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ــه اینکــه ســیما و منظــر  ــا اشــاره ب  شــهردار بیســتون ب
ایــن شــهر تاریخــی در حــد و انــدازه نــام و آوازه جهانــی 

ــه عنــوان  ..... ــد ب آن نیســت، گفــت: بیســتون بای 8 2

 معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امــور خارجه گفــت: روند 
ــا بســیاری از  ــای کمیســیون مشــترک ب ــزاری اجالس ه برگ
کشــورهای طــرف همــکاری تقویــت شــده و انتظــار مــی رود 

بــا پیگیــری و اجــرای ....

در  صمــت  وزیــر  معــاون   
ــی  ــت هم اندیش ــتین نشس نخس
بــر  توســعه ای  ســازمان های 
نویــن  نقش آفرینی هــای 
در  توســعه ای  ســازمان های 
از  کشــور  پیشــرفت  مســیر 
پژوهی هــای  آینــده  طریــق 
اقتصــادی و صنعتــی و بازتعریــف 
ســازمان ها  ایــن  کارکردهــای 
در اســناد باالدســتی از جملــه 
در برنامــه هفتــم توســعه تاکیــد 

ــرد. ک
بــه  نقــل  از ســازمان گســترش 
ایــران  صنایــع  نوســازی  و 
در  نبــوی«  »علــی  )ایــدرو(، 
جمــع مدیــران و نماینــدگان 
ســازمان های توســعه ای حاضــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس در ای
اینکــه فعالیــت ایــن نهادهــا 
بخــش  شــتاب  مهــم  عامــل 
در  اقتصــادی  پیشــرفت های 
یافتــه  توســعه  کشــورهای 
ــاز  ــزود: ب ــت، اف ــوده اس ــا ب دنی
طراحــی ماموریت هــای ســازمان 
توســعه ای کشــورمان منطبــق بــا 
نیازهــای روز و ســرعت تحــوالت 
ــروز  ــای ام ــاوری، از ضرورت ه فن
شــمار  بــه  ســازمان ها  ایــن 

مــی رود.

رئیــس هیــات عامل 
ــا اشــاره بــه  ایــدرو ب
مشــکالت متعــددی 
ســازمان های  کــه 
ــه  ــعه ای از جمل توس
حــال  در  ایــدرو 
آن  بــا  حاضــر 
هســتند،  مواجــه 
ــدف  ــرد: ه تصریح ک
ایــن  برگــزاری  از 
اندیشــی ها  هــم 
از  بهره جویــی 
و  جمعــی  خــرد 
ــرای  ــی ب ــم افزای ه
ــنهادهای  ــه پیش ارائ
از  کارشناســانه 
فرآینــد  در  جملــه 
تصویــب  و  تدویــن 

تســهیل  مقــررات  و  قوانیــن 
باالدســتی  اســناد  در  کننــده 
هفتــم  برنامــه  ویــژه  بــه 
توســعه اســت. نبــوی افــزود: 
ســازمان های توســعه ای در بــاز 
ــه  ــود در زمین ــن خ ــف نوی تعری
ــه  ــرمایه گذاری ب ــه س ــک  ب کم
ــد  ــل می کنن ــوان محــرک عم عن
و  بهــم رســانی بیــن بخش هــای 
ــا تولیــد کننــدگان  دانش بنیــان ب
صنعتــی را  برعهــده دارنــد  و 

همچنیــن از طریــق  مهیــا کــردن 
ســرمایه گذاری های  مقدمــات 
نویــن  مشــارکتی و روش هــای 
حضــور  مالــی  منابــع  تامیــن 
پررنــگ تــر بخــش خصوصــی 
را بــرای مشــارکت در پروژه هــا 

می کننــد. فراهــم 
پژوهــی  آینــده  همچنیــن  وی 
صنعــت را یکــی از اقداماتی عنوان 
کــرد کــه ســازمان های توســعه ای 
بــا ورود بــه ایــن عرصــه می تواننــد 
ــازه توســعه اقتصــادی  افق هــای ت

ــژه در حوزه هــای  ــه وی کشــور را ب
نویــن بگشــایند.

و  مدیــران  نشســت  ایــن  در 
ــعه  ــازمان های توس ــدگان س نماین
ــازمان  ــدرو، س ــون ایمی ای همچ
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای 
ــت و  ــی نف ــرکت  مل ــی، ش صنعت
شــرکت ملــی پتروشــیمی و غیــره 
در  را  خــود  دیدگاه هــای  نیــز 
خصــوص مســائل، چالش هــا و 
ــازمان ها  ــن س ــی ای ــات قانون الزام

ــد. ــه کردن ارائ

نقش آفرینی نوین سازمان های توسعه ای با آینده پژوهی اقتصادی صنعتی

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@
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قیمت گذاری دستوری مغایر با قوانین بازار 

سرمایه کشور است

رهبر  معظم  انقالب در دیدار ائمه جمعه:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :



سیاسی
خبر

در آیین رونمایی پلنت پایلوت ساخت گاز هلیوم و LNG  ؛

مخبر بر نقش مهم شرکت های دانش بنیان در 

رفع چالش های فناوری کشور تاکید کرد

 پلنت پایلوت ساخت گاز هلیوم و LNG و همچنین سه محصول دانش 
بنیان مبدل های پلن فیت، سیستم خالص سازی و توربواکسپندرهای 
دور باال امروز در حاشیه جلسه هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف و 

با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.
  معاون اول رییس جمهور در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران 
از  بنیان  دانش  های  شرکت  توان  از  گیری  بهره  اینکه  بر  تاکید  با 
است،  کشور  مسایل  حل  برای  سیزدهم  دولت  اساسی  راهبردهای 
در  بویژه  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  نیروهای جوان  کرد:  تصریح 
بخش دانش بنیان از مزیت های جدی کشور هستند که سرمایه اولیه 

برای حرکت در بستر دانش محسوب می شوند.
مخبر ادامه داد: دولت مصمم است مسایل و مشکالت کشور را با کمک 

دانشمندان و جوانان کشور  حل کند.  
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه پلنت پایلوت ساخت گاز 
اتحصیالن  فارغ  و  بنیان  دانش  LNG توسط شرکت های  و  هلیوم 
دانشگاهی اقدامی فاخر و در خور تقدیر است، گفت: این تکنولوژی 
در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکا بود و یکی از کشورهای همسایه 
نیز از این فرصت استفاده و درآمدزایی داشتند که در این بازدید مقرر 
شد با همکاری وزارت نفت مراحل عقد قرارداد و خرید تولید ده تن 
هلیوم در مرحله اول و در مراحل بعدی تا ۱۰۰ تن هلیوم نهایی شود.  
این  تولیدات  و  بنیان  دانش  های  از شرکت  دولت  کرد:  تصریح  وی 

شرکت ها پشتیبانی می کند.
دانشگاه  التحصیل  فارغ  جوانان  توسط  بنیان  دانش  محصوالت  این 
برای  کشور  سراسر  های  دانشگاه  سایر  همچنین  و  شریف  صنعتی 
نخستین بار در کشور به مرحله تولید رسیده است و جمهوری اسالمی 
 LNG ایران توانسته به جمع کشورهای صاحب فناوری تولید هلیوم و

بپیوندد.  
همچنین در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از این فناوری ها 
بر این موضوع تاکید شد که هلیوم به دلیل خواص منحصر به فرد خود 
یک ماده استراتژیک در دنیا محسوب می شود که کاربردهای فراوانی 
در حوزه های سالمت، نفت و گاز، مواد پیشرفته، فضایی و ... دارد و با 
وجود منابع عظیم مناسب در پارس جنوبی، درسال های گذشته هلیوم 
مورد نیاز کشور بصورت کامل از طریق واردات تامین می شد که با 
اعمال تحریم های ظالمانه، راه ورود هلیوم به کشور عمال بسته شد و 

بسیاری از صنایع کشور دچار آسیب شدند.
بر پایه این گزارش، پس از تحریم واردات هلیوم، متخصصان و نخبگان 
دانشگاه صنعتی شریف پس از تالشی ده ساله، موفق به کسب دانش 
با خلوص ۹۹,۹۹۹ درصد و  به هلیوم  نیاز دستیابی  و فناوری مورد 
LNG گاز مایع طبیعی شدند که با کسب دانش تولید هلیوم امکان 

خودکفایی در این محصول استراتژیک میسر شد.  
با  محصوالتی  از   LNG و  هلیوم  تولید  های  پلنت  ساخت  برای 
و  سازی  خالص  سیستم  فیت،  پلن  های  مبدل  شامل  باال  فناوری 
طراحی،  دانش  که  است  شده  استفاده  باال  دور  توربواکسپندرهای 
ساخت و راه اندازی آن بصورت کامل توسط نخبگان دانشگاه صنعتی 

شریف و شرکت های دانش بنیان ایرانی بومی شده است.  
اوکراین حجم  و  از جنگ روسیه  بعد  ویژه  به  در سال های گذشته 
تقاضای LNG در دنیا افزایش شدیدی یافته است که به افزایش ۱۰ 
برابری قیمت آن منجر شده است؛ عالوه بر آن با تولید این محصول، 
امکان توسعه در حوزه های حمل و نقل ریلی و جاده ای در کشور و 

مدیریت عرضه و تقاضای گاز )پیک شیرینگ( فراهم شده است.   
فناوری تولید هلیوم در رده فناوری های بسیار پیچیده و با کاربردهای 
فراوان قرار دارد و امروز با کسب این این فناوری، امکان بهره مندی از 
آن جهت توسعه فناوری صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد، معادن، 

پزشکی، هواشناسی و فناوری فضایی ایجاد شده است.
متخصصان این پروژه ابراز امیدواری کردند با توجه به وجود منابع اولیه 
مناسب در پارس جنوبی و کسب دانش جداسازی هلیوم، با راه اندازی 
واحدهای صنعتی تولید هلیوم در کشور، عالوه بر تامین نیاز کشور، 
امکان صادرات این محصول و تبدیل ایران به قطب تولید و صادرات 

هلیوم در جهان میسر شود.

همکاری اقتصادی و تجاری با 
کشورهای طرف همکاری رونق 

می یابد
 معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: روند برگزاری 
طرف  کشورهای  از  بسیاری  با  مشترک  کمیسیون  اجالس های 
همکاری تقویت شده و انتظار می رود با پیگیری و اجرای توافقات و 
تفاهمات شاهد رونق هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی و تجاری 

با این کشورها باشیم.  
 پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری بالروس در روزهای ۶ و ۷ مرداد ماه سال جاری 
در مینسک پایتخت بالروس به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت 

کشورمان و وزیر صنایع بالروس برگزار خواهد شد.

با  اسالمی  انقالب  رهبر 
نمازجمعه  اینکه   بیان 
عنوان  به  را  مردم  حضور  و  اهلل   ذکر 
هم  به  طیبه  حیات  اساسی  عامل  دو 
گره زده و از این جهت فریضه ای حتی 
استثنائی تر از حج است، تأکید کردند: 
با  را  مردم  جمعه  روز  در  جمعه  امام 
گفتار خود امر به تقوا می کند، در طول 
هفته هم مردم را با رفتارش امر به تقوا 

کند.
انقالب  معظم  رهبر  ایرنا،  گزارش  به 
سراسر  ائمه جمعه  دیدار  در  اسالمی 
کشور، نماز جمعه را در سلسله قدرت 
مهم  بسیار  حلقه ای  اسالمی،  نظام  نرم 
و فریضه ای استثنایی خواندند و تأکید 
انقالب  سخنگوی  امام جمعه  کردند: 
اسالمی است و یکی از وظایف اساسی 
مبانی  و  معرفتی  مفاهیم  بازتولید  او 
انقالبی و پاسخگویی به شبهات با زبان 
روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه 

با همه است.
ابتدای  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سخنان خود با گرامی داشت ایام متعلق 
بیان  به  علیهم السالم،  اهل بیت  به 
اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و 
با اشاره به جایگاه استثنایی آن در میان 
فرائض دینی گفتند: »پیوند میان توجه 
مردمی«،  اجتماع  و  حضور  و  خدا  به 
»ذکر و یاد خدا به صورت دسته جمعی 
و نزول برکات آن بر جمع«، »استمرار 
نماز جمعه در هر هفته«،  توقف  بدون 
مسائل  طرح  برای  مهم  »پایگاهی 
فکری،  مسائل  از  اعم  جامعه  مختلف 
همکاری های  اجتماعی،  خدمات 
نظامی«  بسیج  و  آمادگی ها  و  عمومی 
از  سیاست«  با  معنویت  »آمیختن  و 
است  نمازجمعه  ویژگی های  مهمترین 
و  عظیم  ظرفیت  به  تبدیل  را  آن  که 

فرصت فوق العاده کرده است.
سلسله  در  مهم  حلقه ای  جمعه  نماز 

قدرت نرِم نظام اسالمی است
چنین  با  جمعه  نماز  افزودند:  ایشان 
سلسله  در  مهم  حلقه ای  ویژگی هایی، 
نظام  طوالنی  و  ُمفصل  نرِم  قدرت 

اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی سپس با طرح این 
اسالمی  جمهوری  در  »آیا  که  سؤال 
جایگاه  در  را  جمعه  نماز  توانسته ایم، 
دهیم«  قرار  خود  شایسته  و  رفیع 
کوتاهی هایی  می آید  نظر  به  گفتند: 
این  تا  کنیم  همت  باید  که  داشته ایم 
این  در  که  شود  برطرف  کوتاهی ها 
شخص  عهده  بر  مسائل  برخی  میان، 
عهده  بر  هم  برخی  و  است  ائمه جمعه 

مدیریت کالن ائمه جمعه.
درخصوص  اسالمی  انقالب  رهبر 
کردند:  اشاره  موضوع  دو  به  ائمه جمعه 
۱- منش و روش و شیوه زندگی امامان 
نماز  خطبه های  محتوای   -۲ جمعه 

جمعه.
درباره منش  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه 
نماز  های  خطبه  در  که  همانگونه 
کنند،  می  تقوا  به  امر  را  همه  جمعه، 
خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به 
دهند  انجام  را  تالش خود  آن حداکثر 
زیرا اگر غیر از این باشد، نتیجه عکس 

خواهد داد.
رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر با 

فرزندان خود باشد
از  را  همه«  با  پدرانه  »رفتار  ایشان 
امام جمعه  منش  و  رفتار  الزامات  دیگر 
جمعه  نماز  در  افزودند:  و  دانستند 
دارند،  مختلف حضور  و سالیق  قشرها 
پدر  رفتار  باید همانند  امام جمعه  رفتار 
با فرزندان خود باشد و باید همه را بر 

سر سفره معنویت و دین بنشاند.
نشان  تهران  در  غدیر  میلیونی  جشن 
همه  ظاهری  تفاوت های  وجود  با  داد 

طرفدار دین هستند
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جشن 
میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها 
و ظواهر مختلف، آن را پدیده ای عجیب 
این  در  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
داشتند  حضور  آدمی  جور  همه  جشن 
و همه نیز با وجود تفاوت های ظاهری 

طرفدار دین هستند.
من  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جمع  در  استانی  سفرهای  از  یکی  در 
علمای آن استان به حضور افراد مختلف 
در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم 
افرادی گریه می کردند  در میان مردم، 

که شاید شما در برخورد با آنها احتمال 
دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند 
دین  به  معتقد  آنها  همه  که  حالی  در 

هستند.
ِصرِف رفتن بین مردم کار مهمی است/ 

از مردم فاصله نگیرید
توصیه  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سلوک  به  را  جمعه  امامان  بعدی، 
و  مردم  بین  در  حضور  یعنی  مردمی 
گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند: 
مهمی  کار  مردم  بین  رفتن  ِصرِف 
نگیرید  فاصله  مردم  از  بنابراین  است 
و ارتباطات خود را به یک گروه خاص 
محدود نکنید، البته در طول این سالها، 
مردمی ترین  جزو  جمعه  امامت  شبکه 

نهادهای انقالبی بوده است.
دیدن  تدارک  و  جوانان  با  »ارتباط 
سازوکار مناسب برای آن« توصیه دیگر 

رهبر انقالب بود.
های  گروه  فعالیت  به  اشاره  با  ایشان 
گمنام  خودجوش،  جوان،  شمار  پُر 
وظیفه  کشور،  سراسر  در  بی ادعا  و 
گروهها  این  با  ارتباط  را  ائمه جمعه 
گفتند:  و  خواندند  آنان  از  حمایت  و 
اجتماعی، همچون  در خدمات  شرکت 
کمک به مردم در حوادث طبیعی و در 
مقابله با کرونا و جمع آوری کمک های 
کارهای  جزو  نیازمندان  برای  مؤمنانه 
از  بعضی  که  است  جمعه  امامان  الزم 
زمینه  این  در  انصافاً  نیز  ائمه جمعه 

خوش درخشیده اند.
طبقه  به  کمک  بدون  عدالت  تحقق 

محروم و مستضعف معنا ندارد
زمینه  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم 
اما تحقق  بلند کرده ایم  را  و پرچم آن 
به طبقه محروم و  عدالت بدون کمک 

مستضعف معنا ندارد.
شود/آثار  اجتناب  اقتصادی  فعالیت  از 
هم  هنوز  آقایان  برخی  ورود  منفی 

دامن گیر نظام اسالمی است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه ای 
دیگر، با قدردانی از تالش های ستادهای 
نماز جمعه در سراسر کشور،  برگزاری 
ائمه جمعه را به نظارت بر سالمت این 
بر  تأکید  با  و  کردند  سفارش  ستادها 
پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی، 
از فعالیت اقتصادی  خاطرنشان کردند: 
نماز  هزینه های  تأمین  به عنوان  حتی 
آثار  که  چرا  شود  اجتناب  باید  جمعه 
به  آقایان محترم  از  بعضی  ورود  منفی 
این فعالیت ها، هنوز هم دامن گیر نظام 

اسالمی است.
و  روحانیت  تشکیالت  اداره  ایشان 
مردمی  همواره  را  علمیه  حوزه های 
علمیه،  حوزه های  افزودند:  و  خواندند 
مراجع و فضالی حوزه، وابسته به مردم 
هستند و احتیاجی به دولتها و قدرتها 
ندارند و این یک افتخار و امتیاز است. 
حوزه های  که  است  علت  همین  به 
توانسته اند  مختلف  قضایای  در  علمیه 
کنار  در  دولتها  با  رودربایستی  بدون 
نیز  نمازجمعه  بنابراین  بایستند.  مردم 
کمک های  با  و  شکل  همین  به  باید 

مردمی اداره شود.
رهبر انقالب در ادامه به بیان چند نکته 
درباره خطبه های نمازجمعه و محتوای 

آنها پرداختند.
مفاهیم معرفتی و انقالبی را متناسب با 
نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید 

کنید
خطیب  و  نمازجمعه  خطبه  ایشان، 
اسالمی  انقالب  سخنگوی  را  آن 
مبانی  مطالبه گر  و  تبیین کننده  و 
بزرگ  هنر  افزودند:  و  خواندند  انقالب 
مفاهیم  که  باشد  این  جمعه  خطیب 
مسئله  همچون  انقالبی  و  معرفتی 

حمایت  استقالل،  عدالت،  مهم  بسیار 
را  شریعت  از  پیروی  و  مستضعفین  از 
ادبیات  با  و  روز  نیازهای  با  متناسب 

جدید بازتولید کند.
بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
آموزنده  مغز،  پُر  باید  خطبه ها  اینکه 
باشد،  عمومی  سؤاالت  پاسخگوی  و 
گرم،  باید  خطبه  ادبیات  گفتند: 
امیدبخش،  اتحادآفرین،  صمیمی، 
بصیرت افزا و آرامش بخش به مردم باشد 
نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه سازی، 
تالطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و 
نیز  معاندان  برای هجمه  و  شود  آینده 

دستاویز ایجاد کند.
خطبه های  مهم  مأموریت  یک  ایشان 
نماز جمعه را مقابله با شبهه پراکنی های 
دائم بدخواهان دانستند و گفتند: میدان 
و  است  نرم  قدرت  میدان  امروز،  رزم 
شبهه افکنی  با  میدان  این  در  دشمن 
ایمان  دژ مستحکم  در  رخنه  دنبال  به 
چرا  است  آنان  بردن  بین  از  و  مردم 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  عامل  که 
و  مقدس  دفاع  در  مردم  ایستادگی 
مردم  ایمان  دیگر،  عرصه  هر  و  فتنه ها 

بوده است.
جمهوری  بزرگ  کار  انقالب،  رهبر 
مرکزِی  نقطه  کردن  باطل  را  اسالمی 
»تفکیک  یعنی  غرب  تمدن  هویِت 
افزودند:  و  خواندند  سیاست«  از  دین 
جمهوری اسالمی با شعار دین، نه تنها 
خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران 
ناسازگار  برای  غربی ها  طوالنی  تالش 
نشان دین و سیاست را به چالش کشید 
در  که  غربی  قدرتهای  مافیای  بنابراین 
سرمایه داران  و  صهیونیستها  آن  رأس 
آنها  ویترین  نیز  آمریکا  و  هستند  آن 
است، از این حقیقت درخشان عصبانی، 
و دائماً در حال طراحی برای ضربه زدن 

به جمهوری اسالمی هستند.
که  مسائلی  به  ادامه  در  انقالب  رهبر 
زن  موضوع  درباره  اخیر  روزهای  در 
و  کردند  اشاره  است  مطرح  حجاب  و 
گفتند: این موضوعات از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی همواره مطرح بوده است 
حجاب،  بهانه  به  دیگر  بار  هم  اخیراَ  و 
تکرار  در حال  ناکام  های  همان تالش 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: چند 
من سؤال  از  ای،  در جلسه  قبل،  سال 
شد که در موضوع زن، در مقابل غرب 
»دفاع  گفتم  من  که  دارید  دفاعی  چه 
ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل 
به کاال کرده اند، باید دفاع کنند و پاسخ 

دهند«.
به  »چرا  که  سؤال  این  طرح  با  ایشان 
یک باره و بار دیگر رسانه های رسمی و 
مزدورانشان  و  انگلیس  و  امریکا  دولتی 
مورد  را  زن  موضوع  حجاب،  بهانه  به 
غربی  واقعاً  آیا  و  اند؟  داده  قرار  هجوم 
هستند؟«،  ایرانی  زن  حقوق  مدافع  ها 
که  هستند  همان هایی  غربی ها  گفتند: 
ملت  روی  به  را  آب  می توانستند  اگر 
که  همانطور  می بستند،  ببندند،  ایران 
تحریم  را  پروانه ای  کودکان  داروی 
این  به  نمی دهند  اجازه  و  کرده اند 
کودکان دارو برسد؛ حاال غربی ها واقعاَ 

دلسوز زن ایرانی هستند؟
ایرانی  استعداد  با  و  شرف  با  زِن 
زده  تمدن غرب  را  بزرگ ترین ضربه ها 

است
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
حقیقت قضیه این است که زِن با شرف 
از بزرگ ترین  ایرانی یکی  با استعداد  و 
و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ 
های تمدن غربی زده است و آنها از این 

موضوع به شدت عصبانی هستند.
گفتند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

تا  می گویند  که  است  سالها  غربی ها 
زمانی که زن از قیود اخالقی و شرعی 
رها نشود، نمی تواند پیشرفت کند و به 
مدارج عالِی علمی، سیاسی و اجتماعی 
چهل  از  بیش  در  ایرانی  زن  اما  برسد 
حجاب  با  است  توانسته  گذشته  سال 
اسالمی و چادر در میدان های مختلف 
سیاسی،  ورزشی،  اجتماعی،  علمی، 
حاضر  فرهنگی  و  اقتصادی  مدیریتی، 
سربلندی های  و  موفقیت ها  به  و  شود 

بزرگ دست یابد.
زن  موفقیت های  کردند:  تأکید  ایشان 
مسلمان ایرانی باطل کننده تالش های 
دویست، سیصد ساله غربی ها بوده و به 
عصبانی  ایرانی  زن  از  آنها  علت  همین 
به  اقدام  حجاب،  بهانه  به  و  هستند 

شبهه افکنی و فضاسازی می کنند.
و  متین  بسیار  باید  حجاب  مورد  در 
منطقی و به دور از احساساِت بی مورد، 

ورود کرد
شدن  مطرح  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
نماز  خطبه های  در  حجاب  موضوع 
جمعه در هفته گذشته و همچنین در 
خاطرنشان  رسانه ها،  و  مجازی  فضای 
بسیار  باید  موضوعات  این  در  کردند: 
متین و منطقی و به دور از احساساِت 
دالیل  با  باید  و  کرد  ورود  بی مورد، 
روشن، آن منطق استعماری غربی افشا 

و تبیین شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبییِن همراه 
اِتقان را در موارد دیگر نیز  با متانت و 
ضروری دانستند و افزودند: ممکن است 
داشته  وجود  ناهنجاری  منطقه ای  در 
گرفتن  نظر  در  با  امام جمعه  که  باشد 
همه مالحظات، تصمیم به مطرح کردن 
آن در نمازجمعه دارد که باید با کیفیت 
مناسب و متناسب با جایگاه امام جمعه 

باشد.
در  خوردن  زمین  عامل  طلبی  دنیا 

جنگ نرم است
مقابله  بر  مجدد  تأکید  با  انقالب  رهبر 
با شبهات دشمن و لزوم جدی گرفتن 
وظیفه جهاد تبیین، گفتند: برخی افراد 
ضربات  مقابل  در  و  سخت  جنگ  در 
شمشیر ایستادگی کردند اما در میدان 
زمین  شبهات  مقابل  در  و  نرم  جنگ 
این  دالیل  از  یکی  البته  که  خوردند 

اتفاق، دنیاطلبی است.
به  مردم  در جذب  فردی  ناتوانِی  نباید 
مردم  بی دینی  حساب  به  اجتماع  یک 

گذاشته شود
به  بیان شده خطاب  ایشان، توصیه های 
ایام  سخنرانی های  برای  را  ائمه جمعه 
محرم نیز صادق دانستند و با تأکید بر 
برای  تالش  و  مخاطب  جذب  ضرورت 
ارتقاء اجتماع مردم در نمازهای جمعه، 
افزودند: بر خالف برخی افراد که مدعِی 
هستند،  مردم  اعتقادات  شدن  ضعیف 
مراسم های بزرگی همچون جشن غدیر، 
راهپیمایی  و صفر،  عزاداری های محرم 
به  مردم  مالی  کمک های  و  اربعین 
قوی تر  نشان دهنده  علمیه  حوزه های 
است  عمومی  دین داری  و  ایمان  شدن 
مردم  جذب  در  فردی  ناتوانِی  نباید  و 
به یک اجتماع به حساب بی دینی مردم 
میدان  در  مردم  که  چرا  شود  گذاشته 
با  باید  که  هستیم  ما  این  و  هستند 
عمل به وظایف، خود را از میدان کنار 

نکشیم.
حجت االسالم  دیدار،  این  ابتدای  در 
رئیس  حاج علی اکبری  والمسلمین 
با  ائمه جمعه  سیاستگذاری  شورای 
اشاره به برگزاری فریضه نماز جمعه در 
۹۰۰ پایگاه در سراسر کشور، گزارشی 
فعالیت های  و  برنامه ها  رویکردها،  از 
ناظر به افزایش کیفیت نمازهای جمعه 

بیان کرد.

رهبر  معظم  انقالب در دیدار ائمه جمعه:

درباره حجاب باید متین و منطقی عمل کرد

خبر

قیمت گذاری دستوری مغایر با قوانین 
بازار سرمایه کشور است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: از رئیس جمهور و 
از تیم اقتصادی دولت انتظار داریم از اتخاذ تصمیماتی در حوزه 
های مختلف به  ویژه در خصوص قیمتگذاری دستوری که مغایر با 
قوانین بازار سرمایه کشور است، اجتناب کرده و شرایطی را فراهم 
بیاورند که بتوانیم انتفاع را به بازاری که بیش از ۵۰ میلیون نفر 

در آن ذی نفع هستند برسانیم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی 
دستور  میان  نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست  در 
گفت: موضوع مهمی که امروز در فضای کشور در خصوص مباحث 
اقتصادی مطرح است نیازمند اهتمام و تالش دولت و پشتیبانی 
این  بر  اعتقاد ما  برای حل مشکالت کنونی کشور است.  مجلس 
نظام  کارشکنی دشمنان  با وجود همه  در کشور  امروز  که  است 
داشتیم  قبل  دولت  در  که  شرایطی  و  اسالمی  مقدس جمهوری 
توان  پر  با  دستان  اقتصادی  به حل مشکالت  موضوعات مربوط 
مجاهدان این کشور همانند عرصه های مختلف امکان پذیر است 
و خوشبختانه بخشی از نماگرهای اقتصادی در کشور در طول ماه 
های اخیر وضعیتی را نشان می دهد که به تدریج می توانیم در 

شرایط بهتر اقتصادی حرکت کنیم.
وجود همه  با  داد:  ادامه  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
تالش ها نکات و مسائلی در خصوص مباحث کالن وجود دارد. 
است  مباحث  این  از  یکی  کشور  سرمایه  بازار  نامناسب  وضعیت 
جدی  رسیدگی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  از  ما  انتظار  که 
به مصوبات مرتبط با حمایت از بازار سرمایه است. در کمیسیون 
اقتصادی مجلس بارها را این مطالب را مدنظر قرار داده ایم که 
اقتصاد رقم  تولید واقعی در  بازار سرمایه کشور  از  بدون حمایت 

نمی خورد.
این نماینده اظهار داشت: از رئیس جمهور و از تیم اقتصادی دولت 
انتظار داریم از اتخاذ تصمیماتی در حوزه های مختلف به  ویژه 
در خصوص قیمتگذاری دستوری که مغایر با قوانین بازار سرمایه 
کشور است، اجتناب کرده و شرایطی را فراهم بیاورند که بتوانیم 
نفع  ذی  آن  در  نفر  میلیون   ۵۰ از  بیش  که  بازاری  به  را  انتفاع 
هستند برسانیم. گذشت زمانی که نهایت دو میلیون نفر در بازار 
نفعان  ذی  عدالت  سهام  دارندگان  امروز  داشتند  حضور  سرمایه 
بازار سرمایه کشور هستند انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس 
و بازار سرمایه برای حل مشکالت مردم است که به زودی نشست 
مشترک دولت و کمیسیون اقتصادی در ارتباط با این موضوع و 

آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اجرای قوانین و مقررات و مصوبات در ارتباط با اجاره 
کشور  در  بها  اجاره  شرایط  است،  جامعه  های  دغدغه  از  نیز  بها 
انتظار داریم در  از تیم دولت  نامطلوب است از وزارت مربوطه و 
این خصوص سریعا اقدام کند. پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
کشوری و لشگر باید به شکل جدی در دستور کار دولت قرار گیرد 
همچنین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ماه ها در گیر 
هستند باید پرداخت شود، مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات 
تامین  از دولت، سازمان  انتظار ما  لغو شد  با پیگیری ها  مجلس 
اجتماعی و وزارت رفاه این است که همکاری کنند، وضعیتی که 
برای بازنشستگان تامین اجتماعی پیش آمده زیبنده نظام و کشور 

نیست.
مباحث  از  معلمان  بندی  رتبه  اجرای  داشت:  اظهار  پورابراهیمی 
دیگر بوده که تدوین آیین نامه اجرایی آن رو به اتمام است از وزیر 
آموزش و پرورش درخواست می کنم با پیگیری مجدانه هر چه 
سریعتر قانون رتبه بندی را برای معلمین اجرا کنند و اگر با تاخیر 
انجام می شود مابه التفاوت را از زمان اجرای قانون در دستورکار 

قرار دهند.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: از جوانان  تیم فوتبال صنعت 
مس که برای حضور در لیگ برتر تالش می کنند تشکر می کنم 
اما انتظار داریم شرکت ملی مس حمایت جدی خود را از این تیم 
به عمل بیاورد در کنار رشته فوتبال سایر رشته ها بالتکلیف است 
از مجموعه تیم مدیریتی شرکت ملی مس انتظار داریم همان طور 
که سایر استان ها توجه کردند به استان کرمان ویژه توجه کنند 
تا شاهد اتفاقات مثبت باشیم. در رشته ژیمناستیک که هیچگونه 
از  یکی  کنیم  می  افتخار  امروز  نداشتیم  کشور  در  خاصی  مدال 
جوانان برومند کرمانی نایب قهرمان آسیا در این رشته شده و به 
کمیسیون  رئیس  است.  پشتیبانی  و  حمایت  نیازمند  الهی  فضل 
اقتصادی مجلس مطرح کرد: وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان 
باید در موضوع سرمازدگی حل  بار  برنامه و رئیس جمهور چند 
مشکل مردم کرمان درخواست دهیم تا در دستور کار قرار دهید و 
سریعا اقدام کنید. انتقال آب از خلیج فارس به شهر کرمان یکسال 
از در دستور کار است از وزیر صنعت و استاندار کرمان تسریع در 
این موضوع را در خواست می کنم. وضعیت نامناسب تلفن همراه 
و ثابت در کرمان موضوعی است که باید به آن پرداخت از وزیر 

ارتباطات می خواهیم حل این مسئله را تسریع کند.
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اقتصاد
اخبار

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛

 ایران دهمین فوالدساز جهان 
در نیمه نخست ۲۰۲۲

انجمن جهانی تولید فوالد، کل تولید فوالد ایران در نیمه نخست سال 
جاری میالدی را ۱۳.۶ میلیون تن اعالم کرد.

 جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولید فوالد نشان 
می دهد، کل تولید فوالد دنیا در نیمه نخست سال میالدی ۵.۵ درصد 
کاهش یافته و به ۹۴۹ میلیون تن رسیده است. در نیمه نخست سال 

قبل ۱۰۰۴ میلیون تن فوالد در دنیا تولید شده بود.
بر اساس این گزارش، کل تولید فوالد ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن 
)دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱( بالغ بر ۱۳.۶ میلیون تن بوده که این رقم 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است.
کاهش تولید فوالد در آمریکا

ایران با تولید ۱۳.۶ میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا در 
نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده است. چین با تولید ۵۲۶ میلیون تن، به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده فوالد دنیا در این دوره شناخته شده است. با این 

حال، تولید فوالد چین در این دوره ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
هند نیز با تولید ۶۳.۲ میلیون تن و ژاپن با تولید ۴۶ میلیون تن به 

ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار داشته اند.
تولید فوالد آمریکا به عنوان چهارمین تولید کننده فوالد دنیا نیز ۲.۲ 
درصد کاهش یافته و به ۴۱.۱ میلیون تن رسیده است. روسیه، کره 
جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب رتبه های پنجم تا نهم را به 

خود اختصاص داده اند.

ارتقاء سطح پاسخگویی شبکه بانکی 
کشور در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم با توجه به رویکرد مردمی این دولت و همچنین 
بانکی  شبکه  پاسخگویی  سطح  خدمت،  میزهای  متعدد  برگزاری 

کشور افزایش چشمگیری یافته است. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن _ هیبنا، مرکز بازرسی وزارت 
اقتصاد برای تحرک بخشی به نظام بانکی و مالیاتی در پاسخگویی به 

مطالبات مردم فعالیت خود را منسجم تر کرده است.
در همین راستا، با توجه به نیاز هر چه بیشتر فضای مالی و بانکی 
فعاالن  و  مردم  مطالبات  افزایش  و  سازی  شفاف  و  پاسخگویی  به 
اقتصادی با ارتقاء سطح خدمات در این حوزه، مرکز بازرسی وزارت 
اقتصاد برای همسان سازی مطالبات و سطح پاسخگویی وارد عمل 

شده است.
خوشبختانه آمارهای انتشار یافته از میزهای ارتباطات مردمی حوزه 
وزارت اقتصاد که در جریان سفرهای استانی رییس جمهوری منتشر 
شده حاکی از آن است که پس از استقرار دولت سیزدهم و رویکرد 
مردمی وزارت اقتصاد و همچنین نظارت مستمر آن، نظام بانکی و 
مالیاتی فعالیت خود را در این بخش نسبت به گذشته افزایش داده 

و پاسخگویی مدیران، رشد چشمگیری داشته است.
نتایج دریافتی از گزارش های مسووالن مرکز بازرسی وزارت اقتصاد 
در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های بانکی، مالیاتی، 
بیمه و ... نشان می دهد، بیش از سیصد هزار مراجعه حضوری چهره 
به چهره و مالقات غیرحضوری ظرف مدت فعالیت دولت سیزدهم 

صورت گرفته است.

رونمایی از ۸ اثر مکتوب قرارگاه ملی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی

با حضور سردار یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و داوود 
گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ۸ اثر مکتوب در حوزه 

مسائل مرتبط با مفاسد اقتصادی رونمایی شد.
در حاشیه نشست دبیران استانی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ۸ 
اثر مکتوب این مجموعه که به بررسی خالءها، چالش ها و راهکارهای مطالبه 
گری، قاچاق کاال و ارز، نظام سالمت، تجهیزات پزشکی، خصوصی سازی، 
مسائل  مهم ترین  از  بخشی  عنوان  به  آزاد  مناطق  و  خواری  زمین  مالیات، 

اقتصادی کشور می پردازد رونمایی شد.
در این نشست داوود گودرزی ضمن اشاره به فلسفه، اهداف و اهمیت مبارزه 
عالوه  اقتصادی  مفاسد  با  هوشمندانه  و  مؤثر  مبارزه  داشت:  بیان  فساد  با 
تدابیر صحیح  اجرای  زمینه ی  اجتماعی،  سرمایه  افزایش  و  امیدآفرینی  بر 

دولتمردان را نیز فراهم خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: مبارزه با فساد قبل از هر چیز به اراده و عزم جدی و ملی 

نیاز دارد که الحمدهلل به مرور این عزم در حال شکل گیری است.
آقای  پیگیری  و  تالش  امروز  گفت:  یزدی  سردار  همچنین  مراسم  این  در 
رئیسی به عنوان رئیس جمهور برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه های جدید 
امر  این  تحقق  منتها  است  تقدیر  قابل  مفاسد  با  مبارزه  همچنین  و  فساد 
و  است  ارکان  همه  در  جانبه  همه  حضور  یک  به  نیاز  نحو،  بهترین  به 

مجموعه های مردمی نیز باید نقش ویژه ای ایفا نمایند.
وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با فساد متعلق به قوای سه گانه است و فقط 
اختصاص به دولت ندارد افزود: اولویت هایی را برای هر قوه در سال ۱۴۰۱ 
انتخاب کرده ایم که در کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه ها 
با جدیت این اولویت ها را دنبال می کنیم و به دنبال افزایش مشارکت مردمی 

و NGO ها در پیشبرد اهداف هستیم.

 مدیرعامل گروه صنعتی مپنا با بیان اینکه 
کشورمان به گفته بزرگ ترین شرکت های 
است،  پیشرو  برق  صنعت  در  بین المللی 
مهم ترین  داخل  در  برق  اقتصاد  گفت: 

معضل این صنعت است.
خبری  نشست  در  علی آبادی،  عباس 
تا  افزود:  تک”  مپنا  باز  نوآوری  “رویداد 
اقتصاد برق درست نشود، اتفاق های مهم 

این صنعت مهجور خواهد ماند.
وی ادامه داد: در دیدارهایی که طی یک 
بین المللی  کمپانی های  ابر  با  گذشته  ماه 
داشتیم، همه معتقد بودند ما در مقیاس 
ما  فناوری  متقاضی  و  هستیم  جهانی 

بودند.
کرد:  خاطرنشان  مپنا  گروه  مدیرعامل 
در  که  رسیدیم  نقطه ای  به  ما  امروز 
پیچیده ترین ماشین فناوری دنیا، در رتبه 

سوم جهانی هستیم.
خاموشی  نگران  تابستان  در  همچنان 

هستیم
در  ما  اینکه  وجود  با  گفت:  علی آبادی 
خوب  سرمایه گذاری  و  تخصصی  توانایی 
نگران  تابستان  در  همچنان  اما  بودیم، 
اقتصاد  هم  آن  علت  و  هستیم  خاموشی 
برق است که تا حل نشود، مسابقه تولید 
مصرف کننده  این  و  دارد  ادامه  مصرف  و 

است که برنده خواهد ماند.
میلیارد  یک  تولید  اینکه  بیان  با  وی 
است  عظیمی  ثروت  برق  کیلووات ساعت 
اما  اداره کرد،  با آن کشور را  که می توان 
می رویم،  ناکجاآباد  به  تداوم مصرف  با  ما 
افزود: هر سال چند مگاوات نیروگاه برق 
به تولید کش.ر اضافه می کنیم، اما انرژی 
را اسراف کرده، به طوری که ساالنه ۴۰۰ 
میلیارد یورو انرژی و آب را به ثمن بخس 

تلف می کنیم.
در  این  داد:  ادامه  مپنا  گروه  مدیرعامل 
حالی است که تولید ساالنه برق در کشور 
ما یک میلیارد کیلووات ساعت، تولید گاز 
میلیون   ۲۰۰ مترمکعب،  میلیارد  یک 
میلیارد   ۱۰۰ و  بنزین  و  گازوییل  لیتر 

مترمکعب آب تولید می کنیم.

پروژه   ۱۶۷ اینکه  بیان  با  علی آبادی 
را  ظرفیت  درصد   ۷۵ که  نیروگاهی 
دارد،  قرار  کار  در دستور  شامل می شود، 
تصریح کرد: از این میزان در حال حاضر 
۲۴۶ مگاوات در حال احداث و ۶۱ واحد 
نیروگاهی در دست ابالغ داریم. وی با بیان 
اینکه از پیک سال گذشته تاکنون ۳۳۰۰ 
شده  مدار  به  جدید  برق  واحد  مگاوات 
اضافه  مگاوات  هزار  دو  سال،  پایان  تا  و 
سال  پیک  از  کرد:  خاطرنشان  می کنیم، 
مگاوات   ۵۳۰۰ جاری  سال  پیک  تا  قبل 
ظرفیت جدید اضافه خواهیم کرد، البته از 
پیک ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۴۵ واحد )۶۹۲۹ 
مگاوات( ارتقا نیروگاهی داریم و ۷ واحد 
ظرفیت  افزایش  را  مگاوات   ۲۹۳ معادل 
از  ترتیب ۵۸۰۰ مگاوات  این  به  داشتیم. 
پیک سال  گذشته تا پایان سال افزایش 

ظرفیت خواهیم داشت.
بازسازی  را  حلب  نیروگاه  واحد  اولین 

کردیم
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  مپنا  مدیرعامل 
سال ۵۴۰ مگاوات برق در عراق سنکرون 
کردیم که ۳۰۰ میلیون یورو ارزش دارد، 
حلب  نیروگاه  واحد  اولین  داشت:  ابراز 
بازسازی  بود،  کرده  منهدم  داعش  که  را 

دیگر  واحد  دو  مدت  همین  در  کردیم، 
در عراق نصب و آماده سنکرون است، در 
و  داریم  نصب  حال  در  واحد  سه  الذقیه 

به تدریج وارد مدار خواهند شد.
نیروگاهی  واحدهای  مجموع  افزود:  وی 
همسایه  کشورهای  در  سال  یک  در  که 
که  بوده  مگاوات   ۵۶۶۸ کردیم  اجرا 
میلیارد   ۲.۵ معادل  و  خوبی  رکورد 
با  است.علی آبادی  بوده  صادرات  یورو 
بزرگ  در شهرهای  زباله  چالش  به  اشاره 
زمینه  این  در  ما  کار  اولین  داشت:  ابراز 
مگاواتی   ۹۰ تا   ۳۰ بخار  توربین  طراحی 
ابالغ  بزرگ  شهرهای  چنانچه  و  است 
کنند، نیروگاه زباله سوز را با فّناوری بومی 
احداث خواهیم کرد و در شهرهای کوچک 
روش  با  کوچک مقیاس  نیروگاه های  نیز 

بایومس احداث می کنیم. 
مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به گرم شدن 
سمت  به  دنیا  اکنون  کرد:  بیان  زمین 
زمین  گرمای  امسال  و  می رود  گرم شدن 
این  مشمول  هم  ایران  و  می زند  رکورد 
سمت  به  مسیرها  بنابراین  است؛  رکورد 
نیروگاه های حرارتی باریک می شود و باید 
نیروگاه های با راندمان باال و مصرف کمتر 

سوخت در دستور کار قرار گیرد.

مپنا  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
درصد   ۶۰ به  درصد   ۴۵ راندمان  از 
توربین  کرد:  اضافه  است،  شده  نزدیک 
هیدروژن سوز برای نصب روانه بندرعباس 
از  حرکت  ما  بعدی  اقدام  و  است  شده 
است  ترکیبی  سیکل  به  ساده  سیکل 
انرژی های  به  توجه  مهم تر  همه  از  که 
تجدیدپذیر است.علی آبادی  با بیان اینکه 
خورشیدی  انرژی  گلوگاه  حاضر  حال  در 
و  تغییر  بلکه  نیست،  پنل ها  کشور  در 
تحوالت فناورانه است، یادآور شد: فّناوری 
مولتی کریستال کنار رفته و فّناوری مونو 
اینکه  یا  شد  خواهد  مدار  وارد  کریستال 
باید به سمت فّناوری استفاده از مواد آلی 
را در  باز  فّناوری  ما  اساس  این  بر  برویم. 
دستور کار قرار دادیم و هدف این است که 
به سمت مسابقه فناوری بین شرکت های 

دانش بنیان برویم.
رویداد  نخستین  برگزاری  از  علی آبادی 
نوآوری باز مپنا تک برای کمک به توسعه 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  انرژی خورشیدی 
متقاضیان ایده های خود را در بازه زمانی 
سه ماه آینده ارائه خواهند کرد و پس از  
داوری انتخاب ایده برتر مورد حمایت قرار 

می گیرد تا تجاری سازی شود.

مدیرعامل گروه صنعتی مپنا: اقتصاد 
برق بزرگ ترین معضل این صنعت است

گزارش

بحران انرژی اروپا و تاثیر منفی 

بر رشد اقتصادی آمریکا

جنگ  علت  به  که  اروپایی  کشورهای  در  اقتصادی  مشکالت   
اوکراین و بحران انرژی به اوج خود رسیده، ضمن اثرات منفی بر 
بطن اقتصاد اروپا بر روی رشد اقتصادی ایاالت متحده آمریکا نیز 

تاثیر خواهد گذاشت.
نوشت:  گزارشی  در  آکسیوس  خبری  پایگاه  ایرنا،  گزارش  به 
اروپایی ها پس از تاثیرات ناشی از کاهش واردات نفت و گاز از 
روسیه دیگر نیازی به یادآوری اینکه در یک بحران عمیق انرژی 
زندگی می کنند، نداشتند. پس از آن موج گرمای شدید در سراسر 
آنها  پیشین  مشکالت  به  اروپایی  پایتخت های  مخصوصا  جهان 

افزود و قیمت های برق را به باالترین حد ممکن رساند.
میانگین  ایتالیا  و  فرانسه  در  انرژی،  ریستاد  گزارش  اساس  بر 

قیمت های هفتگی در پنج هفته گذشته سه برابر شده است. 
مساله این است که محدودیت توانایی اروپا در تقویت اقتصاد خود 
نه تنها به رشد این قاره آسیب می زند بلکه می تواند بر روی رشد 

شرکای اقتصادی مانند آمریکا تاثیر بگذارد.   
طبق داده های گروه اوراسیا، انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به 

یک سوم یک سال گذشته رسیده است.
شرکت صنایع شیمیایی ب .آ.اس.ف آلمان هشدار داده است که 
در صورت قطع کامل گاز روسیه هیچ راه حل کوتاه مدتی برای 
جایگزینی آن وجود ندارد. صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرد که بدترین سناریو )قطع کامل گاز روسیه( می تواند بیش از 

۲ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را از بین ببرد. 
سایرین  به  نسبت  بدترین  می توانند وضعیت  از کشورها  برخی 
و جمهوری چک  اسلواکی  مجارستان، جمهوری  باشند.  داشته 
 ۶ کاهش  با  پول  المللی  بین  صندوق  تخمین  طبق  می توانند 

درصدی تولید ناخاص داخلی روبرو شوند.
افزایش  پیشتر  ساکس«  »گلدمن  بانکداری  شرکت  تحلیلگران 
در  کامل  رکود  جمله  از  اروپا،  اتحادیه  اقتصادی  رکود  احتمال 
آلمان را به علت بدتر شدن چشم انداز عرضه گاز از جانب روسیه 

پیش بینی کردند.
گلدمن ساکس در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود نوشت: کاهش 
بر  قابل توجهی  به طور  حیاتی  انرژی  نهاده های  این  در  مداوم 
مواد  مانند  انرژی  به  وابسته  صنایع  به ویژه  اروپایی،  تولیدهای 
شیمیایی، ماشین آالت، مواد غذایی و نوشیدنی ها تأثیر می گذارد.

بر  خانه  گرمایش  هزینه های  افزایش  که  معتقدند  تحلیلگران 
مصرف اروپا تاثیر می گذارد، از آنجاییکه تورم باالتر خرید کاالها و 
خدمات غیر انرژی را به حاشیه می برد. از همین رو این موسسه 
انتظار سر ریز احتمالی در اقتصاد ایاالت متحده را دارد زیرا ۲۸ 
تولید  از  درصد  و ۳  اروپا می شود  راهی  آمریکا  درصد صادرات 

ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
روسیه روز پنجشنبه پس از یک دوره تعمیرات ۱۰ روزه، انتقال 
گاز به کشورهای اروپایی را از سر گرفت و پس از آن قیمت های 
گاز در اروپا تا حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد. پس از قطع جریان 
گاز به سمت اتحادیه اروپا این نگرانی به وجود آمده بود که شاید 
مسکو برای تنبیه غرب مجدد صادرات گاز به اروپا را متوقف کند.
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استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس   
از  جلوه ای  را  تعاونی ها  ریاست جمهوری، 
گفت:  و  دانست  اقتصاد  در  مردم  حضور 
مردمی کردن اقتصاد اراده جدی دولت است 
برای  بسترها  از مهم ترین  یکی  تعاونی ها  و 

تحقق این اراده به شمار می آیند.
بررسی های  مرکز  روابط عمومی  از  نقل  به 
استراتژیک ریاست جمهوری، آیین امضای 
مرکز  میان  سه جانبه  همکاری  تفاهم نامه 
جمهوری،  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار 
مردمی سازی  امر  در  جمهور  رئیس  ویژه 
دولت به منظور استفاده از ظرفیت تعاونی ها 
در  شنبه  عصر  روستایی  جوامع  احیای  در 
برگزار  استراتژیک  بررسی های  مرکز  محل 

شد.
حضور  با  مراسمی  در  تفاهم نامه  این 
مرکز  رئیس  خیاطیان  محمدصادق 
محمدهادی  استراتژیک،  بررسی های 
زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
دستیار  عبودتیان  احمد  سید  و  اجتماعی 
مردمی سازی  امر  در  جمهور  رئیس  ویژه 

دولت به امضا رسید.
تحقق  راستای  در  تفاهم نامه سه جانبه  این 
اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های 
قانون  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
اسالمی  جمهوری  اقتصاد  تعاونی  بخش 
ایران، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
منظور  به  و  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
مردمی سازی اقتصاد و دولت، افزایش سهم 
گسترش  و  ملی  اقتصاد  در  تعاون  بخش 
مالکیت  توسعه  طریق  از  اجتماعی  عدالت 
با  در سطح عموم مردم و محرومیت زدایی 
هدف استفاده از ظرفیت تعاونی ها در احیای 
امضا  به  روستا(   ۱۱۰۰( روستایی  جوامع 

رسید.
در ابتدای این مراسم خیاطیان، رئیس مرکز 
جمهوری،  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
چگونگی  مدعوین،  به  خیرمقدم  ضمن 
با  آن  نسبت  و  دولت  گفتمان  شکل گیری 
ویژگی های شخصیتی رئیس جمهور را مورد 
اشاره قرار داد و مسئولیت های مرکز در این 

حوزه را در سه محور تشریح کرد.
بررسی های  مرکز  مسئولیت  اولین  وی 

را  دولت  گفتمان  قبال  در  استراتژیک 
توجه به تولید محتوا، ادبیات سازی، تبیین 
کرد  عنوان  گفتمان  این  جریان سازی  و 
به  مختلف  عرصه های  در  وقتی  گفت:  و 
اشاره  بودن  عدالت محور  و  مردمی بودن 
می شود، باید بتوانیم معنای آشکار و ضمنی 
این مفاهیم را با زبانی عامه فهم با جامعه در 
میان بگذاریم و به ادبیات مشترکی با مردم 

در این حوزه برسیم.
خیاطیان تصریح کرد: دومین وظیفه دولت 
پیگیری  دولت،  گفتمان  حوزه  در  مرکز 
امتداد اجتماعی آن در ساحت های مختلف 
مانند اقتصاد، سالمت، آموزش و غیره است 
تا مردم و نخبگان دریابند که مردمی بودن 
از  ساحت  هر  در  بودن  محور  عدالت  و 
ساحت های جامعه چه معنا و مفهومی  دارد.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
قبال  در  مرکز  این  سوم  وظیفه  جمهوری 
پایش  و  رصد  نظارت،  را  دولت  گفتمان 
اینکه  از  آگاهی  و  شده  انجام  فعالیت های 
ساحت های  در  گفتمان  این  میزان  چه  تا 

مختلف پیاده سازی شده است، عنوان کرد.
تفاهمنامه  امضای  ادامه  در  خیاطیان 
سه جانبه در حوزه تعاون را گامی در راستای 
دولت  گفتمان  اجتماعی  امتداد  پیگیری 
دانست که پس از برگزاری جلسات مختلف 
با حضور کارشناسان و دستگاه های اجرایی 

به انجام رسیده است.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

در  تعاونی ها  اهمیت  و  جایگاه  به  اشاره 
کشور، تعاونی ها را جلوه ای از حضور مردم 
کردن  مردمی  گفت:  و  دانست  اقتصاد  در 
تعاونی ها  و  اراده جدی دولت است  اقتصاد 
این  تحقق  برای  بسترها  مهم ترین  از  یکی 
از آنجایی که رونق  اراده به شمار می آیند. 
اقتصاد روستاها یکی از شعارهای مهم نظام 
است،  سیزدهم  دولت  و  اسالمی   جمهوری 
توانمندسازی  و  روستاها  اقتصاد  به  توجه 
این  امضای  ضرورت  روستایی  تعاونی های 

تفاهمنامه را به وجود آورده است.
استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
تفاهمنامه  این  مفاد  به  ریاست جمهوری 
اشاره کرد و گفت: قرار است با امضای این 
ظرفیت  از  استفاده  هدف  با  و  تفاهم نامه 
در  روستایی،  جوامع  احیای  در  تعاونی ها 
۱۱۰۰ روستا محرومیت زدایی صورت گیرد. 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  است  قرار 
علمی  این  پشتوانه  جمهوری  ریاست  
تعاون،  وزارت  همچنین  باشد.  تفاهمنامه 
کار و رفاه اجتماعی زمینه حضور تعاونی ها 
و دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
دولت نیز زمینه حضور گروه های مردمی  و 
جهادی را فراهم کنند تا بدینوسیله شاهد 
تحقق یکی از وعده های مهم دولت سیزدهم 

باشیم.
در ادامه این نشست، محمدهادی زاهدی وفا، 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مرکز  رئیس  از  تشکر  ضمن  سخنانی  در 

جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
کرد  امیدواری  ابراز  عمل،  ابتکار  این  برای 
برای  را  زیادی  برکات  همکاری  این  که 
بخش تعاون و محرومیت زدایی از روستاها 

به ارمغان آورد.
زاهدی وفا با اشاره به هدفگذاری های انجام 
شده در برنامه های توسعه کشور و مطالبات 
مقام معظم رهبری در مورد توجه به بخش 
متاسفانه  گفت:  تعاونی ها  رونق  و  تعاون 
تاکنون به یک سوم اهدافمان در این بخش 
هم نرسیده ایم که این خود ضرورت توجه 
روزافزون به بخش تعاون را نشان می دهد، 
و  نزدیک ترین  شاید  تعاون  اینکه  به ویژه 
مردمی سازی  برای  ساختار  عملی ترین 

اقتصاد باشد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پایان تاکید کرد: باید به طور جد به دنبال 
این باشیم که از تعاونی ها چه از نظر کمی  و 
چه از نظر تنوع فعالیت، در سطح بنگاه های 

کوچک و متوسط بهره ببریم.
الزمه تحقق دولت اسالمی، ایجاد حکمرانی 

مردمی  است
احمد  سید  نیز  مراسم  این  ادامه  در 
در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار  عبودتیان، 
امر مردمی سازی دولت در سخنانی رسالت 
و  مسائل  حل  از  فراتر  را  سیزدهم  دولت 
برداشت موانع دانست و بازگشت دولت به 
از مهمترین  را  انقالب اسالمی   اهداف  ریل 

رسالت های دولت سیزدهم برشمرد.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

مردمی کردن اقتصاد اراده جدی دولت است
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395
نظر به اینکه خانم فریبا سفیداری احدی از ورثه مرحومه 
فاطمه هنرور تقاضای ثبت اعیانی ششدانگ یک قطعه باغ 
جدید االحداث قطعه 29 تفکیکی واقع در قریه سفیدار 
حوزه ثبتی رباط کریم تحت پالک 264 فرعی از 156 اصلی 
را نموده لذا مراتب با استناد به ماده 11 قانون ثبت و 
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت آگهی و این آگهی تا 60 روز 
فقط در دو نوبت به فاصله 30 رو منتشر تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی اعتراضی نسبت به ملک مورد ثبت دارند با 
استناد به ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه قانون 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  روز   90 مهلت  ظرف  ثبت 
نوبتی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت تسلیم 
و متعاقب آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.
صورتمجلس  در  حدود  تحدید  موقع  در  ارتفاقی  حقوق 
منظور میگردد تا چنانچه معترضی باشد در مدت 30 روز 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس دادخواست اعتراض بدهد.
دوم:  نوبت  اول:1401/05/01   نوبت  انتشار:  تاریخ 

1401/05/31
بابک احمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم
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اجتماعی
خبر

اطالعات سببی و نسبی خانوارها 
تجمیع می شود

کشور  احوال  ثبت  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون   
و  سببی  اطالعاتی  پایگاه  در  خانوارها  اطالعات  گفت: 

نسبی تجمیع می شود.
در  کارگر  هاشم  کشور،  احوال  ثبت  سازمان  از  نقل  به 
به  اشاره  با  یارانه ها  هدفمندی  سازمان  رئیس  با  دیدار 
لزوم تحول در ابعاد گوناگون سازمان و مأموریت های آن 
افزود: تقاضای جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده و با 
تحول در نظام هویتی کشور، همه اطالعات هویتی افراد 
جمع آوری می شود تا بسیاری از مشکالت در زمان بروز 
شرایط خاص به راحتی حل و فصل شود؛ به طور مثال 
بیماری  درباره  اطالعاتی  اگر  کرونا  همه گیری  زمان  در 
مشکالت  با  مقابله  امکان  بود،  دست  در  افراد  از  برخی 

بیشتر فراهم می شد.
راستای  در  کشور  احوال  ثبت  سازمان  داد:  ادمه  وی 
سیاست ها و برنامه های دولت برای خدمتگزاری و خدمات 
دهی مناسب و بهینه به مردم، خوشبختانه به سرعت در 
مسیر ایفای تعهدات پیشین خود بوده و ضمن راه اندازی 
مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه ریزی الزم برای 
صدور و ارائه کارت به همه متقاضیان کارت هوشمند ملی 
که در گذشته موفق به تکمیل ثبت نام خود شده اند که 

۱۰ میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: کوچکترین 
درگیر  را  شهروندان  همه  سازمان  این  سوی  از  نقصی 
را  تحول  احوال،  ثبت  سازمان  در  باید  بنابراین  می کند؛ 
ایجاد کرده و نیازهای مردم و جامعه را شناسایی کنیم.

درواقع، سازمان باید در حیطه ماموریت خود و در راستای 
تحول اساسی، پایگاه محکم و قوی و قابل استنادی در 

نظام هویتی ایجاد کند.
پایگاه های اطالعاتی متنوع منجر به هزینه های گزاف و 

استعالم های تکراری شده است
پایگاه های  که  هستیم  شاهد  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
اطالعاتی متنوع منجر به هزینه های گزاف و استعالم های 
با  دستگاه ها  اطالعات  که  جایی  تا  است  شده  تکراری 
یکدیگر در تضاد است، گفت: این امر مشکالت گوناگون 
ایجاد  کشور  برای  زیادی  پنهان  و  آشکار  هزینه های  و 
کرده و نیاز به نگاه جدیدی در ایجاد پایگاه های اطالعات 

متمرکز و جامع داریم.

وزیر بهداشت گفت: درمان مدار موجب استحاله 
خانه های بهداشت و دور شدن آن ها از فلسفه 
هیچ  همچنین  می شود.  تشکیل شان  اصلی 
درمانی  بخش های  در  نباید  بهداشتی  نیروی 
که  هم  بهورزانی  برای  و  شود  گرفته  کار  به 
تحصیالتشان را ادامه داده و انتظار ارتقا دارند 

الزم است راهکار تدارک دیده شود.
و  درمان  بهداشت،  وزیر  عین اللهی،  بهرام   
آموزش پزشکی توجه به حوزه بهداشت را از 
شاخص های مهم ارزیابی عملکرد دانشگاه های 

علوم پزشکی و روسای دانشگاه ها عنوان کرد.
کارگاه  در  مطلب  این  بیان  با  عین اللهی 
علوم  دانشگاه های  بهداشت  معاونان  آموزشی 
از  گفت:  تهران  قلب  هتل  در  کشور  پزشکی 
در  که  است  موفق  دانشگاهی  رئیس  ما  نظر 
این  در  موفقیت  باشد.  موفق  بهداشت  حوزه 
کند  پیدا  نمود  مردم  متن  در  باید  حوزه هم 
و وقتی در سفرهای استانی بین مردم حضور 

پیدا می کنیم میزان این نمود را در می بابیم.
برنامه های  بهداشت  حوزه  در  افزود:  وی 
موفق مثل راه اندازی شبکه مراقبت های اولیه 
که  داشته ایم  را  بهورزان  تربیت  و  بهداشتی 

قوی ترین نقطه اتکای ما هستند.
حوزه  کرد:  تأکید  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
با حوزه پژوهش عجین شود و  باید  بهداشت 
برنامه های بهداشتی پژوهش محور باشد و بعد 
از اجرا در مورد چگونگی و میزان اثرگذاری شان 

تحقیق شود.
هیچ  چرا  که  پرسش  این  طرح  با  عین اللهی 
بخش مهمی از پژوهشکده ها و پژوهش ها طی 
سال های گذشته به بهداشت اختصاص نداشته 
است؛ یادآور شد: بحث جامع نگری در برنامه ها 
و اقدامات بسیار مهم است. مشکل مهم ما در 
نرم افزاری است، هرچند  برنامه ریزی و بخش 
کمبود  مانند  سخت افزاری  مشکالت  رفع 

بودجه ها نیز در جای خود اهمیت دارند.
و  ساخت  این که  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
شمول  از  را  بهداشت  خانه های  راه اندازی 
پروژه های باالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
خارج  دولت  استانی  سفرهای  مصوبات  در 
استانی مصوبات  کرده ایم، گفت: در سفرهای 

تعلق  ساخت  نیمه  پروژه های  به  بودجه ها  و 
دلیل  به  ولی  جدید  پروژه های  نه  می گیرد 
اهمیت شبکه بهداشت و تأکیدات رهبر معظم 
پروژه های  دولت  خصوص،  این  در  انقالب 
قاعده  این  از  را  بهداشتی  خانه های  ساخت 

مستثنا کرده است.
قابل  و  ساده  جامع،  بر ضرورت  تأکید  با  وی 
نکته  کرد:  خاطرنشان  برنامه ها،  بودن  اجرا 
مهم دیگر در برنامه ریزی ها این است که باید 
و  بیماری ها  به سیمای  توجه  با  را  استان  هر 
مشکالت بومی اش مورد توجه قرار داد و یک 
نسخه یکسان برای کل کشور پاسخگوی رفع 
مشکالت نیست. بنابراین از این جهت تنوع در 
برنامه ریزی مهم است؛ اما در ابالغ برنامه های 
متنوع و متعدد، باید آثار بلندمدت، میان مدت 
نظر  در  کشور  کل  در  را  آن ها  کوتاه مدت  و 

گرفت.
خانه های  اینکه  بر  تأکید  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  شوند،  محور  درمان  نباید  بهداشت 

درمان مدار موجب استحاله خانه های بهداشت 
و دور شدن آن ها از فلسفه اصلی تشکیل شان 
می شود. همچنین هیچ نیروی بهداشتی نباید 
در بخش های درمانی به کار گرفته شود و برای 
بهورزانی هم که تحصیالتشان را ادامه داده و 
انتظار ارتقا دارند الزم است راهکار تدارک دیده 

شود.
دکتر عین اللهی در بخش دیگری از سخنانش 
درباره طرح دارویار ابراز داشت: متاسفانه قاچاق 
معکوس دارو باعث شده بود که صدها میلیون 
نفر در خارج از ایران از داروهای داخل کشور 
تولید  صنعت  آن که  بدون  کنند؛  استفاده  ما 
داروی داخلی از این بازار بهره ای داشته باشد 
؛ همچنین معدودی از صنعتگران دارو به جای 
سودآوری از تولید و فروش دارو از اختالف ارز 
ترجیحی و ارز آزاد سود می بردند. طرح دارویار 

اجرایی شد تا چنین مشکالتی را مرتفع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
در این طرح اختالف ارز دولتی و آزاد را برای 

بیمه ها  به  مردم  دارویی  خرید  بنیه  تقویت 
می دهیم؛ ضمن آن که قیمت داروهای وارداتی 

و شیر خشک تا پایان سال   افزایش نمی یابد.
دکتر عین اللهی از معاونان بهداشت دانشگاه ها 
خواست جلسات قرارگاه جمعیت را در سطح 
دانشگاه ها به طور پیوسته برگزار کنند و افزود: 
این قرارگاه تنها متعلق به دانشگاه نیست و باید 
در سطح استان ها با حضور مسئوالن استانی 
. بحث مؤلفه های  باشد  فعال  تشکیل شود و 
اجتماعی مؤثر بر سالمت نیز الزم است خارج 
شود،  پیگیری  پزشکی  علوم  دانشگاه های  از 
خارج  مشکالت سالمت  از  بسیاری  رفع  زیرا 
از توان یک نهاد است و حوزه بهداشت باید با 
تمام حوزه ها در ارتباط وثیق باشد. وی افزود: 
درمان  بخش  مثل  بهداشت  حوزه  متاسفانه 
جبران  برای  ندارد؛  اختصاصی  درآمدهای 
این مشکل در هر سفر استانی بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تومان مصوبات بهداشتی داشته ایم تا 

کمبودها کمی جبران شود.

 عین اللهی: خانه های بهداشت نباید
 درمان محور شوند

امور جوانان وزارت ورزش و   معاون 
جوانان گفت: دولت باید توان خود را 
در حمایت از جوانان و نخبگانی که 
فعال هستند، صرف  از دولت  بیرون 

کند.
 وحید یامین پور در حاشیه بازدید از 
رویداد ملی هم افزا اظهارداشت: شعار 
دولت مردمی سیزدهم که پرچم آن 
را در دست گرفته صرفا در حد شعار 
نیست بلکه عقیده دولت این است که 
گام  بیانیه  تحقق  در  اصلی  گام های 
دوم انقالب و حرکت به سمت اهداف 
و  انقالب  پنجم  دهه  و  چهارم  دهه 
با  باید توسط مردم  پیشرفت عدالت 
ریل گذاری  و  بسترسازی  و  حمایت 

دولت به ثمر برسد.
توان  باید  دولت  واقع  در  افزود:  وی 
و  جوانان  از  حمایت  در  را  خود 
توانند  می  که  کند  صرف  نخبگانی 
گرفته،  دست  در  را  عمل  ابتکار 
واقع  را  آنها  کنند،  رصد  را  مسایل 
بینانه شناسایی و راه حل های عملی 
و واقع بینانه را پیشنهاد داده و تحقق 

ببخشند.
یامین پور تاکیدکرد: اگر این چرخه 
و فرایند اتفاق بیفتد دولت سیزدهم 
به هدف و طرح اصلی آن که دولت 

مردمی است نایل شده است.
اینکه مجموعه های  یادآور شد:  وی 
مردمی در قالب صدها موسسه مردم 
هر  که  و...  جهادی  های  گروه  نهاد، 
کدام در حیطه ای از مسایل مبتال به 
فعالیت می کنند ذیل عنوان  کشور 
اتفاق  اند  آمده  هم  گرد  افزایی  هم 
خوبی است که باید از سال ها قبل 
های  گونه  به  البته  افتاد،  می  اتفاق 
و  تخصصی  قلمروهای  در  مختلفی 
اینکه  ولی  بود  داده  رخ  اختصاصی 
دور  همه  کالن  چهارچوب  این  در 
هم جمع شدند گام بلندی برای هم 
و  مردمی  های  مجموعه  بین  افزایی 

نهاد حاکمیت و مدیریت باهم است 
رویداد  این  اصلی  واقع هدف  در  که 
در دستگاه  مدیران  تا  است  این  هم 
ابتکار  و  ظرفیت ها  از  مختلف  های 
های  مجموعه  توانمندی  و  عمل 

مردمی بهره مند شوند.
مدیران  همه  از  دعوت  با  پور  یامین 
از  دیدن  برای  کشور  مسئوالن  و 
پاویون  اظهارداشت:  رویداد،  این 
جوانان  و  ورزش  وزارت  اختصاصی 
برای معرفی ظرفیت هایی که از طریق 
اختیار  در  نهاد  مردم  های  سازمان 
قرار می گیرد، در حوزه های  دولت 
مختلف مانند اشتغال آفرینی، مهارت 
افزایی، ازدواج مشاوره و پیشگیری از 
طالق و... برقرار است که بسیار اتفاق 

خوب و مبارکی است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
و  ورزش  وزارت  جوانان  اجتماعی 
جوانان نیز در حاشیه بازدید از رویداد 
هم  ملی  رویداد  گفت:  افزا  هم  ملی 
افزا برای معرفی ظرفیت های مردمی 
مخصوصاً  مختلف  حوزه های  در 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های 

مدیریت فضاهای فرهنگی در استان 
ها و سطح جامعه رویداد بی نظیری 
این ظرفیت  با  تا همه مدیران  است 

آشنا شوند.
مهدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دستیابی  برای  داد:  ادامه  فر  متقی 
به اهدافمان در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی می توانیم از این ظرفیت 
بزرگ استفاده کرده و امیدوار باشیم 
که این مجموعه ها کمک کنند تا این 

اتفاق رقم بخورد.
پیشرفته  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
را دارد،  ترین مجموعه های مردمی 
اظهار داشت: شناسایی دقیق، ارزیابی 
مردمی  های  گروه  سازی  شبکه  و 
کماکان بزرگترین خالء کشور ما در 
این حوزه است و اال می توان گفت 
با ظرفیت ترین گروه های مردمی را 
در کشور داریم که واقعاً توانایی انجام 

بزرگترین کارها را دارند.
نخستین رویداد »هم افزایی ُمدیریت 
نهاد  همت  به   »۱۴۰۱ ایران 
و  تا ۴ مردادماه  ریاست جمهوری، ۲ 
با حضور هزار مجموعه  مردم نهاد در 

مصلی تهران برگزار می شود.
رویداِد  این  برگزاری  از  اصلی  هدف 
ملی، ایجاد زیرساخت برای آشنایی، 
با  کشور  مدیران  همکاری  و  ارتباط 
مجموعه های  و  شرکت ها  موسسات، 
حلقه   هم افزا  رویداد  است.  مردمی 
اتصالی میان شرکت های دانش بنیان، 
و  مؤسسات  خالق،  صنایع 
مجموعه های مردمی با مسؤالن است.

برگزاری  دوره  اولین  در  رویداد  این 
خود ضمن ارائه یک پلتفرم دیجیتال 
مجموعه های  تمام  معرفی  جهت 
شرکت های  و  مسئوالن  به  مردمی 
از  جلوه ای  تا  دارد  قصد  تخصصی 
این  در  شده  ثبت نام  هزاران شرکت 
سامانه را در مصلی امام خمینی پیش 

چشم مسئوالن کشور قرار دهد.«
در این رویداد مجموعه ای از بهترین 
مؤسسات  دانش بنیان،  شرکت های 
حضور  مردمی  نهادهای  و  فرهنگی 
موضوع  در هشت  که  یافت  خواهند 
کالن به ارائه راه کار، ایده و محصول 
کشور  مسائل  حل  جهت  خود 

می پردازند.

 دولت توان خود را در حمایت از نخبگان صرف کند

جامع  پیشرفت  ستاد  مدیرعامل   
فرمان اجرایی  ستاد   منطقه ای 

در  باید  نوآوری  گفت:  )ره(  امام   
و  باشد  کشور  مسائل  حل  راستای 
بر روی مسائل مهمی  این راستا  در 

تمرکز کند.
 محسن دوباشی در گردهمایی اولین 
رویداد ملی نوآوری اجتماعی )نوپیا( 
اجتماعی  نوآوری  جریان  افزود: 
و  نیست  کشور  در  جدیدی  موضوع 
در طول یک دهه گذشته در مفاهیم 
مختلف درباره آن صحبت شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع می تواند 
و  باشد  داشته  جدی  دستاوردهای 
نوپیا نخستین اقدام برای جمع شدن 
است،  کشور  اجتماعی  نوآوری های 
فرصتی  اولین  نوپیا  داشت:  اظهار 
مختلف  گروه های  همه  که  است 
مختلف  مسائل  باب  در  اجتماعی 

گردهم آمده اند.
سال  یک  در  داد:  ادامه  دوباشی 
نوآوری  با گروه های مختلف  گذشته 
تعدادی  و  کردیم  صحبت  اجتماعی 
انتخاب شدند که در نمایشگاه نوپیا 

حضور داشته باشند.
وی گفت: عرصه های اجتماعی عرصه 
است  جدید  موضوعات  و  فرصت 
بنابراین اولین موضوع این است صرفاً 
به آسیب های اجتماعی توجه نشود و 
به فرصت های ورزش، محیط زیست، 
آموزش، حوزه زنان و سالمت بیشتر 

فکر می کند.
دوباشی بیان کرد: نوآوری اجتماعی 
به مشارکت مردم بسیار توجه دارد و 
باید تکنولوژی به میدان آمدن مردم 
باشد  برای حل مسئله وجود داشته 
که نوآوری اجتماعی کلید اصلی این 

موضوع است.
جامع  پیشرفت  ستاد  مدیرعامل 
فرمان  اجرایی  ستاد   منطقه ای 
مثال  طور  به  گفت:  )ره(  امام 
کشور  در  معلولی  چند  خانواده های 
وجود دارند که فشار مشکالت جامعه 
گروه های  و  است  بیشتر  آن ها  بر 
موضوع  این  برای  اجتماعی  نوآور 

راه حل هایی ارائه دادند.
در  باید  نوآوری  اینکه  بیان  با  وی 
باشد،  کشور  مسائل  حل  راستای 

گفت: هر کسی که در حوزه نوآوری 
موضوع  باید  می کند  کار  اجتماعی 
نوآوری  را تشریح کند که چرا  خود 

اجتماعی می تواند حل مسئله کند.
نوآوری  حوزه  کرد:  اضافه  دوباشی 
باید  نیازمند پیشرفت کشور است و 
را  نوآوری  جریان  ایران  آینده  برای 

خلق کنیم که نوپیا ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در رویداد اول بیش 
کشور  در  را  نوآوری  مرکز   ۴۲ از 
به  توجه  با  گفت:  کردیم،  شناسایی 
برنامه ها  تعویق  و  فیزیکی  فضای 
موجب شد در خدمت ۲۲ مجموعه 
کهکشان،  اتم،  که  باشیم  نوآوری 
قوه  خالق  خانه  صدران،  ماموت، 
این  پایا و متد در  اندیشکده  مقننه، 
رویداد حضور دارند و در عرصه های 
حال  در  نوآوری  موضوع  مختلف 

شکل گیری است.
جامع  پیشرفت  ستاد  مدیرعامل 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  منطقه ای 
گردآوری  اولین  امروز  داد:  ادامه 
مسئوالن حوزه نوآوری است و نوپیا 
اجتماعی  نوآوری های  هویت جمعی 

است.
اکوسیستم  اینکه  بیان  با  دوباشی 
پدیده  و  جریان  می تواند  نوآوری 
امیدواریم  که  باشد  در کشور  جدید 
اثرگذار باشد، افزود: موضوع اثرگذاری 
باید در کشور توسعه پیدا  اجتماعی 

کند.
وی گفت: نوآوری اجتماعی صرفاً به 
آسیب های اجتماعی توجه نمی کند و 
به حوزه ها و ظرفیت های مهم دیگری 
در حوزه  ما  دارد؛  ویژه ای  توجه  هم 
نوآوری اجتماعی سعی داریم ادبیات 
اجتماعی  فرصت های  سمت  به  را 

ببریم.
دوباشی بیان کرد: اگر امروز دولت از 
مردمی سازی صحبت می کند، نیاز به 
یک فناوری است و باید با تکنولوژی 
نوآوری  موضوع  و  آمد  میدان  به 

اجتماعی مسائل را حل خواهد کرد.
رئیس شورای سیاست گذاری رویداد 
بتوانیم  باید  ما  گفت:  نوپیا  ملی 
حل  راستای  در  را  نوآوری  موضوع 
مسائل کشور به کار ببریم و نوآوری 
اجتماعی تمرکز بر روی مسائل دارد.

نوآوری باید در 
راستای حل مسائل 

کشور باشد

خبر

رخشانی مهر مطرح کرد؛

افزایش سه برابری مشارکت خیرین در 
امر مدرسه سازی

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: 
با افزایش تعهدات خیرین خوشبختانه سهم تخصیصی 

دولت هم بیش از سه برابر شده است.
توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس  رخشانی مهر  مهراله   
از  فارس  استان  به  و تجهیز مدارس در سفر یک روزه 
و  نی ریز  استهبان،  شهرستان های  آموزشی  فضاهای 
بختگان بازدید کرد و در جریان روند احداث فضاهای 

آموزشی این مناطق قرار گرفت.
تقویت  برای  بسیاری  اقدامات  این که  به  اشاره  با  وی 
نوسازی و خیرین مدرسه ساز  تعامالت میان مجموعه 
انجام شده است، از افزایش سه برابری مشارکت خیرین 
در امر مدرسه سازی خبر داد و گفت: با افزایش تعهدات 
خیرین خوشبختانه سهم تخصیصی دولت هم بیش از 

سه برابر شده است.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
ضمن بازدید از پروژه های نیمه تمام و در حال احداث 
و چند مدرسه قدیمی و فرسوده در شهرستان نی ریز 
اظهار کرد: در خصوص مدارس نیازمند مقاوم سازی و 
این شهرستان  به  اعتباراتی  نیز  بازسازی  و  تخریب  یا 

تخصیص داده خواهد شد.
در  نیمه تمام  طرح های  تکمیل  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
این  افزود:  دارد،  قرار  مدارس  نوسازی  اولویت سازمان 
اتخاذ  و  مشکالت  بهتر  شناسایی  به  منجر  بازدیدها 
تصمیمات سنجیده تر می شود و روند اجرای پروژه های 
نیمه تمام سرعت بیشتری خواهند گرفت، که امیدواریم 
بخشی در مهرماه و تعدادی را نیز تا دهه فجر امسال 

تحویل دهیم.
رخشانی مهر با اشاره به آغاز طرح ساماندهی مدارس 
سنگی و کانکسی باالی ۱۰ دانش آموز در سراسر کشور، 
اظهار کرد: نوسازی مدارس استان فارس به دلیل وجود 
استان  این  در  کانکسی  و  باالی مدارس سنگی  تعداد 
دارد  طرح  این  اجرای  در  سنگینی  مسئولیت  پهناور 
زمینه  این  در  استانی  دستگاه های  سایر  امیدوارم  که 

همکاری مطلوبی داشته باشند.

4

حل مشکل تامین قطعات حلزون شنوایی تسریع می شود
 مدیر طرح و برنامه هیات امنای صرفه جویی ارزی برای 
همکاری با سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت جهت تسریع در رفع مشکل تامین قطعات 
پروتز حلزون شنوایی بیماران اعالم آمادگی کرد.به  نقل  
از هیات منای صرفه جویی ارزی، هومن نریمانی با اشاره 
کاشت  زمینه  در  شده  ارائه  خدمت  اهمیت  و  ارزش  به 
حلزون شنوایی گفت: ناشنوایی تنها معلولیتی است که 
کامل  صورت  به  شنوایی  حلزون  کاشت  عمل  انجام  با 
رفع معلولیت می شود و بیمار کاشت حلزون شده امکان 

داشتن یک زندگی کامال عادی را خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به قدمت ۳۰ ساله اعمال کاشت 
بیماران  اکنون  خوشبختانه  کشور،  در  شنوایی  حلزون 
کاشت حلزون شده ای را داریم که در رشته های مختلف 
و  هوانوردی  دندانپزشکی،  پزشکی،  جمله  از  تحصیلی 

حقوق عالی ترین مدارج ترقی را طی کرده اند.
حلزون  کاشت  عمل  انجام  کرد:   خاطرنشان  نریمانی 
گام  که  است  بخشی  بین  همکاری  یک  نتیجه  شنوایی 
اول آن با شناسایی بیماران دچار ناشنوایی شدید و عمیق  

در مراکز غربالگری شنوایی کشور که وابسته به سازمان 
بهزیستی یا زیرنظر معاونت بهداشت وزارت بهداشت است، 
آغاز می شود و در مرحله بعد، بیماران با معرفی به مراکز 
کاشت حلزون پانزده گانه کشور که زیر پوشش و نظارت 
امکان  لحاظ  از  هستند  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت 
انجام عمل کاشت شنوایی مورد بررسی قرار می گیرند و 
تامین  برای  کاشت  عمل  انجام  شرایط  احراز  در صورت 
پروتز حلزون شنوایی به هیات امنای صرفه جویی ارزی 

معرفی می شوند. 
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اخبار

سرپرست فرمانداری داالهو:

مشکل اتصال دهستان ریجاب به شبکه 
گاز سراسری به زودی رفع می شود

پیگیری های  با  گفت:  داالهو  فرمانداری  سرپرست 
اسالم  مردم  نماینده  و  کرمانشاه  استاندار  مستمر 
آباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی مشکل 
اتصال دهستان ریجاب به شبکه گاز سراسری بزودی 

رفع می شود.
بهره  مشکل  رفع  جلسه  افزود:  جلیلیان«  »کیومرث 
مندی مردم شهر ریجاب و روستاهای تابعه دهستان 
حضور  با  با  آینده  هفته  طی  گاز،  نعمت  از  مذکور 
نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، معاونین استاندار 
حضور  با  ذیربط  اجرایی  های  دستگاه  و  کرمانشاه 
این  مردم  که  شود  می  برگزار  کرمانشاه   استاندار 

روستاها بتوانند از نعمت گاز برخوردار شوند.
سرپرست فرمانداری داالهو در ادامه گفت: دهستان 
ولی  دارد  نفر  هزار  هشت  از  بیش  جمعیتی  ریجاب 
این  در  گازرسانی  شبکه  تعبیه  از  یکسال  از  بیش 
منطقه گذشته که به سبب قرار گرفتن بخشی از خط 
اتصال شبکه در محدوده استحفاظی ارتش جمهوری 

اسالمی با مانع مواجه بود.
ستاد  در  متولیان  مساعدت  با  کرد:  اضافه  جلیلیان 
کل نیروهای مسلح در کوتاه ترین زمان ممکن مردم 
از نعمت گاز بهره مند می  بزرگوار دهستان ریجاب 

شوند.
سرپرست فرمانداری داالهو افزود: پروژه گازرسانی به 
۱۴ روستای شهرستان داالهو و آغاز عملیات اجرایی 
۲۰ روستای شهر گهواره با مجموع اعتبار ۵۷ میلیارد 
تومان آغاز شد که با بهره برداری از این ۱۴ روستا با 
اعتبار ۲۴ میلیارد تومان تعداد ۴۸۰ خانوار از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار می گردند.
به گفته جلیلیان ۲۰ روستای در دست اجرا با اعتبار 
۳۳ میلیارد تومان نیز زمینه برخورداری ۶۵۰ خانوار 

از نعمت گاز را فراهم می نماید.
میلیارد  داالهو ۱۵۲  تصریح کرد: در شهرستان  وی 
تومان پروژه تعریف شده و عالوه بر پروژه های مذکور 
در  تومان  میلیارد   ۸۰ اعتبار  با  دیگر  روستای   ۴۳

مرحله انتخاب پیمانکار است.

شهردار: بیستون باید به شهر 
ویژه تبدیل شود

 شهردار بیستون با اشاره به اینکه سیما و منظر این 
شهر تاریخی در حد و اندازه نام و آوازه جهانی آن 
نیست، گفت: بیستون باید به عنوان یک شهر ویژه 
در نظر گرفته شود تا بتوانیم آن را به جایگاه واقعیش 

برسانیم.
»رضا فرح بخش« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
هنوز  جهانی  شهر  این  اینکه  از  گالیه  ضمن  ایرنا 
به  بیستون  امکانات  داشت:  اظهار  ندارد،  کمربندی 
عنوان دروازه اصلی و ورودی استان کرمانشاه در حد 
نامه ای به  لذا در  اندازه یک شهر جهانی نیست  و 
و  مطرح  را  موجود  مشکالت  فرهنگی  میراث  وزیر 
نظر  در  ویژه  شهر  عنوان  به  بیستون  کردیم  تقاضا 

گرفته شود.
الزهرا  مشکالت شهرک  رفع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیستون یکی از مطالبات مطرح شده با وزیر میراث 
فرهنگی بود، گفت: این شهرک در محدوده میراث 
قرار گرفته و ساخت و سازی در آن انجام نمی شود 
لذا با پیگیری های آقای رضایی نماینده مجلس این 
مساعد  قول  هم  ضرغامی  آقای  و  مطرح  مشکالت 

برای رفع این مشکالت دادند.
شهردار بیستون ۲ پروژه را برای این شهر در سفر 
ریاست جمهوری قابل پیگیری و بهره برداری دانست 
پیشرفت  درصد   ۷۰ با  ولیعصر  نمازخانه  گفت:  و 
و  می رسد  برداری  بهره  به  امسال  اربعین  فیزیکی، 
به  از شهرک های بیستون هم  آسفالت معابر یکی 

زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا؛ مجموعه تاریخی بیستون در جنوب 
غربی شهر بیستون واقع شده و در ۲۲ تیر ماه سال 
۱۳۸۵ به شماره ثبت ۱۲۲۲ در فهرست آثار جهانی 

به ثبت رسیده است.
بیستون در ۳۰ کیلومتری شرق کرمانشاه از مناطق 
کهن ایران محسوب می شود که آثار تاریخی به جا 
از مناطق دیدنی و  امروز یکی  این منطقه  از  مانده 

گردشگری کشور محسوب می شود.
طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی،  ی  محوطه  عرصه  در 
بیستون ۲۸ اثر ثبت شده ملی وجود دارد و تاکنون 
در حریم آن نیز بیش از ۱۵۰ اثر تاریخی شناسایی 
شده که از این تعداد ۸۸ اثر آن در فهرست میراث 

ملی به ثبت رسیده است.
پایگاه پژوهشی میراث جهانی بیستون نیز در سال 

۱۳۷۹ تاسیس شده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمانشاه با اشاره به سه رویداد مهم 
عملیات مرصاد بازگشت آزادگان و آزادسازی 
در  ماه  مرداد  در  مقدس  دفاع  دوران  پاوه 
استان کرمانشاه گفت: مردادماه باید به نام ماه 
مقاومت، ایستادگی و وفاداری مردم کرمانشاه 
به نظام و کشور در دوران دفاع مقدس ثبت 

شود.
جلسه  در  شنبه  روز  پورهاشمی«  محمد   «  
شورای هماهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه 
سلیمانی  قاسم  شهید  سرسرای  در  که 
و  در چهارم  ما  افزود:  برگزار شد،  استانداری 
ایستادگی  مقاومت،  شاهد  مردادماه  پنجم 
مردم کرمانشاه در کنار رزمندگان دفاع مقدس 
عملیاتی  در  که  هستیم  مرصاد  عملیات  در 

غرورآفرین پشت منافقین را شکستند.

مرصاد،  عملیات  در  افزود: صدام حسین  وی 
به  تواند  نمی  خودش  نیروهای  با  دید  وقتی 
از  امکانات  تمام  با  برساند  آسیب  کشورمان 
منافقین حمایت کرد اما با مقاومت و ایستادگی 
و خود گذشتگی مردم کرمانشاه مواجهه شد و 
دارد  جا  و  محتمل شدند  را  شکست سختی 
همیشه یاد و خاطره این عملیات غرور آفرین 

را گرامی بداریم.
آفرین  غرور  عملیات  به  ادامه  در  پورهاشمی 
مردم  ویژه  به  کرمانشاه  استان  مردم  دیگر 
انقالب  اوایل  در  شهر  این  آزادسازی  در  پاوه 
اشاره کرد و گفت: ۲۶ مردادماه روز ملی و با 
اهمیت دیگری در تاریخ انقالب اسالمی است. 
در این روز مردم پاوه در کنار رزمندگان اسالم، 
جایگاه  هیچ  که  انقالب  ضد  گروهک های 
از  را  ندارند  ایران  مرم  میان  در  پایگاهی  و 

کشورمان بیرون انداختند و حماسه بزرگی را 
رقم زدند.

طول  در  کرمانشاه  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
به  خود  وفاداری  مقدس  دفاع  سال  هشت 
انقالب و نظام را ثابت کردند، تاکید کرد که 
باید با برگزاری برنامه های در خور شایسته یاد 
و خاطره آن ایام را گرامی داشت و ارزش های 

آن را به نسل بعدی انتقال دهیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
مهم  رویداد  سومین  کرمانشاه  استانداری 
بازگشت  را  استان  در  ماه  مرداد  اهمیت  با  و 
عنوان  مان  اسالمی  مهین  سرافراز  آزادگان 
کرد که از مرز بین المللی خسروی وارد کشور 
نظیر  بی  و  باشکوه  استقبال  گفت:   و  شدند 
مردم کرمانشاه از آزادگان سرافراز در آن روز 

فراموش نشدنی است.
پورهاشمی در ادامه از همه فرمانداران استان 
برگزاری  برنامه های ستاد  کرمانشاه خواست 
این سه رویداد بزرگ استان و همچنین هفته 
دفاع مقدس را باشکوه تشکیل دهند و افزود: 
یکی از مهمترین وظایف فرمانداران برگزاری 
مراسم های ملی مذهبی به ویژه مناسبت های 
و  باشکوه  بسیار  باید  که  است  مقدس  دفاع 

پررنگ انجام شود.
وی همچنین از ادارات و شهرداری ها استان 
خواست در مناسبت های دفاع مقدس باید به 
تبلیغات محیطی و فضا سازی مناسب مبادرت 
کنند و ابراز تاسف کرد این موضوع در سطح 
استان کرمانشاه نسبت به دیگر استان ها کم 
رنگ تر است و باید در روزهای مناسبتی به 
ویژه موضوعات دفاع مقدس باید کاری کنند، 
مردم آن رویداد را حس کنند که امروز چه روز 
مهمی بوده چه کسانی برای امنیت و سرافرازی 

کشور مجاهدت کردند.

برنامه های دفاع مقدس باید مردم محور برگزار 
شود

پورهاشمی در بخش پایانی صحبت های خود 
تاکید کرد: تمام برنامه های مربوط به دوران 
مشارکت  با  و  محور  مردم  باید  مقدس  دفاع 
ها  برنامه  این  زیرا  شود،  برگزار  مردم  خود 

مربوط به خود مردم و برای آنها است.
رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  وی 
دوران  های  گنجینه  از  برداشت  خصوص  در 
دفاع مقدس بیان داشت: یکی از اولویت های 
مهم برگزاری برنامه ویژه دفاع مقدس انتقال 
فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش ها به جوانان 
است  کرد که در برگزاری این برنامه ها باید 

مد نظر قرار گیرد.
کرمانشاه ۳۰ هزار ایثارگر دارد

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۷۱ 
کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد، مردم 
و  هزار  شامل ۹  ایثارگر  هزار  استان ۳۰  این 
و ۷۵۰  هزار  و  جانباز  هزار  شهید، ۱۹   ۸۰۰

آزاده تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
همچنین تقدیم ۸۵۰ زن شهیده، ۱۵۵۰ بانوی 
جانباز و ۷۵۰ شهید زیر ۱۵ سال از سندهای 
این استان است، رتبه اول زنان  افتخار مردم 
بیشترین  که  استان  دومین  و  کشور  جانباز 
اسالمی  انقالب  تقدیم  را  شهیده  زنان  تعداد 

کرده از آن کرمانشاه است.
بیش از ۲۷ عملیات طی دوران دفاع مقدس 
در کرمانشاه از جمله مرصاد، بازی  دراز، تنگ 
حاجیان، محمد رسول  اهلل )ص(، والفجر ۱۰، 
مطلع الفجر انجام شده و همچنین شهر نودشه 
و روستاهای زرده و دیره شهرستان داالهو در 
دوران جنگ تحمیلی بمباران شیمیایی شدند 
و اینها همگی سندی بر حقانیت و مظلومیت 

مردم این دیار است.

معاون استاندار کرمانشاه:مرداد؛ ماه مقاومت و 
ایستادگی مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس است

اخبار

فرماندار جوانرود: دهیاران و شوراهای 

شهرستان برای مقابله با کاهش جرم تالش کنند

فرماندار جوانرود، اقدامات پیشگیرانه را مهمترین راهکار مقابله 
با جرائم عنوان کرد و گفت: شوراها و دهیاری ها می توانند نقش 
کلیدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند و باید در 

این راستا بیشتر تالش کنند.
شوراهای  و  دهیاران  گردهمایی  در  نقشبندی«  »سعدی   
اسالمی شهرستان جوانرود با موضوع آموزش پیشگیری از وقوع 
جرم، افزود: آموزش های تخصصی و با کیفیت از مهمترین این 
اقدامات است که باید با برنامه ریزی مناسب این مهم در دستور 

کار مسئوالن قرار گیرد.
وی اظهار داشت: دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی در درون 
روستا می توانند با شناسایی آسیب های اجتماعی و نقاط جرم 
خیز و اطالع رسانی آن به دستگاه قضایی، در ایجاد امنیت پایدار 

نقش مهمی را ایفا کنند.
و  حفظ  اهمیت  نیز  جوانرود  شهرستان  دادگستری  رییس 
حراست از منابع طبیعی را یادآور شد و گفت: دهیاران و شورای 
اسالمی باید تمام تالش خود را بکار گیرند تا از اراضی ملی 
،منابع طبیعی و بیت المال به نحو احسن پاسداری و حفاظت 
کنند و مجموعه دادگستری نیز با تمام توان در این امر خطیر 

کمک خواهد کرد.
راهکارهای  دادن  قرار  اولویت  درباره  شفیعی«  »نریمان 
پیشگیرانه در جامعه فزود: همه ما واقفیم که پیشگیری بهتر از 
پیگیری پرونده در راهروهای محاکم قضایی است و باید سعی 
کنیم کمترین هزینه را برای پیگیری داشته باشیم و بیشترین 

هزینه را در حوزه پیشگیری به کار گیریم.
کرمانشاه  استان  دادگستری  وقوع جرم  از  پیشگیری  مسئول 
هم بر اهمیت رعایت نظم و قانون و قانون مند بودن به اجرای 
محوله  وظایف  سرفصل های  در  شده  ارائه  برنامه های  صحیح 
و  شوراها  گفت:  و  کرد  بیان  را  مطالبی  دهیاران  و  شوراها 
دهیاران باید با اولویت صلح و سازش و باال بردن سطح آگاهی 
ها در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم  در 

جامعه تالش کنند.
»هدایت حیدری« با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است 
افزود: در راستای حفظ حقوق عامه اگر نسبت به پیشگیری 
جامعه  و  المال  بیت  بر  گزافی  های  هزینه  باشیم  تفاوت  بی 

تحمیل می شود.
اقدامات  براهمیت  نیز  جوانرود  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: اگر در حوزه پیشگیری اقداماتی 
انجام نگیرد مشکالت جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی بیشتر می شود و آسیب های ناشی از آن جبران 

نمی شود.
نهادها  و  ادارات  افزود: در حوزه پیشگیری  »نامدار حسینی« 
نبایستی بی تفاوت بلکه باید با جدیت به وظایف خود عمل 

کنند.
با  اسالمی  شوراهای  و  دهیان  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
وظایف خود آشنا نیستند، اظهار داشت: اعضا شوراهای اسالمی 
و دهیاران باید بیشتر با وظایفی که برعهده گرفته اند، آشنا 

شوند.

کارخانه نوآوری ایرانیان در میانه  

کلنگ زنی شد

شهرستانی،  مسووالن  از  جمعی  با حضور  آیینی  در 
در  میانه  کندوان  بخش  در  ایرانیان  نوآوری  کارخانه 

زمینی به وسعت ۵۰ هکتار کلنگ زنی شد.
 رییس هیات مدیره شرکت مگاصا در تشریح جزئیات 
طرح گفت: این طرح طبق تفاهم نامه معاونت علمی 
فن آوری ریاست جمهوری؛  شرکت مگاصا؛ معاونت 
علمی پارک فناوری استان آذربایجان شرقی و معاونت 
استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میانه اجرا می 

شود.
صمد مرسلی افزود: این طرح در ۲ بخش آموزش و 
صنعت فعال خواهد شد که در بخش آموزش، تولید 
و به مرحله کسب و کار رساندن نیروهای کارآفرین  
سرمایه  جذب  نیز  صنعت  بخش  در  و  بوده  هدف  
از  بزرگ  و  کوچک  آوران  فن  و  صنعتگران  گذاران، 
شهرستان، استان و کشور و شرکت های فن آور بین 
المللی جهت ایجاد سوله ها، آزمایشگاه ها و فضاهای 
رفاهی و فرهنگی با مزیت ایجاد رقابتی هدف طرح 

مذکور است.
وی اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری اولیه طرح پنج 
تا ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از طریق بازار 

سرمایه تامین شده و مبتنی به بانک نیست.
مرسلی با تاکید بر اینکه تامین مالی سرمایه گذار صرفا 
آوردن پول نقد نیست، گفت: سرمایه گذار می تواند در 
قابلیت های  از  اولیه آورده و  قالب کاتالیزور سرمایه 
ایجاد  فرهنگی،  های  ظرفیت  و  اجتماعی  اقتصادی 

ثروت کرده و باعث توسعه فرهنگ اقتصادی شود.
فرماندار ویژه میانه نیز در آیین کلنگ زنی کارخانه 
در  ابتکار  و  نوآوری؛ خالقیت  گفت:  ایرانیان  نوآوری 

تولید تنها راه دستیابی به توسعه پایدار است.
مسعود سعادتی با اشاره به اینکه نوآوری، کلید واژه 
رشد و توسعه در دنیاست، اضافه کرد: در عصر حاضر و 
در امر تولید دانش و محصول نیازمند نوآوری هستیم 
معظم  مقام  سوی  از  سال  شعار  اساس  همین  بر  و 
رهبری به نام تولید و اقتصاد دانش بنیان عنوان شده 
است که دارای ویژگی هایی از قبیل اتکاء به درون، 
استفاده از دانش بومی و ظرفیت مردم کشور بوده و به 
هیچ عنوان مورد تحریم و سانسور قرار نگرفته، ضمن 

اینکه قیمت بهره وری و تولید را کاهش می دهد.

5استان ها

به  خود  استانی  سفر  در  جمهور  رییس   
کرمانشاه درپی درخواست مردم، مسووالن و 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 
با  اشتغال  ایجاد  و  بیکاری  رفع معضل  برای 
راه اندازی قرارگاه ملی کاهش رفع بیکاری در 
استان موافقت کرد و استانداری کرمانشاه نیز 
در این راستا بسته اشتغالزایی برای طرح در 

قرارگاه را تدوین کرد.
 استان کرمانشاه که با ۲ میلیون نفر جمعیت 
و  از مساحت  در ۱۴ شهرستان، ۱.۵ درصد 
۲.۴ درصد جمعیت کشور را در بر می گیرد، از 
سال ۱۳۵۵ یکی از استان های با نرخ بیکاری 
باال بوده و تاکنون نرخ بیکاری آن از میانگین 
کشوری پایین تر نیامده است بطوریکه چهار 
قرار  استان  این  در  کشور  بیکاران  از  درصد 

دارند.
بر اساس آخرین آمار رسمی، استان کرمانشاه 
 ۳۸ تعداد  این  از  که  دارد  بیکار  هزار   ۹۸
هزار نفر معادل ۴۰ درصد دانش آموختگان 
دانشگاهی هستند که به دلیل نداشتن مهارت 
کافی، نتوانستند شغلی پیدا کنند لذا بیکاری، 
تورم باال و پایین بودن درآمد سرانه شهروندان 
کرمانشاهی بزرگترین مشکل استان است که 
مردم امیدوارند با تحقق مصوبات و وعده های 
رییس جمهور و اعضای هیات دولت، بخشی 
بیکاری و اشتغال برطرف  از مشکالت حوزه 

شود.
مردم و مسووالن استان کرمانشاه در جریان 
اعضای  از  جمعی  و  جمهور  رییس  سفر 
به صورت یکپارچه و  به استان  هیات دولت 
هماهنگ کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال 
را مهمترین معضل حال حاضر استان اعالم 
این  به  دولت  ورود جدی  خواستار  و  کردند 
موافقت  با  درخواست  این  که  موضوع شدند 

اهلل  آیت  و  روبرو شد  رییس جمهور  شخص 
رییسی در این سفر چندین بار بر رفع معضل 

بیکاری در کرمانشاه تاکید کرد.
مردم  پرشور  اجتماع  در  جمهور  رییس 
شهرستان سرپل ذهاب با اعالم اینکه مساله 
همه  در  دولت  اولویت های  جزو  اشتغال 
مناطق کشور است و در این زمینه گام های 
طرح  گفت:  شد،  خواهد  برداشته  اساسی 
تکمیل سامانه گرمسیری برای اشتغالزایی و 
درآمدزایی مردم این منطقه یکی از اولویت ها 

و حتما از مصوبات سفر است.
اجتماع  این  در  همچنین  رییسی  اهلل  آیت 
موضوع ایجاد اشتغال را از اولویت های منطقه 
دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال برای 
دختران و پسران از مسایل مهم و محوری و 
از دغدغه های دولت برای این منطقه است. 
زمینه اشتغال در عرصه کشاورزی و دامداری 
در این منطقه بسیار مهیا است و نباید اشتغال 
را فقط کار اداری ببینیم. باید به کارهای مولد 
که تولید را در کشور رونق می دهند، اهمیت 

بیشتری داد.
اینکه مردم  بیان  با  رییس جمهور همچنین 
اشتغال  دغدغه  نباید  امروز  کرمانشاه  استان 
داشته باشند، گفت: امروز یکی از دغدغه ها و 
مشکالتی که ما را در همه مناطق کشور رنج 
می دهد، مسأله رفع بیکاری است و ان شاءاهلل 
در این رابطه گام های اساسی برداشته خواهد 

شد.
فعاالن  جمع  در  همچنین  رییسی  اهلل  آیت 
اعالم کرد: مسأله  استان کرمانشاه  اقتصادی 
نگران کننده است و  بیکاری کرمانشاه بسیار 
دولت  وظیفه  و  مردم  حق  مشکل  این  رفع 
است. بخش خصوصی نیز در این زمینه وارد 
شده و هر اقدامی که می تواند انجام دهد. در 

کشور مشکل حل نشدنی وجود ندارد.
رئیس جمهور در این نشست همچنین محور 
دامداری  کشاورزی،  را  کرمانشاه  در  اشتغال 
برای  باید  داشت:  اظهار  و  برشمرد  و صنایع 
راه اندازی صنایع نیمه تعطیل و تعطیل تالش 
کلنگ زنی  دنبال  به  مردمی  دولت  شود. 
طرح های جدید نیست، بلکه تالش می کنیم 
مشکل واحدها و طرح های معطل حل شود و 

به چرخه تولید بازگردند.
پرشور  جمع  در  همچنین  رییسی  اهلل  آیت 
مردم کرمانشاه در ورزشگاه حضرت امام )ره( 
استاندار  فعالیت  آغاز  در  اینکه  به  اشاره  با 
کرمانشاه به ایشان توصیه کردم که ماموریت 
اصلی شما در این استان با چنین سابقه ای از 
سلحشوری و ایستادگی، مسأله اشتغال است، 
نیروهای جوان  این همه  با  خاطرنشان کرد: 
تحصیلکرده آماده کار و تالش و ظرفیت های 
خوبی که استان در حوزه های مختلف صنعت، 
کشاورزی و معدن دارد، نباید شاهد بیکاری 
قطب  می تواند  کرمانشاه  باشیم.  استان  در 

کشاورزی منطقه باشد.
رییس جمهور در ادامه سخنانش با تشکر از 
برای  همه زحماتی که در سال های گذشته 
پیشرفت کرمانشاه کشیده شده است، تصریح 
وقتی  اما  تالش ها،  این  همه  وجود  با  کرد: 
نگاه  مردم  خواسته های  و  استان  چهره  به 
می کنیم، می بینیم که وضعیت باید متفاوت از 
این می بود و با این همه ظرفیت نباید شاهد 

بیکاری در استان باشیم.
آیت اهلل رییسی همچنین در دیدار با خانواده 
شهدا، ایثارگران و نخبگان استان کرمانشاه، با 
اشاره به مشکل اشتغال در استان کرمانشاه، 
برای  قرارگاه  یک  استان  این  در  باید  گفت: 
این  در  جوانان  شود؛  تشکیل  اشتغال  ایجاد 
منطقه نباید احساس بیکاری کنند. حل این 

مشکل نیازمند اراده است.
شورای  جلسه  در  همچنین  جمهور  رییس 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  اداری استان کرمانشاه 
وجود مشکالتی نظیر بیکاری زیبنده استان 
کرمانشاه نیست، افزود: رفع این مشکالت نه 
با سخنرانی و بخشنامه که با حرکت جهادی 

در عمل و اجرا میسر خواهد شد.
وی با ضروری دانستن ایجاد یک قرارگاه برای 
رفع مشکل بیکاری در استان کرمانشاه، اظهار 
داشت: همه دستگاه ها در ایجاد وظیفه دارند و 
هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت 

مستثنی بداند.
از  جمعی  و  جمهور  رییس  سفر  جریان  در 

اعضای هیات دولت به استان، معاون اجرایی 
رییس جمهور از پیش بینی اختصاص ۱۵ هزار 
حل  برای  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد 
مشکل بیکاری کرمانشاه خبر داد و گفت: یکی 
از مشکالت استان باال بودن نرخ بیکاری است 
و برای حل آن، دولت در گام اول طرح های 

راکد و نیمه تمام را تکمیل خواهد کرد.
در  مصوبات  افزود:  مرتضوی«  صولت  »سید 
دو بخش تعریف شده است؛ نخست طرح های 
عمرانی هستند که با ۳۰ دستگاه اجرایی توافق 
شده تا منابع مناسب برای اجرای ۱۸۲ طرح 
عمرانی در حوزه زیر بنایی، راه و شهرسازی، 
مسکن، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و 

آموزش و پرورش پیش بینی شود. 
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده 
در این استان باال بودن نرخ بیکاری است که 
رییس جمهور دستور بررسی آن را داده که 
در گام اول باید طرح های راکد و نیمه تمام 

را تکمیل کرد.
معاون اجرایی رییس جمهور افزود: به همین 
منظور حدود ۲۰۰ توافق در حوزه اقتصادی 
صورت گرفته است تا در مرحله نخست حدود 
۷۵ طرح راکد فعال شود و طرح های نیمه 

تمام با پیش بینی های الزم صورت گیرد.
مرتضوی گفت: عالوه بر۱۵ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای برون رفت از مشکالت بیکاری 
و  مسکن  حوزه  در  خوبی  تسهیالت  استان 
ازدواج پیش بینی شده است که البته مبالغ 
با  جمهور  رییس  امروز  سفر  در  هم  دیگری 
دستوراتی که صادر شده به این مبلغ اضافه و 

در جمع بندی نهایی اعالم می شود.
و  جمهور  رییس  تیرماه   ۲۳ سفر  از  پس 
استان  به  دولت  هیات  اعضای  از  جمعی 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  کرمانشاه 
استاندار کرمانشاه در جلسه هماهنگی تشکیل 
استان کرمانشاه  بیکاری  نرخ  قرارگاه کاهش 
اشتغالزایی  بسته  تدوین  از   استانداری  در 
۶ وجهی برای طرح در قرارگاه ملی کاهش 
نرخ بیکاری استان کرمانشاه خبر داد و گفت: 
از  اشتغال یکی  ایجاد  و  بیکاری  نرخ  کاهش 

ماموریت های اصلی مدیران استان است.
»بهزاد باباخانی«، افزود: دستور رئیس جمهور 
برای تشکیل قرارگاه ملی کاهش نرخ بیکاری 
یکی از بهترین مصوبات سفر است و فرصت 
آن  از  تا  داده  قرار  استان  پیش روی  طالیی 
ملی  سطح  در  استان  مشکالت  طرح  برای 
نرخ  کاهش  برای  اساسی  اقدامات  انجام  و 

بیکاری استفاده کنیم.

پیگیری مصوبات سفر استانی دولت

شمارش معکوس دولت برای کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه
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استیلی: اکنون زمان اتحاد و 
همدلی است

باقی مانده  کوتاه  زمان  در  گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مدیر   
از همه چیز مهمتر است. حوزه  اتحاد و همدلی  تا جام جهانی، 
تصمیمات  با  تداخلی  است  این  تالشم  و  را می شناسم  وظایفم 

سرمربی و کادرفنی در این حوزه ایجاد نشود.
به  اشاره  با  گفت وگویی  در  ملی  تیم  مدیر  استیلی«  »حمید 
اتفاقات هفته های گذشته پیرامون تیم ملی و موضوعات مطرح 
شده، اظهار داشت: زمانی پیراهن پرافتخار تیم ملی کشورم را 
بر تن داشتم و االن افتخار خدمتگذاری به تیم ملی در جایگاه 
دیگری را تجربه می کنم. با برخی تخریب ها و کم لطفی ها بیگانه 
نیستم اما اگر شما به هدفی که دارید باور داشته باشید اینگونه 
کم لطفی ها را هم تحمل می کنید. از زمان حضور در تیم امید تا 
همین امروز نزدیک به چهار سال در خدمت فدراسیون فوتبال 
بودم و یک ریال از دستمزد و حقوقم در تیم امید یا بزرگساالن 
دریافت نکردم. این بار هم برای کمک به میرشاد ماجدی که یک 
چهره فوتبالی است آمدم و وظایفم به سرپرستی تیم محدود نبود 
بلکه سعی کردم از هر ارتباط و ظرفیتی که در اختیار داشتم برای 
کمک به تیم ملی استفاده کنم. وقتی تیم ملی به پرواز اختصاصی 
نیاز دارد یا مشکالت پشتیبانی و تامین اعتبارات مطرح می شود 
احساس مسئولیت می کنم چون همه ما کنار یکدیگر هستیم و 

یک وظیفه مشترک داریم.
وی افزود: در بیش از سه دهه فوتبال حرفه ای با مربیان زیادی 
کار کردم و خودم سال ها در سطوح باشگاهی و ملی مربیگری 
کردم. هر مربی سبک و روش خاص خودش را در هر اردو دارد. 
نظر  مورد  برنامه  تیم  سرمربی  قطر  اردوی  شرایط  به  توجه  با 
تعیین  عدم  یا  صبحانه  نبودن  اجباری  کرد،  تنظیم  را  خودش 
ساعت خواب ممکن است به نظر اسکوچیچ مناسب اردوی قطر 
ما  تیم  زمانی که  بوده خصوصا در  آنجا  و هوایی  و شرایط آب 
در ساعات ابتدایی شب تمرین می کرد. کادر سرپرستی راسا در 
این خصوص قانون گذاری نمی کند بلکه مجری برنامه کادرفنی 
نظر شخصی خودمان در  و  بر مبنای سلیقه  نیست  قرار  است. 
این مورد تصمیم گیری کنیم بلکه وظیفه داریم مجری برنامه 
این  نیست.  تازه ای  موضوع  هم  مسئله  این  و  باشیم  سرمربی 
مسئله پیچیده ای نیست و به شکل کامال حرفه ای با نظر سرمربی 
تیم اجرا می شود. حوزه وظایفم را می شناسم و تالشم این است 
ایجاد  این حوزه  با تصمیمات سرمربی و کادر فنی در  تداخلی 

نشود.

محمد پنجعلی : کاری که ما با فوتبال خودمان 
کردیم، دشمن نکرد

خبر

اوجاقی: صدها هزار شهروند تهرانی در 

مسابقات قهرمان شهر شرکت می کنند
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 مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، برگزاری 
هزار  صدها  حضور  و  شهر«  »قهرمان  رقابت های 
فرصتی  را  بزرگ  برنامه  این  در  تهرانی  شهروند 
مغتنم برای ایجاد هویت بخشی به محالت، انسجام 
اجتماعی و ارتقای سطح سالمت و نشاط در جامعه 

برشمرد.
بنیان  تحکیم  به  توجه  کرد:  اظهار  اوجاقی  حسین 
مدیریت  های  اولویت  مهم ترین  از  یکی  خانواده 
نیز  ورزش  سازمان  است.  کنونی  دوران  در  شهری 
داده  انجام  مدونی  ریزی های  برنامه  اساس،  این  بر 
با پیش بینی های به عمل آمده  که مهم ترین آن ها 
شهروندان  از  نفر  میلیون  نیم  حدود  مشارکت  به 
قهرمان  لیگ  عنوان  تحت  مسابقاتی  در  تهرانی 
شهر می انجامد.مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری 
این  بود  مقرر  نیز  این  از  پیش  داد:  ادامه  پایتخت 
مسابقات تحت عنوان محله قهرمان به انجام برسد 
کالنشهرها،  با  آمده  عمل  به  رایزنی های  با  ولی 
این رقابت ها به قهرمان شهر تغییر نام یافت تا در 
بزرگ  لیگ  این  بزرگ،  برنامه  این  صورت موفقیت 
ورزشی در دیگر کالن شهرهای کشورمان نیز برگزار 
هر  برترین های  بین  مسابقات  انجام  با  نهایت  در  و 
مختلف  رشته های  در  کشوری  قهرمانان  کالنشهر، 
محالت  دل  از  برآمده  قهرمانان  این  شوند؛  معرفی 
قهرمان  مسابقات  کرد:  تصریح  بود.اوجاقی  خواهند 
و  شده  آغاز  جاری  ساری  تیرماه  اول  از  که  شهر 
به طول می انجامد، در ۸  تا بهمن ماه سال جاری 
مردان  و  زنان  بخش  دو  در  ورزشی  مختلف  رشته 
در ۳۵۴ محله شهر تهران برگزار می شود. دربخش 
زنان؛ رقابت های والیبال، بسکتبال و داژبال به صورت 
تیمی و مسابقات تنیس روی میز، ژیمناستیک، شنا، 
انفرادی  صورت  به  بدمینتون  و  جسمانی  آمادگی 
برگزار می شود. در بخش مردان نیز مسابقات تیمی 
در رشته های والیبال، بسکتبال و فوتبال برنامه ریزی 
شده و رقابت های انفرادی در رشته های بدمینتون، 
تنیس روی میز، کشتی آزاد، دوومیدانی و شنا به 

انجام می رسد.

 رئیس فدراسیون تکواندو همیشه استان تهران 
در این ورزش پیش قدم و جز استان های برتر 
فدراسیون  عنوان  به  تهران  گفت:  است  بوده 
این  به  را  زیادی  کمک های  همیشه  کوچک 
مراسم  در  ساعی  هادی  است.  داشته  ورزش 
استان  تکواندو  آوران  نام  و  قهرمانان  از  تجلیل 
نوجوان  و  نونهال  پوشان  ملی  بدرقه  و  تهران 
فرهنگی  مجموعه  در  که  جهانی  مسابقات  به 
تهران  کرد:  اظهار  شد  برگزار  غدیر  ورزشی  و 
شناخته  برتر  هیات های  از  جزئی  همیشه 
بزرگی  اتفاقات  که  داشت  اذعان  باید  می شود، 

انجام  استانی  کمتر  در  داده  رخ  استان  این  در 
شده است این اقدام به علت همکاری و همدلی 

مسوالن پایتخت رخ داده است.  
همیشه  ورزشی  هیات های  داد:  ادامه  وی 
محسوب  فدراسیون  توانند  بازوان  عنوان  به 

می شوند.
 همچنین در این مراسم از خانواده شهید وحید 
زمانی نیا، شهید محمد حسین گیتی نما، جانباز 

۷۰ درصد رسول بایرامی نیز تقدیر شد.
اشاره  با  تهران  استان  تکواندو  هیات  رییس 
فدراسیون  روزها  این  حاضر  حال  در  اینکه  به 

نیاز دارند گفت: در حرکتی  تکواندو به وحدت 
این  به  را  لطماتی  تا  هستند  صدد  در  افرادی 
تا  است  این  خانواده  یک  وظیفه  بزنند.  ورزش 

این گره را باز کنند.  
همانند جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  خلیلی  علی 
کشور پشت سر قهرمان خود خواهیم بود افزود: 
هیچ اختالفی وجود ندارد بلکه در صدد هستیم 
تا این پالس های منفی را از بین رفته تا باروحیه 

قوی به آرامش خاطر برسند.
 خلیلی تقوا را عامل دیگر قهرمانی در ورزشکاران 
دانست و گفت که این موضوع می تواند به هدف 

واال ما را برساند.  
با  فرمانده  سالم  برگزاری  از  همچنین  وی 
 ۱۲ مجموعه  در  تکواندوکاران  جمعیت  حضور 
هزار نفری آزادی خبر داد و گفت: این مراسم 

می تواند به عنوان برگ زرین بدرخشد.
مسعود لشگری دبیر هیات تکواندو استان تهران 
نوجوانان  و  نونهاالن  ملی  تیم  انتخابی  اردو  در 
استان  از  پسر  و  دختر  ورزشکاران  درصد   ۵۰
رقابت های  در  گفت:  اند  داده  تشکیل  تهران 
دارند.  حضور  ورزشکار   ۱۲ بلغارستان  جهانی 
باید اذعان کنم این موفقیت با تالش و همدلی 
مسئوالن و خانواده تکواندو استان محقق شده 
پیشکسوتان،  از  مراسم  این  در  است.همچنین 
قهرمانان  و  مردان  و  زنان  ملی  تیم  سرمربی 
المپیک و پارالمپیک و جهانی تجلیل  آسیایی، 

شد.

ساعی: تکواندو تهران فدراسیون کوچک است

کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: 
انتخابات  در  تاج«  »مهدی  دوباره  حضور 
فدراسیون و اتفاقات اخیر اسکوچیچ و تیم 
ملی بازهم ثابت کرد مدیریت در این ورزش 
ایران  فوتبال  با  ما  که  کاری  ندارد،  وجود 

کردیم را دشمن انجام نداد.
محمد پنجعلی با اشاره به شرایط کنونی تیم 
ملی فوتبال ایران و ابقای دراگان اسکوچیچ 
۶ روز بعد از برکناری اظهار داشت: در مورد 
فوتبال واقعا چیزی نمی توان گفت چرا که 
نگاه می کنیم بی تدبیری  زوایه ای که  از هر 
و سوء مدیریت را شاهد هستیم. همین چند 
وقت اخیر را مرور کنید، ضعف مدیریت در 
فوتبال و ورزش ما مشهود است. در شرایطی 
که همه دنیا در صدد آماده سازی تیم ملی 
برای حضور در جام جهانی هستند ما  خود 
به راحتی آب خوردن، خودزنی کردیم و همه 

دنیا شاهد این  بی تدبیری بودند.
با  گسترده  دنیای  فوتبال  داد:  ادامه  وی 
درست،  فکر  اگر  است.  طالیی  فرصت های 
شیوه مدیریتی صحیح و عقل سلیم پشت 
آن باشد اتفاقات خوبی برای ورزش و کشور 
خواهد افتاد اما من اعتقاد دارم کاری که ما 

کردیم،  دشمن هم با ما نکرد.  
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران یادآور 
شد: معلوم نیست چه کسی در فوتبال حرف 
اول را می زند،  اصال اینکه چرا وقتی تیم ملی 
را  کارش  تیم هم  و سرمربی  گرفته  نتیجه 
دنبال می کرد وارد این بازی عجیب شدیم؟ 
هیچ عقل سلیمی در این فاصله ای که تا جام 
را  ملی  تیم  فضای  و  آرامش  مانده،  جهانی 
این کار را کردیم و  بر هم نمی زند ولی ما 
خواهید دید چه لطمات جبران ناپذیری بر 

پیکره تیم ملی وارد شده است. 
غیر  و  عادی  مردم  وقتی  گفت:  پنجعلی 
فوتبالی موضوع را درک می کنند، این سوال 
رقم  ماجرایی  چنین  چرا  که  می آید  پیش 
خورد؟ چه کسانی از آن سود می بردند؟ اگر 
قرار بود تغییری در تیم ملی ایجاد شود باید 

خیلی زودتر از این ها شاهد آن می بودیم نه 
این که االن و با این وضعیت نظم تیم ملی 

را به هم بریزیم.  
شاید  می شود  گفته   اینکه  مورد  در  وی 
اما در  بوده  با هم خوب  بازیکنان  در ظاهر 
جریان دیدارهای جام جهانی به شکلی دیگر 
عمل کنند، یادآور شد: بازیکنان ما نسبت به 
دارند چون  تفکری حرفه ای  و  گذشته دید 
و  بازی  می کنند  دنیا  فوتبال  اول  در سطح 
جهانی  جام  دارند.  متفاوت  نگاهی  و  تفکر 
یک فرصت برای آنهاست و همه نگاه ها به 
این جام، نوع رفتار بازیکنان، شیوه بازی و 
عملکرد آنها خواهد بود و هیچ چیز از نگاه 
را  این  ماند.  نخواهد  دور  فوتبالی ها  تیزبین 
خود بازیکنان هم می دانند برای همین بعید 
است چنین اتفاقی رخ بدهد. کاپیتان اسبق 
حضور  خصوص  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 

مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال با 
توجه به پرونده ویلتموس تاکید کرد: این هم 
از عجایب فوتبال ماست، سال هاست ورزش 
ما با واژه ای به نام قحط الرجال آشنا شده و 
امروز شاهد صفحه ای جدید از این داستان 
غریب هستیم. در فوتبال کشورمان افرادی 
بین المللی  و  داخلی  حوزه  در  که  داریم  را 
اعتبار دارند، محمد دادکان،  علی دایی، علی 
بیایند  اگر  که  دیگری  و چهره های  کریمی 
و  کرده  روز خارج  و  این حال  از  را  فوتبال 
بازهم  اما  می دهند  قرار  درست  مسیر  در 
آنهایی وارد می شوند که تصیم های غلط شان 
لطمات سنگینی را به فوتبال ایران وارد کرده 
و اعتبار این ورزش را به چالش کشیده است.

پنجعلی یادآور شد: اگر تاج خوب بود چرا 
رفت،؟ اگر بد است چرا دوباره آمد؟ ماجرای 
لطمات  رسید؟  کجا  به  ویلتموس  پرونده 

سنگینی که در این پرونده به فوتبال ایران 
وارد شد را چه کسی گردن گرفت؟ آیا برای 
آن  مسببان  آیا  شد؟  گرفته  تصمیمی  آن 

تاوان دادند؟
وی ادامه داد: مساله دیگری که باید به آن 
در  است که صرفا حضور  این  توجه داشت 
سهمیه  که  چرا  نیست  افتخار  جهانی  جام 
مثل  دیگر  و  شده  زیاد  آسیایی  تیم هایی 
که  دارند  ادعا  آقایان  اگر  نیست.  گذشته 
در  باید  را  این  کرده  رشد  ایران  فوتبال 
نشان  آسیا  قهرمانان  لیگ  یا  جام ملت ها 
بدهند نه حضور و صعود به جام جهانی. اگر 
ما در جام جهانی صعود کردیم و از گروه مان 
باال رفتیم بله، آن وقت می توان گفت فصل 
جدیدی در فوتبال ما باز شده اما همچنان 
اعتقاد دارم جام ملت ها و لیگ قهرمانان آسیا 

باید مالک باشد.

ملی  تیم  گفت:  والیبال  کارشناس 
ایران با مربیان و کادر داخلی بهتر 
از خارجی ها نتیجه گرفت و نمایش 

قابل قبولی داشت.
والیبال  مربی  کارخانه  مصطفی   
لهستان  و  ایران  بازی  در خصوص 
اظهار داشت: ما با بضاعت ۴۰ الی 
و  رفتیم  به مسابقات  ۵۰ درصدی 
لهستان  تیم  بازی سرمربی  از  بعد 
تحسین  را  ما  تیم  بازیکنان  بازی 
جدید  تیم  ساختن  حال  در  کرد. 
هستیم و برخی از آنها هم آسیب 
دیده بودند، اما بازی به بازی بهتر 

شدیم.
کارخانه در گفتگو با برنامه صبح و 
بیان  رادیویی ورزش  ورزش شبکه 
داشت: به آقای عطایی و همکارانش 
بهترین نمره را می دهیم. کادر فنی 
هنر خود را نشان داد و با صبوری 
از  بعد  انتقادات  مورد  در  تحمل  و 
باخت در برابر ژاپن و هلند، باعث 
خودشان  آن  از  بعد  بازیکنان  شد 
و  آمریکا  برابر  برد  کنند.  پیدا  را 

لهستان خودباوری ما را بیشتر کرد. 
هر چه جلوتر آمدیم تیم منسجم تر 

شد. ما این بازی ها را تیمی بردیم.
وی خاطرنشان کرد: ما چهار بازی 
پا به پای لهستانی ها بازی کردیم. 
لهستان تیم اول دنیاست. هر کاری 
بازیکنان  و  فنی  بود کادر  که الزم 

ما  نرود  یادمان  دادند.  انجام  ما 
درصدی   ۵۰ الی   ۴۰ بضاعت  با 
بودیم. در بازی پنجم شروع خوبی 
نداشتیم و زمانی در ۱۵ تایی عقب 

باشیم کار سخت تر می شود.
این مربی والیبال بیان کرد: به آینده 
این تیم خیلی می توان امیدوار بود. 

راه  والیبال  در  گفت  باید  صادقانه 
تجربه کسب  باید  و  داریم  روشنی 
را  قوی تری  تیمی  روند  تا  کنیم 

داشته باشیم.
به  نسبت  ما  گفت:  پایان  در  وی 
خارجی،  مربی  با  گذشته  سال 

امسال عملکرد بهتری داشتیم.

مصطفی کارخانه: تیم ملی والیبال با مربی ایرانی بهتر از 
خارجی ها نتیجه گرفت

به موفقیت تیم های مردان و زنان هاکی در آسیا امیدواریم
 رئیس فدارسیون هاکی گفت: به موفقیت تیم های 
آسیایی  مسابقات  در  ایران  هاکی  زنان  و  مردان 

تایلند امیدواریم.
اشاره  با  هاکی  فدارسیون  رئیس  قدیمی«  »بهرام 
به برگزاری اردوی تیم هاکی ایران، اظهار داشت: 
تیم ملی از هفته پیش اردوی خود را به میزبانی 
دانشگاه تهران آغاز کرد و امیدواریم با دعای خیر 
آسیایی  مسابقات  در  قهرمانی  با  ملی  تیم  مردم، 
تایلند در این شرایط سخت اقتصادی دل مردم را 
ایران هم در فیروزآباد استان  شاد کند. تیم زنان 

برگزار کرد  را  اردوی خودشان  فارس دوازدهمین 
به کسب  موفق  بار  اولین  برای  بانوان  امیدوارم  و 

سکو شوند.
وی افزود: تیم های مردان و زنان قبل از اعزام یک 
اردوی دیگر خواهند داشت و پس از آن در هفته 
دوم مردادماه به بانکوک اعزام می شوند که تیم های 
قهرمان و نائب قهرمان این رویداد مجوز حضور در 
مسابقات جهانی آفریقای جنوبی در تیرماه ۱۴۰۲ 

را کسب خواهند کرد.
رئیس فدارسیون هاکی خاطر نشان کرد: تیم ملی 

هاکی مردان با تیم های تایلند، چین تایپه و اندونزی 
و تیم ملی زنان نیز با قهرمان آسیا قزاقستان، چین 

تایپه، اندونزی و کامبوج همگروه هستند.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی پیش روی اعزام، 
گفت: برای اعزام هرچه بهتر تیم های ملی به کمک 
ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  حمایت  و 
المپیک نیاز است. خوشبختانه حضور یک نماینده 
از وزارت راه در هیئت رئیسه فدراسیون این امکان 
را وجود آورده که برای تهیه بلیط پرواز از وزارت 

راه کمک بگیریم.

محمدی: با مهاجم خارجی به توافق رسیدیم
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با تاکید براینکه با 
یک مهاجم خارجی به توافق رسیدیم گفت: وزارت 
ورزش دستوری در خصوص توقف نقل وانتقاالت به 

ما نداد و این شایعه و دروغی بیش نیست.
رسمی  رسانه  با  گفت وگو  در  محمدی«  »محمد 
باید  ابتدا  در  داشت:  اظهار  پرسپولیس،  باشگاه 
انتقاالت  و  نقل  درباره  را  هواداران  نگرانی  بگویم 
باشگاه  که  باشند  نداشته  اما شک  می کنم  درک 
یک روز هم بیکار نبوده و در این مدت با گزینه های 
معرفی شده از سوی کادر فنی، صحبت و مذاکره 
شده و ان شاءاهلل بزودی یک مهاجم خارجی جذب 

می شود.
ورزش  وزارت  شده  شایعه  که  اینکه  افزود:  وی 
داده  را  پرسپولیس  انتقاالت  و  نقل  توقف  دستور 

از  نیز  باشگاه  نبود و بخش حقوقی  دروغی بیش 
چند نفری که در ابتدا این شایعه را پخش کردند 
برای  سقفی  هیچ  همچنین  است.  کرده  شکایت 
فعالیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس در جذب مربی 
اینها خبرهای  و  نشده  تعیین  خارجی  بازیکن  یا 
دامن  آن  به  عده ای  که  است  نادرستی  و  کذب 

زده اند.
محمدی ادامه داد: در مورد جذب مهاجم خارجی، 
امید خدا  به  توافق رسیده ایم و  به  با یک گزینه 
بعد از انجام کارهای اداری و روال انتقال به تهران 
می آید و بعد از عقد قرارداد رسمی به تیم اضافه 
می شود. همچنین ۷-۶ گزینه دیگر در این پست 
نفر  دو  که  معرفی شد  ما  به  فنی  کادر  از سوی 
هم  و  خودشان  هم  داشتند،  قرارداد  که  آنها  از 

پرسپولیس  از  دالری  میلیون  مبالغ  باشگاه شان 
می خواستند که در توان ما نبود. مثاًل یک بازیکن 
دالر  میلیون  یک  خودش  جنوبی  آمریکای  اهل 
رضایت نامه  برای  دالر  میلیون  سه  باشگاهش  و 
از  شده  اعالم  گزینه های  سایر  با  می خواستند. 
سوی کادر فنی هم مذاکره کردیم که به نتیجه 
نرسیدیم و مذاکرات پایان یافت.وی در خصوص 
دستیار،  مورد  در  داد:  توضیح  نیز  مربی خارجی 
پیش از این دو گزینه خارجی به باشگاه معرفی 
شدند. یک نفر از آنها با باشگاه به توافق نرسید و 
دیگری هم خود کادر فنی از آوردن او صرف نظر 
کرد. در حال حاضر یک مربی خارجی برای این 
پست به باشگاه معرفی شده که در حال مذاکره 

با او هستیم.
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نیما شاهرخ شاهی: بازیگران مراقب 
باشند چه کاالیی تبلیغ می کنند

امر  از  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  و  بازیگر  شاهی،  شاهرخ  نیما 
تبلیغات توسط بازیگران دفاع کرد و گفت: تبلیغات توسط بازیگران 
امر مرسومی در همه جای دنیاست، مگر یک بازیگر چقدر می تواند 

از حرفه بازیگری اش کسب درآمد کند.
او که خود در بخش تبلیغات فعال است در عین حالی که از این 
از  تبلیغات  امر  قرمز  رعایت خطوط  لزوم  بر  کند،  دفاع می  اتفاق 
سوی بازیگران و حفظ شأن بازیگر از سوی صاحب کاال نیز تاکید 

می کند.
تبلیغات توسط  ایسنا درباره بحث  با  بازیگر در گفت و گویی  این 
است؟  اتفاق  این  موافق  خودش  آیا  که  پرسش  این  به  بازیگران 
توسط  بیلبوردها  و  کاالها  تبلیغات  بود  مدتی  داد:  پاسخ  اینگونه 
بازیگران ممنوع بود و در حال حاضر چند سالی است که آزاد شده 
است. به نظرم در همه جای دنیا این امر توسط بازیگران مرسوم و 
اتفاق خوبی هم هست ولی دو حالت  اتفاق سراسری است و  یک 
دارد؛ اول اینکه بازیگری که محصولی را تبلیغ می کند ابتدا باید 
به لحاظ سالمت، از آن کاال مطمئن شود چون به هر حال مردم 
به بازیگران اطمینان دارند و این اعتماد نباید خدای ناکرده از بین 
برود. و دوم اینکه شأن بازیگر باید از سوی صاحب کاال رعایت شود.

بازیگران حواسشان باشد
نیما شاهرخ شاهی در توضیح بیشتر این مطلب و رعایت خطوط 
قرمز از سوی بازیگران در امر تبلیغات تصریح کرد: صاحبان کاال و 
خدمات باید شأن بازیگر را حفظ کنند و بازیگر هم خارج از مسئله 
مالی، نسبت به آنچه تبلیغ می کند، حواسش به کیفیت و صحت 
و سالمت تیمی که برایشان کار می کند باشد. به نظرم این امر یک 
موضوع کاماًل لب خطی و خط قرمزی دوطرفه است که امیدوارم از 

هر دو طرف درست اتفاق بیفتد.
حال  در  کرد:  بیان  تبلیغات  عرصه  در  حضورش  درباره  سپس  او 
حاضر خودم سفیر دو برند هستم و طی این سالها نیز در تبلیغات 
کار کردم و همچنان کار می کنم، خدا را شکر هم تاکنون بازتاب 
خوبی داشتم. امیدوارم امر رعایت در بحث تبلیغات از جانب هر دو 
طرف یعنی صاحب کاال و بازیگران جدی گرفته شود و این اتفاق 

درست بیفتد.
»ملکوت«،  ها«،  »معراجی  العماره«،  »شمس  های  سریال  بازیگر 
میزان حضور  تا چه  اینکه  درباره  و صخره«  »موج  و  ها«  »فاصله 
چنین  هم  گردد؟  برمی  مالی  بخش  به  تبلیغات  امر  در  بازیگران 
است.  خوب  بازیگران  برای  مالی  لحاظ  به  تبلیغات  طبیعتا  گفت: 
مگر یک بازیگر چقدر در حرفه خودش درآمد دارد و چقدر از سال 
کار می کند. به جرأت می گویم ۹۰ درصد بازیگران پول آنچنانی به 
عنوان دستمزد دریافت نمی کنند و دستمزدهایشان هم خیلی دیر 
پرداخت می شود؛ بنابراین اکثر بازیگران به لحاظ مالی به تبلیغات 
روی می آورند؛ ضمن اینکه فراموش نکنید شرایط زندگی بازیگران 
هم آسان نیست و آنها هم خانواده دارند، با مشکالت جامعه روبرو 

هستند و باید بتوانند از پس مخارج زندگی شان برآیند.
تقسیمات  پرداخت دستمزدها  در بخش  امیدوارم  کرد:  اظهار  وی 
و  هستند  کشی  زحمت  قشر  بازیگران  چون  شود  انجام  درستی 
خیلی از آنها صورتشان را با سیلی سرخ نگه می دارند. شاید یک 
بازیگر تنها هنرش فقط بازیگری باشد و شغل دیگری نداشته باشد.

نیما شاهرخ شاهی در پایان درباره دالیل کم کاری اش در تلویزیون 
توضیح داد: در حال حاضر مشغول بازی در سریال جدید »محرمانه« 
هستم. سریال »اپیدمی« را هم داشتم که به پایان رسید. در سریال 
خاطر  به  بیشتر  مدت  این  طی  دارم.  بازی  هم  مشروط«  »آزادی 
داشتم  تلویزیون  در  تری  کمرنگ  کوتاهم حضور  فیلم  دو  ساخت 
و بیشتر به سمت کارگردانی رفتم اما نه اینکه نخواهم بازی کنم،  
ام دارم ولی در حال حاضر  برنامه کاری  را هم در  بازیگری  خیر، 

بیشتر تمرکزم روی کارگردانی است.

زندگی رضا رویگری مستند شد

سیمای  معاون  حضور  با  بهار«  »تماشاگر  مستند  از  رونمایی  آیین 
سازمان صداوسیما برگزار شد.

کرد:  بیان  کوتاهی  در سخنان  مستند  نمایش  از  بعد  رویگری  رضا 
هیچکس در این کشور به اندازه من تئاتر کار نکرده است، ۶۰ سال 

است و سالی ۱۰ تا هم بازی کرده باشم ۶۰۰ عدد می شود.
وی ادامه داد: خاطرم هست برنامه ای در مشهد برایم گرفته بودند و 
همین اسامی فیلم و سریال ها را که دیدم حدود پنج صفحه لیست 

آن ها می شد.
رویگری در واکنش به طنازی هایی که در مراسم داشت بیان کرد: در 
کهریزک به من گفتند مهجور هستم و رفتم پزشک قانونی، عبارتی 
را گفتند دو بار بگویم و آنقدر تکرار کردم که فرد گفت تو از همه 

سالم تر هستی!
در  بهار«  »تماشاگه  مستند  کارگردان  توکلی  ابوالفضل  ادامه  در 
آقای  خدمت  که  فیلم  ساخت  برای  هست  خاطرم  گفت:  سخنانی 
رویگری رسیدم گروه های دیگری هم در تالش برای ساخت مستند 
بودند و ایشان به ما اعتماد کرد. ما تالشمان این بود که زندگی هنری 
آقای رویگری را معرفی کنیم. خوشبختانه حافظه بسیار خوبی داشت 

و همین طنازی ها را در زمان تولید هم داشت.
در ادامه ابوالفضل محمد باقر تهیه کننده اثر بیان کرد: شبکه مستند 
خانه ماست و همبستگی و اتحادی که در این شبکه وجود دارد کار 
بحث  هم  داشت  وجه  سه  رویگری  آقای  شخصیت  می کند.  راحت 
از  اینجا می خواهم  نقاشی. من فقط  بازیگری و  بود و هم  موسیقی 

طرف خودم تقاضا کنم بودجه شبکه مستند افزایش پیدا کند.
محسن برمهانی معاون سیما در ادامه در سخنانی بیان کرد: باعث 
افتخارم است کنار ستاره سینما هستم که در نوجوانی ما ستاره ای 

بود و امروزه ستاره قلب ماست.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
از  امروزه  مردم  اینکه  به  اشاره  با 
فضای مجازی و درگاه ها برای خرید 
استفاده  پوشاک  و  خود  مایحتاج 
می کنند، خواستار فعالیت ویژندهای 
فضای  در  اسالمی  ایرانی  پوشاک 

مجازی شد.
محمد مهدی اسماعیلی  در حاشیه 
و  مد  نمایشگاه  نخستین  از  بازدید 
ویژند  ایران  اسالمی  ایرانی  پوشاک 
اظهار داشت: با توجه به اینکه مردم 
درگاه ها  و  مجازی  فضای  از  امروزه 
برای خرید مایحتاج خود و پوشاک 
بتوانیم  اگر  می کنند،  استفاده 
اسالمی  ایرانی  عفیفانه  پوشاک 
قطعا  کنیم  معرفی  فضا  این  در  را 

تاثیرگذار است.
وی افزود: این موضوع به دلیل قطع 
واسطه گری در کاهش قیمت نیز اثر 
زنجیره  در  قیمت ها  که  چرا  دارد. 
قطعا  و  می روند  باالتر  گری  واسطه 
فضای مجازی تاثیر مهمی در چرخه 
و  اسالمی  ایرانی  پوشاک  عرضه 

عفیفانه به عموم مردم دارد.
من  کرد:  نشان  فرهنگ خاطر  وزیر 
توسعه  مرکز  در  همکارانمان  به 
مجازی  فضای  در  هنر  و  فرهنگ 
نیز گفته ام که زیست بوم ها را  در 
لباس  عرضه  فضای  توسعه  خدمت 
گفت:  اسماعیلی  بیاورند.  عفیفانه 
پوشاک  و  مد  موضوع  در  االن  ما 
داریم  مسئله  چند  اسالمی  ایرانی 
و  است  عرضه  موضوع  آنها  از  یکی 
برای حل مسائل عرضه باید از طریق 
درگاه های خوب در فضای مجازی 
فرهنگ  شورای  رئیس  کنیم.  اقدام 
وضعیت  درباره  کشور  عمومی 
ایرانی  پوشاک  ویژندهای  فعالیت 
تصریح  مجازی  فضای  در  اسالمی 
ویژندها  این  حاضر   حال  در  کرد: 
مجازی  فضای  در  مناسبی  عرضه 

جامعه  در  که  دلیل  این  به  ندارند 
دیده  خیلی  آنان  فعالیت  نتیجه 
نمی شود. وقتی روزی برسد که ما 
پوشاک ایرانی اسالمی را در جامعه 
آن  ببینیم،  قالب  پوشاک  عنوان  به 
تولید  ویژندهای  عملکرد  یعنی  روز 
مد و پوشاک ایرانی اسالمی موفقیت 

آمیز بوده است.
ویژند«  »ایران  نمایشگاه  نخستین 
برندهای  محصوالت  نمایش  ویژه 
در  لباس  و  مد  حوزه  در  تخصصی 
بین  های  نمایشگاه  میالد  سالن 

المللی تهران گشایش یافت.
این رویداد تا پنجم مرداد با تکیه بر 
توانمندی طراحان، تولیدکنندگان و 
برندها از بخش غیررقابتی یازدهمین 
میزبان  فجر،  لباس  و  مد  جشنواره 
عالقه مندان و فعاالن صنایع نساجی 
گوناگون  رشته های  در  پوشاک  و 

است.
لباس  و  فعاالن حوزه مد  از  جمعی 

مدیران  تولیدکنندگان،  شامل 
چند  و  منظوره  تک  مؤسسات 
منظوره و شرکت  های دانش  بنیان 
پارچه  طراحی  حوزه  های  در  فعال 
و لباس، محصوالت عفاف و حجاب، 
بسته  و  زیورآالت  کفش،  و  کیف 
جدیدترین  رویداد  این  در   بندی 
دستاوردهای خود را در معرض دید 

عموم قرار داده اند.
ترویج  و  ارزشیابی  پایش،  نمایش، 
فعالیت های  و  فعاالن  و  الیه ها 
مختلفی که در زنجیره تامین مد و 
دارند،  نقش  اسالمی  ایرانی  پوشاک 
حمایت از تولیدکننده  ها و برندهای 
استفاده  و  پوشاک  حوزه  در  ایرانی 
دانش  از ظرفیت های شرکت های 
به  آنها  توانمندی  نمایش  و  بنیان 
برگزاری  هدف  ترین  اصلی  عنوان 

این رویداد عنوان شده است.
این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۵ 
استان، بیش از ۲۰ کشور به عنوان 

کشورهای  -عمدتا  شرکت کننده 
بیش  همچنین  و  هستند-  منطقه 
لباس  و  مد  حوزه  فعال   ۱۰۰ از 
برگزار  اسالمی  ایرانی  پوشاک 
شرکت کنندگان  انواع  است.  شده 
فناوری های  و  خالق  خانه های  از 
پارچه تا شتاب دهنده های صادرات 
و بسته بندی که البته در وسط این 
و  چادر  مانتو،  تولیدکنندگان  مدار، 
دارند،  قرار  اسالمی  ایرانی  پوشاک 
ایران  کاالیی  های  هستند.گروه 
برندهای  و  محصوالت  شامل  ویژند 
پوشاک زنانه استانهای کشور، چرم، 
سامانه مد و لباس کشور، دانشکده 
چادر  پوشاک،  کارآفرینی  و  مهارت 

ایرانی و روسری است.
نمایشگاه  مد و لباس ایرانی اسالمی 
فجر با مشارکت استان های کشور، 
افغانستان و چین در  پاویون کشور 
متر  هزار  سه  مساحت  به  فضایی 

مربع در سالن ۳۱ دایر است.

 اسماعیلی: فعالیت ویژندهای پوشاک 
ایرانی-اسالمی در فضای مجازی ضروری است

گزارش

جریان سازی مؤثر جشنواره تجسمی 
جوانان از راه اتصال به جشنواره فجر

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
معتقد است جریان سازی مؤثر جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
فجر، ممکن  به جشنواره هنرهای تجسمی  آن  اتصال  از طریق 

خواهد بود.
به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان ایران، عبدالرضا سهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی 
و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بیست و نهم ضمن اشاره 
به اهداف و اهمیت برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
ایران گفت: اهداف مهم جشنواره عبارت از کشف استعدادهای 
با  هنرجو  سینه  به  سینه  ارتباط  تسهیل  هنر،  عرصه  در  جوان 

استاد و کادرسازی برای هنر انقالب اسالمی است.
آوردگاهی  ایران،  تجسمی جوانان  افزود: جشنواره هنرهای  وی 
ملّی برای حضور آحاد جوانان ایران اسالمی و بستر وسیعی است 
که تنوع قومی و فرهنگی را در مقیاس ملّی شامل می شود. به 
بیان دیگر، این جشنواره هنری فرصت یگانه ای است که به طور 
بوم قرار  این مرز و  یکسان در اختیار عموم جوانان و نوجوانان 
عنصری  وجود  جشنواره،  مهم  ویژگی  من،  اعتقاد  به  می گیرد. 
خالق، توانمند و ایده پرداز به نام جوان است. در این راستا نکته 
مهمی که باید به آن توجه داشت این است که چگونه حداکثر 

امید، نشاط و انگیزه را در وجود جوانان ایجاد کنیم.
سهرابی ضمن اشاره به فرصت ها و ظرفیت های برگزاری جشنواره 
بیست و نهم به شیوه حضوری گفت: برگزاری جشنواره بیست 
و نهم به شیوه حضوری پس از دو سال، می تواند اشتیاق خاصی 
را در میان انبوه جوانان عالقه مند ایجاد کند تا با شوق و انگیزه 
بیشتری در این رویداد ملّی هنری شرکت کنند. این اشتیاق، در 
نوع خود فرصتی قابل توجه و چه بسا مهم ترین ظرفیتی است که 

فراروی جشنواره بیست و نهم قرار دارد.
یک  که  هنگامی  داد:  ادامه  تجسمی  هنرهای  مرکز  مدیرکل 
و  مطرح  اساتید  با  هم نشینی  و  حضور  فرصت  جوان  هنرمند 
هنرمندان جوان دیگری که مانند خودش هستند را پیدا می کند، 
انگیزه و انرژی اش مضاعف می شود؛ در چنین شرایطی می توان 
ما  اگر  شود.  حاصل  چشمگیری  دستاوردهای  که  بود  امیدوار 
به عنوان برگزارکنندگان جشنواره، بتوانیم از این فرصت حداکثر 
بهره برداری را به عمل آوریم، به بخش مهمی از آنچه که بایسته 

است، دست یافته ایم.
رئیس شورای سیاستگذاری بیست و نهمین جشنواره هنرهای 
از سخنان خود ضمن  دیگری  بخش  در  ایران  جوانان  تجسمی 
جوانان  تجسمی  هنرهای  جشنواره  جغرافیایی  تنوع  از  حمایت 
گفت: باید از طراحان و سیاستگذاران این جشنواره تشکر کرد 
به شکلی طراحی کرده اند که هر سال در یک  را  که جشنواره 
استان برگزار شود. میزبانی از جشنواره جوانان، فرصت مغتنمی 
و  گیرد  قرار  کشور  استان های  یکایک  اختیار  در  باید  که  است 

خوشبختانه این اتفاق، تا به امروز رخ داده است.
سهرابی تصریح کرد: اکنون سیاستی که در مجموعه محترم وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت هنری و مرکز هنرهای تجسمی 
جاری است، مبتنی بر نگاه به بیرون از مرکز، عدالت گستری در 
توزیع امکانات و خلق فرصت های یکسان برای آحاد هنرمندان 
اخیر  برگزاری مجازی جشنواره طی دو دوره  به  با توجه  است. 
به  استان های کشور  آنکه در دو سال گذشته، همه  به  و عطف 
شکل جدی درگیر کرونا بودند، جمع بندی ما این بود که شاید در 
مقطع کنونی، استان های دیگر به اندازه تهران آمادگی میزبانی از 
جشنواره بیست و نهم را نداشته باشند. اما بی تردید دوره بعدی 
خواهیم  برگزار  کشور  استان های  از  دیگر  یکی  در  را  جشنواره 
به طور  باید  جشنواره  از  میزبانی  فرصت  معتقدیم  چراکه  کرد؛ 

یکسان در اختیار همه استان ها قرار گیرد.
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی ضمن تأکید بر لزوم جریان سازی 
جریان سازی  گفت:  ایران  جوانان  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
جشنواره جوانان می تواند اینگونه محقق شود که پایان جشنواره 
بیست و نهم، عالوه بر اینکه شروعی برای جشنواره سی ام است، 
به  جوانان  تجسمی  هنرهای  جشنواره  اتصال  آغاز  منزله  به 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز باشد. بدین معنا، الزم است 
ظرفیتی طراحی شود تا آثار منتخب جشنواره هنرهای تجسمی 
جوانان در قالب بخشی مجزا و ویژه به جشنواره فجر نیز راه پیدا 
کنند. البته طبیعی است که این اتفاق باید با نظر دبیر محترم 
و اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

رخ دهد.
سهرابی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: برگزاری 
کشف  به  می تواند  اگرچه  جوانان،  تجسمی  هنرهای  جشنواره 
استعدادهای جوان هنری در مقیاس ملّی منجر شود، اما باید به 
این نکته توجه داشت که جوانان مستعّد این عرصه رها نشوند. 
به  فعلیت بخشی  مسیر  در  باید  که  آن چنان  را  جوانان  این  اگر 
و  رویدادها  در  امکان حضورشان  و  ندهیم  قرار  استعدادهایشان 
میادین هنری بزرگ تر را فراهم نکنیم، جریان سازی مورد انتظار، 
محقق نخواهد شد. بنابراین اگر به دنبال جریان سازی مناسب و 
مؤثر فرهنگی-هنری هستیم، باید بتوانیم میان جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان و دیگر رویدادهای مهم هنری به ویژه جشنواره 

هنرهای تجسمی فجر، اتصال مناسبی برقرار کنیم.
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تعداد  افزایش  گفت:  تهران  شهردار 
با  خواهرخوانده  و  هم پیمان  شهرهای 
تالش  و  بیشتر  حمایت  نیازمند  تهران 
ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  رایزنان 

است.
علیرضا زاکانی  در پنجمین روز از برگزاری 
دهمین اجالس رایزنان فرهنگی کشورمان 
و  فرهنگ  سازمان  الزهرای  حسینیه  در 
ارتباطات اسالمی، گفت: به همت برخی 
از سفرا و برخی از سربازان جبهه فرهنگی 
به  تا  گذشته  از  کشور  از  خارج  در  نظام 
با  تهران  خواهرخواندگی  پیمان  امروز 
شهرهایی چون پاریس، پرتوریا، دوشنبه، 
هاوانا، استانبول، بغداد، پکن، کابل و مسکو 
امضا شده است اما شهرهای بزرگ دیگری 
هستند که این امکان را دارند به واسطه 
تعامالت  این  فرهنگی  متعدد  قرابت های 
از  که  تبلیغات  این  سایه  در  و  بیشتر 
منفعت معنوی تا خیرات مالی برخوردارند، 
با تهران و شهرهای مهم دیگری در جهان 

در ارتباط بیشتری باشند.
ایران،  فرهنگی  رایزنان  داد:  ادامه  وی 
اساس  که  هستند  انقالبی  پرچمداران 
و  داشته  داشته  فرهنگی  ماهیت  آن 
اثرگذاری در سطح وسیع جزو  و  پویایی 
حسب  بر  است.  آن  هویتی  شاخصه های 
و  نظام  این  نمایندگان  گفت  باید  همین 
امید  که  دارند  بزرگی  مسئولیت  انقالب 
میدانی  فعالیت های  و  همت  به  است 
فرهنگی  سربازان  این  دستان  در  پرچم 

برافزاشته تر از پیش باشد.
جریان سازی  ادامه  در  تهران  شهردار 
انقالب  درونی  مولفه های  از  یکی  را 
دنبال  به  داد:  ادامه  و  برشمرد  اسالمی 

شهری  مدیریت  در  محوریت گرایی  این 
کالنشهر تهران گفتمان خدمت و پیشرفت 
را سرلوحه خود قرار دادیم تا آنچه برای 
اسالمی  انقالب  توفیقات  و  اهداف  تحقق 
آن  به  سیاست  این  ورای  از  است  نیاز 

بپردازیم.
که  فرهنگی  صادرات  در  داد:  ادامه  وی 
بر  ما  دارد  معنوی  و  مادی  جنبه های 
سیاسی  عرصه  در  که  توفیقاتی  خالف 
البته  نبوده ایم.  پیشتاز  چندان  داشتیم 
تاثیر  تحت  زیادی  حدود  تا  مسئله  این 
برنامه های  و  مخالف  شبکه ها  تالش های 
بلند  شعارهای  تا  بوده  معاند  جریانات 
انقالب اسالمی در حد شعار باقی بمانند 
و ارایه الگوی عملی در این حوزه چندان 

نمود و بروز نداشته باشد.
زاکانی با اشاره به ظرفیت های تهران و با 
احصاء امکانات و تحوالت آن، اظهار کرد: 
به زعم بسیاری تهران را نَه یک شهر که 
باید در اندازه های یک کشور دید. تهران 
از ذخایر  با ۱۰ میلیون سکنه و میزبانی 
اسالم  جهان  و  کشور  بزرگ  فرهنگی 
یا  و  مهاجرت  برای  بسیاری  جاذبه های 
عالقه  و  دوستداران  از  بسیاری  مسافرت 
به  تهران  هرچند  دارد.  ایران  به  مندان 
دلیل گسترش بدون برنامه آن از شرق و 
غرب و تناقض هویتی آن با معماری فعلی 
و بسیاری دیگر از مسائل نیاز به یک تحول 
دارد تا شعار واقعی »خدمت، مشارکت و 
و  تاریخی  شهر  این  قبال  در  پیشرفت« 

فرهنگی صدق کند.
در  شهرداری  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
معرفی تهران به عنوان یک الگوی شهری، 
گفت: برای آن که تهران را در یک تحول 

کالبدی تبدیل به موجودیت جدید کنیم 
خبرگان  و  کارشناسان  نظرات  جلب  با 
تدوین شده است  چشم انداز ۱۰ ساله ای 
تا با توانایی ها و مختصات فعلی با تغییرات 
اساس  بر  الزم  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
نیاز این شهر را به یک مدل یا نمونه الاقل 
در جمع کشورهای اسالمی تبدیل کنیم. 
برای همین کالن پروژه های متعددی چون 
مد  را  مترو  ایستگاه   ۳۳۵ بومی سازی 
تنها  هم اکنون  چند  هر  دایدم.  قرار  نظر 
۱۴۳ ایستگاه فعال هستند و به پذیرش 
مسافر می پردازند. ما تالش خود را شروع 
اسباب  کردن  فراهم  ضمن  تا  کرده ایم 
مدیریت  و  شهروندان  حداکثری  آرامش 
اسکان بیش از یک میلیون ساکن بدون 
فعالیت های  ترویج  برای  را  شهر  سرپناه، 
بین المللی و صادرات محصوالت فرهنگی 
برای مخاطبانی در خارج از کشور فراهم 

نماییم.
و  تعاریف  بر حسب همین  افزود:  زاکانی 

بدنبال تاسیس همین زیرساخت ها امروز 
تملک  تحت  اراضی  از  متر  هزار  ده ها 
شهرداری را در اختیار دانشگاه قرار دادیم 
تهران  نه در حومه شهر که در داخل  تا 
و  خود  برای  و  کند  دایر  فناوری  پارک 

کشور افتخارآفرین باشند.
موفقیت های  کرد:  اظهار  تهران  شهردار 
مناسبات  برقراری  از  فراتر  کشور  یک 
سیاسی با دولت ها در دیپلماسی عمومی 
)اعم از همکاری های مشترک فرهنگی و 
هنری و بین شهری( تعریف شده است و 
آنچه با آمدن و رفتن یک دولت همچنان 
است  تعامالتی  و  مراودات  پابرجاست، 
پرتکلف  زبان  از  غیر  زبانی  با  ملت ها  که 

دیپلماتیک است.
در پایان این مراسم رایزنان فرهنگی ایران 
منجمله نمایندگی فرهنگی ایران در داکا 
همکاری های  عرصه  در  دیدگاه های خود 
شهرداران  و  تهران  شهرداری  مشترک 

موفق در عرصه بین المللی را بیان کردند.

زاکانی :رایزنان فرهنگی در خواهرخواندگی تهران با 
شهرهای مهم جهان تالش کنند
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با توجه به رشد روز افزون و گرایش نسبتا زیاد  افراد 
و شرکت ها  به سرمایه گذاری  در حوزه ی رمز ارزها 
،باید در نظر داشت هیچگونه امنیت و تضمین واقعی 
از طرف دولت ها به این سرمایه گذاری اختصصاص 
شاهد  پیش  های  ماه  در  گذاران  سرمایه  و  نیافته 
ارز  رمز  جمله  از  ارزها  رمز  از  بسیاری  ورشکستگی 

لونا  بودند.
موضوع مهم دیگر این است که با کوچکترین نوسانی 
نهنگ های بازار که متشکل از سرمایه گذاران بزرگ 
و تصمیم گیرندگان اصلی می باشند جهت معامالت  
بازار را بر اساس سیاست های خود تعویض کرده و 
قدرتی  ترین  کوچک  شما  میشود  باعث  امر  همین 
دیگر  سوی  از  باشید.  نداشته  گیری  تصمیم  برای 
معامالت روزانه بر روی  صرافی های آنالین نیز متاثر 
از همین نگاه سرمایه داری نهنگ ها ،بازیگران خرد 

را به ورطه ی ورشکستگی خواهد رساند.
برای مثال وقتی  فردی مانند ایالن ماسک یک پروژه 

را  دیگران  رسمی  غیر  کند،بصورت  می  حمایت   را 
ترغیب به خرید کرده است و او سود خود را از ورود 
این افراد کسب خواهد کرد.بیایید فرض کنیم وقتی 
ایالن ماسک پروژه ی رمز ارز دوج کوین را حمایت 
استخدام  خبره  کارشناس  چند  آن  موازات  به  کرد 
کرده تا در زمان ریزش رمز ارز ها ، بر روی صرافی 
های مختلف آنالین ، پوزیشن های فروش با اهرم باال 
با یک محاسبه سرانگشتی خواهید  باز کرده باشند. 
اشخاصی سود خواهند  از ضرر کردن شما چه  دید 
برد. آیا زمانی که به جراحی احتیاج دارید با یک تیغ 

جراحی خود را جراحی میکنید؟
بنابراین بهترین راه کار مطالعه کامل پروژه ی رمز ارز 
مورد نظر و تحقیق در مورد عملکرد  و کمک گرفتن 
از افراد خبره جهت سرمایه گذاری در پروژه ی مورد 

نظر  می باشد.
مهندسی  ارشد  کارشناس   – جاللوند  عمار 

فناوری اطالعات

ارزهای دیجیتال ؛ سراب یا تحقق یک رویا 

نماز  گفت:  گلستان   جمعه  امام 
جمعه در خنثی سازی فتنه ها نقش 
موثری دارد و پایگاه انقالب اسالمی 
است که جهاد تببین در این مامن 

اسالمی تحقق یافته است.
والمسلمین  االسالم  حجت 
خبری  نشست  در  نورپور  محمود 
مرداد   ۵ مناسبت  به  خبرنگاران  با 
جمعه  نماز  نخستن  اقامه  سالروز 
پس از انقالب اسالمی با بیان اینکه 
تریبون نماز جمعه متعلق به عموم 
مردم است افزود: تریبون نماز جمعه 
متعلق به قشر و جناح خاصی نیست 
مردم  حقوق  از  باید  عقالنیت  با  و 
نباید  تریبون  این  در  و  کرد  دفاع 
تسویه حساب شخصی وجود داشته 

باشد.
وی با اشاره به حضور گسترده آحاد 
تصریح  جمعه  نماز های  در  مردم 
مستحکم  سنگر  جمعه  نماز  کرد: 
نظام اسالمی است که مسئولین در 
این سنگر باید از برخوردهای صوری 

و تشریفاتی پرهیز کنند و به مردم 
پاسخگو باشند.

اینکه  بیان  با  گلستان  جمعه  امام 
در نماز جمعه جهاد تبیین تشریح 
تبیین مطالبه  می شود گفت: جهاد 
در  که  است  رهبری  معظم  مقام 
خواسته  و  مطالبه  این  مصلی ها 

رهبری تحقق می یابد.
نورپور با تاکید بر انعکاس مشکالت 
ابراز  نمازجمعه  تریبون  از  مردم 
در  می تواند  سازنده  انتقاد  داشت: 

رفع مشکالت تاثیرگذار باشد.
در  جمعه  نماز  داشت:  عنوان  وی 
موثری  نقش  فتنه ها  خنثی سازی 
است  اسالمی  انقالب  پایگاه  و  دارد 
به  جامعه  مختلف  اقشار  مامن  که 

شمار می رود.
پایان  در  گلستان  جمعه  امام 
خاطرنشان کرد: حضور مسئولین در 
نماز جمعه و ارتباط با مردم منجر 
به رفع مشکالت و معضالت می شود.

خبر نگار : ناهید کریمی

تحقق جهاد تبیین و خنثی سازی 
فتنه ها در نماز جمعه 

نوشتار

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :

۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سه ماهه 
نخست امسال در مناطق آزاد

نوشتار

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از سرمایه گذاری ۳۶ هزار 
تومانی در سال ۱۴۰۰ در  میلیارد 
سه  گفت:  و  داد  خبر  آزاد  مناطق 
هزار   ۶ نیز  امسال  نخست  ماهه 
در  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 

مناطق آزاد انجام شده است.
به  نقل از مجمع کارآفرینان ایران، 
»سعید محمد« در نشست تخصصی 
ایران،  با اعضای مجمع کارآفرینان 
امسال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با 
نزدیک به پنج جلسه با کارآفرینان 
برگزار  کشور  تولیدکنندگان  و 
آزاد،  مناطق  داشت:  اظهار  شده، 
ردیف  هیچ  و  هستند  خودگردان 
بودجه ای ندارند و این مدل الگوی 
بسیار خوبی برای کل کشور است. 

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی 
و تغییر نگاه به مناطق آزاد، گفت: 
کشور  حکمرانی  مجموعه  در 
وجود  آزاد  مناطق  به  مثبتی  نگاه 
از دولت  احکام مثبتی که  و  ندارد 
همین  نتیجه  نیز  می شود  خارج 
ما  است.  اخیر  فرهنگ سازی های 
به  را  آزاد  مناطق  در  قوانین  ثبات 
با  زیرا  می کنیم،  پیگیری  جدیت 
از  بسیاری  پیچیده  بروکراسی های 

موارد ساده سخت می شود.
این مقام مسوول، در سه  به گفته 
میلیارد  هزار  امسال ۶  نخست  ماه 
این  در  گذاری  سرمایه  تومان 
مناطق  توسعه  شد.  انجام  مناطق 
آزاد مبتنی بر بخش خصوصی است 
و درحال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
صنعتی در حال فعالیت و ۵۰۰ هزار 
ایجاد شده  این مناطق  اشتغال در 

است.
محمد با اشاره به فعالیت پنج هزار 
و ۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه در جهان 
بوده اند،  موفق  آنها  درصد   ۷۵ که 
گفت: چین ۲ هزار و ۵۰۰ منطقه 
آزاد و ویژه دارد و ۷۵ درصد تجارت 
چین از این مناطق انجام می شود. 
رقابت  هم  اطراف  کشورهای  در 
سنگینی برای جذب سرمایه گذاران 
و  است  جریان  در  آزاد  مناطق  در 
مالیاتی و مشوق هایی  معافیت های 

در نظر گرفته شده است.
معتقد  عده ای  اینکه  بیان  با  وی 
و  رانت  محل  آزاد  مناطق  بودند 
این  در  تصریح کرد:  است،  قاچاق 
شرایط از هر مشوقی باید در وهله 
البته  می کردیم.  اتهام  رفع  نخست 
االن فضای ذهنی تا حدودی بهبود 

پیدا کرده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
در  خطاهایی  ادامه داد:  اقتصادی 
گذشته اتفاق افتاده است، از جمله 
اینکه به ایجاد مناطق آزاد به چشم 
محرومیت زدایی نگاه شده بود،  به 
نکردند،  بسنده  هم  منطقه  هشت 
اضافه  بلکه هفت منطقه دیگر هم 
چون  بودیم،  مخالف  ما  که  کردند 
به  منطقه  هشت  این  باید  ابتدا 

ظرفیت می رسید.
وی اضافه کرد وسیع شدن بیش از 
حد در منطقه آزاد مثل منطقه آزاد 
اشتباهات  از  دیگر  یکی  هم  ماکو 
داخل  می شود  باعث  زیرا  است، 
به طور  شود.  ایجاد  سکونتگاه  آن 
آبادان محرومیت  مثال خرمشهر و 
آنها  به  باید  و  دارند  جنگ  از  بعد 
می گویند  عده ای  شود.  رسیدگی 
آنها را به داخل مناطق آزاد بیاوریم 
در  برای  زیرا  است،  اشتباه  که 
مشوق ها  و  معافیت ها  گرفتن  نظر 
این  اما  می کند،  ایجاد  محدودیت 
جدید  آزاد  منطقه  هفت  در  موارد 

لحاظ شده است.
محمد، درباره گمانه زنی ها مبنی بر 
واردات بی رویه به مناطق آزاد نیز 

گفت: این برچسبی که مناطق آزاد 
فقط محل واردات است تا حدودی 
گذشته  سال  است.  شده  برطرف 
تراز تجاری در این مناطق متعادل 
و صادرات و واردات برابر شده است. 
همچنین ۳۱ درصد صادرات از مبدا 

مناطق آزاد بوده است.
وی همچنین از سرمایه گذاری ۳۶ 
هزار میلیارد تومانی در سال گذشته 
گفت:  و  داد  خبر  آزاد  مناطق  در 
هزار   ۶ سرمایه گذاری  بر  عالوه 
میلیارد تومانی در سه ماهه نخست 
بحث های  مناطق،  این  در  امسال 
بورس  و  آف شور  بانک  به  مربوط 

بین الملل نیز در جریان است.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اعالم  طبق  افزود:  اقتصادی  ویژه 
ماه  یک  تا  اقتصادی،  کمیسیون 
الملل  بین  بورس  تکلیف  آینده 
بورس  عالی  در شورای  و  مشخص 
همچنین  شد.  خواهد  تصویب 
بانک  که  مدت  طوالنی  مسائل 
مرکزی برای فعاالن اقتصادی دارد 
و  حل  آف شور  بانک  در  می تواند 

فصل شود.
»حمیدرضا  نشست،  این  درادامه 
کارآفرینان  مجمع  دبیر  غزنوی« 
مجمع  در  ما  گفت:  نیز  ایران 
پیشران های  درباره  کارآفرینان 
مختلفی  نشست های  اقتصادی، 
که  می کنیم  برگزار  مسووالن  با 
را  مثبت خودش  اثرات  اتفاق،  این 

می گذارد.
وی بیان داشت: هدف ما این است 
که سهم پیشران ها در اقتصاد کشور 
افزایش پیدا کند. البته شرکت های 
ما  برای  هم  متوسط  و  کوچک 
ارزشمند هستند اما در زمان تحریم 
نمی توانند توسعه را شکل دهند. ما 
معتقدیم باید الگوی ایرانی- اسالمی 
را پیاده کنیم تا انحصار شکل نگیرد.

پیشران  نیز  نشست  این  درادامه 
به  کارآفرینان  و  اقتصادی  های 
فعالیت  موانع  و  مشکالت  بیان 
آزاد  مناطق  در  خود  تولیدی  های 

پرداختند.

رباط  شهرستان  فرماندار 
افتتاح  حاشیه  در  کریم 
سامانه ۱۳۷ شهرداری پرند 
درخواستهای  ثبت   : گفت 
به  و  پیگیری   ، شهروندان 
موضوعات  رسیدن  نتیجه 
این  اهداف  مهمترین  از 
امروز  که  است  سامانه 

رونمایی شد.
در  احمدی  امید  دکتر 
سامانه  افتتاح  حاشیه 
۱۳۷ شهرداری پرند اظهار 
خوشبینانه  نگاه  داشت: 
 ،۱۳۷ سامانه  با  تماس  به 
این  از  مردم  رضایت 
کار  به  رسیدگی  و  طرح 
است  وقت  اسرع  در  آنها 
حال  هر  به  حالیکه  در 
در  مردم  عدیده  مشکالت 
شهر نیز به افزایش تماس 

ها منجر می شود
 وی ایجاد سامانه ۱۳۷ را 
درخواست  کاهش  باعث 
با  مردمی  مالقات 
گفت  و  دانست  شهرداران 
این  بر  این سامانه عالوه   :
سطح  رفتن  باال  باعث 
و  شود  می  مردم  توقعات 
موقع  به  پیگیری  با  باید 
شود  جلب  مردم  رضایت 
شیرین  طعم  بتوانند  تا 

خدمت را بچشند
فرماندار رباط کریم با تاکید 
سامانه  نقش  اهمیت  بر 
رضایتمندی  در   ۱۳۷
کرد:  تصریح  شهروندان 
با  رابطه  در  مهم  نکته 
 ۱۳۷ سامانه  اندازی  راه 
موضوعات  که  است  این 
شود  پیگیری  خوبی  به 

موقع  به  پاسخگویی  عدم 
موضوعات  به  صحیح  و 
نارضایتی و بدبینی مردم را 

به همراه خواهد داشت
به  و  پیگیری  ثبت،  وی 
موضوعات  رسیدن  نتیجه 
این  اهداف  مهمترین  از 
گفت  و  دانست  سامانه 
به  موقع  به  رسیدگی   :
می  شهروندان  درخواست 
تواند رضایت مندی آنان به 
بیشتر  را  شهری  مجموعه 

کند
گفت:  ادامه  در  احمدی 
سامانه  این  اندازی  راه 
شناخت  برای  فضایی 
از  مردم  درخواست های 
وجود  به  شهری  مدیریت 
این  به  توجه  که  می آورد 
در  یقین  به   درخواست ها 

کسب اعتماد و رضایتمندی 
و  است  مؤثر  شهروندان 
و  رفاه  تامین  در  همواره 
حداکثری  رضایت  جلب 
به  ایم  کوشیده  شهروندان 
بهترین  به  خود  وظایف 

شکل عمل کنیم
اشاره  با  پایان  در  وی 
 ۱۳۷ سامانه  اینکه  به 
صورت  به  پرند  شهرداری 
شبانه روزی آماده پاسخ به 
خاطرنشان  است  شهرندان 
عزیز  همشهریان  کرد: 
از  درخواست  هرگونه 
این  با  باید  را  شهرداری 
بگذارند  میان  در  سامانه 
آن  به  وقت  اسرع  در  تا 
مشکالت  و  رسیدگی 

مربوطه رفع گردد.
خبر نگار : عاطفه اسمعیلی

سامانه ۱۳۷ شهرداری پرند با حضور 
فرماندار رباط کریم افتتاح شد
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 وزیر امورخارجه کشورمان گفت: در حوزه 
همگرایی اقتصادی و تبادل تجاری نیز در 
حال ایجاد بنیان های تجارت آزاد هستیم 
و بزودی موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نهایی خواهیم 

کرد.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
بیستمین  در  سخنانی  در  کشورمان 
به   ،D۸ سازمان  وزیران  شورای  نشست 
صورت مجازی اظهار داشت: خرسندم در 
وزیران سازمان  بیستمین نشست شورای 
حال  در  کشور  هشت  اقتصادی  همکاری 
برادر  و  توسعه ) دی۸( در کشور دوست 
از  همچنین  و  می کنم  شرکت  بنگالدش 
وزیر  نخست  حسینه  شیخ  خانم  سرکار 
بابِت  بنگالدش  خلق  جمهوری  محترم 
سخنرانی افتتاحیه و نظرات سازنده ایشان 

قدردانی می کنم.
وی افزود: از دبیرکل محترم و همکارانشان 
در دبیرخانه سازمان دی ۸ به جهت آماده 
همچنین  سپاسگزارم.  اجالس  این  سازی 
اجازه می خواهم بیست و پنجمین سالگرد 
عرض  تبریک  را   ۸ دی  سازمان  تأسیس 
و  قوت  با   ۸ دی  سازمان  امیدوارم  کنم. 

سرعت به پیشرفت خود ادامه دهد.
دیپلماسی  اینکه  بیان  با  عبداللهیان  امیر 
اقتصادی و تعمیِق مناسبات با کشورهای 
جمله  از  مسلمان  کشورهای  و  همسایه 
جمهوری  خارجی  سیاست  اولویت های 
همچنین،  گفت:  است،  ایران  اسالمی 
همچون  چندجانبه  سازوکارهای  تقویِت 
سازمان دی ۸ برای دولت من از اهمیت 
از  همواره  ما  است.  برخوردار  باالیی 
حال  در  کشورهای  جمعی  تالش های 
اقتصادِی  نظام  یک  تحقق  برای  توسعه 
بین المللِی کارآمد و در کنار آن، دستیابی 
به رشد و توسعه اقتصادی، رفاه و سعادت 
مردم، حفظ ارزشها و فرهنگ های ملی و 
بین  مناسبات  در  مناسب  جایگاِه  کسب 
به  داد:  ادامه  المللی حمایت کرده ایم.وی 
اسالمی  جمهوری  که  است  دلیل  همین 
از اعضای فعال گروه بندی های بین  ایران 
جمله  از  اقتصادی  و  منطقه ای  و  المللی 
همگرایی  حوزه  در  است.   ۸ دی  سازمان 
حال  در  نیز  تجاری  تبادل  و  اقتصادی 
و  هستیم  آزاد  تجارت  بنیان های  ایجاد 
آزاد  تجارت  منطقه  موافقتنامه  بزودی 
نهایی  را   اورآسیا  اقتصادی  اتحادیه  با 

خواهیم کرد.
کرد:  تاکید  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
گسستگی  علیرغم   ۸ دی  سازمان 

نعمت های  و  ظرفیت ها  از  جغرافیایی، 
انرژی،  ذخایر  انسانی،  و  طبیعی  فراوان 
خصوصِی  بخش  و  مکمل  اقتصادهای 
کرونا  بحران  است.  برخوردار  عالقمند 
و  اقتصادی  طراحی های  و  محاسبات 
جامعه  و  زد  برهم  را  کشورها  ای  توسعه 
جهانی را با یک نوع عدم قطعیت مواجه 
ساخت. بر این باوریم که کشورهای عضو 
جهت  و  سیاست ها  بر  عالوه  باید   ۸ دی 
گیری های ملی خود، گزینه های همکارِی 
جمعی در دوران پساکرونا را مدنظر داشته 
با   عضو  کشورهای  برکرونا،  عالوه  باشند. 
بحران ناامنی غذایی و امنیت انرژی مواجه 

هستند.
این  در  اینکه  بیان  با  عبداللهیان  امیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  حساس،  برهه 
ظرفیت ها  همه  است،  آماده  کماکان 
و  اقتصادی  سیاسی،  توانمندی های  و 
فرهنگی خود را در خدمت رشِد اقتصادی 
ارزش های  پیشرفت  و  رفاه  و  توسعه  و 
مشترک قرار دهد، گفت: یادآور می شوم با 
ایاالت  یکجانبه  غیرقانونی  اقداماِت  وجوِد 
اعمال تحریم، جمهوری  متحده آمریکا و 
توان  و  اراده  بر  تکیه  با  ایران  اسالمی 
چشمگیر  های  موفقیت  به  خود  داخلی 
های  حوزه  در  بزرگی  آوردهای  دست  و 

مختلف دست یافته است.
آمادگی  ما  داد:  ادامه  امورخارجه  وزیر 
خود را برای کمک به جامعه جهانی برای 

با  مقابله  و  انرژی  جاری  بحران  از  خروج 
اعالم  غذایی  ناامنی  به  مربوط  تهدیدات 
و  مواصالتی  ممتاز  موقعیت  و  کرده ایم 
مصرف  بازارهای  خدمِت  در  ما  ترانزیتی 
دارنده  عنوان  به  همچنین  باشد.  می 
تالشها  به  ایم  آماده  انرژی،  عظیم  منابع 
کمک  انرژی  عرضه  امنیت  تضمین  برای 
نماییم. جناب آقای رئیسی ریاست محترم 
در  گاز   “ ابتکار  ایران  اسالمی  جمهوری 
دوره  در  جهانی  اقتصاد  بازسازی  خدمِت 
کشورهای  سران  نشست  به  را  پساکرونا” 

صادر کننده گاز ارائه کردند.
کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
با  تولیدکنندگان  بین  گفتگو  آماده ایم 
ابتکار  چارچوب  در  را  کنندگان  مصرف 

فوق آغاز کنیم. 
طول  در   ۸ دی  سازمان  کرد:  تاکید  وی 
یک  به  تدریج  به  خود  عمر  سال   ۲۵
برای تقویت همکاری های  ارزشمند  بستِر 
کشورهای  بین  در  موثر  اقتصادِی 
وجود  با  اما  است.  شده  تبدیل  عضو 
درون- تجارِت  باال،  تجاری  پتانسیل های 

درصد  زیر۱۰  کماکان   ۸ دی  سازمانِی 
سازوکارهایی  است  الزم  بنابراین  است. 
میان  تجارت  توسعه  و  تسهیل  برای 
بخش های  شود.معتقدیم  ایجاد  اعضا 
باید در حوزه های تجارت،  نیز  خصوصی 
انرژی، سرمایه گذاری، صنعت، کشاورزی، 
تعامالت اجتماعی و گردشگری نقش ایفا 

نمایند. ما به عنوان دولت های کشورهای 
بخشهای  از  الزم  حمایت های  باید  عضو 
امورخارجه  آوریم.وزیر  بعمل  را  خصوصی 
ظرفیت  از  باید  آن،  بر  عالوه  افزود: 
پارلمان های کشورهای عضو نیز در توسعه 
و پیشبرد همکاری ها بهره ببریم. پیشنهاد 
برگزاری  امکاِن   ۸ دی  دبیرخانه  می کنم 
کشور   ۸ مجالس  مشترک  نشست های 
را   ”۸ دی  المجالس  “بین  ایجاد  حتی  و 
بررسی نماید. آماده ایم به این مهم کمک 
حوزه  به  توجه  اینکه  بیان  با  کنیم.وی 
موضوعات  جمله  از  فنآوری  و  آموزش 
کلیدی برای توفیق سازمان  دی ۸ است، 
ابتدای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت: 
دو  این  به  خود  عالقه  سازمان،  تاسیس 
بین  “دانشگاه  تاسیس  طریق  از  را  حوزه 
المللی دی ۸” در همدان و “ شبکه انتقال 
و تبادل فناوری دی ۸” در پارک فنآوری 
پردیس نشان داده است. دبیرکل محترم 
در سفر اخیر خود به ایران از هر دو نهاد 
بازدید بعمل آوردند. گسترش سازمان دی 
۸ به سایر کشورها و پذیرش اعضای جدید 
ابزاری برای تحقق  نیز می تواند به عنوان 
اظهار  از  باشد.  مدنظر  سازمان  اهداف 
عالقه و آمادگی کشور دوست و همسایه 
پیوستن  جهت  آذربایجان  جمهوری  ما 
و  کنیم  می  استقبال   ۸ دی  سازمان  به 
سازمان دی ۸ باید پذیرش اعضای جدید 

را تسریع نماید.
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یک  که  کسانی  اکثر  امروزه 
دست  در  هوشمند  گوشی 
حساب  یک  ،دارای  دارند 
هستند  اینستاگرام  کاربری 
.این کاربران بصورت مداوم در 
حال تبادل اطالعات با کاربران 
اطالعات  ،این  هستند  دیگر 
شامل  انواع تصاویر ، انواع ویدئو با محتوای متفاوت 
توضیحاتی  ارائه  و  خصوصی  و  عمومی  بصورت 
با  معموال  باشند.کاربران  می  محتوا  درخصوص 
در  شونده  دنبال  و  کننده  دنبال  بعنوان  گروهی 
ارتباط هستند .وقتی یک کاربر اطالعات خاصی را 
دنبال میکند  ، مجموعه ای از ربات های نرم افزاری 
،با  اینستاگرام  افزار  نرم  اصلی  هسته  فرمان  تحت 
رفتاری  مدل  و  شخصی  سلیقه  قراردادن  هم  کنار 
کاربر ،حجم وسیعی از اطالعات مرتبط را به کاربر 
سلیقه  معرفی  دراین  آنکه  نماید.حال  می  معرفی 
دنبال شوندگان  و  دنبال کنندگان  و مدل عملکرد 
نظر  مورد  کاربر  تعاملی   بعنوان جامعه ی کوچک 
نیز دخیل می باشد.حال، مدل رفتاری کاربر توسط 
ربات ها بررسی خواهد شد ،ربات ها عملکرد کاربر 
و انتخاب هایش را از میان داده های ارسالی ثبت 
می کنند و به یک جمع بندی کلی در مورد سلیقه 
کاربر می رسند.در این مرحله ربات های اینستاگرام 
بر  را  ارسالی  اطالعات  و  کرده  تر  محدود  را  فیلتر 

.سر  کنند  می  محدودتر  شما  های  کلیک  اساس 
انجام شما صفحه ای را دنبال می کنید یا اطالعاتی 
های  ربات  گذارید.  می  اشتراک  به  یا  و  ذخیره  را 
هوشمند اینستاگرام اکنون پس از طی چند مرحله 
کامال با  عالیق شما آشنا شده و خوراک اطالعاتی 
گردانندگان  تفاسیر  این  آورند.با  می  فراهم  را  شما 
این شبکه مجازی می توانند در بزنگاه های خاص 
طیف  به  خاص  گیری  جهت  با  را  خاصی  اطالعات 
وسیعی از کاربران مخابره کنند و با در کنار هم قرار 
دادن اطالعات تاریک ،گروهی  از جامعه را به سمت 

و سوی نامعلوم اطالعاتی هدایت نمایند.
صفحه  روی  که  اطالعاتی  کلیه  داشت  توجه  باید 
ناظرین  تایید  های مختلف مشاهده می شود مورد 
و  نیست  ها  دولت  و  ها  سازمان  یا  و  اینستاگرام 
اینستاگرام  اطالعات  به  نباید  سادگی  به  کاربران 
اعتماد کنند.صفحاتی که در اینستاگرام دارای تیک 
سازمانی   یا  فردی  هویت  تنها  نیز  باشند  می  آبی  
چنین  که  میکنند  تایید  را  ها  سازمان  یا  و  افراد 
و  داشته  فیزیکی  وجود  قطعا  سازمانی   یا  شخص 
دارای هویت واقعی می باشد.بنابراین به خاطر داشته 
فعالیت  مشغول  مجازی  پلتفرم  یک  در  باشید شما 
مورد  شما  رفتار  و  اطالعات  لحظه  هر  که  هستید 
به  نظر  مورد  محتوای  و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی 

سمت شما هدایت خواهد شد.
عمار جاللوند – کارشناس ارشد فناوری اطالعات

اینستاگرام چگونه به کاربران خوراک اطالعاتی می دهد ؟ نوشتار
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