این  هنر  نبوده   آفرینی 
نحو احسن به سرانجام رسانده است. در 
میان اقشار مختلف که به نقاشی روی 
آورده اند کودکان در این زمینه به طور 
ذاتی به این هنر تمایل پیدا می کنند. 
در این مقاله سعی کرده ایم تاثیر رنگ 
مورد  کودکان  روحیات  بر  را  نقاشی  و 

بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: هنر، نقاشی، هنردرمانی، 

کودک
تاثیر نقاشی بر کودکان

تاریخی  های  کتاب  در  که  همانطور 
هنر  که  برد  پی  مهم  این  به  میتوان 
و  ها  انسان  میان  گفتگو  زبان  زمانی، 
اقوام مختلف بوده است و همه می دانند 
که هنر تصویرگری از دوران هنرمندان 
شکارگری که در عصر پارینه سنگی می 
تصاویری  است.  شده  آغاز  اند،  زیسته 
ی  دیواره  بر  غارنشین  های  انسان  که 
غارها که محل سکونت و پناهگاه آنها 
تصاویر  شامل  کردند،  می  تصویر  بوده 
های  انسان  که  شد  می  حیوانات 
غارنشین برای بقای خود نیازمند شکار 
آنها برای تامین خوراک و پوشاک بوده 

اند.)تاریخ هنر ایران؛ ج۲( 
قدمت هنر بخصوص هنر نقاشی و تاثیر 
آن بر روابط افراد می تواند بیانگر این 
صفات  که  ایست  آیینه  هنر  که  باشد 
در  کند.  می  منعکس  خود  در  را  روح 
این مقاله سعی بر این است که کودکان 
و تاثیر هنر نقاشی بر روحیات و خلقیات 
آنان در مقابله با دنیای اطراف را مورد 

بررسی قرار بدهیم.
با  متقابل  کنش  در  کودک  رفتار 
پیدا  نمود  بیرون  دنیای  و  بزرگساالن 
می کند. همین تاثیرپذیری در نقاشی 
کودکان به ویژه در سنین چهار تا شش 
سال بیشتر قابل مشاهده است. جایگاه 
رفتارهای  تحلیل  در  نقاشی  ارزشمند 
و  ها  پژوهش  در  توان  می  را  کودکان 
مطالعاتی که بسیاری از روانشناسان و 
انجام داده  این زمینه  پژوهشگران  در 

اند مشاهده کرد.
پاول شیلدر و وشلر جزو اولین کسانی 
نقاشی  از   ۱935 سال  در  که  بودند 
برای  ای  وسیله  عنوان  به  کودکان 
تحقیق و پژوهش بهره جسته اند.)الند 

گارتن،۱38۶(
درون  با  مستقیمی  ی  رابطه  نقاشی 
کودک دارد و میتوان شخصیت آنها را 
با توجه به برون ریزی دنیای درونشان 
در نقاشی هایی که به تصویر می کشند، 
ارزیابی کرد. آنها به طور معمول از سن 
یک سالگی به کشیدن خطوط و اشکال 
عالقه نشان می دهند و شروع به نقاشی 
نظر  ازین  نقاشی  می کنند.  کشیدن 
حائز اهمیت است که مستقیما به ذات 
حقیقی اشیا اشاره می کند و مخاطب 
برای درک آن نیازی به کوشش و توجه 

زیادی ندارد.
 نقاشی می تواند در برقراری ارتباط با 
دنیای بیرون، نقش مهمی ایفا کند، در 
این کار سه بخش یعنی دست، چشم 
فضایی  آگاهی  و  دارد  فعالیت  مغز  و 
آن ها را افزایش می دهد. کشیدن نقاشی 
و  کودکان  به سوی خالقیت  پنجره ای 

شکوفایی احساسات هنری آنهاست. 
نقاشی کردن باعث هماهنگی  حرکات 
و  شود  می  کودک  در  دست  و  چشم 
به اشیا و کشیدن  نگاه کردن  با  اینکه 
همزمان آن ذهن و فعالیت های مغزی 
کودک نیز تقویت میشود و همچنین از 
تاثیر نقاشی بر روابط عمومی کودکان و 
بهبود روحیات جمعی آن ها نمی توان 

غافل بود.
و  کودکان  توسط  نقاشی  یادگیری 
می  نقاشی  آموزش  به  آنها  تشویق 
آنان  به  که  باشد  کاری  بهترین  تواند 
عالیقشان کمک  و  استعدادها  بروز  در 
می کند. نقاشی را می توان دنیایی ایده 
آن  در  کودکان  که  گرفت  نظر  در  آل 
به دنبال پیدا کردن استعدادهای خود 
هستند. حقیقتا روش استفاده از رنگ 

ها و ترکیب آنها با یکدیگر و کشف رنگ 
های جدید و گوناگون کودک را بر سر 
او  توسط  شاهکاری  تا  آورد  می  ذوق 
خلق شود که تحسین و تشویق دیگران 

را در پی داشته باشد. 
نقاشی درمانی 

در  اضطرابی  و  شخصیتی  مشکالت 
انسان  کودکی  ی  دوره  و  کودکان 
امری شایع است و تحت تاثیر عواملی 

گوناگون قابل مشاهده است.
اینکه  و  کودک  در  اضطراب  ی  درجه 
شدت آن می تواند چقدر زندگی کودک 
را تحت الشعاع قرار دهد حاصل عواملی 
یادگیری،  عوامل  وراثت،  همچون 

محیطی و تجربیات زندگی است.
مقابل  در  بتوانند  اینکه  برای  کودکان 
عواملی ناسازگار با روحیاتشان واکنشی 
هایی  فرصت  نیازمند  بدهند  نشان 
مشکالت  این  بر  بتوانند  که  هستند 
همچون  ایجاد  برای  و  کنند  غلبه 
فرصت هایی نیاز است که ویژگی های 
شود.  شناخته  کامال  آنان  شخصیتی 
یکی از راهکارهای موجود تشویق آنها 
که  همانگونه  و  است  کردن  نقاشی  به 
آثار  خلق  است:  معتقد  تنین  لوئیس 
هنری راهی است مستقیم برای راهیابی 

به حافظه ی هیجانی.)سیلور، ۱39۱(
کودک  اختیار  در  را  فرصت  این  هنر 
با تخلیه ی هیجانات  تا  قرار می دهد 
و احساسات درونی خود دنیایی امن را 
در برابر آسیب های اطراف و تهدید ها 

بسازد.
و  روح  که  است  ای  دریچه  نقاشی 
و  نمایان می سازد  را  عواطف کودکان 
در کل کودکانی که به نقاشی گرایش 
دارند کودکانی شاداب و با روحی لطیف 
در  ابزار  انتخاب  هستند.  صیقلی  و 
نقاشی آنها نشانگر خلق و خو و طبیعت 
که  کودکی  مثال  برای  است.  کودکان 
استفاده  نقاشی  برای  را  بزرگتر  کاغذ 
بیشتری  ریزی  برون  به  نیاز  کند  می 
تیره  های  رنگ  به  که  کودکی  یا  دارد 
عالقه نشان می دهد و در نقاشی هایش 
به سمت رنگ های سیاه و خاکستری 
ی  دهنده  نشان  دارد  بیشتری  تمایل 
آشفتگی فکر و محیط نا مناسبی است 

که کودک در آن رشد یافته است.
نقاشی های کودکان، دلیل  طرح ها و 
نمایندگی بصری اولیه ی خود و عبارات 
با  آنها  که  زمانی  مثال  هستند.  مهمی 
یا  یا بک شکل  از یک عبارت  استفاده 
شی خطی می کشند، نشان دهنده ی 
چیزهایی هستند که انها را غرقه در چیز 
دیگری می کند و از طریق بیان آن در 
احساسات  تصاویر،  یا  و  عمل  و  گفتار 
خود را نشان می دهند، آنها همچنین به 
تولید و بررسی خطوط، اشکال و رنگ 
هایی می پردازند که مربوط به فرایندی 
دیگری  فکری  های  به حوزه  که  است 
همچون زبان، منطق و ریاضیات تعلق 

دارند.)ماتئوس، ۲۰۰3(
باعث  هنر  که  است  معتقد  کاپالن 
افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس می 
آسان  در خالقیت  را  مشکالت  و  شود 

می کند.
احساسات  برانگیختگی   باعث  هنر 
کودک و به طور کل هنرمند می شود 
درونی  روحیات  و  حاالت  شناخت  و 
کودک را تسهیل  می کند. به همین 
خاطر از هنر به عنوان وسیله ای برای 
زیرا  شود  می  استفاده  درمانی  روان 
پر  حال  عین  در  و  جذاب  روشی  هنر 
کاربرد برای کودکانی است که به درمان 
دیگر  راه های  از  اضطراب  و  اختالالت 

عالقه ای نشان نمی دهند.
هنردرمانی یکی از شیوه های کاربردی 
است که از برنامه ای هنری در  تقویت 
و  عمومی  روانی  بهداشت  و  سالمت 
بهره می گیرد.  از مشکالت  پیشگیری 
سال  در  آمریکا  هنردرمانی  انجمن 
فرایند  و  اثر هنر  را  ۲۰۰3 هنردرمانی 
مقابله  و  از خود  مراجع  آگاهی  بر  کار 
با عالئم بیماری و استرس تعریف کرده 

است.)زاده محمدی، ۱388(
کودکی  دوران  در  اضطرابی  اختالالت 
هشت  هر  از  و  باشد  می  رایج  بسیار 
کودک یک نفر را تحت تاثیر قرار می 
افسردگی  و  اضطراب  )انجمن  دهد. 
آمریکا، ۲۰۱۴( ده درصد از کودکان و 
بیست درصد از نوجوانان از یک اختالل 
اضطرابی رنج می برند)ایسو و همکاران، 
۲۰۱۲( درمان این اختالالت و اضطراب 
ها از طریق هنردرمانی و تشویق آنها به 
نقاشی و بروز خالقیت بسیار قابل توجه 
دنیا  مطرح  روانشناسان  و  پژوهشگران 

قرار گرفته است.
های  شاخه  از  یکی  درمانی  نقاشی 
هنردرمانی می باشد و منظور از نقاشی 
فرد  به  هایی  فرصت  ی  ارائه  درمانی، 
خطوط  و  ها  رنگ  طریق  از  تا  است 
حتی  و  نیازها    ، عواطف  و  احساسات 
کند. بیان  آزادانه  را  دانسته های خود 

)الند گارتن، ۲۰۰8(
برخی از محققین بر این عقیده اند که 

اگر کودک در طرح هایی که به تصویر 
نشان  بدن  از  بزرگتر  را  سر  کشد  می 
دهد نمایانگر غرور است  و اگر تصویر 
نشان  بکشد  بزرگ  اندازه  از  بیش  را 
دهنده ی روحیه ی پرخاشجویانه است 
نشان  کوچک  ی  اندازه  در  طراحی  و 
دهنده ی حس افسردگی و وحشت و 

اضطراب و ناالیقی است.
را  اندام ها  اصلی  نماد های  طورکلی  به 

این گونه تفسیر می کنند
سر

قدرت  شخصیت،  مرکز  معرف  سر 
مهار  اصلی  عامل  و  هوشی  فکری، 
فشار های درونی است. کودکان، همیشه 
سر های بزرگ ترسیم می کنند؛ ولی اگر 
سر زیاد بزرگ باشد، نشانگر آن است که 
»من« کودک بیش از حد طبیعی است.

چهره
کلیه  صاحب نظرانی که به تفسیر نقاشی 
فرافکنی معتقدند در این زمینه توافق 
نظر دارند که اندازه ی نقاشی از چهره ی 
انسان مهم ترین جنبه ی آن است؛ زیرا 
انعکاس مستقیمی از عزت نفس نقاش 
است. چهره های بلندتر از حد متوسط 
می تواند  مربوط  سنی  گروه  برای 
از  شخصیت،  از  جنبه هایی  نشانه ی 
قبیل: پرخاش گری یا خودبزرگ بینی 
باشد. نقاشی های ریز و بسیار کوتاه تر از 
حد متوسط می تواند حاکی از نارسایی، 
کهتری، عزت نفس پایین، اضطراب یا 

افسردگی باشد.
صورت

نقاشی  در  را  صورت  کودکان  اغلب 
می  بیضی  یا  دایره  به صورت  هایشان 
اهمیت  دارای  موضوع  این  که  کشند 
بسیباری است. از نظر برخی محققین 
را  صورت  اجزای  پرخاشگر،  "کودکان 
ترسیم  بزرگ  آمیزی  اغراق  حداقل  به 
می کنند؛ در حالی که کودکان خجالتی 
فقط  و  می اندازند  نظر  از  را  جزئیات 
دایره ی صورت را ترسیم می کنند و به 

ندرت صورتی را از نیم رخ می کشند".
دهان و دندان ها

نقاشی دهان ممکن است معنی نیاز به 
مواد خوراکی را نمایان سازد؛ و هم به 
معنای پرخاش گری و یا در ارتباط با 

مسائل جنبی باشد.
دهنده ی  نشان  باشند  بسته  که  لب ها 
تنش و فشار است و چانه، نماد قدرت 

مردانگی است.
چشم ها

کشیدن چشم در نقاشی کودکان معموال 
روابط  و  دنیای درونی  از  ایست  پنجره 
اجتماعی کودک. عده ای معتقدند که 
کودکان  از  برخی  برای  کشیدن چشم 
از درجه ی زیبایی برخوردارند که این 
ویژگی به خودخواه بودن کودک اشاره 

می کند.
حالت  با  هایشان  نقاشی  در  کودکان 
گذاشتن چشم ها حس های گوناگونی 
مانند آرامش، ترس، غرور، بی تفاوتی و 

... را به مخاطب القا می کنند
دست ها و بازوها

بازوها  و  دست  کشیدن  تصویر  به 
اگر  است.  توانایی  و  کنترل  نمایانگر 
کودک در نقاشی خود تصویر انسان را 
بدون دست و بازوها بکشد نشان دهنده 
ی بی تکیه گاهی و نداشتن حس قدرت 
و پوچی و بیهودگی است. اما این نقصان 
تصاویر در نقاشی های کودکان پایین تر 
از پنج سال تقریبا امری معمول است و 

جای نگرانی وجود ندارد..
خانه

کشیدن خانه یکی از موضوع هایی است 
آن  به  هایشان  نقاشی  در  کودکان  که 

عالقه نشان میدهند.
کشیدن  تصویر  به  برای  که  کودکانی 
ی  بدنه  یک  از  که  زیبا  ای  خانه 
گوش  سه  سقف  و  شکل  مستطیل 
را  خالقیت  نهایت  است  شده  تشکیل 
را  تمام جزئیات آن  و  برند  به کار می 
گلدان  در،  دودکش،  ها،  پنجره  مانند 
به  ها  پرده  همچنین  و  پنجره  پشت 
روحی  شرایط  از  کشند  می  تصویر 
خوبی برخوردارند و خانه و خانواده ای 
سعادتمند و امن دارند. ولی کودکانی که 
با خطهای متزلزل خانه ای را به تصویر 
می کشند که چندین اعضای آن مثل 
در یا پنجره های آن مشخص نیست از 
فقدان امنیتی در دنیای واقعی رنج می 
برد که مستلزم بررسی های شخصیتی 

و روانی بیشتری است.
خورشید

نقش  کودکان  نقاشی  در  خورشید 
می  را  کودکی  کمتر  و  دارد  بسزایی 
بینیم که در نقاشی هایش خورشید را 
و  پژوهشگران  بیشتر  نکشد.  تصویر  به 
روانشناسان معتقدند که خورشید نماد 
خوشحالی، امنیت، گرما و قدرت است.

از دیگر بررسی های موجود به نظر می 
رسد که ترسیم های درخت و حیوان، 
بیشتر معرف ویژگی های مرتبط با خود 
است  ممکن  که  هایی  ویژگی  تا  است 
به یک منبع موضوع خود نسبت داده 

شود. درخت، تصویر جامعی از ساختار 
خود را فراهم می کند، از جمله ظرفیت 
های تعاملی، نیرومندی درونی و پیوند 
معرف  حیوان،  درونی.  فرایندهای  با 
جنبه های ابتدایی ساختار خود است. 
ممکن  نیز  خود  موضوع  اسنادهای 
ترسیم  دو  هر  از  هایی  جنبه  به  است 
برای مثال، محیطی  نسبت داده شود؛ 
است  شده  ترسیم  آن  در  درخت  که 
نشانگر تجربه ی فرد از محیطش باشد، 
حیوان ممکن است نشانگر فردی مهم 
)مقدم،  باشد.  نقاش  تجربه  دنیای  در 

)۱39۶
درباره ی بررسی تاثیر نقاشی بر کودکان 
پژوهش های بسیاری انجام شده است 
مقال  این  در  آنها  به  پرداختن  که 

نمیگنجد.
نتیجه گیری

تاثیری که هنر چه در گذشته ای دور و 
در عصر انسان های غارنشین و چه در 
دوره ی کنونی بر زندگی انسان گذاشته 
است کامال مشهود است. این تاثیر و تاثر 
بقدری بوده که بسیاری از پژوهشگران 
و روانشناسان مطرح از آن به عنوان راه 
ها ی  و ضعف  اختالالت  برای  درمانی 
روحی و روانی انسان ها بهره جسته اند. 
است  شده  این  بر  سعی  مقاله  این  در 
بر  نقاشی  هنر  بخصوص  هنر  تاثیر  که 
زندگی کودکان را نشان بدهیم. هنر بی 
روح  نمای  تمام  آیینه ی  برگرد  و  برو 
علمی  ی  پشتوانه  با  و  است  کودک 
دنیای  روشن  و  تاریک  نقاط  توان  می 
درونی کودک را کشف کرد که شامل 
ترس ها، اضظراب، حس کمبود و ضعف 
با  است.  امنی  نا  احساس  و  شخصیتی 
نگاهی اجمالی به چند پژوهش در این 
زمینه به این نتیجه می توان رسید که 
هنردرمانی کمک شایانی به روانشناسان 
و محقیقن کرده است و شاید از معدود 
کودک  که  است  درمانی  های  روش 
جهان امروز به آن عالقه نشان می دهد 
و از آن فراری نیست. پس با تکیه بر این 
روش و آموزش صحیح میتوان بدون در 
از  کودکان  امن  دنیای  انداختن  خطر 
آگاه  آنها  عاطفی  و خال های  ها  ترس 
خالقیت  و  شخصیتی  رشد  به  و  شد 

کودکان کمک رساند.
منابع:

شیرزادی  جهانگیر.  اشرفی،  -نصری 
آهو دشتی، عباس.)۱388(، تاریخ هنر 

ایران،ج ۲،تهران، انتشارات آرون
خالصه  وسادوک،)۱39۱(،  -کاپالن، 
فرزین  ی  ترجمه  ج۱،  روانپزشکی، 

رضاعی، تهران، انتشارات ارجمند
نقاشی  احسان،)۱35۶(،  -یارشاطر، 

نوین، ج۱، تهران، انتشارات امیرکبیر
علی،)۱388(،  محمدی،  -زاده 

هنردرمانی، تهران، انتشارات قطره
-سیلور، راولی،)۱39۱(، نقاشی انگیزش 
و کاربرد آن در ارزیابی هیجانا و مهارت 
عرب  داوود  ی  ترجمه  شناختی،  های 
تهران،  فرزانه وداع خیری،  و  قهستانی 

انتشارات رشد
-راندگارتن، هلن، )۱38۶(، هنردرمانی 
و  هاشمیان  کیانوش  ترجمه  بالینی، 

الهام ابوحمزه، تهران، انتشارات دانژه
 )۱378( لوسی  ویلتز،  -کرسول،کتی 
کودکان،  در  نگرانی  و  ترس  بر  غلبه 
تهران،  فر،  جهان  سیاوش  ی  ترجمه 

انتشارات روان.

www.beytoote.com

 Anxiety and Depression
 Association of america.
Fact&Statistics

 Cassidy, S., Turnbull, S., &
 Gumley, A.            . Exploring
core processes facilitating

 therapeutic change in
 Dramatherapy: A grounded
theory analysis of published

 case studies. The Arts in
Psychotherapy

 Essau, C. A.
 ,conrodt.J.,sasagawa, S.,&
 ollendick, T. H.         . Prevention
 of anxiety Symptoms in
 Children: Results From a
 universal School_based Trial.
Behavior Therapy

 Matthews, John,        , Drawing
 and Painting Children and
 Visual Representation. Second
 Edition. Library of Congress
 ControlNomber

گزارشتاثیر نقاشی بر شخصیت کودکان و دنیای درون آنها

سیدجواد هاشمی: 

من یک معلم هستم

کار  که  هستم  معلم  یک  من  گفت:  گربه ها  شهر  کارگردان   
این جهت  از  دارد؛  اهمیت  بسیار  برایم  نوجوان  و  کودک  برای 
که عقیده دارم این رده سنی به رغم این که مهم ترین رده سنی 

جامعه است مورد بی مهری واقع شده  است.
و  اخیر  سال های  فعالیت های  به  اشاره  با  هاشمی  سیدجواد 
از  اگرچه  نوجوان گفت:  و  برای گروه سنی کودک  فیلمسازی 
به  و  به درد نقش های دفاع مقدس می خورم  بیشتر  دید کلی 
شخصه بازی در این نقش ها را دوست داشته ام اما من یک معلم 

هستم که کار برای کودک و نوجوان بسیار اهمیت برایم دارد.
این رده سنی که  این  جهت که عقیده دارم  از  ادامه داد:  وی 

مهم ترین رده سنی جامعه است مورد بی مهری واقع شده .
این  افزود:  نویسنده و کارگردان شهرگربه ها )۱399_۱398( 
روزها مشغول تدوین شهر گربه های ۲ هستم؛ و فیلمی به نام 

جزیره فضایی را در نوبت اکران دارم.
اقبال بسیار  اکران است و  هم اکنون شهر گربه هایی ۱ درحال 

خوبی داشته 
فروش  در جدول   ۱ های  شهرگربه  امروز  کرد:  تاکید  هاشمی 
روزانه، رده چهارم گیشه را در اختیار دارد و این فیلم در سال 

۱۴۰۰ جزو ۶ فیلم فیلم پرفروش سینماهای کشور بوده است.
وی ادامه داد: این آمار، آمار بسیار خوبی برای کار در رده سنی 
کودک و نوجوان است؛ بااینکه رده سنی کودک و نوجوان در 
میان آثار سینمای تجاری له شده است اما ما مقاومت می کنیم.

نویسنده و کارگردان فیلم های سینمایی پیشونی سفید ۲ و 3 
)۱39۶-۱397( اظهار داشت: بچه ها فیلم های قبلی من مانند 
مجبور  را  خانواده ها  و  داشتند  دوست  را  پیشونی سفید  آهوی 

می کنند تا آنان را به سینما ببرند.
وی ادامه داد: متأسفانه بعضی از خانواده ها نسبت بچه هایشان 
بی تفاوت هستند و البته قصه کرونا به این موضوع دامن زده است 

که بچه ها را به سینما نبرند.
نبود شهر گربه ها رقم فروش ۱5 میلیاردی  اگر داستان کرونا 

را رد می کرد
بازیگر سریال زخم کاری )محمدحسین مهدویان( در پاسخ به 
این سریال و سکانس  بازی در  از  حاشیه های فراوانی که پس 
نبود  خاصی  موضوع  کرد:  بیان  پیش آمد،  وی  برای   جکوزی 
گرچه مطمئن بودم که برایم دردسر می شود اما به عنوان یک 
شهود  و  کشف  به  باید  جاهایی  در  که  دارم  عقیده  هنرپیشه 

رسید.
وی افزود: من از حواشی این داستان خوشحال بودم و مشکلی با 
آن نداشتم و بدم نمی آمد؛ ضمن اینکه از بسیاری از شوخی های 

فضای مجازی لذت بردم.
هنوز  گفت:  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  به  اشاره  با  هاشمی 
فیلم های جشنواره را ندیده ام و نمی توانم درباره آن اظهارنظر 
کنم اما احساس می کنم ضعفی در طی سالیان وجود داشته که 

تشدید شده است.
ساخته  دولتی  کارهای  صرفاً  است  قرار  گویی  داد:  ادامه  وی 
شود و با این روند متأسفانه روزهایی را خواهیم دید که بخش 
بخش  ریشه  و  شده است  امروز  از  ضعیف تر  بسیار  خصوصی 

خصوصی شکننده تر از پیش می شود. 
اشاره به  با  بازیگر سریال اخراجی ها )مسعود ده نمکی ۱385( 
که  مهدویان  محمدحسین  ساخته   مردبازنده  سینمایی  فیلم 
است،  اکران  درحال  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  جریان  در 
خاطرنشان کرد: این فیلم به لحاظ زمان بسیار طوالنی است و 

به نظرم باید کوتاه تر شود.
وی افزود: مشکل دیگر این بود که صدای سالن در برج میالد 
به قدری نامفهوم بود که بعضی از صحنه ها را متوجه نمی شدم و 

برخی از دیالوگ ها از دست خودم در رفت.
بهتر  می توانست  مردبازنده  فیلم  خروجی  شد:  یادآور  هاشمی 
شکل  به  می توانست  قصه  افکنی  گره  که  چنان  باشد؛  این  از 
اما  روایت شود  به شکلی جذاب  و داستان آن  دیگری ساخته 
گره ها بسیار ساده باز می شوند و داستان آن جذابیت همیشگی 

کارهای مهدویان را ندارد.
وی افزود: این فیلم می توانست یه سریال خانگی چندقسمتی 
باشد؛ در مجموع کارهای مهدویان را دوست دارم و مردبازنده به 
شرطی که حدوداً ۱8 دقیقه  از آن کم شود کار قابل قبولی است 

همچنان که مهدویان کارگردان بسیار خوبی است.
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گفت:  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
پیشران  و  مولفه  مهمترین  خودباوری 
مردم  به  خدمت  برای  کشور  در  توسعه 

است
دکتر امید احمدی در آیین زنگ انقالب 
ضمن  کریم  رباط  شهرستان  مدارس  در 
سالگرد  سومین  و  چهل  پیروزی  تبریک 
جمهوری  داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب 
اسالمی استقالل خود را حفظ کرده است 

و زیر با زور نرفته است.
پی  در  کشورها  برخی  زورگویی  به  وی 
استقالل ایران بیان کرد: مقایسه زندگی 
مردم و توسعه کشور در پیش از انقالب و 
بعد از انقالب باید انجام و به مردم تبیین 

شود.
فرماندار رباط کریم به وجود صنایع آیتک 
انقالب اسالمی در شهرک های  با وجود 

صنعتی رباط کریم گفت: برخی نامهربانی 
ها باعث خروج نخبگان از کشور میشود.

احمدی به عدم وابستگی صنایع کوچک 
داشت:  ابراز  بیگانگان  به  کشور  بزرگ  و 
حوزه  متخصص  و  پزشکان  بزرگترین 
به  که  هستند  ایران  در  جهان  درمانی 

مردم خدمات ارایه می دهند.
وی به فرهنگ غنی ایرانیان اشاره کرد و 
افزود: دروغ گویی روسای جمهور عرب و 
آمریکا برای مردم آن کشورها کامال برمال 

شده است.
پایان به وجود و  فرماندار رباط کریم در 
توسعه صنایع نظامی، ریلی و کشتیرانی و 
فناوری در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 
پیشران  و  مولفه  مهمترین  خودباوری 
مردم  به  خدمت  برای  کشور  در  توسعه 

است

فرماندار رباط کریم :خودباوری مهمترین 

مولفه و پیشران توسعه در کشوراست

 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
افتتاح و بهره برداری ۲۱۰  از  کشور 
پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در 

دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.
به  نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و 
منصور«  »مسعود  کشور،  آبخیزداری 
در  چهل و سومین سالگرد پیروزی 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  انقالب 
شهدا افزود: به مناسبت گرامیداشت 
انقالب  پیروزی  سالگرد  و  فجر  دهه 
طبیعی  منابع  پروژه   ۲۱۰ اسالمی 
و ۹۰۰  بر سه هزار  افزون  اعتباری  با 
میلیارد ریال در سراسر کشور به بهره 

برداری می رسد.
بیان  با  جنگل ها  سازمان  رییس 
اینکه اجرای طرح های منابع طبیعی 
خاک  و  آب  حفظ  در  آبخیزداری  و 
کشور بسیار مهم و پر اهمیت است، 
پروژه  شامل  طرح ها  این  ادامه داد: 
های آبخیزداری، آبخوانداری، کنترل 
سیل، بیابان زدایی، توسعه جنگل ها، 
احیای مراتع و طرح های حفاظتی و 
حمایتی است که با هدف حفظ آب 
گیاهی  پوشش  از  حفاظت  خاک،  و 
کاهش  و  فرسایش  از  جلوگیری  و 

خسارات ناشی از خشکسالی و تغذیه 
سفره های زیرزمینی انجام می شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل 
بیش از پیش مردم با مجموعه منابع 
امیدواری  ابراز  آبخیزداری  و  طبیعی 
کرد با مشارکت مردم در اجرای این 
پروژه ها گام بلندی در راستای ارتقای 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سطح 

برداشته شود.
در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
اصله  میلیون   ۵۰۰ کاشت  به  ادامه 
مشارکت  با  سال   ۱۴ مدت  در  نهال 
مردم و ۷۰ نهاد و دستگاه اجرایی در 
ایران  و  سرسبز  ایران  »پویش  قالب 
طبق  اضافه کرد:  و  داد  خبر  قوی« 
قالب  در  شده  انجام  برنامه ریزی های 
۶ هزار  امسال  مردمی،  پویش  این 
و  بذر  با  جنگل کاری  هکتار   ۷۰۰ و 
نهال در سراسر کشور بر اساس توان 

اکولوژی مناطق انجام می شود.
ایران  شد:  یادآور  همچنین  منصور 
جزو کشورهای با پوشش کم جنگل 
اقداماتی  و  جنگل کاری  با  و  است 
جرگه  به  آینده  در  پویش  این  نظیر 
 ۱۰ باالی  جهان  در  که  کشورهایی 

درصد جنگل دارند، خواهد پیوست.

بهره برداری از ۲۱۰ پروژه منابع 
طبیعی و آبخیزداری در دهه فجر 

انقالب اسالمی

خبرنوشتار

کرملین از برنامه روسیه برای مقابله با 
تحریم های بانکی آمریکا خبر داد

نوشتار

رئیس  سخنگوی  پسکوف  دیمیتری   
روسیه  دولت  گفت:  روسیه  جمهوری 
برنامه ای را کاهش پیامدهای تحریم 
روسی  های  بانک  علیه  آمریکا  های 
دالری  های  تراکنش  از  جلوگیری  و 

تدارک دیده است.
پسکوف  تاس،  خبرگزاری  از  نقل  به   
با  گو  و  گفت  در  چهارشنبه  روز 
سوال  این  به  واکنش  در  خبرنگاران 
که  دارد  را  ای  برنامه  مسکو  آیا  که 
های  تراکنش  تحریم  صورت  در 
بانک های  در  آمریکا  از سوی  دالری 
اجرا درآورد، گفت: طرحی  به  روسیه 

برای مقابله با ریسک ها و به حداقل 
اقدامات  گونه  این  پیامدهای  رساندن 
پیش بینی نشده آمریکا تدارک دیده 

شده است.
آمریکا  متحده  ایاالت  از  افزود:  وی 
آمیز  تحریک  اقدامات  از  می خواهیم 
و دامن زدن به تنش ها در قاره اروپا 

صرف نظر کند.  
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در 
نگران  کرملین  کاخ  که  گفت  ادامه 
عرصه  در  آمریکا  رفتار  زیرا  است 
تحریم ها غیرقابل پیش بینی است.  

خبرگزاری بلومبرگ به تازگی به نقل 

از منابع و اسناد محرمانه اعالم کرد که 
آمریکا و اتحادیه اروپا درحال تکمیل 
طرحی برای اعمال تحریم های شدید 
ممکن  که  هستند  روسیه  مورد  در 
در  ها  تنش  تشدید  صورت  در  است 
اوکراین علیه مسکو وضع خواهد شد.

تحریم  رسانه،  این  گزارش  اساس  بر 
بانک های بزرگ  ها شامل ممنوعیت 
روسیه از اجرای تراکنش های دالری 

بین بانکی خواهد بود.   
ال  اسپانیایی  روزنامه  از  نقل   به 
گیری  اوج  میان  در  اکونومیستا، 
اختالفات میان روسیه و غرب، اتحادیه 
تهدیدهای  ادامه  در  آمریکا  و  اروپا 
حربه  با  روسیه،  علیه  خود  تحریمی 
بر  آوردن  فشار  دنبال  به  جدیدی 
مسکو وارد میدان شدند تا با پیشنهاد 
حذف روسیه از سیستم بانکی جهانی 
)سوئیفت(، ضربه ای بی سابقه بر نظام 

بانکی روسیه وارد آورند.
آتالنتیک  پیمان  سازمان  اعضای 
را  جدید  سالح  این  )ناتو(  شمالی 
گاز  انتقال  احتمالی  قطع  برابر  در 
اروپایی،  کشورهای  روی  به  روسیه 
افزایش  و  انرژی  بحران  بحبوحه  در 

نجومی بهای برق برافراشتند تا از این 
طریق روسیه را در سیستم مالی بین 

المللی منزوی کنند.
ادامه نوشت:  اسپانیایی در  این رسانه 
واکنش  امر  این  به  روسیه  دولت 
کرده  اعالم  و  داده  نشان  سختی 
تصمیمی،  چنین  تحقق  درصورت 
اروپا  ارسال نفت و گاز و فلزات را به 

قطع خواهد کرد.
ارتباطات  جهانی  )جامعه   سوئیفت 
سال ۱۹۷۳  در  که  بانکی(  بین  مالی 
کشور  پانزده  از  بانک   ۲۳۹ توسط 
اروپایی و آمریکای شمالی ایجاد شد، 
هزار  از ۱۱  بیش  که  است  ای  شبکه 
موسسه مالی را در سراسر جهان به هم 
مرتبط می کند و برای اجرای تبادالت 
رود. سوئیفت  کار می  به  بانکی  پولی 
سیستم  ترین  غالب  حاضر  حال  در 
مالی بین المللی است. به همین خاطر 
از آن، مسکو قادر به  با حذف روسیه 
ارسال پول در داخل و خارج از کشور 
اقدام،  این  بنابراین  بود.  نخواهد  خود 
های  شرکت  برای  سخت  ای  ضربه 
کشور  این  صادرکنندگان  و  محلی 

محسوب می شود.

پشت  از  بازدید  در  سیما  معاون   
صحنه سریال نوروزی شبکه پنج با 
عنوان »دردسرهای شیرین« گفت: 
ایام مبارک ماه  با  امسال که  نوروز 
برنامه های  شده  مصادف  شعبان 
در  اعیاد  این  با  متناسب  و  متنوع 

نظر گرفته است.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
حاشیه  در  شاه آبادی  حمید  سیما، 
بازدید از سریال نوروزی شبکه پنج 
شیرین  دردسرهای  عنوان  با  سیما 
به  مریزاد  دست  و  خداقوت  ضمن 
شبانه روزی  تالش  با  که  همکارانی 
با  تا  هستند  تالش  در  خالصانه  و 
لحظات  سریال،  این  آماده سازی 
شیرینی را برای مردم عزیزمان در 
گفت:  کنند،  فراهم   ۱۴۰۱ نوروز 
و  است  خوب  کار  پیشرفت  میزان 
بتواند  که  دارد  را  ویژگی  این  قصه 
و  کند  خود  همراه  را  مخاطب 
هنرمندانی هم که در این سریال به 
ایفای نقش می پردازند از چهره های 

نام آشنای تلویزیون هستند.
سریال  افزود:  سیما  معاون 
از  دردسرهای شیرین همانطور که 
و  دارد  دردسر  هم  پیداست  نامش 
سبک  نوع  دو  و  است  شیرین  هم 
و  می کشد  تصویر  به  را  زندگی 
ایام  در  عزیز  بینندگان  امیدواریم 
مجموعه  این  تماشای  از  نوروز 

تلویزیونی لذت ببرند.
سریال  کرد:  تصریح  شاه آبادی 
شاد  روایتی  شیرین  دردسرهای 
و  حال  با  متناسب  و  دارد  طنز  و 
مصادف  که  امسال  نوروز  فضای 
اعیاد  و  شعبان  ماه  دوم  نیمه  با 
را  دلنشینی  اوقات  است،  شعبانیه 

فراهم می کند.
ایام  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جذاب  کارهای  تلویزیون  نوروز، 
است،  دیده  تدارک  ارزشمندی  و 

سریال  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان 
قالب های  در  و  است  پر  دستمان 
دیگر برنامه سازی از جمله فیلم های 
و  ترکیبی  برنامه های  مستند، 
در  خوبی  تدارک  محور  مسابقه 
امیدواریم  و  است  گرفته شده  نظر 
از  را  استفاده  نهایت  بینندگان 
در  تلویزیون  متنوع  برنامه های 

تعطیالت نوروز ببرند.
سریال  کارگردان  موفق  سهیل 
حاشیه  در  نیز  شیرین  دردسرهای 
بازدید معاون سیما از پشت صحنه 
دردسرهای  گفت:  سریال  این 
شیرین ماجرای یک زوج بلندپرواز 
است که در این مسیر با چالش های 

زیادی روبرو می شوند.
شیرین  دردسرهای  داد:  ادامه  وی 
 - اجتماعی  ژانر  در  سریالی 
معضالت  به  که  است  خانوادگی 
خانوادگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
این است  البته سعی ما  می پردازد. 
که با زبانی شیرین و با استفاده از 
طنز موقعیت آن را برای مخاطب به 

تصویر بکشیم.
موفق افزود: این مجموعه تلویزیونی 
در ۱۳ قسمت ۴۰ دقیقه ای در ایام 
نوروز ۱۴۰۱ تقدیم مخاطبان شبکه 
هنرمندانی  و  می شود  سیما  پنج 
همچون پوریا پورسرخ، مریم مومن، 
افسانه بایگان، یوسف مرادیان، پاشا 
سهیل  حسینی،  سمیرا  جمالی، 
قاصدی، رسول توکلی، رضا توکلی، 
شهین تسلیمی و ژیال دایی در آن 
ادامه  با  و  می کنند  نقش آفرینی 
این  به  دیگر  بازیگرانی  داستان 

مجموعه اضافه خواهند شد.
دردسرهای  سریال  کارگردان 
 ۳۰ تاکنون  اینکه  بیان  با  شیرین 
سریال  این  تصویربرداری  درصد 
و  تدوین  و  است  شده  انجام 
انجام  همزمان  نیز  آن  صداگذاری 

می شود، تاکید کرد: ما امیدواریم تا 
پایان اسفند ماه، تصویربرداری این 

سریال به پایان برسد.   
کارنامه هنری  سهیل موفق که در 
خود کارگردانی فیلم های شکالتی، 
پاستاریونی، مسابقه ازدواج و سریال 
تاکید  دارد،  را  تهرونی ها  محله 
سریال  با  امسال  امیدوارم  کرد: 
دردسرهای شیرین بازگشت خوبی 
داشته  تلویزیون  خودم  خانه  به 

باشم.  
مهریزی  محمودی  اکبر  علی  سید 
دردسرهای  سریال  کننده  تهیه 
سریال  این  توضیح  در  نیز  شیرین 
تلویزیونی  مجموعه  این  گفت: 
پیداست،  نامش  از  که  همانطور 
برای  که  دردسرهایی  است  قرار 
سریال(  اصلی  )شخصیت  شیرین 
به  در ۱۳ قسمت  را  می آید،  پیش 

تصویر بکشد.  
سریال  در  ما  داد:  ادامه  وی 
چند  زندگی  شیرین  دردسرهای 
خانواده را به تصویر می کشیم که 
شاید در نگاه نخست، تمام سرمایه 
زندگی آنها از دست رفته است اما 

باورهای آنها همچنان پا برجاست و 
راه های رسیدن به هدف و باورها را 

امتحان می کنند.
شخصیت های  داستان  اصلی  نکته 
آنها  تالش  و  حرکت  سریال  این 
را  آن  وضوح  به  ما  که  است 
خواهیم  سریال  این  در  می بینیم. 
وجه  یک  هم  با  افراد  همه  دید 
که  است  این  آن  و  دارند  اشتراک 
در صدد حرکت رو به جلو هستند. 
اما نکته مهم این داستان این است 
افراد مختلف در مسیر رسیدن  که 
به هدف، راه های اشتباه و نادرست 
نیز  آن  از  و  انتخاب می کند  را هم 
نهایت شیرین و  دفاع می کنند. در 
علی قصه ما به ما می گوید کدام راه 

درست است و کدام نادرست.
مدیر  اشناب  بازدید، سعید  این  در 
مقام،  قائم  کریمی  مهدی  شبکه، 
فیلم  مدیر گروه  مجید خادمی زاده 
طاهری  مرتضی  شبکه،  سریال  و 
اداری  و  مالی  کل  اداره  سرپرست 
نژاد  معاونت سیما و حمید خواجه 
روابط عمومی معاونت سیما،  مدیر 

شاه آبادی را همراهی می کردند.

معاون سیما: جدول پخش نوروزی تلویزیون 
پربار و متنوع است

خبر

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

زیر نظر شورای سردبیری

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

توزیع : 56771992 چاپخانه گل آذین ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

موافقت کمیسیون تلفیق با اختصاص منابع برای فعالیت 

پژوهشی دانشگاه ها و خرید تبلت دانش آموزی مناطق محروم
نوشتار

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 
امروز  نشست  مصوبات  مجلس،   ۱۴۰۱

عصر این کمیسیون را تشریح کرد.
تلفیق  رحیم زارع سخنگوی کمیسیون 
در  مجلس   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه 
گفت:  کمیسیون  این  مصوبات  تشریح 
جریان  در  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
بررسی بخش هزینه ای تبصره ۸ الیحه 
از  حاصل  منابع  از  درصد  ده  بودجه، 
و  سنگین  خودروهای  های  واردات 
راهداری را صرف حمایت از اشتغالزایی 
و توسعه راه و آب روستایی در مناطق 

محروم کرد.
دیگر  مصوبه  براساس  داد:  ادامه  وی 
با  آینده،  بودجه سال  تلفیق  کمیسیون 
توجه به تنفیذ جزء ۱۲ بند )ق( تبصره 
کل کشور،   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   ۶
مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در 
آورده  انتقال  از  ناشی  موثر  شرکت های 
عام  سهامی  شرکت های  به  نقدی  غیر 
ایجاد  منظور  به  که  تاسیس  شرف  در 
و  صنعتی  تولیدی،  طرح های  تکمیل  و 
تملک  طرح های  و  زیربنایی  کشاورزی، 
نقل  و  حمل  و  سرمایه ای  دارایی های 
عمومی  عرضه  مجوز  و  می گیرد  شکل 
و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق 
به  مالیات  اخذ می شود، مشمول  بهادار 

نرخ صفر خواهد بود.
موجب  به  همچنین  کرد:  بیان  زارع 
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، 

الگوهای  و  روش ها  توسعه  منظور  به 
ابزارهای مالی  از  استفاده  تامین مالی و 
و  غیردولتی  بخش  سرمایه های  جذب 
برای  عمومی  منابع  صنایع  سازی  اهرم 
سرمایه  دارایی  تملک  طرح های  اجرای 
مرکب  کمیته ای  پیشران  پروژه های  و 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  از 
مرکزی،  بانک  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
مورد(،  )حسب  اجرایی ذی ربط  دستگاه 
نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای 
بانک ها  کانون  و  بانک ها  هماهنگی، 

تشکیل می شود.
ادامه  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
به  این کمیته موظف است، نسبت  داد: 
مالی  تامین  ابزارهای  و  طراحی روش ها 
اقتصاد  شورای  به  شده  یاد  پروژه های 
با  مزبور  کمیته  پیشنهادات  کند.  اقدام 
تصویب شورای اقتصاد برای تامین مالی 

پروژه های فوق الزم الرعایه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
موجب  به  گفت:  مجلس   ۱۴۰۱ سال 
مصوبه این کمیسیون، استانداران سراسر 
ایجاد  منظور  به  شدند،  مکلف  کشور 
شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات به 
سرفصل  در  موجود  عمرانی  پروژه های 
آب )نظیر پروژه های آبرسانی و فاضالب 
روستایی و شهری( و پیشرفت واقعی این 
فیزیکی«  »پیشرفت  گزارش  پروژه ها، 
شورای  جلسات  در  را  ها  پروژه  این 
سمع  به  استان ها  توسعه  و  برنامه ریزی 

شورای  مجلس  ناظر  نمایندگان  نظر  و 
اسالمی برسانند.

بودجه  و  برنامه  سازمان  داد:  ادامه  وی 
مرداد  پایان  در  است،  موظف  کشور 
از  تجمیعی  گزارش   ۱۴۰۱ بهمن  و 
فیزیکی  پیشرفت  و  اعتبارات  تخصیص 
را  آب  سرفصل  عمرانی  های  پروژه 
و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون های  به 
ارائه  شوراها  و  داخلی  امور  و  محاسبات 

کند.
کمیسیون  اعضای  کرد:  تصریح  زارع 
تلفیق همچنین ۱۰ درصد از محل منابع 
برای کمک  را  واردات خودرو  از  حاصل 
در  فناوری  و  پژوهشی  فعالیت های  به 
علوم  های  وزارت  دولتی  دانشگاه های 
مالک  صنعتی  دانشگاه  و  بهداشت  و 
اشتر، دانشگاه های فرهنگیان، پیام نور، 
دانشگاهی  شهید رجایی،  شاهد، جهاد 
خرید  برای  مدارس  نوسازی  سازمان  و 
و  محروم  مناطق  دانش آموزی  تبلت 

روستاها اختصاص دادند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: 
سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
۱۴۰۱ در نشست امروز عصر خود و در 
تبصره  هزینه ای  بخش  بررسی  جریان 
میلیارد  هزار  با تخصیص  این الیحه،   ۸
واردات  از  حاصل  منابع  محل  از  تومان 
زیردریایی  ناوگان  تجهیز  برای  خودرو 
نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران موافقت کرد.
تلفیق  کمیسیون  اعضای  کرد:  بیان  زارع 
 ۸ تبصره  به  بند  یک  الحاق  با  بودجه 
موافقت کردند که به موجب آن در راستای 
مدیریت بحران آب، سالم سازی محصوالت 
تامین  در  وابستگی  کاهش  و  کشاورزی 
خوراک دام با لحاظ مناطق محروم، وزارت 
همکاری  با  شد،  مکلف  کشاورزی  جهاد 
سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت 
شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی 
سطحی،  زیر  آبیاری  توسعه  طریق  از 
و  شیمیایی  سموم  مصرف  کاهش  برنامه 
برنامه  محصول،  و  آب  خاک،  سالم سازی 
دام  خوراک  خودکفایی  و  وابستگی  قطع 

اجرا  و  تدوین  را  طیور  و  سنگین  سبک، 
مکلف  نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان  کند. 
تخصیص  مبنای  را  برنامه ها  این  شد، 

بودجه های صیانتی مربوطه قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ مجلس تاکید کرد: همچنین 
با موافقت این کمیسیون با الحاق یک بند 
به تبصره ۸ الیحه بودجه ۱۴۰۱، با هدف 
توسعه به کارگیری ماشین آالت کشاورزی 
نوساز و در راستای توسعه سطح زیر کشت 
ملی  کشاورزی،  بانک های  دیمزارها،  در 
نسبت  به  شدند،  موظف  تعاون  توسعه  و 
میلیارد  هزار   ۱۰۰ مبلغ  مجموع  مساوی 
ریال تسهیالت خرید ماشین آالت مربوطه 
تایید  به  که  داخلی  کنندگان  تولید  از 
با  را  است  وزارت جهاد کشاورزی رسیده 
دوره  و  اعتبار  و  پول  شورای  مصوب  نرخ 
بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان معرفی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  سوی  از  شده 

پرداخت کنند.
از  پس  تسهیالت  این  کرد:  اظهار  زارع 
و  متقاضیان  بین  خرید  قرارداد  انعقاد 
تولیدکنندگان ماشین آالت صرفاً در وجه 
اقساط  و  می شود  پرداخت  تولیدکننده 
مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل باز 
کشاورزی  جهاد  وزارت  می شود.  پرداخت 
صندوق های  طریق  از  است،  مکلف  نیز 
زیرمجموعه تمهیدات الزم جهت تسهیل 
زمان تسهیالت مذکور را برای متقاضیان 

فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس گفت: براساس 
بودجه،  تلفیق  کمیسیون  مصوبه  دیگر 
وزارت  تشخیص  )به  آب بر  صنایع  کلیه 
ماه  خرداد  پایان  تا  هستند  موظف  نیرو( 
نسبت به شفاف سازی ترکیب منابع آبی 
وزارتخانه های  نمایند  اقدام  استفاده  مورد 
موظف  نیرو  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
برای  تنبیهی_تشویقی  بسته  هستند، 
و  سطحی  آبهای  از  استفاده  کاهش 
جایگزین  و  صنایع  این  توسط  زیرزمینی 
کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا 
پایان شهریور ماه تهیه و به تصویب هیئت 

وزیران برسانند.

راه های توسعه همکاری های تجاری و توسعه صادرات ایران به عراق 
بررسی شد

نوشتار

مشترک  کمیسیون  دبیر   
و  ایران  اقتصادی  همکاری های 
فارس  خلیج  مدیرکل  و  عراق 
وزارت امور خارجه، راه های توسعه 
بررسی  را  عراق  و  ایران  روابط 

کردند.
»مجتبی اکبری« دبیر کمیسیون 
اقتصادی  های  همکاری  مشترک 
با  نشستی  در  عراق  و  ایران 
»علیرضا عنایتی« مدیر کل خلیج 
فارس وزارت امور خارجه در محل 
راهکارهای توسعه  وزارتخانه،  این 
کشور  دو  تجاری  همکاری های 

ایران و عراق را بررسی کردند.

بررسی  ضمن  جلسه،  این  در 
دستگاه های  همکاری  وضعیت 
بخش  شرکت های  و  اجرایی 
در  عراق،  و  ایران  خصوصی 
بهینه  استفاده  راه های  خصوص 
ویژه  به  موجود،  ظرفیت های  از 
فنی  خدمات  کاال،  صادرات  برای 
و مهندسی و همچنین برنامه های 
ساخت  و  تهیه  شرکت  راهبردی 
داخل کاالی آب و برق)ساتکاب( 
به عنوان مسئول ایرانی کمیسیون 
مشترک دو کشور تبادل نظر شد.

جلسه  این  در  اکبری«  »مجتبی 
به عنوان دبیر کمیسیون مشترک 

ضمن  عراق،  و  ایران  اقتصادی 
چهارمین  های   مصوبه  به  اشاره 
مشترک  کمیسیون  اجالس 
درباره  تهران،  در  شده  برگزار 
در  گرفته  صورت  پیگیری های 
مکاتبه  طی  گفت:  این خصوص، 
های صورت گرفته با سازمان ها 
زمینه  دراین  ذی ربط  نهادهای  و 
نهایی  گزارش های  تا  شده  مقرر 
نویس  پیش  تهیه  منظور  به  آنها 
کمیسیون  اجالس  پنجمین 
مکتوب  و  آوری  جمع  مشترک 
شود تا پس از ترجمه در راستای 
ارتقای سطح همکاری ها و راه های 

مورد  صادرات  مطلوِب  توسعه 
استفاده قرار گیرد.

فارس  خلیج  مدیرکل  »عنایتی« 
ادامه  در  خارجه  امور  وزارت 
جلسه، »فعال شدن خط راه آهن 
شلمچه – بصره  و اهمیت راه آهن 
»توسعه  خانقین«،  و  کرمانشاه 
در  بندری  و  آبی  های  همکاری 
و  »تقویت  و  کالن«  ُخردو  سطح 
به  عالقمند  شرکت های  هدایت 
پروژه های سرمایه گذاری  اجرای 
در کشور عراق« را از جمله مباحث 
طور  به  باید  که  دانست  مهمی 

جدی تر به آن پرداخت.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

