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افزایش حقوق کارگران 
موجب تورم نمی شود

حذف یارانه های پنهان به توسعه و رونق 

اقتصاد کمک می کند

2

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: تحکیم 
نهاد خانواده از دغدغه های اصلی نظام 

4جمهوری اسالمی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: موافق 

برگزاری جشنواره طنز رسانه ای هستم
7

 عین اللهی: قیمت دارو نسبت به 

سال گذشته  تغییر نمی کند

شفافیت قوای سه گانه الزمه حذف 

رانت، فساد و ویژه خواری است

2

معاون وزیر صمت: نخستین صندوق سرمایه گذاری با 

پشتوانه شمش طال ایجاد می شود

3

درستکار: مسئوالن ورزش باید شأن 
و جایگاه کشتی را حفظ کنند

6

استان ها 5

فرماندار تبریز: ناوگان حمل و نقل عمومی 

تبریز پاسخگوی جمعیت این شهر نیست
فرمانــدار تبریــز گفــت: تعــداد نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
ــع  ــرای رف ــوده و ب ــز نب ــت تبری ــن شــهر پاســخگوی جمعی ای
ایــن مشــکل بــا حمایــت دولــت ۷۰ دســتگاه اتوبــوس جدیــد 

ــداری شــده اســت ..... خری 8 2

معــاون پارلمانــی وزارت اقتصــاد گفت:حــذف یارانه هــای 
اتــاف منابــع جلوگیــری  از قاچــاق کاال و  پنهــان 
می کنــد و موجــب رشــد و رونــق اقتصــاد کشــور 

.... می شــود 

 نماینــده مــردم شــهر کــرد در 
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــان  ــان در جری ــه پنه ــزان یاران می
ــرژی  ــه پنهــان ان تولیــد کاال و یاران
پایانــی  حلقــه  بــه  و  محاســبه 
نــگاه  بــا  مــردم  خــود  یعنــی 
جامعــه  پاییــن  دهک هــای  بــه 

پرداخــت شــود.
ــذف  ــورد ح ــتینه در م ــد راس احم
یارانــه هــای پنهــان افــزود: راهــکار 
شــفاف  کشــور  اقتصــاد  نجــات 
شــدن هزینــه بــرای بــه ثمــر 
ــد کاالهاســت یعنــی  رســیدن تولی
ــق  ــور دقی ــه ط ــم ب ــد بدانی ــا بای م
ــه  ــی ب ــر کاالی ــی ه ــت واقع قیم
ــه  ــی ک ــت مادام ــزان اس ــه می چ
قیمــت واقعــی اقــام را نمی دانیــم  
ــه پنهــان تــاش  ــا یاران متناســب ب
می کنیــم تــا هزینــه هــا را بــه 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــر واقع صــورت غی
ــه طــور مســلم دســت دالالن و  و ب
افــرادی که امتیــازات انحصــاری در 
واردات و صــادرات دارنــد در تعییــن 
قیمــت نهایــی کاال اثربخــش اســت.

راســتینه تصریــح کــرد: راهــکار 
نجــات اقتصــاد کشــور رســیدن بــه 
یــک اقتصــاد شــفاف و روشــن ایــن 
ــان را  ــه پنه ــد یاران ــه بای ــت ک اس
بــه تمــام معنــا هدفمنــد و بــا نــگاه 
ــده  ــام ش ــت تم ــش قیم ــه کاه ب
محصــول یعنــی حلقــه پایانــی 

ــم. ــاص دهی ــد اختص ــره تولی زنجی
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شــورای اســامی گفــت: اگــر نگران 
هســتیم کــه بــا حــذف یارانــه های 
پنهــان، افزایــش قیمــت ایجــاد می 
شــود بایــد یــک بــار بــرای همیشــه 
بــا شــهامت مدیریــت یارانــه هــای 
قــرار  کار  دســتور  در  را  پنهــان 
دهیــم امــا بــا تدبیــر و برنامــه 
ریــزی درســت بــه افزایــش درآمــد 
ســرانه و قــدرت خریــد مــردم و 
ــک  ــد کم ــش تولی ــت از بخ حمای

کنیــم.
 راســتینه خاطــر نشــان کــرد: امروز 
بخــش تولیــد، نیــاز بــه ســرمایه در 
ــبت  ــدت نس ــه ش ــردش دارد و ب گ
ــت  ــرض اس ــوع معت ــن موض ــه ای ب
ــم  ــی کنی ــی م ــر کوتاه ــن ام در ای
امــروز ایــن بخــش تولیــد نیــاز 
ــی و  ــم مالیات ــودگی جرای ــه بخش ب
تنفــس مالیاتــی اســت کــه بــه ایــن 

ــی نمــی شــود. امــر توجــه چندان
ــاد  ــد ایج ــروز نیازمن ــزود: ام وی اف
ارائــه  بــرای  رقابتــی  بازارهــای 
در  کشــور  داخــل  محصــوالت 
کشــورهای منطقــه و بــه ویــژه 
هســتیم  همســایه  کشــورهای 
ــد از دیپلماســی اقتصــادی  ــه بای ک
اســتفاده کنیــم امــا کوتاهــی مــی 
کنیــم بــا عنــوان یارانــه پنهــان نــه 
تنهــا بــه صــورت جــدی بــه اقتصاد 

کمکــی نمی کنیــم بلکــه همچنــان 
ــه  ــاد را در عرص ــای فس ــت ه دس
اقتصــاد بــاز می گذاریــم و البــی 
جریان هــای  و  پرقــدرت  هــای 
انحصارگــرا در واردات و صــادرات  

ــم. ــی دهی ــت م ــدان و فرص می
ــت:  ــهرکرد گف ــردم ش ــده م نماین
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــکار ای راه
ــه  ــه هزین ــم ک ــق بدانی ــور دقی ط
ــک کاال چــه  ــد ی ــام شــده تولی تم
جبــران  بــرای  و  اســت  میــزان 
خریــد مــردم بــه حلقــه آخــر 

زنجیــره تولیــد کمــک کنیــم.
وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد 
ــه هــای پنهــان و آثــار  حــذف یاران
آن بــرای ریشــه کنــی فقــر مطلــق  
ــا و  ــزارش ه ــاس گ ــر اس ــت: ب گف
ــی  ــام م ــمی اع ــه رس ــاری ک آم

شــود بیشــترین مصــرف یارانــه 
بــاالی  دهــک  ســه  را  پنهــان 
ــی  ــد م ــه بهــره من درآمــدی جامع
ــدی  ــک درآم ــت ده ــوند و هف ش
از  را  اســتفاده  جامعــه کمتریــن 
ــد  ــه هــای پنهــان دارن درآمــد یاران
پاییــن  چهاردهــک  بخصــوص 
ــر از ســه درصــد  ــه کمت ــه ک جامع
آنهــا  بــه  پنهــان  یارانــه  کل  از 

اختصــاص داده مــی شــود.
راســتینه افــزود: راهــکار نهایــی 
ــزان  ــهامت می ــا ش ــت ب ــن هس ای
ــد  ــان تولی ــان در جری ــه پنه یاران
انــرژی  پنهــان  یارانــه  و  کاال 
حلقــه  بــه  و  شــود  محاســبه 
پایانــی یعنــی خــود مــردم بــا نــگاه 
جامعــه  پاییــن  دهک هــای  بــه 

پرداخــت شــود.

نماینده مردم شهرکرد: میزان یارانه پنهان در جریان تولید کاال و 
به مردم با نگاه به دهک های پایین جامعه پرداخت شود
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با قیمت پراید می توان 

خودروهایی با کیفیت عالی 

وارد کشور کرد

معاون دبیرکل خانه کارگر: 

رییس مجلس شورای اسالمی :



سیاسی
خبر

قالیباف: با قیمت پراید می توان خودروهایی با 

کیفیت عالی وارد کشور کرد

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که در برابر پراید ۲۰۰ 
میلیون تومانی، با ۵ هزار دالر و ارز ۲۵ هزار تومان، می توان خودرو 

با کیفیت عالی وارد کرد.
بابایی  علی  اسالمی،  شورای  مجلس  شنبه  روز  علنی  جلسه  در 
کارنامی در اخطار قانون اساسی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو 
گفت: یک نفر پاسخگوی تورمی افزایش قمیت خودرو باشد. وزیر 

صمت چکاره است؟ آیا مجلس نباید نظارت کند؟ 
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس افزود: مردم در حوزه 
انتخابیه درباره قیمت خودرو سوال می کنند که چرا به وضعیت 
افسارگسیخته خودرو نظارت نمی کنید. از طرفی حدود ۵۷ درصد 
حقوق کارگران  افزایش یافته ولی به موازات آن قیمت ها باال رفته 

است.
وی خواستار گزارش منطقی درباره افزایش قیمت خودرو به صحن 
مجلس شد و تاکید کرد: وضعیت بازار خودرو قابل تحمل نیست 
و بر کاالهای اساسی نیز اثرات سوء گذاشته است و سفره مردم 
را تحت الشعاع قرار داده است. تقاضا دارم براساس اصل ۳ قانون 
اساسی این موضوع پیگیری شود تا طبق عدالت، دولت انقالبی و 

مجلس انقالبی عمل کنند و برنامه ریزی کامل داشته باشند. 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر 
نماینده ساری در خصوص ضرورت ساماندهی صنعت خودرو، گفت: 
مصوبه واردات خودرو که مورد بحث قرار گرفت در دو جلسه مفصل 
در صحن مجمع با حضور بنده و رئیس کمیسیون صنایع مطرح 
شد؛ نهایتا یک الی دو بند اصالحی از باب جمع بندی جلسه صورت 

گرفت اما کلیات آن تأیید شد.
وی با اشاره به اینکه موضوع خودرو در کشور از جمله بحث های 
این  به  کارشناسی و مهم است، اظهار کرد: بحث واردات خودرو 
شکل نیست که فقط خودرو وارد کنیم از این رو در قانون به تولید 
نیز توجه شده است؛ اکنون روش تولید در کشور دارای اشکاالت 
فنی است که باید به آن توجه کنیم که در این خصوص در مجمع 
که  دادم  توضیح  مفصل  به صورت  آن  درباره  گیری  رأی  از  پس 

چگونه باید بحث خودرو را در کشور اصالح کنیم.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی 
سه  قوای  در  شفافیت  گفت:  مجلس 
ویژه  رانت،  شدن  برچیده  الزمه  گانه 
نظام  وظیفه  که  است  فساد  و  خواری 
و حق مردم بوده و تحقق آن به تاخیر 

افتاده است.
اردشیر مطهری در مورد تصویب طرح 
شفافیت  طرح  کلیات  گفت:  شفافیت 
و  اجرایی  دستگاه های  سه گانه،  قوای 
نمایندگان  قاطع  رای  با  نهادها  سایر 
تصویب شد. شفافیت در قوای سه گانه 
الزمه برچیده شدن رانت، ویژه خواری، 
فساد، وظیفه نظام و حق مردم است که 
در تحقق  آن به نوعی تاخیر شده است.

نماینده مردم گرمسار افزود : از ابتدای 
سال  در  )ره(  خمینی  امام   نهضت 
سختی  و  مشکالت  اصلی  بار   ۱۳۴۲
ها بر دوش مردم بوده و در جمهوری 
اسالمی ایران مردم نامحرم نیستند که 
از فرآیند تصمیم سازی ، تصمیم گیری 

و اجرا مطلع نباشند . 
 عضو هییت رییسه کمیسیون اجتماعی 
و  مجلس   : کرد  نشان  خاطر  مجلس 
دولت با شعار شفافیت کار خود را آغاز 
کردند و تصویب طرح شفافیت  با ۱۸۳ 
نمایندگان  اعتقاد  گویای  موافق  رأی 
و  است  نظام  مجموعه  در  شفافیت  به 
و  مخالف  رای  که  نمایندگانی  مسلما 
ممتنع دادند دالیل خود را شفاف و بی 

پرده با مردم مطرح خواهند نمود . 
این  براساس   : کرد  تصریح  مطهری 
طرح، جلسات هیئت دولت و بسیاری 
شرکت های   ، اجرایی  دستگاه های  از 
دولتی ، آرای همه نمایندگان و مشروح 
مذاکرات کمیسیون های مختلف شفاف 
مردم  همه  دسترس  در  و  شد  خواهد 
طرح   این  در  همچنین  می گیرد  قرار 
شئون  تمامی  و  قضائیه  قوه  شفافیت 
و کلیه شوراهایی که  اجرایی  و  اداری 
بینی  ندارند، پیش  اساسی  قانون  منع 

شده است .
وی با تاکید بر اینکه شفافیت مطالبه 
به  باید  نظام  ؛  افزود  است،  مردمی 
را  آن  و  بگذارد  احترام  مردم  مطالبه 
محقق کند و به برگزاری جلسات پشت 

برای  گیری  تصمیم  و  بسته  درهای 
مردم پایان دهد . 

 عضو هییت رییسه کمیسیون اجتماعی 
مجلس خسارت های تصمیم های پشت 
درهای بسته  را غیرقابل قبول خواند و 
افزود : پشت درهای بسته برای افزایش 
آن  و  گرفتند  تصمیم  بنزین  قیمت 
خسارت های جانی و مالی و حیثیتی 
رئیس  و  کردند  تحمیل  کشور  به  را 
صبح  »جمعه  گفت  لبخند  با  جمهور 
از مدیریت  متوجه شدم و وزیر کشور 
فریاد  رغم  علی  و  گفت  سخن  بحران 
بنده در مجلس در این خصوص هیچ 

کس مواخذه نشد. «
در  شفافیت   : کرد  تصریح  مطهری 
قراردادهای مربوط به معامالت بزرگ، 

فرآیندها  سرمایه گذاری،  فرصت های 
و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه 
مجوز و پروانه فعالیت از دیگر مواردی 
است که شفافیت در آن برچیده شدن 
بر  را  فسادها  و  ها  رانت  از  بسیاری 

خواهد چید . 
وی با بیان این مطلب که در این طرح 
که  خصوصی  موسسات  در  شفافیت 
نیز  می دهند،  ارائه  عمومی  خدمات 
پیش بینی شده افزود : هر چند در این 
دیده  سطوح  همه  در  شفافیت  طرح  
شخصی  حریم  و  اطالعات  اما   ، شده 
قرار می گیرد که  افراد مورد حفاظت 
تخلفات  پوشی  پرده  معنی  به  مسلم 
مسئول  غیر  و  مسئول  از  اعم  افراد 

نخواهد بود.

عضو هییت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس:

شفافیت قوای سه گانه الزمه حذف رانت، 
فساد و ویژه خواری است

خبر

از سوی رئیس جمهور؛

قانون »تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار« ابالغ شد

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابالغ قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد 

از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.
سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابالغ قانون 
قانون  گفت:  جمهور  رئیس  سوی  از  کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  تسهیل 
مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح 

کشور است.
وی گفت: این قانون با اصالح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای 
کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( 
قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر 
این  اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور 
مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد 

را فراهم کنند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: بر اساس ماده )۱( این قانون، 
عمومی-  بهداشت  محیط زیست،  سالمت،  که  وکار  کسب  مجوزهای  کلیه 
به  را  ملی  امنیت  و  فرهنگ  ارزی،  و  مالی  پولی،  انضباط  و  نظم  اجتماعی، 
یا  منابع طبیعی  از  بهره برداری  مستلزم  یا  تهدید می کنند  مستقیم  صورت 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس 
از الزم االجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به 
عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز 
است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس 

ماده ۷ این قانون است.
سایر  قانون،  این  الزم االجراء شدن  از  پس  ماه  چهار  داشت:  اظهار  حسینی 
مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام 
مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. 
متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد 
به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید 

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
وی افزود: تبصره )۷( ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری 
نتیجه،  در  و  تمدید مجوز  یا  استعالم  آمدهای غیرضروری جهت  و  از رفت 
بر اساس آن: شش ماه پس  این حوزه است و  از مفاسد احتمالی  جلوگیری 
از الزم االجراشدن این قانون هرگونه استعالم، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از 
طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل 
انجام است. امکان استعالم شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در 
ملی  مرکز  باشد،  فراهم  مردم  عموم  برای  باید  مجوزهای کشور  ملی  درگاه 
مجوزهای  برای  است  موظف  کار  و  محیط کسب  بهبود  و  پایش  مطالعات، 
کسب و کار اخذ شده قبل از الزم االجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا 
الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر 
کند. کسب وکارهایی که از دو سال پس از الزم االجرا شدن این تبصره، شناسه 

یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین بخش های »قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« مواد )۳(، )۴( و )۵( این قانون است که 
شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان 

رسمی دادگستری را تسهیل و انحصارهای موجود در این حوزه را رفع کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع 
قانون مزبور می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت 

به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کنند.
شایان ذکر است، این قانون مشتمل بر )۵( ماده، در جلسه علنی روز سه شنبه 
اسالمی  و چهارصد مجلس شورای  یکهزار  اسفندماه  و چهارم  بیست  مورخ 

تصویب و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

طاهری در صحن مجلس:

انتقاد از مدیریت ارز ترجیحی دارو/ 
در این بخش تالطم ایجاد شده است

نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: قرار بود ارز ترجیحی هدفمند و 
داروها با نسخه الکترونیکی ارائه شود اما به دلیل مدیریت بد، تالطمی 

در بازار دارو ایجاد شده است.
 مصطفی طاهری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شفاهی، گفت: جمعی از نمایندگان در راستای شفافیت آرا سامانه ای 
ایجاد کردند و آرای خود را در آن ارائه می کنند، از سایر نمایندگان 
دعوت می کنم به این جمع بپیوندند و با ارائه آرای خود در راستای 
شفافیت اقدام کنند.  نماینده مردم زنجان در مجلس ضمن انتقاد از 
مدیریت در زمینه ارز ترجیحی دارو، بیان کرد: قرار بود ارز ترجیحی 
هدفمند و داروها با نسخه الکترونیکی ارائه شود اما به دلیل مدیریت 
بد، تالطمی در بازار دارو ایجاد شد و در نهایت کل ارز ترجیحی سال 

گذشته به دارو اختصاص داده شد.

حذف یارانه های پنهان به توسعه و 
رونق اقتصاد کمک می کند

معاون پارلمانی وزارت اقتصاد گفت:حذف یارانه های پنهان از قاچاق 
اقتصاد  و رونق  منابع جلوگیری می کند و موجب رشد  اتالف  و  کاال 

کشور می شود.
هادی قوامی در مورد حذف یارانه های پنهان گفت: یارانه های پنهان 
دو روی یک سکه هستند که  باید هر دو  روی آن را  دید به طور 
مثال در حوزه معادن ساالنه  بیش از ۷۰ میلیون تن استخراج سنگ 
معدن داریم این سنگ معدن به قیمت ۱۰ درصد فوب خلیج فارس به 
واحدهای تولیدی داده می شود تا این کارخانه ها فوالد را به قیمت ارزان 
تری به مصرف کننده  تحویل دهند، اما این موضوع محقق نمی شود.

معاون پارلمانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: اصل ۴۵ قانون اساسی  می 
دریاچه ها،  دریاها،  معادن،  قبیل  از  عمومی  ثروت های  و  انفال  گوید: 
رودخانه ها کوه ها، دره ها وجنگلها در اختیار حکومت اسالمی است تا بر 
طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.اگر دولت بر اساس این اصل 
عمل کند و این اموال را به قیمت واقعی در اختیار بخش خصوصی و 
استفاده کنندگان  قرار دهد و درآمد حاصله را برای مصالح عامه خرج 
کند می تواند با توسعه زیر ساختی در بخش بزرگراه و راه آهن، کارخانه 

ها و بنادر را به هم وصل کند.
قوامی تصریح کرد: این اقدام دولت باعث می شود که بخش زیادی از 
حمل بار از جاده به ریل انتقال پیدا کند و تقاضای برای مصرف گازوئیل 
که االن حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است به ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا 
کند و با کاهش مصرف  ۵۰ میلیون لیتر، هم صرفه جویی  ایجاد شود 
و به اقتصاد سبز کمک کندو همچنین هزینه حمل بار به یک- سوم 

کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد ائتالف منابع و انرژی در یارانه های پنهان وجود دارد 
اتفاق بیفتد و  این زمینه  که اگر به صورت کلی تغییر ساختاری در 
اصالح شود می توان از محل منابع و منافعش زیر ساخت ها را به نحوی 
گسترش دهیم  که برای تولید فرقی نداشته باشد که در کجای کشور 
مستقر باشد و دسترسی سریع به همه مناطق داشته باشد. چون از 
طریق شبکه زیر ساختی حمل و نقل  کارخانه به بندر وصل می شود 
و به راحتی می توان بار را به همه جای کشور و  جهان با هزینه پایین 

جابه جا کند.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تصریح کرد: این شکل درست استفاده از 
یارانه های پنهان است آزادسازی و محصول تمام شده با قیمت واقعی 
عرضه می شود همچنین از قاچاق کاال و اتالف منابع جلوگیری می 
شود و از  دیگر فوائد حذف یارانه پنهان، شفاف کردن اقتصاد ایران است  
عالوه بر این به رونق و رشد اقتصادی  کشور کمک می کند، اما باید 
حذف  این یارانه ها تدریجی انجام شود چون دفعتا می تواند به اقتصاد 

کشور آسیب برساند.
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اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون   
برای  مجلس  و  دولت  برنامه های  به 
بودجه  از  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف 
کشور گفت: تمام قوای کشور آمادگی 
دارند با افزایش تعامل و همکاری ها در 
در  تومانی  ارز ۴۲۰۰  راستای حذف 
کشور به گونه ای گام بردارند تا فشار 
و آسیبی بر جامعه به ویژه دهک های 

پایین وارد نشود.
هیات  جلسه  در  مخبر   محمد   
بخش  تمام  اینکه  به  اشاره  با  دولت 
سیزدهم  دولت  های  وزارتخانه  و  ها 
های  دستگاه  در  تا  دارند  مأموریت 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  برای  خود،  متبوع 
به  را  دقیقی  ریزی  برنامه  تومانی 
گفت:  کنند،  دنبال  روزانه  صورت 
کانون  یک  به   ۴۲۰۰ ارز  متاسفانه 
اجرا  ولی  شد  منجر  کشور  در  فساد 
ارز  حذف  طرح  صحیح  مدیریت  و 
ترجیحی می تواند اثرات بسیار مثبت 
و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل 
های کنونی و آینده به جای بگذارد.  

در  سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  وی 
برداشته  ارز ۴۲۰۰ گام  مسیر حذف 
است و امیدواریم با همکاری قوای سه 
این  بتوانیم  گانه و کمک های مردم 
طرح بزرگ نوسازی اقتصاد کشور را 

با موفقیت اجرایی کنیم.
اینکه دولت برای  بر  با تأکید   مخبر 
اثرات حذف ارز  ۴۲۰۰ تومانی برنامه 
ریزی ها و اقدامات الزم را پیش بینی 
اقشار  تمام  باید  گفت:  است،  کرده 
جامعه، نخبگان و رسانه های مختلف 
مثبت  اثرات  و  چگونگی  جریان  در 
اجرای این طرح قرار گیرند تا نگرانی 
این  اجرای  از  پس  جامعه  سطح  در 

طرح وجود نداشته باشد.  
از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی 

در کشور نیز جلوگیری شود
معاون اول رییس جمهور همچنین به 
برنامه دولت برای کمک به مردم به 
ویژه اقشار آسیب پذیر پس از اجرای 

بودجه  از  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف 
کشور اشاره و تصریح کرد: دولت به 
عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها 
برای خرید کاال استفاده می شود برای 
بانکی اقشار مختلف  واریز به حساب 
در نظر گفته تا در این صورت عالوه بر 
کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز 
۴۲۰۰، از تورم و افزایش پایه پولی و 
نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.

برنامه  به  اشاره  با  همچنین  مخبر 
های دولت در سال جاری از جمله در 
بخش های مسکن و حذف فقر مطلق 
برگزاری جلسات  با  افزود:  در جامعه 
مقرر  دولت  در  بخشنامه  تبیین  و 
شده اجاره منازل مسکونی در تهران، 
استان ها و شهرستان ها بیش از ۲۵ 
های  تضمین  و  نیابد  افزایش  درصد 
اجرایی برای این برنامه دولت هم به 
طور کامل در نظر گرفته شده است.  

همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
تومان  میلیارد  هزار  تخصیص ۴۰  از 
تسهیالت ودیعه مسکن برای قشرهای 
بخش  اتمام  و  داد  خبر  پذیر  آسیب 
مهر،  مسکن  طرح  تمام  نیمه  های 
برنامه دولت برای ساخت یک میلیون 
همچنین  و  سال  در  مسکونی  واحد 
مالیات بر خانه های خالی را از دیگر 

برنامه های دولت برای پیشبرد برنامه 
های  زوج  بویژه  مردم  مسکن  های 

جوان در چهار سال آینده برشمرد.  
برای  را  مختلفی  های  طرح  دولت 
حذف فوری فقر مطلق در نظر گرفته 

است
و  به شعارها  اشاره  با  ادامه  در  مخبر 
زمان  در  رئیسی  اهلل  آیت  های  قول 
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهور 
به منظور حذف فقر مطلق در کشور، 
را  مختلفی  های  طرح  دولت  گفت: 
برای حذف فوری فقر مطلق در نظر 
گرفته است که از جمله آن می توان 
به واگذاری سهام به دهک های پایین 
این  هستیم  مصمم  که  کرد  اشاره 
سال  پایان  تا  جمهوری  رئیس  وعده 

جاری محقق و عملیاتی شود.  
معاون اول رییس جمهور همچنین با 
اشاره به تغییر قیمت برخی کاالها در 
کشور ادامه داد: این گرانی ها دالیل 
مشکالت  بر  عالوه  که  دارد  مختلفی 
دالیل  و  گذشته  از  شده  انباشته 
ساختاری، می توان به برخی مصوبات 
و الزامات در بودجه، موضوعات مرتبط 
قیمت  رفتن  باال  ترجیحی،  ارز  با 
اساسی،  کاالهای  برخی  های جهانی 
موضوع ۹ درصد ارزش افزوده، تغییر 

بین  تحوالت  نیز  و  گمرکی  عوارض 
جنگ  ویژه  به  منطقه  در  المللی 
اکراین اشاره کرد که دیگر کشورها را 

نیز متاثر ساخته است.  
کشور  در  اساسی  کاالهای  فراوانی 

وجود دارد
به  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  مخبر 
دلیل برخی از مسایل داخلی از جمله 
بر  ارز ۴۲۰۰  تدریجی حذف  اجرای 
روی برخی کاالها قیمت برخی کاالها 
وجود  با  و  داشته  افزایش  کشور  در 
در  ها  قیمت  درصدی   ۷۰ افزایش 
سطح جهانی اما خوشبختانه فراوانی 
کاالهای اساسی در کشور وجود دارد.  
دولت  مشکالت  به  اشاره  با  مخبر 
آمدن  کار  روی  اوایل  در  سیزدهم 
جاری  های  هزینه  افزایش  جمله  از 
مسدود  نفت،  فروش  کاهش  کشور، 
کشورهای  در  ایران  های  پول  شدن 
خارجی و همچنین مرگ و میر باالی 
ناشی از کرونا تأکید کرد: تمام ارکان 
دولت سیزدهم توانستند با هماهنگی 
و همکاری، ضمن پیگیری آزادسازی 
و  کشورها  سایر  در  ایران  های  پول 
افزایش ذخایر و فروش نفت، وضعیت 
انبارها و کاالهای اساسی در کشور را 

به مقدار قابل توجهی افزایش دهند.

مخبر: ارز   4200   به یک کانون فساد در 
کشور تبدیل شده است
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اقتصاد
اخبار

سخنگوی گمرک خبر داد:

صادرات ۲۸ میلیون دالری چای ایران 
به ۲۵ کشور در سال گذشته

 سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: ۲۷ هزار و ۲۷۲ تن 
چای ایرانی به ارزش ۲۸ میلیون دالر، در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ کشور 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۷۷ 

درصدی در ارزش داشته است.
لطیفی  اله  روح  سید  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  از  نقل  به 
چای  انواع   ،۱۴۰۰ سال  در  افزود:  ایرانی  چای  صادرات  درخصوص 
ایرانی به وزن ۲۷ هزار و ۲۷۲ تن و به ارزش ۲۷ میلیون و ۹۹۸ هزار 
و ۹۳۷ دالر به ۲۵ کشور صادر شد که با رشد ۶۸ و ۷۷ درصدی در 

وزن و ارزش همراه بوده است.
سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: امارات با خرید 
هشت هزار و ۳۰۴ تن چای به ارزش هشت میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۴ 
دالر، ترکیه با دو هزار و ۹۰۴ تن و به ارزش سه میلیون و ۵۳۷ هزار 
و ۲۰ دالر، روسیه با دو هزار و ۵۹۸ تن و به ارزش سه میلیون و ۹۲ 
هزار و ۴۲۸ دالر، هند با دو هزار و ۵۳۸ تن و به ارزش دو میلیون و 
۳۷۱ هزار و ۹۱۶ دالر و عراق با خرید دو هزار و ۱۹۵ تن به ارزش 
یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۷۰ دالر، پنج مقصد اول صادرات انواع چای 

ایرانی بودند.
وی تصریح کرد: ترکمنستان با خرید هزار و ۳۶۰ تن به ارزش یک 
میلیون و ۷۸۲ هزار و ۸۵۱دالر، ازبکستان با هزار و ۸۷۲ تن به ارزش 
یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۹۰ دالر، تاجیکستان با هزار و ۶۰۱ تن و 
به ارزش یک میلیون و ۶۸۹ هزار و ۳۵۳ دالر، کنیا با هزار و ۱۹ تن 
و به ارزش ۹۳۵ هزار و ۸۸۰ دالر، قزاقستان با ۶۴۷ تن و به ارزش 
۵۹۹ هزار و ۲۱۱ دالر و افغانستان با ۴۹۶تن و به ارزش ۴۹۶ هزار و 
۴۳۱ دالر در رتبه های ۶ تا ۱۱ مقاصد صادراتی چای ایرانی قرار دارند.

لطیفی در خصوص سایر خریداران چای ایرانی گفت: آلمان، اوکراین، 
سوئیس،  فنالند،  کویت،  هلند،  چین،  انگلستان،  گرجستان،  لبنان، 
کانادا، بلژیک، آذربایجان و استرالیا از دیگر کشورهای خریدار چای 

ایرانی  در سال ۱۴۰۰بودند.
سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران  درباره  واردات انواع جای 
در سال ۱۴۰۰ گفت: ۷۵ هزار و ۳۷۹ تن انواع چای به ارزش ۳۸۶ 
میلیون و ۱۶۰ هزار و ۷۶۷ دالر از ۱۰ کشور در سال ۱۴۰۰ وارد کشور 
شده که هند با ۳۴ هزار و ۲۸۵ تن چای به ارزش ۱۶۸ میلیون دالر 

در صدر قرار دارد.
وی افزود: سریالنکا با فروش ۱۸ هزار و ۳۲۶ تن چای، به ارزش ۱۰۷ 
میلیون دالر، امارات با ۱۴ هزار و ۳۶۸ تن به ارزش ۷۱ میلیون و ۵۷۲ 
هزار دالر، ترکیه با چهار هزار و ۵۹۳ تن به ارزش ۲۳ میلیون و ۷۰۰ 
هزار دالر و کنیا با هزار و ۴۷۱ تن به ارزش پنج میلیون و ۸۰۰ هزار 

دالر در رتبه های بعدی قرار دارند.
لطیفی گفت: عراق، ویتنام، آلمان، چین و افغانستان نیز در سال ۱۴۰۰ 

مبادرت به فروش چای به ایران کردند.

علی نیکزاد: ایرادات قانون نظام صنفی 
کشور اصالح می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در قانون نظام صنفی ایراداتی 
وجود دارد که این موارد در مجلس شورای اسالمی اصالح خواهد شد.

علی نیکزاد در نشست هم اندیشی با اصناف شمال غرب در اتاق اصناف 
اردبیل ، محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب 
در هیات مدیره اتحادیه های صنفی را از ایرادات قانون نظام صنفی عنوان 
کرد و افزود: روند عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها باید بر اساس نظر 
اعضای اصناف تصمیم گیری شود و معتمدین و بزرگان اصناف در آن حضور 

داشته باشند.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بانک ها در اعطای تسهیالت 
بانکی به صنوف استان،  سپرده و منابع و مصرف را مالک قرار می  دهند که 
اجحاف بزرگ در حق استان است و این موضوع باید در سطح ملی بررسی 

و راه حل های اساسی توسط بانک مرکزی اتخاذ شود.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین  و  اردبیل،نیر،نمین  مردم  نماینده 
یادآوری روند اعطای تسهیالت بانکی به صنوف استان اردبیل ادامه داد: 
نشده،   استفاده  ریالی  هزار   ۷۰ دالر  از  که  اردبیل  مانند  استان هایی  در 
سرمایه گذاری  صورت نگرفته ، از مجموعه های بزرگ صنعتی محروم است 
و گردش مالی کالنی وجود ندارد و با شیوه ارائه تسهیالت استان های غنی 

غنی تر و استان های فقیر ، فقیرتر می شوند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت صنوف اردبیل 
گفت: بازار تاریخی طالفروشان اردبیل مشکالتی اعم از تامین کامل امنیت 
،  گنبد تاریخی و سیم کشی برق  دارد که باید در زمان تعطیلی درخصوص 

آن تصمیمات الزم اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی بازار ، زمانی به دنبال جذب یک یا 
چند کارگر هستند ولی با قوانین دست و پا گیر اداره کار روبرو می شوند 
که این قوانین باید در اسرع وقت توسط دستگاه مذکور کاهش یافته و 

رفع شود.
اردبیل  استان  اصناف  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
مشکالتی در حوزه مالیاتی همچون موضوع یک در هزار و سه درصد دارند 

که این موضوع هم در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
نیکزاد یکی از مطالبات اصلی اصناف استان را جابجایی واحدهای بازاری 
همچون آهن فروشان و دیگر بخش ها عنوان کرد و افزود: با هماهنگی های 
با استاندار و شهردار اردبیل و شرکت های توانمند و متخصص این  الزم 

حوزه ، جابجایی های الزم باید انجام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: با حضور نمایندگان 
اردبیل ، سرعین ، نمین و نیر در مجلس شورای اسالمی و مدیران کل 
دستگاه ها و نمایندگان اصناف بزودی جلسه ای برگزار شده و مشکالت 

صنوف بررسی و برای رفع آن اقدام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خزانه داری  ایجاد  قرارداد  امضای  از 
شمش طال برای انتشار اوراق سپرده 
در بورس کاال در روزهای آینده خبر 

داد.
به نقل  از سازمان توسعه و نوسازی 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 
در  جعفری«  اهلل  »وجیه  )ایمیدرو(، 
اعضای  با  کنفرانسی  ویدیو  نشست 
صندوق شمش طالی ایمیدرو ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو 
با همکاری بانک ملت و سازمان بورس 
کاال طرح تاسیس نخستین صندوق 
سرمایه گذاری با پشتوانه شمش طال 

را در کشور اجرایی می کند.
افزود:  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
ملت  بانک  در  خزانه داری  ایجاد  با 
طالی  تولیدی  شمش  نگهداری  و 
زرشوران در آن، به ازای شمش های 
نگهداری شده، اوراق سپرده طال در 
یکصد  )مثال  کوچک  مقیاس های 
و  منتشر  گرمی(  یک دهم  یا  سوت 
در سامانه معامالت بورس کاال عرضه 

می شود.
اوراق سپرده، به عنوان تضمین

مردم  عموم  خاطرنشان کرد:  وی 
را  شده  خریداری  اوراق  توانند  می 
استفاده  وثیقه  و  تضمین  عنوان  به 

هدف  جامعه  اقدام،  این  با  کنند. 
برای خرید کاال بزرگ تر شده و روند 
فروش شرکت زرشوران نیز به صورت 

مستمر انجام می شود.
توجه  با  افزود:  صمت  وزیر  معاون 
سپرده  گواهی  بودن  معاف  به 
ارزش  و  مالیات  از  صندوق  این 
به  مردم  عامه  ورود  برای  افزوده، 
صندوق  در  خرد  سرمایه گذاری های 

مذکور، جذاب خواهد بود.
جعفری ادامه داد: فعالیت این صندوق 
به عنوان یک الگوی موفق در جهان، 
آوری  جمع  زمینه  کردن  فراهم  با 

موجب  سرگردان،  و  خرد  نقدینگی 
بازار  تغییر دالر در  نوسانات  پوشش 
نیز  طال  قاچاق  کاهش  به  و  شده 

کمک می کند.
۲ آزمایشگاه استاندارد برای تشخیص 

اصالت کاال
صندوق  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
شمش طال، ۲۵۰ کیلوگرم بوده و تا 
دارد، گفت:  افزایش  قابلیت  تن  پنج 
در صورت درخواست مشتری، شمش 
محل  از  کیلوگرم(  یک  باالی  )البته 
قرار  اختیار متقاضی  بانک در  خزانه 
می گیرد و در صورت نیاز به اطمینان 

به  ایشان،  هزینه  با  کاال،  اصالت  از 
یکی از ۲ آزمایشگاه زیر نظر موسسه 

استاندارد معرفی می شود.
بورس  سازمان  البته  اضافه کرد:  وی 
تصادفی  صورت  به  ماه   ۲ هر  کاال 
اقدام به آزمایش شمش های ارسالی 

از کارخانه زرشوران می کند.
به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، 
در مراحل بعدی، مسیر ورود مجتمع 
طالی موته نیز به این صندوق فراهم 
خواهد شد. همچنین، می توان این 
گرانبها  فلزات  سایر  برای  را  الگو 

همچون نقره پیاده سازی کرد.

معاون وزیر صمت: نخستین صندوق 

سرمایه گذاری با پشتوانه شمش طال ایجاد می شود

گزارش

وزیر کشور: الیروبی بنادر شمالی 
ضروری و اولویت توسعه منطقه است

وزیر کشور با اشاره کاهش سطح آب دریای خزر و همچنین اهمیت 
جایگاه بنادر در توسعه ، گفت: الیروبی بنادر شمالی کشور ضروری و 

اولویت توسعه است.
طریق  از  مازندران  به  ورود  از  پس  چهارشنبه  روز  وحیدی  احمد   
فرودگاه نوشهر از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر بازدید کرد و افزود 
: الیروبی بنادر شمالی کشور بویژه  سه بندر مازندران با توجه به کاهش 
حداقل یک متری آب های ساحلی فقط در یک سال اخیر نیاز ضروری 
می باشد که در این زمینه از وزیر راه و شهرسازی پی گیر خواهم شد.

وی همچنین تامین تجهیزات الزم برای الیروبی بنادر را اولویت مهم 
توسعه استان مازندران برشمرد.

وزیر کشور خواستار حرکت تندتر بنادر مازندران به سمت صادرات شد 
و گفت : برنامه توسعه سرمایه گذاری بیشتر منوط به توسعه منطقه 

ویژه اقتصادی نوشهر است.
وحیدی با اشاره به پی گیری برای اضافه شدن ۲۰۰ هکتار به فضای 
بندر نوشهر ، گفت : این موضوع در حال بررسی است تا در صورت 

تامین نظر محیط زیست و بقیه مجوزها الزم این امر محقق شود.
وزیر کشور در این بازدید از راه دسترسی در حال احداث بندر نوشهر 
بازدید کرد. این راه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون برای آن 
۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است ولی طبق اعالم مسووالن بندر 
نوشهر برای تکمیل آن که از طرح های مهم منطقه ویژه است به ۲۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است . قرار است ۱۶۰ میلیارد تومان از 

این اعتبار برا تملک زمین هزینه شود.
سایت مخازن خوراکی ، سایت سیلوی غالت و کارخانه چوب خشک 
کنی و برج مرکز کنترل و اسکله نیز از دیگر بخش های بود که امروز 
وزیر کشور از آنها بازدید کرد و از نزدیک با مشکالت بندر و سرمایه 

گذاران در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر قرار گرفت.

3

اولویت سازمان امور عشایر موضوع معیشت 

جامعه عشایری است
رئیس سازمان امور عشایر کشور یکی از اولویت های مهم این سازمان 
را معیشت جامعه عشایری عنوان کرد و گفت:در این راستا بهبود بازار 
فروش محصوالت عشایری از سوی این سازمان در حال پیگیری است.

عباس پاپی زاده روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق عشایری 
با  گو  و  گفت  در  شوش  شهرستان  المبین  فتح  بخش  کرخه  غرب 
ایرنا به افت قیمت دام عشایر در سال گذشته اشاره کردو  خبرنگار 
افزود: در پی این افت قیمت و به منظور کمک به عشایر، وزارت جهاد 
کشاورزی خرید تضمینی دام زنده از سوی دولت برای تامین گوشت 
مورد نیاز داخل و صدور مجوز صادرات دام زنده را پیگیری و اجرا کرد.

وی گفت: این تصمیم در سال گذشته موجب افزایش قابل مالحظه 
قیمت دام زنده عشایر از کیلویی ۴۵۰ هزار ریال به ۸۰۰ هزار ریال 
شد ضمن اینکه با حذف واسطه ها قیمت گوشت برای مصرف کننده 
افزایش پیدا نکرد و سود ناشی از این افزایش قیمت به تولید کننده 

که عشایر بود رسید.
پاپی زاده افزایش سهمیه نهاده های دامی عشایر در سال ۱۴۰۰ نسبت 
امور عشایر  برنامه های حمایتی سازمان  از دیگر  را  به سلل ۱۳۹۹ 
کشور عنوان کرد و گفت در حالیکه در سال ۱۳۹۹ مقدار ۵۰۰ هزار 
تن نهاده دامی بین عشایر کشور توزیع شده بود این رقم در سال۱۴۰۰ 

با ۴۰ درصد افزایش به ۷۵۰ هزار تن افزایش یافت.
وی گفت:این افزایش سهمیه نهاده دامی اقدامی جدی از سوی دولت 

در شرایط خشکسالی بود که به عشایر کمک کرد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور در ادامه به تشریح وضعیت عشایر 
خوزستان پرداخت و از استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های 
عشایری کشور نام برد و گفت: سازمان امور عشایر در راستای حمایت 
جمله  از  مهمی  های  تصمیم  خوزستان  استان  در  مستقر  عشایر  از 
اتخاذ  دام  شرب  آب  و  آشامیدنی  آب  تامین  و  عشایری  راه  احداث 

کرده است.
پاپی زاده اظهار داشت: اعتبار پیش بینی شده برای احداث راه عشایری 
، آب آشامیدنی و آب شرب دام برای عشایر خوزستان در حال جمع 
بندی نهایی است و قطعا این اعتبار نسبت به اعتبار سال گذشته بین 

۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
وی به بازدید خود از کانون عشایری غرب کرخه بخش فتح المبین 
شوش اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار برای طرح های توسعه راه های 
ارتباطی و جاده های عشایری شوش در حال انجام است ضمن اینکه 
تامین آب آشامیدنی کانون عشایری شوش نیز در حال پیگیری است.

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که آب مورد نیاز کانون عشایری شوش از 
طریق تانکر تامین می شود و با توجه به کمبود تاتکر مقرر شد طرح 
شبکه پایدار اتتقال آب برای این کانون اجرا شود تا عشایر مستقر از 

آب پایدار برای آشامیدن و دام خود بهره مند شوند،
وی همچنین در خاتمه گفت: تسهیالت قابل توجهی نیزبرای تامین 
خوراک دام و علوفه دام عشایر به شهرستان شوش اختصاص خواهد 

یافت.

 معاون دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: 
افزایش حقوق کارگران عامل تحریک 
تورم نیست، بلکه این مشکل ناشی از 
نوع بودجه ریزی در کشور است که باید 

اصالح شود.
»حسن صادقی« در گردهمایی بزرگ 
کارگران و بازنشستگان شهرستان ساوه 
که در خانه کارگر برگزار شد، بیان کرد: 
معضالت کشور ریشه در سیاست گذاری 
نادرست در اقتصاد کالن دارد و این امر 

موجب افزایش نرخ تورم می شود.
وی بیان کرد: کسب حقوق تضییع شده 
کارگران را می توان مهمترین دستاورد 
روز جهانی کارگر عنوان کرد در حالی 
قشر  این  مطالبات  از  بسیاری  که 
مشکالت  رفع  برای  و  نشده  رسیدگی 

باید چاره اندیشی صورت  آنها 
گیرد.

دبیرکل  معاون  گفته  به 
کارگران  کشور،  کارگر  خانه 
عنوان  به  بازنشستگان  و 
مسئولیت  با  و  متعهدترین 
همواره  جامعه،  افراد  ترین 
تحمل  را  اقتصادی  مشکالت 
کرده و مدافع انقالب، نظام و 

رهبری هستند.
نسبی  افزایش  افزود:  صادقی 

نقشی  تورم  ایجاد  در  کارگران  حقوق 
ندارد بلکه علت تورم را باید در بودجه 
از  نادرست، استقراض بی محابا  ریزی 
بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه 
جستجو کرد و می توان گفت تورم زایی 

از ابتدا با تصمیم گیری نادرست کلید 
می خورد.

مجلس  نمایندگان  برخی  گفت:  وی 
و  حقوق  افزایش  نخ نما،  سیاست  با 
گرانی  به  متهم  را  کارگران  دستمزد 
توده  که  حالی  در  کردند  اخیر  های 

کارگران در شرایط فقر اقتصادی به سر 
می برند و بروز تورم علل دیگری دارد.

کشور  کارگر  خانه  دبیرکل  معاون 
کاهش  درصدد  عده ای  کرد:  تصریح 
دستمزد کارگران هستند که به صالح 

جامعه و مردم نیست.

معاون دبیرکل خانه کارگر: افزایش حقوق 
کارگران موجب تورم نمی شود
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آگهی فقدان سند مالکیت
نامه  وکالت  طبق  کاویاری  حسن  زینب  خانم  اینکه  به  نظر 
شماره 27109 مورخ 1398/04/12 دفتر 1194 تهران 
به  وارده  درخواست  برابر  صدری  محبوبه  خانم  سوی  از 
شماره 6003584 مورخه  1398/04/16 باتسلیم برگه 
استشهادیه گواهی شده 25783 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 53 رباط کریم  با اعالم اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 42/2052 
متر به شماره پالک 308 فرعی از 152 اصلی مفروز از اصلی 
مرقوم واقع در حوزه ثبتی بهارستان ذیل دفتر 418 ثبت 
109409  صفحه 521  سند به شماره سریال 048077 
که  است  شده  وتسلیم  صادر   ، ثبت  صدری  محبوبه  بنام 
بعلت جابجائی مفقود گردیده است وتقاضای صدورالمثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را نموده است و ملک مذکوردر 
رهن و بازداشت نمیباشد. لذا مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی که مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تنظیمی به این اداره 
مراجعه و رسید دریافت نماید.در غیراینصورت اداره ثبت 
وفق مقررات  اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در 

مراجع قضائی قابل رسیرگی خواهد بود.
علی رحیمی بردنجانی – سپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهارستان

مفقودی مدارک خودرو
کارت هوشمند ناوگان کامیونت یخچالدار هیوندای به شماره 
هوشمند 2921657 و شماره پالک: 21 ایران 832 ع 27 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی اخطاریه دفترخانه

نام و نام خانوادگی خوانده: اسداله فتحی   نشانی: مجهول 
المکان

بشماره  نجف  فرزند  میرزایی  فاطمه  خانم  جنابعالی  همسر 
دادنامه 140091390006924514 و به کالسه پرونده 
از   1400/06/13 تاریخ  و   98099892988300728
سوی شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان بهارستان جهت 
اجرای آن  به این دفتر خانه مراجعه نموده و پس از انقضاء 
مدت اعتراض حکم یادشده قطعیت یافته و قابل اجراست 
با توجه به مراتب فوق به جنابعالی برای بار اول اخطار اداری 
و قانونی میگردد که تا هفت روز بعد از تاریخ ابالغ و انتشار 
در روزنامه جهت اجرا و ثبت طالق همراه همسرتان خانم 
فاطمه میرزایی با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت 
ملی به دفترخانه طالق شماره 7 رباط کریم واقع در نسیم 
 469 پالک  )شهرداری(  تیر   7 میدان  شرقی  ضلع  شهر 
طبقه دوم واحد 3 مراجعه فرمایید در غیر اینصورت وفق 

مقررات قانونی طالق مذکور صورت خواهد گرفت.

 سیف اله رحیمی – سردفتر ازدواج 72 و 
طالق 7 رباط کریم

آگهی موضوع کد 914 مجموعه بخش نامه های ثبتی در 
خصوص پالک 368 فرعی از 147 اصلی )تعیید حدود و 

مساحی ملک(

طول  فاقد  باغ  قطعه  یک  اعیانی  ششدانگ  مالکیت  سند 
متراژ تحت پالک ثبتی 368 فرعی از 147 اصلی ذیل ثبت 
صفحات 157 و 405 دفاتر جلد 120 و 45 رباط کریم به 

نشانی: روستای آدران-جنب اداره مخابرات ، بنام محمود 
افشار نسبت به ده سهم مشاع از هجده سهم و بانو خدیجه 
ششدانگ  سهم  هجده  از  سهم  هشت  به  نسبت  افشار 
اسنادشماره برابر  سپس   . است  گردیده  تسلیم  و   صادر 

اسناد  دفتر   1339/09/16  –  42157 و   42209  
از  مشاع  نیم  و  سهم  سه  مقدار  تهران   31 رسمی 
شش  مقدار  و  جوزدانی  حبیب  به  افشار  محمود  مالکیت 
جوزدانی  دهقان  عباس  به  سهم  ده  از  مشاع  سهم  نیم  و 
جوزدانی  حبیب  سهم  نیم  و  سه  به  نسبت  که  واگذار 
و  صادر   181 جلد  دفتر   410 صفحه  ذیل  مالکیت  سند 
برابر  جوزدانی  جبیب  ملکی  است.سپس  گردیده  تسلیم 
اسناد  دفتر   1393/09/15  –  81305 شماره  سند 
گردیده  واگذار  ریاحی  هوشنگ  به  کریم  رباط   8 رسمی 
شماره وارده  برابر  رشتیانی  مرتبعلی  آقای  سپس   است 
به شماره رای قطعی  به موجب   1400/06/08 –  7299 

شعبه   1400/03/06  –  140091390002573352  
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم درخواست 
صدور سند مالکیت به مقدار 260 متر مربع از مالکیت 
است.با  نموده  اداره  تقدیم  را  جوزدانی  دهقان  عباس 
توجه به اینکه پالک موقوم فاقد طول متراژ میباشد لذا 
بدینوسیله به اطالع کلیه مجاورین پالک مرقوم و اشخاص 
حقیقی و حقوقی که هرگونه حقی را درپالک مرقوم برای 
خویش متصور میباشند میرساند وقت بازدید از محل و 
مساحی ملک ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/03/08 
)هشتم خرداد ماه سال یکهزار و چهارصد و یک شمسی( 
صاحبین  و  مجاورین  حضور  عدم  است  بدیهی  میباشد. 
حقوق احتمالی مانع از انجام عملیات نمیگردد  و هرگونه 

اعتراض در آینده از ناحیه ایشان مسموع نخواهد بود.

بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم



اجتماعی
خبر

طرح جامع مداخالت روانی، اجتماعی 

در ایام کرونا و پساکرونا تدوین می شود

 مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تدوین 
طرح جامع مداخالت روانی، اجتماعی در ایام کرونا 

و پساکرونا خبر داد.
وزیر  دستور  به  توجه  با  گفت:  حاجبی  احمد 
ستاد  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
سالمت مقابله با بیماری کرونا، دفتر سالمت روانی 
اجتماعی و اعتیاد حوزه معاونت بهداشت، در طی 
فرآیند تقسیم کار ملی و با مشارکت دستگاه های 
ذیربط اولویت هایی را در حوزه سالمت روانی و 
تعیین  پساکرونا  و  کرونا  ایام  با  مرتبط  اجتماعی 

کرده است. 
وی افزود: این اولویت ها در قرارگاه عملیاتی ستاد 
نیز  وزارت کشور  در  با کرونا مستقر  مبارزه  ملی 

مطرح و به صورت اولیه تصویب شده است. 
ها  دستگاه  با  همچنین  داشت:  بیان  حاجبی 
هماهنگی به عمل آمده که جهت پرداختن به این 
اولویت ها و برنامه ریزی برای مداخالت اجرایی، 
که  صورت  این  به  بدهند.  ارائه  عملیاتی  برنامه 
برنامه عملیاتی مرتبط با هر اولویت توسط دستگاه 
اصلی و با همکاری دستگاه های معین تدوین و 

ارائه شود.
وی افزود: تجمیع این برنامه ها، یک برنامه عملیاتی 
جامع خواهد بود که در اسرع وقت جهت تصویب 
به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه خواهد شد. مدیر 
کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
انتخاب  دنبال  به  دیگر،  طرف  از  گفت:  بهداشت 
به  اجتماعی  سالمت  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه 
عنوان مسئول رصدخانه اجتماعی کووید19، این 
دفتر از مدتی پیش برای تعیین پیامدهای روانی 
همچنین  و  کووید19  گیری  همه  ایام  اجتماعی 
تدوین مداخالت مبتنی بر شواهد، پیشنهاد تدوین 

طرح جامعی را به این دانشگاه ارائه داده است.
وی افزود: انتظار می رود با توجه به توان و ظرفیت 
علمی موجود در این دانشگاه، همکاران ما به زودی 
طرح نهایی را برای بهره برداری به این حوزه ارائه 

کنند.

ریاست جمهوری  و خانواده  زنان  امور  معاون    
در مورد آخرین اقدامات الیحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این الیحه 
معطل  اجرا  و  تصویب  برای  که  است  سال   1۰
گرفته  صورت  رایزنی های  با  که  است  مانده 
امیدواریم به زودی درباره این الیحه نتیجه خوبی 

حاصل شود.
انسیه خزعلی افزود: این الیحه اکنون در مجلس 
طبق  و  است  اقدام  دست  در  اسالمی  شورای 
فراکسیون  سوی  از  آمده  عمل  به  پیگیری های 
زنان اعالم شده که با قید فوریت این الیحه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: فراکسیون زنان مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد که  این الیحه در اولویت قرار 
از جمله  اما چون دستور جلسات مختلف  دارد 
امکان  است  بوده  کار   در دستور  بودجه  الیحه 
بررسی این الیحه  فراهم نشده بود که امیدواریم 
اکنون که بررسی الیحه بودجه به اتمام رسیده 
طرح  به  بخشی  سرعت  شاهد  بتوانیم  است، 
این الیحه  در مجلس شورای اسالمی باشیم و 
امیدواریم پس از گذشت 1۰ سال الیحه حفظ 
به  خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت  و  کرامت 

سرانجام رسد.
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
پیشتر نیز گفته بود که با فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی صحبت داشتم و جای تشکر دارد 
که  الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از 
رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت 

در دستور کار مجلس است.
به گزارش ایرنا، متن اولیه الیحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور 
زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت 
تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت 
قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور 
کار دولت خارج شد، این الیحه دوباره در دولت 
یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ 
و  اصالح  بازخوانی،  آن  متن  کارگروه تخصصی، 
تکمیل شد. سپس اسفند سال 9۵ برای تصویب 

تقدیم دولت شد.
 ۲۶ مورخ  دولت  تصمیم  با  الیحه  همچنین 
دولت  لوایح  کمیسیون  از   9۶ سال  اردیبهشت 
نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع 

شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه 
 9۸ شهریور  تا   9۶ اردیبهشت  از  و  کند  اعالم 
برابر خشونت در قوه  از زنان در  الیحه حمایت 
قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل 
با عنوان الیحه  با قوه قضاییه  جلسات مشترک 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 

به دولت بازگشت.
را در دستور  این الیحه  لوایح دولت  کمیسیون 
از  دعوت  با  متعدد  جلسات  طی  و  داد  قرار 
نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط 
و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن الیحه 
را بررسی، اصالح، تکمیل و تصویب کرد،   سپس  
برابر  در  زنان  از  و حمایت  کرامت  الیحه حفظ 
خشونت در دی ماه 99 به تصویب هیات دولت 

نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.
سوی  از  که  ماه   ۵ حدود  از  پس  الیحه  این 
شد،  نمی  وصول  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
با پیگیری های مجدانه دولت باالخره در تاریخ 
۲9 اردیبهشت 1۴۰۰ اعالم وصول و با قید یک 
مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  به  فوریت 

ارجاع شده است.
فرهنگ کار در جامعه باید تقویت شود

جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون   
همچنین درباره وضعیت کار در کشور گفت: در 
حال حاضر فرهنگ کار در جامعه جایگاه مناسب 
خود را ندارد و باید برای تقویت این فرهنگ و 
الزم  اقدامات  و  برنامه ریزی  آن  شدن  نهادینه 

انجام شود.
تولید،  سال  بر  مبنی  سال  شعار  درباره  وی 
دانش بنیان و اشتغال آفرین و راههایی که بانوان 
اشتغال  فرصت های  از  طریق  این  از  می توانند 
و  داد  توضیح  اینگونه  شوند،  مند  بهره   تولید  و 
تصریح کرد: اولویت این معاونت مانند همه بخش 
های دیگر دولت شعار سال است که به صورت 
ویژه به نقش زنان و خانواده در تحقق این شعار 

عنایت دارد.
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
تولید  به همین منظور در  بحث  اظهار داشت: 
مدیر  که  دانش بنیانی  شرکت های  از  حمایت  و 
آنها بانوان هستند یا بانوان در هیات مدیره آنها 

عضویت دارند، در اولویت حمایتی این معاونت 
قرار دارند و در راستای رفع مشکالت آنان تالش 

خواهد شد.
و  توسعه یافتگی  در  زنان  نقش  درباره  خزعلی 
تحقق شعار سال نیز تاکید کرد: زنان به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در خانواده و جامعه در 
این امر تاثیر گذار هستند، بنابراین اگر زنان در 
مقوله علم و فرهنگ ارتقا پیدا کنند و فرهنگ 
کار در زنان نهادینه شود در فرزندان و خانواده 
آنها نیز جریان می یابد.وی خاطرنشان کرد: یکی 
از موضوعاتی که ما باید در حوزه بانوان با توجه به 
شعار سال به صورت ویژه کار کنیم ایجاد فرهنگ 
و  کار  به  نیاز  اینکه  از  بیش  اکنون  و  است  کار 
تولید داشته باشیم نیاز به اصالح نوع نگاه به کار 
داریم. اموری مانند مهارت یابی، پشتکار داشتن، 
سختکوشی، بردباری و تاب آوری سطح مطلوب 
خود را در جامعه ندارد و اقبال جوانان به کارهای 
امری  چنین  بیانگر  میزنشینی  پشت  و  اداری 
است،  این موارد را باید با ترویج فرهنگ صحیح 

کار و از دل خانواده ها در جامعه رواج داد.

 خزعلی: مجلس الیحه کرامت بانوان
 را با قید فوریت بررسی کند

تأمین  سازمان  مدیرعامل   
اجتماعی گفت: موضوع جمعیت و 
تحکیم نهاد خانواده، از دغدغه های 
اساسی  قانون  و  است  نظام  اصلی 
جمهوری اسالمی ایران، خانواده را 

بنیاد جامعه می داند.
به  نقل از سازمان تأمین  اجتماعی، 
مراسم  در  موسوی  میرهاشم 
به عنوان  محبی تبار  شکیبا  معارفه 
و  زنان  امور  در  مدیرعامل  مشاور 
خانواده با بیان اینکه »محبی تبار« 
از فعاالن حوزه زنان و در این حوزه 
گفت:  است،  شده  شناخته  فردی 
حوزه زنان و خانواده برای سازمان 
سازمانی  به عنوان  تأمین اجتماعی 
تحت  نفر جمعیت  میلیون  با ۴۵ 
هزار   ۷۰ بر  بالغ  نیز  و  پوشش 
دارای  کشور،  سراسر  در  همکار 

اهمیت فراوانی است.
وی افزود: به دنبال گزینش فردی 
برای این حوزه بودیم که هم تجربه 
بیرونی و هم درک سازمانی داشته 
پزشکی  محبی تبار  دکتر  و  باشد 
در  ارزشمندی  سوابق  که  هستند 

حوزه زنان دارند.
موضوع  داد:  ادامه  موسوی 
خانواده،  نهاد  تحکیم  و  جمعیت 
نظام است و  از دغدغه های اصلی 

اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
جامعه  بنیاد  را  خانواده  ایران، 
دانسته که ارزش و اهمیت خانواده 
در کشور ما را نشان می دهد. اگر 
در  تعالی  و  رشد  مسیر  بخواهیم 
را  طیبه  حیات  مختلف  شقوق 
به  باید  پیش  از  بیش  کنیم،  طی 
رویکرد  منظر  از  خانواده  مسئله 
دینی توجه کنیم و سیاست های ما 
باید متناسب  نسبت به این حوزه 
با شرایط روز جامعه، مورد بازبینی 
و  این قشر عظیم  باید  قرار گیرد. 
و  سیاست ها  همه  در  تاثیرگذار، 
برنامه ریزی های جامعه دخیل بوده 

و مسائل آنان مورد توجه باشد.
مربوط  قانونی  مسائل  گفت:  وی 
به حقوق زنان، نگاه حداقلی است 
به  اساسی  قانون  اصل ۲1  در  که 
برای  اما  است؛  شده  پرداخته  آن 
یک  باید  زنان،  جایگاه  اعتالی 
حقوق  به  بنیادی  موسع  نگاه 
زنان داشته باشیم. زنان ایرانی در 
پیروزی انقالب، جنگ و پیشرفت 
کنار مردان خوش درخشیدند  در 
و در انقالب اسالمی و همه مقاطع 
فعالی  حضور  تاریخی  و  حساس 

داشته و دارند.
موسوی تاکید کرد: تقارن انتصاب 

زنان  امور  در  مدیرعامل  مشاور 
سیاست های  ابالغ  با  خانواده  و 
تأمین اجتماعی از سوی رهبری را 
یکی  در  می دانیم چراکه  خجسته 
ابالغی،  سیاست های  بندهای  از 
مسئله خانواده و فرزندآوری مطرح 
به  نسبت  را  ما  مسئولیت  و  شده 
سنگین تر  خانواده  و  زنان  موضوع 

می کند.
مدیر  مشاور  محبی تبار،  شکیبا 
خانواده  و  زنان  امور  در  عامل 
سازمان تأمین  اجتماعی نیز در این 
مراسم با اشاره به ابالغ سیاست های 
کلی تأمین اجتماعی و قانون جوانی 
جمعیت که در آبان گذشته ابالغ 
شد بر مسئولیت های مهم سازمان 

در این حوزه ها تأکید کرد.
را  پشتیبانی  نسبت  محبی تبار، 
صندوق های  در  مهمی  مسئله  
افزود:  و  کرد  عنوان  بازنشستگی 
در  پشتیبانی  نسبت  موضوع 
یعنی  بازنشستگی  صندوق های 
بیمه پرداز  شاغالن  تعداد  نسبت 
به بازنشستگان و مستمری بگیران، 
مهمی  ارتباط  جمعیت،  جوانی  با 
نسبت  این  حاضر  حال  در  دارد. 
به  تأمین اجتماعی  سازمان  در 
پیدا  کاهش  نگران کننده ای  شکل 
کرده و برای رفع این مشکل باید 
برنامه ریزی و اقدامات مؤثری انجام 

داد.
بهره گیری  در  کرد:  تصریح  وی 
طالیی  پنجره  فرصت  از  مطلوب 
اسالمی،  جمهوری  جمعیتی 
کنار  در  تأمین اجتماعی  سازمان 
مرتبط  دستگاه های  و  حاکمیت 
داشته  تأثیرگذاری  نقش  می تواند 
خانواده  این،  بر  عالوه  باشد. 
تأمین اجتماعی،  سازمان  کارکنان 
با  باید  و  است  بزرگی  خانواده 
زمینه  مناسب،  برنامه ریزی های 

نشاط کارکنان و خانواده های آنان 
را فراهم کنیم.

حکم  مراسم،  این  پایان  در 
محبی تبار،  شکیبا  دکتر  انتصاب 
و  زنان  امور  در  مدیرعامل  مشاور 
موسوی  میرهاشم  توسط  خانواده 
مدیرعامل سازمان به وی اهدا شد.

محبی تبار  شکیبا  حکم  متن  در 
ضرورت  به  "نظر  است:  آمده 
استمرار و ارتقای تالش های سازمان 
نهاد  تحکیم  در  تأمین اجتماعی 
شکوفایی  زمینه سازی  و  خانواده 
تعالی  ظرفیت های  پیش  از  بیش 
اسالمی  جامعه  در  زنان  بخش 
و  علمی  سوابق  به  عنایت  با  و 
سرکارعالی  اجتماعی  فعالیت های 
در این حوزه، به موجب این ابالغ، 
به سمت مشاور مدیرعامل در امور 

زنان و خانواده منصوب می شوید.
اهداف  تحقق  متمرکز  پیگیری  
سازمان  مأموریت های  و 
عرصه  این  در  تأمین اجتماعی 
کیفی  و  کمی  تحول  جمله؛  از 
اجتماعی  ظرفیت آفرینی های 
نقش  ایفای  زنان،  اقتصادی  و 
کشوری  سیاست های  تحقق  در 
جمعیت، رصد مسائل حوزه زنان با 
رویکرد خانواده محوری و تالش در 
جهت بهره مندی حداکثری خانواده 
تأمین اجتماعی همگانی  ایرانی در 
در اجرای شایسته تصریحات بند ۸ 
از سوی  ابالغی  سیاست های کلی 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
و بعالوه حمایت از تسهیل شرایط 
در  شاغل  بانوان  موثر  خدمت 
از اهم وظایف مدنظر در  سازمان، 

این بخش است.
خانواده  به  اتکال  با  است  امید 
متعال و در سایه عنایات معصومین 
وظایف  انجام  در  علیهم السالم، 

محوله موفق و موید باشید. "

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: تحکیم نهاد خانواده از 

دغدغه های اصلی نظام جمهوری اسالمی است

نشان  جدید  مطالعه  یک  داده های 
کم  غذایی  رژیم  که  است  داده 
کربوهیدرات ممکن است به بهبودی 
برخی از افراد مبتال به دیابت نوع دوم 

کمک کند.
 مصرف بیش از حد کربوهیدرات ها 
دوم  نوع  دیابت  به  مبتال  افراد  در 
را  آن ها  خون  قند  سطح  می تواند 
به  مجبور  را  آن ها  و  دهد  افزایش 
یا  انسولین  باالتر  ٌدزهای  مصرف 

داروهای دیابت کند.
نشان  جدید  مطالعه  یک  های  داده 
رژیم  دقیق یک  رعایت  که  می دهد 
مدت  به  کربوهیدرات  کم  غذایی 
در  باالتر  بهبودی  نرخ  با  ماه  شش 
دو  نوع  دیابت  به  مبتال  افراد  بین 

مرتبط است.
مصرف کم کربوهیدرات ممکن است 
و  باشد  دشوار  مدت  طوالنی  برای 
کاهش  از یک سال  بعد  آن  مزایای 

یابد.

در این مطالعه، سالمت و تندرستی 
کاهش  خون،  قند  - سطح  بیماران 
حوادث  و  زندگی  کیفیت  وزن، 
نامطلوب سالمتی - در این بیماران 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس داده های این مطالعه جدید، 
افرادی که از رژیم کم کربوهیدرات 
وزن،  کاهش  می کردند،  پیروی 
غلظت چربی بدن سالم تر و کاهش 

مصرف دارو را تجربه کردند.
کاهش مصرف کربوهیدرات می تواند 
همراه  خون  گلوکز  سطح  بهبود  به 
تحمل  عدم  نشانگرهای  سایر  با 
انسولین  به  یا مقاومت  کربوهیدرات 

کمک کند.
گفت:  زمینه  این  در  متخصص  یک 
هیچ رژیم غذایی واحدی وجود ندارد 
که برای همه مفید باشد و پرهیزها 
باعث  اغلب  و محدودیت های شدید 
کنار  را  رژیم  افراد  که  می شود 

بگذارند.

مبتال  افراد  به  متخصص  این 
وعده  ابتدا  که  می کند  پیشنهاد 
جایگزین  با  و  بگیرند  هدف  را  شام 
و  ناسالم  کربوهیدرات های  کردن 
سالم تری  منابع  با  نشاسته  از  مملو 
یا عدس، مصرف  سالم  مانند غالت 
کربوهیدرات خود را در این وعده تا 
حدود ۵۰ درصد کاهش دهند. پس از 
آن نیز این متخصص به بیماران خود 
توصیه می کند که به تدریج مصرف 
صبحانه،  در  را  خود  کربوهیدرات 
ناهار و میان وعده نیز کاهش دهند.

غیر  سبزی های  متخصص،  این 
شاخص  با  میوه هایی  و  نشاسته ای 
بدن  پایین هضم کربوهیدرات ها در 
مانند انواع توت ها را توصیه می کند. 
برنج  شیرین،  زمینی  سیب  کینوآ، 
مفید  منابع  نیز  عدس  و  قهوه ای 

کربوهیدرات هستند.
نشده  شیرین  لبنی  محصوالت 
مانند  پروتئین  حاوی  غذاهای  و 

نیز  ماهی  و  مرغ  پنیر،  مرغ،  تخم 
در  که  هستند  غذاهایی  جمله  از 
کربوهیدرات  کم  غذایی  برنامه های 
قرار می گیرند.هنگام شروع یک رژیم 
غذایی کم کربوهیدرات، بسیار مهم 
است که با یک پزشک یا متخصص 
تغذیه  و  تغذیه که در زمینه دیابت 

تخصص دارد، مشورت کنید.
قند  سطح  که  است  مهم  بسیار 
رژیم  تازه  که  دیابتی  بیماران  خون 
کربوهیدرات پایین را شروع کرده اند 
توسط یک پزشک یا متخصص تحت 
نظر باشد. بیمارانی که دیابت نوع دو 
دارند نباید بدون آگاهی و راهنمایی 
کافی، رژیم غذایی جدیدی را شروع 
کنند. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، 
رژیم  این  می تواند  متخصص  یک 
بر  تا  کند  شخصی سازی  را  غذایی 
پایه ترجیحات غذایی، سبک زندگی، 
ناامنی  و  فرهنگی  حساسیت های 

غذایی افراد تنظیم شده باشد.

اثرات رژیم غذایی 
کم کربوهیدرات بر 

دیابت نوع۲

خبر

برگزاری آزمون هماهنگ منطقه ای برای 
ارزشیابی ششم ابتدایی ها

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
اینکه در سال های گذشته، امتحانات پایانی پایه ششم به 
صورت هماهنگ منطقه ای برگزار می شد گفت: ما امسال 
دانش آموزان  اینکه  به  توجه  با  مناطق  که  کردیم  تاکید 
قسمت زیادی از سال تحصیلی را به صورت غیرحضوری 
سپری کردند در پایان سال تحصیلی حتما برای پایه ششم 

با جدیت بیشتری آزمون هماهنگ را برگزار کنند.
در  پایانی  ارزشیابی  چگونگی  درباره  حکیم زاده   رضوان 
سال پایانی مقطع ابتدایی و برای دانش آموزان پایه ششم 
دانش آموزان در  به شرایط خاصی که  باتوجه  اظهار کرد: 
پایه  در  دقیق  ارزیابی  نیازمند یک  داشته اند،  این دوسال 

ششم هستیم.
تا  کنیم  فراهم  را  امکان  این  تالشیم  در  افزود:  وی 
دانش آموزانی که به هر دلیلی نتوانستند مهارت های الزم 
را در فعالیت ها و برنامه های درسی کسب کنند شناسایی 
کنیم و تصور دقیق تری از وضعیت یادگیری دانش آموزان 
تکمیلی  و  جبرانی  برنامه های  آنها  برای  و  باشیم  داشته 

آموزشی تدارک ببینیم.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
صورت  به  ششم  پایه  آزمون  گذشته،  سال های  در  اینکه 
هماهنگ منطقه ای برگزار می شد گفت: ما امسال تاکید 
دانش آموزان قسمت  اینکه  به  توجه  با  مناطق  کردیم که 
را به صورت غیرحضوری سپری  از سال تحصیلی  زیادی 
با  پایه ششم  برای  پایان سال تحصیلی  حتما  کردند در 

جدیت بیشتری آزمون هماهنگ را برگزار کنند.
عالی  شورای  برای  را  درخواستی  داد:  ادامه  حکیم زاده 
آموزش و پرورش ارسال کردیم تا اگر این امکان را داشته 
منطقه ای،  به جای هماهنگ  پایه ششم  امتحانات  باشیم 
به صورت هماهنگ استانی برگزار شود تا بتوانیم ارزیابی 
دقیق تری در سطح ملی داشته باشیم. ما هنوز پاسخی از 
اما خب به هر روی،  سوی شورای عالی دریافت نکردیم؛ 
برگزاری هماهنگ منطقه ای به همان روال سابق همچنان 
برقرار است و در آیین نامه ارزشیابی کیفی توصیفی هم از 
قبل پیش بینی شده است و ما تنها تاکید کردیم مدارس 
با جدیت بیشتری کار را انجام و نظارت دقیق تری داشته 

باشند.

4

معاون استاندار تهران تاکید کرد

لزوم بازنگری طرح هادی روستاهایی که ۱۰ سال از عمر طرح هادی آنها می گذرد
معاون استاندار تهران بر لزوم بازنگری طرح هادی 
روستاهایی که 1۰ سال از عمر طرح هادی آن ها 

می گذرد، تاکید کرد.
عابد ملکی، در تشریح لزوم بازنگری طرح هادی 
روستاهای استان تهران گفت: طرح هادی روستایی 
عمران  و  توسعه  زمینه  ایجاد  از جمله  اهدافی  با 
اقتصادی  فرهنگی،  شرایط  به  توجه  با  روستاها 
از  و خدمات  امکانات  عادالنه  تامین  اجتماعی،  و 
طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی، رفاهی، 

مسکن  بهبود  و  روستا  فیزیکی  وضعیت  هدایت 
روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی اجرا 
شده است. بر همین اساس نیاز است که به صورت 

دوره ای مورد بازنگری قرار گیرد.
ارائه  افزایش  برای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
خدمات توسط دستگاه ها به جامعه روستایی در 
در  هادی  های  طرح  دارد  ضرورت  تهران  استان 
آنها  از عمر طرح هادی  روستاهایی که 1۰ سال 

می گذرد، مورد بازنگری قرار گیرد.

آخرین  در  راستا  همین  در  گفت:  پایان  در  ملی 
روستایی،  توسعه  زیربنایی،  کارگروه  جلسه 
محیط  و  سرزمین  آمایش  و  شهری  عشایری، 
زیست طرح هادی سه روستا از جمله قمی آباد در 
بخش قلعه نو شهرستان ری، محمودآباد در بخش 
بخش  در  موسی  حاج  و  ری  شهرستان  خاوران 
آفتاب شهرستان تهران بازنگری شد و امیدواریم 
به زودی طرح های هادی سایر روستاهای استان 

تهران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
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اخبار

استاندار ایالم: روند رسیدگی به 
پرونده های قاچاق تسریع شود

 استاندار ایالم خواستار تسریع در روند رسیدگی به 
پرونده های حوزه قاچاق کاال در استان شد و گفت: 
به دلیل اطاله دادرسی تعداد قضات حوزه قاچاق کاال 

و ارز افزایش یابد.
حسن بهرام نیا  در نشست مبارزه با قاچاق کاال و 
دستگاه  تمامی  هوشیاری  ضرورت  بر  استان،  ارز 
های انتظامی، امنیتی و قضایی در برابر سند سازی 
سابقه  قاچاقچیان  گفت:  و  کرد  تاکید  قاچاقچیان 
امنیتی  دستگاه  بین  تعامل  و  شناسایی  استان  دار 
و انتظامی و دیگر دستگاه های مرتبط در خصوص 

نقل مبارزه با قاچاق کاال و ارز افرایش یابد. و  حمل  ناوگان  تعداد  گفت:  تبریز  فرماندار 
عمومی این شهر پاسخگوی جمعیت تبریز نبوده و 
برای رفع این مشکل با حمایت دولت ۷۰ دستگاه 

اتوبوس جدید خریداری شده است.
با  مردمی  دیدار  در  شنبه  روز  آذر،  جعفری  علی 

اهالی جنوب غرب تبریز به همراه مدیران شهری، با 
بیان اینکه در روزهای آینده این تعداد اتوبوس وارد 
ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز می شود، افزود: 
مدت زمان مسافرت های درون شهری در تبریز با 

مسافرت های برون شهری برابری می کند.

وی اظهار امیدواری کرد با افزوده شدن اتوبوس های 
جدید به ناوگان اتوبوسرانی تبریز و حومه، ترافیک 
های شهری و سرعت انتظار شهروندان تا حدودی 

کاهش یابد.
کیفیت  ارتقای  اینکه  به  اشاره  با  تبریز  فرماندار 
در همه  عادالنه  به صورت  ارایه خدمات  و  زندگی 
مناطق شهری جزو حقوق شهروندی مردم این شهر 
است، گفت: توسعه خدمت رسانی و رفع مشکالت 
مناطق کم برخوردار از اولویت های مدیران استانی و 
شهری بوده و همه مدیران بر توسعه خدمات و بهبود 
کیفیت زندگی مردم در این مناطق تالش می کنند.

جعفری آذر، با تاکید بر اینکه موضوع حاشیه نشینی 
در تبریز به معنای واقعی وجود ندارد و تنها در این 
رفته  پیش  با سرعت کمی  توسعه عمرانی  مناطق 
حضور  با  قرارگاهی  تشکیل  با  داد:  ادامه  است، 
استانی  اجرایی  همه مدیران دستگاه های مختلف 
و شهری نسبت به پیشبرد اهداف مدیریت بحران، 
اقدام  شهری  توسعه  و  غیرعامل  پدافند  مدیریت 

خواهد شد.
مناطق  مشکالت  رفع  برای  خدمت«  قرار   « طرح 

مختلف شهری در تبریز اجرا می شود
شهردار تبریز نیز در این جلسه گفت: برنامه »قرار 
این  مختلف  مناطق  مشکالت  رفع  برای  خدمت« 
و  نخبگان  شهری،  استانی،  مدیران  با حضور  شهر 
نمایندگان مساجد محالت به صورت سه ماهه و به 

صورت مستمر برگزار می شود.

یعقوب هوشیار، افزود: مدیریت شهری برای توسعه 
طرح  عادالنه،  صورت  به  امکانات  توزیع  و  شهری 
ناحیه محوری را با محوریت مساجد جزو برنامه های 
ناحیه  تبریز به ۳۴  این راستا  خود قرار داده و در 

شهری تقسیم شده است.
وی با بیان اینکه موضوع و تفکر حاشیه نشینی در 
باید تغییر کند، اظهار داشت: شهروندان  این شهر 
نیز مدیران را برای رفع مشکالت در این مناطق و 
توسعه بهتر همراهی کنند و یکی از این اقدامات، 
کاهش روند ساخت و سازهای غیرمجاز است که با 

همراهی و آگاهی شهروندان می تواند محقق شود.
شهردار تبریز توجه به نوسازی در این منطقه را از 
ارائه خدمات  گفت:  و  کرد  اعالم  اهداف شهرداری 
اما برنامه های توسعه  جزو وظایف شهرداری بوده 
ای همچون نوسازی منطقه و رفع آالیندگی های 
و  ها  برنامه  جمله  از  منطقه  در  شیمیایی  صنایع 
اهداف شهرداری است که تالش می شود با همکاری 
نمایندگان محالت در مساجد مشکالت شناسایی و 

برای رفع آنها اقدام شود.
هوشیار، با اشاره به افزایش سه برابری ظرفیت تولید 
آسفالت در تبریز در ۲۰ روز گذشته، ادامه داد: پس 
از کاهش بارندگی در روزهای آتی، آسفالت ریزی 
اقدامات شهرداری تبریز در  رواسان جزو نخستین 
خرداد  پایان  تا  و  بود  خواهد  ریزی  آسفالت  حوزه 
تمام  کامل  طور  به  منطقه  این  ریزی  آسفالت  ماه 

می شود.

فرماندار تبریز: ناوگان حمل و نقل عمومی 
تبریز پاسخگوی جمعیت این شهر نیست

اخبار

فرماندار کرمانشاه: برگزاری همایش 
هورامان کمک زیادی به توسعه 

گردشگری استان کرمانشاه می کند

 فرماندار کرمانشاه گفت: برگزاری همایش هورامان 
کمک شایانی به توسعه گردشگری و رشد اقتصادی 
و  استان  کل  بلکه  اورامانات  منطقه  در  تنها  نه 

شهرستان کرمانشاه خواهد کرد.
 »فضل اهلل رنجبر« در دیدار با دبیر علمی و مدیران 
جهانی،  ثبت  هورامان  المللی  بین  همایش  اجرایی 
فرهنگ و توسعه پایدار اظهار داشت: طرح بسیاری از 
مسائل شهر در حوزه دانشگاه و ورود دانشگاهیان به 
فضای اجرایی به منظور رفع موانع و معضالت موجود 
اقدام ارزشمندی است که حتما باید تداوم یابد. وی 
افزود: مجموعه فرمانداری کرمانشاه نیز همواره بهره 
گیری از دانش و راهکارهای علمی اساتید دانشگاهی 
اثرات  و  قرار داده است  اولویت کارهای خود  را در 
مثبت این تعامل و هم فکری را در بررسی و حل 

مشکالت مشاهده کرده است.
رنجبر همچنین به اهمیت برگزاری همایش هورامان 
و منافع اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن برای استان 
اشاره و اظهار داشت: ما آمادگی خود را جهت هرگونه 
همکاری در راستای برگزاری مطلوب تر این همایش 
اعالم و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری نیز 
به عنوان نماینده تام االختیار این دستگاه حاکمیتی 
مسولیت انجام همکاری و هماهنگی با دانشگاه رازی 

را بر عهده خواهند داشت.
در این جلسه خانم زرتشتیان، دبیر اجرایی همایش 

به تشریح فرایند اجرایی این رویداد پرداخت.
توسعه  و  فرهنگ  جهانی،  ثبت  هورامان،  همایش 
پایدار در ۲۵ و ۲۶ تیرماه در استان کرمانشاه برگزار 

می شود.
در چهل و چهارمین اجالس کمیته میراث جهانی 
فرهنگی  منظر  پرونده   )UNESCO( یونسکو 
اعضای  تصویب  با  و  بررسی  /هورامان  اورامانات 
کمیته، این منطقه به عنوان بیست و ششمین میراث 
ایران در فهرست جهانی یونسکو  فرهنگی ملموس 

ثبت شد.
در  اورامانات  فرهنگی  منظر  جهانی  ثبت  پرونده 
استان های کرمانشاه و کردستان با حدود ۴۰۹ هزار 
هکتار عرصه و حریم قرار دارد که ۱۰۶ هزار هکتار 
آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتار نیز جزو حریم 

است.
هورامان یا اورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی 
و آداب و رسوم بسیار خاص است که بخش هایی از 
شهرستان های سروآباد، سنندج و کامیاران در استان 
کردستان و شهرستان های روانسر، پاوه، جوانرود و 
ثالث باباجانی در استان کرمانشاه را شامل می شود و 

۷۰۰ روستا نیز در این عرصه قرار دارند.
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فرماندار میاندوآب: ادارات 

شهرستانی زمینه را برای 

سرمایه گذاری و تولید تسهیل کنند

مسووالن  ما  اینکه  بیان  با  میاندوآب  ویژه  فرماندار   
کنیم. گفت:  از سرمایه گذاران حمایت  داریم  وظیفه 
پیدا  با  شهرستان  این  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
کردن کوچک ترین روزنه از سرمایه گذاران و واحدهای 
تولیدی حمایت و زمینه را برای فعالیت آنان تسهیل 

کنند.
 علی پیام در کارگروه رفع موانع تولید میاندوآب با 
بیان اینکه ابتدا باید مشکالت واحدها در شهرستان 
بررسی و حل شود،  اظهار کرد: اگر نیاز باشد مسوول 
استانی هر کدام از دستگاه های اجرایی با حضور در 

جلسه نسبت به حل آن اقدام خواهد کرد
نامش  از  که  گونه  آن  جلسه  این  اینکه  بیان  با  وی 
براساس  افزود:  پیداست، تسهیل و رفع موانع است، 
تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهور و همچنین 
واحدهای  مشکل  حل  برای  باید  استان  عالی  مقام 
تولیدی به ویژه واحدهای غیرفعال که به چرخه تولید 

بازگردند، راهکار پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه مسووالن باید با این نیت و هدف 
و  تعطیل  که  واحدی  گفت:  یابند،  در جلسه حضور 
غیرفعال و یا در آستانه تعطیلی است، باید با جدیت 

دست آن را بگیریم و مانع غیرفعال شدن آن باشیم.
از  اینکه حمایت  به  با اشاره  فرماندار ویژه میاندوآب 
تولیدکنندگان  از  باید  و  ندارد  منتی  سرمایه گذاران 
تولید نقش آفرینی  اینکه در اشتغال زایی و  به جهت 
می کنند، حمایت کنیم، اظهار کرد: همچنین بانک ها 
قیمت  تولیدی،  واحدهای  از  وثیقه  دریافت  در 
کارشناسان در قیمت گذاری ملک آن واحد را به عنوان 
از سرمایه گذاران به  مرجع  قبول و عالوه بر حمایت 
ملک های شهرک صنعتی و شهر ارج داده و جایگاه 

شهرستان را حفظ کنند.
پیام با بیان اینکه آمار بیکاری در شهرستان میاندوآب 
باالست، گفت: در این شهر برخی واحدهای تولیدی 
در حوزه کشاورزی و دامداری، مواد اولیه )شیر( مورد 
نیاز خود را از تهران تامین می کنند ولی وقتی یک 
واحد دامداری درصدد راه اندازی در شهرستان است، 
دستگاه های اجرایی به ویژه بانک ها سخت ترین شرایط 

را پرداخت تسهیالت در نظر می گیرند.
یا  و  دریا  مرز،  گمرک،  میاندوآب  در  افزود:  وی 
کارخانه های بزرگ وجود ندارد که مشکل اشتغال زایی 
در شهر به واسطه آن حل شود و در این وضعیت اگر 
باید  کنیم،  دلسرد  حمایت  عدم  با  را  سرمایه گذاران 

پاسخگوی تولید و اشتغال نیز باشیم.
وی با بیان اینکه این رویه قابل قبول نیست، اظهار 
به  بانک ها  ویژه  به  اجرایی  دستگاه های  نباید  کرد: 
پرداخت  مانع  غیرمرتبط  و  جزئی  مسائل  خاطر 

تسهیالت شوند.
فرماندار میاندوآب افزود: اگر مدیر اداره ای از روی عمد 
مانع تسهیل امور و کار مردم باشد و به نوعی دولت را 
ناکارآمد جلوه دهد، مطمئنا با آن برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به مشکل مردم 
شب و روز تفاوتی ندارد، ادامه داد: مردم فریاد رسی 
مشکل  با  اقتصادی  لحاظ  به  زیادی  افراد  و  ندارند 
مواجه هستند و حتی در قبال خانواده خود شرمنده 
هستند که ما مسووالن باید در برابر خداوند و مردم 

پاسخگو باشیم.
مقام  سفر  مصوبات  اجرای  در  اینکه  بیان  با  پیام 
عالی استان به شهرستان میاندوآب،مکان یابی برای 
توسعه شهرک صنعتی صورت گرفت، افزود: در این 
راستا زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در جوار شهرک 
صنعتی تامین و طی روزهای آتی با اخذ استعالم ها و 

مجوزهای الزم به محدوده شهرک الحاق می شود.
وی گفت: مشکالتی که در جلسه های رفع موانع تولید 
مطرح می شود، اگر قابل حل در خود شهرستان باشد 

باید طی یک هفته به نتیجه برسد.
وی افزود: از سرمایه گذاران نیز تقاضا داریم قبل از 
به  که  واحد"  پنجره  "اتاق  در  کارگروه،  به  مراجعه 
صورت متمرکز با حضور کارشناسان زبده اداره ها و 
اشتغال و سرمایه گذاری  بانک های متولی در حوزه 
با هدف حذف بروکراسی اداری تشکیل شده، حضور 
یابند و درصورت عدم رفع مشکل به کارگروه مراجعه 

کنند.

اصناف  فعاالنه  نقش  آفرینی  از  کرمانشاه  استاندار   
و  کرد  تقدیر  نیازمندان  از  حمایت  در  بازاریان  و 
گفت: مشارکت همدالنه و همیاری خیرین در ماه 
ضیافت الهی و حمایت از طرح اکرام ایتام و فرزندان 
محسنین به گونه ای جشنواره  ای از ایثار و همراهی 

مومنانه در استان است.
»بهمن امیری مقدم« در نشست تجلیل از خیرین 
استان  محسنین  و  ایتام  حامی  بازاریان  و  اصناف 
امروز  افزود:  استانداری  دولت  در سرسرای شهدای 
امداد  کمیته  بین  منعقد شده  نامه  تفاهم  براساس 
نفر مددجوی  پنج هزار  از  امکان حمایت  اصناف  و 
زیرپوشش امداد فراهم شده و اصناف در این طرح 

پیشگام است.
اکرام  طرح  در  که  اصناف  خیرین  از  تقدیر  با  وی 
بسیار  را  آنان  حرکت  این  دارند،  مشارکت  ایتام  از 
ارزشمند و دارای اجر دنیوی و اخروی عنوان کرد 
و اظهار داشت: در شب های قدر وقتی که از خدای 
نحو  بهترین  به  ما  مقدرات  که  می خواهیم  متعال 
ممکن رقم بخورد بدون شک سرپرستی و اکرام از 
برای  که  است  خدا  مقدرات  بهترین  از  یکی  ایتام 

خیرین حاصل می شود.
فرزندان  و  ایتام  از  نفر  هزار  پنج  سرپرستی  وی 
مبارک  ماه  در  اصناف  خیرین  توسط  را  محسنین 

در  خوب  اتفاق  و  ماندگار  بسیار  حرکتی  رمضان 
کرمانشاه برشمرد و تصریح کرد: کمک به نیازمندان 
کرمانشاه  خیرین  ماندگار  و  خوب  کارهای  از  یکی 
کرمانشاه  های  خوبی  به  هم  موضوع  این  که  است 
اضافه می شود لذا جا دارد از این عزیزان تقدیر و 

تشکر ویژه داشته باشیم.
مقام عالی استان اقدام خیرین اصناف در سرپرستی 
ایتام را یک جشنواره ایثارآفرین در کرمانشاه خواند و 
ادامه داد: مشکالت و مسایل استان زیاد است اما این 
مشکالت نباید باعث شود که از انجام کارهای خیر 
باز بمانیم و در همین راستا خیرین اصناف با اقدام و 
عمل مومنانه در سرپرستی پنج هزار نفر از ایتام یک 

جشنواره ایثارآفرین خلق کرده اند.
امیری مقدم با بیان اینکه همه از اقدام خداپسندانه 
می  تشکر  رمضان  مبارک  ماه  در  اصناف  خیرین 
کنیم، گفت: این گونه کارها زیبایی های یک استان 
را بیشتر می کند، لذا اقدامات خیرین کرمانشاه باید 
برجسته و کرمانشاه به عنوان الگو در سطح کشور 
مطرح شود و این گونه اقدامات منجر به ماندگار می 
بسیار  ها  انسان  آخرت  برای  ماندگاری  این  و  شود 
قرآن  در  متعال  خداوند  زیرا  بود،  خواهد  ارزشمند 
کریم به کمک رسانی به یتیمان بسیار سفارش کرده 

است.

وی اظهار داشت: انسان وقتی تا زنده است چنانچه 
کار خیر انجام دهد، ثواب آن چندین برابر ثواب پس 
اینکه فردی در  بود و  از مرگ توسط وراث خواهد 
بدون شک  کار خیر می کند  به  اقدام  حیات خود 
خداوند به او نظر کرده که می خواهد ثروت چنین 

شخصی در کار خیر هزینه شود.
برای  اصناف  همدالنه  مشارکت  کرمانشاه:  استاندار 

حمایت از ایتام قابل تقدیر است
داد: فردی که  ادامه  استان  نماینده عالی دولت در 
کارهای خیر انجام می دهد نور به خانه و زندگی این 
شخص وارد می شود و این توفیق شامل همه نمی 
این دنیا به  لذا فردی سعادتمند است که در  شود 

دنبال کارهای خیر و خداپسندانه باشد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انجام کارهای خیر 
یک  اصناف  خیرین  توسط  ایتام  از  سرپرستی  و 
الگو رفتاری است، گفت: همه کشور باید بداند که 
کرمانشاه دارای چه افراد نیکوکار و خیری است؛ لذا 
ضرورت دارد که این گونه کارها در کشور برجسته 
شود و از طرف دیگر کرمانشاه در بحث وقفیات نیز 
جزو استان های اول کشور است لذا این زیبایی های 
کرمانشاه باید بیش از پیش برای همگان نمایان شود.

خواهم  تالش  استان  در  کرد:  تصریح  مقدم  امیری 
و  اشتغال  ایجاد  راستای  در  کمک  به  عالوه  کرد 
رفع مشکالت معشیتی مردم، انجام کارهای خیر با 
جدیت تمام پشتیبانی و حمایت شود زیرا این کارها 

است که دارای اجر و ثواب خواهد بود.
که  کنیم  تالش  باید  همه  کرد:  تاکید  استاندار 
کرمانشاه از مشکالت اقتصادی و بیکاری خارج شود و 
ایجاد اشتغال و رفع مشکالت معشیتی از راهبردهای 
اساسی در استان خواهد بود و در این زمینه کارهای 
خوبی در زمینه ایجاد سرمایه گذاری توسط بخش 
را  بستر  که  داریم  وظیفه  لذا  انجام شده  خصوصی 
برای سرمایه گذاری های بیشتر فراهم کنیم. وی با 
تقدیر از وحدت و انسجام خیرین اصناف در کمک 
برای  انجمن  ایتام، خواستار تشکیل یک  به  رسانی 
ساماندهی بیشتر کمک اصناف شد و گفت: ضرورت 
دارد که در بحث کمک ها موضوع عدالت نیز مورد 

محروم  و  مستعضف  افراد  همه  و  گیرد  قرار  توجه 
جامعه در سطح استان به یک میزان مورد حمایت و 
پشتیبانی قرار بگیرند لذا با تشکیل انجمن کمک به 
ایتام و افراد محروم یک اسناسنامه نیز تدوین خواهد 
سطح  افزایش  به  منجر  موضوع  این  خود  که  شد 
کمک ها و اقدامات نیکوکاری در استان خواهد شد.

استاندار کرمانشاه بازدید و سرکشی از افراد محروم 
جامعه را اقدامی بسیار مهم عنوان کرد و گفت: این 
اقدام منجر خواهد شد که افراد و مدیران بیشتر در 
جریان مشکالت و چگونگی زندگی افراد مستعضف 
و  تقویت  باید  ها  گونه حرکت  این  لذا  بگیرند  قرار 

بیشتر شود.
و  اینکه خدمت  بیان  با  پایان سخنان خود  در  وی 
کمک به ایتام باالترین توفیق در زندگی افراد است از 
نقش اصناف در کمک رسانی به مردم در بحران های 
مختلف و همچنین حضور اصناف در طول ۸ سال 

دفاع مقدس تقدیر و تشکر کرد.
برای  اصناف  همدالنه  مشارکت  کرمانشاه:  استاندار 

حمایت از ایتام قابل تقدیر است
اصناف کرمانشاه ۷۰۰ شهید تقدیم انقالب کرده اند

رییس اتاق اصناف کرمانشاه نیز در این نشست گفت: 
اصناف این استان ۷۰۰ شهید واالمقام تقدیم انقالب 

اسالمی کرده اند.
»رضا سلیم ساسانی« افزود: امسال توفیقی به اتاق 
اصناف کرمانشاه اعطا کرده که شهید شاخص سال 

اصناف از استان انتخاب شده است.
صنف  از  عباسی«  »رضا  شهید  داشت:  اظهار  وی 
مکانیک استان کرمانشاه بود و در ماه آینده از خانواده 
ایشان در همایشی با حضور روسای اتاق های اصناف 

کشور تجلیل به عمل خواهد آمد.
رییس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: شهید مدافع حرم 
استان  حرم  مدافع  شهید  هفتمین  عباسی«  »رضا 
کرمانشاه است که در دفاع از حریم اهل بیت )ع( و 
در جدال با مزدوران تکفیری در شهر حلب سوریه به 

درجه رفیع شهادت رسید.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای بیش 

از ۷۰ هزار واحد صنفی است.

مشارکت همدالنه اصناف برای حمایت از ایتام قابل تقدیر است

فرماندار  و  آذربایجان شرقی  استاندار  معاون   
مراغه نیمه کاره ماندن طرح های سرمایه گذاری 
و فراموش شدن تعهدها را از گره های توسعه 
این شهرستان طی یکی دو دهه گذشته خواند 
سرمایه گذاران  تعهدهای  به  عمل  گفت:  و 
بخش خصوصی و حتی وعده های مسئوالن 

باید به مطالبه رسانه ای تبدیل شود.
مسئوالن  از  تعدادی  جمع  در  اسدیان  داود 
و  شهردار  جمله  از  شهرستان  این  اجرایی 
رئیس اداره میراث فرهنگی، افزود: بسیاری از 
طرح های سرمایه گذاری به حال خود رها شده 
و مسئوالن مربوط نیز احیای آنها را با جدیت 
خبرنگاران  اساس  همین  بر  نکرده اند؛  دنبال 
باید وارد عرصه شوند و به عنوان نمایندگان 
مطالبه  را  طرح ها  این  تکمیل  عمومی  افکار 

کنند.
خیابان  توریستی،  دهکده  کرد:  اضافه  وی 
سرمایه گذاری  طرح های  برخی  و  جام جم 
و  زمین  تملک  از  پس  که  خصوصی  بخش 
نیمه کاره  به صورت  حتی دریافت تسهیالت 

رها شده، تنها چند نمونه از این طرح هاست.
وی که شخصا برای گره گشایی از این طرح ها 
زودی  به  کرد:  بیان  است،  شده  میدان  وارد 
پیش روی  موانع  رفع  خصوص  در  جلسه ای 
دهکده توریستی در محل فرمانداری برگزار 
می شود و در بقیه موارد نیز فرمانداری محور 

پیگیری و رفع موانع خواهد بود.
ارزی  تسهیالت  یورو  میلیون   ۱۳ وقتی 

بی نتیجه می ماند
فرماندار مراغه گفت: یکی از شعبه های بانکی 
ارزی  تسهیالت  یورو  میلیون  شهرستان ۱۳ 
زمینه  در  تولیدی  واحد  یک  احداث  برای 
کمال  در  و  کرده  پرداخت  فوالدی  مقاطع 
تعجب پس از گذشت سالها، بازگشت آن را 

هم پیگیری نکرده است.
که  مدیرانی  اینکه  بر  تاکید  با  »اسدیان« 
تحقق تعهدها را پیگیری نکنند، مدیون خون 
پروژه های  داشت:  اظهار  بود،  خواهند  شهدا 
پیش  مرحله  به  مرحله  باید  سرمایه گذاری 
برود و تسهیالت به صورت کامل در اختیار 

سرمایه گذاران قرار نگیرد تا زمینه اشتغال و 
تولید در عرصه عمل فراهم شود.

دستگاه  شدن  رها  به  همچنین  وی 
»پالنتاریوم« ) آسمان نما ( برای مدت بیش 
از دو دهه اشاره و بیان کرد: نصب و راه اندازی 
این دستگاه در ردصخانه تاریخی مراغه پس 
از گذشت این مدت مدید نیز به صورت جدی 

پیگیری نمی شود.

گردشگری  و  اقامتی  تفریحی،  مجموعه 
میدان  در  شدادیه  تاریخی  بنای  هامپوئیل، 
مرکزی شهر، طرح تعریض خیابان ژاندارمری 
به  مراغه  خصوصی  و  دولتی  طرح  دهها  و 
گاهی سوء استفاده  و  مختلف حقوقی  دالیل 
اشخاص حقیقی، سالهاست که به حال خود 
رها شده و روند توسعه این شهرستان را کند 

کرده است.

فرماندار: عمل به تعهدها در مراغه از طریق رسانه  مطالبه شود
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صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه سال 
گذشته ۸۷ میلیارد تومان وام ضروری 

پرداخت کرد
این  گفت:  کرمانشاه  استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
صندوق سال گذشته ۷۰۰ فقره وام ضروری و معیشتی با اعتبار 
۸۷ میلیارد تومان به افراد نیازمند با معرفی نهادهای حمایتی 
و دیگر دستگاه های استان پرداخت کرد. محمد طاهر عظیمی 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی سخت  شرایط  به  اشاره  با   ، فشی  
بحران ویروس کرونا و تحریم ها؛ پرداخت این تسهیالت را از 
مسئولیت های اجتماعی صندوق کارآفرینی امید که با هدف 

کمک و یاری به اقشاری محروم تاسیس شده است، دانست.
وی رسالت صندوق کارآفرینی امید را حمایت از اقشار ضعیف 
اما چون  جامعه دانست که تخصص،  تجربه و مهارت دارند 
پول ندارند نمی توانند برای خود کسب و کار راه اندازی کنند 
و از سوی بانک ها به خاطر نداشتن پول برای سپرده گذاری 

رانده می شود.
عظیمی فشی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید به ۲ صورت 
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی و مشاغل خود اشتغالی از 
افراد دارای مهارت پشتیبانی مالی ارزان قیمت می کند گفت:  
میلیون   ۱۰۰ خانگی  مشاغل  برای  امید  کارآفرینی  صندوق 
تومان وام  اشتغالی ۲۰۰ میلیون  برای مشاغل خود  تومان و 
داخلی،  منابع  از محل  درصد  کارمزد چهار  با  الحسنه  قرضه 
تسهیالت اشتغال )تبصره ۱۸( و تفاهم نامه بین دستگاه های 

اجرایی پرداخت می کند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه در بخش دیگری 
با  این صندوق در سال ۱۴۰۰  ، گفت:  از صحبت های خود 
اعتبار ۱۲۴ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان وام قرض الحسنه 
برای ۲ هزار و ۷۴۰ نفر در سطح استان شغل پایدار ایجاد کرد. 
عظیمی فشی با بیان اینکه صندوق کار آفرینی امید بیشتر به 
تا توسعه ای گفت: جامعه  ایجادی است  دنبال اشتغال های 
هدف ما افراد با تجربه و متخصص اما بیکار است و این افراد با 
ارایه تقاضای خود به صندوق، طرح آنها توسط کارشناس حوزه 
مختلف شغلی بررسی و اگر تایید شد با اخذ تضامین به آنها 
برای  بیان داشت: تسهیالت  تسهیالت پرداخت می شود.وی 
به  ایجاد مکان، خرید تجهیزات و سرمایه در گردش مرحله 
مرحله با پیشرفت کار و تنفس زمانی مناسب برای باز پرداخت 
معموال برای بخش کشاورزی اقساط یکساله و برخی رسته های 

شغل ها فصلی با دیدن تمام جوانب کار پرداخت می شود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه همچنین گفت: 
 ۴۲۸ و  میلیارد  پنج  اعتبار  با   ،۱۴۰۰ سال  در  صندوق  این 
استان  در سطح  را  تعطیل  و  راکد  طرح  تومان، ۲۸  میلیون 

کرمانشاه احیا کرد.



ورزشی
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کشتی از وزارت ورزش بزرگتر است؛

دبیر: هر کسی جای من بیاید باید همین 
راه را برود

رئیس فدراسیون کشتی گفت: روز اولی که به فدراسیون 
آمدم قرار گذاشتم همه تالش کنیم تا کشتی به روزهای 

خوب بازگردد.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در حاشیه بازدید 
وزیر ورزش از اردوی تیم های کلی کشتی گفت: روز اولی 
که به فدراسیون آمدم قراری گذاشتم تا همه تالش کنیم 
بازگردد.  روزهای خوبش  به  و  حال کشتی خوب شود 
باید قوی  ابعاد کشتی  بخواهیم قهرمان شویم در همه 
شویم و فقط کشتی گیر خوب نمی تواند قهرمانی بیاورد.

وی خطاب به وزیر ورزش گفت: شما را از بچگی که به 
محل ما می آمدید یادم هست. ورزشکار باید بداند بدون 
ریاضت قهرمان المپیک نمی شود. قهرمانی در شرایطی به 
دست می آید که از لذت های زودگذر بگذرند. لذت طالی 
المپیک ماندگارتر است. امیدوارم این را جا بیندازیم. یک 
را  و آسایش  آرامش  ما هستیم فدراسیون  طرف قضیه 
برای تیم های ملی مهیا کند و هیچ استرسی به کشتی 

گیر منتقل نشود.
نزدیک  ما  کرد:  خاطرنشان  کشتی  فدراسیون  رئیس 
۳۰۰ قهرمان جهان و المپیک داریم. فدراسیون کشتی 
زیرمجموعه وزارت ورزش است، اما خود کشتی از وزارت 
مدیریت  را  بخشی  یک  هم  من  است.  بزرگ تر  ورزش 
تکواندو  روی  انگلیس  و  آمریکا  و  ژاپن  و  کره  می کنم. 
و جودو، بسکتبال و فوتبال تعصب دارند. کشتی ورزش 
یا  گرفتیم  یا خودمان کشتی  ما  ماست. همه  صادراتی 

خاطره داریم.
دبیر در پایان خطاب به وزیر ورزش گفت: آقای وزیر ما از 
شما حمایت می خواهیم، بنا و مربیان ما هم اکنون اینجا 
آزاد و فرنگی ما بسیار خوب عمل کرده  هستند. کادر 
و تمام فکر و ذکر ما المپیک پاریس است. تیم چهارم 
فرنگی و تیم دوم آزاد را به قهرمانی آسیا فرستادیم و 
دیدید چند طال گرفتیم. هر کسی هم جای من بیاید 
باید این راه را برود. برنامه ما مشخص است و نوشته ایم 

چند طال می گیریم.

خبرسجادی: حرکت کشتی رو به جلو است

عزیزی: در گلف حریف جدی برای 
کشورهای آسیای شرقی هستیم
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 رییس فدراسیون گلف گفت: کشورهای اروپایی و 
آسیایی شرقی از سطح باالیی برخوردار هستند، هر 
چند ما هم رقیب جدی برای آنها محسوب می شویم.

حمید عزیزی  درباره برنامه های فدراسیون گلف و 
مسابقات پیش رو اظهار داشت: دوازدهم و سیزدهم 
لیگ  فینال  انقالب  اردیبهشت در مجموعه ورزشی 
با  مسابقات  از  فصل  این  برگزار می شود.  گلف  برتر 
حضور ۱۰ تیم به صورت رفت و برگشت برپا شد و در 
نهایت تیم های ملی حفاری اهواز و سورتمه تهران به 
فینال لیگ برتر صعود کردند. در بازی رده بندی نیز 
تیم های پتروشیمی مسجد سلیمان و شاهین شهر 
اصفهان به مصاف یکدیگر می روند تا تیم سوم این 

مسابقات مشخص شود.
وی افزود: به زودی مسابقات جام گلف دیپلمات های 
همچنین  می کنیم.  برگزار  را  کشور  مقیم  خارجی 
اردوی انتخابی تیم زنان ۱۸ سال را برپا خواهیم کرد. 
مسابقات قهرمانی کشور در دو رده سنی جوانان و 
امید اسفندماه برپا شد. همچنین مسابقات هندیکپ 
قهرمانی کشور رده سنی ۱۸ تا ۵۵ سال را به زودی 
برگزار می کنیم. نفرات برتر این رقابت ها شاکله اصلی 
تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی گلف پاریس در 

شهریورماه را تشکیل می دهد.
رییس فدراسیون گلف مهم ترین مسابقه پیش رو را 
مسابقات جهانی ۲۰۲۲ پاریس و مینی گلف جهانی 
قهرمانی  مسابقات  زودی  به  گفت:  و  دانست  آلمان 
تا  برگزار می کنیم  برای رشته مینی گلف  را  کشور 
شاکله اصلی تیم ملی انتخاب شود. در واقع احمدرضا 
دلیران فیروز رییس انجمن مینی گلف تالش زیادی 
و  می کند  آلمان  مسابقات  به  ملی  تیم  اعزام  برای 

تدابیر الزم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
وی اضافه کرد: سه بازیکن به مسابقات جهانی گلف 
پاریس و ۴ بازیکن را به مسابقات مینی گلف آلمان 
اعزام می کنیم. این رقابت ها در بخش مردان برگزار 

می شود.  

مسابقات  سطح  گفت:  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
قهرمانی آسیا خیلی باالتر از چند دوره های قبل بود و 
ما نشان دادیم همچنان فراتر از این قاره هستیم. پژمان 
درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره قهرمانی 
مقتدرانه تیم کشورمان در رقابت های آسیایی مغولستان 
گفت: کشتی ایران از دیرباز قدرت اول آسیا بوده و در 
قاره کهن آقایی می کند. ما هم میراث دار تیم های کشتی 
ایران در آسیا بودیم و خدا را شاکرم توانستیم با یک تیم 
جوان عنوان قهرمانی آسیا را دوباره به دست بیاوریم تا 

دل مردم را شاد کنیم.
درستکار با اشاره به سطح باالی مسابقات گفت: سطح 
چند  از  باالتر  خیلی  آسیا  قهرمانی  امسال  مسابقات 
دوره قبل بود، در ۲ سال گذشته همه چیز تحت تأثیر 
با  بود  شده  سبب  بیماری  این  و  بود  کرونا  همه گیری 
بیاید  پایین  آسیا  قهرمانی  کیفیت  تیم ها  کم  استقبال 
نزولی  کرونا  بیماری  روند  اینکه  به  توجه  با  امسال  اما 
شده و عالوه بر آن بازی های آسیایی هم در پیش است، 
تیم های آسیایی مانند ژاپن، هند، مغولستان، قزاقستان، 
آسیا  قهرمانی  در  قوا  تمام  با  ازبکستان  و  قرقیزستان 
محک  آسیایی  بازی های  برای  تا  بودند  کرده  شرکت 

جدی بخورند.
تیم  به شرکت  اشاره  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
جوان شده ایران در این دوره از مسابقات، ادامه داد: در 
حالی ما تیم دوم و جوان مان را به مغولستان بردیم که 
تیم های مقابل با تمام قوا و نفرات اصلی شان به میدان 
به  توجه  با  که  به همین خاطر خوشحالم  بودند.  آمده 
شرایطی که بر این دوره از رقابت ها حاکم بود، توانستیم 

۶ مدال طال کسب کنیم.
درستکار اظهار داشت: کسب ۶ مدال طال در این دوره، 
در شرایطی است که ما در قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ دو مدال 
با ترکیب اصلی مان به  طال و در ۲۰۲۱ سه مدال طال 
دست آورده بودیم. طی دو سال در مجموع ۵ طال گرفته 
بودیم اما در رقابت های ۲۰۲۲ توانستیم به لطف خدا و 

همت بچه ها ۶ طال به دست بیاوریم.سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد خاطر نشان کرد: در مغولستان با ترکیبی از 
جوانان و با تجربه ها به میدان رفتیم اما در مقابل سایر 
کشورهای آسیایی با تمام قوا آمده بودند و این نقطه قوت 
ماست که با تیم دوم نشان دادیم فراتر از آسیا هستیم، 

اگر چه باید بیشتر کار کنیم.
اوزان  در  کشتی  ملی پوشان  درخشش  اشاره  با  وی 
وقتی  آسیا  قهرمانی  افزود:  آسیا،  قهرمانی  در  المپیکی 
کسب  طالی   ۴ که  شد  بیشتر  اش  خوشحالی  و  لذت 
شده تیم در اوزان المپیکی یعنی ۶۵، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ 

کیلوگرم بود.
درستکار درباره دالیل اعزام تیم دوم به قهرمانی آسیا هم 
گفت: طبق برنامه ای که برای پشتوانه سازی برای کشتی 
ایران داریم، تصمیم گرفتیم که به جای نفرات شاخص، 
تیم دوم که جوان و کم تجربه بود را اعزام کنیم، طبق این 
برنامه به کشتی گیرانی که پشت خط مانده اند یا جوانانی 
که می خواهند خودشان را نشان دهند، فرصت می دهیم. 
سرمربی تیم کشتی آزاد ادامه داد: بر اساس این تصمیم 
المپیک  و  مدال آور جهانی  و  اصلی  پوشان  ملی  به  هم 
استراحت داده شد تا خودشان را ریکاوری کنند و هم 
به یک سری کشتی گیر جوان فرصتی برای آینده داده 
شد که در یک رقابت بین المللی مانند قهرمانی آسیا که 
صرفاً یک تورنمنت نیست، شرکت کنند تا خودشان را به 
کشتی جهان نشان بدهند. بچه ها هم نهایت تالش شان را 
کردند و به خوبی جواب اعتماد کادر فنی را دادند و نتیجه 

خوبی را به دست آوردیم.
وی در ادامه به دستاورد دیگری که قهرمانی آسیا برای 
جدید  قوانین  گفت:  و  کرد  اشاره  داشت،  ایران  کشتی 
وزن کشی  زمان  از  آن  اساس  بر  که  وزن کشی  درباره 
تا شروع مسابقه ۲ تا ۲ ساعت و نیم فاصله است، کار 
کشتی گیران وزن کم کن را واقعاً سخت کرده است. این 
مسئله می تواند تبدیل به نقطه ضعف و پاشنه آشیل ما 
شود.با توجه به این قانون معتقدم کشتی گیری که وزن 

کم می کند، اگر در دور اول به حریف سخت بخورد، حتماً 
ما  به  آسیا  قهرمانی  مسابقات  و  می شود  کارش سخت 
نشان داد این سری از کشتی گیران نمی توانند موفقیتی را 
به دست بیاورند.درستکار ادامه داد: همچنین یک سری 
از کشتی گیران هم وزن زیادی کم نمی کنند اما با توجه 
به اینکه برنامه اصولی برای کم کردن وزن ندارند، به آنها 
بد وزن کم کن می گویند، آنها نیز با این قانون به مشکل 
می خورند. هشدار می دهم کشتی گیرانی که برنامه خوبی 
برای سر وزن رسیدن ندارند، با توجه به قانون وزن کشی 
و مسابقه کم  فاصله وزن کشی  اینکه  و  روز مسابقه  در 
است، باید مقوله وزن کم کردن را جدی بگیرند و برای 
برنامه هایی که پزشک  به  باید  به مشکل نخورند  اینکه 

تغذیه تیم در اختیارشان قرار می دهد، عمل کنند.
درستکار که بر اساس چرخه انتخابی، تیم ملی کشتی 
قهرمانی آسیا  به  برتر کشوری  نفرات  ترکیب  با  را  آزاد 
این  باید  انتخابی  چرخه  اساس  بر  گفت:  کرد،  اعزام 
هر  که  می شد  جامعه کشتی  برای  ذهنی  اعتمادسازی 
کسی بیاید تالش کند و زحمت بکشد، فرصت دعوت به 
تیم ملی را دارد. به همین خاطر تیم ملی کشتی آزاد با 
یک ترکیب جوان، بی تجربه و کشتی گیرانی که اگر چه 
سن و سال بیشتری نسبت به جوانان داشتند اما تجربه 
بین المللی شان در میدان های بزرگ کم بود، به مسابقات 

اعزام شد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد: باید این انگیزه 
را برای کشتی گیرانی که در باشگاه ها و شهرهای مختلف 
هستند، به وجود بیاوریم که شانس این را دارند که با 
تالش به تیم ملی برسند. اعتقاد دارم چرخه ای که عدالت 
محوری در آن اصل باشد، حتماً هم از نظر معنوی و هم 
فنی به تیم کمک می کند و نتیجه آن را کشتی ایران در 

آینده به خوبی خواهد دید.
وی با بیان اینکه به موفقیت این تیم ایمان داشته است، 
خاطر نشان کرد: با وجود جوان و کم تجربه بودن آنقدر به 
همه بچه ها امیدوار بودم که کسب این موفقیت غافلگیرم 
نکرد. اعتقاد دارم ملی پوشان این تیم سطح شان خیلی 
باالتر از آسیا است و همه ملی پوشان این تیم در شرایط 
خوبی از نظر فنی و روحی قرار داشتند.درستکار در ادامه 
با بیان اینکه کشتی هیچ گاه به اندازه افتخاراتش دیده 
ما  فرهنگی  و  ملی  ورزش  کشتی  داشت:  اظهار  نشده، 
ایرانیان است و مردم عرق و عالقه خاصی به کشتی دارند 
و توقع هم از کشتی باالست ولی همیشه کشتی مظلوم 
بوده است. با تمام احترام به تمام رشته های ورزشی که 
به موفقیت هایشان افتخار می کنیم و با مدال گرفتن شان 
و  افتخارات  اندازه  به  کشتی  اما  می شویم  خوشحال 
مدال هایی که به دست آورده است، هیچ وقت در طول 
تاریخ دیده نشده است.سرمربی تیم کشتی آزاد با اشاره 
بازی های  آستانه  در  کشتی  از  همواره  که  انتظاراتی 
آسیایی و المپیک برای مدال آوری وجود دارد، گفت: با 
وجود حمایت هایی که کافی نیست اما همیشه نزدیک 
المپیک و بازی های آسیایی توقع از کشتی برای کسب 
مدال باال می رود. امسال اما معتقدم که مسئوالن ورزش 

نگاه ویژه ای به کشتی دارند.

درستکار: مسئوالن ورزش باید شأن و جایگاه کشتی را حفظ کنند

رئیس  عملکرد  از  جوانان  و  ورزش  وزیر 
فدراسیون کشتی تمجید کرد.

در  جوانان  و  ورزش  وزیر  سجادی،  حمید   
بازسازی  دوم  فاز  افتتاح  مراسم  حاشیه 
محل  در  هادی  ابراهیم  شهید  کشتی  خانه 
اظهارات  باره  در  ملی کشتی  تیم های  کمپ 
در  که  دارند  محبت  ایشان  گفت:  الرگانی 
رئیسه  هیات  عضو  مجلس  نمایندگی  کنار 
دبیر  آقای  اتفاقا  هستند.  کشتی  فدراسیون 
ذکر خیر حاج آقا را داشتند و می گفتند یکی 
هستند.  رئیسه  هیات  اعضای  منظم ترین  از 
این است که فرهنگ  ما گاها  فلسفه حضور 
از  بخشی  باشیم.  داشته  را  تشکر  و  سپاس 
وظایف ما این است که عزیزان دست اندرکار 
آن ها  حضور  نیستند.  تنها  که  کنند  حس 
دکتر  آقای  خود  حضور  است.  ذی قیمت 
فنی  کادر  کنار  در  مولدی  انرژی  دبیر 
رابطه  رسمی شان،  رابطه  بر  عالوه  که  دارد 
دوستانه ای  با آقایان بنا و درستکار هم دارند. 
حضور ما به این دلیل است که اوال، خودمان 
دوست داریم. دوما، وظیفه مان است و سوما 

می خواهیم قوت قلب عزیزان باشیم.
دارد.  هم  نظارت  جنبه  ما  حضور  افزود:  او 
ما باید از اتفاقات ورزش آگاه باشیم و بدون 
حاج آقا  بگیریم.  قرار  امور  جریان  در  واسطه 
و  مادی  نظر  از  باید  ما  اشاره کردند که  هم 
خصوصا  ورزشی  رشته های  کنار  در  معنوی 
فدراسیون ها  محترم  روسای  باشیم.  کشتی 
ورزشی  ما  است.  خوش  همین  به  دلشان 
کشتی  می کنیم.  درک  و  می بینیم  هستیم، 
بعد  یک  است.  جلو  به  رو  حرکت  حال  در 
است.  مدال ها  استمرار  و  مدال آوری  آن 
روز  به  و  داشتن  نگه  زنده   فرهنگ سازی، 
رسانی کشتی کار مهمی است که در کشتی 
دکتر  را  آن  از  اعظمی  بخش  و  می دهد  رخ 

دبیر انجام می دهد.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: من ایشان را 
مانند یک دوست و برادر با دکتر دبیر آشنا 
هستم. زمانی که ورزش را می خواستم کنار 
طالی  مدال  و  درخشید  دبیر  دکتر  بگذارم، 
که  المپیکی  کرد؛  را کسب  المپیک سیدنی 

من پای پرواز خط خوردم. من رکورد ورودی 
المپیک سیدنی را آورده بودم. من از لیست 
اعزام خط خوردم اما دبیر اعزام شد و یکی از 
۳ مدال طال آقای دبیر بود. در آن مسابقات 
توکلی  و  رضازاده  دبیر،  را  ما  طالی   ۳
اشتراک  وجوه  نوعی  یک  به  کردند.  کسب 
رفقای  تهران  جنوب  از  و  داریم  هم دوره ای 
مشترک و خاطراتی داریم و اکنون هم همکار 
هستیم. به هر حال من به عنوان خادم ورزش 
و جوانان در وزارتخانه هستم اما خدا را شاهد 
ها  فدراسیون  روسای  از  را  خودم  گیرم  می 
دور نمی دانم. پیش از این هم در اولین روز 
اردوی وزنه برداری و کنار علیمرادی بودیم و 
دوست دارم ورزشکاران من را به عنوان یک 
این  که  بدانند  کنار خود  در  برادر  و  دوست 
رییسی  آقای  مردمی  و  انقالبی  دولت  هدف 
که  دارد  دبیر  هم  دیگری  پروژه های  است. 

قول داده آن ها را انجام دهد.
وی در خصوص جلسه شب گذشته ورزشکاران 

ماه  طول  در  کرد:  اظهار  جمهور  رییس  با 
عالقه مند  جمهور  رییس  رمضان،  مبارک 
مختلف  قشرهای  و  اصناف  با  که  بودند 
جلسات افطاری داشته باشند و این سعادت 
را داشتیم که منتخبی از پیشکسوتان جامعه 
ورزش کنار رییس جمهور بودیم و حدود ۱۴ 
نفر خیلی راحت صحبت هایشان را با رییس 
جمهور انجام دادند و من هم گزارش کلی را 
نکات  ایشان  دادم.  ارائه  دقیقه   ۵ حدود  در 
چندین  شامل  که  فرمودند  را  ارزشمندی 
یکی  شد.  گفته  تیتروار  که  بود  مهم  مطلب 
از فرازهای مهم حرف های ایشان در خصوص 
مردمی کردن ورزش بود و دستور دادند که 
عدالت در ورزش باید رعایت و دیده شود و 
عدالت محوری را دنبال کنیم. توجه ویژه به 
رییسی  آقای  که  بود  ای  نکته  بانوان  ورزش 
تاکید کرد.  همچنین روی  مجددا روی آن 
برنامه ریزی برای ۴ ضلع ورزش یعنی ورزش 
از نگاه تعلیم تربیت، ورزش همگانی، ورزش 

قهرمانی و ورزش حرفه ای تاکید شد و از من 
این مطالب  با دقت بیشتری  تا  خواسته شد 
ورزش هم  تحول  کار سند  پیگیری کنم.  را 
شروع شده و به مرحله اجرا رسیده است و 
یکی دیگر از مطالبی که رییس جمهور به آن 
و  دوستان  نیازهای  که  بود  این  کرد،  تاکید 
پیشکسوتانی که در این جلسه شنیده است، 
در جلسه بعدی به هیچ عنوان نشنود و این 

عینی این نیازها برطرف شود.
بودجه  خصوص  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
برای فدراسیون ها گفت: جلسه می گذاریم و 
در خصوص آن صحبت خواهیم کرد و اولین 
با آن جلسه خواهیم داشت،  فدراسیونی که 

فدراسیون کشتی و آقای دبیر است.
عنوان  فوتبال  فدراسیون  به  درباره کمک  او 
نوع  همه  کردند  تاکید  رییسی  آقای  کرد: 
بگیرد  صورت  فوتبال  فدراسیون  از  حمایتی 
تا تیم ملی بتواند بازی های باکیفیتی داشته 

باشد و مردم از آن لذت ببرند.

با  فوتبال  فدراسیون  سرپرست 
و  دولت  حمایت های  از  قدردانی 
مجلس، گفت: بیش از هر چیزی 

نیاز به آرامش داریم.
خصوص  در  ماجدی  میرشاد 
دوستانه  بازی های  شرایط 
بودجه  و  ملی  تیم  پیش روی 
داشت:  اظهار  فوتبال،  فدراسیون 
بازی  است هفت  قرار  گفته شده 
نمیدانم  که  شود  انجام  دوستانه 
است.  آمده  ازکجا  عدد  این 
را  خود  برنامه  ملی  تیم  سرمربی 
ارائه داده که با محوریت دبیرکل 

پیش خواهد رفت.
امور  توسط  کارها  داد:  ادامه  وی 
بحث  و  می شود  انجام  بین الملل 
موضوع  این  در  داللی  وجود 
فیفا  در  باید  ما  ندارد.  صحت 
و  خرداد  که  پیش روی  دی های 
دوستانه  بازی های  است  شهریور 
مورد نظر را برگزار کنیم. همه در 
خوبی  نتایج  به  و  هستیم  تالش 
رسیدیم. در این بین نام تیم ها را 
نهایی  قرارداد  تا  نمی کنیم  اعالم 
شود چون برخی از داخل و خارج 
از کشور شیطنت می کنند تا این 

بازی ها انجام نشود.
سرپرست فدراسیون گفت: ما در 
تیم ملی و فدراسیون فوتبال بیش 
داریم  نیاز  آرامش  به  چیز  هر  از 
بی  شده  عنوان  مسایل  برخی  و 
کمکی  مسائل  این  است.  اساس 
به فوتبال ما نمی کند خصوصا در 

این موقعیت حساس.
وی  ادامه داد: در حال حاضر نیاز 
جدی به کمک داریم، چراکه این 
میلیون  هشتاد  برای  ملی  تیم 
شورای  مجلس  از  است.  ایرانی 
ردیف  دادن  قرار  برای  اسالمی 
تشکر  فدراسیون   برای  بودجه 
حجت  از  همینطور  می کنم. 

االسالم رییسی، رییس جمهوری 
قول  ایشان،  با  دیدار  در  که 
مساعدی برای حمایت از تیم ملی 

داده شد.
فوتبال  فدراسیون  سرپرست 
نمایندگان  از  باید  کرد:  تصریح 
محترم مجلس و دولت به خاطر 
تشکر  ملی  تیم  دغدغه  داشتن 
سوی  از  اعالمی  اعداد  کنم. 
تیم  به  کمک  برای  نمایندگان 
ملی خوب است اما حقیقتا کافی 
دولت  سوی  از  امیدواریم  نیست. 
شود.  انجام  هایی  کمک  هم 
فدراسیون فوتبال فقیر نیست اما 

پول هایش در اختیارش نیست.
ماجدی تصریح کرد: شاید حدود 
تومان  میلیارد  هفتاد  و  یکصد 
ملی  تیم  مناسب  تدارک  برای 
حامیان  جذب  برای  داریم.  نیاز 
مالی هم نیاز به برگزاری مزایده، 
انتشار فراخوان و مراحل مربوطه 
آن  برای  کافی  زمان  که  داریم 
را  کار  این  بشود  اگر  و  نیست 
پیش  تشریفات  ترک  صورت  به 
ببریم قطعا کمک بزرگی می شود. 
را  البسه  فراخوان  در حال حاضر 
امیدواریم  و  کردیم  منتشر  هم 

تا  بدهند  اجازه  نظارتی  نهادهای 
با ترک تشریفات کار را با سرعت 
پیش ببریم چون فرصت کافی در 

اختیار نداریم.
در  ماه  خرداد  از  افزود:  ماجدی 
روزهای فیفادی اصلی باید برنامه 
بازی ها را پیش ببریم. نکته مهم 
این است که سطح توقع از صعود 
از مرحله گروهی را نباید باال برد 
چون تیم های قدرتمندی در گروه 
ما قرار دارند. باید واقع بین باشیم. 
با  بازی  امکان  بدانیم  باید  مثاًل 
تیم های اروپایی را به خاطر اینکه 
درگیر مسابقات هستند نداریم. با 
سعی  اما  کردیم  نیوزلند صحبت 
کنیم  بازی  تیم هایی  با  می کنیم 
بهتری  جایگاه  رنکینگ  در  که 
اعالم  سپس  و  باشند.  داشته 

خواهیم کرد.
ماجدی در پاسخ به این سوال که 
کمک مالی دولت قبل به فدراسیون 
فوتبال چه شده است، گفت: یکصد 
و ده میلیاردی که در دور قبلی به 
خرج  آن  همه  آمد  فدراسیون 
خرج  مقداری  بلکه  نشده،  پاداش 
اعزام ها و... شده، اما این پول باید 
مدیریت می شد. برخی افراد بدون 

اعزام  مرزی  برون  شورای  مجوز 
شده بودند اما االن باید به جلو نگاه 
کنیم. تیم ما االن به جام جهانی 
صعود کرده است. باید آماده سازی 
مناسبی انجام بدهیم. به خصوص 
که زمان تشکیل تیم قبل از جام 
جهانی بسیار کوتاه است و در این 
دو ماه به سختی به اتفاق همکاران 
در فدراسیون مشغول کار هستیم.

هم  را  دوستانه  بازی  قراردادهای 
از طریق امور بین الملل به زودی 
نهایی خواهیم کرد و در این بین 
هیچ داللی و موضوع دیگری وجود 

ندارد.
سرپرست فدراسیون در رابطه با دو 
دستگی اعضای هیات رییسه گفت: 
واقعا تیم ملی و فدراسیون نیاز به 
هیات  اعضای  اکثر  دارند.  آرامش 
نیز  برخی  هستند.  همراه  رییسه 
عالقمند به کمک هستند و دالیل 
خاص خود را دارند. اما در نهایت 
باید در درون خانواده کار را پیش 
ببریم و با قدرت در کنار هم باشیم. 
هدف همه ما باید حضور پرقدرت 
به مسائل  و  باشد  در جام جهانی 
این  امیدوارم  نکنیم.  توجه  دیگر 

مسائل را بتوانیم حل کنیم.

ماجدی: ممنون دولت و مجلس هستیم
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هنری
گزارش

»متاورس«؛ فرصتی ناب برای صنعت 
کرونازده گردشگری

میان  اعتمادسازی  با  »ِمتاورس«  دیجیتال  دنیای  شدن  همه گیر 
کرونازده  صنعت  می تواند  اقامتگاه ها  و  هتل   صاحبان  و  گردشگران 

گردشگری را متحول کند.
 مفهوم متاورس به خلق جهان های مجازی اشاره دارد که حول محور 
روابط اجتماعی می چرخند. جهانی را تصور کنید که مردم می توانند از 
روی مبل خانه شان به طور مجازی کار و خرید کرده و با دیگران تعامل 

برقرار کنند، به چنین جهانی متاورس گفته می شود.
اشکال  اینترنت،  دنیای  در  تکامل  از  جدید  دور  عنوان  به  متاورس 
مختلفی به خود می گیرد که از آن میان می توان به بازی های ویدئویی، 
کامیونیتی های آنالین و جلسات کاری که در آن افراد با آواتار یا نسخه 

دیجیتال خود شرکت می کنند، اشاره کرد.
این اصطالح اولین بار در سال ۱۹۹۲ در رمان علمی- تخیلی خرابی 
برفکی )Snow Crash( نوشته نیل استیونسون مطرح شد. متاورس 
در این رمان یک جهان مبتنی بر واقعیت مجازی است که در قالب 
یک بازار تصویر شده است. در این بازار افراد می توانند ملک بخرند و 

بفروشند و آوارتارهای سه بعدی مختلفی برای خود انتخاب کنند.  
اصطالح متاورس از اکتبر سال ۲۰۲۱ که شرکت فیسبوک به ِمتا تغییر 
نام داد و اعالم کرد ۱۰ میلیارد دالر خرج فناوری های الزم برای تحقق 
بازارش داغ است که  افتاد و حاال آنقدر  متاورس می کند، سرزبان ها 
تحلیلگران بلومبرگ اینتلیجنس پیش بینی کرده اند ارزش آن تا سال 

۲۰۲۴ به ۸۰۰ میلیارد دالر برسد.
بررسی  حال  در  نیز  کارها  و  کسب  متاورس،  اجتماعی  بعد  سوای 
آنها می گذارد  اختیار  این دنیای مجازی در  فرصت هایی هستند که 
و  امکانات  کنند.  پیدا  دسترسی  دنیا  هرجای  در  مشتریانشان  به  تا 
پتانسیل های متاورس باعث شده تا صنعت نیز به راه افتادن این جهان 

مجازی به چشم یک فرصت نگاه کند.
بهشت مشکل پسندان و عاشقان تکنولوژی 

دنیای دیجیتالی که متاورس قولش را داده است پتانسیل آن را دارد تا 
صنعت کرونازده گردشگری را متحول کند. چون از طرفی نسل جدید 
گردشگران با فناوری ارتباط خوبی دارند و به احتمال زیاد از این تجربه 
هیجان انگیز استقبال خواهند کرد و از طرف دیگر گردشگران سن و 
سال دار تر نیز از این امکان برای ارزیابی و سنجش انتخاب های خود 

پیش از سفر بهره خواهند بود.   
کردن  برآورده  گردشگری  صنعت  چالش های  بزرگترین  از  یکی 
انتظارات روزافزون گردشگران است. از فرآیندهای بی نقص رزرو هتل 
گرفته تا تجربه منحصربه فرد اقامت، تقاضا برای تجربه مطلوب و ایده 

آل برای مهمان باالست.
تجربه میهمان از تحقیق درباره محل اسکان آغاز می شود و اگر دنیای 
متاورس به این حوزه وارد شود، می تواند روند رزرو هتل را ارتقا دهد. 
میهمانان از طریق متاورس می توانند عالوه بر کسب اطالعات اولیه از 
جمله اندازه، قیمت و امکانات اتاق، تور سه بعدی هتل را نیز تجربه 
کنند. گردشگران با توسل به متاورس می توانند به آواتارهای دیجیتال 
تبدیل شده و قبل از رزرو هتل و اقامتگاه به طور مجازی در آن چرخ 
بزنند. این تورها به گردشگران کمک می کنند با اطمینان بیشتر درباره 
هتل محل اقامت خود تصمیم بگیرند و از این طریق نرخ رزروهای 

مستقیم را افزایش می دهد.
میزان  گیری  اندازه  برای  شاخصی  میهمانان  رضایت  که  آنجایی  از 
موفقیت هر هتلداری است، استفاده از اهرم متاورس برای عرضه تجربه 
تعاملی محیط اتاق هتل یا فرهنگ و فضای بومی می تواند به نفع هر 

هتل یا اقامتگاهی تمام شود و آنها را در رقابت پیش بیندازد.
از سوی دیگر بسیاری از مسافران امروزی شم فناورانه دارند و از نسلی 
هستند که دنیای پیش از گوشی های هوشمند را به یاد ندارند. از این 
رو ارائه امکان سفر دیجیتال برای این نسل ایده ای است که بی تردید 

از آن استقبال خواهند کرد.

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
از فعاالن  با جمعی  دیدار صمیمانه 
عرصه طنز کشور از مرحوم صابری 
فومنی به عنوان طنزپردازی که درد 
و مشکالت مردم را به زبان طنز می 
نوشت یاد کرد و از موافقت خود با 
ای  رسانه  طنز  جشنواره  برگزاری 

خبر داد.
آیین  در  اسماعیلی   محمدمهدی   
فومنی  صابری  مرحوم  یادبود 
در  آقا  گل  طنز  مجله  موسس 
فرهنگ  وزارت  زیبای  باغ  مجتمع 
جمع  در  و  اسالمی  ارشاد  و 
به  اشاره  با  کشور  طنزپردازان 
مطبوعاتی  فعال  این  ویژگی های 
صابری  افزود:.مرحوم  طنز،  عرصه 
مسائل  طنز،  گویای  زبان  با  فومنی 
مربوط به جامعه را مطرح می کرد.

فومنی  صابری  یاد  زنده  افزود:  وی 
نوشت؛  می  مردم  برای  صادقانه 
می  دعا  که  بود  ای  وارسته  انسان 
محشور  اولیااهلل  با  آخرت  در  کنیم 

شود.
ادامه  در  کشور  هنر  شورای  رییس 
باقدردانی از برگزاری یادواره زندیاد 
از  برخی  حضور  و  فومنی  صابری 
در  کشور  شاعران  و  طنزپردازان 
انتقال  این مراسم تاکید کرد: برای 
مشکالت جامعه و وضعیت فعلی آن، 
زبان طنز زبانی گویا و رسا برای این 
مهم محسوب می شود.  اسماعیلی 
اضافه کرد: درجامعه ای زندگی می 
مشکالتی  با  بیش  و  کم  که  کنیم 
با  روبرو هستیم و به نظر می رسد 
زبان طنز می توان مسائل کشور را 

به خوبی بیان کرد.
مخاطب  روح  و  جان  در  طنز  زبان 

می نشیند
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
بر  عالوه  هم  طنز  زبان  داد:  ادامه 
ایجاد شادی در جامعه با شیوه طنز 
سحر  از  استفاده  با  و  خود  تند  و 
روح  و  جان  در  کلمات،  جادوی 

مخاطبان می نشیند. 
ابراز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دست  کمک  با  کرد:  امیدواری 
وزارت  در  مربوطه،  اندرکاران 
زمینه  بتوانیم  ارشاد  و  فرهنگ 
برای  مناسبی  بسترسازی  و  سازی 
طنزپرداز  این  بیشتر  هرچه  معرفی 

فقید کشور فراهم کنیم. 
پیشنهاد  به  اشاره  با  اسماعیلی 
کشور  طنزپردازان  از  برخی  وطرح 
مبنی بر تعیین جشنواره طنز رسانه 
ای، ضمن موافقت با برگزاری چنین 
می  نظر  به  کرد:  تاکید  رویدادی 
نام  با  ای  جشنواره  برگزاری  رسد 
در  تواند  می  عزیز،  این  خاطره  و 
معرفی بیشتر این طنزپرداز به مردم 

کمک کند.
عین  در  کشور  هنر  شورای  رییس 
تردید  بدون  کرد:  تصریح  حال 
جایزه  و  جشنواره  چنین  برگزاری 
صابری  کیومرث  مرحوم  نام  به  ای 
فومنی می تواند بهانه ای باشد که 

را  عزیز  آن  وخاطره  یاد  هرسال  ما 
گرامی بداریم.

زنده  فعالیت  عمر  یک  از  قدردانی 
یاد صابری فومنی

اسماعیلی اضافه کرد: این طنزپرداز 
های  دهه  طی  کشورمان  شهیر 
گذشته تالش زیادی در زمینه طنز 
انجام داده که قابل تقدیر و قدردانی 

است.
ابراز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
چنین  برگزاری  تا  کرد  امیدواری 
ایشان،  یاد  و  نام  به  ای  جشنواره 
برای رشد و  گسترش هرچه بیشتر 
موثر  ونشر،  رسانه  حوزه  در  طنز 

واقع شود.
وزارت  در  ما  افزود:  اسماعیلی 
این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
معرفی  در  که  داریم  را  آمادگی 
بیشتر عزیزانی که در مسیر اعتالی 
اند،  کرده  تالش  کشور  در  هنر 

اقدامات الزم را انجام دهیم.
تاکید بر خروج موضوع طنز از انزوا 

با کمک دستگاه های مسئول
گفت  مردمی  دولت  کابینه  عضو 
های  بخش  همه  همکاری  با  که 
مسوول  دستگاههای  در  مختلف 
بتوانیم  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در 
انزوا  این  از  باردیگر موضوع طنز را 
که امروزه در آن گرفتار شده است، 

خارج کنیم.
ادامه این مراسم رئیس فرهنگستان 
بسیار  فارسی  ادبیات  و  زبان 
یادواره  برگزاری  با  که  خرسندم 
یاد  فومنی،  صابری  کیومرث 
کشور  نامی  طنزپرداز  این  وخاطره 

زنده نگه داشته شد. 
باید  افزود:  عادل  حداد  غالمعلی 
گل  شخصیتی  زوایای  کنیم  تالش 
از پیش به جامعه معرفی  آقا بیش 

شود.
همکاری  سابقه  داشت:  اظهار  وی 
فومنی  صابری  یاد  زنده  با  زیادی 
قلم  به طوری که در ستون  داشتم 
رنجه، یادداشتها و مطالب متعددی 
درقالب طنز به رشته تحریر در می 

آوردم.
زوایای  تبیین  با  عادل  حداد 
صابری  گفت:  آقا  گل  شخصیتی 
و  رجایی  شهید  دیرین  یار  فومنی 

نظام  و  انقالب  همیشگی  طرفدار 
در  او  برجسته  هنر  بود.  اسالمی 
در  همواره  مقدس  دفاع  سال های 
تا  او  و  داشت  قرار  کشور  خدمت 
و  قلم  هرگز  خود  عمر  روز  آخرین 
راه  در  جز  را  خود  سرشار  قریحه 

ایمان و باور خود به کار نگرفت.
به  توجه  طبعی،  شوخ  افزود:  او 
جوانان و همچنین تعهد به موازین 
ویژگی  ترین  مهم  جمله  از  اخالقی 
کیومرث  کاری  و  شخصیتی  های 

صابری بود.
روزنامه  مدیرمسوول  ادامه  در 
ضمن  نشست  این  در  اطالعات 
کیومرث  شخصیتی  زوایای  تبیین 
کیومرث  گفت:  فومنی،  صابری 
خدمت  دولت  در  سال ها  صابری 
مقام  و  رجایی  شهید  مشاور  کرد. 
معظم  مقام  بود.  رهبری  معظم 
کیومرث  درگذشت  پی  در  رهبری 
صابری درخصوص جایگاه وی پیامی 

را صادر کردند.
 حجت االسالم سید محمود دعایی 
همکاری  از  خاطراتی  بیان  به 
کیومرث صابری با روزنامه اطالعات 
بود  گفت: صابری کسی  و  پرداخت 
بعد  می داد.  مشورت  رجایی  به  که 
مقام  مشاور  هم  رجایی  مرحوم  از 
ریاست  دوران  در  رهبری  معظم 
جمهوری  شد. یعنی عنصر شناخته 
البته  و  بود  اعتمادی  قابل  و  شده 
به  پرداختن  در  بسیاری  توانایی 

مسائل طنز داشت.
مجله  با  همکاری  سابقه  افزود:  وی 
کارش  نمونه  و  داشت  را  »توفیق« 
هم در نشریه بعثه حج عرضه شده 
بود. بعثه مقام معظم رهبری در ایام 
حج نشریه ای را بطور روزانه تدارک 
بین  و  تهیه  جا  همان  که   می دید 
و  اخبار  که  می شد  توزیع  حجاج 
قرار  اختیار حجاج  در  رهنمودهایی 

می داد. 
داد:  ادامه  ای  رسانه  فعال  این 
صابری  در آن نشریه ستونی داشت 
آن  در  و  آقا«؛  »جعفر  عنوان  به 
خیلی  که  می نوشت  مطالبی  ستون 
وقتی  حجاج  که  طوری  بود،  جالب 
نشریه را ورق می زدند اولین مطلبی 
همین  بخوانند،  می خواستند  که 

که  وقتی  بود.  صابری  آقای  مطلب 
ما از استعدادی که ایشان داشت و 
می شد  مطالبشان  از  که  استقبالی 
مطلع شدیم، پیشنهاد دادیم ایشان 
در اطالعات هم این کار را با همان 
سبک و سیاق حساب شده، دقیق و 
که  کند  دنبال  موازین  همه  رعایت 
هم  شرطی  البته  و  پذیرفت  ایشان 
ما  که  بود  این  شرطش  گذاشت، 
هیچ گاه مانع انتشار مطلبش نشویم. 
گفتم من قول می دهم مطلب شما را 
همیشه بعد از چاپ بخوانم و همین 
را  تا مطلب  بود. من چند  طور هم 
می خواندم،  چاپ  از  بعد  همیشه 
یکی  مطلب آقای جالل رفیع بود که 
می نوشت،  را  سرمقاله  و  روز  سخن 

یکی هم مطلب ایشان بود..
و  مجری  رفیع  رضا  همچنین  
ادامه  در  نیز  پرداز  طنز  نویسنده 
فعالیت  از  برخی  به  مراسم   این 
های خود در این عرصه اشاره کرد و 
افزود: در سه سال آخر انتشارمجله 
»گل آقا« به عنوان سردبیر در این 

مجله مشغول به فعالیت بوده ام. 
آقا  گل  طنز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تهمت  و  توهین  هرگونه  از  دور  به 
ادبیات  قالب  در  ادب  کمال  در  و 
همیشه  صابری  مرحوم  گفت:  بود، 
داشتند  تأکید  موضوع  این  روی  بر 
و از همه اعضای تحریریه این مجله 

چنین طنزی را می خواستند. 
اینکه رعایت نجابت و  با بیان  رفیع 
ادب در طنز گل آقا مشهود و قابل 
از  یکی  کرد:  بود، خاطرنشان  درک 
سفارشات کیومرث صابری رندی در 
از ویژگی  بود که یکی  نویسی  طنز 

های مهم طنز صابری بود
ویژگیهای  از  مطبوعاتی  فعاالن 

مرحوم صابری گفتند
حداد  غالمعلی  مراسم،  این  در 
زبان  فرهنگستان  رییس  عادل 
االسالم  حجت  فارسی،  ادبیات  و 
محمود دعایی مدیر مسول روزنامه 
اطالعات، رضا رفیع طنزپرداز، ناصر 
دیگران  و  و طنرپرداز  فیض مجری 
شاعران و طنزپردازان کشور حضور 
مرحوم  در وصف  دقایقی  و  داشتند 
سخن  ایراد  به  فومنی  صابری 

پرداختند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

موافق برگزاری جشنواره طنز رسانه ای هستم

گزارش

سلیم غفوری  مطرح کرد؛

توصیه نادر طالب زاده به مدیر 

شبکه »مستند« چه بود؟

مدیریت شبکه  این  از  پیش  که  افق  مدیر شبکه  غفوری  سلیم 
مستند را بر عهده داشت با اشاره به خاطرات خود با نادر طالب زاده 
از اهمیت تربیت نسل جدید فیلمسازان و برنامه سازان سخن گفت.

سلیم غفوری مدیر شبکه تلویزیونی »افق« ، درباره رویکردهای 
زنده یاد نادر طالب زاده در حوزه برنامه سازی تلویزیونی و دست 
و  رسانه  حوزه  در  روز  و  چالشی  سوژه های  روی  بر  او  گذاشتن 
بین الملل، توضیح داد: آقای طالب زاده شناخت جامع و درستی 
کرده  زندگی  غرب  در  سال ها  که  آنجایی  از  و  داشت  غرب  از 
و رصد خوبی هم روی  را می شناخت  این جامعه  از درون  بود، 
موضوعات  گاهی  دلیل  همین  به  داشت،  غرب  رسانه ای  فضای 
به  باید  بود  این  احساس ش  که  انتخاب می کرد  را  و سوژه هایی 
لحاظ رسانه ای به آن ها پرداخت و آن ها را تشریح کرد. انتخاب 
بسیاری از این سوژه ها ماحصل شناخت فضای رسانه و شناخت 
رسانه های غربی بود که خروجی آن تبدیل به یک برنامه مؤثر و 
تأثیرگذار می شد. در یک جمله می توانم بگویم فهم نادر طالب زاده 

از »رسانه« درست و کامل بود.
تمایز نادر طالب زاده با دیگر برنامه سازان

وی درباره وجوه تمایز نادر طالب زاده با دیگر برنامه سازان و فعاالن 
رسانه ای هم گفت: یکی از این وجوه تمایز همین فهم رسانه ای 
بود که به آن اشاره کردم و دیگری شجاعت و صراحت او بود. نادر 
طالب زاده زمانی که به درستی یک مطلب می رسید و احساس 
می کرد باید آن را بیان کند، خیلی صریح آن را مطرح می کرد 
او  دیگر  تمایز  وجه  نداشت.  تعارف  موارد  این  در  اصطالح  به  و 
دغدغه مندی اش بود. او به معنای واقعی کلمه قائل به این بود که 
باید حرف انقالب اسالمی را صریح و بلند اعالم کرد. از آنجایی که 
او این ویژگی ها و دغدغه ها را داشت، همین امر باعث می شد که 

خروجی کارش هم خروجی متفاوتی نسبت به افراد دیگر باشد.
پست های  در  طالب زاده  زنده یاد  حضور  عدم  درباره  غفوری 
مدیریتی تلویزیون طی سال های فعالیت خود در رسانه ملی هم 
گفت: واقعاً دغدغه ای در این زمینه نداشت و به جز دوره کوتاهی 
که مدیرکل تأمین برنامه خارجی سیما بود، در باقی موارد همواره 
دوست داشت با مخاطب حرف بزند و گفتگو کند. عالقه مند به 
تبیین موضوعات برای مخاطبان بود و به همین دلیل همواره بیش 
به فکر  باشد، بیشتر  به دنبال گرفتن مسئولیت اجرایی  آنکه  از 
برنامه سازی بود. چه در دوره ای که بیشتر مستندسازی می کرد و 
آثار ماندگاری همچون »خنجر و شقایق« و »عصر انتظار« را تولید 
کرد چه بعدها که در حوزه برنامه سازی برنامه های چون »راز« و 

»عصر« را به آنتن رساند.
توصیه نادر طالب زاده به مدیر شبکه مستند

وی تأکید کرد: نهضتی که نادر طالب زاده در زمینه تربیت نسلی 
از مستندسازان به راه انداخت را هم نباید فراموش کرد که برخی 
از آن ها امروز به قله رسیده اند کارهای تأثیرگذار و ارزشمندی را 
آموزش هم همین  عرصه  در  طالب زاده  نادر  می رسانند.  ثمر  به 
نگاه را دنبال می کرد که همواره می خواست برای مردم و از مردم 
به  ورود  برای  پیشنهادهایی  سال ها  این  همه  در  کند.  صحبت 
عرصه مدیریت داشت اما به جز حضور در شوراهای مشورتی که 
بیشتر جنبه فرآوری و تکمیل فرآیندهای دیگر را داشت، هیچ گاه 

مسئولیت اجرایی برعهده نگرفت.
مدیر شبکه »افق« درباره تالش زنده یاد طالب زاده در زمینه تربیت 
نیروی انسانی در حوزه برنامه سازی تلویزیونی هم گفت: در این 
زمینه هم بچه های بسیاری در کنار ایشان کار یاد گرفتند و بعدها 
به صورت مستقیم وارد عرصه برنامه سازی شدند. خیلی از دوستانی 
که بعدها وارد عرصه برنامه سازی شدند، همواره با ایشان در ارتباط 
بودند و از مشورت ها و راهنمایی های او بهره می گرفتند. در مقام 
قیاس طبیعتاً در این جریان در فضای مستندسازی گسترده تر بود 
چرا که اساساً ایشان فعالیت را از حوزه مستندسازی آغاز کرده بود 
و قائل به این بود که بسیاری از مسائل را می توان از طریق ساخت 
آثار مستند حل کرد. به همین دلیل همواره »مستندسازی« در 

گوشه ذهن او وجود داشت.
غفوری در پایان گفت: زمانی که بحث راه اندازی شبکه مستند 
مطرح شد، تأکید نادر طالب زاده بر این بود که ما خیلی از مسائل 
بعدها هم که  بکنیم.  از طریق ساخت مستند می توانیم رفع  را 
بنده مدیر شبکه شدم، همواره در این زمینه به من تأکید داشت 
که اگر ما مستندهای صریح و موشکفانه داشته باشیم، بسیاری 
از مشکالت مان حل خواهد شد. توجه به شبکه مستند هم ریشه 
آینه  به  تبدیل  این شبکه  بود  قرار  در همین مسئله داشت که 

جامعه شود.
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و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
صنایع دستی گفت:با همکاری دولت 
بودجه  اسالمی،  شورای  مجلس  و 
حفظ و مرمت ۳۵هزار بنای تاریخی 
در کشور افزایش ۷۸درصدی داشته 

است.
سید عزت اهلل ضرغامی روز سه شنبه 
در حاشیه بازدید از مجموعه جهانی 
تخت جمشید با اعالم این خبر افزود: 
سال های  با  مقایسه  در  رقم  این 
داشته  برابری  دو  افزایش  گذشته 

است.

گردشگری  فرهنگی،  میراث   وزیر 
مجموعه  داد:  ادامه  صنایع دستی  و 
ظرفیت  یک  جمشید  تخت  جهانی 
بسیار بزرگ برای کشور است که از 
اولویت های مهم ردیف بودجه امسال 
برای حفظ، مرمت و نگهداری است 
ابالغ  آینده  ماه  تا یک  آن  مبلغ  که 

خواهد شد.
او از تنظیم اساس نامه قانون صندوق 
و  تاریخی  بناهای  توسعه  و  احیا 
و  داد  خبر  دولت  در  آن  تصویب 
افزود: بر این اساس دولت می تواند از 

کمک های مردمی و هدایای داخلی 
و خارجی برای احیا و مرمت بناهای 

تاریخی استفاده کند.
گردشگری  فرهنگی،  میراث   وزیر 
برای  تاکنون  افزود:  صنایع دستی  و 
استفاده از این منابع اعتباری وزارت 
داشته  قانونی  منع  فرهنگی  میراث 
نامه  اساس  این  بزودی  که  است 

تنظیم و ابالغ خواهد شد. 
ضرغامی از مرمت و بازسازی مجموعه 
تاریخی آب رکنی در مسیر شیراز به 

تخت جمشید خبر داد.

حدود ۵۵  فاصله  در  تخت جمشید 
کیلومتری شمال شیراز و در محدوده 
دارد.  قرار  مرودشت  شهرستان 
دیگری  تاریخی  آثار  که  شهرستانی 
از دوره های هخامنشیان و ساسانیان 
همچون نقش رستم و نقش رجب را 

در خود جای داده است.

وزیر میراث فرهنگی: بودجه مرمت ابنیه تاریخی کشور ۷۸ درصد افزایش داشته  است

فریبا کوثری فصل دوم »احوالپرسی« را 
افتتاح می کند

فریبا  با حضور  اردیبهشت  از جمعه شانزدهم  احوالپرسی  برنامه   فصل دوم 
کوثری و مهدی یغمایی در قاب شبکه دو جای می گیرد.

به نقل  از روابط عمومی برنامه، فصل نخست احوالپرسی که پیش از این در 
۳۳ قسمت تهیه و تولید شده بود و آخرین قسمت آن در آخرین روز نوروز 
به روی آنتن رفته بود، با تغییراتی جدید از جمعه ۱۶ اردیبهشت مهمان خانه 
مخاطبان خواهد شد.این برنامه در نخستین قسمت از فصل دوم خود، میزبان 

فریبا کوثری )بازیگر( و مهدی یغمایی )خواننده( خواهد بود.
در این برنامه ندا غفاری با فریبا کوثری به گفتگو می نشیند. فریبا کوثری از 
بانوان بازیگر در عرصه سینما و تلویزیون و نمایشهای رادیویی کشورمان است 
که فعالیت خود را از سال ۶۷ آغاز کرده و در ۲۱ فیلم سینمایی که در سینما 

اکران شده و ۲۰ مجموعه تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته است. 
تلفیقی  و  پاپ  خوانندگان  از  یغمایی  مهدی  برنامه،  از  دیگری  بخش  در 
ایشان  به سؤاالت مجتبی نظری که فقط صدای  بر پاسخ  کشورمان، عالوه 

را در برنامه می شنویم، ترانه های زیبایی را تقدیم مخاطبان و حضار می کند. 
فصل دوم برنامه احوالپرسی تغییراتی را در ساختار به ویژه بخش مسابقات 
خواهد داشت. در هر قسمت، حضار شرکت کننده در برنامه برای جذابیت و 

پویایی بیشتر مسابقه مشارکت خواهند داشت. 
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 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نسبت  تغییری  هیچ  دارو  قیمت  گفت: 
حداقل  البته  نمی کند  گذشته  سال  به 
گذشته  ماه  چند  در  را  قیمت  افزایش 

داشتیم.
بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
نشست  این  در  گفت:  خبرنگاران  جمع 
توزیع  و  تولید  واردات،  وضعیت  آخرین 
های  برنامه  و  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
با حضور  حوزه  این  در  بهداشت  وزارت 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  مسووالن 
فعلی  اعضای  شد؛  بررسی  دارو  و  غذا 
دانشگاه  رئیس  گذشته  در  کمیسیون 
توانمندی  بسیار  افراد  و  بودند  وزیر  و 
هستند و این موضوع را به عنوان نقطه 

این  که  داریم  تالش  می دانیم؛  قوت 
مورد  در  و  باشد  داشته  تداوم  جلسات 
بررسی  و  مختلف  مشکالت  و  مسائل 
راهکارهای حل آنها بحث و گفت و گو 

کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اضافه کرد: این جلسه ، جلسه خوبی بود 
و تصمیم گرفته شد که قیمت دارو هیچ 
نداشته  گذشته  سال  به  نسبت  تغییری 
در چند  را  قیمت  افزایش  باشد حداقل 
بیانگر  نمودارها هم  و  اخیر داشتیم  ماه 

این موضوع است.
دارو  کمبود  با  اینکه  بیان  با  عین اللهی 
در کشور مواجه نیستیم، گفت: اینکه با 
کمبود دارو مواجه نشویم برای ما بسیار 

حائز اهمیت است.

عین اللهی: قیمت دارو نسبت به 

سال گذشته  تغییر نمی کند

 رییس مرکز ملی فرش ایران از صادرات 
در  دستباف  فرش  دالری  میلیون   ۶۴
وزنی  درصدی   ۱۱ رشد  و  گذشته  سال 

آن در سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
»فرح ناز رافع”«  در نشست خبری افزود: 
این میزان صادرات در مقایسه با سال ۹۹ 
داشته  درصدی   ۱۰ افت  ارزشی  نظر  از 

است.
صادراتی  ارزش  کاهش  این  دلیل  وی 
از  حاصل  ارز  بازگشت  موضوع  را 
صادرات عنوان کرد که منجر به انتخاب 
شیوه هایی دیگر از سوی بازرگانان و تجار 

برای صادرات شده است.
جمع   ۲۰۲۰ سال  در  تصریح کرد:  رافع 
 ۸۷۰ جهان  در  دستباف  فرش  صادرات 
میلیون دالر بوده که هند با ۲۷۸ میلیون 
 ۷۲ با  ایران  و  نخست  رتبه  در  دالر 

میلیون دالر در رتبه دوم قرار گرفتند.
آمارهای  برخالف  کرد:  تاکید  وی 
اشتباهی که برخی اوقات اعالم می شود 
و  افغانستان  نپال،  پاکستان،  کشورهای 
غیره در صادرات فرش دستباف از ایران 
میلیون   ۵۱ با  نپال  و  نگرفته اند  سبقت 
 ۳۱ با  چین  و   ۵۰ با  پاکستان  دالر، 
پنجم  تا  رتبه های سوم  در  دالر  میلیون 

صادرات قرار گرفتند.
ایران  صادرات  که  است  معتقد  وی 
را  صادرات  نخست  مقام  همچنان 
همه  هندی ها  زیرا  دارد،  اختیار  در 
عنوان  به  را  تولیدی شان  کف پوش های 

فرش دستباف عنوان می کنند.

ادامه داد:  ایران  فرش  ملی  مرکز  رییس 
و  گلیم  شامل  همچنین  ها  هندی  آمار 
برخی فرش هایی است که با ربات تولید 
شامل  فقط  ایران  صادرات  اما  می شود، 

گپه و فرش دستباف است.
همه  شده  یاد  آمارهای  شد:  یادآور  وی 
 UN، Trade Map آمار  استناد  به 
و  است  ایران  گمرک  آمار  همچنین  و 
کمترین  ایران  آمارها  همین  مطابق 
سال های  در  را  صادرات  کاهش  میزان 

اخیر داشته است.
کرونا  پاندمی  را  کاهش  این  دلیل  رافع، 
علیه  ظالمانه  تحریم های  همچنین  و 

کشورمان عنوان کرد.
سال  در  جهان  کل  صادرات  گفت:  وی 
این  نرسید،  هم  دالر  میلیارد  به   ۲۰۲۰
در حالی است که در سال ۲۰۱۷ حتی 
نیز  به یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دالر 

رسیده بود.
این مقام مسوول همچنین مجموع تولید 
هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۲ را  گذشته  سال 
متر مربع عنوان کرد که در هم سنجی با 
سال ۹۹ رشد ۲۷ درصدی داشته است.

تولید  رسانیدن  خاطرنشان کرد:  وی 
سال  در  مربع  متر  میلیون  سه  به 
یکی  و  است  شده  برنامه ریزی  جاری 
ابتدای  از  توجه  قابل  دستاوردهای  از 
حوزه  این  در  سیزدهم  دولت  استقرار 
که  است  جدید  اشتغال  نفر  هزار   ۳۵
 ۵۰ از  بیش  به  را  آن  امسال  درصددیم 

هزار نفر اشتغال جدید ارتقا دهیم.

 رییس مرکز ملی فرش خبر داد:  صادرات

خبر ۶۴ میلیون دالری فرش دستباف در سال ۱۴۰۰

ریل دانش بنیان، تنها راه اقتصاد ایران نوشتار

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   
»تولید،  نوشت:  یادداشتی  در 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« یک 
موجود  راه  چندین  میان  از  راه 
نیست، بلکه تنها راه موجود است 
و توسعه ایران اسالمی تنها از این 

رهگذر عبور خواهد کرد.
به  نقل  از سازمان برنامه و بودجه، 
»سید مسعود میرکاظمی« معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
یاداشتی  در  بودجه  و  برنامه 
اشتغال  و  تولید  اصل  دو  نوشت: 
آفرینی به عنوان پیش فرض های 
یک اقتصاد پویا به شمار می آید 
اما توجه به ابزاری تقریبا بدیع به 
با  بنیان،  دانش  موسسات  عنوان 
کار ویژه حلقه وصل میان تولید 
ویژگی  از  یکی  پایدار،  اشتغال  و 
شعار  معنایی  و  صوری  های 
امسال به شمار می رود. بر اساس 
تعاریف موجود شرکت یا موسسه 
موسسه  یا  شرکت  بنیان،  دانش 
ای است که به منظور هم افزایی 
علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش 
و  علمی  اهداف  تحقق  محور، 
و  گسترش  )شامل  اقتصادی 
کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری 
توسعه  و  تحقیق  نتایج  سازی 
و  کاال  تولید  و  طراحی  )شامل 
های  فناوری  حوزه  در  خدمات( 
به ویژه  افزوده  ارزش  با  و  برتر 
مربوط  افزارهای  نرم  تولید  در 

تشکیل می شود.
وی ادامه داد: بر این اساس با کمی 
دقت، اصل ارتباط دانش با تولید 
این  تعریف  پایدار در ذات  ثروت 
بنگاه ها به صورت پیدا و پنهان 
به  توجه  می کند.  نمایی  خود 
تولید ثروت از رهگذر بنگاه های 
در  ای که  زمانه  در  بنیان  دانش 
آستانه افزایش درآمد های نفتی 
نویدبخش  می تواند  داریم   قرار 
عمل  و  اقدام  در  اساسی  تحولی 
حساب  به  ما  کشور  حکمرانی 
آید. بی شک گذار از تحریم های 
ظالمانه نیازمند گام خنثی کردن 

ابزار تحریم است. 
میر  یادداشت،  این  ادامه  در 
کاظمی با اشاره به اینکه از این رو 
موجود  بحران های  کردن  سپری 
به مزیت های  با توجه  اقتصادی 
نسبی کشور ممکن خواهد بود به 
شرط آنکه با استفاده از نیروهای 
متخصص و متعهد داخلی، تغییر 
اتکای اقتصاد ملی را ممکن کنیم، 
تاکید کرد: به گونه ای که سطح 
منابع  بر  مبتنی  اقتصاد  اتکای 
طبیعی تمام شدنی را  به اقتصاد 
دانش بنیان ثروت آفرین و ناتمام 
نیازمند  این مهم  تبدیل کنیم و 
به  نگاه  کیفی  و  کمی  تقویت 

مقوله دانش بنیان ها است.
ایران  توسعه  مسیر  افزود:  وی 
اسالمی با ضرورت عقلی و عملی 

نفت زده  اقتصاد  گذار  مسیر  از 
بینان  دانش  اقتصاد  سوی  به 
با  عبور  این  و  کرد  خواهد  عبور 
مشارکت همه دستگاه ها و ایجاد 
میثاق همگانی ممکن خواهد بود. 
همچون  هایی  سیستم  اصالح 
تامین اجتماعی، مالیات، گمرک، 
بانک و غیره در راستای رفع نیاز 
شرکت های دانش بنیان به عنوان 
متولیان  نزد  عینی  ضرروت  یک 
به  کشور  دیوان ساالری  نظام 

حساب می آید.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
های  بنگاه  نوشت:  ادامه  در 
ایجاد  به  عنایت  با  بنیان  دانش 
ارزش افزوده باال، به عنوان یکی 
و  رشد  در  اصلی   بازیگران  از 
ایفای  توسعه کشور می تواند به 
اساس  این  بر  بپردازند.  نقش 
توجه به اصل اساسی حرکت به 
این  ظرفیت  از  استفاده  سمت 
بازیگران نوظهور وظیفه ای است 
تمامی  به  سال  ابتدای  در  که 
ابالغ  اقتصاد  عرصه  پیشکسوتان 
کهن  پیشکسوتان  اساسا  شد. 
سال عرصه اقتصاد همچون نفت 
به  و گریزی  نقل مفر  و  و حمل 
غیر از عبور از زمین دانش بنیان 

های جوان ندارند.
رهبر  تاکیدات  کرد:  تاکید  وی 
معظم انقالب در سال های اخیر 
شرکت  ظرفیت  از  استفاده  به 

های دانش بنیان برکسی پوشیده 
ایشان شرکت  آنجا که  تا  نیست 
از  یکی  را  بنیان  دانش  های 
بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه 
شمار  به  مقاومتی  اقتصاد  های 
آورده اند. از اینرو توجه ایشان به 
شرکت های دانش بنیان به عنوان 
دو  میانه  در  و  اساسی  اصل  یک 
اشتغال  و  تولید  اساسی  اصل 
آفرینی به عنوان حلقه وصل این 
امسال  شعار  در  مهم  مفهوم  دو 

مورد توجه قرار گرفته است.
از  نباید  داد:  ادامه  میرکاظمی 
متنوع  هلدینگ های  که  برد  یاد 
اقتصادی در بخش های مختلف 
کشور قطار بقا و سود آوری خود 
را باید در ریل شرکت های دانش 
ترسیم  اساسا  قراردهند،  بنیان 
وضع  از  گذار  و  مطلوب  آینده 
محرک  موتور  عنوان  به  کنونی 
این  در  و  کند.  اقتصاد عمل می 
بین شرکت های دانش بنیان می 
توانند با افق سازی بدیع خود راه 
توسعه و پیشرفت ایران اسالمی را 

هموارتر از قبل کنند.
به  توجه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مدنظر  باید  همواره  را  مهم  این 
داشت که اساسا تحقق مفاهیمی 
و  علم  از  ثروت  تولید  همچون 
و  پایدار  اشتغال  ایجاد  فناوری، 
و  تولید  باال،  افزوده  ارزش  ایمن، 
دانش بنیان  محصوالت  صادرات 
نیازمند حمایت واقعی است و  با 
دستوری  و  صوری  های  حمایت 
کرد،  مقابله  باید  جد  صورت  به 
مدیران  و  ثروت  صاحبان  افزود: 
تاثیر گذار باید به این باور درونی 
برسند که مسیری به غیر از ریل 
دانش بنیان ها برای حرکت قطار 
توان  نمی  متصور  کشور  اقتصاد 

بود.  
پایان  در  رییس جمهوری  معاون 
بنیان  دانش  »تولید،  کرد:  تاکید 
و اشتغال آفرین« یک راه از میان 
بلکه  نیست.  موجود  راه  چندین 
نظر  به  و  است  موجود  راه  تنها 
ایران  توسعه  آینده  سطور  راقم 
اسالمی به صورت پیش فرض تنها 

از این رهگذر عبور خواهد کرد.

کارگروه  جلسه  اولین 
به  سال۱۴۰۱  اشتغال 
؛  احمدی  دکتر  ریاست 
فرماندار شهرستان در محل 
فرمانداری  جلسات  سالن 

برگزار شد
دکتر احمدی در این جلسه 
مقام  فرمایشات  به  بااشاره 
نامگذاری  در  معظم رهبری 
ودانش  اشتغال  تولید  سال 
بنیان اظهار داشت :درحوزه 
شهرستان  در  بنیان  دانش 
اکنون۱۵   هم  رباط کریم 
در  بنیان  دانش  شرکت 
فعالیت  مختلف  های  زمینه 

دارند 
مسئولین  :حضور  افزود  وی 
برای  تولیدی  واحدهای  در 
شعار  تحقق  و  موانع  رفع 

سال حائز اهمیت است. 
شهرستان  فرماندار 
و  نهادها  گفت:  رباط کریم 
و  شعار  تحقق  برای  ادارات 
فرمان رهبر انقالب در حوزه 
تولیدی  واحدهای  در  تولید 
داشته  کارخانجات حضور  و 
مرتفع  را  موانع  و  باشند 

سازند.
امید احمدی به کمک های 
مفید و مناسب برای توسعه 
بنیان  دانش  های  شرکت 
داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید 
دستگاه های اداری و متولی 
باید از تمام  ظرفیت خود به 
در  بنیان  دانش  شرکت های 

اثر کردن  ایجاد تولید و بی 
به  وابسته  کاالهای  تحریم 

بیگانگان استفاده کنند .
تسهیالت  پرداخت  به  وی 
دانش  های  شرکت  به 
افزود:  و  کرد  تاکید  بنیان 
خرد  وام های  پرداخت  از 
خانگی  مشاغل  حوزه  در 
این  از  که  مغروض  افراد  به 
از تولید  وام ها در جای غیر 
پرهیز  کنند  می  استفاده 
باید  تسهیالت  ارائع  و  شود 

به خوبی نظارت شود.
رباط  شهرستان  فرماندار 
بازاریابی  و  کمک  به  کریم 
محصوالت  فروش  و 
کرد  تاکید  نوپا  شرکت های 
و گفت: اگر کمکها به خوبی 
به  محصوالت  فروش  در 
و  تاسیس  تازه  شرکت های 
شرکت های  شود  انجام  نوپا 
خواهند  فرا  قطعا  مذکور 
گرفت چگونه روی پای خود 
بایستند و به عنوان افسران 
و  پشتیبان  اقتصادی  جنگ 
دولت  و  نظام  حال  کمک 

انقالبی باشند.
احمدی با بیان اینکه باید از 
تجربیات و دانش صنعتگران 
استفاده  تولید  کهنه کار در 
استفاده  داشت:  ابراز   ، شود 
مالی  و  بازاریاب  مدیران  از 
می  تولیدی  واحدهای  در 
برای  مضاعفی  انگیزه  تواند 
پویایی  و  توسعه  و  رشد 

واحدهای تولیدی باشد.
وی به آموزش افراد مستعد 
برای عبور از کارهای سنتی 
و  فنی  گفت:  و  کرد  تاکید 
حوزه  در  می تواند  حرفه ای 
آموزش های فنی ، تخصصی 
مناسبی  عملکرد  صنعتی  و 

داشته باشد.
اظهار  رباط کریم  فرماندار 
کرد: کمک به چرخه تولید 
و توزیع کاالها توسط نهادها 
کمک  می تواند  ادارات  و 
و  تولید  بخش  به  شایانی 

صنعت و کارآفرینان باشد.
کاالهای  تولید  به  احمدی 
واحدهای  در  نیاز  مورد 
کشور  صنعتی  و  تولیدی 
کریم  رباط  شهرستان  در 
ادارات  گفت:  و  کرد  اشاره 
صمت  همچون  تخصصی 
و  ای  حرفه  و  فنی   ، کار   ،
در  موانع  رفع  برای  مالیات 
کارخانجات  و  شرکت ها 
حضور داشته باشند و فرمان 
به  را  اسالمی  انقالب  رهبر 

معنای واقعی انجام بپذیرد 
خاطرنشان  پایان  در  وی 
کرد: تولید ، صرفا در حوزه 

در  باید  و  نیست  صنعت 
خام  از  و  کشاورزی  حوزه 
اقدامات  و  پرهیز  فروشی 
صورت  عاجلی  و  مثبت 

بگیرد.
جلسه  دراین  است  گفتی 
از  حمایت  خصوص  در 
بنیان  دانش  شرکتهای 
خانگی  مشاغل  وبخش 
نگاه  توجه  وبا  شد  مطرح 
در حوزه  برکت  بنیاد  خوب 
ارائه  با  خانگی  مشاغل 
حمایت  واین  تسهیالت 
علت  به  گذشته   درسال 
وعدم  ضعیف  رسانی  اطالع 
استقبال مردم به شهرستان 
بود   نشده  داده  اختصاص 
 ۱۴۰۱ درسال  گردید  مقرر 
برای  تسهیالت  بخش  این 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد 
شهرها   وهمچنین  روستاها 

استفاده گردد. 
جلسه   دراین  همچنین 
سازی  وتوانمند  آموزش 
نیروی انسانی، ثبت اطالعات 
نیروی کار در سامانه رصد، 
الزم  وتصمیمات  مطرح 

گرفته شد.

اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
شهرستان رباط کریم در سال۱۴۰۱ برگزارشد  
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 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رویکرد 
ما در این وزارتخانه بر این است که انگیزه 
و اعتماد از دست رفته فعاالن اقتصادی به 

سیاست های دولت بازگردد.
فعاالن  با  دیدار  در  خاندوزی  احسان  سید 
افزود:  اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریز 
یک  عنوان  به  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  در 
کرده  تعهد  مشترک  کار  دستور  و  تفاهم 
دستگاه  بین  در  باید  وزارت  این  که  ایم 
های دولتی، مدعی العموم تولید کنندگان 

و صادرکنندگان باشد.
وی ادامه داد: حتی اگر خود تولید کنندگان 
و صادرکنندگان ما به دالیل زیادی اصرار بر 
حل برخی از مسایل و اجحاف ها و تغییرات 
مخل  که  بینی  پیش  غیرقابل  تحوالت  و 
اقتصاد و تجارت است نداشته باشند ما در 
وزارت اقتصاد باید به نیابت از کارآفرینانان 
امر  در  بخواهیم  ها  سایر دستگاه  از  کشور 
معدنی،  صنعتی،  های  گذاری  مقررات 
عمل  ترتیبی  به  نیرو  و  انرژی  کشاورزی، 
رفته  دست  از  اعتماد  و  انگیزه  که  کنند 
دولت  های  سیاست  به  اقتصادی  فعاالن 

بازگردد.
ما در دولت و مجلس  وی گفت: مسولیت 
شورای اسالمی این است که بتوانیم انگیزه 
اینکه  برای  باشیم  آفرین  امید  و  بخش 
کارآفرینان در بخش های تولید و صادرات 
فاتح  و  بدرخشند  پیش  از  بیش  کشور 

بازارهای داخلی و منطقه باشند.
زیرا  است  دشواری  کار  کرد:  اضافه  وی 
حوزه  از  بیرون  تصمیمات  از  بسیاری 
اما  است  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  اختیارات 
می توانیم با توجه به ابزارها و اهرم هایی که 

در اختیار داریم کمک کنیم .
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه باید 
کمک کنیم کارآفرینان در بخش غیردولتی 
باشند،  کشور  صادرات  و  تولید  دار  میدان 
و  داریم  فاصله  خیلی  افق  این  با  گفت: 
راههای زیادی در این مسیر باقیمانده است.

مسایل  و  موضوعات  به  اشاره  با  خاندوزی 
آذربایجان  کارآفرینان  توسط  شده  مطرح 
شرقی اظهارداشت: تعرفه مربوط به واردات 
اقتصادی  فعاالن  از سوی  ماشین آالت که 
استان مطرح شد، برای این منظور در نظر 
پای  کشور  سازان  ماشین  تا  شده  گرفته 

کارآیند.
ماشین  خواهیم  می  کی  تا  داد:  ادامه  وی 
آالت وارد کنیم برای ماشین ساز شدن باید 
تغییری در واردات ماشین آالت ایجاد شود و 
بخش هایی که نیازمند واردات ماشین آالت 
هستند، می توانند از ظرفیت های تسهیالت 

تبصره ۱۸ استفاده کنند.
اولیه  تعرفه مواد  خاندوزی گفت: در حوزه 
مثل پلیمر و پالستیک دولت تالش دارد از 
طریق کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی، 
افزایش نرخ تعرفه واردات را جبران کند که 

الیحه آن به مجلس ارسال شده است .
 ، استانداران  اختیارات  در حوزه  افزود:  وی 
چندین سال بود که دچار عقب گرد شده 
و  استانداران  به  مسولیت  تفویض  و  بودیم 
متوقف  استانی  مسووالن  کردن  توانمند 
افزایش  سیزدهم  دولت  در  که  بود  شده 
اختیارات و تمرکز زدایی در استان ها مورد 
تاکید است و اقداماتی نیز انجام گرفته است 
زیرا  تا تفویض اختیار نشود استان ها اسیر 

پایتخت خواهند ماند.
افزایش  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
تعرفه های انرژی، اظهارداشت: در حوزه برق 
و گاز نیز دولت در سال اول غیر از رفع و 
رجوع مشکل زمستان فرصت برای اقدامات 
جایگزین نداشت و تالش کردیم با کمترین 

فشار و قطعی زمستان ۱۴۰۰ را بگذرانیم.
وی افزود: از منظر فعال اقتصادی تامین برق 
و گاز از سوی دولت حق است و باید دولت 
به تعهدات خود عمل کند از طرف دیگر اگر 

بخواهیم به سمت غیردولتی شدن حرکت 
کنیم باید سرمایه گذاری در این حوزه برای 
امر  این  باشد،  صرفه  به  خصوصی  بخش 
جذابیت  تا  هاست  قیمت  افزایش  مستلزم 

برای ورود به این عرصه داشته باشد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه با افزایش یکباره 
و غافل گیر کننده قیمت حامل های انرژی 
مخالف هستیم، ادامه داد: باید جریان تولید 
برق در کشور را به صرفه و جذاب کنیم ولی 
نه به این معنا که کمر تولید کننده و مصرف 

کننده شکسته شود.
نیز  مالیاتی  مسایل  با  رابطه  در  گفت:  وی 
آنچه که اعتقاد داریم باید به سمت کاهش 
نرخ مالیات در شرکت های تولیدی برویم 
های  شرکت  به  مالیات  بار  افزایش  با  و 
غیرتولیدی و غیرمولد در کشور که فرارهای 
مالیاتی زیادی در این حوزه وجود دارد نرخ 

مالیات بر تولید کننده پایین بیاید.
عملکرد  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
افزود: دولت های گذشته در حوزه  بانکها، 
های  بانک  عملکرد  بر  نظارت  و  کنترل 
اعمال  مورد  در  جد  طور  به  خصوصی 
مصوبات از اهرم های نظارتی خود استفاده 
تالش  جدید  دوره  در  گفت:  کردند،  نمی 
ها جدی  بانک  تکالیف در حوزه  ایم  کرده 

گرفته شود.
که  استانی  سفرهای  اکثر  در  افزود:   وی 
همراه رییس جمهور می رویم در خصوص 
با  خصوصی  های  بانک  همراهی  عدم 
تخصیص  عدم  و  تمکین  عدم  و  سیاستها 

منابع مواجه هستیم که امیدواریم با تالش 
بانک مرکزی به مرور بانک های خصوصی را 

با اولویت های ملی جهت دهی کنیم.
سپاری  پیمان  موضوع  در  گفت:  خاندوزی 
ارزی تا شرایط اقتصادی کشور غیرمتعارف 
و  هستیم  خارجی  فشارهای  تحت  و  بوده 
انگیزه خروج ارز در کشور باالست با مشکل 
مواجه هستیم و قابل اعمال نیست و هیچ 
سیاست گذار عاقلی با حذف پیمان سپاری 

نمی تواند موافقت کند.
وزارت  با  خصوص  این  در  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  تا  ایم  کرده  صحبت  نیز  خارجه 
در  را  خود  سفرهای  ارزیابی  معیارهای 
دهد  قرار  آنها  اقتصادی  عملکرد  کشورها 
روزهای گذشته  در  نیز  این خصوص  در  و 
تاسیس  ارمنستان  های  مقام  با  دیدار  در 
در  ایرانی  تجار  مختص  تجاری  مرکز  یک 
ارمنستان ظرف دوماه آینده مورد تایید قرار 
گرفت تا این مرکز تجاری کل حوزه اوراسیا 

را پوشش دهد.
های  مقام  با  گفت:  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 
آزاد  منطقه  ایجاد  مورد  در  ارمنستان 
صنعتی که فقط کارخانه های ایرانی در آن 
ایم  رسیده  توافق  به  باشند  مستقر  منطقه 
به جهت  و  است  بررسی شده  نیز  و مکان 
این  با  شرقی  آذربایجان  استان  همسایگی 
کشور صنعتگران این استان می توانند در 
این منطقه آزاد حضور عالی داشته باشند که 
می توانند با تعرفه صفر گمرکی از ارمنستان 

تا اروپا و اوراسیا حضور یابند.
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