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ماهواره »نور ۲« با موفقیت در مدار 
قرار گرفت

رئیس دفتر مقام معظم رهبری: 
محرومیت زدایی از کشور اجر الهی دارد
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زاکانی: نمی توانیم با معیشت 
مردم بیگانه شویم
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کتابخانه ها تنها نهاد فرهنگی در 

برخی مناطق کشور هستند
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فرماندار رباط کریم: روستاهای رباط کریم 

در ریل توسعه و آبادانی قرار می گیرد

سخنگوی دولت: پنج تا ۱۳ درصد قیمت 

لوازم خانگی ایرانی کاهش یافت
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وزیر صمت: تأمین مالی زنجیره ای یکی از 

راهبردهای اصلی نظام مالی کشور است
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تیم ملی والیبال زنان پس از ۴۸ سال به 

بازی های آسیایی می رود
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استان ها 5

نماینده ولی فقیه در کردستان: کارگران 
فصلی و مقطعی ساماندهی شوند

ــت: طرحــی  ــتان گف ــه در کردس ــی فقی ــده ول  نماین
بــرای ســاماندهی کارگــران فصلــی کــه بخشــی از آن 
مربــوط بــه اداره کار و بخشــی دیگــر مربــوط بــه  .... 8 2

 رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در آییــن افتتــاح 
بنیــاد  زدایــی  محرومیــت  طــرح  از ۸۹۰۰  بیــش 
مســتضعفان،گفت: مقــام معظــم رهبــری بــر فقرزدایــی 

ــه  ..... ــیدگی ب و رس

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
به  کرد:  تاکید  محیط زیست  حفاظت 
سال  چند  در  نابخردانه  استفاده  علت 
از  را  خود  تحمل  زمین  کره  گذشته 
باید  پروژه ها  اساس  این  بر  دست داده، 
این  برای  و  روند  بیشتری پیش  با دقت 
ارزیابی  فاقد  های  طرح  اعتبار  منظور 
زیست محیطی نباید تامین شود .رییس 
اشاره  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
به سه ردپای زیست محیطی قابل توجه 
در دنیا گفت: خسارتی که صنایع آالینده 
توسط  می کنند،  وارد  زیست  محیط  به 
شد.  خواهد  مطالبه  و  محاسبه  سازمان 
صنعت،  ملی  همایش  در  سالجقه  علی 
معدن و خدمات سبز که امروز در سازمان 
حفاظت محیط زیست برگزار شد با اشاره 
به اهمیت محیط زیست برای ایجاد ثروت 
امروزه  دنیا  صنعتی  کشورهای  افزود: 
ثروتمندشدن،  برای  که  شده اند  متوجه 
کنند  توجه  زیست  محیط  به  باید 
سال های  در  که  چین  مانند  کشوری 
را  محیطی  زیست  استانداردهای  اخیر 
گالسگو  اجالس  در  می گرفت،  نادیده 
موضوعی مانند تمدن اکولوژیک را مطرح 
به علت فرهنگ غنی،  ما  می کند. مردم 
در آموزه های زیست محیطی قوی هستند 
اما این ارزش ها باید در عملکرد نیز خود 
حفاظت  سازمان  رییس  دهد.  نشان  را 
ردپای  سه  به  اشاره  با  زیست  محیط 
زیست محیطی قابل توجه در دنیا گفت: 
محیط  به  آالینده  صنایع  که  خسارتی 
سازمان  توسط  می کنند،  وارد  زیست 
محاسبه و مطالبه خواهد شد.وی با اشاره 
صنایع  زیست محیطی  استانداردهای  به 

گفت: صنایع باید سه ردپا را رعایت کنند. 
اولین ردپا مربوط به آب است . وضعیت 
آب خوب نیست و به رغم اوضاع نابسامان 
اصلی ترین کاالی حیات، در مصرف آب 
نیز مراعات نمی شود. در صنعت نیز باید 
قیمت تمام شده کاالها بر مبنای قیمت 
آب مصرف شده باشد. قیمت آب نیز در 
مناطق مختلف متفاوت است و به اقتضای 
قیمتی  مشابه  کاالی  برای  آب  قیمت 
می شود.سالجقه  گرفته  نظر  در  متفاوت 
است  کربن  ردپای  مورد،  دومین  افزود: 
آن هستند.  رعایت  به  مکلف  که صنایع 
سمت  به  حرکت  حال  در  امروز  دنیای 
کربن صفر است. طبق قانونی که توسط 
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ به بعد اجرا 
با  صنعتی  واحدهای  فعالیت  می شود، 
است.  ممنوع  غیراستاندارد  کربن  ردپای 
بین  استانداردهای  به  تعهد  کنار  در 
المللی الزم است که ما به استانداردهای  
داخلی نیز توجه کنیم همچنین استفاده 
از بازار صنایع آالینده و اجرای طرح های 
تشویقی و تنبیهی نیز در دستور کار ما 
قرار دارد.وی با اشاره به آسیب پذیر بودن 
نادرست  استفاده  از  پس  زیست  محیط 
در سال های گذشته گفت: سومین ردپا 
ردپای اکولوژیک است. کره زمین تحمل 
و  داده است و ظرفیت  از دست  را  خود 
ارزیابی  ندارد.  را  نابخردانه  استفاده  توان 
سازمان  کار  دستور  در  اکوسیستم  توان 
ارزشیابی  و  زیست  محیط  حفاظت 
ما  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  منابع 
بر این موضوع تاکید داریم که طرح های 
شوند.  اعتبار  تامین  نباید  ارزیابی  فاقد 
محیط  به  طرح ها  این  که  خسارت هایی 

زیست وارد می کنند توسط محیط زیست 
محاسبه و مطالبه می شود.رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد : یکی از 
برخی  این است که  قابل تحسین  نکات 
منفی  تاثیرات  کاهش  برای  صنایع خود 
شده اند.  پیشقدم  زیست  محیط  روی 
احساس  سازمان  از  قبل  معادن  برخی 
که  شده اند  متوجه  و  کرده  مسئولیت 
داشته  کاهش  آالینده ها  تولید  در  اگر 
باالتری خواهند  اقتصادی  باشند، ضریب 
نیز  درامد  افزایش  آن  پی  در  و  داشت 
تاکید  شد.سالجقه  خواهد  مشاهده 
استانداردهای  واحدی  ندارد  امکان  کرد: 
نظر  از  و  کند  رعایت  را  زیست محیطی 
همه ضرایب وضعیت مناسب تری نداشته 
بر  حتی  استانداردها  این  اجرای  باشد. 
صنعتی  واحد  در  که  نیروهایی  آرامش 
بود.  خواهد  موثر  نیز  می کنند  فعالیت 
استانداردهای  واحد صنعتی  اگر یک  لذا 
بر  منتی  کند  رعایت  را  زیست محیطی 

محیط  حفاظت  سازمان  یا  مردم  سر 
زیست ندارد.وی با تاکید بر لزوم ارتقای 
با  داشت:  اظهار  زیست  محیط  بازاریابی 
این طرح های تشویقی ما سعی کردیم تا 
عالوه بر معرفی واحدهای سازگار با محیط 
زیست، واحدهای آالینده را هم مشخص 
کنیم و برای جلوگیری از تداوم آالیندگی 
برداریم.  گامی  زیست  برای محیط  آن ها 
همکاری  ما  با  زمینه  این  در  نیز  مردم 
زیست  محیط  مدیریت  چراکه  می کنند 
حفاظت  سازمان  رییس  است.  مردم پایه 
کنیا  نشست  به  اشاره  با  زیست  محیط 
گفت: در آخرین نشست که در کشور کنیا 
رییس  نایب  عنوان  به  ایران  شد،  برگزار 
ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد 
انتخاب و ۱۳ قطعنامه تصویب شد. یکی 
از این قطعنامه ها که موسوم به قطعنامه 
پالستیک است به جایگزینی پالستیک با 
دیگر محصوالت زیستی اشاره می کند که 

به شدت مهم و قابل توجه است.

اعتبار طرح های فاقد ارزیابی زیست محیطی نباید تامین شود

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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رییس  جمهور: دستگاه های دولتی مانع تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی شوند

از سوی نیروی هوافضای سپاه ؛
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اسالمی: ایجاد شکاف بین مردم 
خواسته دشمن است

ایجاد  ایران گفت:  اتمی  انرژی  رییس سازمان  و  رییس جمهور  معاون   
ابزارهای برهم زدن آرامش  از  بوده و  شکاف بین مردم خواسته دشمن 

جامعه است.
ایران، به همت امور  انرژی اتمی  از پایگاه اطالع رسانی سازمان  به  نقل 
ایثارگران سازمان و همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
و روز جانباز، آیین تجلیل از ایثارگران و جانبازان صنعت هسته ای کشور 
با حضور محمد اسالمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی 
ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیرکل دیپلماسی عمومی و اطالع 
رسانی، مشاور رییس سازمان در امور ایثار گران و فرمانده مرکز مقاومت 
بسیج صنعت هسته ای، در سالن شهید شهریاری این سازمان برگزار شد.

معاون رییس جمهور در ابتدای مراسم ایام با سعادت میالد اختران تابناک 
آسمان امامت و والیت را به ملت ایران، خانواده انرژی اتمی و جانبازان 
امور  های  فعالیت  از  و  گفت  تبریک  بوم  و  مرز  این  پرافتخار  و  سرافراز 
ایثارگران سازمان و تحوالت حاصل از تالش های این مجموعه تقدیر کرد.

اسالمی خطاب به جانبازان حاضر تاکید کرد: موضوع خیلی مهم این است 
که هیچ یک از شما برای ما به ازاء به جبهه نرفتید. هیچ وعده ای کسی نمی 
داد و هیچ سلسله مراتب و درجه ای مطرح نبود. شایستگی ها بر اساس 
فهم و توان و قدرت حضور افراد بود که با لبیک گویی به ندای حضرت 
امام )ره( و برای دفاع از کیان اسالم رفتید. شهداء، جانبازان و رزمندگان 
ما جانشان را برای دفاع از اسالم تقدیم کردند. چه آنها که رفتند، چه آنها 
که هستند. آنچه که پاسخ و لبیک به ندای ولی امر مسلمین را متبلور می 
کند، ایمان و جوهره وجودی است که آن مکتب بزرگ ایثار و شهادت و 

مکتب جهاد را در کشورمان معرفی کرده و ماندگار شده است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری که می فرماید؛ دفاع مقدس یک 
مدرسه و مکتب است که باید برای همیشه تاثیرگذار بماند، گفت: اطالع 
دادند برخی جانبازان بازنشست می شوند و می روند. اگر شما بازنشست 
با خودتان  را  فرهنگ  این  باید  نیست که  این  معنایش  بروید،  و  بشوید 
ببرید. همه ما باید اینقدر هنر داشته باشیم که بتوانیم این موضوع مهم 
را در سازمان به عنوان یک فرهنگ سازمانی پیاده کنیم. معاونت توسعه 
مدیریت و منابع، امور ایثارگران، دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی و بسیج 
این وظیفه را توامان دارند که فرهنگ ایثار و شهادت را در صنعت هسته ای 
کشور نهادینه کنند. نهادینه کردن این فرهنگ نیاز به ممارست و کار دارد.

رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: خیلی متاسف و دل آزرده می شوم 
که برخی تصور می کنند جانبازان و خانواده معظم شهداء دنبال امتیاز 
هستند و برای خودشان تالش می کنند. اینطوری متاسفانه ارزش ها را 
زیر سوال می برند و قلب واقعیت می کنند. این آفت بزرگی است که به 
جان جامعه افتاده است. نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد. در سازمان انرژی 
اتمی باید به سهم خودمان به این موضوع می پرداختیم و بپردازیم. جایی 
که یک بسیجی و ایثارگر حضور دارد باید با جایی که حضور ندارد متفاوت 
باشد. جایی که تعهدی به فرهنگ ایثارگری باشد، برای بیت المال ارزش 
قائل می شوند. اجازه داده نمی شود سوء استفاده کنند و وظیفه شان را 
به شایستگی انجام می دهند. اینها تبلور عینی خیلی ساده و قابل رویت 

سریع ایثارگری است.  
وی افزود: مهمتر از مساله فوق این است که این فرهنگ از این شخص 
عبور کند و درون خانه و خانواده برود. جمع این خانواده ها در جامعه اثر 
بگذارند و جامعه ما جامعه ای باشد که برای تعالی و عزت اسالم که به قول 
امام )ره( کیان اسالم است، بتواند کشور را به یک کشور مقتدر، پیشرو و 
پیشتاز تبدیل کند. خدا را شکر که در عصر انقالب اسالمی زندگی می 
کنیم. ما به چشم خود قبل و پس از انقالب را دیدیم. نه اینکه شنیده یا 

خوانده باشیم انسان نباید تاریخ را فراموش کند.
رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه با تاکید بر اینکه جنگ و دفاع مقدس 
تمام نشده است، گفت: نباید غفلت کنیم و فکر کنیم جنگ تمام شده 
است مرزهای حق و باطل با هم ترکیب شده است و در مردم ایجاد شکاف 
مردم  بین  ایجاد شکاف  می شود،  تشخیص هم سخت  امروز  کند.  می 
خواسته دشمن است و جزو ابزارهای پیشبرد برنامه هایی است که جامعه 
را بهم می ریزد. می خواهند جامعه را چند قطبی کنند و مردم را  مقابل 
هم قرار بدهند و به نظام بدبین کنند. اسالمی تصریح کرد: در این روز باید 
میثاق ببندیم و از خدای متعال بخواهیم از حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
علمدار کربال، که امروز روز میالد با سعادتش است مدد بجوییم تا خداوند 
به ملت ایران، به همه ما و ذریه ما این توفیق را بدهد که بتوانیم درک 
عمیق تر و صبر بیشتری داشته باشیم. ثابت قدم باشیم و تا آخر بایستیم؛ 
این تا آخر ایستادن مهم است. هزاران نا مالیمات و مصیبت وجود دارد، اما 
باید تا آخر ایستاد.  در این مراسم که با قرائت قرآن کریم توسط قاری بین 
المللی آغاز شد؛ سید هادی محمدی، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی 
در امور ایثارگران با ارائه توضیحاتی درباره آمار جانبازان شاغل در سازمان 
گفت: با توجه به محدودیت های کرونایی امکان دعوت از تمامی جانبازان 
ایثارگران  و  جانبازان  خانواده  شاءاهلل  ان  و  نبود  میسر  هسته ای  صنعت 
صنعت هسته ای تمام توان خود را در مسیر اعتالی این صنعت معطوف 
خواهند کرد. در ادامه مسووالن و مدعوین حاضر، در فضایی صمیمی به 
ارائه نقطه نظرات و دغدغه های حرفه ای و شغلی در حوزه های سازمانی 
پرداختند.در پایان این نشست نیز مهندس اسالمی دستور برگزاری جلسه 
و پیگیری مسائل و مشکالت مطرح شده از سوی ایثارگران و جانبازان را 
صادر نمود و لوحی به رسم تقدیر از تالش های این عزیزان به جانبازان 

حاضر در رویداد اهداء شد.  

از سوی نیروی هوافضای سپاه؛

ماهواره »نور ۲« با موفقیت در مدار 
قرار گرفت

ماهواره »نور ۲« با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت.
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  شعبانیه  اعیاد  با  همزمان   
اسالمی با استفاده از ماهواره بر سه مرحله ای قاصد از کویر شاهرود 

ماهواره نور ۲ را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار داد.
با  نور ۲  ماهواره  و  است  و شناسایی  ماهواره سنجشی  این  مأموریت 
سرعت ۷.۶ کیلومتر بر ثانیه و ۴۸۰ ثانیه پس از پرتاب در مدار ۵۰۰ 

کیلومتری قرار گرفت.

تأکید  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
رهبر انقالب برای کنترل قیمت لوازم 
تا ۱۳ درصدی  پنج  از کاهش  خانگی 

لوازم خانگی تولید داخل خبر داد.
علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در 
نشست خبری با تبریک اعیاد شعبانیه، 
در تشریح مصوبات هفته گذشته دولت 
اظهار داشت: با توجه به تاکید رییس 
جمهور جلسه فوق العاده ستاد تنظیم 

بازار به ریاست معاون اول برگزار شد.
تصمیمات  جلسه  این  در  افزود:  وی 
قیمت  کنترل  و  کاهش  برای  مهمی 
مورد  ارز  تامین  ویژه  به  اتخاذ شد  ها 
نیاز و کاهش قیمت برنج و گوشت. و 
تا  شده  خواسته  هم  معدن  صنعت  از 
کاالها با ۲۰ تا ۵۰درصد کاهش قیمت 

به نردم عرضه شود.
با توجه به  ادامه داد:  بهادری جهرمی 
تاکید رهبر معظم انقالب برای کنترل 
قیمت لوازم خانگی در ماه اخیر شاهد 
کاهش ۵ تا ۱۳ درصدی لوازم خانگی 
ایک  امیدوارم  و  بوده ایم  داخل  تولید 

مسیر با جدیت پیش برود.
دولت  رسانی  اطالع  شورای  رییس 
پایان  تا  گفت:  عدالت  سهام  درباره 
می  توزیع  عدالت  سهام  سود  امسال 
شود و با توجه به همکاری های خوب 
شاهد  امیدوارم  مرتبط  وزارتخانه های 
و  باشیم  عدالت  سهام  سود  واریزی 
سود  سهامداران  گذشته  سال  دوبرابر 

دریافت خواهند کرد.
تسهیل صدور  درباره  جهرمی  بهادری 
مجوز کسب و کار و اهمیت آن اظهار 
قانون  تصویب  از  سال   ۱۳ داشت: 
در  ها  کوتاهی  به  توجه  با  و  گذشته 
صدور  در  مشکالتی  گذشته  سنوات 

مجوز وجود داشت.
وی متذکر شد که دولت سیزدهم در 
این  کرده  سعی  خود  فعالیت  ماه   ۶

کوتاهی ها را جبران کند.
کرد:  نشان  خاطر  دولت  سخنگوی 
وزارت  هم  خانگی  مشاغل  حوزه  در 
را  مجوز   ۵۰۹ همه  شد  موفق  کار 
و  کند  صادر  الکترونیکی  ۱۰۰درصد 
به محض ثبت اطالعات، همان لحظه 

برای متقاضی مجوز صادر شد.
 ۱۵۹ برای  افزود:  جهرمی  بهادری 
حوزه که مجوز محور بود مدارک برای 
مراجع ذیربط ارسال و بعد از سه روز 

تعیین تکلیف می شود.
 ۷۸۶ و  هزار   ۴۰ کرد:  تصریح  وی 
فرهنگی  میراث  حوزه  در  مجوز  نفر 
مجوز   ۶۱۲ و  هزار   ۳۹ که  شد  صادر 
ثبت شده، ثبت محور بوده و در لحظه 
مجوز دریافت کردند و بقیه مجوزمحور 
از ثبت مدارک و سه  بوده اند که پس 
مجوز  توانستند  تکلیف  تعیین  روز 

دریافت کنند.
دستورات  درباره  دولت  سخنگوی 
برای  خودسازان  به   رییس جمهور 
خودروسازی  وضعیت  بهبود  و  اصالح 
چک  هرگز  دولت  گفت:  کشور  در 
و  نداده  خودروسازان  به  امضا  سفید 
این دستورها مبتنی بر کار کارشناسی 

است.
شده  مشخص  ضرب االجل  افزود:  وی 
نپذیرفته و هر یک  را  اطناب  و دولت 
را  زمان بندی خاص خود  از ۸ دستور 
دارد و دوات مصمم است عقب ماندگی 
کند  جبران  را  خودروسازی  حوزه  در 
مماشات  سواحل  آزادسازی  مانند  و 

نخواهد کرد.

در  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
محدودیت هایی  آیا  که  ایرنا  به  پاسخ 
سوم  ُدز  که  نوروزی  مسافران  برای 
واکسن دریافت نکرده اند در نظر گرفته 
این است  تدبیر دولت  می شود، گفت: 
و  مردم  مشارکت عمومی  با جلب  که 
همیاری آنان بحران کرونا را مدیریت 
کند تا مانعی برای اشتغال و سایر ابعاد 

و زوایای زندگی مردم ایجاد نشود.
اینکه  بر  تأکید  با  جهرمی  بهادری 
تزریق دز سوم واکسن برای ستاد ملی 
مقابله با کرونا مهم بوده و مالک است، 
این  نوروزی  برای سفرهای  داد:  ادامه 
تأکید  منفی   PCR داشتن  و  ُدزها 

شده است.
مشخص  خودروها  کرد:  تصریح  وی 
در  خودرویی  سرنشین   اگر  و  هستند 
سفر ُدزها را تزریق نکرده باشد معلوم 
در  باید  اقامتی  واحدهای  و  می شود 
و  کنند  ثبت نام  من  ایران  سامانه 
فعالیت این واحدها مشروط به رعایت 
منفی  تست  یا  واکسن  ُدزهای  تزریق 

PCR است.
که  گفت  همچنین  جهرمی  بهادری 
نیز  محلی  بازارهای  و  متبرکه  اماکن 
را  شیوه نامه ها  این  شده اند  مکلف 

مراعات کنند.
کنند  همیاری  مردم  اگر  او،  گفته   به 
این  از  بیش  محدودیت های  شاهد 
نخواهیم بود  گرچه تصمیم گیری های 
شرایط  به  توجه  با  و  لحظه  به  کرونا 

است.
دولت  فعالیت  درباره  دولت  سخنگوی 
خارجی  تجارت  حوزه  در  سیزدهم 
این  اول  از  دولت  رویه  داشت:  اظهار 
بوده که مسائل مردم و پیشرفت کشور 

را با مذاکرات گره نمی زند.
تجارت  اینکه  بیان  با  بهادری جهرمی 
خارجی ما به ۹۰ میلیارد دالر رسیده، 
توضیح داد: تجارت خارجی  طی همین 
مدت کوتاه فعالیت دولت مردمی ۴۰ 
درصد رشد داشته است و ۴۵ میلیارد 
دالر صادرات داشته ایم که ۷۳ درصد 
به  نفتی  غیر  صادرات  این  از  ارز 
بازگشته  کشور  به  مختلف  روش های 

است.
دولت  ماه   ۶ این  در  تصریح کرد:  وی 
توانسته ۶ مرکز تجاری در کشورهای 
ترکمنستان،  چین،  امارات،  ترکیه، 
ایجاد کند و رشد  ارمنستان و روسیه 

اقتصادی و تجارت خارجی ما با ایجاد 
این مراکز تجاری به ۴۱۲ درصد رشد 

رسیده است.
در  دولت  اطالع رسانی  شورای  رییس 
تعیین  زمان  درباره  سوالی  به  پاسخ 
در  کارگران  حقوق  پرداختی  میزان 
معیشت  تأمین  گفت:   ،۱۴۰۱ سال 
اقشار مختلف و کارگران همیشه مورد 
در  که  سازوکاری  و  بوده   دولت  توجه 
توافق سه  با  باید  قانون مشخص شده 

جانبه کارفرما، کارگر و دولت باشد.
نشان کرد  را هم خاطر  نکته  این  وی 
با  همراه  دستمزد  افزایش  میزان  که 

تورم در نظر گرفته می شود.
بهادری جهرمی گفت: جلسات بررسی 
برگزار  مستمر  صورت  به  دستمزد 
می شود و مادامی  که سه نهاد ذی ربط 
به توافق نرسند، نمی شود چیزی اعالم 
به  توجه دولت  تاکید می کنم  اما  کرد 

اقشار کم درآمد جامعه است.
از  دیگری  بخش  در  دولت  سخنگوی 
با رد این موضوع  نشست خبری خود 
که قرار است صندوق ذخیره فرهنگیان 
دولتی شود، گفت: دولت مخالف دولتی 
شدن صندوق ذخیره فرهنگیان است. 
مخالف  تنها  نه  دولت  داد:  ادامه  وی 
دولتی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان 
قانون  مطابق  را  اقدام  این  بلکه  است، 
هم نمی داند و اصل ۴۴ قانون اساسی 

هم این اجازه را نخواهد داد.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت یادآور 
فرهنگیان  به  متعلق  اموال  این  شد: 
برای  خودشان  توسط  باید  که  است 
رفع مشکالت این قشر عزیز اداره شود.

برخی  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 
 ۴ ارز  به  مربوط  تغییرات  از  نگرانی ها 
هزار ۲۰۰ تومانی به ویژه در زمینه دارو 
و  است  روشن  مجلس  مصوبه  گفت: 
یارانه در همه محصوالت  توزیع  شیوه 
افزایش  اصاًل  که  باشد  طوری  باید 
هم  دارو  در  و  باشیم  نداشته  قیمت 
باید  است.  همین  رئیس جمهور  تاکید 

صبر کنیم این مصوبه نهایی شود.
نظام  اصالح  شیوه  کرد:  تاکید  وی 
مردم  نفع  به  باید  یارانه ها  پرداخت 

باشد.
 ۱۳۰ افزایش  درباره  دولت  سخنگوی 
به  توجه  با  بودجه  در  میلیاردی  هزار 
مصوبه دولت، گفت: افزایش ۱۳۰ هزار 

میلیاردی در بودجه نداریم.

شاید  داد:  توضیح  جهرمی  بهادری 
درصدی   ۲۰ منابع  کاهش  واسطه  به 
تخفیف  این  می شد،  بینی  پیش  که 
وجود  این  با  که  نشد  داده  دولت  به 
که  داشتیم  منابع  کمبود  درصد   ۲۰
افزایش  این  مجلس  و  دولت  توافق  با 
شده  بینی  پیش  درصدی   ۲۰ سقف 

است.
در  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
پاسخ به سوالی درباره  برخی نقدها از 
رئیسی  آیت اهلل  تلفنی  تماس  محتوای 
گفت:  اوکراین   جنگ  درباره  پوتین   با 
و  ایران  جمهور  رؤسای  تلفنی  تماس 
روسیه قبل از شروع جنگ در دستور 
کار بود که همزمان با آغاز جنگ انجام 

شد.
رویکرد  مشابه  دقیقاً  افزود:  وی   
رئیس جمهور در سخنرانی های بعدش 
هم نسبت به آسیب های جنگ، تخریب 
نگرانی  ابراز  مردمی  آسیب  و  شهرها 
صورت گرفت و نگاه ثابت و همیشگی 
ایران نسبت به جنگ مطرح و همزمان 
برای  تحریک آمیز  اقدامات  به  نسبت 

گستزش ناتو نیز ابراز نگرانی شد. 
مباحث  داد:  ادامه  جهرمی  بهادری 
کنون  تا  جنگ  آغاز  از  رئیس جمهور 
جمهوری  سیاست  شفاف  و  ثابت 
دیدگاه  و  کرده  مشخص  را  اسالمی 
دولت ثابت بوده و هست که هم جنگ 
را محکوم می کنیم و هم تأکید داریم 

گسترش ناتو باید متوقف شود.
وی این نکته را هم متذکر شد: دولت 
روابط  در  متوازن  توسعه  بر  همواره 
همواره  ایران  و  دارد  تأکید  خارجی 
هر  اما  کرده  استقبال  گفت وگو  از 
اقدام  نیازمند  از طرف مقابل  رابطه ای 
را  این حرکت  استمرار  تا  است  عملی 

داشته باشیم.
بازار  وضعیت  آخرین  دولت  سخنگوی 
از  دولت  حمایت  چگونگی  و  سرمایه 
بازار سرمایه در حال  بازار، گفت:  این 
برای  و  است  نسبی  ثبات  به  رسیدن 
باید  بورس  از  پایدار  و  مؤثر  حمایت 

شرکت های بورسی را حمایت کرد.
که  تدابیری  گفت:  جهرمی  بهادری 
تعدیل  و  تثبیت  برای  دولت  سوی  از 
قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی ها 
با  تا  بود  راستا  همین  در  شد،  اتخاذ 
شاهد  بورس  به  مناسب  زمان  دادن 

رشد آن باشیم.

سخنگوی دولت: پنج تا ۱۳ درصد قیمت 
لوازم خانگی ایرانی کاهش یافت

خبر

رییس  جمهور: دستگاه های دولتی مانع 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی شوند

رییس  جمهور با تاکید بر ضرورت و اهمیت صیانت از محیط زیست 
و تالش برای گسترش فضای سبز در کشور، دستیابی به این مهم 
را نیازمند مشارکت همه مردم دانست و از دستگاه های دولتی هم 

خواست تا از تغییر کاربری اراضی ممانعت کنند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مراسم روز درختکاری 
با تبریک اعیاد شعبانیه و والدت امام حسین)ع( و گرامیداشت هفته 
منابع طبیعی گفت: اگرچه در زمینه محیط زیست و گسترش فضای 
سبز شهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان  محیط زیست و 
دستگاه های مختلف مسوولیت دارند اما صیانت اثربخش از محیط 
زیست و موفقیت در این عرصه در گروی همراهی و مشارکت همه 

مردم است.
میلیون ها  کاشتن  برای  شرایط  امروز  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  
درخت در سراسر کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کنار تالش 
در طول  موجود، هر کس  فضای سبز  و  درختان   از  برای حفاظت 

زندگی خود می تواند ده ها درخت غرس کند.
و  عمومی  وظیفه  زیست  محیط  از  صیانت  و  سبز  فضای  گسترش 

همگانی است
وی با تاکید بر اولویت  حفظ محیط زیست بر توسعه، اظهار داشت: 
مختل  آنها  زندگی  و  مردم  شود  آسیب  دچار  زیست  محیط  اگر 
می شود، لذا گسترش فضای سبز و صیانت از محیط زیست وظیفه 

عمومی و همگانی است.
دولتی  نهادهای  فعاالنه  نقش آفرینی  ضرورت  به  اشاره  با  رئیسی 
از همه دستگاه های  از منابع طبیعی و محیط زیست،  در حفاظت 
ذیربط خواست با تمام توان در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
بایستند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند سوداگران با انگیزه های 

مادی، در مسیر تخریب محیط زیست گام بردارند.
رییس  جمهور با قدردانی از تالش مجموعه ها و سازمان های مردم نهاد 
در زمینه صیانت از محیط زیست ضرورت تشویق فعالیت های آنان 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون تردید با حضور و مشارکت آحاد 
مردم می توان اقدامات چشمگیری در زمینه درختکاری و گشترش 
فضای سبز انجام داد و مردم در این زمینه از انگیزه و اشتیاق کافی 

برخوردار هستند.
اقدام  تهران  اطراف  در  جنگل کاری  هکتار   ۲۵۰ و  هزار  یک  آغاز 

درخور تقدیر و پسندیده ای است
زمینه  در  تهران  شهرداری  جهادی  اقدام  از  همچنین  رئیسی 
هکتار   ۲۵۰ و  هزار  یک  آغاز  گفت:  و  کرد  قدردانی  درختکاری 
جنگل کاری در اطراف تهران اقدام درخور تقدیر و پسندیده ای است 

که شهرداری تهران با رویکرد جهادی آن را کلید زده است.  
وی افزود: امروز گسترش فضای سبز برای همه شهرها به ویژه شهر 
تهران ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می تواند هوای سالم و پاکی را 

برای ساکنین شهرها به ارمغان بیاورد.
رییس دولت سیزدهم بر ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت گردی 
و  موازین  رعایت  با  باید  کار  این  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  در 
پیدا  توسعه  در کشور  روز  به  روز  زیستی  محیط  دستورالعمل های 
کند، چرا که می تواند آثار و برکات فراوانی برای مردم داشته باشد.

تمام دستگاه های مسوول در قانون هوای پاک وظایف قانونی خود 
را انجام دهند

رییس جمهور برخورداری از هوای پاک و سالم را حق مردم دانست 
و گفت: امروز آلودگی و آالینده ها مردم را اذیت می کند از این رو 
و  مشارکت  از  استفاده  با  و  مضاعف  همت  با  مسووالن  است  الزم 

ظرفیت های مردمی در جهت رفع این مشکل گام بردارند.
پاک  هوای  قانون  در  مسوول  دستگاه های  تمام  کرد:  تاکید  وی 
با  انجام دهند و اگر در جایی مشکل دارند  قانونی خود را  وظایف 

مردم در میان بگذارند.
 رئیسی با اشاره به اهتمام سازمان محیط زیست و شهرداری ها برای 
اساس  بر  امروز  در کشور گفت:  و فضای سبز  توسعه درخت کاری 
محاسباتی که انجام شده است، زمینه کاشت میلیون ها درخت در 
سراسر کشور وجود دارد و با این کار  امیدواریم شاهد هوای سالم و 

پاک برای همه شهروندان باشیم.

امیرعبداللهیان: اجازه تاثیر عامل 
خارجی در مذاکرات برای لغو 

تحریم ها را نمی دهیم
 وزیر امور خارجه با تاکید بر ایستادگی جمهوری اسالمی ایران در 
حفظ و رعایت خطوط قرمز، گفت: اجازه نخواهیم داد هیچ عامل 
خارجی منافع ملی کشور را در مذاکرات وین برای لغو تحریم ها 

تحت تاثیر قرار دهد.
حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در نشست هم اندیشی با جمعی 

از نمایندگان مجلس شورای اسالمی حضور یافت. 
با حوزه  مرتبط  تحوالت  آخرین  نشست  این  در  عبداللهیان  امیر 
سیاست خارجی بخصوص در زمینه گفت وگوهای وین و همچنین 

تحوالت اوکراین را تشریح کرد.
وی همچنین در خصوص نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی در این زمینه ها به تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه در این نشست هم اندیشی که در محل کمیسیون 
تحوالت  تشریح  در  شد،  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  
مرتبط با گفت وگوهای وین، با تأکید بر استقبال جمهوری اسالمی 
ایران از نهایی کردن یک توافق خوب و قوی، عزم ایران در زمینه 
موثر  تضمین های  بخصوص  و  شده  تعیین  قرمز  خطوط  رعایت 
را مورد  ایران  اقتصادی و حداکثرسازی منافع جمهوری اسالمی 

تاکید قرار داد.  
امیرعبداللهیان افزود: ضمن ایستادگی در حفظ و رعایت خطوط 
قرمز، اجازه نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع ملی کشور را در 

مذاکرات وین برای لغو تحریم ها تحت تاثیر قرار دهد.
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رهبری  معظم  مقام  دفتر  رئیس   
 ۸۹۰۰ از  بیش  افتتاح  آیین  در 
بنیاد  زدایی  محرومیت  طرح 
مستضعفان،گفت: مقام معظم رهبری 
بر فقرزدایی و رسیدگی به محرومان 
تأکید دارند که البته تعداد محرومان 
این  اما  نیست،  کم  هم  کشور  در 

اقدامات اجر الهی دارد.
المسلمین  و  »حجت االسالم 
محمدی گلپایگانی«  در آیین افتتاح 
بنیاد  محرومیت زدایی  طرح   ۸۹۲۷
تالش های  از  تقدیر  با  مستضعفان 
از  محرومیت  رفع  برای  سازمان  این 
کشور افزود: با وجود اینکه به تازگی 

از بیماری کرونا نجات پیدا کردم و از 
نداشتم،  را  توانایی الزم  نظر جسمی 
و  کردم  شرکت  مراسم  این  در  اما 
ویروس  شر  خداوند  که  می کنم  دعا 
دنیا  مردم  سر  از  را  کرونا  منحوس 

کوتاه کند.
که  خسارت هایی  داشت:  اطهار  وی 
خطرناک  ویروس  این  از  بشریت 
متحمل شد نشان داد همان طور که 
در قران آمده بشر ضعیف خلق شده 
برابر  در  عالم  مستکبران  تمام  است. 
ویروس کرونا عاجز بودند و نتوانستند 
به  این ویروس  با  کاری کنند و خدا 
دنیا نشان داد که انسان ضعیف است.

وی با تاکید بر زنده بودن مکتب امام 
در  داد:  ادامه  شهادت  و  )ع(  حسین 
بزرگوار  شهید  از  نامی  مراسم  این 
که  آمد  میان  به  سلیمانی  قاسم 
افتخار  با  همیشه  واال  شخصیت  این 
حسینی  امام  »ما  که  می گفتند 
هستیم« و شیعه امام حسین و طالب 
شهادتیم و در نهایت به درجه واالی 
حجت االسالم  شد.  نائل  نیز  شهادت 
با  گلپایگانی  محمدی  المسلمین  و 
اشاره به اعیاد شعبانیه، گفت: مکتب 
زنده  ابدیت  تا  الحسین  عبداهلل  ابا 
خواهد ماند در حالی که همه حوادث 
جهان به مرور گرد فراموشی می گیرد 

همانطور که جنگ جهانی اول و دوم 
با این همه تلفات و خسارات فراموش 
مورد  در  می خواهد  کس  هر  و  شد 
این وقایع چیزی بداند باید به کتاب 
حادثه  اما  کند،  مراجعه  کتابخانه  و 
کربال همیشه زنده است و روز به روز 
نیز به رونق آن افزوده می شود.رئیس 
به  اشاره  با  دفتر مقام معظم رهبری 
تاکیدات رهبر انقالب در رسیدگی به 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  محرومان 
بر فقرزدایی و رسیدگی به محرومان 
تأکید دارند که البته تعداد محرومان 
در کشور هم کم نیست و باید به آن ها 

رسیدگی شود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری: محرومیت زدایی از 
کشور اجر الهی دارد



اقتصاد
اخبار

وزیر تعاون: ستاد توسعه صادرات و خدمات 

استارتاپی به کشورهای منطقه تشکیل می شود

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک ستاد ویژه برای توسعه 
صادرات و خدمات استارتاپی به کشورهای منطقه با حضور نمایندگان 

این شرکت ها در این وزارتخانه تشکیل می شود.
دانش  مدیران شرکت های  با  نشست  در  عبدالملکی«   اهلل  »حجت 
گری  تسهیل  برای  ستاد  این  در  داشت:  اظهار  دیجیتال  بنیان 
استارتاپی  شرکت های  و  نوپا  و  نوین  کارهای  و  کسب  ورود  جهت 

هماهنگی ها صورت می گیرد.
مهاجرت  از  جلوگیری  و  اشتغال  توسعه  در  ستاد  این  افزود:  وی 
از  ریزی  برنامه  با  وزارتخانه  این  در  بود.  خواهد  موثر  نخبگان 
دیپلماسی اقتصادی برای نقل و انتقال وجوه و مذاکرات با مقامات در 
کشورهای دیگر به صورت انحصاری و بازارسازی دریغ نخواهیم کرد.

اقتصادی  سیاست  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کشورمان اقتصاد مقاومتی است گفت: محور و مبنای قانونی دارد و 
دارای پنج ویژگی از جمله مردمی بودن، دانش بنیان بودن، عدالت 
و  کسب  وارد  حوزه  این  از  که  گراست  برون  و  زا  درون  محوری، 

کارهای نوین و نوپا می شویم.
وی اضافه کرد: اهمیت این کسب و کارها برای مردم ایران روشن 
شده است. شاید چندین سال قبل اینقدر واضح نبود. اکنون این نوع 
مشاغل در پیشرفت اقتصادی و رفاه و بهبود زندگی مردم موثر است.

عبدالملکی با اشاره به تکالیف دولتی در اجرای سیاست های اقتصاد 
مصادیق جدی  از  یکی  گرا  برون  و  درون زا  اقتصاد  گفت:  مقاومتی 
در کسب و کارهای نوین است که این مشاغل از فکرهای خالق و 
نکته سنج شکل می گیرد. ما درکشورمان جوانان با ایده ها جذاب با 

اندوخته باالیی داریم.
وی افزود: مهمترین تهدید مهاجرت نخبگان است که صریح اعالم 
می کنیم با آن مخالف هستیم چراکه نخبگان سرمایه های کشورمان 

در فکرهای خالق، توانمند و ایده پردازی هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارتخانه به دنبال 
اعزام نیروی کار به خارج از کشور است گفت: بیشتر مایل هستیم 
سرمایه گذاری بر روی افراد بیکار مطلق داشته باشیم که بعد از اعزام 

به کشور بازگردند.
وی افزود: در کسب وکارهای نوین فرصت های بی نظری وجود دارد 
توسعه  منطقه  کشورهای  در  نوپا  کارهای  و  کسب  بوم  زیست  که 
نیافته است که می توانیم از زیست بوم کشورمان برای ارائه خدمات 

و صادرات محصوالت استفاده کنیم.
عبدالملکی ادامه داد: بسیاری از این کشورها روابط سیاسی عالی با 
کشورمان دارند. از این رو می توانیم زمینه توسعه کسب و کار را در 

کشورهای منطقه فراهم کنیم.
در  بنیان  دانش  شرکت های  پایگاه  و  اصلی  مقر  اینکه  بیان  با  وی 
کشورمان خواهد بود گفت: نخبگان می توانند خدمات و محصوالت را 

در کشورهای منطقه ارائه کنند.  
از  یکی  کار  وزارت  داشت:  ابراز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
محورهای اساسی در ارتباط با کار و اشتغال به طور پایدار را دنبال 
و  نوین  کارهای  و  کسب  به  ورود  بررسی  حال  در  اکنون  می کند. 
از  اقدام  نیازمند شکل گیری ۲  زمینه  این  در  استارتاپ ها هستیم. 
جمله تشکیل کارگروه در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی و ستاد 

ویژه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در ارتباط با فضای کسب و کار قوانینی وجود 
از سوی  باشد  قوانین  اصالح  و  لوایح  در  تغییر  به  نیاز  اگر  دارد که 
دولت پیگیر خواهیم شد و ضوابط جانبی و آیین نامه را برای تسهیل 

در فضای کسب و کارها صادر می کنیم.
از  یکی  المللی  بین  عرصه  در  حضور  اینکه  بیان  با  عبدالملکی 
سیاست های دولت سیزدهم است گفت: این دولت مردمی چندین 
در  و حضور  برونگرایی  موضوع  طرح  که  دارد  اساسی  تمرکز  نقطه 
اقتصاد جهانی است که در این زمینه کارهای اساسی اتفاق می افتد.

وی گفت: ۱۵ کشور همسایه داریم که هزار میلیارد دالر واردات در 
حوزه های مختلف انجام می دهند که نیاز است تا از این بازار استفاده 
کنیم و این سیاست راهبردی را با کمک اداره کل امور بین الملل 

فعال و پیگیری کنیم.

تجارت گفت:  و  وزیر صنعت، معدن   
اگر پنج راهبرد و کار اصلی و اساسی 
باشیم،  داشته  مالی  و  پولی  نظام  در 
مالی  تأمین  موضوع  آن ها  از  یکی 
زنجیره ای است که بسیاری از مسائل 

ما را حل خواهد کرد.
بیان  با  امین”  فاطمی  “سیدرضا   
پرداخت  پروژه  دو  افزود:  مطلب،  این 
تسهیالت مبتنی بر صورت حساب های 
مالی  تأمین  و  تجارت  جامع  سامانه 
زنجیره ای را از دو ماه پیش آغاز کردیم 
هم افزایی  و  تعامالت  راستا  این  در  و 
بسیار خوبی با بانک مرکزی و وزارت 

امور اقتصادی ودارایی داشتیم.
پرداخت  با  منابع  از  انحراف  کاهش 
تسهیالت بر اساس صورت حساب های 

سامانه ای
وی با بیان این که پرداخت تسهیالت 
سامانه  صورت حساب های  بر  مبتنی 
مرکزی  بانک  توسط  تجارت  جامع 
ابالغ  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  انحراف  کاهش  گفت:  است،  شده 
این  دستاوردهای  مهم ترین  از  منابع 
پروژه خواهد بود، این یک حرکت رو 
به  که  است  مالحظه  قابل  و  جلو  به 
حل بسیاری از مسائل ما در این حوزه 

کمک می کند.
همکاری بسیار خوب نظام بانکی

بیان  با  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بسیار  همکاری  بانکی  نظام  این که 
با این پروژه دارد، توضیح داد:  خوبی 
پروژه  این  کار  خردادماه،  ابتدای  از 
برای  هفته  هر  و  است  شده  شروع 
رصد، پایش و نظارت بر پروژه جلسه 
داریم و استان ها نیز وارد این موضوع 

شده اند.
پروژه  در  منابع  به  دسترسی  سهولت 

تأمین مالی زنجیره ای
مالی  تأمین  پروژه  امین،  فاطمی 

زنجیره ای را یکی دیگر از این پروژه ها 
دانست و اضافه کرد: سهولت دسترسی 
کاهش  و  نقدینگی  هدایت  منابع،  به 
این  دستاوردهای  از  منابع  از  انحراف 

پروژه خواهد بود.
با  صنعت  بخش   ۱۲.۸ رشد  تحقق 

فعال سازی ظرفیت های خالی
رشد  گذاری  هدف  به  اشاره  با  وی 
در  اقتصاد  بخش  درصدی  هشت 
بخش  سهم  بیان داشت:   ،۱۴۰۴ افق 
اگر  و  بود  صنعت ۱۲.۸درصد خواهد 
موجود  خالی  ظرفیت های  همین 
فعال شوند، نیاز به سرمایه گذاری های 
سنگین نداریم و با کمترین هزینه های 
سرمایه گذاری می توان اشتغال و تولید 

مناسبی شکل داد.
عبور صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دالر

وزیر صمت به برخی از دستاوردها و 
ظرفیت های ایجاد شده در این مدت 

تا  از ۴۵  تورم  کرد:  یادآوری  و  اشاره 
و  رسیده  درصد   ۳۵ به  درصد   ۵۰
مرز  از  اسفندماه  اول  از  نیز  صادرات 
۴۵ میلیارد دالر عبور کرده است؛ این 
که کل صادرات سال  است  در حالی 
است،  بوده  دالر  میلیارد   ۳۵ گذشته 
همچنین فروش نفت رو به افزایش و 

به حالت تعادل رسیده است.
برای  تولید  از  بانکی  نظام  حمایت 

تحقق رشد صنعتی
خود  سخنان  ادامه  در  امین  فاطمی 
تصریح کرد: با توجه به این دستاوردها 
اگر امسال و سال آینده نظام مالی و 
کند  حمایت  تولید  از  نتواند  بانکی 
تولید و صادرات محقق  به یقین رشد 
و  امکان  که  حالی  در  نمی شود. 
و  دارد  وجود  رشد  این  ظرفیت های 
همین  از  نمونه ای  دستاوردها  این 

امکان و ظرفیت است.

در  سرمایه  مشکالت  از  بسیاری  حل 
تکمیل  و  جدید  طرح های  با  گردش 

سامانه ها
طرح های  این  با  این که  بیان  با  وی 
زنجیره ای  مالی  )تأمین  جدید 
بر  مبتنی  تسهیالت  پرداخت  و 
جامع  سامانه  صورت حساب های 
سال  سامانه ها،  تکمیل  و  تجارت( 
آینده بسیاری از مشکالت سرمایه در 
نظام  افزود:  شد،  خواهد  حل  گردش 
و  بوده  پیش رو  حوزه  این  در  بانکی 

همکاری تنگاتنگی داشته است.
بیان  با  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نظر  از  شده  پیش بینی  رشد  این که 
امکان پذیر  تقاضا،  و  سخت افزاری 
مؤلفه  سومین  کرد:  تأکید  است، 
باید  که  است  مالی  تأمین  موضوع 
سالی  آینده  سال  تا  شود  عملیاتی 

درخشان باشد.

وزیر صمت: تأمین مالی زنجیره ای یکی از 
راهبردهای اصلی نظام مالی کشور است

گزارش

رئیس کل بیمه مرکزی: کوتاه شدن 
فرایند صدور مجوزها از اولویت ها است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: کوتاه شدن فرایند صدور مجوزها از اولویت های 
بیمه مرکزی است که به تقویت ساختاری صنعت بیمه منتهی خواهد شد.

به  نقل  از بیمه مرکزی، »مجید بهزادپور« در مراسم معارفه خود اظهار داشت: 
استقرار حاکمیت شرکتی و پرهیز از مداخله گری در امور غیرمرتبط از جمله 
برنامه هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد.  وی از ضرورت نوآوری در 
ارائه محصوالت، هوشمندسازی خدمات و بیمه گری مبتنی بر تنوع ریسک ها 
سخن گفت و خاطرنشان کرد: کوتاه شدن فرایند صدور مجوزها از اولویت های 

بیمه مرکزی است که به تقویت ساختاری صنعت بیمه منتهی خواهد شد.
در  انسانی  سرمایه های  فراوان  اهمیت  به  اشاره  با  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
اقتصادی کشور، اظهار داشت: در کنار توسعه صنعت  اهداف کالن  پیشبرد 
بیمه باید حفظ امنیت فعاالن شبکه فروش و توجه به معیشت کارکنان این 

صنعت نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی حمایت از بیمه گران را مهمترین اولویت نهادناظر توصیف کرد و افزود: 
بستر  در  که  است  اولویت هایی  دیگر  از  تبعیض  و  تبانی  فساد،  با  مبارزه 

ظرفیت های قانونی دنبال خواهد شد.
بهزادپور اظهار داشت: حفظ و ارتقای دستاوردهای گذشته با نگاه تحول گرایانه 

به آینده از مولفه های اصلی دستیابی به توسعه پایدار است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید ویژه بر ضرورت همدلی و همراهی تمامی 
صنعت،  این  ارتقای  در  بیمه ای  کارشناسان  و  صاحبنظران  مدیران،  نهادها، 
تصریح کرد: با وجود فعالیت های مستمر برای بازیابی جایگاه صنعت بیمه هنوز 

بسیاری از ظرفیت های بیمه ای مغفول مانده که باید احیا شود.
با وجود حجم باالی ریسک هایی  اندازه فعلی این صنعت  وی اظهار داشت: 
همچون حوادث طبیعی، سوانح جاده ای و گستردگی مباحث درمانی در شان 

این صنعت نیست و باید گسترش یابد.
بهزاد پور با اشاره به ابعاد بزرگ صنعت بیمه و تاکید بر برخی از آمارهای قابل 
توجه مانند سرمایه گذاری در حد ۱۵۰هزار میلیارد تومان، سرمایه در حد ۴۰ 
هزار میلیارد تومان و فروش و درآمد در حد ۱۰۰هزار میلیارد تومان، گفت این 
شرایط درحد اقتصاد کشور نیست و در این زمینه نیاز به توسعه جدی وجود 
دارد. رئیس شورای عالی بیمه در ادامه بر لزوم بهره گیری از مولفه های شریعت 
اسالم برای توسعه بیمه گری در جامعه تاکید کرد و گفت: با حمایت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بهره گیری از قابلیت مشاوره و کارشناسی، راه اندازی 

کمیته فقهی و تاسیس شرکت بیمه تکافل در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی سرمایه گذاری هوشمندانه در بازار سرمایه و انتشار اوراق بیمه ای را از جمله 
راهکارهای تقویت بنیان های صنعت بیمه دانست و افزود: با استقرار سامانه 
بیمه گری و تغییر شیوه های نظارتی می توان به ارتقای سطح صنعت بیمه در 

کشور امیدوارتر بود.

با همکاری بنیاد یاس صورت گرفت

اختصاص 21 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 

بانک گردشگری برای توانمندسازی زنان سرپرست 

خانوار بهزیستی کرمان 

 ۲۱ مبلغ  اجتماعی،  های  مسئولیت  راستای  در  گردشگری  بانک 
خانوار  سرپرست  زنان  برای  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد 

مراکز نگهداری معلوالن استان کرمان اختصاص داد.
مذکور  تسهیالت  گردشگری،  مالی  گروه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
و  نگهداری  مراکز  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  هدف  با 
توانبخشی معلوالن بهزیستی استان کرمان و رفع مشکالت معیشتی 

آنان پرداخت می شود.
تسهیالت مذکور به 7۰ نفر از زنان سرپرست خانوار مراکز یاد شده 
به ازای هر نفر ۳۰۰ میلیون ریال تعلق می گیرد که پرداخت آن از 

سوی بانک گردشگری شعبه کرمان آغاز شده است.
مراکز  خانوار  سرپرست  زنان  به  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 
نگهداری معلوالن بهزیستی استان کرمان با همکاری بنیاد نیکوکاری 
یاس وابسته به گروه مالی گردشگری، بتدریج تا بیستم اسفند ماه 

جاری به همه این افراد پرداخت خواهد شد.

3

عیدی 1401 با کارت هدیه بدون نیاز به شارژ بانک 
ایران زمین

در آستانه سال جدید خیلی از افراد به فکر دادن کادوی مناسب و ماندگار به عزیزان 
و اعضای خانواده خود هستند. با توجه به رشد قیمت همه کاالها، افراد با صرف هزینه 
اندک امکان خرید چندانی را نخواهند داشت. ضمن اینکه با کادو دادن پول یا کارت 
هدیه این امکان وجود دارد تا افراد خودشان وسیله یا کاالی موردنظر را خریداری کنند 

یا برای هر کاری که در نظر دارند، استفاده کنند.
به گزارش کاماپرس، کارت هدیه بانکی در مناسبت های مختلف و برای اشخاصی که 
فرصت چندانی برای خرید ندارند، مناسب و کاربردی است. این نوع کادو هم از لحاظ 
هزینه های جانبی به صرفه است و هم در کوتاه ترین زمان ممکن به دست فرد مورد 
نظر خواهد رسید. تمامی بانک ها در سبد محصوالت خود، امکان سفارش کارت هدیه 
را دارند. ضمن اینکه برخی از بانک ها هم این نوع خدمت را با سلیقه مشتری، سفارشی 
سازی می کنند. یعنی در واقع امکان درج نام و جمالت مختلف را روی این کارت ها 
فراهم کرده اند. البته ناگفته نماند امکان انتخاب طرح مورد نظر هم برای مشتریان این 

خدمت وجود دارد و افراد از این بابت نگران چندانی نخواهند داشت.
کارت هدیه بانک ایران زمین چه مزایایی دارد؟

بانک ایران زمین هم یکی از بانک هایی که این خدمت را به مشتریان ارائه می دهد. 
این بانک با همکاری شرکت سابین تجارت آریا، کارت هدیه ای با قابلیت شارژ به مبلغ 
دلخواه در هر زمان و مکان را طراحی و به مشتریان عرضه کرده است. این خدمت تا 
حدود زیادی مشکالت مشتریان را در خصوص تهیه کارت هدیه برطرف می کند. چون 
افراد دیگر در خصوص شارژ این کارت دغدغه نخواهند داشت. بانک ایران زمین به 
منظور راحتی کار مشتریان شرایطی را تبیین کرده که افراد در هر زمان و مکانی امکان 

شارژ این کارت را به صورت اینترنتی داشته باشند.
افرادی که متقاضی تهیه این کارت از بانک ایران زمین هستند برای تهیه این محصول 
باید یک بار به یکی از شعبه های بانک ایران زمین مراجعه و کارت هدیه بدون شارژ 
اولیه را از همان شعبه دریافت کنند. مزیت اصلی این کارت هدیه بانک ایران زمین 
نسبت به دیگر بانک ها، عدم نیاز به شارژ اولیه آن است. افراد بعد از دریافت این کارت 
می توانند درباره شارژ آن و واریز مبلغ مورد نظر خود تصمیم گیری کنند. برای این کار 
هم در هر ساعتی از شبانه روز می توان اقدام کرد. منتهی مشتریان باید در نظر داشته 
باشند که امکان شارژ کارت بانک ایران زمین بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان وجود ندارد. 

ضمن اینکه فقط یک بار می توان از طریق اینترنتی، این کارت را شارژ کرد.
جزئیات روش شارژ کارت بانک ایران زمین

به دلیل مکانیزم شارژ این کارت، امکان دریافت همین خدمت در مراکزی غیر از شعب 
بانک ایران زمین هم وجود دارد و مردم در هر زمان امکان خرید کارت را خواهند 
داشت. برای شارژ اینترنتی این کارت نیز مشتریان ابتدا باید به آدرس گیفت کارت 
بانک ایران زمین مراجعه کرده و بر روی عبارت شارژ کارت هدیه کلیک کنند. سپس 
نوبت به وارد کردن اطالعات کارت هدیه مورد نظر، شماره موبایل و اطالعات کارت 
شتابی می رسد که افراد باید اطالعات مورد نظر را به صورت دقیق ثبت کرده و سپس 
وارد مرحله بعدی شارژ کارت شوند. بعد از ورود این اطالعات، یک کد امنیتی از طرف 
بانک به شماره موبایل ثبت شده ارسال می شود که باید این کد در سامانه وارد شده و 

فرآیند شارژ کارت هدیه تکمیل شود.
قبل از شارژ کارت به این نکات توجه کنید

الزم به ذکر است افرادی امکان ثبت کارت هدیه را به صورت اینترنتی خواهند داشت 
که عضو پورتال بانک ایران زمین باشند. در غیر این صورت فردی که مایل به ثبت 
اینترنتی کارت هدیه از طریق وبسایت ایران زمین است باید فرم مورد نظر را در این 
سایت تکمیل کند و تقاضای عضویت دهد. بعد از آن امکان انجام فرآیندهای الزم برای 
سفارش این کارت بدون شارژ فراهم خواهد شد. ضمن اینکه بانک ایران زمین مراکزی 
تحت عنوان فروش هدیه کارت را راه اندازی کرده که مشتریان می توانند با مراجعه 
به آن خرید کارت را انجام دهند. بعد از خرید هدیه کارت، مشتری قادر خواهد بود 
با مراجعه به صفحه شارژ، این محصول را به مبلغ دلخواه و البته تا سقف ذکر شده، 

شارژ کند.

برای  مجوز  اخذ  گفت:  نیرو  وزیر   
نیروگاه  مگاوات  هفت هزار  احداث 
مگاوات  سه هزار  و  خورشیدی 
شورای  کار  دستور  در  بادی  نیروگاه 
در  شورای  این  که  دارد  قرار  اقتصاد 
هزارمگاوات  چهار  مجوز  نخست  گام 
سال   ۲ برای  را  خورشیدی  نیروگاه 

آینده مصوب کرد.
»علی اکبر محرابیان« توجه به توسعه 
به خصوص  تجدیدپذیر  انرژی های 
توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی 
را از رئوس برنامه های وزارت نیرو در 
دولت سیزدهم عنوان کرد و با تشکر از 
بیانات ارزشمند رهبر معظم انقالب در 
در  پاک  انرژی های  توسعه  از  حمایت 
هفته اخیر، افزود: با آغاز به کار دولت 
سیزدهم، وزارت نیرو احداث ۱۰ هزار 
را  تجدیدپذیر  نیروگاه های  مگاوات 
در مدت چهار سال اعالم کرد و این 
سازمان  کار  دستور  در  مهم  موضوع 
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 

انرژی برق )ساتبا( قرار گرفت.
برای  عمومی  فراخوان  باره  در  وی 
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، گفت: 
مالی  منابع  از  استفاده  با  اقدام  این 
انجام  سوخت  صرفه جویی   از  ناشی 
شد که با استقبال چشمگیر و تقاضای 
خصوصی  بخش  سوی  از  توجه  قابل 

رو به رو شد.
مجوز  اخذ  همچنین  افزود:  وزیرنیرو 
مگاوات  هفت هزار  احداث  برای 
نیروگاه خورشیدی و سه هزار مگاوات 
شورای  کار  دستور  در  بادی،  نیروگاه 
در  شورای  این  که  دارد  قرار  اقتصاد 
گام نخست مجوز چهار هزار مگاوات 
سال  دو  برای  را  خورشیدی  نیروگاه 

آینده مصوب کرد.
این  بر  کرد:  خاطرنشان  محرابیان 
احداث  قرارداد  عقد  مقدمات  اساس 
نیروگاه های  مگاوات   ۵۰۰ و  یک هزار 
خورشیدی برای سال ۱۴۰۱ با بخش 
خصوص در حال انجام است و فعالیت 
اجرایی برای احداث آن از ابتدای سال 
۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، عالوه بر این 
که فرایند اخذ مجوز برای نیروگاه های 
ویژه  ظرفیت های  اساس  بر  نیز  بادی 
برخی مناطق کشور در دست پیگیری 

است.
خورشیدی  سامانه  هزار  احداث ۵۵۰ 

خانگی با اولویت مناطق و خانوارهای 
کمتر برخوردار

سامانه  هزار   ۵۵۰ احداث  از  وی 
مناطق  اولویت  با  خانگی  خورشیدی 
تحت  خانوارهای  و  برخوردار  کمتر 
داد  خبر  حمایتی  نهادهای  پوشش 
فراهم  کار  اولیه  مقدمات  گفت:  و 
انجام شده  با هماهنگی های  و  آمده 
کمیته  جمله  از  حمایتی  نهادهای  با 
سازمان  خمینی)ره(،  امام  امداد 
بسیج  سازمان  همچنین  و  بهزیستی 
برای  اجرایی  فرایند  مستضعفین، 
هزار سامانه خورشیدی  احداث ۱۱۰ 
شده  نهایی   ۱۴۰۱ سال  در  خانگی 

است.
اجرای  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
دستورالعمل اجرایی طرح تامین برق 
واگذاری  و  برق  فاقد  کوچنده  عشایر 
قابل  خورشیدی  برق  سامانه های 
نیرو  وزارت  کار  دستور  در  نیز  حمل 
 ۱۰ از  بیش  تاکنون  و  داشته  قرار 
هزار سامانه خورشیدی تحویل عشایر 
با  تا  دنبال می شود،  شده و همچنان 
از  اقدام حمایت های الزم  این  توسعه 
تولیدات کشاورزی و دامداری عشایر 

انجام شود.
به  تجدیدپذیر  برق  توجه  قابل  ورود 

شبکه تا پیک تابستان ۱۴۰۱
و  پیگیری ها  با  خاطرنشان کرد:  وی 
هماهنگی های به عمل آمده از سوی 
خصوصی  بخش  با  ساتبا  سازمان 
مگاوات  هزار  احداث ۱۰  برای  تفاهم 

نیروگاه های تجدیدپذیر با شرکت های 
بخش خصوصی توانمند و متقاضی به 

عمل آمده است.
این  موضوع  درباره  وزیرنیرو 
این  مشارکت  با  گفت:  تفاهمنامه ها 
مورد  برق  تامین  جهت  شرکت ها 
کشور  برق  مصرف  اوج  زمان  در  نیاز 
در سال ۱۴۰۱، ظرفیت قابل توجهی 
به  تجدیدپذیر  جدید  نیروگاه های  از 

بهره برداری خواهد رسید.
بهره گیری از ظرفیت های مصوب در 

بودجه ۱۴۰۱
در  مصوب  ظرفیت های  محرابیان 
بودجه سال ۱۴۰۱ را نیز مورد اشاره 
قرار داد و خاطرنشان کرد: در تعامل با 
مجلس شورای اسالمی و نمایندگان، 
نیروگاه  توسعه   برای  الزم  تمهیدات 
با  و  شد  انجام  تجدیدپذیر  های 
تصویب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال 
های  گام  بتوانیم  امیدواریم   ۱۴۰۱

موثری در این رابطه برداریم. 
بهره برداری  و  »توسعه  برنامه  وی 
طریق  از  خورشیدی  پنل های  فراگیر 
از  بخشی  عنوان  به  را  مردم«  عموم 
تاکید  مورد  نیرو  وزارت  برنامه های 
از  رابطه  این  در  گفت:  و  داد  قرار 
نصب  مردمی  های  سرمایه  طریق 
از  پنل های اختصاصی برای استفاده 
برق تجدید پذیر در منازل، واحدهای 
و  تجاری  خدماتی،  بزرگ  و  کوچک 
کارگاهی و از این قبیل در دستور کار 

قرار داشته و پیگیری می شود.

از طریق  تامین برق صنایع پرمصرف 
احداث نیروگاه  های تجدیدپذیر

را  تجدیدپذیر  نیروگاه های  وزیرنیرو 
برخی  از  رفت  برون  برای  راهکاری 
صنایع  برق  تامین  محدودیت های 

پرمصرف برشمرد.
رفع  منظور  به  خاطرنشان کرد:  وی 
مشکالت ناشی از قطع برق صنایع در 
ساعت اوج مصرف، تفاهم نامه  ای میان 
و  صمت  وزارتخانه های  معاونت های 

نیرو تهیه شده است.
اساس  این  بر  داد:  ادامه  محرابیان 
نیروگاه  تولیدی  انرژی  معادل 
صنایع  به  ثابت  توان  با  تجدیدپذیر 
احداث کننده نیروگاه تحویل شده و 
مصرف  اوج  شرایط  در  تحویل  تداوم 

نیز تعهد می شود.
رهبر معظم انقالب در هفته جاری و 
روز درختکاری با تأکید بر لزوم توسعه 
»توسعه  فرمودند:  پاک  انرژی های 
انرژی  مانند  فسیلی  غیر  انرژی های 
دنیا  در  آن  از  استفاده  که  هسته ای 
منطقه  کشورهای  و  است  روزافزون 
سمت  به  حرکت  حال  در  نیز  ما 
و  بادی  انرژی های  نیز  و  هستند  آن 
گرفته شود«.  باید جدی  خورشیدی، 
ضمن  انقالب  رهبر  موضع گیری  این 
مسیر  بیشتر  چه  هر  ساختن  هموار 
غیرفسیلی،  و  پاک  انرژی های  توسعه 
عزم وزارت نیرو را برای تحقق برنامه 
کرده  دوچندان  بخش  این  در  خود 

است.

وزیر نیرو: شورای اقتصاد مجوز ساخت 4 هزار 

مگاوات نیروگاه خورشیدی را مصوب کرد
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اجتماعی
خبر

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تاکید کرد؛

 ضرورت تصویب برنامه مقابله با

 عوارض روانی اجتماعی کرونا

 رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به تبعات 
مخرب کرونا در دو سال اخیر گفت: برنامه مقابله با عوارض 
روانی و اجتماعی کرونا باید به صورت هدفمند برای پیشگیری 

از آسیب ها، تهیه، تصویب و اجرایی شود.
به  نقل از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، محمد حاتمی 
افزود: بحران کرونا عالوه بر اینکه به مدت دو سال مردم را 
است،  داده  قرار  خود  مختلف  پیک های  روانی  فشار  تحت 
زندگی  و  معیشت  دانش،  بحران  مانند  دیگری  بحران های 
دیجیتال ایجاد کرده است که سالمت روان مردم را به مخاطره 
انداخته و تغییرات بسیاری در سبک زندگی، روابط فردی و 
اجتماعی، خلقیات، خواسته ها، نیازها، فرهنگ و سنن مردم 

به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: این فشارهای روانی، بحران ها و تغییرات در 
مجموع نرخ شیوع اختالالت روانی مانند تنهایی، افسردگی، 
افزایش  را  و وسواس  استرس  پرخاشگری،  نگرانی،  اضطراب، 
داده است. عالوه بر این رشد اجتماعی و هویتی دانش آموزان را 
به مخاطره انداخته و این عوامل باعث کاهش کیفیت زندگی و 

نشاط اجتماعی جامعه شده است.
حاتمی اظهارداشت: در این میان دانش آموزان، کادر درمان، 
زمینه ای  بیماران  و  کرونا  سوگ  آسیب دیدگان  سالمندان، 
بیشترین آسیب را متحمل شده اند و ضرورت دارد، ستاد ملی 
کرونا برنامه هایی برای پیشگیری از آسیب های موجود از جمله 
توسعه فرهنگ خدمات روانشناسی و مشاوره با وضع بیمه های 
پایه برای اقشار در معرض خطر و کم درآمد، طرح روانشناس 
خانواده و مدرسه، افزایش سواد سالمت روان، سبک زندگی 
سالم، آموزش مهارت ها و خودمراقبتی را در دستور کار خود 
قرار دهد و برنامه مقابله با عوارض روانی - اجتماعی کرونا به 
صورت هدفمند تهیه، تصویب و اجرایی شود همچنین مسأله 
غربالگری و مداخالت روانشناختی و تدوین دستورالعمل ها و 

پیوست های سالمت روان در اولویت قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به برگزاری کنگره 
بزرگ آسیب شناسی و مداخالت روانشناختی و اجتماعی کرونا 
اردیبهشت  در  کرونا  عملیاتی  قرارگاه  حمایت  با  پساکرونا  و 
آسیب های  و  روانی  اختالالت  مسأله  داد:  ادامه   ۱۴۰۱ ماه 
اجتماعی در دوران پساکرونا از ویروس کرونا مهمتر است و 
اگر پیشگیری نشود به مراتب مشکالت بیشتری  برای جامعه 

ایجاد می کند.

شهردار تهران با تاکید بر انجام مسئولیت های 
معیشت  با  توانیم  نمی  کرد:  اعالم  اجتماعی 
مردم بیگانه شویم و مدعی باشیم که مدیریت 

شهری را به درستی انجام می دهیم.
علیرضا زاکانی  در شانزدهمین مراسم نمایشگاه 
زنان، کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی 
با  شده  برپا  گو  و  گفت  بوستان  محل  در  که 
بیگانه  با معیشت مردم  اینکه نمی توانیم  بیان 
باشیم و مدعی باشیم که مدیریت مان درست 
داریم در خدمتگزاری  تاکیدکرد: وظیفه  است 
به شما بانوان سرپرست خانوار کوتاهی نکنیم، 
باید زمینه ای فراهم کنیم که محصوالت شما در 
معرض نمایش قرار گیرد و البته باید شرایط به 
سمتی برود که از تجمیع ظرفیت ها حتی برای 

صادرات و قابلیت های جدید استفاده کنیم.
شهری  هستیم،  تهران  شهر  در  افزود:  وی 
است  این  آن  ممتاز  های  ویژگی  از  یکی  که 
نمی  اما  است،  اسالمی  پایتخت جمهوری  که 
توانید بعد از این هویت ثانویه ای برای تهران 
برشمارید؛ وقتی به معماری آن می نگرید، درمی 
یابید که بی هویت است؛ تهران با وجود اینکه 
تولید ناخالص باالیی دارد اما نمی توانید برای 

آن هویت اقتصادی مدنظر قراردهید.
تهران می تواند هویت اقتصادی داشته باشد

هویت  از  یکی  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
بگیرد،  خودش  به  تواند  می  تهران  که  هایی 
بُعد اقتصادی است، افزود: اقتصادی که خانواده 
بنیان است و زنان در آن نقش محوری و اساسی 
به  و جزء  به صورت خرد  که  اقتصادی  دارند، 
جزء در شهر رقم می خورد اما کالن آن ارزش 

افزوده جدی برای شهر به ارمغان می آورد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه زنان و کسب 
و کارهای خرد و مشاغل خانگی ادامه داد: این 
رویداد و مواردی مانند آن که زحمات زنان را در 
آنها می بینم می تواند برای تهران خلق هویت 

کند، البته اگر گسترش پیدا کند و سامان یافته 
و دقیق شود.

این  جنس  از  هایی  تالش  تاکیدکرد:  زاکانی 
رویداد، بنیان های اقتصادی و معیشت خانوار را 
تقویت می کند و مسیر را در یک صورت جدی 
تشکیل دهنده  سلول های  که  دهد  می  قرار 
اجزای شهر ظرفیت های خود را افزایش دهند. 
بنابراین از بعد شهروندان نیز تالش شما قابل 

تقدیر و قابل اعتنا است.
افزایش کمیت، کیفیت و قابلیت مراکز کوثر

بیان  با  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
اینکه نمی توانیم ببینیم که روز به روز سفره 
ها کوچک تر شود و فشار بر خانواده ها و زنان 
اساس  برهمین  گفت:  شود،  مضاعف  خانوار 
تالش می کنیم گوشه ای از این کار که شایسته 
شماست را به انجام برسانیم، باید عدد، کیفیت 
و قابلیت مراکز کوثر شهرداری افزایش پیدا کند 

و به سمتی برویم که نتیجه آن از جنبه کمک 
و  کند  عبور  خانوار  سرپرستان  زنان  به  نیاز  و 
دوش  روی  از  را  باری  آنان  های  توانمندی  با 

جامعه برداریم.
کشور  کل  در  همتی  تهران،  شهردار  گفته  به 
در جهت توجه به بخش بانوان و دسترنج آنان  
شکل گرفته و امیدواریم ما نیز بتوانیم خدمتی 

را به شما ارائه کنیم.
محصوالت ۳ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار 

در نمایشگاه امسال عرضه می شود
همچنین مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 
سرپرست  زنان  کرد:  بیان  مراسم  این  در  نیز 
خانوار مایه افتخار و گنج های ما در شهر تهران 
هستند که در زمینه تولید ملی نقش آفرینی 
محصول  بازنمایی  نمایشگاه  این  کنند؛  می 
خانوار  سرپرست  زن   ۵۰۰ و  هزار   ۳ تالش 
تهرانی است که به صورت غیرمستقیم ۵ هزار 

نفر دیگر نیز از آن منتفع می شوند.  
و  کسب  بحث  در  داد:  ادامه  اردبیلی  مریم 
کارهای خرد خانگی، ۶۴ زیر ساخت کوثر در 
شهرداری تهران داریم و امید داریم که تا سال 
آینده این ظرفیت را بیش از دو برابر کنیم؛ قبال 
در مقطعی به مشاغل خرد و کسب و کارهای 
خانگی به عنوان گوشه ای از فعالیت اقتصادی 
نگاه می شد و ما از مدل اصلی تاریخی خودمان 
که اهمیت فراوانی به این نوع کسب و کار می 

داد، فاصله گرفتیم.  
و  مدرنیته  مقطعی  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کارخانه های بزرگ اهمیت پیدا کردند، اما به 
مرور کسب و کارهای خرد رنگ و بوی بیشتری 
این  امسال  وجهه  داد؛  ما  اقتصادی  فضای  به 
نمایشگاه و رویداد این است که کسب و کارهای 
خرد و مشاغل خانگی در قرن پانزدهم و گام 

دوم انقالب پیشران اقتصاد ما باشد.  

زاکانی: نمی توانیم با معیشت مردم 
بیگانه شویم

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و 
الگو  از ۱٧۰  بیش  گفت:  اجتماعی 
اشتغالزایی  ملی  اطلس  قالب  در 

شناسایی شده است.
»محمود کریمی بیرانوند« در آیین 
با  اشتغال  ملی  اطلس  از  رونمایی 
 ٧۱ در  جهادی  حرکت  اینکه  بیان 
دستگاه و نهاد حاکمیتی در عرصه 
افزود:  است،  شده  ایجاد  اشتغال 
مختلف  نقاط  در  اشتغال  الگوهای 
ها  دستگاه  هماهنگی  با  و  کشور 

فعال شده است. 
برای  نخست  گام  بیان داشت:  وی 

در  بوم  زیست  این  اجرای 
های  دستگاه  همکاری  کنار 
اطلس  نهاد،  مردم  و  دولتی 

اشتغالزایی است. 
توسعه  معاونت  سرپرست 
این  اشتغال  و  کارآفرینی 
بیان داشت:  وزارتخانه 
الگوی  فعال  دستگاه   ۵٢
می  عملیاتی  را  اشتغالزایی 
کنند و هر دستگاهی الگویی 

را اجرا خواهد کرد.
ملی  اطلس  کرد:  تاکید  وی 

کمک می کند به صورت بهینه در 
راستای  در  بتوانیم  ای  منطقه  هر 

ایجاد اشتغالزایی حرکت کنیم.
با  کشور  اشتغالزایی  ملی  اطلس   
عبدالملکی«  »حجت اهلل  حضور 

اجتماعی و  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی 
و اشتغال این وزارتخانه رونمایی شد.

١٧٠   الگوی اشتغال در اطلس ملی اشتغالزایی کشور شناسایی شد

 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: دانشجویان 
تومان  هزار   ۳۱٨ پرداخت  با 
بیمه های  پوشش  تحت  می توانند 
قرار  اجتماعی  تأمین  سازمان 

بگیرند.  
در  سه شنبه  روز  شکوری  مهدی 
نشست خبری که در محل وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار 
فراگیر  بیمه  طرح  افزود:  شد، 
از  وسیعی  قشر  ایرانی  خانواده 
همه  و  دربرگرفته  را  جامعه 
جمعیتی که تاکنون تحت پوشش 
نگرفته اند  قرار  اجتماعی  بیمه های 
می توانند  بیمه پردازی  طریق  از 
اجتماعی  بیمه های  پوشش  تحت 

قرار گیرند.  
براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیز  کشور  اساسی  قانون   ٢۹ اصل 
حمایتی  مقررات  از  بهره مندی 
اجتماعی یک حق همگانی  تامین 
امکانات  از  استفاده  و  بوده 
مراقبت های  درمانی،  بهداشتی، 
پزشکی، بیمه بیکاری، بازنشستگی 
همه  برای  باید  کارافتادگی  از  و 
باشد  دریافت  قابل  شهروندان 
تامین  قانون  یک  ماده  همچنین 
 ۱۳۵۴ سال  مصوب  اجتماعی 
انواع  گسترش  و  تعمیم  اجرا،  هم 
همه  برای  را  اجتماعی  بیمه های 
قانونی  تکلیف  یک  جامعه  اقشار 

عنوان کرده است.
سازمان  بنابراین  افزود:  شکوری 
بیمه  بسط  با  اجتماعی  تأمین 
مشاغل آزاد، همه اقشار فاقد بیمه 

را نیز در صورت پرداخت حق بیمه 
تحت پوشش قرار خواهد داد.  

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
در  بیمه  این  داد:  توضیح  تامین 
و  درصد   ۱۴ درصد،   ۱٢ نرخ  سه 
۱٨ درصد به ترتیب با مبلغ ۳۱٨ 
هزار   ۴٧٨ و   ۳٧٢ تومان،  هزار 
منظور  به  و  می شود  ارائه  تومان 
درمانی  خدمات  از  برخورداری 
و  هزار   ٧۱ پرداخت  مستلزم  هم 
۶۰۰ تومان جهت استحقاق درمان 

خواهد بود.
همسر  نمونه،  برای  داد:  ادامه  وی 
فرزندان  بیمه شده،  یک  خانه دار 
و  والدین  تکفل  تحت  خانوار  یک 
)در  تحصیل  حال  در  دانشجویان 
می توانند  اشتغال(  عدم  صورت 
اعم  آزاد  مشاغل  بیمه  قالب  در 
بیمه  و  خانه دار  زنان  بیمه های  از 
تعهدات  از  ایرانی  دانشجویان 
بهره مند  اجتماعی  تأمین  سازمان 
اهمیت  به  اشاره  با  شوند. شکوری 
ویژه  به  فرزندان  برای  بیمه  این 
دختران  گفت:  سن  افزایش  با 
در  پسران  و  ازدواج  مرحله  در 
نیازمند  خانواده  تشکیل  مرحله 
حمایت های مالی و اجتماعی بوده 
و این نوع بیمه می تواند یک فرصت 

ارزشمند برای این جمعیت باشد.
وی افزود: این گروه ها در حقیقت 
گاهی  بیمه  این  پرداخت  با 
می توانند از دو حقوق بازنشستگی 
مثال،  عنوان  به  شوند.  برخوردار 
این  برقراری  با  خانه دار  زن  یک 
بیمه می تواند از این منبع در کنار 

حقوق بازنشستگی همسر برخوردار 
بوده و تحت تکفل نیز باقی بمانند؛ 
این حمایت امید به آینده را نیز در 

جوانان تقویت می کند.
این  کرد:  خاطرنشان  شکوری 
را  خود  والدین  می توانند  جوانان 
هزار  پرداخت ٧۱  با  و  کرده  بیمه 
 )۱۴۰۰ سال  )در  تومان   ۶۰۰ و 
برخوردار  هم  درمانی  خدمات  از 

شوند.  
و ۹۴۳  میلیون  گفته وی، یک  به 
هزار نفر از این بیمه شدگان مشاغل 
آزاد در فروردین ماه به ٢ میلیون 
با  که  رسیده  نفر  هزار   ۳۶۵ و 
اطالع رسانی و تبلیغات صحیح باید 
افزایش یافته و همه گروه ها تحت 

پوشش قرار بگیرند.  
خدمات  متقاضیان  افزود:  وی 
غیرحضوری،  صورت  به  بیمه  این 
تامین  شعب  به  مراجعه  بدون 
سامانه  به  ورود  با  و  اجتماعی 
سازمان  غیرحضوری  خدمات 
آدرس  به  اجتماعی  تامین 
 www.es.tamin.ir اینترنتی 
قرارداد  انعقاد  به  نسبت  می توانند 
کنند  اقدام  بیمه  حق  پرداخت  و 
همچنین پرداخت ها نیز به صورت 
برخط و مشاهده سوابق در لحظه 

امکان پذیر است.  
رشد ۵۰ درصدی بیمه دانشجویان 
شکوری ادامه داد: بیمه دانشجویان 
نیز تا مهرماه بیش از ۱۶ هزار نفر 
بود و بهمن ماه )طی ۴ ماه( به ۳۰ 
هزار و ۹٨٧ نفر رسید. بیمه زنان 
خانه دار هم تا مهرماه برابر با ۳٧۴ 

با  برابر  ماه  بهمن  و  بود  نفر  هزار 
۴٢٧ هزار نفر بود. )رشد ۵۰ هزار 

نفری(  
وی یادآور شد: پرداخت ها می تواند 
متناسب  ساالنه  و  بوده  ساله  یک 
با تغییر در دستمزدها تغییر کند. 
مشاغلی  از  درصد   ٢ آزاد  مشاغل 
عنوان شده در تعهدات و رد دیون 

دولت قرار می گیرد.  
تامین  سازمان  اعالم  طبق   
 ۵۰ تا   ۱٨ زنان  همه  اجتماعی، 
از  می توانند  کشور  سراسر  سال 
بیمه  قانون  در  مقرر  حمایت های 
آزاد  مشاغل  و  حرف  صاحبان 
بهره مند شوند و برخورداری از این 
سابقه  و  تأهل  نیازمند  حمایت ها 

بیمه پردازی نیست.
از  بعد  فوت  و  بازنشستگی  بیمه 
بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد )۱٢ 
درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد 
می شود.  محاسبه  دولت(  سهم 
بیمه بازنشستگی و فوت نیز با نرخ 
بیمه  سهم  درصد  درصد)۱۴   ۱۶
و  دولت(  سهم  درصد   ٢  + شده 
و  ازکارافتادگی  بازنشستگی،  بیمه 
فوت با نرخ ٢۰ درصد )۱٨ درصد 
سهم  درصد   ٢  + شده  بیمه  سهم 

دولت( پرداخت خواهد شد.
حق بیمه متقاضیان برای استفاده 
تأمین  قانون  موضوع  تعهدات  از 
بازنشستگی،  بیمه  بابت  اجتماعی 
خدمات  و  فوت  ازکارافتادگی، 
درصد   ٢٧ مجموعاً  درمانی، 
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه 

است.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی:

دانشجویان با پرداخت ٣١٨ 
هزار تومان تحت پوشش بیمه های 

اجتماعی قرار می گیرند 

خبر

برای رفع فقر، یکپارچه در کنار دولت 
هستیم

 رییس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه به طور یکپارچه برای 
رفع فقر و محرومیت در کنار دولت هستیم، گفت: برای مثال 
زمین های بنیاد را رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن 

گذاشتیم.
»پرویز فتاح«  در حاشیه مراسم افتتاح طرح های محرومیت 
زدایی در جمع خبرنگاران درباره تاکید رییس جمهوری بر 
رفع فقر مطلق و برنامه بنیاد مستضعفان در این باره افزود:  
سخنان رییس جمهوری معطوف به برنامه ریزی برای رفع فقر 

مطلق بود نه رفع فقر در مدت دو هفته.
وی توضیح داد: استنباط اشتباهی در برخی از رسانه ها شکل 
گرفته مبنی بر اینکه رئیس جمهوری دستور داده فقر مطلق 
دو هفته ای لغو شود. این گونه نبود بلکه وی بالفاصله جلسه 
دستور تشکیل کارگروهی برای برنامه ریزی رفع فقر مطلق 

را صادر کرد.
فتاح ادامه داد: وزیر تعاون نیز بالفاصله جلسه تشکیل داد و 
در جلسه هم برخی مسووالن دولتی نهادهای حمایتی حضور 

داشتند. 
فقر  رفع  قطع  به طور  کرد:   تاکید  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
مطلق زمان بر است و مدبرانه باید حل شود اما هدف بسیار 
مهمی است.وی گفت: برخی تصمیمات اقتصادی ما مسووالن 
فقر آفرین است که باید در آن تجدیدنظر شود، همچنین باید 
قوانین حمایتی  و  توجه شود  به عدالت  قوانین  تصویب  در 

باشد.
فتاح بیان داشت: ما اراضی بنیاد را به رایگان در اختیار نهضت 
ملی مسکن قرار دادیم، همچنین قرار است ۶۰ هزار واحد 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای  برای 

بسازیم و اینها همه در راستای رفع فقر است.
وی از آغاز اهدای بسته های معیشتی خانواده های مستضعف 
بسته  این  کاالهای  همه  افزود:  و  داد  خبر  آینده  هفته  از 
معیشتی به قیمت دولتی از وزارت صمت خریداری شده که 
شامل برنج، روغن، مرغ و دیگر اقالم می شود که در اختیار 
البرز  و  تهران  اطراف  و  مرزی  محروم،  منطقه  ساکنان ۴۰ 

قرار می گیرد.
خاطرنشان کرد:  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
تاکنون چند صد مدرسه ساخته ایم و باز هم خواهیم ساخت، 
اما باید جلوی تورم گرفته شود چون تورم فقر آفرین است و 

این کار دولت و مجلس است.

سال چهارم - شماره    4119

آگهی فقدان سند مالکیت 
درخواست   برابر  رضائی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
با   1400/11/03 مورخ   15854 شماره  به  وارده 
و   1389/08/22 مورخ   25843 های  نامه  وکالت 
مورخ   54112 و   1390/01/30 مورخ   27636
1400/10/29 دفتر خانه 16 اسالمشهر با تسلیم 
رسمی  اسناد  دفترخانه  مصدق  استشهادیه  2برگ 
مالکیت  سند  اینکه  اعالم  با  کریم  رباط   60 شماره 
از  مشاع  مربع  متر  چهار  و  یکصد   104 مساحت 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
11498/97 یازده هزار و چهارصد و نود و هشت 
 351 پالک  شماره  به  سانتیمتر  هفت  و  نود  و  متر 
فرعی از 118 اصلی واقع در حوزه ثبتی رباط کریم 
ذیل ثبت 142577 دفتر جلد 674 صفحه 100 به 
و  ثبت  حیدری   علی  بنام  سریال 987822  شماره 
صادر و تسلیم گردیده است و طی درخواست فوق 
مذکور  پالک  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار به مدت 10 روز پس از انتشار ایت 
یا  مالکیت  سند  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  آگهی 
اداره مراجعه و رسید دریافت  این  به  سند معامله 
مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت  غیر  در  نماید 
اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع 

قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای امیر نوروزی  طی تقاضای وارده  به 
شماره 19046 مورخ 1400/12/18  و ضمن ارائه 
2برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد 
مالکیت  سند  است  مدعی  کریم   رباط   60 رسمی 
از ششدانگ  مشاع  مربع  متر  اعیانی مساحت 200 
یک قطعه باغ انگوری به مساحت 18544 متر مربع 
قطعه 4 تفکیکی  پالک 29 فرعی از 156 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 17 فرعی از اصلی مذکور ذیل 
 207 جلد  امالک  دفتر   145 صفحه   43884 ثبت 
امیر  آقای  نام  به  پ  سری  چاپی 140592  بشماره 
نوروزی  ثبت و صادر و تسلیم گردید که سند مذکور 
جابجایی مفقود گردیده وتقاضای صدور سند  بعلت 
استناد  به  مراتب  لذا  است   نموده  المثنی  مالکیت 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت 
معامله نسبت به پالک مذکور یا وجود سند مالکیت 
مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  می  خود  نزد 
ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم – بابک 
احمدی

  
آگهی فقدان سند مالکیت 

درخواست   برابر  رضائی  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
با   1400/11/03 مورخ   15853 شماره  به  وارده 

نامه های 23513 مورخ 1389/01/31  وکالت 
خانه  دفتر   1400/10/29 مورخ   54113 و 
 59196 شماره  های  وکالت  اسالمشهر   16
مورخ   61101 و   1386/04/26 مورخ 
1386/09/28 دفترخانه 8 رباط کریم با تسلیم 
اسناد  دفترخانه  مصدق  استشهادیه  2برگ 
رسمی شماره 60 رباط کریم با اعالم اینکه سند 
هشتاد  و  یکصد   180 مساحت  اعیان  مالکیت 
قطعه  یک  ششدانگ  ازاعیان   مشاع  مربع  متر 
بیست  به مساحت 20260  االحداث   باغ جدید 
 26 قطعه  مربع  متر  شصت  و  دویست  و  هزار 
تفکیکی به شماره پالک 81 فرعی از 156 اصلی 
واقع در سفیدارحوزه ثبتی رباط کریم ذیل ثبت 
به شماره  96972 دفتر جلد 338 صفحه 114 
حاجی  سمیه  بنام  الف  سری   381980 سریال 
میرزائی   ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و 
طی درخواست فوق تقاضای صدور سند مالکیت 
در  مراتب  لذا  است  نموده  مذکور  پالک  المثنی 
ثبت  قانون  نامه اصالحی  آئین  ماده 120  اجرای 
شخص  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  اشخاصی  یا 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار به مدت 10 روز پس از انتشار ایت 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره مراجعه و رسید دریافت 
نماید در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات 
در  فقط  ایشان  اعتراض  و  نمود  خواهد  اقدام 

مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم
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اخبار

استاندار: ایجاد اشتغال و نشاط در 

استان کرمانشاه اولویت دولت است

اولویت های  براینکه  تاکید  با  کرمانشاه  استاندار   
اصلی استان اشتغال و ایجاد نشاط در جامعه است، 
گفت: در صورتی که جوانان اشتغال داشته باشند 
و بتوانند به خوبی خدمت کنند در جامعه نشاط 

ایجاد می شود.
نشست  در  دوشنبه  روز  مقدم«  امیری  »بهمن 
اظهار  پاوه  شهرستان  فرماندار  معارفه  و  تودیع 
داشت: شهرستان پاوه مردمی دین دار و روشنفکر 
دار که با توجه به حضور علمای دینی نسبت به 

دیگر شهرهای کشور متمایز است. 
کرد  خطاب  مقاوم  و  ایثارگر  را  پاوه  مردم  وی 
با  انقالب  ابتدای  همان  از  ها  ای  پاوه  گفت:  و 
ایستادگی در مقابل ضد انقالب و رشادت به خوبی 

از جمهوری اسالمی ایران دفاع کردند. 
شهرستان پاوه برای ما اهمیت دارد

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: با توجه به اهمیت 
فرماندار  نخستین  کرمانشاه  برای  پاوه  شهرستان 
دولت جدید در استان  را در این شهرستان منصوب 

کردیم. 
امیری مقدم با تاکید بر ضرورت خدمت رسانی به 
مردم گفت: تمام مدیران باید خادم مردم باشند و 
در عمل بهترین خدمات به هم میهنان  ارایه دهند.

جمهوری  رسانی  خدمت   اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسالمی ایران در مناطق محروم قابل توجه است، 
امروز۱۰۰درصد شهرنشینان و ۹۸  اظهار داشت: 
درصد روستا نشینان شهرستان پاوه از نعمت گاز 
بهره می برند و تالش می کنیم این آمار در دولت 

جدید به صد درصد برسد.

 نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: طرحی 
برای ساماندهی کارگران فصلی که بخشی از 

آن مربوط به اداره کار و بخشی دیگر مربوط 
به سایر ادارات است، برنامه ریزی و اجرا شود.

عبدالرضا  المسلمین  و  حجت االسالم 
پورذهبی  در دیدار مدیران و معاونان اداره 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
کارگاه ها  از  خود  اخیر  بازدید  به  کردستان 
و واحدهای تولیدی مرکز استان کردستان 
و تنگناهایی که فعاالن این عرصه داشتند، 
اشاره و بر ضرورت احقاق حق کارگران تاکید 

کرد.
قبال  در  حوزه  این  کارگران  گفت:  وی 
نمی کنند  دریافت  مکفی  حقوق  کارشان 
اقتصادی  شرایط  این  در  آنها  حقوق  و 

پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.
تاکید  با  کردستان  در  ولی فقیه  نماینده 
به  و  بررسی  کارگران  مشکالت  اینکه  بر 
کرد:  اضافه  داده شود،  دردل هایشان گوش 
کار  اندازه  به  متاسفانه  کارگران  از   بخشی 
و زحمت شان، دستمزد نمی گیرند و امنیت 
شغلی نداشته و از بیمه هم محروم  هستند 

پیگیری  مشکالت شان  می رود  انتظار  که 
شود.

این دیدار  وی خطاب به مدیران حاضر در 
انقالب،  معظم  رهبر  فرمایش  به  بنا  گفت: 
از فرصت  همواره قدر فرصت ها را بدانید و 
مسوولیت در راستای خدمتگزاری به مردم 

تالش کنید.
افزود:  المسملین پورذهبی  حجت االسالم و 
مسئولیت  که  مدیرانی  برخی  اوقات  گاهی 
بر عهده می گیرند، تنها به دنبال ادامه روند 
در حالی که  کاری گذشته هستند  و مسیر 
باید  مسوولیت شان،  دوران  در  مدیران 

تحوالت و کارهای جدید اجرایی کنند.
شد:  یادآور  کردستان  در  ولی فقیه  نماینده 
مسوولیت سختی بر عهده مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است و باید طوری کار 
کنید که دعای مردم و کارکنان را به همراه 

داشته باشید.

نماینده ولی فقیه در کردستان: کارگران 
فصلی و مقطعی ساماندهی شوند

اخبار

مردم سرپل ذهاب امسال بیش از ۳.۵ 
میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

با  سرپل ذهاب  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس   
و  میلیارد  امسال سه  این شهرستان  مردم  اینکه  اعالم 
از  گفت:  کردند،  پرداخت  زکات  تومان  میلیون   ۶۰۱
مجموع این میزان زکات جمع آوری شده یک میلیارد و 
۶۴۵ میلیون تومان زکات واجب و ۷۴۶ میلیون تومان 

زکات فطریه بوده است.
علی اکرم منصوری در جلسه شورای زکات سرپل ذهاب 
در محل قرارگاه فرهنگی، اجتماعی حضرت ولیعصر)عج( 
آوری شده در  افزود: وجوه زکات جمع  این شهرستان 
بخش کمک به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و همچنین تکمیل مساجد این شهرستان 

هزینه شده است.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( سرپل ذهاب در 
ادامه گفت: ۱۸ نفر از روحانیون ُمبلغ در سطح روستا 
فعالیت ترویج فریضه زکات را بر عهده داشته و ۶۰۰ نفر 
از عامالن افتخاری و ۱۵۰ نفر از اعضای شوراهای روستا 

نیز در این زمینه همکاری می کنند.
مسجد  مورد    ۲ تکمیل  و  احداث  داد:  ادامه  منصوری 
اعتبار،  تومان  میلیون   ۳۰۵ و  میلیارد   ۱۳ با  روستایی 
از عامالن  نیازمندان و تجلیل  تکمیل یک باب مسکن 
ترویج زکات از اقدام های انجام شده از محل وجوه جمع 

آوری زکات بوده است.
امام جمعه سرپل ذهاب نیز گفت: زکات یکی از فروع 
که  دارد  فراوانی  مسایل  و  احکام  که  است  اسالم  دین 
احکام  اقامه  و  احیا  در  است  مسلمانان الزم  یکایک  بر 

آن بکوشند.
باید  داد:  ادامه  نسب«  فاطمی  »جواد  االسالم  حجت 
به  اگر  چون  بیاموزیم  دقیق  و  درست  را  زکات  احکام 
و  زکات  مورد  در  خصوص  )به  اسالم  اقتصادی  احکام 
خمس( توجه کرده و بدان عمل کنیم، آثار مثبت آن 
ها به زودی در زندگی ما آشکار گشته و عواقب و نتایج 
ناشی از عدم اهتمام به این فریضه های اسالمی، از جامعه 

دینی ما دور خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشوایان اسالم زکات را از ضروریات دین 
و منکر آن را کافر دانسته اند از این رو فرهنگ زکات باید 

در جامعه تبیین و فرهنگ سازی شود.
نفر  هزار   ۹۰ از  بیش  کرمانشاه  غرب  در  ذهاب  سرپل 

جمعیت دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه:

تمام بیمارستان های کرمانشاه در ایام 
نوروز در آمادگی کامل هستند

گفت:  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون   
بیمارستان هایی که در خصوص درمان بیماران کرونایی 
فعالیت دارند بایستی در ایام نوروز در آمادگی کامل برای 
نیز  تنفسی  کلینیک های  و  بوده  درمانی  خدمات  ارایه 

فعال باشند.  
جلسه  در  سه شنبه  روز  روشنی«  »بهمن  دکتر 
هماهنگی اقدامات نوروزی با رؤسا و مدیران شبکه ها و 
بیمارستان های استان که به صورت وبیناری برگزار شد، 
افزود: تیم های اجرایی و نظارتی معاونت  درمان در کل 
ایام تعطیالت فعال بوده و بصورت روزانه در مراکز درمانی 
استان حضور خواهند یافت.وی اظهار داشت: برنامه ریزی 
در  متخصصین  حداکثری  پوشش  و  حضور  برای  الزم 
مراکز استان توسط مدیران ذیربط صورت گیرد و برنامه 

آن به معاونت درمان ارسال شود.  
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: 
مراکز  نوروز، مدیران  ایام  اول  تعطیلی هفته  به  باتوجه 
بخصوص  موردنیاز  تجهیزات  و  اقالم  تامین  به  نسبت 

تجهیزات حفاظتی اقدام کنند.  
مراکز  در  ارتوپدی  و  بیهوشی  متخصصین  حضور  وی، 
تروما و حضور متخصصین داخلی و عفونی در  ریفرال 
مراکز ریفرال کرونا را اجباری دانست و گفت: بخش های 
پرتو درمانی و شیمی درمانی در مراکز مربوطه حداقل ۲ 

روز در هفته بایستی فعال باشند.  
دانشکده  درمانگاه  کرد:  عنوان  ادمه  در  روشتی 
مرکز  یک  و  بوده  فعال  صبح  شیفت  در  دندانپزشکی 
در  و  بود  خواهد  فعال  نیز  دندانپزشکی  خصوصی 
شهرستان ها، رؤسای شبکه ها اقدامات الزم برای فعالیت 
انجام  را  نوروز  ایام  در  رادیولوژی  مراکز  و  آزمایشگاه ها 
دهند.   استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و 
اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در قالب 
۱۸ بیمارستان دولتی دانشگاه علوم پزشکی، ۲ بیمارستان 
خصوصی، سه بیمارستان نظامی و ۲ بیمارستان تامین 
علوم  است.دانشگاه  فعال  کرمانشاه  استان  در  اجتماعی 
پزشکی کرمانشاه هشت دانشکده دانشکده های پزشکی، 
بهداشت،  مامایی،  و  پرستاری  داروسازی،  دندانپزشکی، 
تغذیه، پیراپزشکی و دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی 

دارد.

5استان ها

میانه دارای ظرفیت های باالی 
فرهنگی و هنری است

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان 
شرقی گفت: میانه با ظرفیت باال در حوزه فرهنگ و 
هنر می تواند در رویدادهای فرهنگی و هنری استان 

تاثیرگذار باشد.
هنرمندان  با  صمیمی  نشستی  در  ناظمی  قاسم 
وزیر  دستور  به  میانه؛  شهرستان  رسانه  اصحاب  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای برگزاری یک رویداد 
ملی فرهنگی در شهرستان میانه طی سال آتی اشاره 
همراهی  با  باید  هنرمندان شهرستان  گفت:  و  کرد 
مسوولین شهرستانی و استانی به برگزاری این رویداد 

ملی و فرهنگی کمک کنند .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه 
گفت: تقویت زیرساخت های سرمایه گذاری یکی از 
دغدغه های مهم مدیریت استان است و از شرکت 
توجه  مساله  این  به  نسبت  داریم  انتظار  توانیر 

بیشتری داشته باشد.
مدیرعامل  معارفه  مراسم  در  باباخانی«   »بهزاد   
اظهار  کرمانشاه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
داشت: امیدواریم مجموعه توانیر با مدیریت جدید، 
ارائه  و  استان  توسعه  در  بیشتری  سهم  بتواند 
زیرساخت های مرتبط با تامین برق برای واحدهای 

صنعتی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه 
افزود: کرمانشاه، استانی بسیار پرپتانسیل و دارای 

همواره  که  است  ویژه ای  استراتژیکی  موقعیت 
مرکزیت تاریخی و تجاری غرب کشور را دارا بوده 
و وجود مرزهای مختلف و مجموع صادرات قریب 
اهمیت  با  از ظرفیت های  میلیارد دالری  پنج  به 

این استان است.
باباخانی عنوان کرد: با این وجود حدود نیم قرن 
است که از دهه ۵۰ تاکنون نرخ بیکاری باالتر از 
میانگین کشوری را دارد، بنابراین انتظار داریم که 
مدیران شرکت توانیر کشور، نگاه ویژه تری به استان 
کرمانشاه بخصوص در زمینه تامین زیرساخت ها و 
کند  را  استان  اقتصادی  توسعه  که  عواملی  رفع 

کرده، داشته باشند.
وی افزود: امروزه هرگونه سرمایه گذاری دولتی با 

محدودیت هایی منطقی مواجه است و سرمایه گذار 
نیز در جاهایی ورود می کند که  بخش خصوصی 
زیرساخت های الزم برای او فراهم باشد، لذا تقویت 
مدیریت  مهم  دغدغه های  از  یکی  زیرساخت ها 
استان است که از شرکت توانیر انتظار داریم نسبت 

به این مساله توجه بیشتری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه 
استان  در  گذاری  از سرمایه  استقبال  کرد:  اضافه 
کرمانشاه رشد فزاینده ای داشته است که همین 
مساله لزوم تقویت زیرساخت ها را در شهرک های 

صنعتی و مناطق ویژه و آزاد بیشتر می کند.
باباخانی بیان کرد: براساس ماده ۸۱ قانون الحاق 
هستند  موظف  دولتی  خدماتی  شرکت های    ،۲

و  آزاد  ویژه،  مناطق  نیاز  مورد  های  زیرساخت 
شهرک های صنعتی و کشاورزی را تامین نمایند 
لذا انتظار داریم که توانیر به این مساله مهم توجه 

ویژه ای داشته باشد. 
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه کرمانشاه 
از استان های کمتر برخوردار می باشد، در موضوع 
در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  برق  مدیریت 
هر  اقتصادی  های  شاخص  مصرف  پیک  شرایط 
به  کرمانشاه  استان  و  شود  گرفته  نظر  در  استان 
دلیل نرخ بیکاری باال از این موضوع مستثنی شود.

در این مراسم »محمد مرادی« بعنوان مدیرعامل 
کرمانشاه  استان  برق  نیروی  توزیع  جدید شرکت 

معرفی شد.

معاون استاندار کرمانشاه: شرکت توانیر زیر ساخت های 
سرمایه گذاری در کرمانشاه را تقویت کند

شهرستان  این  گفت:  قصرشیرین  شهردار   
طرح  و  اجرایی  عملیات  انجام  با  مرزی 
برای  نهاد  این  مختلف  واحدهای  جهادی 
شادابی و نشاط شهروندان با هدف استقبال 

از بهار آماده می شود.
بهار  از  افزود: طرح استقبال  باقری«  »بهزاد 
که  است  شهرداری  ارزشمند  های  اقدام  از 
و  نظافت  در  نوروز  پاسداشت  به  سال  هر 
آراستگی محیط زندگی در آستانه سال نو در 
قالب برنامه های عمرانی، فرهنگی و خدمات 
شهری و با بسیج تمام نیروها و امکانات اجرا 

می شود.
وی اظهار داشت: ترمیم و تعویض موزاییک و 
جداول شکسته، رنگ آمیزی مبلمان شهری، 
رنگ آمیزی جداول، ایجاد سفره هفت سین، 
استقرار المان شهری، رفت و روب و نظافت 
معابر و خیابان ها، بازپیرایی پارک ها، میادین 
و بلوارها، کاشت گل های فصلی در میادین، 
پارکها و تقاطع بلوارها از مجموعه اقدام های 

در دست اجرا است.
شهردار قصرشیرین گفت: پس از لکه گیری 
آسفالت  روکش  تر  مستهلک  معابر  اولیه، 
به  حفاری  اجازه  همچنین  و  شد  خواهد 
نیز  اشخاص  و  رسان  خدمات  دستگاه های 

داده نخواهد شد.
باقری ادامه داد: کاشت نهال های مثمر ثمر در 
حاشیه بلوار راه کربال، رنگ آمیزی سرعتگیر 
ها و همچنین نصب بنر جهت رعایت تمام  
نکات ایمنی در چهارشنبه آخر سال با هدف 
رعایت  ناگوار،  گونه حادثه  هر  از  جلوگیری 
دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا در ایام 
نوروز و جمعه آخر سال و همچنین تبریک 

سال نو در دستور کار شهرداری قرار دارد.
برای جمع آوری  داشت: همچنین  بیان  وی 
به  با  شهر  سطح  از  ساختمانی  نخاله های 
پلیس  و  کارگیری قسمت خدمات موتوری 
انجام  هایی  اقدام  شهرداری  ساختمان 
همکاری  شهروندان  است  امید  که  می شود 

الزم را در این خصوص با شهرداری داشته 
باشند.

از  پذیرایی  برای  گفت:  قصرشیرین  شهردار 
ملی  ستاد  مصوبات  تابع  نوروزی  مسافران 

مقابله با ویروس کرونا هستیم.
 باقری ادامه داد: کاشت نخل خرما با توجه 
به گرمسیری بودن شهرستان و توسعه فضای 
سبز نیز در دستور کار قرار دارد  و در این 
راه  بلوار  در مسیر  نخل خرما  رابطه کاشت 
کربال به همت شهرداری و همکاری اعضای 
نو در  شورای اسالمی شهر در آستانه سال 

حال انجام است.
تمامی  در  برنامه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
با  و  شد  خواهد  کاشته  بومی  نخل  بلوارها 
۳۵۰ نفر پاجوش چهار ساله بلوارهای اصلی 
شهر با کاشت نخل مزین و تکمیل خواهند 
شد  و همچنین در ایام درختکاری بیش از 
شهر  سطح  در  بومی  نهال  اصله  هزار  یک 

غرس خواهد شد. 

فضای  توسعه  هدف  با  اقدام  این   : گفت  او 
به  زیبایی که  بسیار  و همچنین جلوه  سبز 
این مسیر خواهد بخشید که از اهدا کنندگان 
این پاجوش های نخل و سایر نهال ها و نیز 
غرس  بابت  شهری  خدمات  خدوم  پرسنل 

نهال ها قدردانی می کنم.
اندازهای زیبا  اماکن طبیعی و چشم  وجود 
بهار  و  الوند  خروشان  رودخانه  دلنواز،  و 
خسرو،  عمارت  تاریخی  آثار  زودهنگام، 
شاه  کاروانسرای  ساسانی،  کانال  چهارقاپو، 
وجود  و  گدار  شاه  نهر  و  قلعه  بان  عباسی، 
بازارچه سنتی و نیز مناطق عملیاتی دوران 
دفاع مقدس در قصرشیرین موجب شده تا هر 
ساله در ایام نوروز شمار زیادی از هموطنان 
به ویژه اهالی شهرهای همجوار، این منطقه 
خود  نوروزی  تعطیالت  گذراندن  برای  را 
انتخاب کنند که در ۲ سال گذشته ویروس 
را  نوروزی  سفرهای  شرایط  کرونا  منحوس 

تحت شاع قرار داده بود.

شهردار: قصرشیرین برای استقبال از بهار آماده می شود

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
کرمانشاه از جانبازان به عنوان سند افتخار نظام 
و انقالب اسالمی یاد کرد و گفت: اجر و پاداش 

کار آن ها کمتر از شهدای واالمقام نیست.
به  و  دوشنبه  روز  علما«  »مصطفی  آیت اهلل 
مناسبت روز جانباز در دیدار با جواد سلیمانی 
و فریدون دهنوی از جانبازان ۷۰ درصد اظهار 
داشت: وجود جانبازان عزیز چه در زمان جنگ 
تحمیلی و چه بعد از آن همیشه افتخاری بزرگ 

برای کشور بوده است.
افتخاری  بزرگوار سند  جانبازان  داد:  ادامه  وی 
برای نظام، رهبری و کشور هستند که رشادت 
های زیادی از خود نشان داده و فداکاری های 

زیادی انجام دادند.
ایثارگران  و  جانبازان  داد:  ادامه  علما  اهلل  آیت 
های  سرمایه  و  نظام  محکم  های  پشتوانه 
ارزشمند انقالب هستند و باالترین خدمتی که 

می توان انجام داد خدمت صادقانه به آن هاست.
امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان 
خود، عزت و عظمت کشور را مرهون ایثار آزاد 
جانبازان  و  واالمقام  شهدای  همچون  مردانی 
به  الهی  رضایت  برای  ها  آن  گفت:  و  دانست 
نبرد دشمنان رفتند و با اخالص و اعتقادی که 

داشتند حماسه آفرینی کردند.
پیش  از  بیش  توجه  خواستار  پایان  در  وی   
ایثارگری  جامعه  به  خدمتگزاری  در  مسئوالن 
شد و گفت: آن ها حق زیادی بر گردن ما دارند 
ها  آن  مشکالت  به  دارند  وظیفه  مسئوالن  و 

رسیدگی کنند.
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  دیدار  این  در 
تبریک  با  نیز  کرمانشاه  استان  ایثارگران 
گفت:  جانباز،  روز  و  شعبانیه  اعیاد  فرارسیدن 
ترین  نظیر  بی  و  بهترین  عباس)ع(  حضرت 
وفاداری، والیت مداری، شجاعت،  ایثار،  الگوی 

شهامت و فداکاری برای همه جانبازان عزیز و 
آزادمردان عالم است.

افزود: جانبازان  حجت االسالم هادی عسگری 
خود  از  و  فشانی  جان  مردانگی،  غیرت،  نماد 
این  نقش  و  هستند  دیگران  برای  گذشتگی 
عزیزان در انقالب اسالمی نقشی ماندگار و بی 

بدیل است.
وی در پایان افزود: تاریخ و مردم قدرشناس ایران 

و مجاهدت های  گاه رشادت ها  اسالمی هیچ 
جانبازان  و  سرافراز  آزادگان  واالمقام،  شهدای 
صبور را فراموش نخواهند کرد و ما وظیفه داریم 
با قدردانی از ایثار این عزیزان حافظ آرمان ها و 

ارزش های نظام مقدس اسالمی باشیم.
در این دیدار با اهدای لوح و هدیه از جانبازان 
گرانقدر جواد سلیمانی و فریدون دهنوی تجلیل 

شد.

امام جمعه کرمانشاه: جانبازان سند افتخار نظام و انقالب 
هستند

فرماندارگناوه: فرهنگ و سنت 
منطقه در نوروز به هموطنان 

معرفی شود

و  مسافران  ورود  باید  گفت:  گناوه  فرماندار 
شهرستان  این  به  نوروز  ایام  در  را  گردشگران 
غنیمت شماریم و آن را به فرصتی ارزشمند برای 
معرفی و ترویج فرهنگ و آداب و رسوم منطقه به 

هموطنان دیگر نقاط کشور تبدیل کنیم.
آموزش  شورای  جلسه  در  صفری  محمدتقی   
اسکان  کار  دستور  با  شهرستان  این  پرورش  و 
فرهنگیان در تعطیالت نوروز افزود: مردم مومن و 
متدین این دیار از فرهنگ نهفته ارزشی و دینی و 
آداب و رسوم خاصی برخوردارند که در تعطیالت 
نوروز  باید با انجام کارهای فرهنگی معرفی و بازگو 

شوند.
باید  هموطنان  حضور  زمان  در  اظهارداشت:  وی 
منطقه  فرهنگ  با  منطبق  را  فرهنگی  فضای 
ساماندهی کنیم و  اجازه داده نشود  فرهنگ های 
پیدا  رواج  بازار  و  ساحل  در  مدت  این  در  بیگانه 
کند و حرکات و رسم های غیراخالقی در ساحل 
آموزش و  اینکه نقش  بیان  با  انجام شود. صفری 
پرورش در معرفی فرهنگ این منطقه بسیار مهم 
است، گفت: باید از تجارب قبل در خدمات دهی 
به هموطنان استفاده شود و مستندسازی و تولید 
محتوا برای معرفی فرهنگ این دیار صورت گیرد.

سال چهارم - شماره    119 سه شنبه 17    اسفند 1400



ورزشی
خبر

ناظر فدراسیون جهانی تکواندو: ایران میزبان 

خوبی برای رویدادهای بین المللی است

 ناظر فدراسیون جهانی تکواندو گفت: ایران همواره 
و  است  بینالمللی  رویدادهای  برای  میزبان خوبی 

این مهم را در پیکارهای امسال نیز ثابت کرد.
»ماهر ماگابله« ناظر استرالیایی فدراسیون جهانی 
رویداد  سه  بر  تهران  در  حضور  با  که  تکواندو 
سه شنبه    روز  می کند  نظارت  تهران  بین المللی 
در  مناسبی  جایگاه  ایران  تکواندو  داشت:  اظهار 
این  مهم  تیم های  از  همواره  و  دارد  سطح جهان 

رشته المپیکی محسوب می شود.
استقبال  تا  گردید  موجب  مساله  این  افزود:  وی 
در  جاری  سال  بین المللی  مسابقات  از  خوبی 
تهران شود. سطح فنی مسابقات مناسب است و 
داوری ها نیز مشکلی ندارد. اینکه ورزشکاران چند 
کشور صاحب قدرت گردهم جمع شده و مسابقه 
می دهند، اتفاق خوبی است. ماگاباله با بیان اینکه 
را  زیادی  مشکالت  اخیر  سال  در ۲  کرونا  شیوع 
برای ورزش جهان ایجاد کرد، افزود: پیکارهای جام 
باشگاه های آسیا، جام فجر و پرزیدنت کاپ فرصت 
مناسبی بود تا دوباره هوگوپوشان چند کشور به 

مصاف هم بروند.
بیان  تکواندو  جهانی  فدراسیون  استرالیایی  ناظر 
کرد: حضور چند قهرمان مطرح المپیک، جهان و 
آسیا در تهران موجب شد تا مبارزات سطح کیفی 
ایده آلی داشته باشد. امیدوارم در سال های آینده، 
خصوص  به  می کند  میزبانی  ایران  که  مسابقاتی 
در بخش بانوان با حضور تیم های بیشتری برگزار 
شود.وی گفت: باید در نظر داشته باشیم که کرونا 
موجب شد تا ورزشکاران با مشکالت زیادی روبه رو 
شوند و برخی از آنان مایل به حضور در مسابقات 
با  تکواندوکاران  اما خوشبخاته  نباشند  بین المللی 

انگیزه ای را در مسابقات تهران دیدم.

مهدی: حضور ۳۰ درصد تماشاگران 
برای همه استان ها است

خبر

عزیزی: شانسی برای کسب مدال در 

مسابقات جهانی گلف نداریم
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 رییس فدراسیون گلف گفت: با توجه به نبود زمین های استاندارد 
در ایران، شانسی برای کسب مدال در پیکارهای جهانی سال ۲۰۲۲ 

گلف در پاریس نداریم.
حمید عزیزی  اظهار داشت: مسابقات گلف قهرمانی جهانی شهریور 
سال آینده در پاریس برگزار می شود و با شرایط موجود شانسی برای 
کسب مدال نداریم. زیرا زمین استانداردی در ایران نیست و آکادمی 
ملی گلف را هنوز نتوانستیم تاسیس کنیم. در تالشیم تا این مهم را 
با همراهی وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی به سرانجام برسانیم. پاکستان ۶۰ زمین استاندارد گلف و 

عربستان چندین زمین گلف با استاندارد جهانی دارند. 
برگزاری مسابقات  قابلیت  امارات  و  قطر  زمین های  داد:  ادامه  وی 
حرفه ای دنیا را دارند و ترکیه بهترین زمین های گلف منطقه را در 
اختیار دارد. ولی باز هم همسایگان ما با این زیرساخت جایگاهی 
در گلف دنیا ندارند. چه بسا استعدادهای ورزشکاران ما در آکادمی 
 آینده فدراسیون گلف به گونه ای باشند تا از ورزشکاران منطقه و 
آسیا پیشی بگیرند. عزیزی یادآور شد: لیگ برتر گلف در مرحله 
مقدماتی به اتمام رسید و تیم های ملی حفاری اهواز، سورتمه تهران، 
پتروشیمی مسجد سلیمان و شاهین شهر اصفهان به عنوان چهار 

تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اردویی برای ملی پوشان نداریم، 
اردوها  برگزاری  برای  الزم  برنامه ریزی   نوروز  ایام  از  بعد  گفت: 
انجام خواهد شد. ملی پوشان رشته گلف در تیم های باشگاه های و 
مسابقات لیگ را پیش رو دارند و از آمادگی خوبی برخوردار هستند. 
همچنین در رشته مینی گلف شرایط ورزشکاران به دلیل حضور در 
مسابقات متعدد و نیز لیگ تهران در حد مطلوبی است اما با برگزاری 
مسابقات قهرمانی کشور و تعیین تکلیف دعوت شدگان به اردوی 
تیم ملی شرایط آنها بهتر می شود. چالش مهارتی وودبال سبب شده 

تا بازیکنان این رشته نیز آمادگی الزم را داشته باشند.
رییس فدراسیون گلف همچنین خاطر نشان کرد: مسابقات قهرمانی 
زیر ۱۸ سال دختران کشور با حضور ۴۰ گلف باز از سراسر کشور 
برگزار شد. در این رقابت ها تیم های لرستان و چهار محال و بختیاری 
از  و تهران مقام اول تا سوم تیمی را بدست آوردند. هلیا چترنور 
تهران و الینا نادی و یسنی بهوندفر از لرستان نیز عناوین اول تا سوم 

انفرادی را کسب کردند.

 رییس فدراسیون والیبال گفت: تیم ملی والیبال 
به  دیگر  بار  یک  سال   ۴۸ از  پس  ایران  زنان 

بازی های آسیایی اعزام می شود.
ملی  تیم  تمرین  حاشیه  در  داورزنی  محمدرضا 
والیبال اظهار کرد: استراتژی فدراسیون این است 
باشیم؛  داشته  زنان  والیبال  به  ویژه تری  نگاه  که 
و  رشد  برای  پیش  سال   ۱۵ که  نگاهی  همان 
درستی  حرکت  داشتیم.  مردان  والیبال  توسعه 
به سمت قله های پیش رو داشتیم به گونه ای که 
والیبال مردان ایران از رتبه ۲۷ به ۸ جهان در آن 
برد ولی  انرژی زیادی  این کار  مقطع تبدیل شد. 

می خواهیم در والیبال زنان ایران نیز انجام دهیم.
این  ما  تالش  افزود:  والیبال  فدراسیون  رییس 
نقاط  برطرف کردن  بهتر،  برنامه ریزی  با  که  است 
والیبال  توسعه  مناسب تر،  امکانات  ایجاد  ضعف، 
مسابقات  برگزاری  طریق  از  کشور  اقصی نقاط  در 
حوزه  در  هم  و  نونهاالن  حوزه  در  هم  مختلف، 
نوجوانان برای شناسایی والیبالیست های مستعد در 
سراسر کشور، بسترسازی کنیم تا روی این نسل 

سرمایه گذاری شود.
وی گفت: آخرین باری که زنان ایران در بازی های 
 ۱۳۵۳ سال  رقابت های  کردند،  شرکت  آسیایی 
هیچ  در  زنان  تا ۳۸ سال،  آن  از  بود. پس  تهران 
به  که  زمانی  بودند.  نکرده  شرکت  مهمی  رویداد 
زنان  پوشش  تا  کردیم  پیگیری  آمدم  فدراسیون 
را  از آن فدراسیون جهانی  را تصویب کنیم. پس 
مجاب کردیم که زنان مسلمان بتوانند با پوشش در 

رقابت ها شرکت کنند.
مسابقات  در  حضور  سپس  کرد:  تصریح  داورزنی 
قهرمانی آسیا در رده های سنی نوجوانان، جوانان 
دنبال  به  ابتدا  در  کردیم.  آغاز  را  بزرگساالن  و 
نتیجه و سکو نبودیم ولی در حال حاضر با توجه به 

جایگاه والیبال در جامعه و 
انتظارات مردم، باید والیبال 
جایگاه  در  ایران  زنان 

مناسب قرار گیرد.
رییس فدراسیون والیبال با 
تاکید بر اینکه نگاه جنسیتی 
گفت:  نداریم،  والیبال  در 
نباید این تصور شکل بگیرد 
که فدراسیون والیبال، فقط 
به والیبال مردان توجه دارد. 
زنان والیبالیست ایران برای 
قرار گرفتن در جمع تیم های 
خوب دنیا، هیچ چیز از مردان کم ندارند. درست 
تیم های  آسیا  در  زنان  والیبال  در حوزه  که  است 
قدرتمندی همچون ژاپن، چین و کره جنوبی حضور 
دارند ولی معتقدم به لحاظ فیزیکی و استعدادی 
والیبالی، زنان ایران ظرفیت الزم برای قرار گرفتن 

در جمع برترین ها را دارند.
در  اهدفمان  به  رسیدن  برای  داد:  ادامه  داورزنی 
تجربیات  از  تا  کردیم  برنامه ریزی  زنان،  والیبال 
مربیان خوب دنیا استفاده کنیم. با رایزنی های انجام 
الساندرا  دوستان،  سایر  و  والسکو  خولیو  با  شده 
با  ایتالیایی همکاری  کمپدلی معرفی و این مربی 
با رده های  آغاز کرد. وی تجربه کار  را  فدراسیون 
تیم  با  اینکه  را دارد. ضمن  پایه و سنین مختلف 
پسران ایتالیا هم کار کرده بود و به همین منظور 
به این نتیجه رسیدیم که او می تواند برای رسیدن 

والیبال زنان ایران به اهداف  مدنظر کمک کند.
رییس فدراسیون والیبال با اشاره به کمک معاون 
توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان، افزود: 
وزیر ورزش، مریم  پیگیری های حمید سجادی  با 
کمک  معاونین،  سایر  و  زنان  معاونت  کاظمی پور 
و  گرفت  صورت  ایران  زنان  والیبال  به  خوبی 
این  در  که  کردیم  درخواست  و  آغاز  را  مذاکراتی 
دوره از بازی های آسیایی، نگاه وزارتخانه به والیبال 
زنان، نتیجه محور نباشد و اجازه خواستیم که بعد از 
۴۸ سال، زنان را به بازی های آسیایی اعزام کنیم. 
با  که  کنیم  تعریف  برایشان  قله ای  می خواستیم 
انگیزه و شتاب بیشتری به سمت قله حرکت داشته 

باشند.
از  زنان  والیبال  مسابقات  زنده  پخش  به  وی 
نمایش  گفت:  و  کرد  اشاره  مختلف  پلتفرم های 
انگیزه  منازل،  داخل  به  رقابت ها  بردن  و  بازی ها 

تازه ای در نسل جدید ایجاد کرد. از طرفی والیبال 
پشتوانه بزرگی همچون مقام معظم رهبری دارد. 
رشته های  از  یکی  والیبال  که  دارند  اعتقاد  ایشان 
ورزشی بسیار خوب است و خانوادگی نیز این رشته 
را دنبال می کردند. ایشان یکی از حامیان بزرگ ما 
هستند تا بتوانیم حرکت خود را به سمت جلو پیش 
ببریم. ضمن این که باید چارچوب ها و اصول ایران 
اسالمی را رعایت کنیم. مسیری که در حال حاضر 
کمک  با  که  است  مسیر سختی  کرده ایم  انتخاب 
همه بازیکنان باید آن را طی کنیم. باید خودباوری 

الزم را داشته باشیم.
وی با تاکید بر این که نباید از قدرت های والیبال 
ترسید، گفت: در بخش مردان حدود ۱۱ سال است 
که کره جنوبی موفق به پیروزی مقابل ایران نشده 
است. اگر تک تک بازیکنان به این باور برسند که 
برآیند،  آسیایی  تیم هایی  همه  پس  از  می توانند 
می توانیم در زمره تیم های خوب باشیم. افق پیش 
روی والیبال زنان در گام اول، صعود از رتبه هشتمی 
آسیاست.  برتر  تیم  چهار  جمع  در  گرفتن  قرار  و 
سپس به سراغ آن خواهیم رفت که از پس ژاپن 

و چین و کره جنوبی بربیاییم.
به  نیاز  والیبال  فدراسیون  اینکه  بیان  با  داورزنی 
افزود:  ندارد،  جوانان  و  ورزش  وزارت  مالی  کمک 
نیاز  پول،  از  بیش  نمی خواهیم.  پول  وزارتخانه  از 
زنان  این که  و  داریم  وزارتخانه  معنوی  به حمایت 
والیبال  زنان  باشند.  داشته  باور  را  ما  والیبالیست 

ایران در مسیر رشد قرار دارد و باید حمایت شود.
محمدیان  فریبا  کاظمی پور،  از  داد:  ادامه  داورزنی 
همکاران  سایر  و  فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
باور  ایران  زنان  والیبال  توانایی های  به  می خواهم 
با کار و  تا  به هم کمک کنیم  باید  باشند.  داشته 
برنامه ریزی بیشتر به اهداف مان برسیم. زمانی که 
و  آسیا  مردان  والیبال  اول  به سطح  برای رسیدن 
قرار گرفتن در جمع تیم های برتر دنیا برنامه ریزی 
کردیم. ۱۰ سال طول کشید که نتیجه بگیریم و 
المپیک  در  نتوانستیم  کرد.  فراموش  نباید  را  این 
باشیم ولی در گام  ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ حضور داشته 
سوم توانستم بعد از ۵۳ سال سهمیه المپیک ۲۰۱۶ 
را کسب کنیم. پس این طور نیست که ۲ سال دیگر 
در  آسیا  زنان  والیبال  گرفتن  قرار  بگویند  عده ای 
جمع چهار تیم برتر چه شد؟ چون رفتن به جمع 
برترین های آسیا و جهان نیازمند برنامه ریزی ۴ الی 

۸ ساله است تا گام به گام پیش برویم.

تیم ملی والیبال زنان پس از ۴۸ سال به بازی های آسیایی می رود

برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  مسوول   
درصد(   ۳۰( اعالمی  سقف  گفت:  فوتبال 
همه  برای  ورزشگاه ها  در  تماشاگران  حضور 
به شرطی  شهرآورد؛  فقط  نه  است  استان ها 
قابل  امر  این  شوند  رعایت  شیوه نامه ها  که 

اجرا است.
حاشیه  در  سه شنبه  روز  مهدی  سهیل   
نهایی  چهارم  یک  مرحله  قرعه کشی  مراسم 
اظهار  کشور  باشگاه های  فوتبال  حذفی  جام 
داشته  خوبی  بازی های  امیدوارم  داشت: 
و  فوالد  نداشتیم  دوست  هرچند  باشیم. 
سپاهان از جام حذفی کنار بروند ولی از این 
را  مسابقات  ادامه  تا  کردیم  استفاده  فرصت 
برگزار کنیم. قاعدتاً بعد از جام حذفی، لیگ 
لیگ  فیفادی  از  قبل  اگر  می بریم.  جلو  را 
تداخل  یک  ولی  است،  عالی  کنیم  تمام  را 
تالش  در  که  داریم  امید  تیم  با  برنامه ریزی 
هستیم تا حل کنیم. امیدوارم تا نیمه خرداد 

لیگ را تمام کنیم.
آسیا  قهرمانان  لیگ  تقویم  تغییر  درباره  وی 
خاطرنشان  برتر  لیگ  برنامه  در  آن  تاثیر  و 
کرد: ناچاریم لیگ فصل آینده را زودتر شروع 
نباشد، پنجره نقل وانتقال  اینگونه  اگر  کنیم، 
نمی توانند  تیم ها  و  می دهیم  دست  از  را 
شرکت  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  قدرتمند 
 ۲ در  عقب افتاده  زمان های  امیدواریم  کنند. 

فصل گذشته را جبران کنیم.
درباره  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری  مسوول 
این  گفت:  شهرآورد  برگزاری  ساعت  تغییر 
نشده  ابالغ  لیگ  سازمان  به  هنوز  تصمیم 

است. صحبت هایی در جلسه بود، ولی هنوز 
است.  نشده  ارسال  لیگ  سازمان  به  ابالغیه 
بازی  این  چون  کند،  تغییر  دارد  احتمال 
 ۱۵:۳۰ ساعت  و  ماست  برای  مهمی  رویداد 
زمان  باید  و  نیست  مناسب  بازی  برای 

برگزاری آن به میانه روز نزدیک تر باشد.
حضور  با  شهرآورد  برگزاری  درباره  وی 
قبل  از  بحث  این  داشت:  بیان  تماشاگران 
را  کار  این  انجام  آمادگی  و  بود  مطرح شده 
مشکلی  اجرا  برای  و  بود  کرونا  بحث  داریم. 
برای  اعالمی  دستورالعمل های  نداریم. 

تمامی کشور است و شورای تأمین استان ها 
می توانند در این باره نظر دهند. سقف اعالمی 
)۳۰ درصد( برای تمام استان هاست نه فقط 
رعایت  شیوه نامه ها  که  شرطی  به  شهرآورد؛ 

شوند این مسئله قابل اجراست.
با  احتمالی  جلسه  درباره  همچنین  مهدی 
فوتبال  ملی  تیم  اسکوچیچ سرمربی  دراگان 
ملی  تیم  که  نتایجی  با  خوشبختانه  گفت:  
است.  قطعی  جهانی  جام  به  صعود  گرفته، 
تداخلی  بعدی هم هیچگونه  دیدار  برنامه ۲ 
با برنامه ما ندارد. تداخل برنامه های ما فقط 

با برنامه های تیم امید است که مربوط به یک 
برنامه ریزی  آن  مورد  در  باید  و  بوده  هفته 

شود.
وی در پایان درباره اعتراض باشگاه استقالل 
به زمان برگزاری دیدارهای این تیم پیش از 
مطمئن  داشت:  اظهار  پرسپولیس  بازی های 
همه  برای  را  عدالت  لیگ  سازمان  باشید 
تیم ها در نظر گرفته، این سازمان، خانه همه 
تیم هاست. این نگرانی طبیعی است و احترام 
می گذاریم، ولی تصمیم گیری با سازمان لیگ 

است.

عمومی  مجمع  نهمین  و  چهل 
کمیته ملی المپیک روز )سه شنبه( 
سجادی«  »سیدحمید  حضور  با 

وزیر ورزش و جوانان آغاز شد.
رییس  امیری«  صالحی  »سیدرضا 
آغاز  در  المپیک  ملی  کمیته 
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک 
موفقیت  اصل  امروز  داشت:  اظهار 
برنامه ریزی  داشتن  سازمان ها، 
راهبردی برای اجرای اهداف است. 
در این چهار سال نخستین راهبرد 
و  رفع  برای  هماهنگی  و  انسجام 

کاهش چالش هاست.
ورزش  حیات  تداوم  راه  افزود:  وی 
در  و  است  راهبرد  پذیرش  ایران 
این چهار سال مبنای کمیته ملی 
المپیک، پرهیز از حاشیه و حرکت 
راهبرد  دومین  و  ورزش  متن  به 
خروج از ایستایی و ایجاد ثبات در 

ورزش بود.
عنوان  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
کرد: بسیج همه امکانات برای تبار 
همان  این  که  بود  ایران  ورزش 
ورزش  موزه  نخستین  راه اندازی 

است.
صالحی امیری در این مجمع گزارش 
در  چهارساله  اقدامات  از  جامعی 

دوران فعالیت خود ارائه کرد.
در  عمومی  مجمع  دوره  چهارمین 
صالحی  »سیدرضا  ریاست  دوره 
امیری« روز )۱۷ اسفند( در آکادمی 
ملی المپیک در حال برگزاری است 
این  مجمع  در  حاضر  اعضای  و  

کمیته ۷۱ عضو هستند.
وضعیت  به  توجه  با  مجمع  این 
و  حضوری  شیوه   ۲ به  کرونایی 
است  برگزاری  حال  در  وبیناری 
کل  دبیر  سعیدی«  »کیکاووس  و 
دلیل  به  که  المپیک  ملی  کمیته 
ابتال به ویروس اُمیکرون در قرنطیه 
بسر می برد از طریق مجازی در این 

مجمع حضور دارد.
فدراسیون های  رییسان  همچنین 
و  غریق  نجات  ناشنوایان، 
صورت  به  خاص  بیماری های 
افتخاری در این مجمع حضور دارند 
سواری،  دوچرخه  فدراسیون های  و 
ورزش های  و  ژیمناستیک  فوتبال، 
زورخانه ای که به حالت سرپرستی 
اعضای مجمع  اداره می شود جزو 

عمومی کمیته ملی المپیک و بدون 
حق رای هستند.

در مجموع سه فدراسیون افتخاری 
در  با سرپرست  فدراسیون  و چهار 

این مجمع حق رای ندارند.
عملکرد  گزارش  ارائه  از  پیش 
از  ورزشی  نهاد  این  ساله  چهار 
»طاهره  صالحی امیری،  سوی 
طاهریان« نایب رییس کمیته ملی 
»هادی  که  کرد  اعالم  در  المپیک 
تکواندو  فدراسیون  رییس  ساعی« 
ملی پوش  عباسعلی«  »حمیده  و 
سعیدی«  »کیکاووس  و  کاراته 
وبینار در  از طریق  دبیرکل کمیته 

این مجمع حضور دارند.
سپس بابایی درباره عملکرد بودجه 
کمیته ملی المپیک از سال ٩۶ تا 
ارایه داد. یو گفت:  امسال گزارشی 
بودجه کمیته در سال ٩۶ تنها ۴۴ 
در  امسال  اما  و  شد  محقق  درصد 

باالترین سطح تحقق یافت.
المپیک  ملی  کمیته  رییس  البته 
حسابرس  گزارش  ارائه  حین  در 
یادآوری کرد که در این چهار سال 
۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت 
شده است که ۳۰۰ میلیارد تومان 
گرفته  قرار  فدراسیون ها  اختیار  در 

است.
منابع  این  گفت:  حسابرس  سپس 
تحریم های  نظیر  خاص  شرایط  در 
محدودیت  گرانی،  و  تورم  ظالمانه، 
منابع درآمدی و تحمیل هزینه های 
به  کرونا  از  ناشی  نشده  پیش بینی 

کمیته تخصیص یافت.
فدراسیون  رییس  دبیر«  »علیرضا 
کشتی نیز در ادامه پرسید که مقدار 
چقدر  متفرقه  و  قهرمانی  بودجه 

بوده؟ 
بودجه  کل  داد:  پاسخ  حسابرس 
کمیته ملی المپیک بودجه قهرمانی 

است.
مجدد  حسابرس  و  نشد  قانع  دبیر 
در  متفرقه  ردیف  که  داد  توضیح 
سال های گذشته پایین بود که در 

دوره کنونی افزایش یافت.
این  تکمیل  در  صالحی امیری 
منابع  متوسط  میزان  گفت:  بحث 
تخصیص یافته به فدراسیون ها ۶۰ 
درصد، معادل ۱۳٩ میلیارد تومان 
برای  تومان  میلیارد   ۵۰ که  بوده 

المپیک توکیو بود.
رییس کمیته ملی المپیک در ادامه 
ورود  نهاد  این  به  زمانی  گفت:  
خروج  برجام  از  ترامپ  که  کردیم 
کرد و فروش نفت قطع شد و درآمد 
کشور از ۱۱۰ میلیارد به ۱۲ میلیارد 

دالر رسید.
دبیر  اظهارات  از  دفاع  در  وی 
گفت: بله این بودجه کفاف ورزش 
قهرمانی را نمی دهد و از این منظر با 
رییس فدراسیون کشتی هم عقیده 
نهایت  فعلی  و  قبل  دولت  هستم. 
تالش خود را کردند. مجموع بودجه 
کمیته المپیک و پارالمپیک اکنون 
۱۰۰ میلیون دالر است که معادل 
در  ورزشی  فدراسیون  یک  بودجه 
امروز  نیاز  مورد  بودجه  اروپاست. 
میلیارد  هزار   ۲۵ حداقل  ورزش 
تومان است که این در توان دولت 

نیست.
در ادامه رییس فدارسیون هاکی به 
بودجه این فدراسیون انتقاد کرد و 
بودجه  داد:  پاسخ  امیری  صالحی 
این فدراسیون ۲۰۰ میلیون تومان 
تومان  میلیون   ۸۰۰ به  ما  که  بود 
رقم عجبیی  و حال  دادیم  افزایش 
درخواست دارد که وقتی می گوییم 
انتهای  در  شما  و  نیست  امکانش 
که  دارید  قرار  ما  بودجه ای  جدول 
پاسخ عجیب تر می دهد که ما را به 

ابتدا جدول منتقل کنید.
من  کرد:  اضافه  صالحی امیری 
که  مدیری  چنین  حرف های 
چقدر  کمیته  بودجه  نمی داند 
است و خود چه درخواستی دارد را 
او اصال مدیر  به نظر من  نمی فهم. 

نیست.
مجمع  شایسته  و  دبیر  دعوای 

عمومی را به حاشیه برد
اقتصادی  گزارش  قرائت  از  بعد 
توسط بازرس اعتراض هایی از سوی 
فدراسیون  رییس  دبیر  علیرضا 
کشتی طرح شد که با پاسخ هیات 
بر  دبیر  اصرار  شد.  مواجه  اجرایی 
مواضع خود موجب تنش لفظی با 
هیات  از  برخی  و  باقرزاده  فضل اهلل 
تذکر  با  جدال  این  شد.  اجرایی 

لفظی هیات ریسه مواجه شد.
همچنین بهرام قدیمی ایرادهایی به 
تخصیص بودجه به هاکی داشت که 

حاشیه  به  را  جلسه  نیز  او  دقایقی 
برد.

اجرایی  مجید شایسته عضو هیات 
کمیته ملی المپیک خطاب به دبیر 
و  دارید  ویژه  امکانات  شما  گفت: 
فدراسیون  در  تنها  کمیته  وظیفه 
سایر  نمی شود  خالصه  کشتی 
دارند.  سهمی  هم  فدراسیون ها 
فدراسیون  اختیار  در  امکانات  کلی 
کشتی است و قدرت شما زیاد است 
استفاده  منابع  سایر  از  می توانید  و 

کنید. عدالت باید رعایت شود.
رییس کمیته ملی المپیک در ادامه 
و  کرد  دعوت  آرامش  به  را  مجمع 
اساس  بر  فدراسیون ها  همه  گفت 
شاخص اعتبار می گیرند. من درباره 
امتیاز دفاع نمی کنم بلکه بر اساس 

شاخص تخصیص می گیریم.
بودجه  درباره  دبیر  لفظی  جدال 
فدراسیون کشتی گزارش بازرس را 
به حاشیه برد و موجب قطع گزارش 
برای  امیری  صالحی  و  شد  بازرس 
هیات  اعضای  جلسه  کردن  آرام 

رییسه را به سکوت دعوت کرد.
که  گفت  ادامه  در  امیری  صالحی 
اعضای  با  کشتی  مسووالن  جدال 
از من  ندارد و قبل  تازگی  مجمع  
بوده و این به دلیل افتخارات کشتی 
برای  این  از  بیشتر  پولی  اما  است 

پرداخت نداریم.
وی خاطر نشان کرد: وضع کشور را 
ببینید، من زمانی که آمدم، کشتی 
پول اندکی داشت. آنچه در اعتبارات 
کمیته به فدراسیون تخصیص یافته 
بود با نظر کارشناسان عادالنه توزیع 

کردیم.
شایسته در ادامه گفت: کمیته ملی 
از  اجرایی  اعضای هیات  المپیک و 
شما )علیرضا دبیر( تنها رای نگرفته 

است.
رای گیری  بود  قرار  که  حالی  در 
برگزار  زمینه گزارش حسابرس  در 
شود، دبیر با سخنان خود جلسه را 
به تنش کشاند که با تذکر صالحی 
کرد  اعالم  دبیر  مواجه شد.  امیری 
که نباید رای گیری شود که با پاسخ 
به »شما چه ربطی داره« مواجه شد. 
دبیر در پایان به گزارش حسابرس 
رای مثبت داد که صالحی امیری از 

وی تشکر کرد.

جدال دبیر با برخی اعضا مجمع/بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی کمیته در 
چهار سال گذشته
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هنری
گزارش

تولید فصل دوم »منم دوستت دارم« با 
بازی میرطاهر مظلومی و شهره لرستانی

فصل دوم سریال »منم دوستت دارم« با بازی میرطاهر مظلومی و 
شهره لرستانی کلید خورد.

به  نقل از معاونت سیما؛ فصل دوم مجموعه نمایشی منم دوستت 
دارم به تهیه کنندگی مهران رسام و کارگردانی مجید پرکار مقابل 

دوربین رفت.
مجموعه نمایشی منم دوستت دارم ۲ به تهیه کنندگی مهران 
رسام و کارگردانی مجید پرکار با حضور  قاسمی )رئیس شورای 
سیاستگذاری سالمت سیما و مدیر شبکه سالمت( و جمعی از 
مدیران رسانه ملی جلوی دوربین رفت. تصویربرداری این مجموعه 

نمایشی در تهران آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
میرطاهر مظلومی، شهره لرستانی، مسعود فروتن، گیتی معینی، 
عسل قرایی، آرش شیری، سارا تیزچنگ و بارانا چهری در این 
سریال بازی دارند و بزودی چهره های دیگری به این گروه می 

پیوندند.
در خالصه داستان مجموعه نمایشی منم دوستت دارم ۲ آمده 
است: ما یک خانواده ایم که علی رغم تمام مشکالت برای گرم تر 
شدن فضای خانه مان و بهتر شدن روابط بینمان از چالش های 
پیش رو می آموزیم و با امید به آینده تالش می کنیم. نخستین 
فصل این سریال با بازی امیرحسین صدیق و نگار عابدی در نیمه 
دوم سال ۹۹ روی آنتن شبکه سالمت رفت و با ورود به مسایل و 
دغدغه های خانواده ها و ارائه راهکارهای کاربردی، جزو تولیدات 

پرمخاطب و خاطره انگیز سیما بود.

نهاد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
یک  را  کشور  عمومی  های  کتابخانه 
و  دانست  کشور  برای  بزرگ  سرمایه 
گفت: در استانهای کوچک، شهرهای 
فرهنگی  نهاد  تنها  کم،  جمعیت  با 
کتابخانه های  مناطق،  آن  در  موجود 

عمومی هستند.
وزیر  اسماعیلی،  محمدمهدی   
مراسم  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سالروز  هجدهمین  گرامیداشت 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  تاسیس 
اعیاد  و  ایام  تبریک  ضمن  کشور 
شعبانیه، گفت: امیدوارم که در همه 
حاالت و احواالت زندگی از فیوضات 
این امام سجاد )ع( که در قالب ادعیه 
امام  که  نظیرشان  بی  و  بخش  روح 
وصیتنامه  در  شان  عظیم  راحل 
عنوان  به  آن  از  خود  الهی  سیاسی 
می کنند،  یاد  )ص(  محمد  آل  زبور 
بهره مند باشیم. در همین راستا یکی 
در  ما  کارهای مهمی که دوستان  از 
مجموعه های فرهنگی انجام می دهند 
و  مطالعه  فرهنگ  توسعه  و  ترویج 
تعمیق در این ادعیه صحیفه سجادیه 
دعای  مثل  نظیری  بی  دعاهای  و 
امیدوارم  که  است  ثمالی  ابوحمزه 
و  مبارک  ماه  سحرهای  در  بتوانیم 
نورانی رمضان که در پیش رو داریم 

از آن بهره مند شویم.
وی ضمن تقدیر از دبیرکل سابق نهاد 
گفت:  کشور  عمومی  کتابخانه های 
باید تشکر کنم از استاد عزیز، علیرضا 
مختارپور که انصافاً از شخصیت های 
کم نظیر حوزه فرهنگ و ادب کشور 
استوانه های  از  یکی  ایشان  هستند. 
ما  و  است  کشور  فرهنگی  حوزه 
ایشان  پربرکت  خوشحالیم که وجود 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  در 
و  اسناد  سازمان  ریاست  در  امروز  و 
و  خیر  منشأ  ایران  ملی  کتابخانه 

برکت است.
دوره  در  ایشان  داد:  ادامه  اسماعیلی 
تصدی خود در نهاد ریل گذاری های 
کتابخانه ها  نهاد  و  داد  انجام  خوبی 
به  کرد  تبدیل  قوی  نهاد  یک  به  را 
خدمت  در  ما  که  امروز  که  طوری 
مشکالت  از  بسیاری  هستیم  شما 
حل  نهاد  این  در  گذشته  سال  چند 
سخنان  در  که  همانطور  است.  شده 
به  جدیت  با  همچنان  گفت  خود 
است  نهاد  این  مشکالت  حل  دنبال 
و من که افتخار استفاده از محضر او 
مستمر  بصورت  که  می بینم  دارم  را 

پیگیر مسائل نهاد بوده است. 
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
معیشتی  مشکالت  رفع  برای  گرفته 
نهاد گفت: کار  کتابداران و کارکنان 
نهاد  سازمانی  مشکالت  رفع  ما  مهم 
است که مجلس شورای اسالمی نیز 
برای رفع این مشکل آماده است. ما 
انجام  را  آن  مقدماتی  کارهای  نیز 
وقت  اسرع  در  شاءاهلل  ان  و  داده ایم 
این بحث را به سامان خواهیم رساند 
مرتبط  نهادهای  با  مسیر  این  در  و 
گفتگو  و  رایزنی  حال  در  دولت  در 
نحو  به  را  موضوع  این  که  هستیم 

قابل قبولی حل خواهیم کرد.
نهاد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
یک  را  کشور  عمومی  های  کتابخانه 
دانست  کشور  برای  بزرگ  سرمایه 
را  توفیق  این  گذشته  در  گفت:  و 
کوچک،  استان های  در  که  داشتم 
حضور  کم  جمعیت  با  شهرهای 
می دیدم  نزدیک  از  و  باشم  داشته 
که تنها نهاد فرهنگی موجود در آن 
مناطق کتابخانه های عمومی هستند. 
مرکزی  استان  شهرهای  برخی  در 
شهرهای  از  فرهنگی  لحاظ  به  که 
زرخیز ما هستند، یک کتابخانه با دو 
کتابدار فعال کار چند دستگاه و نهاد 

فرهنگی را انجام می دادند.
اسماعیلی با اشاره به برخی طرح های 
اجرا  در دست  و  اجرا شده  فرهنگی 
در دولت گفت: به تازگی طرحی در 
زدایی  محرومیت  راستای  در  دولت 
فرهنگ و هنر در کشور اجرا کردیم؛ 
شهرستان   ۷۲ در  طرح  این  طی 
محروم ۴۰ هزار نفر را تحت آموزش 

از آن  دادیم که بخش عمده ای  قرار 
را نهاد کتابخانه های عمومی و بخشی 
فرهنگی  های  کانون  را شبکه  آن  از 
در  می کنند.  حمایت  مساجد  هنری 
آموزش ۵۰ رشته مختلف  این طرح 
حفظ  با  رایگان  صورت  به  هنری 
صدا  و  سر  بدون  و  مشخص  ضوابط 
آغاز شد و ۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده 

اند.
افزایی  هم  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  کشور  فرهنگی  دستگاه های 
عنوان  مختلف  محافل  در  بارها 
کرده ام که این شبکه گسترده حوزه 
کار  افزا  هم  به صورت  باید  فرهنگی 
شبکه ها  این  مهمترین  از  یکی  کند؛ 
مجموعه کتابخانه های عمومی کشور 
کتابخانه  به ۲۵۰۰  نزدیک  که  است 
که  دارد  کشور  سراسر  در  نهادی 
در حوزه  اتکا  قابل  و  فاخر  یک عدد 

فرهنگ به شمار می آید. 
ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مورد  را  خودم  خودم،  گاهی  داد: 
در  ما  اگر  که  می دهم  قرار  محاسبه 
گیریم  قرار  سوال  مورد  الهی  محضر 
اختیار شما  در  امروز  مکنت  این  که 
کرده اید؟  کار  چه  شما  و  است  بوده 
و  نداریم  ای  کننده  قانع  پاسخ  ما 
با  باال است. مگر می شود  دست هایم 
چنین شبکه گسترده، با بودجه ای که 
در اختیار ماست و مسئولیت مهمی 
زیر مسئولیت  از  داریم،  بر عهده  که 

فرار کنیم؟ 
که  معتقدم  کرد:  تصریح  اسماعیلی   
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
عمده ای  بخش  می تواند  تنهایی  به 

جمهوری  نظام  فرهنگی  اهداف  از 
کند.  محقق  را  ایران  اسالمی 
رونمایی  چون  متنوعی  فعالیت هایی 
کتاب در شهرهای کوچک برای من 
بسیار دلچسب است. چرا که معتقدم 
این اقدامات، کارهای عمیق فرهنگی 
در  می توانند  ها  کتابحانه  و  است 
فرهنگی  فعالیت های  مسجد  کنار 
حوزه  معتقدم  دهند.  سامان  را  ما 
کم  سرمایه  عمومی  کتابخانه های 
متنوع  فعالیت های  انجام  برای  نظیر 
فرهنگی است و استفاده دقیق از این 
فرهنگی گسترده حتماً  شبکه خوب 

وظیفه دوستان ما در نهاد است.
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اشاره به معرفی ترکیب جدید هیأت 
کشور،  عمومی  های  کتابخانه  امنای 
گفت: به همت اعضای دولت مکتبی، 
ترکیب جدید اعضای هیئت امنا نیز 
در  جدید  افراد  این  و  شده  انتخاب 
جایگاه هیئت امنا به فعالیت خواهند 
مهدی  کنار  در  امیدوارم  و  پرداخت 
با سابقه من  از دوستان  رمضانی که 
در حوزه فرهنگ هستند به توفیقات 
سابقه  با  رمضانی  برسند.  نظر  مورد 
سال  سال های  فرهنگی،  عمیق 
نشر خدمت  و  کتاب  حوزه  در  است 
کم  دوستان  جزء  انصافاً  و  کنند  می 
را  خود  وقت  همه  که  است  نظیری 
راه گذاشته است. ان شاءاهلل  این  در 
با وجود ایشان و دوستان خوبمان و 
اعضای محترم هیئت امنای کتابخانه 
مختارپور  عزیز  استاد  ویژه  به  ها 
شاهد رشد و اعتالی بیشتر این نهاد 

فرهنگی خواهیم بود.

کتابخانه ها تنها نهاد فرهنگی در برخی مناطق 
کشور هستند

گزارش

ضرغامی: سینما ابزار کارآمدی در 
توسعه گردشگری است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشکر از بنیاد 
سینمایی فارابی در نگهداری فضای تاریخی خانه قوام السلطنه 

گفت: سینما ابزار کارآمدی در توسعه گردشگری است.
به  فارابی  سینمایی  بنیاد  در  حضور  با  ضرغامی  سیدعزت اهلل   
بازدید از بخش های مختلف این بنیاد از جمله ساختمان تاریخی 
قوام پرداخت و در جریان مرمت و بهسازی بخش های مختلفی 
توسط  که  گرفت  قرار  قوام السلطنه  خانه  تاریخ  بنای  و  بافت  از 
اداره کل میراث فرهنگی،  فارابی و تحت نظارت  بنیاد سینمایی 

گردشگری و صنایع دستی استان تهران انجام گرفته است.
وزیر میراث فرهنگی در این بازدید با تشکر از اهتمام بنیاد فارابی 
با یادآوری آثار  این نهاد،  از فضای تاریخی  در نگهداری اصولی 
ماندگار سینمای ایران که در بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده 
انقالب اشاره  از  بنیاد در سینمای پس  این  است به نقش مؤثر 

کرد.
ضرغامی با تأکید بر نقش سینما در توسعه گردشگری از پیشنهاد 
با حوزه  آثار داستانی مرتبط  برای ساخت سری  فارابی  مدیران 

میراث فرهنگی و گردشگری استقبال کرد.
سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز در این 
دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات این بنیاد در مرمت و نگهداری 
و  شرقی  بخش  درها،  مانند  قوام السلطنه  خانه  تاریخی  بخش 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  خوب  همکاری  از  بیرونی  طاق های 
موزه  مدیریت  و  تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  تهران،  استان 
تاریخی  آبگینه به خاطر مشارکت در مرمت و بهسازی عمارت 

ساختمان بنیاد )خانه قوام السلطنه( تشکر کرد.
جوادی همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت های بنیاد سینمایی 
فارابی، آثار سینمایی که تصویرگر و روایت گر شکوه تمدنی ایران 
زمین باشند را یکی از خالهای سینمای امروز دانست و با تاکید بر 
ظرفیت های سینما برای کمک به صنعت گردشگری کشور ابراز 
امیدواری کرد در این دوره با حمایت های وزیر میراث فرهنگی 
شوند،  می  محسوب  سینمایی  مدیران  و  اهالی  از  نیز  خود  که 
سینمایی  بنیاد  میان  حوزه  این  در  مشترکی  آثار  تولید  شاهد 
فارابی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشیم.
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اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
وکالتنامه  بموجب  عزیزاله  فرزند  چهارده  رمضانی  امید  آقای 
اسناد  دفتر   1397/07/07 مورخه   75289 شماره  تفویضی 
رسمی 54 شهریار و بموجب درخواست وارده به شماره 18117 
مورخ 1400/12/05 و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده در دفتر اسناد رسمی 59 رباط کریم اعالم داشته 
نظر به اینکه پالک ثبتی 7294 فرعی از 165 اصلی 160 )که 
عبارتست از سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
66/534 مترمربع به شماره سریال چاپی 0091887 سری الف 
سال 87 بنام آقای محمدعلی رنجبری ثبت و صادر شده است 
به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را نموده است و لذا مراتب در اجرای 
ماده 120 ائین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 8/11/1380 
مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی حقی 
این  انتشار  تاریخ  از  باشد  اعتراضی داشته  یا  بوده  برای خود 
آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم 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 واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم 

فراخوان جشنواره ملی »فتح 

خرمشهر« منتشر شد
»فتح  مقاومت  تئاتر  ملی  جشنواره  بیست وچهارمین  فراخوان   
خرمشهر« با هدف ترویج نظریه مقاومت و توجه ویژه به منویات 
مقام معظم رهبری جهت برگزاری در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ 

منتشر شد.
 دبیرخانه جشنواره ملی تئاتر مقاومت »فتح خرمشهر« با توجه 
و  هنرمندان  سالمت  از  صیانت  لزوم  و  کرونا  شیوع  شرایط  به 
بهداشتی،  نامه های  اجرایی و رعایت شیوه  همکاران بخش های 
بیست وچهارمین جشنواره تئاتر فتح خرمشهر را با مشارکت اداره 
معاونت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای  کل 
فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند و دفتر انجمن هنرهای 

نمایشی خرمشهر برگزار می کند.
این جشنواره با هدف بزرگداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان و 
مدافعان سرافراز میهن اسالمی و دلیر مردی ها و سلحشوری های 
ملت قهرمان ایران و به ویژه شهدای گرانقدر فتح خرمشهر و تکریم 
قهرمانان مدافع سالمت این مرز و بوم و تالش برای ایجاد نشاط 
در جامعه، همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر، در اردیبهشت و 

خرداد ۱۴۰۱ در منطقه آزاد اروند برگزار می شود.
ترویج نظریه مقاومت و توجه ویژه به منویات مقام معظم رهبری 
در این خصوص به عنوان هدف محوری این رویداد عنوان شده 

است.
هنر  و  ادبیات  اثرگذاری  به  ویژه  توجه  چون  اهدافی  همچنین 
اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی،  مختلف  های  عرصه  در  مقاومت 
اجتماعی؛ ترغیب جوانان هنرمند به مشارت در تولید آثار هنری بر 
پایه مضامین ملی و مذهبی و مفاهیم ارزشمند پایداری و مقاومت 
و تکریم و پاسداشت مدافعین حرم و پرداختن به مفهوم مقاومت 
در زندگی و شهادت سرداران شهید و شهدای مدافع حرم از دیگر 

رویکردهای این جشنواره به شمار می رود.
نقش بانوان در هشت سال دفاع مقدس؛ تاثیر عشایر و مقاومت 
مرزنشینان در هشت سال دفاع مقدس؛ حضور مردم خوزستان 
در  جوانان  حضور  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  آنان  تاثیر  و 
دفاع از حرم اهل بیت؛ تاثیر جوانان در هشت سال دفاع مقدس؛ 
مقاومت اقتصادی و نقش تولید داخلی در ارتقا مقاومت؛ پاسداشت 
مدافعین سالمت؛ پرداختن به زندگی و مجاهدت های سرداران 
شهید هشت سال دفاع مقدس و مدافعین حرم؛ جنگ نرم و نفوذ 
دشمن در عرصه های مختلف و لزوم مقاومت هوشمندانه در این 
خصوص و ایران مقتدر در عرصه های علمی، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی به عنوان محورهای موضوعی تولید آثار در این رویداد 

عنوان شده است.
بخش های  در  خرمشهر  فتح  تئاتر  جشنواره  بیست چهارمین 
پایان  پایان  تا  رقابتی(  )غیر  مهمان  بخش  و  خیابانی  صحنه ای، 
وقت اداری روز ۴ اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ پذیرای آثار هنرمندان 
ارزیابی  نتایج  اعالم  اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ زمان  بود. ۱۴  خواهد 
آثار ذکر شده است و ۲۹ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ زمان 

برگزاری این رویداد خواهد بود.

گفت:  کاری«  »زخم  سریال  بازیگر 
ایران  در  دنیا  تمام  عکس  بر  بازیگران 
میانسالی  و  پختگی  سن  به  وقتی 
که  می شوند  رانده  حاشیه  به  می رسند 
بخشی از این مساله بخاطر ناآشنایی به 

هنر است.
اینکه  از  گالیه  با  طهمورث   سیاوش 
در  که  دنیا  تمام  برخالف  بازیگران 
و  توجه  مورد  درخشش  و  باالتر  سنین 
اظهار  قرار می گیرند،  بیشتری  اهمیت 
داشت: این روند در ایران برعکس است 
شدن  گذاشته  کنار  شاهد  متاسفانه  و 
عین  در  و  میانسالی  زمان  در  بازیگران 

پختگی و تجربه کاری باال هستیم.
وی یکی از مصداق های این بی توجهی 
در  پیشکسوت  هنرمندان  غیبت  را 
جشنواره  اختتامیه  و  افتتاحیه  مراسم 
فجر عنوان کرد و افزود: ۵۷ سال است 
در حرفه بازیگری هستم اما یک بار هم 
به افتتاحیه جشنواره فجر دعوت نشدم. 

حرفم در نشست خبری فیلم هناس هم 
این بود که چرا هنرمندان در افتتاحیه و 
اختتامیه جشنواره فجر حضور ندارند و 
آشنایان دست  و  آنها دوستان  به جای 
اندرکاران جشنواره را می بینیم. پس این 
جشنواره برای کیست؟ گالیه من از این 
بود.   این بازیگر پیشکسوت دلیل این بی 
را عدم آشنایی و اشراف کامل  توجهی 
برخی از مدیران هنر دانست و ادامه داد: 
وقتی عاشقانه وارد این عرصه و گرفتار 
فکر جایزه  به  این هنر شدم، هیچوقت 
نبودم. جایزه وقتی برای من ارزش دارد 

که داوران برای هنر ارزش قائل شوند.
ولی  هیچ!  من  کرد:  گالیه  طهمورث 
آقای نصیریان دست کم ۱۰ کار بی نظیر 
نظر  در  را  این ها  چرا  دارند  کارنامه  در 
کار  دوران  طول  در  تنها  و  نمی گیرند 
جایزه  اهدای  شاهد  باید  ایشان  هنری 

مکمل فجر به این هنرمند باید باشیم. 
درخشان  بازی  درباره  ادامه  در  وی 

 ،۱۴۰۰( کاری  زخم  سریال  در  خود 
محمدحسین مهدویان( گفت: هر نقشی 
حس  را  کاراکتر  آن  می کنم  قبول  که 
او  زندگی  در  دارم  دوست  و  می کنم 

شریک باشم.
بازیگر سریال زیر تیغ )۱۳۸۵، محمدرضا 
برای  خود  برنامه های  درباره  هنرمند( 
خانه  در  کرد:  تصریح  نیز  امسال  نوروز 

می مانم. کتاب می خوانم، تلویزیون نگاه 
می کنم و به دید و بازدید می روم.

خاص  کتاب  یک  معرفی  از  طهمورث 
و  کرد  خودداری  نوروزی  مطالعه  برای 
کتابی  از  خوبند،  کتاب ها  همه  گفت: 
که به اشتباه فکر می کنید محتوا ندارد 
آثار نویسندگان  تا  را می توانید بخوانید 

مشهور دنیا.

سیاوش طهمورث: بازیگران ایران در سن پختگی  به حاشیه رانده می شوند

هنرهای  و  صنایع دستی  معاون   
میراث فرهنگی،  وزارت  سنتی 
گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری 
کسب وکارهای  شروع  سهولت  برای 
صنایع دستی  رشته  در ۱۵۵  خانگی 
کار  ابتدای  در  مجوز  اخذ  به  نیازی 
ابتدا  نیست، هنرمندان و صنعتگران 
و  راه اندازی  را در منزل  کارگاه خود 
بعد در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام 

می کنند.

از  داشت:  اظهار  محمودیان  پویا 
مشاغل  دبیرخانه  با  قبل  سال های 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خانگی 
گسترده ای  همکاری  اجتماعی 
داشتیم. هنرمندان و صنعتگرانی که 
متقاضی  صنایع دستی  رشته   ۵۷ در 
راه اندازی کارگاه برای مشاغل خانگی 
معاونت  توسط  باید  ابتدا  بودند 
صنایع دستی و هنرهای سنتی تایید 
و سپس مجوز با امضای مدیران کل 

امضای  و  استان ها  میراث فرهنگی 
مدیران کل ادارات تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان صادر می شد. 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
دولت  تحول گرایانه  نگاه  با  افزود: 
در  سهولت  به منظور  و  سیزدهم 
صنایع دستی  کسب وکارها  راه اندازی 

این مهم انجام شد. 
سهولت  برای  کرد:  تصریح  وی 
حوزه  در  خانگی  کسب وکارهای 

مجوز  اخذ  به  نیازی  صنایع دستی 
و  هنرمندان  نیست،  کار  ابتدای  در 
راه اندازی  را  خود  کارگاه  صنعتگران 
مشاغل  سامانه  در  بعد  و  می کنند 
سپس  و  می کنند  ثبت نام  خانگی 
کارشناسان معاونت هنرهای سنتی و 
صنایع دستی با نظارت هایی که انجام 
مجوز  اعطای  به  نسبت  می دهند، 
مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی 

اقدام می کنند.

۱۵۵  رشته صنایع دستی در حوزه مشاغل خانگی قرارگرفت

نمایش »ژپتو« برای اولین بار در خاورمیانه به 
شکل واقعیت مجازی اجرا می شود

نمایش »ژپتو« در خانه   هنرمندان ایران برای اولین بار در خاورمیانه به شکل 
واقعیت مجازی اجرا می شود.

ژپتو در خانه هنرمندان  نمایش  پلتفرم »دیدارو«،  از  رونمایی  با   هم زمان 
ایران به شکل واقعیت مجازی اجرا می شود.

اولین پلتفرم در خاورمیانه، در واقعیت مجازی  پلتفرم »دیدارو« به  عنوان 
با  از جهان  نقطه ای  را می دهد در هر  امکان  این  تئاتر  به مخاطبان   ،VR
استفاده از عینک، هم زمان با اجرای زنده  تئاتر، اثر هنری مورد عالقه شان 

را به تماشا بنشینند.
نمایش ژپتو به کارگردانی اوشان محمودی، اولین تئاتر واقعیت مجازی ایران 
است که ۱۸ اسفند ماه هم زمان با اجرا در تماشاخانه ایرانشهر، به شکل زنده 

با این فن آوری اجرا می شود.
استفاده از واقعیت مجازی VR، به تئاتر که تحت تأثیر پاندمی کرونا شرایط 
متفاوتی را تجربه کرده است، این امکان را می دهد که در هیئتی نو دوباره 

به دنیا عرضه شود.
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فرماندار رباط کریم در ادامه بازدید و دیدار 
شهرآباد  روستای  در  حضور  با  روستاها  از 
از  پیشرفت  و  توسعه  برای  کریم  رباط 
نزدیک در جریان مشکالت این روستا قرار 

گرفت.
دکتر امید احمدی بعد از بازدید میدانی با 
تشکیل جلسه با حضور دکترنظری بخشدار 
مرکزی، مهندس امینی رئیس بنیاد مسکن 
غرب استان تهران، رئیس اداره برق، رئیس 
و  دهیار  طبیعی،  ومنابع  فاضالب،  و  آب 
و  بررسی  دستور  اسالمی   شورای  اعضای 

رفع مشکالت روستا را صادر کرد. 
جلسه  این  درحاشیه  کریم  رباط  فرماندار 
گفت: در جمهوری اسالمی وظیفه هر کس 
مشخص است و شما دهیاران نماینده عالی 
تک  تک  باید  و  روستاها هستید  در  دولت 
کمبودها و مشکالت روستاها پیگیری و از 

طرف شما رفع گردد. 
وی افزود :مسئوالن نباید ققط حوزه کاری 
از مشکالت  خود را وظیفه ذاتی   بدانندو 
و مسائل دیگر چشم پوشی کند مدیر موفق 

به  مربوط  که  موضوعاتی  که  است  کسی 
ارگانها  از طریق  خودش نیست پیشنهاد و 

پیگیری ورفع نماید. 
روستاها  در  اگر  گفت:  احمدی  دکتر  
ومنافع  گیرد  صورت  عمومی  استعدادیابی 
مردم روستا در نظر گرفته شود  مهاجرتی 

صورت نمی گیرد
داشت  بیان  ادامه  در  دولت  عالی  نماینده 
دامپروری  قطب  به  می تواند  :شهرآباد 
شهرستان تبدیل شود و دامپروری روستا از 

سنتی به صنعتی گسترش پیدا کند.
گفتنی است دراین جلسه موضوع الیروبی 
از  آبه   حق  سهم  وپیگیری  فردیس  کانال 
همچنین  گرفت  قرار  بررسی  مورد  کانال 
درخواست حفر چاه برای استفاده کشاورزي 
، تخصیص اعتبار برای روشنائی های وردی 
روستا، حمایت وکمک به دامداران درزمینه 
نهادهای دامی، روکش آسفالت جاده های 
بابا  توسط  موجود  مشکالت  ودیگر  ورودی 
الزم  تصمیمات  تا  بیان  روستا  دهیار  لویی 

جهت آبادانی روستا گرفته شود.

فرماندار رباط کریم: روستاهای رباط کریم 

در ریل توسعه و آبادانی قرار می گیرد

شهرکهای  مشکالت  بررسی  جلسه 
با  دولتی  و  خصوصی  صنعتی 
حضور فرماندار مسئوالن شهرستان 
مدیره  هیت  و  شرکتها  مدیران  و 
در  خصوصی  صنعتی  شهرکهای 
افزایی  هم  و  مشکالت  حل  جهت 

برگزار شد

رفع  در جلسه  احمدی  امید  دکتر   
مشکالت شهرکهای صنعتی گفت : 
ماهیت زمین در شهرکهای صنعتی 

را نمی توانیم تغییر دهیم. 
باید  عمران  شرکت   : افزود  وی 
شهرکهای  در  الزم  ساختهای  زیر 
از  را  تامین وهزینه  را  پرند  صنعتی 

واحدفروش زمین دریافت کند.
در   : کرد  تصریح  احمدی  دکتر 
اشتغال  و  تولید  از  حمایت  جهت 
دستگاهای خدمات رسان آب ، گاز، 

برق نیازشرکتهای  تولیدی را تامین 
کنند.

فرماندار رباط کریم در ادامه گفت : 
در شهرک صنعتی پرند حد و حدود 
شهرکهای صنعتی خصوصی و دولتی 
به  عنوان  هیچ  به  و  گردد  مشخص 
داده  مجوزاحداث  محدوده  از  خارج 

نشود.
در این جلسه مشکالت آب ، برق ، 
واحدهای  واختالف  زیرساختها  گاز، 
کشاورزی  جهاد  با  شده  ساخته 
مطرح  شرکتها  مدیران  توسط 
جهت  در  الزم  دستورات  وفرماندار 
حمایت از تولید و رفع موانع را صادر 

کرد.
کریم  رباط  شهرستان  است  گفتی 
بزرگ  صنعتی  شهرک   ۲ دارای 
دولتی و ۳شهرک صنعتی خصوصی 

می باشد.

حل مشکالت شهرک های 
صنعتی نیازمند هم افزایی

خبر

پیاده سازی شبکه ملی اطالعات، اولویت  مرکز ملی فضای مجازی است نوشتار

مجازی،  فضای  ملی  مرکز  رییس   
و  اطالعات  ملی  شبکه  پیاده سازی 
اولویت های  از  را  آن  پایه  خدمات 
فضای  ملی  مرکز  و  عالی  شورای 
تالش  گفت:  و  کرد  اعالم  مجازی 
به  نسبت  آینده  سال  در  کنیم  می 
اقدام  آن  دیگر  بخش های  راه اندازی 
کنیم البته در این راه مشکالت، چالش 

ها و تهدیداتی وجود دارد.
دبیر  فیروزآبادی  ابوالحسن  سید 
رییس  و  مجازی  فضای  عالی  شورای 
 ۱۷ مناسبت  به  پیامی  در  مرکز  این 
عالی  شورای  تشکیل  سالروز  اسفند 
توسعه  سرعت  افزود:  مجازی  فضای 
شبکه متناسب با سرعت توسعه بهره 
در  اختالالتی  شاهد  و  نبوده  برداری 
این حوزه هستیم که همین امر باعث 
شد تا اخیرا مورد سوء استفاده دشمن 
کاهش  به  تعبیر  آن  از  و  گرفته  قرار 

سرعت اینترنت در کشور کنند.
وی ادامه داد: در حالی که سرعت نه 
تنها کاهش نیافته بلکه با رشد منطقی 
در حال افزایش است اما بعضا ممکن 
حالی  در  از حد  بیش  رشد  که  است 
که شبکه آمادگی نداشته باشد به ضد 
شبکه  کارآیی  نا  شاهد  و  کرده  عمل 
در خدمت رسانی ارتباطی و اطالعاتی 

شود.
مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
خصوص  این  در  گفت:  همچنین 
مذاکراتی با وزارت ارتباطات و فناوری 
ارتباطات  وزیر  و  انجام شده  اطالعات 
مضاعف  با همت  تا  داده  مساعد  قول 
در ۱۴۰۱ از طریق بودجه های مناسب 
اخیر  قرارداد  و  شبکه  توسعه  برای 
زمینی  توسعه  زیرساخت،  شرکت 
رشد  میزان  از  اطاالعات  ملی  شبکه 
مصرف شبکه پیشی گرفته و مشکالت 

مرتفع شود.
فیروزآبادی یادآور شد: در شبکه که از 
سه المان اصلی هسته، مترو )خدمات( 
و دسترسی تشکیل می شود صرفا در 
است که  اصالحاتی  به  نیاز  مترو  الیه 
امیدوار هستیم از طریق سرمایه گذاری 
و  بخش خصوصی  توسط  که  مناسب 
صورت  اپراتوری  متولی  شرکت های 

می گیرد.
که  ای  بودجه  همچنین  افزود:  وی 
دولت به شرکت زیرساخت برای رفع 
اختصاص  نقصان در سال ۱۴۰۱  این 
فعالیت یک شبکه  داد، شاهد  خواهد 

پایدار و باکیفیت باشیم.
در  مجازی  فضای  ملی  مرکز  رییس 
بخش دیگری از این پیام تصریح کرد: 
در این ۱۰ سال که نهادی استوار به 
در  مجازی  فضای  عالی  شورای  نام 
کشور شکل گرفت، از طریق دبیرخانه 
میان  در  مجازی  فضای  ملی  مرکز  و 
اسالمی،  جمهوری  نهادهای  سایر 
را در حوزه  توانست نقش برجسته ای 
فضای مجازی کشور ایفا کند به نحوی 

تمام دستگاه ها و سازمان ها  امروز  که 
ارتباط مستمر  مرکز  این  با  در کشور 

داشته و کار مشترک انجام داده اند.
فیروزآبادی از جمله مهم ترین اقدامات 
شورای عالی فضای مجازی بحث شبکه 
ملی اطالعات عنوان کرد و یادآور شد: 
در این زمینه حداقل سه سند تفصیلی 
تعریف،  است که شامل  تصویب شده 
الزامات و سند معماری شبکه  تبیین 
همچنین  است.  کشور  اطالعات  ملی 
در رابطه با نظام پیشگیری با مقابله و 
حوادث فضای مجازی سندی مصوب 
کشور  در  ملی  کار  تقسیم  و  شده 

صورت گرفته است.
نقش  سند  این  کرد:  تاکید  وی 
سال   ۲ حمالت  مهار  در  برجسته ای 
کشور  مجازی  فضای  حوزه  در  اخیر 
که با بسیج همه امکانات دشمنان این 
مرز و بوم صورت گرفته، داشته است. 
مجموعه  از  می توان  اساس  برهمین 
مورد  ایران  ملت  امسال  که  حمالتی 
جمله  از  گرفت  قرار  مستقیم  هدف 
توزیع  و  بنادر  راه آهن،  سیستم  به 
برد  نام  کشور  در  خودروها  سوخت 
این حمالت  تمامی  با  مواجهه  که در 
به سرعت اقدام به رفع عوارض شد تا 
ایران عزیز  به  کمترین آسیب دشمن 
امیدوار هستیم که حتی  و  وارد شود 
بتوانیم در حوزه پیشگیری چنان عمل 
صفر  به  حوادث  این  مشابه  که  کنیم 

برسد.
در  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
رسان های  پیام  ساماندهی  زمینه 
داخلی هم اظهار داشت: توانستیم پیام 

کنیم  فراهم  در کشور  را  بومی  رسان 
خوب  نسبتا  رسان های  پیام  امروز  و 
داخلی در کشور فعالیت می کنند که 
امیدوار هستیم هر روز شاهد استقالل 

بیشتری در این حوزه باشیم.
ارتقا سواد فضای مجازی برای والدین

فیروزآبادی همچنین گفت: با استفاده 
مرکز  تجارب  و  رسان ها  پیام  سند  از 
ملی فضای مجازی در کشور، توانستیم 
به دنبال بیماری کرونا و فراگیری آن 
همراه  همراهی  و  کمک  با  جامعه  در 
اول و بنا به ضرورت راه اندازی آموزش 
های مجازی، سکوی شاد را در کشور 
راه اندازی کنیم و با اصالحات در یک 
پیام رسان داخلی آن را تبدیل به یک 
سکوی آموزشی جامع در کشور کنیم 
تا نیازهای عاجل در این حوزه برطرف 

شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه 
ای که در فضای مجازی کشور در ۲ 
سال اخیر به دنبال همه گیری کرونا 
شاهد بودیم و سند صیانت کودکان و 
در  آسیب  کاهش  منظور  به  نوجوانان 
حوزه کودکان در شورای عالی فضای 
این  در  و  رسید  تصویب  به  مجازی 
بین  خوبی  بسیار  کار  تقسیم  رابطه 
نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  اسالمی، 
سازمان بهزیستی کشور صورت گرفت 
به نحوی که در این سند دستگاه های 
مرتبط جمهوری اسالمی فعال شدند 
تا یک اکوسیستم و زیست بوم ایمن 
و صیانت شده برای کوکان و نوجوان 

کشور فراهم کنند.

 ، کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
بخشدار مرکزی و جمعی از روسای 
ادارات شهرستان از روستای حصار 
کردند.دکتر  میدانی  بازدید  مهتر 
با  بازدید  این  در  احمدی  امید 
اشاره به برخی از مشکالت موجود 
در این روستاها بر حل آنان توسط 

دستگاههای ذیربط تأکید کرد
ساماندهی  و  تسطیح  گفت  و   
ارتش  وپادگان ۲۳  روستا  فاضالب 

به  آن  تصفیه  بدون  فاضالب  که 
می  سرازیر  کشاورزی  های  زمین 

شود 
می  منطقه  افزود:روستاهای  وی 
با  یکدیگر  مشارکت  با  توانند 
را  فاضالب  آب های  سرمایه گذاری 
خانه  تصفیه  ایجاد  وبا  آوری  جمع 
استفاده  روستا  کشاورزی  رونق  در 

کنند. 
 همچنین در بازدید دکتر احمدی 

اسالمی  شورای  اعضای  و  دهیار   ،
و  مسائل  مهتر  حصار  روستای 
جمله  از  روستا  عمومی  مشکالت 
ساخت و ساز بی رویه در زمین های 
معابر  شدن  اضافه  و  کشاورزی 
فاضالب  و  آب  اداره  ورود  جدید، 
مجاز  غیر  انشعابات  قطع  جهت 
کشاورزی  آب  تخصیص  باغات، 
اصلی  راههای  روشنایی  روستا،  به 
مطرح  بودکه  مواردی  از جمله  و... 

نمودند.  فرماندار رباط کریم در ادامه 
از مدرسه روستا بازدید وبا معلمان 
ودانش آموزان دیدار کرد. در پایان 
بر  رباط کریم  فرماندار  بازدید  این 
لزوم ارائه خدمات مطلوب و در خور 
شان روستائیان تاکید و از مسؤالن 
با پیگیری  و دهیار روستا خواست 
مطالبات به حق روستائیان نسبت 
داشته  جدی  اهتمام  آنها  حل  به 

باشد .

بازدید میدانی فرماندار رباط کریم  از روستای حصار مهتر خبر
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به مناسبت روز پاسدار؛ فرماندار رباط کریم با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران 
شهرستان دیدار کرد

خبر

امام  باسعادت  میالد  با  همزمان 
رباط  فرماندار  پاسدار  روز  و  حسین)ع( 
کریم به همراه معاون ساسی با فرمانده 
شهرستان  این  بسیج  مقاومت  ناحیه 
آنان  خدمات  و  زحمات  از  و  دیدار 

قدردانی نمود.
امید  پاسدار،دکتر  روز  مناسبت  به   
احمدی  به همراه معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی، محمود اکبر پور با سرهنگ  
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  شهیری 
شبانه  زحمات  از  و  دیدار  شهرستان 
و  امنیت  تامین  در  پاسداران  روزی 
دستاوردهای  و  ارزش ها  از  صیانت 

انقالب اسالمی قدردانی نمود.

بازدید فرماندار شهرستان رباط کریم از شرکت نهال خورشید 
خاورمیانه

خبر

همراه  به  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
نهال  ساخت  حال  در  شرکت  از  بخشدار 

خورشید خاورمیانه بازدید کرد
فرماندار رباط کریم  از بخش های مختلف 
در  که  خاورمیانه  خورشید  نهال  شرکت 
زمینه دخانیات با سرمایه گذاری خارجی 
جهت صادرات به کشورهای عربی   در حال 

ساخت می باشد بازدید نمود .
را  بخشدار مرکزی وی  بازدید که  این  در 
رفع  بر  احمدی   دکتر  کرد  می  همراهی 

مسائل و مشکالت این واحد  تاکید نمود.

دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رباط کریم با دکتر احمدی فرماندار
خبر

شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
رباط کریم به همراه جانشین ، با دکتر 
احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم 

در دفتر ایشان دیدار نمودند
جایگاه  و  نقش  کریم  رباط  فرماندار   
نیروی انتظامی در تامین نظم، امنیت 
اهمیت  حائز  بسیار  را  شهروندان 
دانست و افزود: حضور نیروی انتظامی 
و  امنیت  احساس  با  است  مساوی 
مشغول  انتظامی  حوزه  در  که  کسی 
با  داشتن  بواسطه سروکار  است  بکار 
امنیت مردم، دارای وظیفه ی مقدسی 

دکتر احمدی در ادامه  افزود:خدمات است.
و ماموریت های ناجا، آمیخته با اخالق 

و اقتدار است و امروز پلیس ما پلیسی 
اخالق مدار و مردم دار است که برای 

حفظ نظم و امنیت بطور شبانه روز در 
تالش است.

خبر

مالقات مردمی فرماندار شهرستان رباط کریم برگزار شد خبر

شهرستان  فرماندار  مردمی  مالقات 
این  شهروندان  با  کریم  رباط 
تا  صبح  اول  از  که  شهرستان 
محل  در  داشت  ادامه  ازشب  پاسی 

فرمانداری برگزار شد.
صبح  اول  از  که  مالقات  این  در   
شب   ۸ تا  برنامه  طبق  وتا  شروع 
ادامه داشت فرماندار شهرستان رباط 
کریم ضمن بررسی مشکالت مردم 
راهکارهای قانونی را ارائه و موارد را 
کار شناسی جهت  و  بررسی  از  پس 

مراجع  به  الزم  اقدام  و  رسیدگی 
ذیربط ارجاع کرد.

مردمی   دیدار  میان  در  همچنین 
دیدارهایی  هم با مدیر دفاتر نماینده 

مجلس ، خیرین مدرسه ساز ، بنیاد 
برکت، صورت گرفت.

افتتاح پایش تصویری و کلنگ زنی 
چند پروژه در روستای شهرآباد با 

مرکزی  وبخشدار  فرماندار  حضور 
رباط کریم انجام شد

فرماندار  احمدی  امید  دکتر 
جریان  در  کریم  رباط  شهرستان 

رباط کریم  روستاهای  از  بازدید 
شهرآباد  روستای  تصویری  پایش 
رباط کریم  فرماندار  کرد.  افتتاح  را 
به  منظوره  چند  سالن  همچنین 
مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در روستا 
دهیار  بابالویی  کرد.  کلنگ زنی  را 
این  کلنگ زنی  آئین  در  شهرآباد 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  با  پروژه 
گفت:در  روستا  در  گرفته  صورت 
بوستان ۱۴۰  احداث  با   ۱ سال 
مردم،  استفاده  برای  تپه  روی  بر 
رسانی  بروز  دهیاری،  بازسازی 
وتجهیز  توسعه  پالک،  ونصب 
پایش تصویری،  توسعه  بوستان ها، 
احداث سالن چند منظوره، تکمیل 
اقداماتی  از  تمام  نیمه  های  پروژه 

است که انجام می گیرد.

افتتاح پایش تصویری و کلنگ زنی چند پروژه در روستای شهرآباد با حضور فرماندار  رباط کریم خبر
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