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بدهی انگلیس به ایران 
پرداخت شد

سرلشکر موسوی: در مقابل دشمن 
خواهیم ایستاد
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معاون اول قوه قضاییه: مبارزه با فساد 

مطالبه جدی قوه قضاییه است
4

محمد خزاعی: سینمای انقالبی 

یعنی سینمای مبتنی بر امید
7

گل افشانی و عطر افشانی مزار شهدای 

شهرستان رباط کریم

سال جدید آغاز کارهای بزرگ برای 

حوزه مشترک تمدنی ما است
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وزیر تعاون: اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر 

اقتصاد اسالمی است
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وزیر ورزش: موضع گیری علیه ورزشکاران 

روسیه مغایر با منشور المپیک است
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استان ها 5

استاندار: کرمانشاه سال آینده واحد 

تولیدی کم کار و تعطیل نباید داشته باشد

ــران و  ــه اینکــه همــه مدی ــا اشــاره ب  اســتاندار کرمانشــاه ب
دســتگاه های اجرایــی بایــد تمــام موانــع واحدهــای تولیــدی 

اســتان را بردارنــد، گفــت: ســال آینــده در  .... 8 2

ــد در  ــمنان بخواهن ــر دش ــت: اگ ــش گف ــده کل ارت فرمان
مقابــل دیــن و آرمان هــای روشــن و درخشــان مــا و 
همچنیــن در مقابــل ســعادت ملــت مــا بایســتند، مــا در 

ــتاد  ..... ــم ایس ــا خواهی ــای آن ه ــام دنی ــل تم مقاب

وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
اتصــال  دالری  میلیــارد  یــک  هزینــه 
قطعــه ریلــی رشــت بــه آســتارا گفــت: در 
ــی  ــا حمــل و نقــل ترکیب حــال حاضــر ب
بــار مــورد نیــاز فنالنــد از هنــد را از خــاک 

ــم. ــی کنی ــا م ــه ج ــران جاب ای
 رســتم قاســمی در مراســم الحــاق ۴۷۰ 
دســتگاه نــاوگان بــه شــبکه ریلــی گفــت: 
مــا در صنعــت حمــل و نقــل ریلــی و بــه 
طــور کلــی در بخــش حمــل و نقــل عقــب 

ماندگــی زیــادی داریــم.
وی صنعــت ریلــی را حمــل ونقــل ایمــن، 
راحــت و ارزان عنــوان و اظهــار کــرد: 
معمــوالً کشــورهایی کــه در بخــش حمــل 
و نقــل جایــگاه ژئوپلتیــک دارنــد بیشــتر 
ســرمایه گــذاری خــود را بــه ســمت ریلی 

منتقــل می کننــد.
وزیــر راه بــا اشــاره بــه جایــگاه ژئوپلتیــک 
کشــور مــا و شــرایط همســایگان و منطقه 
ــا  ــده ت ــبب ش ــگاه س ــن جای ــت: ای گف
ــعه  ــه در توس ــیم ک ــی باش ــدور جهان کری
حمــل و نقــل ریلــی مؤثــر اســت. بــا ایــن 
ــی  ــتیم در حال ــب هس ــیار عق ــال بس ح
ــن  ــروت گســترده ای از ای ــوان ث ــه می ت ک

محــل کســب کــرد.
ــای  ــال کریدوره ــدم اتص ــه ع ــمی ب قاس
ــل  ــای حم ــه کریدوره ــور ب ــی کش اصل
ــوع  ــن موض ــه داد: ای ــا ادام ــی دنی و نقل
ــت در  ــت ترانزی ــا از صنع ــده ت ــبب ش س

ــم. ــب بمانی ــا عق دنی
وی تاکیــد کــرد: اتصــال شــرق بــه غــرب 
ــه جنــوب فرصت هایــی اســت  و شــمال ب
ــی  ــل ریل ــل و نق ــعه حم ــرای توس ــه ب ک
فراهــم اســت. بــاری کــه در منطقــه 

شــمال بــه جنــوب از کشــورهای روســیه 
ــد  ــا می توان و منطقــه قفقــاز و حتــی اروپ
از مســیر ایــران بــه دیگــر کشــورها عبــور 

کنــد حجــم بســیار باالیــی اســت.
شــد:  یــادآور  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــن  ــون ت ــا ۲۵ میلی روســیه ســاالنه ۲۰ ت
ــد  ــادر می کن ــد ص ــه هن ــنگ ب ــال س زغ
ــیاه،  ــای س ــق دری ــن کاال از طری ــه ای ک
دریــای ســرخ و ســپس بنــادر هنــد حمل 
می شــود کــه هزینــه بســیار باالیــی دارد. 
ــود  ــل ب ــا تکمی ــای م ــر کریدوره ــا اگ ام
روس هــا می توانســتند بــا هزینــه و زمــان 
ــه  بســیار کمتــر، زغــال ســنگ خــود را ب
هنــد صــادر کننــد و حجــم قابــل توجهــی 

ــد. ــور می ش ــب کش ــد نصی درآم
واگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  قاســمی 
اقتصــادی  مشــترک  کمیســیون های 
ــا کشــورهای همســایه بــه وزارت  ایــران ب
راه و شهرســازی و برگــزاری نشســت ها 
ــا  ــف ب ــای مختل ــم نامه ه ــای تفاه و امض
ــن  ــداد ای ــرد: تع ــح ک ــایگان تصری همس
تفاهــم نامه هــا در حــوزه ریلــی زیــاد 
بــوده و افزایــش قابــل توجهــی در حمــل 
بــار ترانزیتــی را می توانــد در پــی داشــته 
ــوز  ــد باشــیم هن ــه آنچــه بای ــا ب باشــد ام
زیــادی  بســیار  فاصلــه  و  نرســیده ایم 

ــم. داری
ــه  ــود ب ــته خ ــه گذش ــفر هفت ــه س وی ب
و  کــرد  اشــاره  آذربایجــان  جمهــوری 
گفــت: در ایــن ســفر قراردادهــای خوبــی 
ــا طــرف آذری امضــا کردیــم؛ در حــوزه  ب
زیرســاخت ریلــی مــا از بنــدر شــهید 
ــار  ــردد قط ــکان ت ــت ام ــا رش ــی ت رجای
داریــم امــا از رشــت تــا آســتارا کــه ریــل 

ــود  ــل می ش ــان متص ــه آذربایج ــران ب ای
۱۶۰ کیلومتــر خــأ زیرســاخت داریــم که 
اگــر وصــل شــود بــه راحتــی بــه روســیه و 

ــم شــد. ــاز متصــل خواهی قفق
داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــه  ــس کران ــعه پ ــر توس ــن از نظ همچنی
کــه می توانــد  رجایــی  بنــدر شــهید 
کریــدور شــمال – جنــوب را فعــال کنــد 
عقــب ماندگــی داریــم. ایــن موضــوع 
ــرب  ــه غ ــرق ب ــدور ش ــوص کری در خص
ــرد:  ــان ک ــز صــادق اســت. قاســمی بی نی
کســری  نیــز  لوکوموتیــو  زمینــه  در 
ــن  ــش واگ ــم. در بخ ــادی داری ــیار زی بس
ــر  ــم از نظ ــداد و ه ــر تع ــم از نظ ــز ه نی
ــر  ــه اکث ــم و ب ــکالتی داری ــت مش کیفی
ــای  ــم تقاض ــفر می کنی ــه س ــتان ها ک اس
ــه  ــفر ب ــرای س ــار ب ــش قط ــردم، افزای م
ــن  ــی ای ــت ول ــف اس ــتان های مختل اس

ــت. ــود نیس ــور موج ــوان در کش ت
ــی  ــل ریل ــاره توســعه حمــل و نق وی درب

بــاری نیــز خاطرنشــان کــرد: ســرعت 
قطارهــای بــاری بــه حــدی پاییــن اســت 
ــن آن درســت نیســت و بســیار  ــه گفت ک

ــت. ــدود اس مح
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــر اضاف ــاه اخی ــد م ــی چن ــوادث ریل ح
کــرد: بــا رقمــی کــه در خصــوص حمــل 
ریلــی بــار در برنامــه ششــم اشــاره شــده، 

ــم. ــادی داری ــه زی فاصل
قاســمی اولویــت ســرمایه گــذاری در 
خصوصــی  بخــش  را  ریلــی  صنعــت 
دانســت و اظهــار کــرد: مــا بــرای کســانی 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــد ب ــه من ــه عالق ک
ــتند،  ــو هس ــن و لوکوموتی ــش واگ در بخ

حتمــاً فــرش قرمــز پهــن می کنیــم.
ــاوگان  ــدید ن ــری ش ــاره کس ــا اش وی ب
بــرای انتقــال کاالهــای اساســی در ســال 
ــاً در  ــود عمدت ــن کمب ــت: ای ــاری گف ج
ــاوگان حمــل ســوخت و  ــاری، ن ــاوگان ب ن

ــت. ــی اس ــای اساس ــل کااله حم
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کاهش قیمت خودرو در فضای 
رقابتی تحقق می یابد

امیرعبداللهیان :

مخبر   در نشستی مشترک با خودروسازان :



سیاسی
خبر

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

دولت قبل صندوق توسعه ملی را با  ۵۰ 
میلیارد دالر موجودی تحویل گرفت، با 

موجودی ناچیز تحویل داد

 رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: دولت قبل صندوق 
با  اما  گرفت،  تحویل  موجودی  دالر  میلیارد  با ۵۰  را  ملی  توسعه 

موجودی ناچیز تحویل داد.
»مهدی غضنفری«  با بیان اینکه ۱۰ سال از عمر صندوق گذشته، 
ملی  توسعه  صندوق  ارزی،  ذخیره  حساب  حذف  از  پس  افزود: 
تاسیس شد و تاکنون اقدامات موثری در این صندوق انجام شده 
موفقیت صندوق  برای  روش های جدیدی  اتخاذ  به  نیاز  اما  است، 

هستیم.
از  قوی تر  بسیار  ملی  توسعه  صندوق  اساسنامه  کرد:  تاکید  وی 
حساب ذخیره ارزی تنظیم شده است، اما تجربه نشان داده که با 
وجود استحکام در اساسنامه، دولت های گذشته برداشت زیادی از 

صندوق داشتند.
غضنفری ادامه داد: در ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، دولت ها 
دولت های  در  اما  می کردند،  خودداری  صندوق  منابع  برداشت  از 
یازدهم و دوازدهم به دالیلی از جمله به بهانه تحریم ها دستبرد به 

منابع صندوق زیاد شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: ۶۰ درصد منابع 
صندوق توسط دولت های یازدهم و دوازدهم در پروژه های مختلف 
و مخارج بودجه ای صرف شد و فقط ۴۰ درصد صرف توسعه کار در 

بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شد.
وی اظهار داشت: قبول دارم که شرایط کشور خاص بود و توجیه 
شاید  صندوق  منابع  از  استفاده  برای  انقالب  معظم  رهبر  از  اذن 
داشت  توجه  باید  اما  بود،  درست  دوره  آن  در  مسووالن  نظر  به 
اساسنامه صندوق توسعه ملی  با چارچوب  اقدام متناسب  این  که 

نبوده است.
از منابع صندوق توسعه  این مقام مسوول گفت: ۴۰ میلیارد دالر 
به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و ۶۰ درصد که 

معادل ۶۰ میلیارد دالر بوده به دولت پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: منابع صندوق در سال ۹۲ حدود ۵۰ میلیارد دالر 
بوده است، هم اکنون نیز منابع محدودی در صندوق وجود دارد که 

در پروژه های آتی استفاده خواهد شد.
غضنفری اظهار داشت: اتفاقاتی همچون نوسانات نرخ ارز در گذشته 
موفق  شاید  و  باید  که  طور  آن  ارزی  ذخیره  حساب  شد  موجب 
می کردند  اعالم  گیرندگان  تسهیالت  بنابراین  افزود:  وی  نباشد. 
نمی توانند تسهیالت دریافتی را بپردازند و حدود ۳۶ میلیارد دالر 

که در حساب ذخیره ارزی ذخیره شده بود به تدریج کاهش یافت.

 وزیر امور خارجه با بیان این که بدهی 
تاکید  پرداخت شد،  ایران  به  انگلیس 
این  آزادی  میان  ارتباطی  هیچ  کرد: 
مبلغ و افرادی که به اتهام امنیتی در 

ایران بازداشت شدند، وجود ندارد.
حاشیه  در  امیرعبدالهیان  حسین 
مراسم جشن  دیپلماتیک نوروز ۱۴۰۱ 
که با حضور سفرا و روسای نمایندگی 
محل  در  تهران  مقیم  خارجی  های 
امورخارجه  وزارت  دیپلماتیک  باشگاه 
در  خبرنگاران  جمع  در  شد،  برگزار 
اظهار  زاغری  نازنین  آزادی  مورد 
پوند  میلیون   ۳۹۰ از  بیش  داشت: 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش 
خصوص برخی خریدهای دفاعی که از 
انگلستان داشتیم از این کشور مطالبه 

داشتیم.
گذشته  ماه  چهار  داد: طی  ادامه  وی 
تماس های فشرده ای میان من و وزیر 
خارجه انگلیس برقرار بود و هدف ما 
این بود که بتوانیم این مطالبات را زنده 
کنیم تا این مبلغ به بانک مرکزی ما 

وارد شود.
صراحت  به  گفت:  امورخارجه  وزیر 
اعالم می کنم که هیچ ارتباطی میان 
که  افرادی  آزادی  و  مبلغ  این  آزادی 
امنیتی  اتهامات  و  جاسوسی  جرم  به 
در ایران بازداشت و محاکمه شدند و 
جرایم آنها ثابت شد و قوه قضاییه باید 
می  تصمیم  وضعیتشان  خصوص  در 

گرفت، وجود ندارد.
وی گفت: ما چند روز پیش این مبلغ 
را دریافت کردیم اما به طور همزمان 
قضایی  روند  و  قضایی  های  پیگیری 
تن  دو  این  آزادی  درخواست  برای 
زمانی  نظر  از  شاید  داشت،  ادامه 
روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به 
هم بود اما ارتباطی میان این دو مساله 

وجود ندارد.
این دو  آزادی  افزود:  امورخارجه  وزیر 
آشوری(  انوشه  و  زاغری  )نازنین  فرد 
در نهایت با نگاه انسانی در جمهوری 

اسالمی ایران محقق شد.
که   اخباری  افزود:  امیرعبدالهیان 
مبنی بر گرفتن پول و آزاد کردن این 
افراد منتشر می شود اخباری نادرست 

و نادقیق است.
ارتباطی بین مذاکرات وین و تحوالت 

اوکراین نیست
وی تاکید کرد: طرف روسی اطمینان 
دو  بین  ارتباطی  گونه  هیچ  که  داد 
تحوالت  و  وین  مذاکرات  موضوع 

اوکراین قائل نیست.
در  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزیر 
سفر روسیه پیگیری مسائل دو جانبه 
آن  کنار  در  اما  می کردیم  دنبال  را 
تحوالت اوکراین و همچنین مذاکرات 
بسیار  آن  مراحل  به  اکنون  که  وین 
بررسی  و  بحث  مورد  شدیم  نزدیک 

قرار گرفت.
با  کرد:  نشان  خاطر  امیرعبداللهیان 
توجه به اینکه بخشی از افراد اینگونه 

از اظهارات سرگئی الوروف منعکس و 
برداشت کرده بودند که طرف روس به 
نوعی هر گونه توافقات احتمالی ما در 
در  تحریم ها  رفع  برای  وین  مذاکرات 
گروگان  به  اوکراین  تحوالت  موضوع 
در  مساله  این  شدن  روشن  گرفته، 
اهمیت  حائز  و  مهم  مذاکرات  جریان 

بود.
اظهار داشت: روشن شد و طرف  وی 
گونه  هیچ  که  داد  اطمینان  روسی 
قائل  موضوع  دو  این  بین  ارتباطی 
نیست و هر زمانی که مطالبات ایران 
محقق شود و به نقطه توافق برسد در 
برای  هستیم  آماده  زمان  ترین  کوتاه 
کمیسیون  چارچوب  در  توافق  تایید 
توافق  مورد  که  برجام  ذیل  مشترک 

قرار گرفته است.
امیر عبدالهیان گفت: چهار موضوع به 
عنوان خط قرمز خودمان در مذاکرات 
رو  پیش  خودمان  نهایی  به  نزدیک 
داشتیم از چهار موضوع در سه هفته 
شده  حل  تقریبا  موضوع  دو  گذشته 
اما  رسیدیم  توافق  مرحله  به  و  است 
دو موضوع همچنان باقیمانده است از 

جمله تضمین اقتصادی. وی ادامه داد: 
امروز با علی باقری گفت وگو داشتم و 
از طریق non paper با انریکه مورا به 
تبادل پیام هایمان به طرف آمریکایی 
ادامه می دهیم و هر زمان که به نقطه 
توافق در این دو موضوع و در این دو 
خط قرمز باقی مانده نزدیک شویم تیم 
ما با هدایت علی باقری در وین حضور 

پیدا می کنند.
طرف  اگر  کرد:  تصریح  خارجه  وزیر 
و  حل  برای  را  الزم  اراده  آمریکایی 
داشته  مانده  باقی  موضوع  دو  فصل 
باشد آماده هستیم در نخستین فرصت 
با حضور وزرا در وین روز جمع بندی 
و تصمیم نهایی را داشته باشیم و به 
اکنون  اما  برسیم.  توافق  پایانی  نقطه 
این موضوع در دست طرف آمریکایی 
است و اینکه آیا ابراز وجود حسن نیت 
بایدن  جو  نزد  و  آمریکایی  طرف  در 
و  است  حقیقی  و  واقعی  موضوعی 
محقق خواهد شد یا نه بستگی به این 
پیام های  برگشت  و  رفت  در  دارد که 
رخ  آینده  روزهای  در  اتفاقی  چه  ما 

خواهد داد.

امیرعبداللهیان: بدهی انگلیس 
به ایران پرداخت شد

خبر

سال جدید آغاز کارهای بزرگ برای 
حوزه مشترک تمدنی ما است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: معتقد هستیم سال جدید آغاز 
کارهای بزرگ برای حوزه مشترک تمدنی ما است و به معنای دقیق تر 

سیاست همسایگی ما در این حوزه تجلی پیدا خواهد کرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه  در مراسم نوروز 
سایر  و  تهران  مقیم  خارجی  سفرای  جمع  در   ۱۴۰۱ دیپلماتیک 
میهمانان شرکت کننده در این برنامه، گفت: در همین ابتدا رسیدن 
از وزارت  بهار و نو شدن عالم را تبریک عرض می کنم و به نیابت 
امور خارجه و وزیر امور خارجه جناب آقای امیر عبداللهیان و همسر 

محترمشان خدمت شما همه عزیزان خیر مقدم عرض می کنم.
وی افزود: خیلی خرسندم که در طلیعه قرن جدید شمسی میزبان 

شما مقامات عالی رتبه و خانواده های محترم هستیم.
آئین  نوروز  کرد:  تصریح  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کهن و ماندگار است. از جیحون تا فرات، از غرب چین تا آناتولی، از 
هند و افغانستان در شرق تا بین النهرین در غرب و از سین کیانگ 
این  به  تا دامنه های شمالی قفقاز بزرگ در شمال و آسیای صغیر 

حکایت نیاکان دل بستند.
خطیب زاده گفت: جشن نوروز هزاران سال است که در فالت ایران 
و در میان اقوام ملت های حوزه تمدن مشترک جشن گرفته می شود 
و نیاکان ما چه خوش سلیقه بودند که در تعادل بهاری سال را، نو 

می کردند.
و  جدید  دولت  کار  شروع  با  شمسی  جدید  سده  کرد:  تاکید  وی 
سیاست های خارجی جدید همزمان شده است که برای ما معنا و 

خجستگی مضاعفی دارد.
نوروز و  سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: معتقد هستیم 
سال جدید آغاز کارهای بزرگ برای حوزه مشترک تمدنی ما است 
و به معنای دقیق تر سیاست همسایگی ما در این حوزه تجلی پیدا 

خواهد کرد.
پیام آور  از همه  این فستیوال طبیعت که بیش  افزود:  خطیب زاده 
مشترک  مبانی  تا  می کند  فراهم  فرصتی  است،  دوستی  و  شادی 

بشری مان را تقویت کنیم و جشن بگیریم.
وی تصریح کرد: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به ندای تمدنی 

صلح و گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز نیاز دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سیاست خارجی دولت مردمی در 
نظر دارد که مبتنی بر این مولفه های مشترک آینده مشترکی را در 
این منطقه رقم بزند تا دوستی ها بیشتر و مهربانی ها ملموس تر شود 

و وحدت میان ملت های وفادار افزایش یابد.
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گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون   
و ظرفیت کشور در صنعت  توانمندی 
وضعیت  از  فراتر  بسیار  خودروسازی 
در  رقابتی  فضای  اگر  و  است  موجود 
صنعت خودروسازی کشور ایجاد شود، 
قیمت  بهبود  و  کیفیت  ارتقای  شاهد 

خودروهای تولید داخل خواهیم بود.
»محمد مخبر« در نشستی با تعدادی 
از خودروسازان داخلی، با تبریک اعیاد 
موضوعی  هیچ  داشت:  اظهار  شعبانیه 
در برابر رضایت و رفاه و امنیت مردم 
فعلی  شرایط  در  و  ندارد  اهمیت 
و  تنوع  کیفیت،  از  مردم  متاسفانه 

قیمت خودرو راضی نیستند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
نداشته  وقتی ضرورتی وجود  تا  دولت 
نیست،  خودرو  واردات  به  مایل  باشد 
دولت  اصلی  تکلیف  و  وظیفه  افزود: 
مردم  امنیت  و  رفاه  رضایت،  تامین 
است و اگر رضایت مردم در تعارض با 
حفظ وضعیت موجود قرار گیرد، دولت 
قطعاً منافع مردم را در اولویت قرار می 
دهد. در چنین شرایطی و در وهله اول 
برای  داخل  در  جدیدی  رقبای  باید 
شرکت های خودروسازی بزرگ ایجاد 

تقویت  برای  این صورت  غیر  در  کرد. 
به  باید  اگر مجبور شویم  رقابت حتی 

واردات نیز فکر کنیم.
تولید  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
با  تا  داخلی خودرو خواست  کنندگان 
شراکت  با  و  صمت  وزارت  هماهنگی 
بزرگتری  های  مجموعه  یکدیگر  با 
حمایت  با  بتواند  دولت  که  بسازند  را 
صنعت  در  دیگری  های  قطب  آنها  از 

خودروسازی ایجاد کند.
به ظرفیت های گسترده  اشاره  با  وی 
حوزه  در  کشور  دستاوردهای  و 
کرد:  نشان  خاطر  تکنولوژی  و  علم 
و ظرفیت کشور در صنعت  توانمندی 
وضعیت  از  فراتر  بسیار  خودروسازی 
در  رقابتی  فضای  اگر  و  است  موجود 
صنعت خودروسازی کشور ایجاد شود، 
قیمت  بهبود  و  کیفیت  ارتقاء  شاهد 

خودروهای تولید داخل خواهیم بود.
مخبر ادامه داد: دولت با قاطعیت و با 
از  حمایت  دنبال  به  ها  ظرفیت  تمام 
آمادگی  و  است  داخلی  خودروسازان 
رقابتی  برای  را  الزم  بسترهای  دارد 
شدن این صنعت فراهم کند تا ضمن 
تامین منافع مردم شاهد ارتقاء وضعیت 

صنعت خودروسازی و افتخارآمیز بودن 
تولیدات این صنعت باشیم.

بر  تاکید  با  رییس جمهور  اول  معاون 
است  مصمم  سیزدهم  دولت  اینکه 
روی صنعت  پیش  و مشکالت  مسائل 
فصل  و  حل  را  کشور  خودروسازی 
تاکید  براساس  کرد:  تصریح  کند، 
خروج  درصدد  دولت  جمهور،  رییس 
سازی  خودرو  کارخانجات  مدیریت  از 
است تا با خروج از این عرصه، نسبت 
به سیاست گذاری صحیح برای رقابتی 
کشور  خودروسازی  بالندگی  و  شدن 

اقدام کند.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن 
تحقیقات  مرکز  رییس  و  تجارت  و 

نیز  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
حضور داشتند، مدیران عامل تعدادی 
کشور  خودروسازی  های  شرکت  از 
ساالنه،  تولید  ظرفیت  از  گزارشی 
ارائه  خود  اشتغال  تعداد  و  محصوالت 
کردند و به تشریح مهمترین مشکالت 
خودروسازی  صنعت  های  دغدغه  و 

کشور پرداختند.
دولت  رقابت  دستوری،  گذاری  قیمت 
مالی  منابع  تامین  بخش خصوصی،  با 
تولید  اولیه  مواد  تامین  و  نقدینگی  و 
عامل  مدیران  که  بود  موضوعاتی  از 
آن  به  خودروسازی  های  شرکت 
پرداختند و مسائل و مشکالت خود را 

در این خصوص مطرح کردند.

مخبر   در نشستی مشترک با خودروسازان :

کاهش قیمت خودرو در فضای رقابتی تحقق می یابد
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سرلشکر موسوی: در مقابل دشمن 

خواهیم ایستاد
و  دین  مقابل  در  بخواهند  دشمنان  اگر  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
آرمان های روشن و درخشان ما و همچنین در مقابل سعادت ملت ما 

بایستند، ما در مقابل تمام دنیای آن ها خواهیم ایستاد.
امیر سرلشکر موسوی   افزود: حضور شما در این میدان و این مراسم 
انقالب  است،  بزرگ  ملت  این  و  اسالمی  انقالب  نشانه عظمت  خود 
اسالمی سر آن دارد که نظام سلطه را از اریکه قدرت به زیر بکشد و 
قلدرهای عالم را از دخالت در زندگی مردم باز دارد تا مردم بتوانند 
برای زندگی خود تصمیم بگیرند، تا جایی که در هر جای عالم مردم به 
دلیل زور و قدرت عقب نگه داشته شده اند به حق انسانی خود برسند 

و بر سرنوشت خود حاکم شوند.
فرمانده کل ارتش تصریح کرد: همه می دانند که جمهوری اسالمی 
ایران می خواهد با پی ریزی یک تمدن نوین اسالمی، زمینه برقراری 
عدالت و ظهور منجی عالم بشریت را فراهم کند و مشخص است که 
تمامیت خواهان، زورگویان و سردمداران نظام سلطه و مخالفان حق 
و عدالت با تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در مقابل 

این آرمان های نورانی، جبهه خواهند گرفت.
سرلشکر موسوی افزود: ما به پیروی از آن امام عظیم الشأن می گوئیم 
اگر دشمنان بخواهند در مقابل دین و آرمان های روشن و درخشان ما 
و همچنین در مقابل سعادت ملت ما بایستند ما در مقابل تمام دنیای 

آنها خواهیم ایستاد و تا امروز نیز ایستاده ایم.
وی اظهار داشت: جوانان حاضر در این میدان به خوبی می دانند که ما 
تا به امروز برای حفظ آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی و سربلندی 
این ملت بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقالب کرده ایم، اما پا به 
این میدان گذاشتند تا بگویند میدان هرگز از صیاد شیرازی، ستاری، 
همتی، آبشناسان، باکری، سلیمانی، باقری و حجتی ها خالی نخواهد 
ماند و هر پرچمی از دست علمداری بیفتد صدها جوان انقالبی بازو در 

بازوان هم پرچم را برافراشته خواهند داشت.
میدان  این  در  حاضر  جوانان  کرد:  خاطرنشان  ارتش  کل  فرمانده 
می دانند که راه رسیدن به آرمان های بزرگ، سختی کشیدن و عبور 
از گردنه های پر پیچ و خم و پر فراز و نشیب هم دارد، اما با بصیرت 
انقالبی امیدوار و با انگیزه این راه سخت اما پر افتخار و نورانی را انتخاب 

کرده و لباس سربازی ارتش اسالم و لباس جهاد را بر تن کردند.
سرلشکر موسوی جهاد را یکی از باب های بهشت دانست و خطاب به 
دانش آموختگان ارتش، گفت: پوشیدن لباس خدمت بر شما مبارک 
انقالب اسالمی است که چنین  افتخار  و  از عزت  این نشانه  و  باشد 

جوانان غیور و عزتمندی را پرورش داده است.

رئیس جمهور: آیت اهلل گرگانی در 

میدان دفاع از آرمان های انقالب 

اسالمی تالشی مجدانه داشت
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت رحلت آیت اهلل علوی گرگانی تاکید 
کرد: این فقیه پارسا و وارسته در کنار هدایت و ارشاد مردم و پرورش 
شاگردان علوم دینی و نیز انجام امور خیر و عام المنفعه در میدان دفاع 

از آرمان های انقالب اسالمی، تالشی مجدانه داشت.
افزود: رحلت مرجع  پیام  این  در  رئیسی  ابراهیم  آیت اهلل دکتر سید 
عالیقدر تشیع حضرت آیت اهلل العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی 

موجب تألم و ثأثر فراوان شد.
رئیسی اظهار داشت: این عالم برجسته که از دانش آموختگان ممتاز 
بروجردی،  عظام  آیات  من جمله  علمیه  حوزه های  بزرگ  اساتید 
گلپایگانی و به ویژه حضرت امام خمینی)ره( به شمار می رفت، سال ها 
با تدریس فقه و اصول، ترویج معارف اهل بیت )ع( و تألیف آثار ارزنده 
فقهی به زبان های فارسی، اردو و عربی به گسترش مرزهای فرهنگی 

شیعه پرداخت.
کنار  در  وارسته  و  پارسا  فقیه  این  کرد:  نشان  خاطر  رئیس جمهور 
هدایت و ارشاد مردم و پرورش شاگردان علوم دینی و نیز انجام امور 
خیر و عام المنفعه، در میدان دفاع از آرمان های انقالب اسالمی، تالشی 
ربانی در  برای آن عالم  مجدانه داشت که بی شک توشه شایسته ای 

سرای آخرت خواهد بود.
رئیسی در این پیام تاکید کرد: اینجانب مصیبت وارده را به بیت مکرم، 
گلستان  استان  شریف  مردم  و  عالم  آن  شاگردان  علمیه،  حوزه های 
تسلیت می گویم و از درگاه خداوند مّنان برای ایشان رحمت واسعه 
الهی و همجواری با جّد بزرگوارشان و برای عموم بازماندگان صبر و 

سالمتی مسألت دارم.
 آیت اهلل سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید روز 

سه شنبه ۲۴ اسفند ماه دارفانی را وداع گفت.

گفت:  مسلح  نیروهای  ستادکل  جانشین 
کاری که ورزشکاران قهرمان انجام می دهند 
داد؛  انجام  هم  لشکر  یک  با  نمی توان  را 
را  اخالقی  ارزش های  می توانند  ورزشکاران 
دنیا  به  را  ما  سیاسی  اراده  و  کنند  ترویج 

نشان دهند.
 امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین ستاد 
کل نیروهای مسلح عصر سه شنبه در آیین 

تجلیل از ورزشکاران و مدال آوران نیروهای 
در  داشت:  اظهار   ،۱۴۰۰ سال  در  مسلح 
نیروهای مسلح اصرار براین است که نیروی 
چون  باشد،  داشته  خاصی  ویژگی  انسانی 
نیروی انسانی حرف اول را می زند در واقع 
به  نسبت  می تواند  ورزیده  انسانی  نیروی 
خود  از  سریعی  واکنش  خود  اطراف  وقایع 

نشان دهد.

افزود:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  جانشین 
ورزش همگانی در نیروهای مسلح یک اصل 
است که به آن اهتمام جدی وجود دارد لذا 
آمادگی جسمانی باید جزو اصلی مالک های 

ارتقای شغلی باشد که در حال انجام است.
ورزش  اینکه  به  اشاره  با  نصیرزاده  امیر 
قهرمانی و همگانی مکمل یکدیگر هستند 
شمرده  مهم  باید  هردو  جهت  همین  به 

مردم  نمایندگان  ورزشکاران  گفت:  شوند، 
زیرا  هستند،  کشورمان  بزرگ  و  پرافتخار 
کاری که ورزشکاران قهرمان انجام می دهند 
داد؛  انجام  هم  لشکر  یک  با  نمی توان  را 
را  اخالقی  ارزش های  می توانند  ورزشکاران 
دنیا  به  را  ما  سیاسی  اراده  و  کنند  ترویج 
جامعه  برای  موارد  این  لذا  دهند  نشان 

اسالمی کشورمان بسیار اهمیت دارد.

ورزشکاران می توانند اراده سیاسی ما را در دنیا نشان دهند



اقتصاد
اخبار

وزیر تعاون: اقتصاد مقاومتی نسخه 
معاصر اقتصاد اسالمی است

اقتصاد مقاومتی نسخه   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
با شرایط کشور است و  معاصر نظام  اقتصادی اسالم  و متناسب 
هدف از آن تحقق مکتب اقتصادی اسالم در بستر ایران کنونی 

ماست.
عبدالملکی در مراسم کلنگ زنی شبکه جمع آوری و ایجاد تصفیه 
ابالغ سیاست  با  از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲  افزود:  نیشابور  خانه پساب 
اقتصاد  رهبری،  معظم  مقام  توسط  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های 
مقاومتی به شکل رسمی به الگوی اقتصادی جمهورری اسالمی 
ایران تبدیل شد و جزء سیاست های اصلی کشور شد و در دستور 

کار همه قرار گرفت.  
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی سه هدف اصلی تامین رفاه عمومی، 
و  قدرت  موضع  از  جهان  با  تعامل  معنای  به  اقتصادی  استقالل 
پیشرفت اقتصادی به این مفهوم که ایران باید در دنیا بدرخشد را 
دنبال می کند و نتیجه آن حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی 

است که در گام دوم انقالب اسالمی بر آن تاکید شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت مردمی دکتر رییسی 
در تیم اقتصادی خود رویکرد اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی 
دنبال می کند و ۲ اتفاق بسیار مهم تقویت تولید و کمک به رفاه 
سال  در  که  است  دولت  کاری  برنامه  سرلوحه  عنوان  به  جامعه 
ثمرات،  این  از  یکی  و  دید  خواهیم  را  رویکرد  این  ثمره   ۱۴۰۱
افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری کشور است که طی سال 

ها از تورم جا مانده بودند.  
عبدالملکی افزود:در حوزه تولید،به سودآوری تولید و بهبود فضای 
کسب و کار کمک می شود که تاثیراتی را در حوزه مالیات، بیمه، 
و  اقتصادی  دیپلماسی  و  المللی  بین  بازاریابی  اداری،  و  حقوقی 
کننده ها  تولید  سودآوری  به  منجر  که  دارد  مالی  منابع  تامین 

خواهد شد.  
انتظار داریم سال ۱۴۰۱ سال  با این ۲ رویکرد  وی اضافه کرد: 
خوبی برای کارگران و کارفرمایان باشد که هم کارگران به برخی 
و کارآفرینان کسب و  تولید کنندگان  برسند و هم  حقوق خود 

کارشان رونق پیدا کند که این ۲ موضوع مکمل هم هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ادبیات پیشرفته اقتصاد 
کالن در دنیا یکی از عوامل رکود اقتصادی، پایین آمدن قدرت 
داریم  انتظار  که  است  جامعه  درآمد  کم  و  متوسط  اقشار  خرید 
موثر  تقاضای   ۱۴۰۱ سال  در  کارگران  خرید  قدرت  افزایش  با 
برای بخش تولیدات کوچک  و متوسط افزایش پیدا کند و رونق 
باعث  موضوع  این  که  باشیم   شاهد  تولید  بخش  در  را  مضاعفی 

افزایش سود دهی کارفرمایان و تولید کنندگان می شود.  
عبدالملکی افزود: بیش از ۶۵ میلیون نفر از مردم با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مرتبط هستند و به همین دلیل اسمش را 

وزارت مردمی گذاشته ایم.
۶۰۰ شرکت دولتی تامین اجتماعی امانت مردم هستند

در  پروژه  کالن  چهار  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
راستای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داریم  و هدف گذاری 
کرده ایم که یکی از این کالن پروژه ها در خصوص اموال مردم 
و امانت داری از آنهاست و در این ارتباط بیش از ۶۰۰ شرکت 
در اختیار این وزارتخانه است که امانت مردم محسوب می شوند.  
زیر  های  شرکت  از  که  برداشتی  متاسفانه  افزود:  عبدالملکی 
مجموعه وزارت تعاون وجود دارد اشتباه است. شرکت های تابعه 
وزارتخانه های  های  وزارتخانه  شرکتهای  برخالف  وزارتخانه  این 
پنج صندوق  به  یعنی  اند  مردمی  و  نیستند  دولتی  نیرو  و  نفت 
قانون  مطابق  وزیر  و  دارند  تعلق  اجتماعی  تامین  و  بازنشستگی 
تنها رییس هیات امنای آنهاست و نباید انتظاراتی که از شرکتهای 

دولتی داریم از این شرکتها داشته باشیم.
ارتزاق  هرگونه  و  نیستند  دولتی  شرکتها  این  کرد:  اضافه  وی 
وزارتخانه از این محل ها دارای مشکل شرعی و قانونی است که 
استفاده  ممنوعیت  دستور  و  کردیم  بخشنامه  کار  ابتدای  همان 

دولتی از این شرکت ها صادر شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مدیریت و نظارت بر این 
شرکتها ۲ مساله سالم سازی مدیران و کارآمد کردن و افزایش 
بهره وری آنها مهم است که در حال حاضر از میزان سودآوری 
متوسط  شرکت های زیرمجموعه صندوق های تابعه وزارت کار  

رضایت نداریم  و با ایده آل ما فاصله دارد.  
یکپارچه  مدیریت  نظام  راستا  همین  در  افزود:  عبدالملکی 
شرکتهای تابعه صندوقها طراحی شده است و اصل اول در این 
نظام مدیریت یکپارچه، هم افزایی و تکمیل زنجیره ارزش است و 
بخش اول که به آن رسیدگی می شود بخش فوالد سازی است که 

این شرکتها باید از ظرفیتهای هم استفاده بهینه کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شرکتهای تابعه وزارت تعاون 
نه  تنها در راستای منافع هم حرکت نمی کردند بلکه با یکدیگر 
نیز داشتند که حکم های چند صد میلیاردی و  دعاوی قضایی 
چند هزار میلیاردی علیه شرکت های خودمان صادر شده است و 

خسارت روی خسارت گذاشته است.  
وزیر تعاون، فوالد خراسان را یک شرکت پرافتخار برای منطقه و 
کشور دانست و گفت: رسیدگی  به مردم مناطقی که شرکتها در 
آنها فعالند در حد قانون وظیفه آنها و جزء مسوولیتهای اجتماعی 

ایشان است.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بر  افزون  اندازی مجدد  از احیاء و راه 
کشور  در  راکد  صنعتی  واحد  هزار   ۲

خبر داد.
از  داشت:  اظهار  رسولیان”    “علی 
ابتدای امسال تا روز ۲۴ اسفند، تعداد 
و  راکد  صنعتی  واحد   ۱۵ و  هزار   ۲
شهرک ها  خارج  و  داخل  در  غیرفعال 
و نواحی صنعتی کشور به چرخه تولید 

بازگشتند.
اندازی  راه  جاری  سال  در  افزود:  وی 
مجدد یک هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی 
نواحی  و  شهرک ها  داخل  در  راکد 
صنعتی در دستور کار سازمان صنایع 
ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
تا مدت مذکور، تعداد  قرار گرفت که 
یک هزار و ۵۹۵ واحد بازفعال سازی 
تعداد  این  بر  نیز  پایان سال  تا  و  شد 

افزوده می شود.
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
و شهرک های  سازمان صنایع کوچک 
به  اشاره  با  همچنین  ایران  صنعتی 
واحد   ۴۰۰ سازی  بازفعال  برنامه 
و  شهرک ها  خارج  در  راکد  صنعتی 
نواحی صنعتی در سال جاری، از احیاء 
۴۲۱ واحد غیرفعال تا تاریخ یاد شده 

خبر داد.
وضعیت  تشریح  به  ادامه  در  رسولیان 
احیاء واحدهای صنعتی راکد در داخل 
کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
اندازی مجدد  راه  با  و گفت:  پرداخت 
یک هزار و ۵۹۵ واحد تولیدی غیرفعال 
 ۳۱ صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در 
برنامه  از  درصد   ۱۰۰ کشور،  استان 
تدوین شده برای احیاء صنایع کوچک 
عملیاتی   ۱۴۰۰ سال  در  متوسط  و 

شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی 
در  شغل   ۸۰۰ و  هزار   ۲۸ احیاء 
برای  تاکنون  راکد،  واحدهای صنعتی 
یا  اشتغالزایی  نفر   ۱۰۰ و  ۲۶هزار 
بیان گر  که  است  شده  شغل  تثبیت 
اشتغال  مجموع  از  درصد   ۹۱ تحقق 

مورد نظر از محل این برنامه است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
انجام  همچنین میزان سرمایه گذاری 
و ۵۹۵  هزار  یک  بازگشت  برای  شده 
تولید  چرخه  به  راکد  صنعتی  واحد 
 ۸۵۶ و  هزار   ۶۰ را  امسال  ابتدای  از 

میلیارد ریال اعالم کرد.
فعالیت  رشته  داد:  ادامه  رسولیان 
صنایع شیمیایی با ۳۵۰ واحد، فلزی با 
۳۴۲ واحد، غذایی با ۳۰۹ واحد، کانی 
غیرفلزی با ۲۵۰ واحد، خدمات با ۱۰۵ 
واحد، نساجی با ۹۷ واحد، سلولزی با 
 ۴۷ با  الکترونیک  و  برق  و  واحد   ۹۵
اندازی  راه  تعداد  تفکیک  به  واحد 
ابتدای  از  را  واحدهای صنعتی  مجدد 

امسال به خود اختصاص داده اند.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۱ تا نیمه 

اسفند سال جاری نیز جمعاً ۱۱ هزار 
به چرخه  راکد  واحد صنعتی  و ۷۸۸ 

تولید بازگشته اند.
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
شناسایی  به  ادامه  در  ایران  صنعتی 
واحدهای  عمومی  مشکالت  نوع 
رکود  و  فعالیت  توقف  به  که  صنعتی 
منجر می شوند اشاره کرد و از تأمین 
حل  بازار،  فقدان  مشکل  رفع  مالی، 
اولیه،  مواد  تأمین  شرکاء،  اختالف 
قضایی،  و  حقوقی  مشکالت  رفع 
مشکالت  رفع  آالت،  ماشین  تأمین 
جدید،  محصول  تولید  زیرساختی، 
خط  سازی  بهینه  و  فناوری  ارتقاء 
کامل  واگذاری  یا  مشارکت  تولید، 
گذار  سرمایه  به  اصلی  مالک  توسط 
جدید، اقاله به مالک اصلی و واگذاری 
جدید  گذار  سرمایه  به  بانک  توسط 
به عنوان برخی از شیوه های راه اندازی 
مجدد واحدهای صنعتی راکد نام برد.

همکاری  از  همچنین  رسولیان 
مطلوب دستگاه قضایی، شبکه بانکی، 
استانداری ها، ستاد ملی و کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرای 
پروژه بازفعال سازی واحدهای صنعتی 

راکد در استان ها قدردانی کرد.
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
صنعتی  واحدهای  پایش  طرح  به 
غیرفعال که از ابتدای دولت سیزدهم 
و  احیاء  برنامه های  تکمیل  در  و 
در  گذشته  سال های  سازی  بازفعال 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
و  اشاره  درآمد  اجرا  به  ایران  صنعتی 
اعالم کرد: در نتیجه اجرای این طرح، 
۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل شش 
هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک ها 
و ۲۵۳  هزار  پنج  و  نواحی صنعتی  و 
و  شناسایی  آن ها  از  خارج  در  واحد 
مسائل آن ها در قالب ۲۰۹ مشکل در 
۶۰ سرفصل احصاء و دسته  بندی شد. 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
صنعتی  واحدهای  مجموع  از  افزود: 
پایش  طرح  در  شده  شناسایی  راکد 
طریق  از  درصد   ۶۲ سازمان،  این 
راه  امکان  شد،  ذکر  که  شیوه هایی 

صورت  در  که  دارند  مجدد  اندازی 
فرصت  هزار   ۱۶۷ بر  بالغ  آن،  تحقق 

شغلی جدید فراهم می شود.
 ۵۷ همچنین  کرد:  اضافه  رسولیان 
به  را  خود  تمایل  واحدها،  این  درصد 
 ۵۰ کرده اند؛  اعالم  مجدد  اندازی  راه 
و  یابی  عارضه  انجام  نیازمند  درصد 
درصد   ۴۵ و  هستند  دقیق تر  بررسی 
از  یابی  عارضه  پروژه  انجام  به  نیز 
طریق مشاوران و کلینیک های کسب 

و کار تمایل نشان داده اند.
فناوری  عمر  چرخه  به  ادامه  در  وی 
در  به خصوص  صنعت  در  محصول  و 
کرد  اشاره  متوسط  و  کوچک  صنایع 
و اظهار داشت: چرخه محصول نمایان 
رشد  نمودار  و  فناوری  عمر  دوره  گر 
مرحله  از  که  به طوری  است؛  آن  بازار 
طرح  یک  قالب  در  پردازی  ایده 
و  محصول  رشد  و  تولید  تا  مهندسی 
انتشار  به  نسبت  بازار  واکنش  نحوه 
تحوالت  با  کارها  و  کسب  محصول، 
مختلفی در مراحل جنینی، رشد، بلوغ 

و زوال مواجه هستند.
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
داد:  ادامه  ایران  صنعتی  شهرک های 
یک  که  داشت  توجه  باید  رو  این  از 
مشخصی  عمر  چرخه  یک  محصول 
نمی تواند  همیشه  بنگاه  یک  و  دارد 
تغییر  درگیر  شاید  زیرا  باشد،  فعال 
فناوری، تغییر روش تولید، تغییر نوع 
و  راکد  مدتی  و  شود   … و  محصول 

سپس فعال شود.
رسولیان در بخش دیگر این گفت وگو، 
پروژه  اجرای  مسوولیت  واگذاری  از 
تولید  ظرفیت   افزایش  و  سازی  فعال 
سازمان  به  فعال  صنعتی  واحدهای 
متبوع خود در سال آینده خبر داد و 
گفت: از مجموع ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد 
صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
و  راکد  واحد   ۸۱۴ و  هزار   ۶ کشور، 
درحال  مختلف  ظرفیت های  با  بقیه 

فعالیت هستند.
با  واحد   ۳۳۷ و  هزار   ۱۱ افزود:  وی 
ظرفیت باالی ۷۰ درصد در شهرک ها 
تولید  درحال  صنعتی  نواحی  و 

هستنند که برای این دسته از واحدها، 
و  تولید  تثبیت  حمایتی  برنامه های 

اشتغال اجرا می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
اضافه کرد: همچنین ۱۳ هزار و ۸۶۴ 
واحد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد 
و ۱۶ هزار و ۵۲۰ واحد نیز با ظرفیت 
فعالیت اند  از ۵۰ درصد درحال  کمتر 
که برنامه افزایش ظرفیت  تولید برای 
این دو گروه از واحدها در اولویت های 

تعیین شده به اجرا درمی آید.
سازمان  این که  به  اشاره  با  رسولیان 
و شهرک های صنعتی  صنایع کوچک 
ایران در افق چهار ساله، برنامه افزایش 
واحد  و ۵۰۰  هزار   ۱۶ تولید  ظرفیت  
صنعتی زیر ظرفیت را در دستور کار 
خود قرار داده است، ادامه داد: در سال 
و ۳۰۰  هزار  فعال سازی سه   ،۱۴۰۱
درصد  زیر ظرفیت ۵۰  تولیدی  واحد 

هدف گذاری شده است.
با هماهنگی خوب  این که  بیان  با  وی 
همیشگی  حمایت های  سه گانه،  قوای 
رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و همکاری شایسته نظام بانکی 
بخش  حامی  اجرایی  دستگاه های  و 
صنعت و تولید، افق روشنی پیش روی 
کشور  کار  و  کسب  فضای  و  اقتصاد 
با  کرد  امیدواری  اظهار  است،  متصور 
چشم انداز موجود، روند کاهشی تعداد 
واحدهای صنعتی راکد و زیر ظرفیت 

تولید تداوم یابد.
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
استانی  شرکت های  و  ایران  صنعتی 
 ۵۰۶ بودن  دارا  با  اکنون  آن  تابعه 
و  صنعتی  ناحیه   ۳۲۶ و  شهرک 
درحال  اقتصادی  ویژه  منطقه  چهار 
ناحیه  و  شهرک   ۸۱ برداری،  بهره  
فناوری،  صنعتی تخصصی، ۷ شهرک 
کسب  و  فناوری  خدمات  مرکز   ۳۸
و  اطالعات  فناوری  مجتمع   ۲ کار،  و 
افزاری، ۹۶ هزار و ۸۴۱  نرم   خدمات 
از ۴۸  بهره  برداری  و  منعقده  قرارداد 
هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و سه هزار 
و ۱۸۲ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال 
در  را  نفر  و ۹۱۰  هزار  مستقیم ۹۶۱ 

سراسر کشور فراهم کرده است.

معاون وزیر صمت اعالم کرد:

احیاء و راه اندازی مجدد ۲ هزار 
واحد صنعتی راکد در کشور

گزارش

فاطمی امین: سال آینده ابزارهای 
کافی برای مدیریت در وزارت صمت در 

اختیار داریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تمرکز روی مسائل ساز و 
کاری و ساختاری در ماه های گذشته، سال آینده ابزارهای کافی 

برای مدیریت در این وزارتخانه در اختیار داریم.
افزود:  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  امین   فاطمی  رضا  سید 
مسائل کشور بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به سازوکارهایی 
گره خورده است که باید اصالح شود، بر این اساس سعی کردیم 
در ماه های گذشته تمرکز اصلی مان را روی موضوعاتی بگذاریم که 

ساز و کاری و ساختاری محسوب می شوند.
نوید  اما  وقتگیر شد  رویکرد کمی  این  داشت: هرچند  بیان  وی 
این  در  مدیریت  برای  کافی  ابزارهای  آینده  سال  که  می دهیم 

وزارتخانه در اختیار خواهیم داشت.
وزارتخانه  یک  کرد:  خاطرنشان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
توانمند باید چهار اقدام اولویت گذاری، قاعده گذاری، تسهیلگری 
و نظارت را به خوبی انجام دهد و با این نگاه باید تغییرات اساسی 

انجام شود.
 وی یادآور شد: یکی از این تغییرات، موضوع قیمت تولیدکننده 

است که یک ابزار بسیار موثر در تنظیم بازار محسوب می شود.
به خوبی  باید  یاد شده  امین تصریح کرد: سازوکارهای   فاطمی 
تبیین شود و برای آن ها مطالبه گری ایجاد شود تا مورد حمایت 

واقع شوند.
وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادی مطرح شده و در نظر داریم 
تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ یک کارگاه سه روزه برای اصحاب رسانه 
برگزار کنیم تا رویکردهای جدید وزارتخانه را به بحث بگذاریم تا 

خبرنگاران روی این رویکردها و اولویت ها مسلط شوند.
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رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

راه اندازی صندوق های بازار پول، 

برنامه مشترک بانک مرکزی و 

سازمان بورس برای سال ۱۴۰۱

رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه های بانک مرکزی و 
پول  بازار  صندوق های  راه اندازی  آینده  سال  برای  بورس  سازمان 
است که در دنیا وجود دارد. این صندوق ها در ایران وجود ندارد که 

امیدواریم سال آینده آن را ایجاد کنیم.
»علی صالح آبادی« در مراسم آیین رونمایی از سامانه جدید پایش 
و نظارت بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به توسعه بازار سرمایه، 
افزایش حجم معامالت بورس و ورود ابزارهای جدید نیز این بازار نیاز 

به پایش و رصد بیشتر دارد.
بر  نظارت  بورس  سازمان  ذاتی  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
بنده سالیان  اینکه  به  توجه  با  است، گفت:  بازار سرمایه  معامالت 
اینگونه  بیرونی  نمود  داشتم،  حضور  بورس  سازمان  در  طوالنی 
ابزارها برای فعاالن بازار کمتر است اما واقعیت این است که اهمیت 

سامانه های نظارتی بسیار باال است.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه این ابزارها کمک کننده به توسعه، سالم 
سازی و ایجاد سالمت در بازار سرمایه خواهد بود، اظهار داشت: ماده 
بازار شفاف،  ایجاد  بهادار اعالم کرده است که  اوراق  بازار  قانون   ۲
است،  بورس  سازمان  وظایف  جزو  بهادار  اوراق  کارای  و  منصفانه 
بنابراین این نوع نظارت ها می تواند کمکی در تحقق عادالنه بودن، 

ایجاد شفافیت معامالت و اطالعات بازار باشد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه های بانک مرکزی و 
پول  بازار  صندوق های  راه اندازی  آینده  سال  برای  بورس  سازمان 
است که در دنیا وجود دارد. این صندوق ها در ایران وجود ندارد که 

امیدواریم سال آینده آن را ایجاد کنیم.
سال  یک  از  کمتر  سررسید  با  پول  بازار  ابزارهای  به  اشاره  با  وی 
اشاره کرد و افزود: به دنبال این هستیم تا بانک ها هم بتوانند مانند 
ابزارهای دنیا، ابزارهای کوتاه مدت با مالحظات شرعی منتشر کنند.

میان سازمان  انجام شده  با هماهنگی های  داد:  ادامه  آبادی  صالح 
بورس و وزارت اقتصاد و دارایی این ابزارها در بازار ارائه می شوند 
و می تواند کمک کننده در توسعه ابزارهای بازار سرمایه باشند، این 

اقدامات به طور حتم برای سال آینده دنبال خواهند شد.
رییس کل بانک مرکزی به برنامه های مدنظر برای ایجاد تعامالت 
میان دیگر بازارها اشاره کرد و افزود: کمیته مشترک سازمان بورس و 
بانک مرکزی تشکیل شده است و جلسات متعددی در حال برگزاری 
است، این جلسات در جهت هماهنگی های مورد نیاز میان ۲ بازار 

خواهد بود.
وی اظهار داشت: امیدواریم این هماهنگی ها بتوانند کمک کننده به 

تعمیق بازارهای مالی کشور باشند.
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اولین  ساخت  آغاز  به  اشاره  با  نفت  وزیر   
گفت:  آینده  سال  در  کشور  پتروپاالیشگاه 
فروش نفت ایران در حیطه اختیارات وزارت 

نفت است.
 »جواد اوجی«  در حاشیه مراسم رونمایی 
کوره  نفت  ارزش  زنجیره  تکمیل  اسناد  از 
شرکت  در  بومی  فنی  دانش  از  استفاده  با 
پاالیش نفت بندر عباس در جمع خبرنگاران 
از  یکی  بندرعباس  نفت  پاالیشگاه  افزود: 
محصوالتش نفت کوره است و با توانمندی 
پژوهشگاه امروز شاهد تکمیل زنجیره نفت 

کوره هستیم.
وی ادامه داد: دانش فنی زنجیره نفت کوره 
در کشور توسط پژوهشگاه تکمیل شد و به 

زودی این پروژه آغاز خواهد شد.

کوره  نفت  تولید  اینکه  به  اشاره  با  اوجی، 
کاهش پیدا می کند گفت: سایر محصوالت با 
ارزش افزوده باال ایجاد خواهد شد. از جمله 
اسفنجی  تولید کک  نیز  محصوالت جانبی 

است که مورد نیاز صنایع آلومینیوم است.
وزیر نفت افزود: کشور وارد کننده کک است 
ایران  به  آبان سال ۹۷ صادرات کک  در  و 
تحریم شد اما امروز صاحب دانش فنی این 
قضایا شدیم و تولید کک اسفنجی  و سوزنی 

در کشور انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: فرایند پاالیشی کشور تغییر 
انرژی،  امنیت  تامین  بر  نگاه عالوه  و  کرده 

تامین خوراک پتروشیمی ها است. 
پتروپاالیشگاه ۳۰۰  اولین  داد:  ادامه  اوجی 
هزار بشکه ای را خود صنعت نفت در استان 

هرمزگان آغاز خواهد کرد. 
و  گاز  تولید  ظرفیت  نفت،  وزیر  گفته  به 
نفت با برنامه ریزی های انجام شده در بحث 
میلیارد   ۴.۵ گازی  و  نفتی  میادین  توسعه 
یورو قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی 
به امضا رسید. امروز بعد از ظهر نیز قرارداد 

دیگری به امضا می رسد. 
وی گفت: در سال آینده در میادین مشترک 
قراردادهایی  امضای  شاهد  کارون  غرب  و 

هستیم.
دولت سیزدهم  با شروع  کرد:  تاکید  اوجی 
افزایش  شاهد  حوزه  این  در  نفت  وزارت 
و  نفتی  های  فرآورده  و  گاز  نفت،  صادرات 
مجموع  در  و  بوده  پتروشیمی  محصوالت 

وصول درآمدها ۲.۵ برابر شده است. 

وزیر نفت گفت: عمده فروش نفت و درآمد 
در  و  است  بوده  نقدی  و  ارزی  صورت  به 
سررسید وصول شده و بخش کوچکی نیز 

تهاتر انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه فروش نفت در حیطه و 
اختیارات وزارت نفت است، افزود: در بودجه 
سال ۱۴۰۱ این ظرفیت  ایجاد شده تا سایر 
استفاده  ظرفیت  این  از  کشور  بخش های 

کنند.
اوجی ادامه داد: در صنعت نفت در خصوص 
پاالیشگاه هایی که مورد بهره برداری هستند، 
برنامه کیفی سازی ارزش افزوده محصوالت 
در قالب ۸ پروژه تعریف شده و هر ۲ ماه در 
وزارت نفت جلساتی داریم و این پروژه ها در 

سال های آینده به بهره برداری می رسند.

آغاز ساخت اولین پتروپاالیشگاه کشور در سال   ۱۴۰۱



اجتماعی
خبر

کولیوند: اولویت هالل احمر 
امدادرسانی به محرومان است

اصلی  اولویت  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
هالل احمر، امدادرسانی به محرومان و مستضعفان 

است.
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  کولیوند  پیرحسین 
همکاری میان جمعیت هالل احمر و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( که با حضور سیدمرتضی بختیاری 
برگزار شد با اشاره به تالش ها در راستای محرومیت 
زدایی در کشور گفت: دو مجموعه ای که می توانند 
قشر  مشکالت  رفع  به  بسزایی  کمک  هم افزایی  با 
امداد هستند.  احمر و کمیته  محروم کنند، هالل 
در این زمینه دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر تاکیدهای بسیاری داشته و حمایت های 

خوبی را انجام داده اند.
وی افزود: نتیجه یکی از همکاری ها در هفته های 
به  موفق  طرح  این  ذیل  که  بود  یاس  طرح  اخیر 
و  توانمندسازی  و  شده ایم  نفر  هزار   ۱۲ پوشش 
آموزش با همکاری کمیته امداد به خوبی انجام شده 

است.
یکی  احمر خاطرنشان کرد:  رئیس جمعیت هالل 
و کمیته  احمر  زمینه های همکاری هالل  از  دیگر 
زمینه  در  همکاری  نامه  تفاهم  اساس  بر  امداد 
برخوردار کشور است  ساماندهی ۲۰۲۰ محله کم 
داده  رخ  زمینه  این  در  خوبی  اتفاقات  تاکنون  که 
زدایی  محرومیت  مسیر  در  بزرگی  گام  می تواند  و 
احمر  هالل  اصلی  اولویت  امروز  باشد.  کشور  در 

امدادرسانی به محرومان و مستضعفان است.
کولیوند ادامه داد: توسعه آموزش همگانی یکی از 
بسترهای دیگری است که طبق تفاهم نامه با کمیته 
رفع  بسترساز  زیرا می تواند  یابد  توسعه  باید  امداد 
نیازها به صورت پایدار در بسیاری از زمینه ها باشد.

وی اظهارداشت: مردم مناطق محروم ایران، بسیار 
نجیب و با اصالت هستند و همواره در عرصه های 
مختلف در کنار نظام و دولت ایستاده و ضرورت دارد 
تا ما نیز در کنار این مردم باشیم و نیازهای آنها را در 
همه عرصه ها برطرف کنیم. امضای تفاهم با کمیته 
امداد امام خمینی )ره( این مسیر را هموار می کند تا 

خدمات بهتری به مردمان نیازمند ارائه شود.

سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
مسایل  به  اشاره  با  زیست  محیط  حفاظت 
حادث شده در این بخش و شرایط اقلیمی 
دولت سیزدهم مساله محیط  کشور، گفت: 
زیست را به موضوع درجه یک کشور تبدیل 

می کند.
گشایش  آیین  در  سالجقه«  »علی  دکتر 
دوباره مرکز آموزش محیط زیست و تربیت 
محیط بان کشور مستقر در استان البرز، با 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره 
روز درختکاری در پنج سرفصل برای محیط 
محیط  حفاظت   سازمان   افزود:  زیست، 
این عمل  تا  زیست عزم خود را جزم کرده 
به فرمایشات را به منصه ظهور بگذارد زیرا 
انقالب  رهبر  که  آنچه  و  است  ما  تکلیف 
تمام  و  است  فرض  ما  همه  بر  اند  فرموده 

سازمان برای اجرای آن بسیج می شود.
وی اظهار داشت:  دولت سیزدهم نشان داد 
اول  درجه  مساله  زیست  محیط  مساله  که 

کشور است.
معاون رییس جمهور  گفت:  زمان آن گذشته 
که دولتمردان مخربان محیط زیست باشند و 
بر همه ما فرض است که در سلسله مراتب 

والیی به این مساله جامه عمل بپوشانیم.
سالجقه با بیان اینکه رییس جمهور همواره 
می  زیستی  محیط  پیام  یک  جلسات  در 
نمی  کلنگ  دیگر  دولت  این  افزود:  دهند، 
زند،  بلکه به دنبال آن است تمام پروژه های 
معطل مانده و سرمایه های کشور را به ارزش 

افزوده تبدیل کند.
کشور در حال خفگی از پالستیک است

به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رییس  معاون 
انباشتی  کشور  مختلف  های  عرصه  اینکه 
این  داشت:  اظهار  است،  شده  پالستیک  از 
وضعیت در استان های البرز و تهران بسیار 
تاسف برانگیز است به طوریکه تمام دشت ها 
زیر پالستیک رفته  در حالیکه این ۲ استان 
پیشانی کشور هستند و هر کسی وارد کشور 

ما می شود از این ۲ استان عبور می کند.
مقام  ابالغی  های  سیاست  به  اشاره  با  وی 
معظم رهبری، گفت: از این پس جرم انگاری 

جدی  صورت  به  زیست  محیط  به  تعرض 
پرداخته می شود و دیگر اجازه نخواهیم داد 
بیش از این محیط زیست تخریب شود که 
یا استانداران و مسووالن استانی وارد کار می 
عنوان ضابط قضایی عمل  به  ما  یا  و  شوند 

می کنیم.
سالجقه با بیان اینکه مردم نباید تقاص سهل 
انگاری ما را بدهند، افزود: در ایران دیگر این 

مسایل را نمی پذیریم.
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
  ،۱۴۰۱ سال  نوروز  رسیدن  فرا  به  اشاره  
تصریح کرد: در آستانه سال نو طرح »مسیر 
سبز کشور« را به استانداران ابالغ کردیم که 
یکی از راه های اصلی رسیدن به این طرح 

پاک شدن عرصه ها از پالستیک است.
مبارزه  جهانی  اجالس  برگزاری  به  وی 
اسفند  اوایل  در  نایروبی  در  پالستیک  با 
نایروبی  اجالس  در  گفت:  و  کرد  اشاره  ماه 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان نایب رییس 
شد  مصوب  نامه  قطع   ۱۳ که  شد  انتخاب 
که  بود  ها  آن  از  یکی  پالستیک  بیانیه  که 

معیارهای جهان که ما را مسوول کرد تا در 
و  ای  گلخانه  گازهای  و  گازکربنیک  بحث 

متان ورود کنیم.
ای  آینده  در  شاید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سوخت  دیگر  معیارها  به  توجه  با  نزدیک 
خودمان  باید  افزود:  ندهند،  ما  به  هواپیما 
های  سیاست  و  دینی  های  آموزه  در  آنچه 
ابالغی رهبر را رعایت می کنیم ولی متعهد 
جاده  این  چون  باشیم  هم  دنیا  مسایل  به 

روابط دو طرفه است.
محیط  وضعیت  امروز  داد:  ادامه  سالجقه 
برانگیز  تاسف  ا  کشور  شهرهای  در  زیست 
است به طوریکه تمام دشت ها زیر پالستیک 
کارهای   کرج  دره  حلقه  در  اکنون   . است 
زیست محیطی خوبی انجام شده ولی منابع 
آب و خاک پایین دست دچار مشکل خواهد 

شد.
فناوری  نو به کمک محیط بانان بیایند

معاون رییس جمهور در ادامه به راه اندازی 
تربیت  و  زیست  محیط  آموزشکده  دوباره 
سال   ۲ از  پس  البرز  در  کشور  بان  محیط 

و گفت:  اشاره کرد  تاریخ منحل شدنش  از 
و  بوده  کشور  های  سرمایه  بانان  محیط 
افرادی هستند که باب شهادت را برای کشور 

ما باز کردند.
وی اظهار امیدواری کرد که این آموزشکده 
برود و  اوج خود  به سمت و سوی روزهای 
محیط بانان به نحو مطلوب از جنبه اخالقی 
و اسالمی تربیت شده و سپس محیط زیست 

در محیط بان تجلی یابد.
وی گفت: بایستی با استفاده از تمام ظرفیت 
دوربین،  و  پهپاد  همچون  دنیا  روز  های 
محیط بان آموزش های الزم را دیده و در 
وفق  تا  ببیند  آموزش  نیز  قضایی  مسایل 

مقررات کاری خود فعالیت کند.
در  پس  این  از  اینکه  بر  تاکید  با  سالجقه 
برای  بایستی  بانان  محیط  جذب  فراخوان 
هر منطقه و استان محیط بانان بومی همان 
منطقه جذب شوند، افزود: محیط بانان باید 
شرایط  بایستی  مرکز  این  و  باشند  ورزیده 
آمادگی  و  بدنسازی  و  ورزش  برای  مناسب 

جسمانی را داشته باشد.

دولت سیزدهم محیط زیست را به 
موضوع درجه یک کشور تبدیل می کند

اخالق  کمیسیون  موقت  رئیس 
اجتماعی  مددکاران  جهانی  فدراسیون 
مددکاری  جهانی  روز  شعار  گفت: 
میالدی  جدید  سال  برای  اجتماعی 
عنوان   با  زیست  محیط  بر  تمرکز  با 
“همیاری برای ساخت دنیای اجتماعی 
جدید سازگار با محیط زیست: همه را 

در نظر بگیریم” انتخاب شد.
روز  افزود:  چلک  موسوی  حسن  سید 
جهانی مددکاری اجتماعی سومین سه 
میالدی  سال  هر  در  مارس  ماه  شنبه 
این  میالدی،   ۲۰۲۲ سال  در  است. 
با ۲۴ اسفند  روز ۱۵ مارس و مصادف 
سال ۱۴۰۰ است. شعار “همیاری برای 
ساخت دنیای اجتماعی جدید سازگار با 
محیط زیست: همه را در نظر بگیریم”بر 

اساس یک تم جهانی است.  
دبیرکل  گذشته،  سال  کرد:  اضافه  وی 
دعوت  جهانیان  از  متحد  ملل  سازمان 
کرد از تهدید "پاندمی کرونا" به عنوان 
دنیای جدید  ساخت  برای  فرصت  یک 
همراه با رفع بی عدالتی ها و تبعیض ها 
و آلودگی ها و ایجاد دنیایی متعادل تر 
جای  طبیعی  و  انسانی  معیارهای  که 
باشد  گرفته  را  اقتصادی  معیارهای 
استفاده کنند تا زمینی قابل سکونت و 

زیباتر تحویل نسل بعد دهند.
اخالق  کمیسیون  موقت  رئیس 
اجتماعی  مددکاران  جهانی  فدراسیون 
گفت: در این شعار، آشکارا به همزیستی 
و  اجتماعی  محیط  و  زیست  محیط 
توجه  دیگر،  عبارت  به  یا  اقتصادی  
همزمان به بقا و بهزیستن در کنار هم 

اشاره شده است.  
اخالق  کمیسیون  موقت  رئیس 
فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی با 
بیان اینکه نقش مددکاران اجتماعی در 
بحران های نظامی و جنگ ها  برجسته 
است، افزود: یکی از زمان هایی که نقش 
بیشتری  اهمیت  اجتماعی  مددکاران 
پیدا می کند در بحران های نظامی است.

بدون  افزود:  چلک  موسوی  سیدحسن 
زندگی  ابعاد  تمامی  بر  ها  جنگ  شک 
تاثیرات  جوامع  تمامی  در  ها  انسان 
در  اما  خواهندگذاشت  را  خود  منفی 

این میان برخی از مردم به ویژه کودکان، 
افراد  بیماران،  فقرا،  سالمندان،  زنان، 
بی  های  خانواده  و  معلولیت  دارای 
سرپرست بیش از دیگران تاثیرات تلخ و  
منفی جنگ را در زندگی خود احساس 
کس  هیچ  که  احساسی  کرد.  خواهند 
آن  ندارد  دوست  دنیا  کجای  هیچ  در 
انسان ها دوستدار  را تجربه کند چراکه 
صلح، دوستی و آرامش هستند نه جنگ 
و خونریزی مردم، این در حالی است که 
جنگ ها تنفر و خشونت را ترویج می 

دهند.
جهانی  فدراسیون  اخالق  کمیسر   
این  به  پاسخ  در  اجتماعی  مددکاران 
در  اجتماعی  مددکاران  از  که  سئوال 
رود،  می  انتظاراتی  چه  ها  بحران  این 
گفت: مددکاران اجتماعی به عنوان افراد 
متخصص درحوزه اجتماعی و به تناسب 
دانش، تجربه، توانایی ها ومهارت هایی 
که دارند، می توانند نقش های مهمی 
این نقش ها در حین  انجام  دهند.  را 
جنگ ها و بعد از آنها اهمیت بیشتری 
خواهد داشت. شناسایی به موقع افرادی 
که از جنگ ها تاثیر می پذیرند به ویژه 
دارای  افراد  سالمندان،  زنان،  کودکان، 
معلولیت و بیماران،  تالش برای برقراری 
درگیر  های  خانواده  اعضای  ارتباط  
ندارند، تسهیل  اطالع  از هم  جنگ که 
برای  اجتماعی  حمایت  به  دسترسی 
هدف  های  گروه  به ویژه  مردم   همه 
منابع  شناسایی  اجتماعی،   مددکاری 
اجتماعی که در این شرایط می توانند به 
مردم کمک کنند و تشکیل گروه های 
مددکاری اجتماعی بویژه برای کودکان 
و افرادی که خانواده های شان در جنگ 
کشته شدند از جمله کارهایی است که 
مددکاران می توانند در آنها ایفای نقش 

کنند.
همچنین  کرد:  اضافه  چلک  موسوی 
می توان به نقش های دیگر مددکاران 
نیازهای  شناسایی  جمله  از  اجتماعی 
دارای اولویت مردم به خدمات اجتماعی 
های  ظرفیت  از  استفاده  نیاز،  مورد 
سایر  و  خیرین  مردمی،  مشارکت های 
از  ها و حتی خارج  منابع درون کشور 

کمک  برای  جنگ  درگیر  کشورهای 
ارائه  برای  بنگاه ها  به مردم، شناسایی 
انجام   راستای  در  مردم  به  خدمات 
نقاط  شناسایی  اجتماعی،  مسئولیت 
قوت وضعف در ارائه خدمات اجتماعی 
انعکاس  و  ها  جنگ  بعداز  و  حین  در 
تیم  با  همکاری  مرتبط،  مسوولین  به 
جنگ  حین  توانبخشی  و  درمان  های 
اینکه  بر  تاکید  با  کرد.وی  اشاره  هم 
وظایف مددکاران اجتماعی به مواردی 
که اشاره شده خالصه نمی شود، افزود: 
اسکان  مراکز  ها،  اردوگاه  در  حضور 
آوارگان، مراکز درمانی، مراکز نگهداری 
ارائه  و  ها  جنگ  از  بازمانده  کودکان 
استفاده  اجتماعی،   مددکاری  خدمات 
دولتی  غیر  های  سازمان  ظرفیت  از 
تالش  مردم،  به  خدمات  ارایه  برای 
احتمال  دارای  افراد  شناسایی  برای  
مختلفی  های  رفتار  برای  باال  خطر 
ازقبیل خودکشی با همکاری متخصین 
ارتباط  روانپزشکی،   و  روانشناسی 
مستمر وهدفمند با خانواده هایی که از 
جنگ تاثیر پذیرفتند،  ایجاد حساسیت 
برای  بیشتر  تالش  برای  مسوولین  در 
ارایه خدمات به مردم،  شناسایی خالء 
های قانونی و سیاستگذاری برای ارای 
خدمات در جنگ ها به مردم  استفاده 
از این موارد برای اصالح قوانین یا قانون 
گذاری ها و سیاستگذاری های جدید، 
و  شده  انجام  اقدامات  مستندسازی 
های  آموخته  درس  و  تجارب  ثبت 
ها  جنگ  درگیر  اجتماعی  مددکاران 
برای ارائه به مددکاران اجتماعی دیگر 

انتظارات دیگری است که از مددکاران 
و  نظامی  بحران های  در  اجتماعی 
جنگ ها می رود.رییس کمیسیون اخالق 
اجتماعی  مددکاران  جهانی  فدراسیون 
گفت: توجه به شرایط فرهنگی و حتی 
خرده فرهنگ های مردم درگیر جنگ، 
اجرای برنامه های مددکاری اجتماعی 
نگهداری،  مراکز  در  به ویژه  ای  جامعه 
برای  جنگ  از  بعد  حتی  و  اردوگاه ها 
افراد، انجام تحقیقات علمی و استفاده 
از این یافته ها برای ارائه خدمت بهتر، 
افرادی  خودمراقبتی  مهارت  به  توجه 
و  افراد  به  از جنگ  بعد  و  درحین  که 
ارایه می  بازماندگان جنگ ها خدمات 
دهند، استفاده از تکنولوژی ها و فضای 
مددکاری  خدمات  ارایه  برای  مجازی 
اجتماعی از راه دور، خالقیت و نوآوری 
برای ارائه خدمات به مردم در جنگ ها 
و  بومی  از ظرفیت های  بهره گیری  با 
زیست بوم هر کشور نیز از دیگر نقش 
های دیگر مددکاران اجتماعی در مواقع 

بحرانی است.
موسوی چلک افزود: جنگ ها سالمت 
سالمت  جمله  از  مردم  جانبه  همه 
جدی   به طور  را  مردم  اجتماعی 
هم  چهارشنبه  فردا  کنند.  می  تهدید 
روز  این  مناسبت  به  ملل  سازمان  در 
آقای  که  شود  برگزارمی  مراسمی 
انجمن  مدیره  هیات  عضو  علمایی 
رئیس  و  ایران  اجتماعی  مددکاران 
عضو  و  انجمن  الملل  بین  امور  کمیته 
فدراسیون جهانی  ملل  کمیته سازمان 

در آن سخنرانی دارند.

همیاری برای ساخت دنیای اجتماعی جدید 
سازگار با محیط زیست

معاون اول قوه قضاییه گفت: تقویت 
سازکارها، هماهنگی و نظارت جدی 
مطالبه  فساد  با  مبارزه  متولیان  بر 

جدی قوه قضاییه است.
به نقل  از معاونت اول قوه قضاییه، 
محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نظارتی  شورای  جلسه  در  مصدق 
امور  قضایی  مجتمع  مشورتی 
اقتصادی با تأکید بر استمرار عملیاتی 
مشورتی  نظارتی  شورای  شدن 
امور  افزود: مدیریت مجتمع قضایی 
اقتصادی باید تقویت شود و در عین 
حال، نظارت جدی بر عملکرد مراجع 

قضایی و ضابطان اعمال شود.
وی اظهارداشت: ریاست قوه قضاییه 
فساد  بر  قاطع  مبارزه  بر  همواره 
مجتمع  دادگاه های  آرای  اتقان  و 
روزافزون  هماهنگی  و  دارد  تأکید 
درباره مبارزه با فساد در کنار نظارت 
فرایندهای  در  کارآمد  و  مستمر 
قضایی مطالبه جدی وی است و در 
بازنگری  و  آسیب شناسی  راستا  این 
شیوه نامه های  و  دستورالعمل ها  در 

گرفته  قرار  کار  دستور  در  مربوطه 
است.

والمسلمین  االسالم  حجت 
کل  دادستان  منتظری  محمدجعفر 
کشور گفت: با بررسی شرایط کنونی 
مجتمع  تأسیس  زمان  شرایط  و 
فلسفه  و  اقتصادی  امور  قضایی 
می توان گفت  مجتمع،  این  تشکیل 
که ضرورت های تشکیل این مجتمع 
کنار  در  و  است  باقی  خود  قوت  به 
آسیب شناسی و رفع ایرادها، کار این 
دادگاه  و  دادسرا  بخش  در  مجتمع 

بایستی با قدرت ادامه یابد.
این  تمرکز  اظهارداشت:  منتظری 
خاص  پرونده های  بر  باید  مجتمع 
ارجاع  از  و  باشد  اقتصادی  مهم  و 
باید  آن  به  غیرمرتبط  پرونده های 
دقیق،  رسیدگی  و  شود  خودداری 
سریع، قاطع و تخصصی همواره باید 

در دستور کار مجتمع قرار گیرد.
علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
حفاظت  مرکز  رئیس  عبداللهی 
گفت:  قضاییه  قوه  اطالعات  و 

امور  قضایی  مجتمع  رسیدگی های 
شده  مردم  دلگرمی  باعث  اقتصادی 
تصور  مفسدان  از  بسیاری  و  است 
به  روزی  آنها  پای  که  نمی کردند 
دادگاه باز شود اما با همت قضات این 
قضایی،  قاطعیت دستگاه  و  مجتمع 
امروزه تعداد زیادی از آنان در حال 
سپری کردن دوران محکومیت خود 
با  باید  حتماً  روند  این  و  هستند 

جدیت تداوم یابد.
سازمان  رئیس  خداییان  اهلل  ذبیح 
در  گفت:  کشور  کل  بازرسی 
دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی 
مشورتی  شورای  اقتصادی  امور 
هم  که  شده  پیش بینی  نظارتی   –
نظارتی  شأن  هم  و  مشورتی  شأن 
می تواند  مشورتی  بعد  در  و  دارد 
موضوعات مبارزه با فساد را بررسی 
و آسیب شناسی کند و حتی پیشنهاد 
اصالح قوانین و مقررات و رویه ها را 
به دستگاه های تقنینی و نظارتی ارائه 
به  این ظرفیت  از  کند و الزم است 

خوبی استفاده شود.

کل  رئیس  جلسه  این  ادامه  در 
گفت:  تهران  استان  دادگستری 
دادسرا  با  شده  انجام  هماهنگی  با 
به  رسیدگی  درباره  خوبی  اقدامات 
پرونده های مفاسد اقتصادی در حال 
به  روز  این هماهنگی  و  است  انجام 
روز افزایش خواهد یافت و در سال 
آینده شاهد اقدامات تحولی و مثبت 

در این زمینه خواهیم بود.
و  عمومی  دادستان  صالحی  علی 
آمادگی  اعالم  ضمن  تهران  انقالب 
اصالح  در  همکاری  گونه  هر  برای 
شیوه نامه های  و  دستورالعمل ها 
امور  قضایی  مجتمع  به  مربوط 
اقتصادی خاطر نشان کرد: در چند 
و  هماهنگی  جلسه   ۱۱ اخیر  ماه 
ویژه  دادسرای  قضات  با  نظارتی 
همه  و  شده  برگزار  اقتصادی  امور 
صورت  به  مجتمع  مهم  پرونده های 

روزانه پیگیری و رصد می شوند.
از  مواردی  جلسه  این  ادامه  در 
دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی 

امور اقتصادی اصالح شد.

معاون اول قوه قضاییه: 
مبارزه با فساد مطالبه 
جدی قوه قضاییه است

خبر

وزیر آموزش و پرورش:
شهدا برترین انسان ها و شهادت فوق همه 

نیکی هاست

وزیر آموزش و پرورش گفت: شهدا برترین انسان ها و شهادت فوق 
همه نیکی هاست، ما تعهدات زیادی نسبت به شهدا داریم که باید 

به آن ها پایبند باشیم.
شهدای  خانواده های  از  جمعی  با  دیدار  در  امروز  نوری  یوسف 
فرهنگی که در ساختمان شهید رجایی و به مناسبت۲۲ اسفندماه، 
روز بزرگداشت شهدا برگزار شد، با گرامیداشت »روز شهید و هفته 
سربازان گمنام امام زمان)عج(«، اظهارکرد: مصداق آیات نور الهی در 
قرآن کریم، شهدا هستند بر اساس برخی از آیات قرآن، شهدا همواره 

زنده و ناظر اعمال ما هستند.
همواره  افزود:  و  برشمرد  خداوند  خاص  برگزیدگان  را  شهدا  وی 
برگزیدگانی  شهدا  خانواده های  هستیم  شهدا  خانواده های  قدردان 

هستند که خداوند نعمتش را بر آن ها ارزانی داشته است.
نوری با اشاره به میالد حضرت علی اکبر علیه السالم و روز جوان، 
تصریح کرد: اغلب شهدای ما جوان بودند و همچون حضرت علی 
به  والیت  از حریم  دفاع  و  اسالم  اعتالی  راه  در  السالم  علیه  اکبر 

شهادت رسیدند.
وی با تبریک پیشاپیش میالد منجی عالم بشریت حضرت مهدی 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، گفت: امیدواریم پرچم اسالم به دست 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( به حضرت مهدی عجل اهلل تعالی 
جامعه  بزرگترین سرمایه  شهدا،  قطعاً  الشریف سپرده شود؛  فرجه 

مهدوی است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تالش داریم از نیروهای متخصص و 
انقالبی در بدنه ستادی استفاده کنیم و در این راستا نیازمند نصایح 

و راهنمایی های خانواده شهدا هستیم.
وی افزود: همواره نیازمند موعظه خانواده شهدا هستیم تا از مسیر 
شهدا و آرمان های انقالب خارج نشویم. بنابراین برای تحقق اهداف 

شهدا تالش خواهیم کرد.
عضو کابینه دولت مردمی، خاطرنشان کرد: شهدا برترین انسان ها 
و شهادت فوق همه نیکی هاست، ما تعهدات زیادی نسبت به شهدا 
داریم که باید به آن ها پایبند باشیم. وی صبر خانواده های شهدا را 
ستودنی دانست و افزود: استقامت در مسیر شهدا و پایبند بودن به 
آرمان آن ها از ویژگی های منحصر به فرد خانواده های شهداست. زهرا 
پناهی روا مشاور وزیر در امور بانوان نیز در ابتدای این دیدار گفت: 
خانواده های شهدا همواره با صبر و استقامت در راه اعتالی اسالم 
تالش می کنند. در این دیدار صمیمانه خانواده های شهدای فرهنگی 

که در ۲۲ اسفند به فیض شهادت نائل آمده اند، حضور داشتند.

4

استفاده از شبکه شاد برای تقویت برنامه های آموزشی، ارتقایی، ترویجی و تبلیغی
 مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
پرورش  و  آموزش  وزارت  اجتماعی  آسیب های 
منظور  به  از ظرفیت شبکه شاد  بهره گیری  از 
تقویت برنامه های آموزشی، ارتقایی، ترویجی و 

تبلیغی خبر داد.
افزود:  زمینه  این  در  شکوهی  مسعود    
زمینه سازی الزم برای اجرای فعالیت راهنمایی، 
مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
همه  برای   مدارس،  مشاوران  از  بهره گیری  با 
روستایی  شهری،  مناطق  در  دانش آموزان 
خدمـات  پوشش  تحت  عشایری،  مناطق  و 
مشاوره ای و پیشگیـری از آسیب های اجتماعی 
صورت  حضوری،  و  حضوری  غیر  شکل  به 

می گیرد.
فرهنگی  و  پرورشی  معاونت  داد:  ادامه  وی 
فعالیت ها  این  کیفیت  که  است  آن  درصدد 

بر  دسترسی  که  مناطقی  در  خصوص  به  را 
و  کرده  تقویت  نیست،  موجود  خط)آنالین(، 
ارائه خدمـات، از طریق  برای ایجاد عدالت در 

حضوری عمل کند.
و  آموزش  وزارت  کرد:  خاطرنشان  شکوهی 
بالندگی  و  تربیت  آموزش،  از یک سو  پرورش 
و  دارد  برعهده  را  جامعه  مستعد  انسان های 
کشور  انسانی  نیـروی  نیـازهای  تأمین کننده 
اقتصادی  در بخش های فرهنـگی، اجتماعی و 
است و از سوی دیگر تربیت آینده سازان وفادار 
به انقالب اسالمی، متدیّن، شجاع، با بصیرت و 

مقاوم را برعهده دارد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش با اشاره 
به بسترسازی شبکه شاد در تقویت برنامه های 
آموزشی، ارتقایی، ترویجی و تبلیغی گفت: جلب 

مشارکت و ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان، 
ایـجاد جذابیـت  زمیـنه سازی جهت  والدین، 
در بعـد محتوایـی جهت ارائه خدمات مشورتی، 
آموزشی،  و  مشاوره ای  راهنمایی،  ارتقایی، 
و  دانش  ارتقای  و  ارتقـایی  آموزش های   ارائه 
در  که  است  برنامه هایی  جمله  از  مهارت های 

جهت تقویت برنامه های شاد درنظر گرفته ایم.
اداره  فعالیت های  از  برخی  به  همچنین  وی 
برابر  در  مراقبت  و  مشاوره  تربیتی،  امور  کل 
از  پیشگیری  برای  اجتماعی  آسیب های 
ارائه  افزود:  و  کرد  اشاره  اجتماعی  آسیب های 
خدمات در چارچوب برنامه نماد )نظام مراقبت 
دانش آموزان( و ارائه خدمات سریع و به موقع 
مشاوره ای و روان شناختی از طریق خط ملی 
این  از جمله  استان ها،  تمامی  در  نماد ۱۵۷۰ 

فعالیت هاست

چهارشنبه 25     اسفند 1400 سال چهارم - شماره     120



اخبار

کارگاه خانگی نخ ریسی پشم در 
قصرشیرین به بهره برداری رسید

کارگاه خانگی نخ ریسی پشم شهرستان قصرشیرین 
روز سه شنبه به منظور اشتغالزایی بانوان در محل 

فنی و حرفه ای به بهره برداری رسید.
حاشیه  در  قصرشیرین  فرماندار  تاتار«  »مرادعلی   
افتتاح این کارگاه، گفت: این کارگاه با هزینه شخصی 
با اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

راه اندازی شده است.
وی اظهار داشت: بیش از ۳۰ نفر از بانوان عالقمند 
اند که برای رفاه حال  در این کارگاه مشغول شده 
آن ها  اقدام به خرید دستگاهای نخ ریسی شده و به 
هر نفر یک هزار کیلوگرم پشم نیز به صورت رایگان 

در اختیار آن ها قرار داده شده است.
بانوان  این  به  آموزش  گفت:  قصرشیرین  فرماندار 
در  نمی توانند  که  بانوانی  و  ارایه  رایگان  صورت  به 
کارگاه حضور داشته باشند با دریافت پشم و دستگاه 
به ریسندگی کرده و نخ  اقدام  ریسندگی در منزل 

تولید شده از آن ها خریداری می شود.
وی ادامه داد: این دستگاه نیز به صورت اقساط به 
آن ها واگذار و پشم مورد نیاز برای این کارگاه نیز از 

دامداران منطقه تهیه می شود.
او گفت: امروزه، یکی از مباحث مهم در حوزه زنان 
اشتغال است، کار زنان در حالی در بسیاری مواقع 
باعث استقالل زنان و افزایش اعتماد به نفس آن ها 
اقتصاد خانواده  توانند در  می شود و همچنین می 

سهیم باشند.

فرماندار جوانرود : تمهیدات 
الزم برای حضور مسافران در 
جوانرود پیش بینی شده است

 فرماندار جوانرود گفت: تمهیدات الزم  در کمیته 
های ۱۰ گانه خدمات سفر برای استقبال از مسافران 

نوروزی در شهرستان جوانرود انجام شده است.
دومین جلسه  در  یوسفی عصر سه شنبه  رستگار   
به  اشاره  با  جوانرود  شهرستان  سفر  خدمات  ستاد 
توجه  با  افزود:  شهرستان  این  بودن  پذیر  گردشگر 
 ، شده  برداشته  کرونایی  های  محدودیت  اینکه  به 
امسال شاهد حضور زیادی از مسافران و گردشگران 
همه  باید  رو  این  از  هستیم  جوانرود  شهرستان  به 
نوروزی  خدمات  برای  را  الزم  آمادگی  ها  دستگاه 

داشته باشند.
بر  مستمر  نظارت  اکنون  کرد:  خاطرنشان  یوسفی 
بازار و اماکن اقامتی و بین راهی ، ساماندهی ترافیک 
تامین روشنایی در بوستان ها و معابر زیباسازی شهر 
مسافران،  عمومی  امنیت  تامین  مختلف،  ابعاد  در 
رسیدگی  به وضعیت بوستان ها ، لکه گیری آسفالت 
در  اماکن گردشگری  فراهم سازی  و  معابر عمومی 

دستور کار دستگاه های مربوطه قرار دارد.
ادارات دولتی شیفت خدمت رسانی  یادآورشد:  وی 
خود را در نوروز فعال کرده و دستگاه های خدمات 

رسان نیز در ایام نوروز فعال خواهند بود. 
مدیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
سیل  شاهد  امسال  گفت:  نیز  جوانرود  شهرستان 

بسیار زیاد مسافران به این شهرستان خواهیم بود .
گردشگری   های  ظرفیت  افزود:   بهرامی  سیروس 
می  آن  جای  جای  و  است  باال  جوانرود  شهرستان 
نوروزی  مسافران  و  گردشگران  حضور  بستر  تواند 

باشد.
از  مسافران   به حضور  توجه  با   : داشت  اظهار  وی 
تمام  از  بایستی  شهرستان  این  به  کشور  سراسر 

ظرفیت ها برای استقبال از آنان استفاده کنیم.
شهرستان جوانرود با بیش از ۷۵ هزار نفر جمعیت در 

۸۶ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه واقع شه است.

۲۴ میلیارد ریال طرح اشتغالزا 
در گیالنغرب به تصویب رسید

اشتغالزا  طرح  گفت: ۲۷  گیالنغرب  فرمانداری  سرپرست 
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان با ۲۴ 

میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید.
 حشمت رضایی روز سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری گیالنغرب، افزود: این طرح ها در حوزه 
کشاورزی و دامپروری در مجموع ۳۸ نفر اشتغال ایجاد می 
کند که از محل  اعتبارات مشاغل خانگی و بند ب تبصره 
۱۶ بررسی و به تصویب رسید.وی اظهار داشت: در مجموع 
امسال برای سه هزار و ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده که از 
این تعداد فرصت شغلی یک هزار و ۸۵۷ نفر مستقیم و یک 
فرمانداری  است.سرپرست  غیر مستقیم  نفر  و ۳۹۳  هزار 
گیالنغرب گفت:اشتغال ایجاد شده در سال جاری معادل 
اشتغال  توسعه  سند  براساس  ابالغی  برنامه  درصد   ۱۲۴
استان کرمانشاه بوده و از این حیث این شهرستان از بین 

شهرستان های استان رتبه چهارم را کسب کرده است.

 استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه همه مدیران 
و دستگاه های اجرایی باید تمام موانع واحدهای 
تولیدی استان را بردارند، گفت: سال آینده در 
استان کرمانشاه واحد تولیدی کم کار و تعطیل 
نباید وجود داشته باشد و همه آنها باید تعیین 

تکلیف شوند.
در  چهارشنبه  روز  امیری مقدم«  »بهمن 
و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  یازدهمین 
شهدای  سرسرای  در  که  خصوصی  بخش 
دولت استانداری برگزار شد، گفت: برای استان 

کرمانشاه به عنوان استانی کم برخوردار وجود 
گونه  هیچ  تعطیل  و  کم کار  تولیدی  واحد 

توجیهی وجود ندارد و قابل قبول هم نیست.
واحدهای  قالب  در  تسهیالت  دریافت  وی 
تولیدی و هزینه کردن آن در زمینه های دیگر 
خیانتی  و  ظلم  را  استان  از  خارج  در  حتی  و 
بزرگ دانست و گفت: گزارشاتی از این دست 
را  این تسهیالت  دریافت کردیم و کسانی که 
در مسیری غیر از تولید و اشتغال استان هزینه 
کنند باید این بودجه ها را به استان برگردانند.

مقام عالی دولت در استان کرمانشاه در ادامه 
برای واحدهای  بیشتری  خواستار مشوق های 
تولیدی فعال و رفع موانع آنها شد و در ادامه 
تصریح کرد: در برنامه ریزی اشتغال سال آینده 
سهم هر دستگاهی باید مشخص باشد و شغلی 
قرار داشته  بیمه  بپذیریم که تحت پوشش  را 
باشد در حالی که امروز ۶۹ درصد مشاغل ما 

غیررسمی است.
دستگاه های  اینکه  به  اشاره  با  امیری مقدم 
خدمات رسان )پاالیشگاه نفت، گاز و برق( ملزم 
اظهار  نیستند،  مرکز  بخشنامه های  اجرای  به 
کرد: هر بخشنامه ای که برای واحدهای تولیدی 

با  بایستی  اجرا  از  قبل  کند  ایجاد  مشکلی 
استانداری هماهنگی های الزم صورت بگیرد تا 
در صورت لزوم با وزیر مربوطه و رییس جمهوری 
جهت بخشودگی آنها مذاکرات الزم انجام شود.

استاندار کرمانشاه در خصوص تخلفات فراوان 
در حوزه مسکن هم گفت: متاسفانه این تخلفات 
اداره  در جای جای استان مشاهده می شود و 
شهر با این شیوه امکان پذیر نیست و قبال هم 
تاکید کردیم که ماده ۱۰۰ نباید محل درآمد 
باید  باشد و اصول ساختمان سازی  شهرداری 
به نحوی باشد تا مردم کمترین تخلف را داشته 

باشند.
امیری مقدم، هماهنگی و تعامل بین واحدهای 
تولیدی و صنعتی را یکی از مشکالتی دانست 
ادامه  در  و  شود  برطرف  باید  آینده  سال  که 
افزود: اگر بر اساس بیانات مقام معظم رهبری 
و  جهادی  به صورت  را  کار  ها  حوزه  همه  در 
اعتقادی انجام می دادیم امروز وضعمان خیلی 

بهتر بود.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش 
از هزار واحد تولیدی و صنعتی با بیش از ۳۰ 

هزار اشتغالزایی دارد.

استاندار: کرمانشاه سال آینده واحد 
تولیدی کم کار و تعطیل نباید داشته باشد

اخبار

توزیع کاالهای اساسی در این 
روزهای پایانی سال ضروری است

استاندار لرستان گفت: توزیع کاالهای اساسی مرتبط با 
رزق و روزی و زندگی مردم باید با برنامه ریزی و اقدام به 

موقع توزیع شود.
 جلسه اقدام مشترک تنظیم بازار استان لرستان با حضور 
فرهاد زیویار استاندار، مدیران کل امور اقتصادی، صنعت، 
معدن و تجارت، جهادکشاورزی، اتاق اصناف و رؤسای 
ادارات مرتبط درباره کنترل و نظارت الزم بر بازار شب 

عید برگزار شد.

استاندار گیالن: همه دستگاه ها 
برای ارائه خدمات مطلوب به 
گردشگران تعامل داشته باشند

ارائه  جهت  در  دستگاه ها  همه  گفت:  گیالن  استاندار 
خدمات مطلوب به گردشگران، تعامل داشته باشند و به 

صورت هم افزا عمل کنند.
در  استان  ورودی  از  بازدید  جریان  در  عباسی  اسداهلل 
محدوده شهرستان رودبار و تدابیر انجام شده برای تسهیل 
جمع  در  نوروز  فرارسیدن  آستانه  در  هموطنان  تردد 
خبرنگاران اظهار داشت: امسال شاهد حضور گردشگران 
زیادی به گیالن خواهیم بود و در راستای بهبود خدمات 
سفر و آماده سازی استان برای میزبانی از مسافران نوروزی، 
با  مرتبط  موضوعات  و  تشکیل  قرارگاهی  فوریت  قید  با 

خدمات سفر بررسی شد.
نماینده عالی دولت در گیالن ، توجه به موضوع ترافیک و 
نیز فعالیت هرچه بهتر دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان 
و  هم افزایی  با  باید  کرد:  بیان  و  خواند  ضروری  امری  را 
تعامالت بین بخشی خدمات مطلوبی به گردشگران ارائه 

شود.
استاندار گیالن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را در 
ایمنی سفر و سالمت جان هموطنان با اهمیت دانست و از 
مسافران نوروزی نیز خواست با توجه به موضوع یادشده، 
در کاهش ترافیک و تصادفات رانندگی نقش آفرینی کنند.

گذشته  سال   ۲ طی  کرونا  شیوع  به  اشاره  با  عباسی 
خاطرنشان کرد: گرچه در زمان حاضر شاهد کاهش شمار 
مبتالیان هستیم و واکسیناسیون نیز در حد قابل قبولی 
است، اما مالک انجام سفرهای نوروزی، مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کروناست و از همه هموطنان می خواهیم مراعات 
توصیه های بهداشتی را به طور جدی موردنظر قرار دهند.

راهور  و  راه  پلیس  رئیسان  انتظامی،  فرماندهی  جانشین 
استان و نیز مدیران کل دستگاه های اجرایی خدمات رسان 
و عضو ستاد تسهیالت سفر نیز که در این بازدید دکتر 
عباسی را همراهی می کردند، گزارشی از تدابیر اندیشیده 
شده در خصوص تسهیل آمد و شد مردم و هموطنان بیان 

کردند.

معاون استاندار کرمانشاه :

 رفع آسیب های اجتماعی با کمک 
همه نهادهای مردمی و دولتی 

امکان پذیر است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با نگران 
کننده خواندن برخی آسیب های اجتماعی در استان گفت: رفع 
مشکالت و آسیب های اجتماعی استان نیازمند کار جهادی و 
همراهی و کمک همه نهادهای مردمی و دستگاه های دولتی 
است. »حسین خوش اقبال« در کارگروه بررسی آسیب های 
اجتماعی استان در سرسرای سپهبد شهید »قاسم سلیمانی« 
میدانی  به  اجتماعی  آسیب های  افزود:  کرمانشاه،  استانداری 
برای فرصت طلبی معاندان نظام تبدیل شده و جنگ نظامی 

امروز، به جنگ فرهنگی تغییر یافته است.
وی با تاکید بر تقویت آموزش و فرهنگ در سطح های مختلف 
آسیب های  از  برخی  وضعیت  خانواده ها؛  در  ویژه  به  جامعه 

اجتماعی استان کرمانشاه را نگران کننده عنوان کرد.
خوش اقبال با تاکید بر لزوم نقش آفرینی جدی رسانه ها به 
به خانواده ها  آموزش  و  تقویت فرهنگ  ویژه صدا و سیما در 
گفت: یکی از نگرانی های جدی مشکالت روحی و روانی پس 
از بحران شیوع کرونا است که باید برای کنترل و کاهش آن از 

همین االن اقدام کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در ادامه 
بیان داشت: افزایش آمار آسیب های اجتماعی موجب کاهش 
مطلوب  اصال  این  و  می شود  استان  در  سرمایه گذاران  رغبت 
وضعیت  درباره  امروز  اگر  کرد:  تاکید  اقبال  خوش  نیست. 
آسیب های اجتماعی مانند خودکشی تصمیمات اساسی اتخاذ 
نشود، مطمئنا آمار آن نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه ممکن 

است به دیگر بخش ها نیز سرایت کند.
وی با بیان اینکه رفع مشکالت و آسیب های اجتماعی نیازمند 
بیشتر  توان  با  می توانیم  افزود:  است،  انقالبی  و  جهادی  کار 
اقدامات کنترلی بیشتری نسبت به آسیب های اجتماعی انجام 
دهیم، هر چند ممکن است برخی دستگاه ها مشکالت اعتباری 

داشته باشند.
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علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
پزشکی کرمانشاه گفت: واحد توسعه تحقیقات 
بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا )ع( از نظر 
از  بعد  کشور  سطح  در  پژوهشی  فعالیت های 
بیمارستان نمازی شیراز و بقیه اهلل )عج( تهران 

جایگاه سوم کشوری را به خود اختصاص داد.
وزارت  افزود:  خدارحمی«  »رضا  دکتر 
نتایج  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
بالینی  تحقیقات  توسعه  واحدهای  ارزیابی 
علوم  دانشگاه های  آموزشی  بیمارستان های 
پزشکی براساس فعالیت های سال ۱۳۹۹ را به 

تازگی منتشر کرده است.
توسعه  واحدهای  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
آیت  درمانی  آموزشی  مرکز  بالینی  تحقیقات 
رتبه  کرمانشاه  )ع(  علی  امام  و  طالقانی  اهلل 
چهارم کشوری و واحد توسعه تحقیقات بالینی 
مراکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره(، دکتر 
کرمانشاهی و فارابی نیز رتبه پنجم این ارزیابی 

را در سطح کشور به خود اختصاص دادند.
علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
پزشکی کرمانشاه گفت: در این ارزشیابی ۷۰ 
بیمارستان های  بالینی  توسعه تحقیقات  واحد 
سراسر  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  آموزشی 
در  ارزیابی  شاخص های  براساس  کشور 
داده های  برون  و  سازی  ظرفیت  حوزه های 

پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: با احتساب تیپ بندی دانشگاه 

واحدهای  تیپ ۲  های  دانشگاه  بین  در  و  ها 
توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه بعد از واحد توسعه تحقیقات بالینی 
تا  دوم  رتبه  ترتیب  به  اهلل  بقیه  بیمارستان 

چهارم را به خود اختصاص دادند.
خدارحمی در پایان گفت: کسب این موفقیت 
اعضای  همکاری  و  وقفه  بی  تالش  حاصل 
هیات علمی و محققان دانشگاه و کارشناسان 

واحدهای یادشده است.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هشت دانشکده 

دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، 
پرستاری و مامایی، بهداشت، تغذیه، پیراپزشکی 

و دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی دارد.
۸۵ رشته تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی 
که  است  دایر  مختلف  مقاطع  در  کرمانشاه 
 PHD مقطع  در  رشته   ۱۴ تعداد  این  از 
در  رشته   ۲۰ و  است  تخصصی(  )دکترای 
دستیاری تخصصی، سه رشته دکترای عمومی 
)پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی(، ۲۵ رشته 
 ۲ و  کارشناسی  رشته   ۲۲ ارشد،  کارشناسی 

رشته کاردانی است.
این دانشگاه همچنین ۴۵۳ عضو هیأت علمی 

دارد.
رشته های  در  نیز  خارجی  دانشجوی   ۱۱۶
و  دندانپزشکی  پزشکی،  عمومی  دکترای 
تحصیل  مشغول  دانشگاه  این  در  داروسازی 

هستند.
براساس آمارها ساالنه بیش از ۸۰۰ مقاله در 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تولید و منتشر 

می شود.

بیمارستان امام رضا کرمانشاه از لحاظ فعالیت های پژوهشی 
مقام سوم کشور را کسب کرد

 استاندار کردستان گفت: بیش از سه هزار و 
۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهبود وضعیت 
آب آشامیدنی استان برای سال آینده در دولت 

مصوب شده است.
اسماعیل زارعی کوشا روز چهارشنبه در جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار 
داشت: یکی از دغدغه های مردم استان مربوط 
این  کردن  برطرف  که  است  آب  وضعیت  به 

نگرانی در اولویت کارهای ما قرار دارد.
و ۴۰۰  هزار  از سه  بیش  اینکه  اعالم  با  وی  

آب  وضعیت  بهبود  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
استان در سال آینده تصویب  شده است، اضافه 
کرد: اختصاص یک هزار میلیارد ریال هم برای 
سد بانه و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هم برای 
سدچراغ ویس سقز در دولت به تصویب رسیده 

است.
جلسات  در  شد:  یادآور  کردستان  استاندار 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید 
واحدهای  به  مربوط  مسائل  تصویب  بر  عالوه 
و  کارشناسی حل  کمیته های  در  که  تولیدی 

فصل شدند اقدام به طرح برنامه های توسعه ای 
استان هم شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه از سال 
۱۳۹۴ تاکنون ۱۷۵ جلسه کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید در استان تشکیل شده است، 
اظهار داشت: در این تعداد جلسه یک هزار و 
۴۰۴ پرونده مطرح شد و بیش از ۲ هزار مصوبه 

هم به تصویب رسیده است.
درصد   ۷۴ اینکه  اعالم  با  خلیقی   بختیار 
اجرایی شده  استان  در  کارگروه  این  مصوبات 
و ۲۶ درصد آن هم در دست پیگیری است، 
اضافه کرد: در سال جاری هم ۲۰ جلسه این 
به  منجر  استان تشکیل شده که  در  کارگروه 
طرح ۲۲۵ پرونده و تصویب ۴۳۱ مصوبه شده 

است.
پرداخت سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیالت 

به واحدهای تولیدی در کردستان
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
کردستان گفت: از محل منابع مختلف اعم از 
رونق تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال 

جاری  به ۱۰۲ طرح سه هزار و ۳۵۰ میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شده است. 

سهم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  خلیقی 
معرفی طرح در استان به بانک ها برای دریافت 
 ۵۰ و  هزار  چهار  جاری  سال  در  تسهیالت 
یعنی  مبلغ  این  برابر   ۱.۵ بوده  ریال  میلیارد 
هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال طرح به بانک 

ها معرفی شده است.
هم  کردستان  استان  بازرسی  سازمان  معاون 
در این جلسه بر تعیین زمان اجرای مصوبات 
از  کدام  هر  گفت:  و  کرد  تاکید  کارگروه  این 
مصوبات  که  بانک ها  و  اجرایی  دستگاه های 
بازرسی  سازمان  به  نکنند  اجرایی  را  کارگروه 
معرفی شوند که در راستای ترک فعل با آنها 

برخورد می شود.
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسه  این  در 
واحد   ۱۶ مشکالت  و  مسائل  استان  تولید 
صنعتی  واحد   ۶ و  کشاورزی  بخش  تولیدی 
مورد   براین ۴۳  و عالوه  و مصوب شد  مطرح 
تامین مالی واحدهای بررسی شده در کمیته 

کارشناسی هم به تصویب رسید.

استاندار کردستان: اختصاص بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال برای بهبود وضعیت آب کردستان مصوب شد
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ورزشی
خبر

وزیر ورزش: موضع گیری علیه ورزشکاران 

روسیه مغایر با منشور المپیک است

 وزیر ورزش و جوانان گفت: درحالی که منشور 
المپیک می گوید ورزش عاری از سیاست است 
برخی از کشورها در رشته های ورزشی به تازگی 

در برابر ورزشکاران کشور روسیه موضع گرفتند.
 سید حمید سجادی در همایش جهاد اکبر و ویژه 
حالی  در  این  افزود:  مشهد  در  جوان  روز  برنامه 
در  شرکت  به  حاضر  ما  وزشکار  وقتی  که  است 
مسابقه با ورزشکار رژیم اشغالگر قدس نمی شود 

در نهایت ما را تهدید می کنند.
قوانینی  و  ضوابط  وضع  با  برخی  داد:  ادامه  وی 
های  توانمندی  سلب  قصد  کنند  می  طرح  که 
دارند، مثال کمیته ای در رژیم  را  دیگر کشورها 
صهیونیستی شکل گرفته که قصد دارد با جذب 
و به کارگیری ورزشکاران حتی از دیگر کشورها 
دیگر طوری برنامه ریزی کند تا زمینه رویارویی 
پرچم  دارای  ورزشکاران  با  را  ایرانی  ورزشکاران 
این رژیم فراهم کنند و حتی ورزشکاران یاد شده 

را در قرعه ورزشی مقابل ایران قرار دهند.
و  گوشه  در  برخی  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر 
از  برنامه می ریزند که چگونه عزت را  کنار دنیا 
ورزشکاران جوان ایرانی بگیرند آنها می خواهند 
تغییری در رده بندی ارزشها برای جوانان اتفاق 
اداره کشور و مسووالن  از  اعتماد مردم  تا  بیفتد 
گرفته شود و جوانان هویت و نعمت های خود را 
فراموش کنند، آنها برای تحقیر کشور برنامه ریزی 
می کنند تا جوان ما ترجیح دهد جای دیگری به 

جز وطن خود را برای زندگی انتخاب کند.
سجادی در ادامه با اشاره به فعالیت های جهادی 
در کشور، افزود: با افتخار اعالم می کنیم، امروز 
نزدیک به ۴۰ هزار گروه جهادی در ایران فعالیت 
دارند و در قالب معاونت جوانان وزارت ورزش نیز 
تقریبا  یا  و  فعال  نهاد  مردم  سازمان  هزار  چهار 

نیمه فعال در حوزه جوانان وجود دارد.

بهاروندی: هدف فدراسیون ارتقا 
جودو زنان است

خبر

رئیس اتحادیه تکواندو آسیا: سطح 

تکواندو ایران پایین آمده است
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رئیس اتحادیه تکواندو آسیا گفت: سطح کیفی تکواندو ایران یک 
مقدار پایین آمده است. »کی سؤوک لی« رئیس اتحادیه تکواندو 
آسیا امروز در نشست خبری فدراسیون تکواندو حاضر شد.لی درباره 
سطح کیفیت تکواندو ایران گفت: تکواندو ایران همیشه از نظر فنی 
خوب بوده است ولی االن یک مقدار سطح آن پایین آمده است و 

باید دوباره تالش کنند تا به حالت قبل بازگردند.
وی در خصوص سطح فنی مسابقات تصریح کرد: سطح مسابقات باال 
است ولی برای باال بردن مدال ها باید تالش را بیشتر کرد. ایران در 
حالت عادی یکی از تیم های قدرتمند است ولی در سطح منطقه، 
ازبکستان مدال می گیرد اما ایران مدال نمی گیرد. جمعیتی که در 
ایران در تکواندو فعالیت می کند از کشورهای دیگر بیشتر است. 

پس توقع کسب مدال از ایران باید باالتر باشد.
لی تصریح کرد: کره جنوبی و چین هم جمعیت زیادی دارند ولی 
آنها هم نمی توانند مدال بگیرند. آنها به صورت عادی زیاد مدال می 
گرفتند ولی االن اینطور نیست. ایران هم به آن سمت می رود. باید 

بیشتر تالش کنند.
می  ما درس  به  کرد: طبیعت  تاکید  آسیا  تکواندو  اتحادیه  رئیس 
باید از  دهد. خورشید همیشه آن باال نمی ماند و پایین می آید. 
طبیعت درس بگیریم تا به روند رو به رشد ادامه بدهیم.لی درباره 
اینکه آیا سطح تکواندو می تواند دوباره به روزهای اوجش بازگردد؟ 
اظهار کرد: بازیکن تمرین می کند ولی درست به او یاد نمی دهند 
که از ضرباتش امتیاز بگیرد. نحوه تمرین دادن یکی از موارد است. 
همچنین استراتژی یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کرد. و 
اینکه از ذهنتان استفاده کنید نه فقط از بدن. اگر از ذهن استفاده 
نکنید موفق نمی شوید. وی گفت: یکی از اولین تکواندوکاران در کره 
جنوبی بودم. از سال 1963 در فستیوال ملی تکواندو کارم را شروع 
کردم. آن زمان فقط با هوگوها از خودمان محافظت می کردیم. ما 
آن موقع روی چوب تمرین می کردیم و دسته وزنی وجود نداشت و 
فقط با هم مبارزه می کردیم. وقتی آنجا مبارزه می کردید فقط می 
خواستید به نفر روبرو ضربه بزنید. اگر روی زمین می افتاد، آسیب 
می دید اما بعد از آن قوانین جدید آمد. این را گفتم چون همه چیز 
تغییر می کند و روی یک نقطه نمی ماند. اگر بخواهید فقط به یک 
نکته نگاه کنید همه چیز را از دست می دهید. برای همین هر روز 

باید مطالعه را بیشتر کنید تا بیشتر بدانید.

 رییس فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( معتقد 
است که قطر در مسیر آماده سازی برای میزبانی 
از جام جهانی ۲۰۲۲، به منظور حصول اطمینان 
از اعمال اصالحات کارگری، »به شدت متعهد« و 
این اقدام به طور تمام و کمال از سوی دولت این 

کشور در حال اجرا است.
 یک روز پس از برگزاری جلسه فیفا با سازمان 
جاری  نگرانی های  خصوص  در  بین الملل  عفو 
مرتبط با کارگران مهاجر شاغل در کشور حاشیه 

»جیانی  فارس،    خلیج 
با  دوحه  در  اینفانتینو« 
المری«  صمیخ  بن  »علی 

وزیر کار قطر دیدار کرد.
اینفانتینو در این باره گفت: 
از تعهد قابل اتکای مقامات 
حصول  برای  قطری 
و  تمام  اجرای  از  اطمینان 
بازار  در  اصالحات  کمال 
کار خرسندم؛ اقدامی که تا 
سال ها بعد از برگزاری جام 
گذاشت  خواهد  برجای  ماندگار  میراثی  جهانی، 
و کارگران مهاجر این کشور در بلندمدت از آن 
همچنان  قطر  افزود:  وی  شد.  خواهند  بهره مند 
مثل هر کشور دیگری با چالش هایی روبرو است 
اخیر  سال های  در  شده  حاصل  پیشرفت  ولی 

غیرقابل انکار است.
مورد  در  بین الملل  عفو  آزمایی  راستی  گزارش 
مدعی  شد،  منتشر   ۲۰۲1 نوامبر  در  که  قطر 
مورد  در  تعهدات خود  به  قطر همچنان  بود که 

اصالحات بازار کار عمل نکرده است.
دولت قطر از سال ۲۰1۷ با هدف بهبود شرایط 
را  اصالحاتی  کشور،  این  در  مهاجر  کارگران 

معرفی کرده است.
در  قطر  دولت  گفت:  باره  این  در  قطر  کار  وزیر 
ارتباط  در  کار  مقررات  و  قوانین  سازی  مدرنیزه 
با رفاه کارگران، همواره پیشرو بوده است. چنین 
اجرایی  و  قانونی  چارچوبی  براساس  اصالحاتی 
بوده و پس از جام جهانی نیز ادامه خواهد یافت.

براساس گزارش اخیر هیات اعزامی کنفدراسیون 
به   )ITUC(کارگری اتحادیه های  بین المللی 
قطر، حداقل دستمزد غیرتبعیض آمیز اعمال شده 
در این کشور، به افزایش دستمزد 13 درصد از 
است.  انجامیده  کشور  این  در  شاغل  کار  نیروی 

)۲۸۰ هزار کارگر(
آغاز   1۴۰1 آبان ماه   3۰ از   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
 3۲ حضور  با  که  است  دوره ای  آخرین  و  شده 
قطر  جهانی  جام  همچنین  می شود.  برگزار  تیم 
بزرگ  تورنمنت  این  برگزاری  دوره  نخستین 

تک ورزشی در فصل زمستان است.

اینفانتینو: قطر در حوزه اصالحات بازار کار به شدت متعهد بوده است

 نایب رئیس زنان فدراسیون جودو با بیان 
فدراسیون  مدیریتی  مجموعه  هدف  اینکه 
در  گفت:  است  بانوان  فنی  سطح  ارتقاء 
تاتامی  روی  اسالمی  کشورهای  بازی های 
رویدادهای  در  مجموع  در  و  می رویم 
مختلف داخلی و خارجی باید حضور یابیم 

تا پیشرفت کنیم.
»مریم بهاروندی«  قهرمان سال های گذشته 
عنوان  به   است  چندی  که  ایران  جودوی 
نایب رئیس زنان فدراسیون فعالیت می کند 
بخش  در  خوبی  فعالیت  داشت:  اظهار   ،
در  قبل  سال  سه  از  بیش  و  داشتیم  زنان 
مسابقات بین المللی جوانان شرکت کردیم 
و حتی یک نفر هم حذف نشد که مسووالن 
تحسین  را  ما  عملکرد  خارجی  تیم های 
فدراسیون  در  تغییراتی  آن  از  کردند. پس 

ایجاد شد که از این رشته رفتیم.
آغاز  را  فعالیت  دوباره  اکنون  افزود:  وی 
کردیم و خوشبختانه رئیس فدراسیون هم 
دارد.  زنان  جودوی  پیشرفت  به  ویژه  نگاه 
کامل  ترکیبی  با  ایران  زنان  جودوی  تیم 
شرکت  اسالمی  کشورهای  بازی های  در 
آغاز  را  اردوها  نیز  ماه  فروردین  و  می کند 

می کنیم.
برخی  چرا  اینکه  خصوص  در  بهاروندی 
همچون  رشته ها  سایر  به  جودوکار  بانوان 
داد:  توضیح  می آوردند؟  روی  کوراش 
به عنوان فردی که سال ها ورزشکار و مربی 
می دانم.  خوبی  به  را  مشکالت  بوده ام، 
ببریم  باال  را  ورزشکار  و  مربی  انگیزه  باید 
افزایش داده و زمانی که  را  تا فعالیت خود 
این  تالش  و  داریم  نظر  زیر  را  آنها  ببیند 
افراد نادیده گرفته نمی شود، به طور قطع به 
ورزشکاران  برخی  نمی روند.  دیگری  رشته 
در  و  بود  رفته  باال  آنها  قهرمانی  سن  که 
راهی  بودند  بین المللی  مدال  یک  اندیشه 
دیگر رشته ها شدند. اردیبهشت ماه 1۴۰1 

در  کشور  زنان  جودو  باشگاه های  جام 
لرستان برگزار می شود و مطمئن باشید با 

استقبال خوبی مواجه خواهد شد.
خصوص  در  فدراسیون  زنان  رئیس  نایب 
بانوان  زنان  مربیان  سطح  بودن  پایین 
اهداف  از  یکی  داشت:  اظهار  جودوی، 
بانوان  مربیان  دانش  سطح  افزایش  ما 
را  کار  که  نخستی  روز  همان  در  و  است 
»آرش  کردم،  آغاز  رئیس  نایب  به عنوان 
فعالیت  باید  که  اعالم کرد  میراسماعیلی« 
پیش  چندی  یابد.  افزایش  بانوان  مربیان 
یک مربی بین المللی )مایا( در شیراز کالس 
بانوان  استقبال  با  برگزار کرد که  آموزشی 

مربی همراه بود. با این مربی صحبت کردیم 
تا دوباره با ما همکاری کند. هدف این است 
دانش مربیان را باال ببریم و پس از آن سراغ 

ورزشکاران برویم.
تیم های  فنی  کادر  مورد  در  بهاروندی 
ملی زنان، گفت: »سحر چغلوند« سرمربی 
نوجوانان و »مریم بربط« سرمربی جوانان و 
امید است که ما هم می خواهیم با ترکیبی 
کشورهای  بازی های  در  امید  و  جوانان  از 

اسالمی روی تاتامی برویم.
وی در پاسخ به این سوال که جودوی بانوان 
مسابقات  و  لیگ  تا  دارد  را  این  ظرفیت 
مناسب در این بخش برگزار شود؟ توضیح 

داد: مسابقات نوجوانان و جوانان را پس از 
استقبال  با  برگزار کردیم که  وقفه  ۲ سال 
چشمگیری همراه بود و سطح فنی خوبی 
اردیبهشت  و  داریم  سختی  کار  داشت. 
برگزار  را  زنان  جودو  باشگاه های  جام  ماه 
خوبی  مسابقات  باشید  مطمئن  می کنیم. 
خواهد بود و بانوان جودوی ایران باید آنقدر 
تیم های  کنند.  پیشرفت  تا  دهند  مسابقه 
با ترکیه و تونس اردو  ایران بزودی  مردان 
اعالم  فدراسیون  رئیس  و  داشت  خواهند 
این  در  نیز  جودوکار  بانوی  چند  که  کرد 
بانوان  با  و  داشت  خواهند  حضور  با  اردو 

ترکیه و تونس به تمرین می پردازند.

وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
فدراسیون  تاسیس  از  دهه  یک 
بسیار  کارهای  و  گذشته  کارگری 
خوبی در این مدت انجام گرفته اما 
در رویکرد جدید نیاز به یک تحول 

اساسی در همه زمینه ها است.
نشست  در  چکشیان«   »محمد 
فدراسیون  جدید  رئیسه  هیات 
به  نیل  با  داشت:  اظهار  کارگری 
این هدف که سرمایه انسانی محور 
توسعه در همه زمینه ها است، نیاز 
حرکت  مسیر  این  در  که  داریم 
کنیم و خوشحالم بزرگانی از ورزش 
هیات  ترکیب جدید  در  فرهنگ  و 
که  دارند  فدراسیون حضور  رییسه 
رو،  پیش  مسیر  در  حرکت  برای 
بسیار موثر و تاثیرگذار خواهند بود.

معنای  به  تحول  البته  افزود:  وی 
اقدامات  و  زحمات  گرفتن  نادیده 
تکیه  با  باید  بلکه  نیست،  گذشته 
نگاهی  آینده  به  بر تجارب گذشته 
تحولی  باشیم،  داشته  محور  تحول 
ورزش  در  آن  اساس  و  اصل  که 
باشد  محسوس  باید  کارگری 
ورزش های  به  توجه  یقین  به  و 
سالمت محور یکی از اهداف آینده 

فدراسیون کارگری است.
توجه  داد:  ادامه  کار  وزیر  معاون 
اجتماعی،  و  شغلی  ابعاد  همه  به 

عنوان  به  کارگران  خانوادگی 
و  اصل  یک  انسانی  سرمایه های 
هدف مهم، می شود و سمت و سوی 
ورزش کارگری در نگاه تحول گرای 
آینده باید بر این محور استوار باشد.

رییسه  هیات  جدید  ترکیب 
فدراسیون کارگری

رییسه  هیات  جدید  ترکیب 
از  حکایت  کارگری  فدراسیون 
ورزش های  جانبه  همه  توسعه 
صیانت  به  توجه  با  محور  سالمت 
به  توجه  کار و همچنین  نیروی  از 
ایشان  فرزندان  و  کارگران  خانواده 
 ۴۵ هدف  جامعه  یک  عنوان  به 
از  مدیرانی  حضور  دارد.  میلیونی 
ورزش، رسانه، صنعت و سازمان های 

تابعه وزارت، که هر یک در جایگاه 
تاثیر  افراد  جزو  جامعه  در  و  خود 
نوید  هستند،  شاخص  و  گذار 
ورزش  در  را  روشن تری  روزهای 

کارگری می دهد.
مهدی  مثل  بزرگانی  شک  بدون 
محمدنبی با سابقه مدیریت در همه 
و  باشگاه  مدیریت  از  فوتبال  ارکان 
پارس  در  کارگری  ورزش  مدیریت 
فدراسیون  دبیرکلی  تا  خودرو 
با  کارخانه  مصطفی  فوتبال، 
قهرمانی های  و  تجربه  از  کوله باری 
ملی  و  باشگاهی  عرصه  در  متعدد 
زمان آبادی  غالمحسن  والیبال،  در 
رسانه ایی،  و  مسئول  مدیران  از 
کاراته  قهرمان  پورشیب  فیض اهلل 

از  کرم  اهلل  خانم  آسیا،  و  جهان 
ورزش های  کارشناسان  و  مربیان 
عرصه های  در  فعاالن  از  و  رزمی 
فرهنگی و اجتماعی و البته چهرهای 
گانی  هلل  اسماعیل  مانند  مدیریتی 
مدیرعامل بانک رفاه، علی رستمی 
مدیرعامل شستا و سایر اعضا که از 
خانواده ورزش هستند می تواند نوید 
بخش آینده ای درخشان در ورزش 

کارگری باشد.
رستمی،  علی  هلل گانی،  اسماعیل 
غالمحسین  محمدنبی،  مهدی 
کارخانه،  مصطفی  زمان آبادی، 
رمضی،  جواد  پورشیب،  فیض اهلل 
و  تنها  کمال  اسمعیلی،  مرتضی 

خانم اهلل کرم.

معاون وزیر کار: ورزش کارگری نیاز به تحول اساسی دارد
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سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به 
همراه جمعی از مسئوالن این کمیته در کمپ تیم های 

ملی کشتی حضور یافت.
فخری  پیمان  رئیس،  عالی  مشاور  سجادی  نصراهلل   
و  چین  آسیایی  بازی های  به  اعزامی  کاروان  سرپرست 
محمود عبداللهی مدیرکل روابط عمومی و مسئول کمیته 
رسانه کاروان ایران در بازی های آسیایی چین، از جمله 
همراهان صالحی امیری در کمپ تیم های ملی کشتی 

بودند.

فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
دیدار  این  ابتدای  در  کشتی 
که حمید سوریان نایب رئیس 
داشت،  حضور  فدراسیونهم 
مهمانان  به  خیرمقدم  ضمن 
در  نفر   1۰۴ حدود  گفت: 
کشتی  ملی  تیم های  اردوهای 
دارند،  حضور  ما  فرنگی  و  آزاد 
آزاد  کشتی  تیم های  اردوی  و 
فرنگی  و  بروجرد  در  نوجوانان 
جوانان در سیستان و بلوچستان 
نیز با حضور حدود 1۰۰ نفر در 
همین  است.  برگزاری  حال 
تعداد نیز در قالب تیم ملی کشتی 
فرنگی نوجوانان و تیم کشتی آزاد جوانان در اردوهایی که 
به زودی در کرمان برگزار می شود حضور خواهند داشت.

نیز  نونهاالن  رده ی  در  ما  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
مسابقاتی را در اردیبهشت ماه پیش رو داریم و اردوهای 
بسترسازی این رده ی سنی با توجه به اهمیت آن با حضور 
حدود ۲۰۰ کشتی گیر و مربی در رشته های آزاد و فرنگی 

برگزار خواهد شد.
بعنوان  را  امیری  صالحی  شخصه  به  کرد:  تصریح  دبیر 

یک مدیر توانمند قبول دارم و می دانم که ایشان شرایط 
کشتی و سختی های آن را به خوبی درک می کنند.

از  جزئی  کشتی  اینکه  به  اشاره  با  نیز  امیری  صالحی 
فرهنگ ما است گفت: خوشحالم که کشتی را داریم، این 
رشته برای همه ی مردم ایران است و به شخص مربوط 

نمی شود و همه باید از آن محافظت و حمایت کنیم.
با توجه به گزارشی که رئیس فدراسیون  وی ادامه داد: 
رشته  این  هزینه های  که  است  مشخص  دادند،  کشتی 
باال است ولی بودجه ورزش محدود است و ما نیز تالش 
بیشتری  رشته حمایت  این  از  که  کرد  را خواهیم  خود 
انجام دهیم اما تا بودجه ی ورزش کشور ارتقا پیدا نکند، 
مشکالت حل نخواهد شد و باید به دنبال رفع این معضل 

باشیم.
شخصه  به  داشت:  اظهار  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
معتقدم که علیرضا دبیر مدیر توانمندی است و کار خود 
ارتقا  برای  فقط  دارد  نیز  گالیه هایی  اگر  و  است  بلد  را 

کشتی است.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته تحول خوبی در کشتی 
به وجود آمده و نتایجی که کشتی در رقابت های جهانی 

کسب کرد، بیانگر این موضوع است.
ملی  تیم های  کمپ  در  ساعت   3 حدود  امیری  صالحی 

حضور داشت و با ملی پوشان به گفت و گو پرداخت.

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از کمپ تیم های ملی کشتی

برای  آمادگی  از  کشور  کل  انتظامی  مرزبانی  فرمانده 
قطر  جام جهانی  برگزاری  ایام  در  دریا  امنیت  تامین 

خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی در نشست خبری خود که 
در مقر مرزبانی انتظامی کل کشور برگزار شد، گفت: ما 
با همسایگانمان یک دیپلماسی فعال داریم و با برخی 
از آنها حتی تعامل و تفاهمنامه همکاری هم داشتیم و 

این موارد را افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در 
قطر گفت: در آذرماه وهمزمان با برگزاری جام جهانی 
فوتبال در قطر  امنیت دریا را بیش از گذشته تامین 
خواهیم کرد و وقتی این موضوع را به آنها گفتیم از این 

موضوع استقبال کردند.
مورد  در  مثال  عنوان  به  گفت:  همچنین  گودرزی 
قایق های صیادی و ... که بعضا وارد آب های سرزمینی 
کشورهای همسایه می شدند ، ما با تعاملی که داریم 

آنها را آزاد خواهیم کرد. فرمانده مرزبانی کشور با تاکید 
مشکلی  همسایه  کشورهای  از  یک  هیچ  با  اینکه  بر 
نداریم، گفت: خوشبختانه تعامل و همکاری خوبی با 
مورد  یا سه  دو  بعضا  داریم.  تمام کشورهای همسایه 
هم بداخالقی هایی از سوی برخی کشورها رخ داد که 
موضوع  وسریعا  کردیم  پیگیری  را  موضوع  بالفاصله 
حل شد. خوشبختانه دیپلماسی مرزی ما فعال است 

و قوانین مرزی هم بسیار محکم است.

مشارکت مرزبانی ایران در تامین امنیت جام جهانی قطر



هنری
گزارش

محمد خزاعی: سینمای انقالبی یعنی 
سینمای مبتنی بر امید

ارتقا  راه رشد،  ما حرکت در  رئیس سازمان سینمایی گفت: رسالت   
انقالبی یعنی  انقالبی است؛ سینمای  و  بنیان سینمای ملی  تقویت  و 

سینمای مبتنی بر امید به مثابه بزرگترین سرمایه اجتماعی.
اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی آخرین نشست  از  به  نقل 
رمضانعلی  حضور  با  سینمایی   سازمان  مدیران  و  معاونین  شورای 
پیری،  شاه  یاسر  عشیری،  یزدان  بیگی،  ایل  حبیب  خلیلی،  حیدری 
حمیدی  محمد  جوادی،  سیدمهدی  رحمتی،  محمد  ملکی،  کامران 
انارکی،  عباسی  مهران  میرزاخانی،  هاشم  محمدرضا سوقندی،  مقدم، 
سیدصادق موسوی، الدن طاهری، غالمرضا نجاتی، محمدرضا فرجی، 
بهمن حبشی، مصطفی سماوات، مرتضی باقرنژاد، جعفر انصاری فرد، 
... در  علی احمدی ناقدی ، نادر سروری مهر، منصور حمداهلل زاده و 

سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.
محمد خزاعی در جمع معاونین و مدیران سازمان ضمن تبریک اعیاد 
اقدامات صورت گرفته طی شش  از فعالیت ها و  پیش رو، به بخشی 
ماهه حضورش در سازمان سینمایی پرداخت و گفت: خوشبختانه، افق 
پیش روی سینمای ایران امیدبخش است و با همت و همدلی شما و 
همه خانواده سینمای ایران چشم انداز روشنی پیش رو خواهیم داشت.

وی با اشاره به فراز و نشیب های شش ماهه اخیر در حوزه سینما ادامه 
داد: این فراز و نشیب ها در مسیر کار قابل پیش بینی بود. عزمی شکل 
گرفت تا در دولت جدید بر اساس مطالبات جامعه و مسئوالن ارشد 
نظام تحوالت و تغییراتی برای رشد، پویایی، ارتقا و اعتالی سینما رقم 
بخورد و طبیعی است تغییر و تحول مستلزم هزینه خواهد بود. هرگونه 

تحولی به طور طبیعی، برخی را نگران خواهد کرد.  
ساختار  لحاظ  به  هم  ایران  سینمای  گفت:  سینمایی  سازمان  رئیس 
این  است.  جراحی  و  بازسازی  بازنگری،  نیازمند  محتوا  هم  و  اداری 
مطالبه ای است که وجود دارد. سینمایی که هم مولفه های فرهنگی 
از جهت استانداردهای فرم، تکنیک و هم،  باشد و هم  و ملی داشته 
مطلوب  سینمای  باشد  موفق  گیشه  و  المللی  بین  و  داخلی  اقتصاد 

ماست.
باعث  دگرگونی  و  جراحی  که  است  طبیعی  داشت:  اظهار  خزاعی 
فروریختن عادات و منافع سنتی برخی ها می شود. ولی بعد از این، 

همه متوجه برکات و دستاوردهای تغییر می شوند.
وی با بیان این که برخی واکنش ها پیرامون تغییرات در سینمای ایران 
و مسیر  تازه  به عرصه  ورود  برای  طبیعی است، گفت: حاشیه سازی 
جدید طبیعی است. هر مسیر تازه ای با ناهمواری های قابل پیش بینی 
و غیرقابل پیش بینی همراه است. عادت کردن به مسیر جدید زمان 
می طلبد. سال آینده سال پرکاری در راستای منافع و اهداف نظام، 

دولت و خانواده سینما برای سازمان سینمایی است.
رئیس سازمان سینمایی اضافه کرد: انتظارات و مطالبات رهبری معظم 
مطالبات  و  انتظارات  این  باالست.  سینما  و  فرهنگ  حوزه  از  انقالب 
در راستای منافع کالن و پایدار ملی و برای رشد، بالندگی، جهش و 

اعتالی حوزه فرهنگ و سینماست.
وی اضافه کرد: در سال جاری با بازه زمانی کمی که داشته ایم بنیان 
گزاره های تازه برای ترسیم افق پیش رو و طرح های تحولی بر اساس 
مطالعات، پژوهش ها و آسیب شناسی به عمل آمد و انشاهلل در سال 
آینده این تغییر افق وارد مجراهای عملیاتی می شود. شک ندارم سالی 
خاطره انگیز، زیبا و خوشایندی پیش رو داریم. البته، شاید برخی به 

مزاج شان خوش نیاید.
بنیان  تقویت  و  ارتقا  رشد،  راه  در  ما حرکت  رسالت  کرد:  تاکید  وی 
سینمای ملی و انقالبی است. مهم ترین راهبرد ما حمایت از سینمای 
ملی و گفتمان انقالبی است نه سینمای زرد و میلی. سینمای انقالبی 

یعنی سینمای مبتنی بر امید به مثابه بزرگ ترین سرمایه اجتماعی.
رئیس سازمان سینمایی با بیان این که برنامه های مدون سازمان در 
طرح های تحولی کوتاه مدت نیست، گفت: معتقدیم برخی از تحوالت 
زمان بر خواهد بود. قطعا، بخشی از دستاوردهای این تغییرات را در 
سال آینده شاهد خواهیم بود و برخی در سال های بعدتر. این تحوالت 
در جهت رشد سینمای انقالبی، تقویت پشتوانه های اقتصادی سینما و 
برگرداندن مشی قانون گرایی و اجتناب از رویه های غلط و غیرقانونی 
است. پذیرش اصل قانون گرایی باعث می شود تا خطاها و اشتباهات 

کاهش پیدا کند و از بین برود.
وی با بیان این که در جشنواره فیلم فجر هم خوشبختانه برغم برخی 
حواشی، فرازهای قابل تامل و مهمی را شاهد بودیم، گفت: تدوین شیوه 
نامه های جدید، سیطره گفتمان انقالبی، تشخص فرهنگی با طراحی 
انقالبی،  فضاسازی  و  بصری  هویت  گفتمانی،  و  فرهنگی  های  برنامه 
و  مقدس  دفاع  و  انقالبی  سینمای  به  گذاری  ارج  و  فرهنگی  عدالت 
امیدواریم در آغاز دهه پنجم در  این فرازها است و  از جمله  مذهبی 
چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در مقیاس بزرگ تر و وسیع تری 

شاهد جلوه های تغییرات انقالبی سینما باشیم.
به  فرهنگ  حوزه  و  کشور  تردید،  بی  گفت:  سینمایی  سازمان  رئیس 
ویژه، سینما در چند ساله اخیر با برخی چالش ها و مشکالت روبرو 
اقتصادی  های  خسارت  و  کرونا  بحران  آن  ترین  مهم  که  است  بوده 
گسترده ناشی از آن است. رکود و تعطیلی سینماها در دو ساله اخیر، 
تولیدات، مشکالت معیشتی خانواده سینما و همکاران  ناموزون  روند 
انباشت فیلم  سینمایی، محدودیت منابع و اعتبارات، چالش کثرت و 
های تولید شده و ... از جمله مسائل پیش روی سینما بود  که با همت 

و همدلی خانواده سینما قابل تعامل، پیگیری و قابل حل است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۱۰ محور تحولی برای چشم انداز ۴ ساله 
سینمای ایران احصاء شده که از سال جدید روند اجرایی و عملیاتی  
به سیاست های  این دوره عطف  آن شروع می شود؛ عنوان کرد: در 
کالن دولت سیزدهم رویکرد سازمان سینمایی مبتنی بر قانون گرایی، 
بر  ها  گیری  تصمیم  همه  و  است  محوری  عدالت  و  استانداردسازی 
مبنای عدالت فرهنگی و در راستای توزیع منافع در سطح کالن ملی 

طراحی می شوند و شهرستان ها در اولویت ما هستند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
از  گفت:  صنایع دستی  و  گردشگری 
ابتدای آبان تا ٢۰ اسفند، یک میلیون و 
ایران  ٢۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد 

شدند.
نشست  در  شالبافیان    علی اصغر   
پیش  های  فرصت  و  نوروزی  سفرهای 
ابتدای  گفت:  گردشگری  صنعت  رو 
آبان ماه محدودیت صدور روادید برای 
و مرزهای  لغو شد  گردشگران خارجی 
گردشگری گشوده شد و از ابتدای آبان 
تا ٢۰ اسفند، یک میلیون و ٢۰۰ هزار 

گردشگر خارجی وارد ایران شدند.
وی افزود: برنامه های ستاد خدمات سفر 
نوروزی بعد از شهریور ماه و با توجه به 
کاهش دغدغه ها و همچنین بازگشایی 
در  آبان  از  روادید  آغاز صدور  و  مرزها 

دستور کار قرار گرفت.
موضوع  البته  داد:  ادامه  شالبافیان 
به  و  بود  بینی  پیش  قابل  غیر  بیماری 
سفر  به  ترغیب  نباید  مختلف  دالیل 
انجام می شد از طرفی هم باید آمادگی 
الزم ایجاد میشد در حالی که تصور به 
ترغیب سفر هم در کشور شکل نگیرد. 
ماه  آبان  از  گفت:  گردشگری  معاون 
در  شد  قرار  و  تشکیل  سفر  ستادهای 
سطح استان و شهرستان ستادها فعال 
فعالیت  ما  رویکرد  ترین  اصلی  شوند، 
استانها  از  بسیاری  در  که  بود  میدانی 
استانداران محور تشکیل جلسات شدند 
و با ابالغ وزیر کشور جدیت یافت، امروز 
در سطح شهرستان ها و دهیاری ها هم 
شده  تشکیل  نوروزی  سفر  ستادهای 

است.
خارجی  گردشگران  عمده  گفت:  وی 
اما  بوده  همسایه  کشورهای  از  بیشتر 
با توجه به کاهش دغدغه های کرونا اما 
پیش  فصل های  در  می شود  پیش بینی 
همسایه ها  غیر  کشورهای  بازار  از  رو 
باید  البته  باشیم.  داشته  گردشگر 
مسیرها و مقصدهای جدید هم طراحی 

شود.   
حداقل ٣۰ هزار میلیارد تومان خسارت 

کرونا به گردشگری 
درباره  سوالی   به  پاسخ  در  شالبافیان 
صنعت  به  کرونا  خسارت های 
گردشگری گفت: باید آثار غیر مستقیم 
محاسبه  هم  را  گردشگری  به  کرونا 
کنیم اما تاثیر اقتصادی گردشگری در 
نظام حساب های ملی هنوز قابل احصا 
نیست. اما بر اساس برآورد خسارت به 
میلیارد  اقامتی حداقل ٣۰ هزار  بخش 
گردشگری  صنعت  به  خسارت  تومان 

وارد شده است. 
میراث  وزارت  گردشگری  معاون 
در  دولت  تحول  سند  درباره  فرهنگی 
اصلی ترین  گفت:  گردشگری  بخش 
افزایی  هم  سند  این  در  دولت  رویکرد 
و  رونق  برای  دولت  های  دستگاه  بین 

توسعه گردشگری است.
شالبافیان گفت: یکی از موضوعاتی که 
خدمات  هماهنگی  مرکزی  ستاد  در 
دنبال  را  آن  جدی  صورت  به  سفر 
است  سفر  اطمینان بخشی  می کنیم 
که در همین راستا کارکنان تاسیسات 
دز  دو  حتما  تا  ملزم شدند  گردشگری 
اینکه  ضمن  کنند.  تزریق  را  واکسن 

به  ملزم  گردشگری  تاسیسات  تمام 
در  آن  نصب  و  ایمنی  تاییدیه  دریافت 

محل تاسیسات گردشگری شدند.
به  اشاره  با  کشور  گردشگری  معاون 
کرد:  اضافه  گردشگری  صنعت  تقویت 
به  یارانه ای  سوخت  تخصیص  تصویب 
کشتی ها و شناورهای دریایی، حمایت 
از فعاالن گردشگری و صنایع دستی در 
معرفی  برای  تالش   ،۱۸ تبصره  قالب 
ظرفیت های گردشگری ایران در سطح 
صنعت  از  اقدامات  مهم ترین  از  دنیا 

گردشگری در ماه های اخیر است.
گردشگری  تحول  سند  به  شالبافیان 
اشاره کرد و افزود: اصلی ترین رویکردی 
دنبال  گردشگری  تحول  سند  که 
گردشگری  بازارهای  به  توجه  می کند 
نقطه  اما  است.  همسایه  کشورهای  در 
با  همکاری ها  تقویت  صنعت  این  ثقل 

ذی نفعان و فعاالن گردشگری است.
غیر  کشورهای  از  کرد:  بیان  وی 
همسایه تقاضاهای خوبی برای سفر به 
و  توجه  ارتباط  همین  در  داریم.  ایران 
برنامه ریزی ما به محصوالت گردشگری 
به  می تواند  که  است  مزیت  دارای 

تحریک بازار گردشگری کمک کند.
کرد:  تصریح  فرهنگی  میراث  معاون 
حوزه  در  جدید  مسیرهای  احیای 
از  دیگر  یکی  خارجی  گردشگری 
برنامه ها و معرفی شایسته ایران یکی از 
اولویت های ما است که با پیگیری های 
مجلس،  همکاری  و  فرهنگی  وزارت  
تولید  برای  حقیقی  افراد  هزینه کرد 
به عنوان  خارجی  زباهای  به  محتوا 

هزینه کرد مالیاتی قابل قبول است.
شالبافیان در درباره تسهیالت حمایتی 
کرد:  خاطرنشان  گردشگری  صنعت  از 
گردشگری  زیرساخت های  حوزه  در 
کردیم  شروع  را  مناسبی  فعالیت  یک 
ارتباط یک هزار و ٢٧۵  که در همین 
زیرساخت ها  تامین  به  تومان  میلیارد 
اختصاص یافته است. ضمن این  که ٢ 
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد  هزار  و ۴  ملی  توسعه  صندوق 
برای  بانکی  اعتبارات  محل  از  تومان 
در  گردشگری  زیرساخت های  تامین 
قالب تسهیالت در نظر گرفته شده که 

در نوع خود بی سابقه است.
شالبافیان درباره اقدامات وزارت میراث 
در  گردشگران  اقامت  برای  فرهنگی 
نوروز ۱۴۰۱ یادآور شد: در حوزه اقامت 

ملی  ستاد  توصیه  اساس  بر  اگرچه 
اقامتگاه های  با  اولویت  کرونا،  با  مقابله 
تشخیص  صورت  در  اما  است،  رسمی 
شرایط خاص و اضطراری این اجازه به 
سایر  از  تا  است  شده  داده  استانداران 
آموزش  اقامتگاه های  مانند  اقامتگاه ها 
و پرورش و خوابگاه های دانشجویی نیز 

استفاده شود.
جلوگیری از آسیب به محیط زیست در 

سفر
آسیب  نگرانی های  درباره  شالبافیان 
گفت:  سفر  طول  در  زیست  محیط  به 
یکی از موضوعاتی که به همه استان ها 
ابالغ شده است و همه موظف به رعایت 
برای  هم وطنان  اینکه سفر  آن هستند 
و  نگرانی  حداقل  باید  زیست  محیط 
از  صیانت  آورد،  وجود  به  را  آسیب 
همه  و  است  الزم  امری  زیست  محیط 

باید به آن توجه داشته باشند.
درباره  فرهنگی  میراث   وزیر  معاون 
سفر،  مقصد  عنوان  به  تهران  معرفی 
داریم که یکی  اعتقاد  خاطرنشان کرد: 
تهران  سفر  گردشگری  ظرفیت های  از 
است البته تهران به اندازه کافی معرفی 
میراث فرهنگی  اداره کل  است،   نشده 
استان تهران کتاب راهنمای گردشگری 
و  منتشر  را  شمیرانات  ری  تهران، 
همکاری  با  البته  است،  کرده  رونمایی 
میزبانی  برای  اماکنی  تهران  شهرداری 
از گردشگران تهرانی تدارک دیده شده 
در  نیز  صنایع دستی  بازارچه های  و 
 ۱۴۰۱ نوروز  در  تهران  مختلف  نقاط 

راه انداری خواهد شد.
شورای  تکلیف  گردشگری،  توسعه 

برنامه ریزی و توسعه
حوزه  به  توجه  اهمیت  به  شالبافیان 
اشاره  سیزدهم  دولت  در  گردشگری 
و  برنامه ریزی  شورای  افزود:  و  کرد 
تا توسعه  توسعه استان ها مکلف شدند 
همه  اولویت  در  را  گردشگری  حوزه 
مهمترین  از  دهند.یکی  قرار  ها  برنامه 
استان  هر  در  اقتصادی  پیشران های 
کل  مدیران  و  است  گردشگری  حوزه 
این  باید  استان ها  فرهنگی  میراث 
صورت  به  آینده  سال  در  را  موضوع 

جدی پیگیری کنند.
اقامت  درباره  کشور  گردشگری  معاون 
مسافران نوروزی در کالس های درس و 
مراکز غیر رسمی اظهار داشت: مصوبه 
که  است  این  کرونا  مقابله  ملی  ستاد 

رسمی  اقامتگاه های  در  فقط  اقامت 
اضطراری  شرایط  در  اما  است  مجاز 
استانداران  با  موضوع  این  تشخیص 
است که می توانند از سایر اماکن اقامتی 

استفاده کنند.
هماهنگی  مرکزی  ستاد  رئیس 
خدمات  ارائه  درباره  در  سفر  خدمات 
کشور،  جنوبی  استان های  مسافران  به 
گفت: کشتی های تفریحی و شناورهای 
فعالیت  کرونا  شیوع  با  که  مسافری 
و  بنادر  سازمان  همکاری  با  نداشتند، 
آغاز  مجددا  را  خود  فعالیت  کشتیرانی 
همکاری  با  اینکه  ضمن  کرد.  خواهند 
وزارت راه و شهرسازی آموزش الزم به 

کارکنان این شناورها داده شده است.
گردشگری  سیمای  نمی دهیم  اجازه 

خدشه دار شود
احتمالی  تخلفات  درباره  شالبافیان 
برخی از شرکت های مسافرتی در نوروز 
افزایش  آغاز  با  مرج  و  هرج  احتمال  و 
سفر در نوروز ۱۴۰۱، گفت: اگر کسی 
تخلف کند و ما مطلع شویم و برخورد 
اصلی ترین  به  که  است  طبیعی  نکنیم 
اینجا  ما  نکردیم.  عمل  خود  وظیفه 
صیانت  مردم  حقوق  از  که  هستیم 
کنیم. اجازه نخواهیم داد اندک افرادی 
سیمای فعاالن گردشگری را خدشه دار 
کنند. برای نوروز نظارت های ما تقویت 
وزارتخانه  نظارتی  تیم های  و  شدند 

افزایش یافته اند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
پژوهش های  مرکز  گزارش  درباره  در 
هزینه های سفر  افزایش  درباره  مجلس 
داشت  توجه  باید  البته  کرد:  اضافه 
هزینه های  در  چشم گیر  افزایش  که 
که  داشتیم  اخیر  سال های  در  صنایع 
گردشگری  آن  حوزه ها صنعت  از  یکی 
است. افزایش هزینه های سفر در حوزه 
در  هزینه ها  افزایش  معلول  گردشگری 
سایر صنایع است. شالبافیان افزود: یکی 
گردشگری  تحول  سند  محورهای  از 
کمک به در دسترس قرار گرفتن سفر 
سفر  ارزان سازی  به  می تواند  که  است 

کمک کند.
سفر  ارزان سازی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سایر دستگاه ها  نیازمند همکاری  البته 
که  است  این  ما  پیش بینی  است. 
سفرهای نوروزی امسال نسبت به نوروز 
۱٣۹۸ که نوروز قبل از شیوع کرونا بود، 

٣۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

ورود یک میلیون و ٢٠٠ هزار گردشگر خارجی 
در پنج ماه گذشته

گزارش

 پیوند بازی سازی و »ِمتاِورس«
 تشریح شد

 بنیاد ملی بازی های رایانه ای با انتشار یک گزارش جامع به تشریح 
متاورس، تاریخچه، چیستی و اقتصاد آن و سرنوشت بازی ها در این 

دنیای دیجیتال پرداخت.
متاورس از کلمات متا به معنای ماورا و یونیورس به معنای دنیا، 
پیچیده  فناوری های  ادغام  واقع  در  متاورس  اســت.  شـده  ایجاد 
ونقل،  حمل  پول،  کنترل  و  ایجاد  در  خالقیت  رشـــد،  به  رو  و 
روابط  بانکداری،  تجارت،  پروژه،  مدیریت  تحصیالت،  سرگرمی، 
بازیهای  سیاست گذاری،  علمی،  آزمایشـگاه های  پزشکی،  جهانی، 
برنامه های  مهندسی،  بازی،  نظریه  جنگی،  استراتژیهای  جنگی، 

رفاهی، توسعه شهری و... محسوب می شود...
آنچه خواندید بخشی از گزارش جدید بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
معرفی  به  و  شده  منتشر  متاورس  دور:  نمای  عنوان  با  که  است 

متاورس و حضور و تاثیر آن بر بازی های دیجیتال می پردازد. 
بی تردید  متخصصان،  و  کارشناسان  پیش بینی های  به  توجه  با 
آینده بازی های دیجیتال، به ویژه بازی های آنالین در عصر واقعیت 
مجازی، با حوزه متاورس گره خورده است؛ متاورس که این روزها 
توجهی  جالب  اخبار  روزانه  و  وارد شده  فناورانه  لغات  فرهنگ  به 
درباره آن منتشـر می شود، دنیایی است که کاربران در آن به شکل 
تعاملند.  در  یکدیگر  با  ابری  فضای  و  سه بعدی  محیطی  در  آواتار 
متاورس یک دنیای دیجیتالی مجازی اسـت که جنبه های واقعی 
ارزهای  دیجیتال،  توکن های  فردی،  هویت  دارد.  را  خود  خاص 
این  ویژگی های  از  محصـوالت،  فزاینده  حضور  و  شده  رمزنگاری 

دنیای دیجیتالی هستند.
متاورس  مفهوم  پیشرفت  و  تحقق  شاهد  گذشته  از  بیش  روز  هر 
هستیم، دنیای نوینی که از محدوده اینترنت کنونی فراتر رفته و 

فضای منحصربه فردی را ایجاد کرده است.
از آنجا که تاثیرات متاورس بر آینده دنیای فناوری غیر قابل انکار 
و  متاورس  به  متاورس سـعی شده  دور:  نمای  گزارش  در  اسـت، 
تاریخچه آن، چیستی، اقتصاد، نقش های دولتی و شرکتی، چالش ها 

و در نهایت متاورس و بازی های دیجیتال پرداخته شود.

تقویت همکاری های دوجانبه 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 

مراکز حوزوی در قاب تفاهمنامه
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با عنایت به اعالم آمادگی نهادها 
و مراکز حوزوی، جهت تقویت همکاری های دوجانبه و استفاده از 

ظرفیت های متقابل تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
در  قم  به  استانی  سفرهای  ادامه  در  اسماعیلی  مهدی  محمد   
حوزه های  مدیر  اعرافی  علیرضا  اهلل  آیت  با  جداگانه  دیدارهای 
جامعه  رئیس  عباسی  علی  والمسلمین  االسالم  حجت  علمیه، 
المصطفی العالمیه و آیت اهلل محمود رجبی رئیس موسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی )ره( تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
براساس این تفاهمنامه که به منظور تقویت همکاری های دوجانبه 
انجام  های  کارشناسی  از  پس  متقابل،  ظرفیت های  از  استفاده  و 
گرفته توسط نمایندگان هر دو طرف، به صورت جداگانه به امضا 
رسید، طرفین ابراز امیدواری کردند زمینه های همکاری توسعه یابد 
و براساس مفاد آن ها انعقاد توافقنامه های عملیاتی جداگانه توسط 

معاونت های تخصصی و مجموعه های تحت نظر گردد.
فرهنگی  اهداف  پیشبرد  در  حوزوی  غنی  ظرفیت های  از  استفاده 
دولت مردمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همواره مورد تاکید 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد  و  جمهور  ریاست 
در  ها  تفاهمنامه  این  انعقاد  و  بوده  گذشته  ماه های  در  اسالمی 
منویات  اجرای  به  بخشیدن  سرعت  در  همچنین  و  راستا  همین 
در  علمیه  بزرگان حوزه  و  علما  تقلید،  مراجع عظام  توصیه های  و 

دیدارهای جداگانه صورت گرفته است.

جین کمپین کارگردان برگزیده 

سال آمریکا شد
جین کمپیون برای »قدرت سگ« برنده جایزه انجمن کارگردان های 

٢۰٢٢ شد.
کارگردان ها  انجمن  جوایز  در  کمپیون  جین  ورایتی،  از  نقل  به 
گذشته،  سال  در  ژائو  کلویی  پیروزی  از  پس  چون  شد  تاریخ ساز 
پیاپی  طور  به  زن   ٢ که  است  باری  نخستین  نمایانگر  او  پیروزی 
کمپیون  می شوند.  سینمایی  کارگردان  بهترین  جایزه  برنده 

همچنین سومین زن برنده تاریخ این جوایز شده است.
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داوری  نتایج  مهرگان  جایزه  دبیرخانه 
مجموعه  و  رمان  عنوان   ۵٢٧ و  یکهزار 
داستان چاپ اول سال های ۱٣۹۸-۱٣۹۹ 

را منتشر کرد.
این  از جایزه مهرگان، دبیرخانه  نقل  به  
جایزه سومین گزارش امسال خود مبنی 
رمان ها  بهترین  بلند  فهرست  اعالم  بر 
جایزه  داستان های  مجموعه  بهترین  و 
مهرگان ادب و آثار راه یافته به بخش ویژه 
منتشر  را  مادری  زبان  ادبیات  مهرگان- 

کرد.
این کتاب ها در مدت ۱۶ ماه از سوی ۱٢ 
داور )۵ داور مرحله اول و ٧ داور مرحله 
 ٢۱ و  رمان   ٢۱ و  شده  ارزیابی  نهایی( 
داوران  اکثریت  رأی  با  داستان  مجموعه 
راه  ادب  مهرگان  جایزه  بلند  فهرست  به 

یافته است.
داوری آثار را در مرحله اول قباد آذر آئین، 
سودابه سلگی، مانی پارسا، آرزو چربدست 
نهایی  مرحله  در  و  تاجمهر  کرم رضا  و 

حسین  اولیایی نیا،  هلن  اسحاقیان،  جواد 
صادقی،  لیال  پویان،  جواد  آتش پرور، 
ابوالفضل حسینی بر  سیاوش گلشیری و 

عهده داشته اند.
بنا به گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان در 
»ادبیات  ادب  مهرگان  جایزه  ویژه  بخش 
اثر که  میان ٢۵  از  داوران  مادری«  زبان 
ابتدا به زبان های غیرفارسی حوزه فرهنگ 
ایران- زبان مادری نویسنده- نوشته شده 
و سپس به زبان فارسی ترجمه و منتشر 

شده است بهترین رمان و بهترین مجموعه 
داستان زبان مادری را معرفی می کنند.

جایزه مهرگان ادب با هدف رعایت حقوق 
معنوی نویسندگانی که در قلمرو فرهنگی 
و  می کنند  زندگی  ایران  جغرافیایی  و 
زمینۀ  می نویسند  خود  مادری  زبان  به 
ویژه  بخش  در  را  آثار  این گونه  ارزیابی 
جایزه مهرگان ادب فراهم آورده است، به 
برگزیدگان این بخش تندیس مهرگان و 

جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

بهترین رمان  و مجموعه داستان های جایزه »مهرگان ادب« معرفی شدند
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فرماندار شهرستان رباط کریم به همراه 
با  شهرستان  این  ادارات  روسای  برخی 
حضور در گلزار شهدا ضمن گرامیداشت 
با  کفن  گلگون  شهدای  خاطره  و  یاد 

آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.
به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید 
روزشنبه  )ره(  خمینی  امام  فرمان  به 
میثاق  تجدید  و   افشانی  گل  مراسم 
انقالب  گرانقدر  شهدای  های  آرمان  با 
شهرستان  شهدای   گلزار  در  اسالمی 
برگزار  مسئولین  حضور  با  کریم  رباط 

شد.
کریم  رباط  فرماندار  مراسم  این  در 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با 
هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع 
حرم و شهدای مدافع امنیت و سالمت 
یاد  گرامیداشت  و  تکریم  داشت:  اظهار 
مهمترین  رزمندگان  و  شهدا  خاطره  و 

و آحاد ملت  وظیفه تک تک مسئوالن 
ایران است.

فقط  شهدا   : افزود  ادامه  در  احمدی 
برای روزهای خاص نیست و هر روز روز 
شهید است و ما هر چی به خانواده شهدا 
، جانبازان ، و ایثار گران خدمت کنیم 
اندازه آنها که به فرمان امام لیک گفته 
و برای حفظ انقالب و کشودر جبهه ها 
حضور پیدا کردند انجام خدمت  ندادیم.

گفتنی است در ادامه فرماندار به همراه 
در  حضور  با  شهردار  و  سپاه  فرمانده 
از  کریم  رباط  شهرستان  شهید  بنیاد 
قرار  آنها  مشکالت  جریان  در  نزدیک 
خدمت  راستای  در  همچنین  و  گرفت 
مشکل  مدتها  که  شهیدی  خانواده  به 
وگره بانکی وی حل نشده بود با خانواده 
را  وی  ومشکل  مراجعه  بانک  به  شهید 

برطرف کرد.

گل افشانی و عطر افشانی مزار شهدای 

شهرستان رباط کریم

ستاد  مسئولین  مشترک  گشت 
رباط  شهرستان  بازار  تنظیم 
با  بازار  مختلف  صنوف  از  کریم 
فرماندار  دکتراحمدی  حضور 
سرهنگ   ، کریم  رباط  شهرستان 
مهندس   ، سپاه  فرمانده  شهیری 
نظری  دکتر   , شهردار  غفاری 
رئیس  عباسی   ، بخشدارمرکزی 
دامپزشکی   ، کشاورزی  جهاد 
،نماینده دادستانی، رئیس تعزیرات 
نیروی   ، ومعدن  صنعت  حکومتی، 
انتظامی شهرستان ، بسیج اصناف 
مختلف  واحدهای  از  شهرستان 
زنجیره ای  های  فروشگاه  و  صنفی 

انجام شد
فرماندار  احمدی  دکترامید 
از  بازدید  حاشیه  در  شهرستان 
صنوف مختلف در مورد اهمیت این 
گونه بازدیدها اظهار داشت: نظارت 
بازار و کاالی اساسی و خدمات  بر 

باید با جدیت تداوم داشته باشد.

کمبودی  هیچگونه  داد:  ادامه  وی 
در تامین کاالهای اساسی و گوشت 
و  ندارد  وجود  کریم  رباط  در  مرغ 
بازارهای شهرستان از کاالی اساسی 
اشباع شده است وگشت تنظیم بازار 
به صورت  قیمت  در جهت کنترل 

مستمعر ادمه خواهد یافت.
فرماندار رباط کریم به تداوم طرح 
بازار و گشتهای های  پایش مداوم 
توزیع  گفت:  و  کرد  تاکید  نوروزی 
کم  مناطق  در  اساسی  کاالهای 
افزایش  باید  کریم  رباط  برخوردار 

یابد.
از  تشکر  ضمن  پایان  در  احمدی 
دادستان ، تعزیرات حکومتی ، جهاد 
دستگاه های  سایر  و  کشاورزی  
همکاری  و  تعامل  جهت  مربوطه 
بازار،  تنظیم  بر  نظارت  بحث  در 
شکایات  که  خواست  شهروندان  از 
صنفی خود را به سامانه تلفنی ۱۲۴ 
واحد نظارت و بازرسی اعالم کنند.

گشت مشترک و خودرویی ستاد تنظیم 
 بازار در شهرستان رباط کریم 

برگزار شد
خبر

زاکانی: تزریق امید در جامعه با خدمت و کارآمدی 
امکان پذیر است

نوشتار

 شهردار تهران اعالم کرد: تمام تالش 
در  را  امید  که  است  این  بدخواهان 
است  امید  با  که  چرا  بکشند  جامعه 
که می توان به سمت قله حرکت کرد، 
به الگو تبدیل شد و جامعه الگو را به 

جامعه جهانی معرفی کرد.
شهدای  کنگره  در  زاکانی   علیرضا 
با  تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اینکه روز گذشته روز شهید  اشاره به 
استقبال  به  شهدا  یاد  به  امروز  و  بود 
آن  میالد  و  اکبر)ع(  علی  حضرت 
شهدا  سرسبد  گل  که  رفتیم  حضرت 
ذهن  به  که  سوالی  کرد:  اظهار  است، 
باید  چرا  که  است  این  آید  می  ما 
داریم؟   نگه  زنده  را  شهدا  یاد  مکررا 
جهانی  جنگ  که  پیش  سال   ۷۷ از 
عنوان  به  رقیب  دو  یافت،  پایان  دوم 
با هم دعوا داشتند،  آمریکا  و  شوروی 
به جز موقعی که انقالب بنای پیروزی 
آنها  و  خورد  رقم  مهم  این  و  داشت 
هم  با  انقالب  با  مواجهه  سر  بر  تنها 
نیز  تفاهم داشتند. در جنگ تحمیلی 
تا  دادند  انجام  اقداماتی  و  ها  جنایت 
این انقالب نضج نگیرد و به حیات خود 

ادامه ندهد.  
شوروی  که   ۷۰ سال  افزود:  وی 
نظم  نظریه  پدر  بوش  و  فروپاشید 
تنها  کرد،  مطرح  را  جهانی  نوین 
می  بلند  جهان  از  که  حقی  صدای 
بود؛  اسالمی  جمهوری  صدای  شد، 
تالش  آنکه ۱۰ سال  از  بعد  سال ۸۰ 
میدان  وارد  عمال  نداشت،  نتیجه  آنها 
شدند و در افغانستان و عراق مستقیم 
دخالت کردند. به طوری که نقشه ای 
تا  کردند  ترسیم  منطقه  این  برای  را 

تفکر  مدار  بر  را  کشورها  همه  بتوانند 
آمریکا تحت  و  خودشان سامان دهند 
عنوان خاورمیانه بزرگ این کشورها را 
و  تفکرات خود متحول کند  اساس  بر 
حمله به برج های دوقلوی آمریکا بهانه 

این کار بود.   
امروز  تا  دشمنان  داد:  ادامه  زاکانی 
غزه  به  که  بار  هر  و  خوردند  شکست 
خوردند؛  شکست  نیز  کردند  حمله 
وقتی سال ۸۵ در لبنان ابهت اسرائیل 
شکست و در جنگ ۳۳ روزه رزمندگان 
حزب اهلل پیشانی غده سرطانی منطقه 
را به خاک مالیدند،  سیدحسن نصراهلل 
توفیق  ما  و  داشت  تهران  به  سفری 
آن  در  داشتیم؛  ایشان  با  دیداری 
با  دیدار ایشان خاطره ای تعریف کرد 
این موضوع که یک فرد سرمایه دار و 
امکانات و  لبنان داریم که  متمولی در 
سرمایه زیادی را برای جنگ با اسرائیل 
 ۳۳ جنگ  طول  در  و  آورد  میدان  به 
توسط  فرد  این  امکانات  همه  روزه، 
و  جنگ  از  بعد  شد؛  نابود  اسرائیل 
درهم  را  ایشان  اهلل  حزب  پیروزی 
با  دیدیم؛  ریخته  هم  به  و  ناراحت  و 
خود گفتیم به دلیل نابودی امکاناتش 
دادیم  دلداری می  او  به  و  است  متاثر 
اما جواب او این بود که خدا مرا الیق 
جبهه  در  فرزندی  که  چرا  داند  نمی 
الیق  اگر  و  نشده  شهید  که  داشتم 
بودم خداوند فرزندم را به شهادت می 

پذیرفت.
فرهنگی،  اقتصادی،  حوزه های  در 
با  جنگ  حال  در  اجتماعی  و  سیاسی 

رقبا هستیم
این  وقتی  کرد:  اضافه  تهران  شهردار 

سال  از  که  کنید  می  مرور  را  موارد 
۶۱ که اسرائیل به جنوب لبنان حمله 
نشینی  عقب  آنجا  از   ۸۰ سال  و  کرد 
کرد، میزان تحمیل خسارت را با میزان 
مقاومت و دستاوردهای آن برای لبنان 
مقایسه می کنید می بینید که در دوره 
تلفات  دشمن،  به  دادن  تن  و  ذلت 
بیشتری شامل حالشان شده، در حالی 
که در دوره عزت و ماندگاری از شرایط 

بهتری برخوردار هستند.   
جنگ  امروز  جنگ  اینکه  بیان  با  وی 
همه  در  کرد:  تاکید  است،  ها  اراده 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
رقبا  با  جنگ  حال  در  اجتماعی  و 
هستیم اما مهم این است که چه کسی 
به ریسمان  را دارد و دست  برتر  اراده 
تفکر  که  اینجاست  و  اندازد  می  الهی 
و فرهنگ شهید و شهادت آشکار می 

شود.
بدخواهان  تالش  تمام  افزود:  زاکانی 
این است که امید را در جامعه بکشند 
قله  به سمت  می توان  امید  با  که  چرا 
و  شد  تبدیل  الگو  به  و  کرد  حرکت 
جامعه الگو را به جامعه جهانی معرفی 
کرد. آن موقع است که برای کسانی که 
سراب  دنبال  به  را  مردم  سال  سالیان 
می کشانند، حرفی برای گفتن خواهیم 

داشت.  
به  راستای خدمت  در  به شهدا  توسل 

مردم
زاکانی عنوان کرد: ما نیز وظیفه داریم 
از طریق خدمت و کارآمدی، این امید 
همچنین  کنیم،  ایجاد  جامعه  در  را 
رهبر  و  امام  که  تبیینی  جهاد  به  باید 
به  و  جامعه مطرح کردند، عمل کنیم 
های  موفقیت  چه  که  بگوییم  دیگران 
داشتیم  مختلف  سالهای  در  را  بزرگی 
و خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی 
از  گره  و  در کشور  را  معنوی  و  مادی 
زندگی مردم باز کردن را دنبال نماییم؛ 
الگو  و  شهدا  به  توسل  که  اینجاست 
گرفتن از آنها برای ما موضوعیت پیدا 

می کند.  
با  ایران  در  شد:  یادآور  تهران  شهردار 
سال   ۴۳ طی  که  مواجهیم  شهدایی 
از لبیکی که گفتند،  به همه آنچه از 
به  و  کردند  دین  ادای  شد  طلب  آنها 
باید  بنابراین  شدند؛  تبدیل  اسوه  یک 
فرهنگ شهادت را در عمل در جامعه 
اگر  که  کنیم  توجه  باید  کنیم؛  ترویج 
شهدا بودند امروز چه می کردند و باید 
همان کارها را امروز انجام دهیم؛  هر 

را قاضی کند  باید کاله خودش  کسی 
و هر کجا که قرار می گیرد به وظایف 

خود عمل کند.  
به برکت خون شهدا در امنیت به سر 

می بریم
وی خاطرنشان کرد: امروز که در یک 
برکت خون  به  پیرامونی  ناامن  محیط 
مان حاج  قافله ساالر شهدای  و  شهدا 
بریم،   می  سر  به  امنیت  در  قاسم، 
آینده درخشانی فرا روی ما قرار دارد؛ 
مسیری که طی می کنیم عبور و گذر 
اعالم  دیروز  مثال  است؛   مشکالت  از 
درصد   ۴.۱ اقتصادی  رشد  نرخ  شد 
است و نسبت به سال قبل رشد کرده،  
همچنین ناظر به سه ماه اخیر این رشد 
۵.۳ درصد است و گره از زندگی مردم 
حتما باز خواهد شد، اما افرادی هستند 
کنند  ناامید  را  مردم  خواهند  می  که 
و آنچه ما را از این مسیر دشوار عبور 
می دهد،  تمسک به فرهنگ شهید و 
شهادت، ایثار و مجاهدت و خودباوری 

و دقت در تامین منافع ملی است.  
همکاری  با  بلند  گام های  برداشتن 

دولت و مردم 
و  دولت  باید  امروز  افزود:  زاکانی 
بلندی  گام های  هم  دست  در  مردم 
بردارند، چرا که امروز در منطقه کسی 
قبل  چندی  شود؛  ما  مانع  تواند  نمی 
زدند  را  ما  مراکز  از  یکی  ما  دشمنان 
حرکت  این  مبدا  که  بود  مشخص  و 
تروریستی از اربیل عراق است و دیدید 
به  سختی  و  کوبنده  پاسخ  چه  که 
اسرائیلی ها دادیم؛ تحلیل ها نشان می 
دهد اسرائیلی ها به خودشان می لرزند 
چرا که پی برده اند که طرف مقابلشان 
انتقام اعالم  برای  صادق است و وقتی 

می کند، حتما انتقام می گیرد.   
شهردار تهران گفت: اگر امروز صاحب 
اقتدار، عزت و شوکت هستیم به برکت 
در جنگ  و  است  آنها  و خانوده  شهدا 
خدمت  و  ساختن  اراده  باید  ها  اراده 
امر  این  اگر  که  کنیم  پیشه  را  کردن 
محقق شود راهی برای سفسطه جویی 
باید  گذاشت؛  نخواهد  باقی  دشمنان 
دست از دنیاطلبی برداریم و اندکی از 
آنچه شهدا با خدا معامله  کردند را ما 
با خدا معامله کنیم و اگر در این مسیر 
را  ما  دست  حتما  شهدا  کنیم  حرکت 
زنده  اساس  همین  بر  گرفت؛  خواهند 
نگه داشتن یاد شهدا برای ما تذکاری 
است که ما را از خواب غفلت بیدار می 

کند.

 رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 
بخش  در  سرمایه گذاری  گفت: 
سال  در  کشاورزی  مکانیزاسیون 
گذشته  سال  به  نسبت  جاری 
افزایش  درصد   ۴۵ به  نزدیک 

داشته است.
به نقل  از وزارت جهاد کشاورزی، 
»کامبیز عباسی« با بیان اینکه در 
سال جاری ۶ هزار میلیارد تومان 
در این حوزه سرمایه گذاری شده 
که در مقایسه با سال های گذشته 
این  از  افزود:  است،  سابقه  کم 
میزان، چهار هزار میلیارد تومان 
آورده  بقیه  و  بانکی  تسهیالت 
شخصی و خرید نقدی بوده است.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
بخشی  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
سرمایه گذاری  افزایش  این  از 
و  قیمتی  تغییرات  از  ناشی  را 
تنوع  دلیل  به  را  دیگر  بخش 
حوزه های توسعه و فضای جدید 
زیربخش های  در  مکانیزاسیون 
توسعه  مانند  کشاورزی  مختلف 
کشاورزی،  پهبادهای  کاربری 
توسعه کاشت مکانیزه کلزا، گندم 
در  مکانیزاسیون  توسعه  و  جو  و 

حوزه دام، طیور و شیالت عنوان 
کرد.

عباسی اظهار داشت: امسال برای 
نقدی  خریدهای  بار  نخستین 
ماشین های کشاورزی را به حوزه 
کمباین و تراکتور تسری داده ایم.

تسهیالت  مزیت های  درباره  وی 
مکانیزاسیون  حوزه  برای  بانکی 
تسهیالت  گفت:  کشاورزی، 
به  نرخ سود ۱۵ درصد  با  بانکی 
سه  که  می شود  ارائه  کشاورزان 
رایج  سود  نرخ  از  کمتر  درصد 
کشور است، ضمن آن که اقساط 
کشاورزان  توسط  تسهیالت 

سالیانه پرداخت می شود.
کشت مکانیزه ۷.۹ میلیون هکتار 

اراضی گندم و جو
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
درباره  کشاورزی  جهاد  وزارت 
بخش  در  مکانیزاسیون  توسعه 
امسال  خاطرنشان کرد:  زراعت، 
به طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد 
عملیات کاشت، داشت و برداشت 
به  درشالیزارها  برنج  شلتوک 

صورت مکانیزه انجام شد.
هکتار  هزار   ۴۲۰ افزود:  وی 
صورت  به  شالیزاری  اراضی  از 

 ۵۵۰ از  بیش  و  کشت  مکانیزه 
هزار هکتار برداشت مکانیزه شد.

به گفته عباسی، در سال جاری 
و ۹۰۰  میلیون  به هفت  نزدیک 
و  گندم  اراضی  از  هکتار  هزار 
کشت  تحت  نیز  دیم  و  آبی  جو 
قرار گرفت که پیشرفت  مکانیزه 

خوبی محسوب می شود.
باغبانی،  بخش  به  اشاره  با  وی 
از  درصد   ۲۰ تا   ۱۵ تصریح کرد: 
میلیارد  هزار   ۶ سرمایه گذاری 
تومانی در حوزه مکانیزاسیون در 

بخش باغبانی انجام شد.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت 
درصد   ۲۰ تا   ۱۵ امسال 
محصوالتی مانند پسته و زیتون، 
تا پنج  ۱۲ درصد مرکبات و سه 
درصد نخیالت به صورت مکانیزه 

و نیمه مکانیزه برداشت شدند.
 ۲ حدود  از  که  این  بیان  با  وی 
میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار باغات 
کشور، توجه ما بیشتر بر عملیات 
اظهار  است،  داشت  و  برداشت 
به طور  کاشت  عملیات  داشت: 
تا   ۳۵ در  و  است  مکانیزه  عمده 
باغات عملیات داشت  ۵۵ درصد 

مانند هرس و سمپاشی به صورت 
مکانیزه انجام می شود.

نیز  درباره بخش شیالت  عباسی 
گفت: در این حوزه چند عملیات 
از جمله برگشت و تصفیه آب در 
یا  هوادهی  آبزیان،  تولید  فرآیند 
اکسیژن دهی به آب حوضچه های 
به  سردآبی  و  گرمابی  ماهیان 
تولید در  افزایش عملکرد  منظور 
واحد سطح و کنترل کیفیت آب 
توسعه  دنبال  به  ما  و  است  مهم 
بخش ها  این  در  مکانیزاسیون 

هستیم.
سهم ۱۰ درصدی سرمایه گذاری 
مکانیزاسیون در بخش دام و طیور

و  دام  بخش  به  اشاره  با  وی 
درصد   ۱۰ بیان داشت:  طیور، 
حوزه  در  سرمایه گذاری ها 
مکانیزاسیون در سال جاری سهم 
بخش دام، طیور و آبزیان بوده و 
تالش می کنیم این سهم را به ۲۵ 

درصد برسانیم.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: 
به همه تجهیزاتی که به پنل های 
می شوند،  مربوط  خورشیدی 

تسهیالت تعلق می گیرد.

افزایش ۴۵ درصدی سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی خبر
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اولین نشست  در  رئیس سازمان صداوسیما 
فاخر  محتوای  ارائه  در  تحول  تحول،  افق 
ملی  رسانه  تحولی  دوره  در  اول  اولویت  را 
تولید  زنجیره  ابتدای  کرد:  تأکید  و  دانست 
صداوسیما باید نگاه و تفکر دینی و انقالبی 
باشد. یعنی از زمان شکل گیری طرح و خلق 

داستان، این نگاه باید وجود داشته باشد.
 نخستین نشست افق تحول با حضور مدیران 
شهدا،  خانواده  از  جمعی  نیز  و  سازمان 
مرکز  در  ملی  رسانه  ایثارگران  و  جانبازان 
گفت  به صورت  المللی   بین  های  همایش 

و گو محور برگزار شد.
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در 
ساعی  محمدحسین  مقابل  در  همایش  این 
رئیس دانشگاه سوره و عضو حقیقی شورای 
عالی انقالب فرهنگی نشست تا به سوال های 
او در باره رویکردهای تحولی رسانه ملی در 

دوره جدید مدیریتش پاسخ دهد.
ویژگی های سند تحول

فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  حقیقی  عضو 
از ویژگی های سند تحولی رسانه ملی سوال 
سایر  از  سند  این  تمایز  وجه  گفت:  و  کرد 

سندهای برنامه توسعه چیست؟
جبلی در پاسخ گفت: این سند، سند توسعه 
اسناد  از  بسیاری  است؛  تحول  نیست، سند 
نگاه اولیه اش نگاه تحوالت ساختاری و زیر 
تالش  ما  تحول  سند  در  اما  است  ساختی 
تغییرات  گرفتار  نخست  وهله  در  کردیم 
به تحول  را  اول  اولویت  و  ساختاری نشویم 
در آنچه از آنتن رسانه ملی پخش می شود، 

دادیم.
معظم  مقام  دغدغه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رهبری در دوره های مختلف سازمان ناظر به 
حوزه محتوا بوده است گفت: اگر با تدابیری 
زمان  در  شده،  تدوین  برنامه  این  در  که 
بینی شده،  تحول مطلوب در محتوا  پیش 
و  نخواهد کرد  تغییر  ایجاد شود، ساختاری 
با همین ساختار کار را پیش خواهیم برد و 
که  داد  تغییر خواهیم  را  فقط ساختارهایی 
نتوانسته است به تحول در محتوا کمک کند.

رئیس سازمان صداوسیما از سه حوزه تحول 
در دوره جدید در همه بخش ها اعم از سیما، 
گفت:  و  کرد  یاد  خبر  و  مرزی  برون  صدا، 
تحول در محتوا، تحول در رویکرد و تحول در 
سازوکار سه حوزه تحولی سازمان خواهد بود.

ساعی در ادامه سه رسالت هویت محوری و 
عدالت گستری و شتاب دهی را از مولفه های 
سازمان  رئیس  از  و  برشمرد  تحول  سند 
خواست جمع بندی اش را از وضعیت کنونی 
ارائه مقدمه ای  با  ارائه دهد. جبلی  سازمان 
عدالت  و  محوری  هویت  محور  دو  گفت: 
گستری به عنوان پیشران پیشرفت هستند. 
هویت یعنی آنچه ما را به آن می شناسند و 

وجه تمایز مردم ایران است.

ابعاد  انعکاس  رسد  می  نظر  به  افزود:  وی 
زیادی از ابعاد هویتی ما در طول سال ها در 
رسانه مغفول مانده؛ در حالی که در سراسر 
کشور نشانه های هویت ملی و اسالمی به وفور 

هویداست.
رئیس رسانه ملی با اشاره به بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی که مقام معظم رهبری از آن 
به عنوان چهل واره دوم انقالب یاد کرده اند، 
گفت: ایشان با بیان ایستگاه هایی که در این 
۴۰ سال طی شده فرمودند آنچه در آن به 
نقطه مطلوب نتوانستیم برسیم مفهوم عدالت 

بوده است.
 وی افزود: رسانه ملی تواند نقش مهمی در 
برطرف کردن این مشکل و عبور دادن جامعه 

از این چالش ایفا کند.
تحقق عدالت با مطالبه گری و تبیین خدمات

رئیس سازمان صداوسیما همچنین در پاسخ 
گفت:  گری  مطالبه  در  سازمان  نقش  به 
عدالت تک ساحتی نیست و به همان میزان 
یافتن و توجه به  بروز  برای  که حق جامعه 
به  مطالبه کردن محقق می شود  در  عدالت 
همان نسبت بیان پیشرفت ها و دستاوردهای 

نظام در گسترش عدالت نقش دارد.
گفت:  عدالت  مفهوم  به  اشاره  با  جبلی 
باید  خود  جای  به  چیز  هر  یعنی  عدالت 
باشد و ما همانقدر که باید به مطالبات مردم 
و  ها  پیشرفت  و  تالش  به  باید  کنیم  توجه 
دستاوردهای نظام، که آن هم برآمده از اراده 

مردم است، توجه کنیم.
پاسخ  در  سپس  صداوسیما  سازمان  رئیس 
به سوال ساعی درزمینه معنای سند تحول 
گفت: معنای تحول نو به نو شدن است اینکه 
تصور کنیم باید به نقطه برسیم در آن نقطه 
بمانیم نگاه تحولی نیست. ما باید همواره از 

حالی به حالی بهتر تحول یابیم.
تحول  سند  مختلف  وجوه  به  سپس  جبلی 
را  ملی  رسانه  کالن  مأموریت  او   پرداخت. 
تا  گستری  عدالت  و  محوری  هویت  شعار 
نیل به تمدن اسالمی ایرانی  دانست و افزود: 

ابعاد سه گانه تحول در سیما و صدا در سه 
دیده شده  سازوکار  و  محتوا  رویکرد،  محور 
که در محور تحول رویکردی در سیما و صدا 
را  باید  مسیر  که  پذیرفتیم  را  واقعیت  این 
بر  کمیت  اینکه  جای  به  و  کنیم  عکس  بر 
داشته  غلبه  محتوا  بر  جذابیت  و  جذابیت 
و  جذابیت  و سپس  محتوا  با  اولویت  باشد، 
در آخر کمیت باشد.  ما به علت های متعدد 
کشور  در  اجتماعی  تحوالت  از  مراحلی  در 
فشارهای  علت  به  بعد،  به  و   ۷۰ دهه  در 
رسانه های خارجی و هجمه مجبور شدیم بار 
سنگینی بر خودمان تحمیل کنیم که جلوی 
نفوذ فرهنگی و پیام های رسانه های معاند را 
بگیریم؛ لذا حجم برنامه ها را باال بردیم و این 
افزایش به تدریج موجب شد اولویت اول به 
کمیت، سپس جذابیت و سپس محتوا داده 

شود.
مدیریت  به  سبزی  خط  مدیریت  ترجیح 
تحولی  رویکردهای  دیگر  از  قرمزی  خط 
سخن  آن  از  جبلی  که  بود  تحول  سند 
به بسیاری  افزود: ما  گفت و در توضیح آن 
از حوزه ها توجه نکرده ایم. به طور مثال ما در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال راهپیمایی مردم 
کوچکترین  عنوان  به  روستاها  در  را  عزیز 
واحد اجتماعی به تصویر کشیدیم که پیش از 

این انجام نشده بود.
وی افزود: معنای ترجیح مدیریت خط سبزی 
بر مدیریت خط قرمزی آن است که همزمان 
و بیشتر از آنکه مراقب باشیم چه کارهایی را 
نباید بکنیم؛ مراقبت کنیم که چه کارهای را 

باید می کردیم و نکردیم.
مسیر زنجیره تولید از مرحله طراحی روشن 

می شود
ورود جدی به عرصه فضای مجازی، تقویت  
حضور تفکر عمیق انقالبی و دینی در ابتدای 
به  دادن  میدان  از  پرهیز  و  تولید  زنجیره 
نگاه های منفعل و سکوالر از دیگر محورهایی 

بود که جبلی از آن سخن گفت.
رئیس سازمان صداوسیما بیان کرد:  زنجیره 

تا به نقطه  ایده آغاز می شود  از خلق  تولید 
این  دید  باید  برسد.  پخش  یعنی  نهایی 
زنجیره از مرحله طرح و ایده شروع می شود 
یا از مرحله سفارش دادن و چیدن جورچین 

محتوایی که مد نظر رسانه است.
وی افزود:  آنچه ما در این تحول رویکردی 
به آن توجه کردیم این بود که ابتدای زنجیره 
باید نگاه و تفکر دینی و انقالبی باشد یعنی 
داستان،  و خلق  زمان شکل گیری طرح  از 
اینکه  نه  باشد  داشته  وجود  باید  نگاه  این 
پیشنهادی را بگیریم و در آخر با نگاه انقالبی 
شده  تولید  کار  تعدیل  و  جرح  به  دینی  و 

بپردازیم.
رئیس رسانه ملی یکی از مأموریت های دوره 
جدید را کشف استعدادها دانست و تصریح 
استعدادهای  از  بسیاری  متأسفانه  کرد: 
باید  سازوکارهایی  و  نشده  کشف  سازمان 
ایجاد شود تا از همه توانمندی های سازمان 
جبهه  و  مردمی  توانمندی های  عالوه  به 

فرهنگی در خارج سازمان استفاده شود.
جبلی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری 
انقالب گفت:  درباره اهمیت جبهه فرهنگی 
از سال ۸۸  پس  رهبری  معظم  مقام  تعبیر 
به  آتش  گزاره  انسانی،  نیروی  استفاده  در 
خودی  توانمندی های  به  که  بود  اختیار 
تعبیر  این  و  می کرد  اشاره  جامعه  بدنه  در 
حتما  می شود  انجام  که  هم افزایی هایی  با 
با  ملی  رسانه  رئیس  شد.  خواهد  محقق 
اشاره به اهمیت نظرسنجی و جامعه سنجی 
کارهای  این حوزه  در  ملی گفت:  رسانه  در 
باید  اکنون  اما  شده است  انجام  درخشانی 
که  شود  توجه  بیشتر  اثرسنجی  حوزه  به 
تاکنون مغفول مانده است.وی افزود: برای ما 
تأثیرپذیری مخاطب اهمیت به سزایی دارد 
باید  مخاطب  رفتاری  کنش  این،  از  پس  و 
رصد شود تا نظرسنجی های سازمان از قالب 
بررسی میزان مخاطب و میزان عالقه  مندی، 
به قالب بررسی میزان تأثیر و نفوذ محتوا در 

مخاطب برسد.

خبر
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