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همين صفحه

رهبر انقالب تأکید کردند؛ 

 لزوم تحليل جامعه شناختی و روانشناختی
 از نقش دین در دفاع مقدس 

همين صفحه

درگذشت ایران درودی، نقاش سرشناس ایرانی

 او حتی مرگ را
 باشکوه می دید 

با ايلنا همراه شويد
 خبرگزاري 

كار ايران »ايلنا«
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بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره سه هزار و ۵۳۵ شهید 
استان زنجان که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار 
شده بود، صبح )پنج شنبه( در محل برگزاری 

این همایش منتشر شد.
به گزارش ایلنا، آیــت اهلل خامنه ای در این 
دیدار با اشــاره به افتخارات پر شــمار زنجان 
در عرصه های علمــی، عملــی و میدان های 
اجتماعی، و نام آوری شخصیت های برجسته 
و ممتاز از جمله شهید نامداِر هسته ای، شهید 
شهریاری گفتند: شهیدان در رأس افتخارات 

زنجان هستند.
رهبر انقالب، شهیدان را برگزیدگاِن خداوند 
متعال خواندند و افزودند: شهادت قله ای است 
که دستیابی به آن بدون اخالص و ایثار، صدق و 
معنویت، مجاهدت و گذشت، توجه به خدا و کار 
برای مردم، و تالش برای تحقق عدالت و استقرار 

حاکمیت دینی امکان پذیر نیست.
ایشــان برگزاری همایش های بزرگداشت 
شهیدان را وظیفه و حسنه ای بزرگ دانستند 
و خاطرنشان کردند: با گذشت چندین سال از 
دفاع مقدس، جریان بزرگداشت شهیدان باید 
با ابتکارهایی همچون تحلیل جامعه شناختی و 
روانشناختی از خاطرات آن دوران و نقش عنصر 

پر قدرت »دین« ادامه پیدا کند.
آیت اهلل خامنــه ای با انتقاد از کســانی که 
نقش عنصــر دیــن را در فداکاری های دوران 

دفاع مقدس نادیده می گیرند، گفتند: آمادگی 
جوانان برای سینه سپر کردن در مقابل خطرات 
و رضایت پدران و مادران و یا همســران آنها به 
اعزام عزیزان شان و سپس صبر بر شهادت آنها، 
بدون تردید ریشه در نگاه دینی و انجام وظیفه 
برای کســب رضای الهــی دارد و این حاالت و 
احساســات خانواده های شهدا همگی در خور 

تحلیل است.
ایشان همچنین خدمات کم نظیر مردمی 
در حاشیه دفاع مقدس مانند تهیه غذا و آذوقه 
برای رزمندگان، شستشوی لباس های آنان و نیز 
تشییع جنازه های عظیم و به یادماندنی شهیدان 
را از جمله مسائل مغفول و نیازمند ثبت و توجه 
دانستند و در خصوص نام گذاری معابر شهرها به 
نام شهیدان گفتند: چه افتخاری برای یک شهر 
و کوچه ها و خیابان های آن باالتر از اینکه نام یک 
شهید بزرگ و فداکار بر روی آن باشد. شهر باید 
به نام شهیدان مزیّن باشد و شوراهای شهر نیز 
بدانند که شهر با نام چه کسانی مفتخر می شود.

رئیس جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان 
تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر نجات 
اقتصاد کشــور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی 
بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از 
هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ 

نخواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، در این دیدار که استاندار تهران 
نیز حضور داشــت، ۲۴ نفر از نمایندگان استان در 
سخنانی به بیان دیدگاه هایشــان درباره مسائل و 
مشکالت استان پرداختند و خواستار تالش دولت 

برای رفع این مشکالت شدند.
تســریع در تعیین حدود و حریم جغرافیایی 
شهرستان های استان تهران، کمک به حل مشکل 
فرســودگی ناوگان حمل و نقــل عمومی، کمک 
به توســعه مترو و حمل و نقل ریلــی به ویژه بین 
شهرستان های استان تهران با مرکز استان، اتخاذ 
تدابیر و اقدام جدی برای حل مشــکالت محیط 
زیستی تهران به ویژه مشکل آلودگی هوا، ترافیک، 
آب و فاضالب، ساخت و ســاز، تدبیر جدی برای 
کنتــرل و درمان آســیب های اجتماعی و اصالح 
و ارتقای ســاختارهای اداری تهــران به ویژه در 
شهرستان های این استان متناسب با جمعیت رو 
به افزایش این مناطق از جمله مسائل و مشکالت 

مطرح شده در این جلسه بود.
پس از سخنان نمایندگان، سید ابراهیم رئیسی 
در سخنانی برگزاری این جلسه را آغاز یک حرکت 
مشترک برای حل مشکالت استان تهران توصیف 
کرد و گفت: امروز یک امید و انتظار جدی در مردم 
برای حل مشکالت و یک احساس یأس و ناامیدی 
در دشمن به وجود آمده که احساس می کنند دولت 

با قدرت کارها را به پیش می برد.
رئیس جمهور با استقبال از تشکیل قرارگاه رفع 
آسیب های اجتماعی از ســوی استانداری تهران 
و با بیان اینکه اگر الزم باشد شــخصاً در جلسات 
تصمیم گیری نهایی این قرارگاه شــرکت خواهم 
کرد، گفت: اگر چه تهران همه کشور نیست، اما با 
توجه به مرکزیت و جمعیت باال، مسائل تهران جنبه 

ملی دارد، و حل مشکالت و آسیب های اجتماعی در 
این استان می تواند در رفع مشکالت مشابه در همه 

کشور مؤثر باشد.
رئیسی به موضوع مشــکالت محیط زیستی 
استان تهران اشــاره کرد و گفت: استاندار تهران 
براساس قانون باید مسئولیت مدیریت رفع آلودگی 
هوا، ترافیک، فاضالب و دیگر مسائل زیست محیطی 
استان را برعهده بگیرد و اگر الزم بود در این قوانین 
اصالحاتی انجام شود یا اختیارات بیشتری در نظر 

گرفته شود، این کار انجام خواهد شد.
رئیس جمهور درباره تکلیف دولت در توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در استان تهران، 
گفت: قطعاً نباید توقع داشت مشکالت انباشته شده 
از سال های گذشته یک شبه برطرف شود، اما دولت 
سیزدهم حتماً به وظایف خود در این زمینه عمل 

خواهد کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سمت و سوی 
حرکت دولت سیزدهم اجرای عدالت است، گفت: 
ســاختار بودجه با رویکرد اجرای عدالت در حال 
اصالح است و برای مثال افزایش حقوق ها به شکل 
پلکانی اعمال خواهد شــد و دولت هیچ وعده ای 

نخواهد داد که قابل تحقق نباشد.
رئیسی گفت: در ساختار جدید بودجه، برای هر 
استان در توسعه و تولید ملی سهمی تعیین شده 
و استان ها باید سهم و نقش خود را در رونق تولید 
و پیشــرفت کشــور ایفا کنند. بر این اساس دیگر 
استان ها لزوماً به تأمین منابع از مرکز وابسته نبوده 
و باید منابع مورد نیاز برای توسعه را از خود استان 

تأمین کنند.

ایران درودی، نقاش پیشکسوت و مطرح ایرانی 
صبح جمعه هفتم آبان ماه در ۸۵ سالگی درگذشت.

تکتم نعیمی، مدیر برنامه و عضــو بنیاد ایران 
درودی ضمن تأیید این خبر درباره درگذشت این 
هنرمند اظهار کرد. امروز صبح هفتم آبان ساعت 
هفت و نیم بعد از تالش های کادر درمان بیمارستان 
دی ایران درودی دار فانی را وداع گفت.وی درباره 
وضعیت این بانوی نقاش پیش از فوت گفت: خانم 
درودی از ۱۱ شهریور و بعد از بهبود ابتالی به کرونا، 
همچنان درگیر رفتن به بیمارستان بود و چند باری 
هم بستری شــد. با این حال هفته پیش وضعیت 
جسمی ایشان رو به وخامت گذاشت و به بیمارستان 
انتقال یافت، تا لحظه فوت نیز در آی سی یو بستری 
بود.ایران درودی نقاش مطرح ایرانی در ۱۱ شهریور 
۱۳۱۵ در مشهد به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیالت 
متوسطه در ایران، راهی فرانسه شد و فارغ التحصیل 
دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس است. او غیر از 
نقاش، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته 
تاریخ هنر نیز هست.او دوره  ویترای را درآکادمی 
سلطنتی بروکسل گذراند و تاریخ هنر را درمدرسه 
لوور پاریس فراگرفت.درودی در نمایشــگاه های 
گروهی فراوانی در ایران و در سطح بین الملل شرکت 
داشته که از متأخرترین آن ها می توان به نمایشگاه 
هنرمندان پیشکسوت اشــاره کرد. این نمایشگاه 
در آبان ۱۳۹۸ در فرهنگســرای نیــاوران برگزار 
شد.برگزاری ٦۴ نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش 
از۲۵۰ نمایشــگاه گروهی در کشورهای اروپایی، 
ایران، مکزیک، ژاپن وآمریکا از جمله فعالیت های 
اوست.آثاری از ایران درودی در چند موزه مشهور 
جهان از جمله موزه ایکسل بلژیک و موزه هنرهای 
معاصر نیویورک و همچنین موزه هنرهای معاصر 

تهران به نمایش گذاشته شده است.
جاودانگی بانوی نور و بلور 

هیأت امنا و مدیر بنیاد ایران درودی به مناسبت 
درگذشت این هنرمند یادداشتی را منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است:
با تقدیم درود و عشق به همه ی هم میهنان و همه 

عاشقان فرهنگ و هنر ایران
بانوی نور و بلــور، ایــران درودی، به جاودانگی 

پیوســت. ایران دّرودی، نامش و همه ی وجودش 
ایران و عشــق به تاریخ و فرهنگ سرزمین اش بود 
و این عشــق را در همه ی زندگی پرافتخارش فریاد 
زد. زندگی پرفراز و نشــیب ایران و یک عمر تالش 
خســتگی ناپذیرش الهام بخش چندنسل است و 
این عشق و از پاننشــتن تا ابد در خاطره ی جمعی 
این ســرزمین به یادگار خواهد ماند. او ســال ها با 
بیماری های گوناگون دســت و پنجه نــرم کرد اما 
هیچ چیز مانع از اراده بی پایان برای عشــق به هنر 
و فرهنگ ســرزمین اش نشــد و تا آخرین ماه های 
زندگی جســمانی اش قلم در دست، این عشق را بر 
بوم ثبت کرد.او عاشــق ایران، ایرانی و فردوسی بود 
و هم چون خود این شاعر و متفکر نامدار، از نام آوران 
دیار خراسان بود. آخرین آرزو و وصیت ایران درودی، 
آرمیدن در محوطه ی آرامگاه هم دیارش فردوسی 
توسی بود تا روح آزرده اش، در آرامش با جاودانگی 
پیوند خورد. ایران یکی از نمادهای عشــق به تاریخ 
و فرهنگ ایران زمین بود و تا ابد باقی خواهی ماند و 
چه افتخاری از این مهم تر که افتخار خراسان و ایران 
در جوار فردوسی بزرگ آرام گیرد.به اطالع همه ی 
عاشقان ایران می رسانیم که ما، در حال رایزنی برای 
عمل به آخرین وصیت این اسطوره ی عشق و هنر 
هستیم و به محض گرفتن مجوزهای الزم، برنامه 
مراسم خاکسپاری بانو ایران درودی به اطالع عموم 

خواهد رسید.
با احترام و اندوه و با تقدیم عشق بی پایان

هیات امنا و مدیره بنیاد ایران درودی.
توسعه ایرانی درگذشــت این بانوی هنرمند، 
مردمی، دردآشنا، خســتگی ناپذیر،  خوش فکر و 
نیرومند  را به خانواده ایشان و جامعه هنری ایران 

تسلیت می گوید. یادش گرامی و نامش جاودان.

یادبودخبردیدار

رهبر انقالب تأکید کردند؛ 

 لزوم تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی
 از نقش دين در دفاع مقدس 

رئیسی در دیدار مجمع نمایندگان استان تهران:

 بنده و دولت از هزينه كردن آبرو
 برای نجات اقتصاد كشور دريغ نمی كنیم 

درگذشت ایران درودی، نقاش سرشناس ایرانی

او حتی مرگ را باشکوه می ديد 

زیست بوم اشتغال در کشور رونمایی شد

الزام ايجاد يک میلیون و 
850هزار شغل تا پايان 1401 !

سياست 2

دسترنج 4

هشدارها به عملکرد اقتصادی دولت همسو باال گرفت؛

اصولگرایان در حلقه 
منتقداِن نگران

با این که زمان بسیار کوتاهی از آغاز به کار دولت 
ســیزدهم می گذرد اما گویی اقدامات دو ماه و نیم 
گذشته، دایره منتقدان نگران را گسترده کرده است 
تا جایی که اصولگرایان هم در این حلقه قرارگرفته اند، 
بر همین مبنا هم بود که آخر هفته گذشته به زمانی 
برای بیان این نگرانی ها و هشدارها به دولت سیزدهم 
به ویژه در حوزه اقتصاد گذشت. آن ها در نشست ها 
و برنامه های مختلف از ضعف عملکــرد در حوزه 
اقتصادی و شایسته ساالری سخن گفتند و به این 
ترتیب بود که حجت االسالم ابوترابی فرد، امام جمعه 
موقت تهران در سخنان پیش از خطبه خود با تأکید 

بر ضرورت شایسته ساالری اظهار کرد: »اگر اصل 
شایسته ساالری موردتوجه و اهتمام قرار گیرد، با 
یک تحول و انقالب عظیم در عرصه های سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی روبرو خواهیم 
شد.« وی که سعی داشت توصیه ها و هشدارهایش 
را با تکیه به مثال تاریخــی از دوران حضرت علی 
علیه السالم و مالک اشــتر مطرح کند، گفت که: 
»جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام علی)ع( بسیار 
برجسته اســت و پیوند حکومت و مردم اهمیتی 
اساسی دارد که اگر این نباشد، حتی حاکمی مانند 

مالک اشتر هم موفق نخواهد بود.«

ایران از فهرست غول های نفت و گاز حذف شد؛

تأثیر تحريم های »بی اثر« بر نقشه انرژی جهان!
چرتکه 3

ترکیه برای آغاز دو عملیات نظامی جدید در شمال 
سوریه آماده می شود؛ 

بهانه جويی برای زهرچشم 
گرفتن از مسکو و واشنگتن

 آمريکا، تحريم های جديد 
علیه ايران اعالم كرد 

یک کارشناس:

تعقل در اقتصاد ايران   
ناياب  شده است

 خبر تاسف بار دادستان کل
درباره فساد مواد غذایی در انبارهای گمرک

گرسنگی؛ زير سايه 
تشريفات اداری

هدف، »موضع مشترک مذاکره ای« اعالم شد؛

رايزنی بايدن با رهبران 
اروپا درباره ايران

شهرنوشت 6

جهان 5

چرتکه 3

سياست 2

سياست 2


