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بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد
وزیر کشور: روحیه مردمی، انقالبی و 

خودشکوفایی راز ماندگاری بسیج است

2

۸۰ درصد مشکالت قاچاق در کشور با 
پیشگیری قابل رفع است
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور:  سازمان 

بازرسی باید به همه بانک های اطالعاتی 

کشور دسترسی داشته باشد
4

بازسازی ساختارهای فرهنگی منجر به 
افزایش کتابخوانی می شود

رئیسی در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری؛

با تحریم متوقف نمی شویم

2

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

اختیارات و وظایف تعزیرات افزایش یابد

4

علیرضا دبیر:  کشتی فرنگی ما حرف اول 

را در دنیا می زند

6

استان ها 5

افتتاح ۴۲ طرح اشتغال برای مددجویان 

کردستانی به مناسبت هفته بسیج
سرپرســت کمیتــه امــداد اســتان کردســتان گفــت: بــه مناســبت 
ــارد و  ــت دو میلی ــا پرداخ ــتغال ب ــرح اش ــیج ۴۲ ط ــه بس هفت

ــرای  .... ــان تســهیالت ب ــون توم یکصــد میلی 7 2

ــی و خودشــکوفایی را  ــر کشــور، روحیــه مردمــی، انقالب وزی
راز مانــدگاری بســیج توصیــف کــرد و نوشــت: ایــران بیش از 

هــر دوران تاریخــی بــه همدلــی، هــم افزایــی و  ....

با  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  تضمین  وزارتخانه  این  فقط  اینکه  بیان 
تامین کننده سالمت جامعه نیست، افزود: 
اهمیت  کرونا  بیماری  شیوع  از  پس  مردم 
سالمت را بیشتر درک کردند و در این همه 

گیری ارزش آن مشخص شد.
ذیل  دائمی  کمیسیون  جلسه  چهارمین   
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور 
بهداشت،  وزیر  اللهی  عین  بهرام  حضور  با 
این  محل  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
 ۱۶ از  جلسه  حاضران  و  برگزار  وزارتخانه 
نویس  پیش  متن  کشور،  اجرایی  دستگاه 
اجالس  شانزدهمین  کار  دستور  مصوبات 
شورای عالی که در آینده نزدیک در حضور 
خواهد  تشکیل  جمهوری  محترم  ریاست 

شد بحث و تبادل نظر کردند.
و  پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزیر 
دبیر شورایعالی در این نشست ضمن تشکر 
در  که  مختلف  های  سازمان  نمایندگان  از 
اینکه  بیان  با  داشتند،  حضور  نشست  این 
اهمیت  کرونا  بیماری  شیوع  از  پس  مردم 
این  در  و  کردند  درک  بیشتر  را  سالمت 
ارزش آن مشخص شد، گفت:  همه گیری 
در گذشته بسیاری از افراد تصور می کردند 
تنها وزارت بهداشت باید سالمت جامعه را 
داد  نشان  کرونا  اما  کند  تضمین  و  تامین 
که در این حوزه همه وزارتخانه ها، نهادها 
بیایند و کمک  کار  پای  باید  ها  و سازمان 

کنند؛ وزارت بهداشت تنها می تواند نقش 
راهبری و هماهنگی این اقدامات را داشته 

باشد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با راهبری 
وزارت بهداشت، سالمت را در جامعه ایجاد 
هماهنگی  و  همکاری  به  احتیاج  کنیم 
تشکیالت است. پیشنهاد من این است که 
پیوست فرهنگی و عدالت که رهبری معظم 
انقالب اسالمی در شروع کار دولت فرمودند 
برای پیاده سازی هربرنامه ای در نظر گرفته 
شود، و به مصوبات پیشنهادی اضافه شوند.

ها  برنامه  بومی کردن  مهم  از مسائل  یکی 
است

وزیر بهداشت با بیان اینکه باید اجرا و پایش 
پیشنهادی حتما مد  نظارت در مصوبات  و 
نظر قرار گیرند، گفت: باید به دنبال برنامه 
اثربخشی  و  کمتر  هزینه  که  باشیم  هایی 
بر  منطبق  باید  باشند.  داشته  بیشتری 
کرد،  ارائه  برنامه  کنونی  امکانات  و  بودجه 
کردن  بومی  مهم  مسائل  از  یکی  بنابراین 
واکسیناسیون  موضوع  در  است.  ها  برنامه 
پیشرفته  ما  از  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
چراکه  بود  بیشتر  ما  موفقیت  اما  بودند  تر 
این  و  کردیم  استفاده  معنویت  بحث  از  ما 
درحالی است که اگر تنها می خواستیم از 
امکانات خود استفاده کنیم به بیش از یک 
اجرای  در  اگر  داشتیم.  احتیاج  زمان  سال 
هر برنامه ای مردم حمایت نکنند، آن طرح 

قطعا شکست می خورد.
کمک  باید  اینکه  بر  تاکید  با  اللهی  عین 
های خیران و کمیته امداد به سمت برنامه 
های ارائه شده در این جلسه هدایت شوند، 
سهم  که  است  این  ما  هدف  کرد:  مطرح 
مردم  سالمت  در  را  نهادی  یا  سازمان  هر 
خود  برنامه  با  رابطه  در  و  کنیم  مشخص 

اقدامات الزم را انجام دهند.
ما  های  پژوهش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عنوان  نیست،  شورا  های  برنامه  با  همراه 
مقاله  به  منجر  تنها  که  تحقیقاتی  کرد: 
شده و هیچ استفاده ای از آن نشود، سودی 
باید تالش شود  بنابراین  ندارد  برای کشور 
کنند،  رفع  ما  از  را  مشکلی  تحقیقات  این 
تحقیقات بدون هدفمندی چاره ساز نیست 
سالمت  شورای عالی  و  تحقیقاتی  مراکز  و 
داشته  یکدیگر  با  را  الزم  هماهنگی  باید 

باشند.
پیش از وزیر بهداشت نیز، رییس دبیرخانه 
با  غذایی  امنیت  و  سالمت  عالی  شورای 
در  شورا  این  گیری  شکل  تاریخچه   بیان 
سال ۱۳۲۹ و تحت عنوان شورای بهداشت 
و  غذا  شورای   ۱۳۷۰ سال  در  کشورگفت: 
تغذیه، در سال ۱۳۸۲ شورای عالی سالمت 
ریاست  به  استان  سالمت  شورای  و  کشور 
دو  در سال ۱۳۸۴  و  تشکیل شد  استاندار 
شورای غذا و تغذیه و سالمت کشور در هم 
ادغام و شکل گیری شورای عالی سالمت و 
امنیت غذایی براساس ماده ۸۴ قانون برنامه 
رقم  کنونی  شکل  به  کشور  توسعه  چهارم 

خورد.
پیشه درخصوص وضعیت شورای  علی دل 
و  کشور  در  غذایی  امنیت  و  سالمت  عالی 
استانها، بیان کرد: در استان استاندار رییس 
شورای سالمت است، شورای برنامه ریزی و 
استان هم مصوبات شورای سالمت  توسعه 
را عینا به تصویب رسانده و  تامین بودجه 

مورد نیاز صورت می گیرد.
تصمیم  براساس  و   ۹۹ سال  در  گفت:  وی 

زیر  استانی  شوراهای  تعداد  کشور  وزارت 
نظر استاندار از ۱۷جلسه به ۴ جلسه تقلیل 
پیدا کرد و شورای سالمت و امنیت غذایی 
استان هم ذیل کارگروه تخصصی اجتماعی، 
فرهنگی، سالمت زنان و خانواده قرار گرفت 
در  سالمت  خاص  اهمیت  به  باتوجه  که 
همفکری  و  همکاری  با  و  مردم  زندگی 
سازمان  نیز  و  کشور  و  بهداشت  وزارتین 
بطور  شورا  این  شد  مقرر  بودجه  و  برنامه 
مستقل برگزار و زیر نظر مستقیم استاندار 
انجام وظیفه کند و بزودی آیین نامه آن به 

استانها ابالغ خواهد شد.
عالی  شورای  دبیرخانه  رییس  گفته  به 
سالمت و امنیت غذایی تاکنون ۱۵ جلسه 
شورای عالی به ریاست روسای جمهور وقت 
برگزار شده است و در آینده ای نزدیک هم 
شانزدهمین جلسه به ریاست رییس محترم 

جمهور برگزار خواهد شد.
در ادامه مدیران ارشد نظام سالمت کشور، 
از جمله  نویس مصوبات شورای عالی  پیش 
روند تصویب و اجرای طرح جوانی جمعیت، 
پنجمین برنامه استراتژیک ایدز، برنامه ملی 
سالمت روان جامعه، سند ملی بهبود تغذیه 
امنیت غذایی  ارتقای  الگوی  برنامه  جامعه، 
ملی  سند  برخوردار،  کم  های  استان  در 
تکامل  و  رشد  ملی  سند  مردان،  سالمت 
برنامه  کودکی،  ابتدای  دوران  جانبه  همه 
ملی راهبردی پیشگیری از مرگ جوانان ۱۸ 
تا ۲۹ ساله و سند ملی سالمت زنان ایران را 
مطرح و با همفکری اعضای جلسه متشکل 
 ۱۶ االختیار  تام  نمایندگان  و  معاونین  از 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  اجرایی،  دستگاه 

داده و به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه، دکتر کمال حیدری معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ما  برای  اجرا  روش  داشت:  اظهار  پزشکی 
مهم است و امیدواریم برای حل مساله همه 
نتیجه  یک  به  تا  کنند  کمک  ها  دستگاه 

مطلوب برسیم.

عین اللهی: وزارت بهداشـت تنها متولی سالمت جامعه نیست
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ایران در اجرای برنامه هسته ای خود مصمم است

اسالمی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران  : 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:



سیاسی
خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد

 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از زمان آغاز به کار 
دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند 
موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است، گفت: 
بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد.

 »سیدمسعود میرکاظمی« در نشست هم اندیشی الیحه بودجه 
اقتصادی،  رشد  بهبود  و  تورم  کاهش  با  داشت:  اظهار   ،۱۴۰۱
آن  از  بهتر  این روش  یافت؛  افزایش خواهد  مردم  قدرت خرید 
است که ۲۰ درصد حقوق را باال ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشور 

بیافزایند.
دولت،  قطعی  سیاست  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  معاون 
انقالب،  معظم  رهبر  دستورات  اساس  بر  بودجه  ساختار  اصالح 
اسناد باالدستی و تمرکززدایی است،  با این سیاست ها اختیارات 
استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل مالحظه ای خواهد 
به شاخص های  اختیار، نسبت  این  قبال  باید در  آنها  اما  داشت 

کالن اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
ایجاد  کشور  در  متعددی  زیرساخت های  گذشته  در  افزود:  وی 
بد  وضعیت  البته  و  مناطق  نامتوازن  رشد  آن  نتیجه  اما  شده 
بر  بودجه ۱۴۰۱  اما  در  بوده است  اقتصادی  شاخص های کالن 
ایجاد رشد  باعث  و طرح هایی که  تمرکز کردیم  اقتصادی  رشد 
می شوند در زیر بخش های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی 
قرار  استانداران  و  دولت  کار  دستور  در  آن  اجرای  که  اند  شده 

می گیرد.
اساس سند  بر  این طرح  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  معاون 
آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان 
مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین 
و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه 

اعالم کنند.
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به  میرکاظمی تصریح کرد: 
هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ 
تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است و بودجه سال آینده بر 
پایدار و بدون کسری بسته شد و مجلس شورای  اساس منابع 

اسالمی نیز از این سیاست دولت حمایت کرد.
اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکالت  با اشاره به  وی 
دولتی  منبع  داشتن  بدون  وقتی  کرد:  خاطرنشان  است،  کشور 
با خلق پول، دست  افزایش می یابد در اصل  حقوق ۲۰ درصد 
در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را 
بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال 
آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت 
سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت 

خرید مردم را افزایش می دهد.
گفت:  کشور  وزیر  وحیدی«  »احمد  همچنین  نشست  این  در 
البته  و  اداره می شود  محور«  »استان  دولت سیزدهم  در  کشور 
استانداران باید در راستای تحقق سیاست های کالن کوشا باشند.

وی افزود: کشور چاره ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت 
با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی، سعی دارد عالوه بر 
اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین  رشد 

تمرکز کند.
اصالح  مورد  در  خود  نظرات  هم  استانداران  نشست،  این  در 
ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح های اقتصادی دولت 

تاکید کردند.
پیش از این اعالم شده بود که الیحه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه 

تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.

با  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
تاکید بر اینکه ایران در اجرای برنامه 
گفت:  است،   مصمم  خود  هسته ای 
در  بار  چندین  گروسی  که   مطلبی 
که  است  این  کردند  بیان  مالقات 
هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای 
فعالیت های  و  نکردند  مشاهده  ایران 
و  معاهدات  طبق  ایران  هسته ای 

ضوابط در حال انجام است.
خبری  نشست  در  اسالمی  محمد 
مدیرکل  گروسی  رافائل  با  مشترک 
با  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
گروسی  با  خود  مذاکرات  به  اشاره 
برای  اهمیت  حائز  نکته  کرد:  اظهار 
ما و آژانس این است که کل مسائل 
فی مابین مسائل فنی است و آژانس 
توطئه  نفوذهای  و  مسائل سیاسی  از 
برای  ایران  دشمنان  که  آمیزی 
اعمال  ایران  هسته ای  برنامه  پیشبرد 

می کنند، تأثیر پذیری ندارد.
داد:  ادامه  جمهوری  رییس  معاون 
آقای  امروز  که  را  مهمی  مطلب 
وگوی  گفت  در  بار  چندین  گروسی 
این  کردند،  بیان  مالقات  در  و  خود 
است که هیچ انحرافی در برنامه های 
و  نکردند  مشاهده  ایران  هسته ای 
طبق  ایران  هسته ای  فعالیت های 
انجام  حال  در  ضوابط  و  معاهدات 

است.
که  مواردی  پیرامون  شد:  یادآور  وی 
آژانس  اختیار  در  مدارک  به عنوان 
می  منتشر  ما  دشمنان  سوی  از  که 
بودند  کرده  مطرح  را  سواالتی  شود، 

شده  داده  پاسخ  سواالت  این  به  که 
است؛ بخش هایی مانده و بخش هایی 
هم کاًل مربوط به مسائل بسته شده 
آنها  به  برجام  در  که  است  گذشته 

پرداخته و بسته شده است.
رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان 
کرد: ما امروز تفاهم کردیم این موارد 
را خاتمه بدهیم و با رویه ای که اتخاذ 
هم  آن  مذاکرات  که  کرد  خواهیم 
هنوز ادامه دارد، این موارد تداوم پیدا 

نکند.
اهمیت  حائز  موضوع  گفت:  اسالمی 
برنامه  اجرای  در  ایران  که  است  این 
توجه  با  است  مصمم  خود  هسته ای 
در  ایران  هسته ای  برنامه  تاثیرات  به 
زندگی مردم، بتواند همه ابعاد فناوری 
گوناگون  بخش های  در  را  هسته ای 
مورد بهره برداری قرار بدهد که این 
در  آژانس  و  است  ما  کار  دستور  در 
کرد. خواهد  کمک  ما  به  راستا  این 

اظهار  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
دارد  وجود  ابالغی  همچنین  کرد: 
برق  مگاوات  هزار   ۱۰ حداقل  ما  که 

نیروگاه های  با  ویژه  به  هسته ای 
تا  حداکثر  آن  ظرفیت  که  کوچک 
ایران  در  باید  را  است  مگاوات   ۳۰۰
ایجاد کنیم و آژانس کشورهای دارای 
تکنولوژی و صاحب صنعت را تشویق 
و پشتیبانی خواهد کرد با استفاده از 
بتوانند  ایران  ظرفیت صنعتی صنایع 
در راستای توسعه و گسترش ظرفیت 

برق اتمی به کشور ما کمک کنند.
کردن  پیدا  تا  را  مناسبات  گروسی: 

زمینه های مشترک ادامه می دهیم
انرژی  بین المللی  آژانس  کل  مدیر 
و  دعوت  از  قدردانی  با  هم  اتمی 
اتمی  انرژی  سازمان  رییس  میزبانی 
ایران  ماه پیش که  ایران گفت: چند 
توافق  اسالمی  جمهوری  با  آمدم 
کردیم چند ماه دیگر برمی گردم تا کار 
مشترک مان را در زمینه شفاف سازی 
افزود:  ادامه دهیم.وی  را  آن  تداوم  و 
همانطور که می دانید به منظور تداوم 
و تعمیق گفت وگوها با دولت جدید  
تا چند ساعت دیگر این افتخار را دارم 
به مالقات وزیر امور خارجه هم بروم.

انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
با  خود  مذاکرات  به  اشاره  با  اتمی 
گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
بسیار  داشتیم  که   صحبت هایی 
هستیم  آن  دنبال  به  و  بود  فشرده 
مناسبات  و  ببخشیم  تداوم  را  کار  تا 
را با این نگاه ادامه دهیم که بتوانیم 

زمینه های مشترکی را پیدا کنیم.
هست  موضوعاتی  گفت:  گروسی 
اتمی  انرژی  سازمان  رییس  و  ما  که 
درحال بررسی آن هستیم و در همین 
چشم  طوری  بود  این  ما  هدف  سفر 
تعریف کنیم  را  برنامه هسته ای  انداز 
به  اقلیمی،  تغییرات  به  توجه  با  که 
این  و  کند  کمک  پاک  انرژی  تولید 
انرژی پاک  را بتوانیم در اختیار همه 
چند  که  بود  موضوعی  این  بگذاریم. 
وقت پیش در نشست گالسکو هم به 

طور مفصل درباره آن صحبت شد.
وی تاکید کرد: تالش ما این است که 
نشست امروز در فضای مثبتی برگزار 
داشته  مثبتی  گیری  نتیجه  و  شده 

باشد.

اسالمی: ایران در اجرای برنامه 
هسته ای خود مصمم است

خبر

رئیسی در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری؛

با تحریم متوقف نمی شویم

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه با روحیه بسیجی می توان مشکالت کشور را 
با سایر  ایران اسالمی  امتیاز نظام اداری  برطرف کرد، گفت: تفاوت و وجه 

کشورها برخورداری از روحیه بسیجی است.
نهاد  بسیجیان  دیدار  در  دوشنبه  روز  جمهور  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید 
بیان  با  بسیج،  هفته  گرامیداشت  با  تابعه  سازمان های  و  جمهوری  ریاست 
اصلی  از ویژگی ها و شاخصه های  بودن و خطرپذیری  اینکه مسئولیت پذیر 
بسیجیان است، گفت: اگر در نهاد ریاست جمهوری کارکنان مسئولیت پذیر 
بوده و به مردم و ارباب رجوع پاسخگویی شایسته و مناسب داشته باشند، 

بدون تردید بقیه سازمان ها نیز از این نهاد الگو خواهند گرفت.
وی اصالح نظام اداری و تالش برای تقویت کارآمدی در سازمان ها و ادارات 
که  است  این  به  اداری  سیستم  در  کارآمدی  افزود:  و  دانست  ضروری  را 
کارکنان نسبت به وظیفه خود شناخت کامل داشته و با احساس مسئولیت 

و محبت نسبت به رفع مشکالت مردم و ارباب رجوع عمل کنند.
نهاد  در  انسان  مسئولیت پذیری  روحیه  اهمیت  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
و  مسئول هستند  دینی، همه  فرهنگ  در  داشت:  اظهار  جامعه،  و  خانواده 
باید نسبت به موضوعات اطراف خود احساس مسئولیت کنند و همه وظیفه 
داریم برای ترویج عدالت، صفا و صمیمیت، امانت داری، گسترش خوبی ها و 

نهی از منکر در جامعه تالش کنیم.
رئیسی افزود: برخورداری از روحیه مسئولیت پذیری اجازه نمی دهد تا انسان 

نسبت به اطراف خود و مشکالت مردم بی تفاوت باشد.
وی با اشاره به اینکه در جامعه قرآنی، صبر در مقابل نامالیمات و مصائب 
و ایستادگی در برابر دشمنی ها از اصول اساسی است، خاطرنشان کرد: در 
مصلح  باید  انسان  بلکه  نیست،  کافی  تنهایی  به  بودن  صالح  دینی  جامعه 
باشد و دیگران را نیز به کارهای خوب دعوت و از منکرات نهی کند و باید 
اداره و سازمان خود، روحیه بسیجی و جهادی را در بین  فرد بسیجی در 

همکارانش نیز گسترش دهد.
اداری  سیستم  در  موجود  مشکالت  و  نارسایی ها  از  انتقاد  با  رئیس جمهور 
کشور، گفت: یقیناً اگر نظام اداری کشور از روحیه بسیجی برخوردار باشد، 
برای  لذا  بود  نخواهیم  موجود  ناکارآمدی  و  مشکالت  از  بسیاری  شاهد 

کارآمدی نظام اداری، الزم است این روحیه را ترویج و گسترش دهیم.
وی برپا داشتن نماز، ارتباط صمیمی با مردم، تالش برای گسترش خوبی ها 
و نهی از زشتی ها در جامعه و برپایی عدالت و مسئولیت پذیری را از اصول 
محوری تشکیل جامعه صالح و قرآنی دانست و اظهارداشت: باید تالش کنیم 
در جامعه پاکی، صداقت، امانت داری، اخالق، معنویت و عدالت گسترش پیدا 
کند و الزمه تحقق آن توجه به این اصول محوری از درون نهاد خانواده تا 

جامعه است.
رئیس جمهور در ادامه وظیفه شناسی و عمل به وظیفه را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: همه باید وظیفه خود را به درستی شناخته و به بهترین نحو ممکن 
آن را انجام دهند و در اصول فکری حضرت علی )ع( اگر کسی در سنگر 
از درجه شهادت  این فرد  به وظیفه خود فوت کند  وظیفه شناسی و عمل 

برخوردار است.
رئیسی با تأکید بر اینکه با روحیه بسیجی می توان مشکالت کشور را برطرف 
کرد، گفت: تفاوت و وجه امتیاز نظام اداری ایران اسالمی با سایر کشورها 

برخورداری از روحیه بسیجی است.
وی با تأکید بر اینکه تحریم هرگز کشور را متوقف نخواهد کرد، گفت: هر روز 
که از عمر دولت می گذرد به پیشرفت کشور امیدوارتر می شوم و یقین دارم 
که گشایش های جدی در مسائل مختلف ایجاد خواهد شد و امروز دشمنان 
به خوبی متوجه شدند که ایران در موضع اقتدار ایستاده است و این اقتدار 
را از خون شهیدان خود داریم و اجازه نمی دهیم آثار خون شهدا از بین برود.

رئیس جمهور تصریح کرد: باید با روحیه بسیجی و همت و کار مضاعف در 
اگر درست  ایجاد گشایش حرکت کنیم و بی تردید  و  مسیر رفع مشکالت 

حرکت کنیم، یاری خداوند نیز برای جبهه حق حتمی خواهد بود.
رئیسی تأکید کرد: با پیشرفت در ابعاد مختلف، روزهای روشنی برای کشور 

انتظار می کشیم.

وزیر کشور: روحیه مردمی، انقالبی و 
خودشکوفایی راز ماندگاری بسیج است

وزیر کشور، روحیه مردمی، انقالبی و خودشکوفایی را راز ماندگاری بسیج توصیف کرد و 
نوشت: ایران بیش از هر دوران تاریخی به همدلی، هم افزایی و تالش واحد برای عبور از 
تنگناهای تحریمی و مشکالت معیشتی و اقتصادی نیاز دارد و این مهم در گرو یکدلی 

و بسیج امکانات و منابع کشور است.
 احمد وحیدی در پیامی با تبریک هفته بسیج به محضر مبارک رهبر معظم انقالب، 
ملت شریف ایران، بسیجیان انقالبی و عزیز کشور، بسیج را نماد اقتدار ملی، بصیرت، 
آگاهی، اخالص و ایثار در کشور عنوان کرد و نوشت: این نیروهای ارزشمند و خدوم که 
روزگاری با لباس رزم به دفاع جانانه و قهرمانانه از خاک میهن عزیز ایران اسالمی در 
برابر دشمن بعثی صدام پرداختند و با دالوری و شجاعتی مثالزدنی برگ زرینی را در 

تاریخ مقاومت این سرزمین رقم زدند.
وزیر کشور عنوان کرد: بسیج امروز هم با همان انگیزه و ایمان درونی در آوردگاه جنگ 
فرهنگی و روانی دشمن، مبارزه با بیماری کرونا و تحریم های ظالمانه دشمن کمر همت 
بسته  و به سهم خود نقش آفرینی موثری در دفاع و پایداری کشور در طول تاریخ چهار 

دهه ای انقالب شکوهمند اسالمی ایفا کرده  است.
وحیدی در این پیام خاطرنشان کرد: وقتی سخن از بسیج است تداعی گر این موضوع 
به ذهن و اندیشه آدمی است که کار و تولید و پیشرفت کشور نیازمند بسیج واقعی و 
حرکت از درون و رهایی از وابستگی و اتکای به بیرون است. راز بقا و ماندگاری بسیج 

در داشتن روحیه مردمی، انقالبی و خودشکوفایی است.
وزیر کشور تصریح کرد: تجربه مبارزه با بیماری کرونا در طی دو سال اخیر کارآمدی و 
اثرگذاری نهاد ارزشمند بسیج را در تقویت خدمات رسانی به مردم به صورت مشخص 
تر در طرح شهید سلیمانی و غربالگری بیماران کرونایی نشان داد و امید بر این است 
که این تجربه موفق در سایه توجهات به بیانات حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی معزز کل قوا، بتواند افق هایی جدید در راستای 

عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بگشاید.
وحیدی یادآور شد: ایران عزیز اسالمی بیش از هر دوران تاریخی به همدلی، هم افزایی 
و تالش واحد برای عبور از تنگناهای تحریمی و مشکالت معیشتی و اقتصادی نیاز دارد 

و این مهم در گرو یکدلی و بسیج امکانات و منابع کشور است.
وی در این پیام با تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان انقالبی، جان برکف و مبارز 
در سراسر کشور و به خصوص در مجموعه ستاد و صف وزارت کشور، آرزوی صحت و 
سالمتی و توفیقات الهی در مسیر تعالی اسالم و کشور و خدمت صادقانه به مردم عزیز 

ایران اسالمی از درگاه ایزد منان خواستار شد.
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آگهی فقدان سند مالکیت

درخواست  تقدیم  ضمن  صیامی  بهروز  اینکه  به  نظر 
 1400/08/12 مورخه   7608 شماره  به  وارده  
  856015 شده  گواهی  استشهادیه  برگه  باتسلیم 
اعالم  با  بهارستان   42 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  اینکه 
مسکونی بمساحت 79/06 مترمربع قطعه 4 تفکیکی به 
شماره پالک 7807 فرعی از 138 اصلی مفروز از3808 
بهارستان  ثبتی  حوزه  در  واقع  مرقوم  اصلی  از  فرعی 
ذیل دفتر الکترونیکی 139720301206001110به 
شماره سریال 992773 بنام بهروز صیامی ثبت صادر 
گردیده  مفقود  نامعلوم  بعلت  که  است  شده  وتسلیم 
است وتقاضای صدورالمثنی سند مالکیت پالک مذکور 
را نموده است.لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی که مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تنظیمی به این 
نماید.در غیراینصورت  اداره مراجعه و رسید دریافت 
اداره ثبت وفق مقررات  اقدام خواهد نمود و اعتراض 
ایشان فقط در مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

مسلم چشمی– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
بهارستان

اخطاریه دفترخانه
آقای قربانعلی موالئی   شغل: آزاد    آدرس: برابر رای 

طالق مجهول المکان
جناب آقای قربانعلی موالئی همسر شما خانم معصومه 
شهرستان  دادگاه  از  فریدون  فرزند  زاده  هاشم 
و  نموده  غیابی  طالق  درخواست  پنجم  بهارستان شعبه 
دادنامه  شماره  به   1400/5/30 مورخ  در  طالق  رای 
 1400/08/10 مورخ  در  و  شده  صادر   1400-069
رای فوق الذکر قطعی شده و الزم االجرا می باشد.لذا 
بدینوسیله به جنابعالی برای آخرین بار اخطار داده می 
شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز کاری 
جهت ثبت طالق و دریافت مدارک و سند طالق به آدرس 
ذیل : نسیم شهر خیابان امام خمینی – خیابان شهید خان 
احمدلو – پالک49 طبقه ششم دفتر ازدواج و طالق 16 
و 4 نسیم شهر مراجعه فرمایید . الزم به ذکر است در 
صورت عدم حضور شما طالق بصورت یکطرفه و غیابی و 

با حضور نماینده محترم دادگاه انجام خواهدشد. 
مرسل طیبی نیا – سردفتر دفترخانه ازدواج و طالق 16 
و 4 نسیم شهر

آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140060301022001325
1400/05/10هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات 
شماره  به  حسین   فرزند  محبی  داود  متقاضی  مالکانه 
شناسنامه  1602921881 صادره از هشترود نسبت 
به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
193/52 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک    فرعی 
در  واقع  اصلی   124 از  تفکیکی  دوم  قطعه  از  مفروز 
رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه 
شکراله اکبری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه 
قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  اقدامات  و  احاله  صالحه  
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  دادگاه 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 3 /9 /1400

تاریخ انتشار دومین آگهی: 19 / 9 / 1400

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

صورتمجلس افرازقسمتی از پالک ثبتی 1047 فرعی 
از 115 اصلی

نظر به تقاضای آقای ابوالفضل فرامرزی بوارده شماره 
سهم  افراز  بر  مبنی   1400/07/26 مورخ   10084

سهم  مالکیت  سند  که  مذکور  پالک  از  خود  مشاعی 
مشاعی وی به میزان دو سهم مشاع از 10 سهم از چهار 
سهم از 168سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه اول 
ثبت  ذیل  اصلی   115 از  فرعی   1047 پالک  تفکیکی 
بشماره   287 جلد  امالک  دفتر   346 صفحه   70022
چاپی 406678 الف 75 به نام وی ثبت صادر و تسلیم 
به  مشاعی  بصورت  مالکیت  اسناد  همچنین  و  گردیده 
گردیده  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  متعدد  مالکین  نام 
لذا در اجرای مقررات  وقت بازدید از محل وقوع ملک 
و عملیات افراز بتاریخ روز سه شنبه 1400/08/25 
)بیست و پنجم آبانماه 1400 (ساعت 11 )یازده صبح( 
شده  شناسایی  مالکین  از  تعدادی  به  و  تعیین  صبح 
مشاعی  مالکین  دیگر  به  ابالغ  جهت  طرفی  از  و  اخطار 
از طریق انتشار آگهی در روزنامه کارگر شماره 1952 
گردید  ابالغ  مشاعی  مالکین  به   1400/08/06 مورخ 
مورخ  نامه شماره 140085601022010127  و طی 
1400/7/26 جهت تایید نقشه با شهرداری رباط کریم 
مورخ   17993 شماره  نامه  طی  شهرداری  که  مکاتبه 
1400/8/6 ضمن تایید نقشه افرازی موافقت خودرا 
اینجانبان  مقرر  تاریخ  در  و  است  نموده  اعالم  افراز  با 
هوشنگی و ساالر نماینده و نقشه بردار از محل وقوع 
ملک بازدید و نقشه قطعه مورد افراز ترسیم و قطعه 
باقیمانده که محدوده بسیار زیادی از پالک 1047 فرعی 
را شامل میباشد که در مالکیت افرد متعدد قراردارد 
ماده 147 اصالحی  مقررات  اجرای  در  زیادی  مقادیر  و 
قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف به غیر منتقل و منتهی 
به سند مالکیت ششدانگ گردیده که قطعه دوم تفکیکی 
در ازاء سهم مشاعی دیگر مالکین مشاعی در مالکیت آنها 
قرار دارد و قطعه اول تفکیکی با حدود و مشخصات ذیل 
یک  .ششدانگ   دارد  قرار  افراز  متقاضی  مالکیت  در 
قطعه زمین محصور بمساحت 5827/40 متر مربع قطعه 
اول افرازی پالک      فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی 
حدود  با  مذکور  اصلی  از  فرعی   1047 پالک  از  شده 
شمال بطول 230/15 متر پی به خیابان ده متری شرقا 
بطول 25/69 متر پی به باقیمانده پالک 1047 فرعی از 
115 اصلی جنوبا بطول 236/07 متر پی به باقیمانده 
پالک 1047 فرعی از 115 اصلی غربا بطول 25 متر پی 
آقای  اختصاصی  این قطعه در سهم  که  بلوار اصلی  به 

ابوالفضل فرامرزی قرار دارد.

بابک احمدی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رباط کریم

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
ظرفیت  شدن  فعال  ضرورت  به  اشاره  با 
برخی  حاضر  حال  در  گفت:  قطعه سازان، 
فعال  مجموعه های  ویژه  به  قطعه سازان 
کشورها  سایر  به  موتورسازی،  حوزه  در 
ایدم  مثال شرکت  به طور  دارند  صادرات 
که در تبریز موتورهای دیزلی خودروهای 
سایر  و  آلمان  به  می کند،  تولید  سنگین 

فیروزی   اله  دارد.حجت  صادرات  کشورها 
و  تولید  برای  ایران  ظرفیت  درباره 
کشورها،  سایر  به  خودرو  قطعه  صادرات 
گفت: با وجود اینکه در کشور ما ظرفیت 
آن  از  بخشی  اما  است  بسیار  قطعه سازی 
فراهم  با  می توان  که  مانده  بالاستفاده 
کردن زمینه صادرات، آن ها را فعال کرد.

شورای  مجلس  در  فسا  مردم  نماینده 

مبنی  اظهارنظرها  برخی  درباره  اسالمی 
برای  ایرانی  قطعات  پایین  کیفیت  بر 
گذشته  سال   ۴ در  داد:  توضیح  صادرات، 
به  ایرانی  قطعه  میلیون دالر  حدود ۱۴۰ 
بنابراین  است  شده  صادر  کشورها  سایر 
صورت  در  و  دارد  وجود  صادرات  بازار 
بازارهای  تولیدی،  واحدهای  شدن  فعال 
کرد:  اضافه  می آید.وی  به دست  جدیدی 

در حال حاضر برخی قطعه سازان به ویژه 
موتورسازی،  در حوزه  فعال  مجموعه های 
طور  به  دارند  صادرات  کشورها  سایر  به 
مثال شرکت ایدم که در تبریز موتورهای 
)اتوبوس های  سنگین  خودروهای  دیزلی 
کامیون ،  شهری،  درون  و  شهری  بین 
به  می کند  کمباین ها(تولید  و  تراکتور 

آلمان و سایر کشورها صادرات دارد.

صادرات موتورهای دیزلی خودروهای سنگین به آلمان

مسئولین تمام تالش خود را برای حل 
مشکالت اقتصادی به کار گیرند

همه  باشد  حاکم  بسیجی  روحیه  اگر  اینکه  بیان  با  نگهبان  شورای  دبیر   
مشکالت حل می شود، تاکید کرد: مسئولین باید تمام تالش خود را برای حل 

مشکالت اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.
 آیت اهلل احمد جنتی روز چهارشنبه در سخنانی در جلسه این شورا ضمن 
تبریک هفته بسیج گفت: تشکیل بسیج از هوشیاری حضرت امام خمینی )ره( 
بود که باید قدر این نعمت را بدانیم و تالش کنیم این روحیه را در خودمان 

حفظ، تقویت و به جوانان منتقل کنیم.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به فعالیت های بسیج اظهار کرد: بسیج در همه 
عرصه های نظامی، خدماتی و جهادی حضور موفقی دارد و متعلق به همه 

اقشار مردم است که باید همیشه محفوظ بماند.
وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که بچه های انقالبی روحیه بسیجی دارند و 
هر جا اتفاقی مثل سیل و زلزله رخ دهد، در صحنه حضور دارند و به کمک 
مردم می آیند و این روحیه بسیجی است که همه را در صحنه حاضر می کند.

و  اسالمی  روحیه  یک  بسیجی  روحیه  اینکه  بیان  با  نگهبان  شورای  دبیر 
انقالبی است که باید در همه عرصه ها و دستگاه ها همچون دولت، مجلس، 
قوه قضائیه، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مدارس حاکم شود، گفت: دانشجوی 

ما باید با روحیه بسیجی وارد میدان مسئولیت شود.
جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت اقتصادی و معیشتی اشاره 
و با بیان اینکه اگر روحیه بسیجی حاکم باشد همه مشکالت حل می شود، 
اضافه کرد: مسئولین باید تمام تالش خود را برای حل مشکالت اقتصادی و 

معیشتی به کار گیرند.
فدا  انقالب  و  اسالم  راه  در  را  مردم که همه چیزشان  این  یادآور شد:  وی 
باید  بوده اند،  انقالب حاضر  و  اسالم  از  و در همه صحنه های دفاع  کرده اند 

مشکالتشان برطرف شود.
دبیر شورای نگهبان یادآور شد: باید قدردان مردم باشیم و تا آنجا که می توانیم 
مشکالت اقتصادی را کم کنیم، نباید در این مملکت کسی پیدا شود که شب 

را گرسنه بخوابد.
جنتی خاطرنشان کرد: ان شاء اهلل خداوند کمک کند تا با تاسی از امیرالمومنین 
علی )ع( به مردم، اسالم و انقالب خدمت کنیم و خداوند این مملکت را حفظ 

و مسئولین را توفیق خدمات صادقانه عطا کند.



اقتصاد
اخبار

تحویل حجم باالی قیر در خارج از فصل کاری 

موجب افزایش فعالیت های سوداگرایانه می شود

باالی  اینکه تحویل حجم  بیان  با  عضو کمیسیون عمران مجلس 
قیر در خارج از فصل کاری موجب افزایش فعالیت های سوداگرایانه 
می شود، گفت: راه پیشگیری از این اتفاق،  ارائه تدریجی سهمیه 
براساس زمان بندی مشخص و از پیش اعالم شده در مدت زمان 

طوالنی تری است.
مجتبی بخشی پور ؛ در رابطه با موضوع اختصاص  سهمیه قیر به  
مجلس   و  دولت  گفت:  راه سازی،  و  شهری  حوزه  دست اندرکاران 
تصمیم گرفتند برای رفع مشکالت موجود و به خاطر پایین آمدن 
به دستگاه های  راه و شهری،   پروژه های بخش  تمام شده  هزینه 
متولی بخش اجرای راه و بهبود عبور و مرور شهری و روستایی، 

سهمیه قیر اختصاص دهند.
بخشی پور افزود: بر این اساس مقرر شده به دستگاه هایی همچون 
نوسازی  مسکن،  بنیاد  شهرداری ها،  سازمان  شهرسازی،  و  راه 
و... که متأسفانه چند  آبخیزداری جهادکشاورزی   مدارس، حوزه 
ماه است قیر ندارند، با قیمتی کمتر از قیمت بورس، سهمیه قیر 

اختصاص داده شود که کار قابل تقدیری است. 
نماینده اسالم آبادغرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در اثر این اقدام قیر زیادی به این دستگاه ها روانه می شود، 
ادامه داد: نگهداری این حجم از قیر به  علت محدودیت در بحث 

ذخیره سازی، کار بسیار مشکلی است. 
بخشی پور اضافه کرد:  همچنین به علت از دست رفتن فصل کاری 
معمول و تحویل قیر درفصل زمستان، امکان  استفاده از سهمیه 
قیر دریافتی در این مدت کوتاه، میسر نیست و ناگزیر، قیر زیادی 

در این مدت کوتاه روانه بازار خواهد شد.
وی این امر را موجب باز شدن دست دالالن و افزایش فعالیت های 
سوداگرایانه  اعالم کرد و نسبت به عواقب  آن  همچون  افزایش 
قیمت نهایی قیر و رفتن سود حاصل از این سهمیه به جیب دالالن 
هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد این کار به نام فعالین حوزه راه 

و  به کام دالالن تمام شود.
این  از  پیشگیری  راه  کرد:  تأکید  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
اتفاق، ارائه تدریجی سهمیه براساس زمان بندی مشخص  و از پیش 
اعالم شده و مدت زمان طوالنی تری است تا دستگاه های  مذکور، 

بیشترین بهره را از این اقدام ببرند. 
از  یکی  مناسب،  راهی  شبکه  وجود  اینکه  بیان  با  بخشی   پور 
با  ابراز امیدواری کرد  پیش نیازهای مهم توسعه هر منطقه است، 
اقدام به موقع دولت و برنامه ریزی مناسب در این زمینه،  شاهد آثار 
مثبت این سهمیه در بخش راه و عبور و مرور شهری و  روستایی 

باشیم و مردم نتایج خوب آن را لمس کنند. 

دیدار  در  شهرسازی  و  راه  وزیر   
جمهوری  وزیر  نخست  معاون  با 
برای  تالش ها  به  اشاره  با  آذربایجان 
رفع موانع حمل و نقلی و اقتصادی بین 
عوارض  اخذ  موضوع  گفت:  کشور  دو 
از کامیون های ایرانی و تسهیل روابط 
بررسی  کشور  دو  بین  نقلی  حمل و 
خواهد شد.»رستم قاسمی« در دیدار 
معاون  یف«  مصطفی  »شاهین  با 
آذربایجان  جمهوری  وزیر  نخست 
آذربایجان  جمهوری  و  ایران  افزود: 
و  دارند  یکدیگر  با  زیادی  مشترکات 

یک خانواده تلقی می شوند.
وی با ابراز امیدواری برای رفع موانع 
رایزنی های  به  توجه  با  کشور  دو 
ایران  به  آذربایجان  مقامات  مختلف 
ادامه داد: یکی از دستورکارهای مهم 
این دیدارها حل مسائل بین دو کشور 
در  که  سفری  در  امیدواریم  است. 
آذربایجان  نخست وزیر  معاون  خدمت 
دو  روابط  فی مابین  موانع  هستیم، 
موضوعات  در  و  شود  برطرف  کشور 

مختلف به توافق دست یابیم.
موضوعات  اینکه  بیان  با  قاسمی 
زیادی وجود دارد که حل آنها منجر 
روابط دو کشور  افزون  تقویت روز  به 
می شود، ادامه داد: ایران و جمهوری 
مرزی  پل  احداث  درباره  آذربایجان 
ریلی  پروژه  آستاراچای،  رود  روی  بر 
رشت- آستارا به عنوان کریدور ریلی 
فعال  و  کشور  دو  برای  مهم  بسیار 
شدن قطار مسافری نخجوان به مشهد 

مذاکره خواهند داشت.
دوستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایران  آستارای  در  ما  آذربایجانی 
سرمایه گذاری  ترمینال  احداث  برای 
کرده اند که بخشی از آن انجام شده و 

بخشی دیگر باقی مانده که قرار است 
تکمیل  این مذاکرات در خصوص  در 
همچنین  کنیم.  صحبت  ترمینال 
نشستی را هم در آستارای آذربایجان 

برگزار خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین اعالم 
جمهوری  و  ایران  مذاکرات  کرد: 
موضوعات  خصوص  در  آذربایجان 
آذربایجان  آستارای  در  نقلی  حمل و 
مشترک  اجالس  برگزاری  از  قبل  و 
و  شد  خواهد  برگزار  کشور  دو 
همکاری های حمل و نقلی و جاده ای و 
ترانزیتی بین دو کشور تسهیل خواهد 

شد
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مشکالتی در بحث حمل و نقلی وجود 
مشکالت،  این  جمله  از  گفت:  دارد، 
و هزینه صادرات  اخذ عوارض  مساله 
خصوصی  جلسه  در  که  است  ایران 
تا  گرفت  خواهد  قرار  مذاکره  مورد 
و  ایران  بین  نقل  و  حمل  وضعیت 

قبل  شرایط  به  آذربایجان  جمهوری 
بازگردد. 

آذربایجان  به  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
صادر   CKD صورت  به  خودرو 
 ۴۰۰ گذشته  سال  گفت:  می کند، 
دستگاه خودرو صادر کردیم و امسال 
افزایش  دستگاه   ۴۰۰ و  هزار  یک  به 
شدن  فعال  با  همچنین  است.  یافته 
تولید مشترک خودرویی بین ایران و 
صادرات  امکان  می توانیم  آذربایجان، 
سایر  به  را  مشترک  محصوالت 

کشورها داشته باشیم.
گذشته  در  داد:  ادامه  قاسمی  رستم 
روابط تجاری ایران و آذربایجان بیشتر 
بود و ایران در پروژه های مشترک راه 
همکاری  آذربایجان  با  شهرسازی  و 

داشت.
قاسمی تاکید کرد: به دنبال ایجاد یک 
سقف مشخص تجارت بین دو کشور 
اجالس  برگزاری  از  قبل  تا  هستیم 

مشترک به امضای دو کشور برسد.

جمهوری  و  ایران  روابط  گفت:  وی 
آذربایجان برادارانه است و خواهد بود 

و این سفر نشانگر این موضوع است.
ایران  خودروسازی  مشترک  کارخانه 
خودرو و شرکت »آذرماش« جمهوری 
آذربایجان در کوی صنعتی نفتچاالی 
کیلومتری   ۱۶۸ در  واقع  کشور  این 
افتتاح   ۱۳۹۷ سال  در  باکو  جنوب 
 ۱۰ کارخانه  این  تولید  ظرفیت  شد. 
هزار خودروی سواری شامل مدل های 
ایران خودرو  شرکت  و  است  مختلف 
در این واحد تولیدی ۲۵ درصد سهم 
دارد. در سال ۲۰۱۸ میالدی بیش از 
یک هزار دستگاه خودروی سواری در 
آنها  درصد   ۹۵ و  تولید  کارخانه  این 

نیز به فروش رسید.
ساده بودن، دسترسی بسیار خوب به 
قطعات و لوازم یدکی و برخورداری از 
گارانتی، سه عامل اصلی گرایش مردم 
خودروهای  به  آذربایجان  جمهوری 

ایرانی است.

وزیر راه اعالم کرد:

تالش برای رفع موانع در بخش 
حمل و نقل با جمهوری آذربایجان

گزارش

۸۰ درصد مشکالت قاچاق در کشور با 
پیشگیری قابل رفع است

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: بیش از ۸۰ درصد مشکالت 
در حوزه قاچاق کاال و ارز با پیشگیری رفع می شود و ۲۰ درصد به عنوان 

نیاز هر حاکمیت صرف مبارزه می شود.
ملی  پویش  نخستین  اختتامیه  آیین  در  خرم آبادی«   مویدی  »علی 
تبلیغات هوشمندانه اظهار داشت: در ۴۰ سال انقالب اسالمی بیش از هر 
اقدامی در زمینه قاچاق کاال و ارز راه مقابله را پیش گرفتیم، اما این روند 

در سال های اخیر با تفکر پیشگیری جایگزین شده است.
وی بیان داشت: این برنامه برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز اقدام نوینی 
محسوب می شود که در سال های گذشته با رویکرد تفکر و توانمندسازی 

جدیدی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد شد.
تغییر نام ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

با تاکید بر اینکه هر چه در امر پیشگیری سرمایه گذاری کنیم  مویدی 
هزینه کمتری صرف مبارزه می شود، ادامه داد: بر همین اساس به دنبال 
تغییر نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تسهیل و روان سازی 
تجارت و اقتصاد هستیم تا با اذن رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری 
واژگان خشن از نام این ستاد حذف و فعالیت حقیقی آن جایگزین شود.

وی با بیان اینکه باید فعالیت های فرهنگی را افزایش دهیم تا اقدامات 
کرد  فراموش  نباید  البته  تصریح کرد:  شود،  پاک  مردم  ذهن  از  ایجابی 
اقدامات فرهنگی در طوالنی مدت با استمرار و صبوری نتیجه بخش است، 

اما آغازی برای دستیابی به موفقیت محسوب می شود.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه باید از محصوالت 
ایرانی به صورت متعصبانه استفاده شود، اظهار داشت: نباید فراموش کرد 
که می توان از بستر عظیم مردمی برای اقدامات موثر بهره مند شد و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری و همفکری در بستر جامعه می تواند 

گام های بیشتر، عمیق تر و موثرتری بردارد.
وی با تاکید بر اینکه با مشارکت مردمی می توان کاالی ایرانی را افزایش 
این  به  برنامه ریزی مناسب  بر اساس یک  نهاد  این  داد، خاطرنشان کرد: 
مسیر با استفاده از پتانسیل دانشگاهیان استمرار می بخشد تا به نتیجه 
پویش  نخستین  برگزاری  به  اشاره  با  همچنین  برسد.مویدی  دلخواه 
تبلیغات  دفتر  عنوان  تاسیس،  آغاز  در  افزود:  تبلیغات هوشمندانه،  ملی 
هوشمندانه و مشارکت مردمی بیگانه بود، اما افق مناسبی در ساختار این 
بخش پیش بینی شد و امروز حاصل تالش و تفکر خود را با موفقیت به 
دست آورد.وی با بیان اینکه زیرا بیش از ۸۰ درصد مشکالت با پیشگیری 
رفع می شود و ۲۰ درصد به عنوان نیاز هر حاکمیت صرف مبارزه می شود.

تبلیغات باید هوشمندانه و همه جانبه باشد
در این آیین »عبداهلل هندیانی« معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیز با بیان اینکه تبلیغات باید هوشمندانه، همه جانبه و متناسب 
جامعه  در  بیشتر  اثرات  شاهد  مولفه ها  این  رعایت  صورت  در  که  باشد 
خواهیم بود، اظهار داشت: تبلیغات هوشمندانه می تواند با جامعه هدف 

ارتباط برقرار کند و با گذر از تبلیغ سنتی، اثرگذاری را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه تبلیغات همه جانبه، جامعه هدف را یک قشر نمی داند 
همچنین  خاطرنشان کرد:  می شود،  جامعه  بخش های  همه  شامل  بلکه 
متناسب به معنای همسان سازی تبلیغات با نیازها و درخواست های همه 
با بیان اینکه در سال ۹۷ بخش مشارکت مردمی  سنین است.هندیانی 
با قاچاق  اقدامات فرهنگی در ستاد مبارزه  برای  تبلیغات هوشمندانه  و 
کاال و ارز ایجاد شد، تصریح کرد: بر اساس قانون مجلس شورای اسالمی، 
دستگاه های تبلیغی، آموزشی و پژوهشی در راستای وظایف شورای عالی 
انقالب فرهنگی و حمایت از کاالی ایرانی باید اقدامات همسو انجام دهد 

که به معنای استفاده از ظرفیت تمام ۲۶ دستگاه عضو ستاد می شود.
اثر  هزار  نیز گفت: ۲  تبلیغات هوشمندانه  ملی  پویش  در خصوص  وی 
در بخش های مختلف از جمله مستند، کاریکاتور، انیمیشن و پادکست 
دریافت شد که در مرحله نخست ۳۴۰ هزار اثر پذیرفته و تعدادی نیز به 

عنوان  برگزیده تقدیر شدند.

عسکری در تشریح سفر به کشور برزیل:
نهاده های دامی برزیل در مقابل صادرات محصوالت 

پتروشیمی وارد می شوند

مجلس،  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
محصوالت  تهاتر  راستای  در  برزیل  کشور  مسئوالن  با  دیدار  در  گفت: 
تراز  توازن  برزیل و همچنین  نهاده های دامی  ایران و دریافت  پتروشیمی 

تجاری بین دو کشور توافق های انجام شد.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
برزیل، گفت: در  زیست مجلس شورای اسالمی، در تشریح سفر به کشور 
راستای افزایش مناسبات جمهوری اسالمی ایران و کشور برزیل به همراه 
تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به کشور 

برزیل سفر کرده  اند.
داد:  ادامه  اسالمی،  در مجلس شورای  زرین دشت  و  داراب  مردم  نماینده 
، رئیس کمیسیون کشاورزی  با حضور رئیس مجلس سنا  در نشست هایی 
و تعدادی از نمایندگان مجلس سنای کشور برزیل راه های افزایش و توازن 
شد  مقرر  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  برزیل  و  ایران  تجاری  تراز 
در مقابل واردات نهاده های دامی مورد نیاز کشور محصوالتی شامل انجیر، 
بادام ، گردو ، کشمش و خرما به برزیل صادر شود. اقدام در راستای تهاتر 
محصوالت پتروشیمی ایران و دریافت نهاده های دامی برزیل نیز در جهت 
توازن تراز تجاری دو کشور و توافق در جهت اجرای یادداشت تفاهم های 
کشاورزی در بسط تبادالت دو کشور از جمله مصوبات نشست با مسئوالن 

کشور برزیل بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، گفت: در این سفر یاداشت های 
تفاهمی در خصوص قرنطینه گیاهی، بهداشت دام و دامپزشکی و همکاری 
امبراپا  و شرکت  ایران  اسالمی  تحقیقات کشاورزی جمهوری  بین سازمان 

کشور برزیل امضا شد.

پیشنهادات برای ارتقا عملکرد مرکز پژوهش ها 
جمع آوری می شود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بیان کرد: برای ارتقا عملکرد مرکز 
پژوهش ها نظرات دبیران کمیسیون ها دریافت شد که می تواند بر فرایند ارتباطی 

مجلس و مرکز اثرگذار باشد.
مجلس  های  کمیسیون  دبیران  شورای  با  نشست  به  اشاره  با   ، نگاهداری  بابک 
محتوایی  هدایت  در  کلیدی  نقش  مجلس  مختلف  های  کمیسیون  دبیران  گفت: 
جلسات کمیسیون ها در خصوص طرح ها، لوایح و مباحث نظارتی کمیسیون ها و 
نمایندگان دارند.وی بیان کرد: مرکز پژوهش ها به عنوان مرکز فکری و علمی که 
نقش تولید محتوای تخصصی برای کمیسیون ها، مجلس و نمایندگان را بر عهده 
دارد، باید تعامل خوب و موثری با دبیران کمیسیون ها داشته باشد. به منظور اینکه 
از نقطه نظرات سازنده دبیران و کمیسیون ها در طراحی بهتر فرایندهای  بتوانیم 
تعاملی و ارتباطی مرکز پژوهش ها با کمیسیون های مجلس استفاده کنیم نشست 
هم اندیشی با شورای دبیران مجلس برگزار شد.رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
اظهار داشت: از ابعاد مختلف پیشنهادات، انتقادات و نظرات دبیران کمیسیون ها در 
خصوص فعالیت مرکز پژوهش ها اخذ شد، مجموعه پیشنهادات را در زمینه ارتقا 
عملکرد مرکز پژوهش ها به ویژه در ارتباط با تعامل موثر کمیسیون های مجلس 

پیش ببریم.
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ایران و عراق همکاری های کشاورزی را توسعه می دهند
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگان  دیدار  در 
عراق، بر گسترش مناسبات علمی ،  فنی و تجارت کشاورزی 

دو کشور تاکید شد.
علیمراد  دیدار  در  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به   
سازمان های  و  بین الملل  امور  دفتر  مدیرکل  سرافرازی 
عبدالمحسن  نصیر  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  تخصصی 
عبداهلل سفیر جمهوری عراق در تهران، با اشاره به روابط 
بسیار نزدیک و گسترده بین دو کشور به ویژه در بخش 
کشاورزی و مالقات اخیر وزرای کشاورزی دو کشور، بر لزوم 
کشاورزی  حوزه  مختلف  تخصصی  کارگروههای  تشکیل 

تاکید شد.
در این دیدار، سرافرازی با اشاره به برخی چالش ها و موانع 
موجود در زمینه مناسبات بازرگانی دو کشور، بر بهبود و 
ایجاد سازوکارهای واحد قرنطینه گیاهی و نظارت بهداشت 

دامی بر محمولههای بازرگانی در مرزهای مشترک دو کشور 
و ایجاد وحدت رویه در مبادی مختلف مرزی دو کشور در 
این زمینه و همچنین لزوم ارتقای زیرساختهای حمل و نقل 
کاال و انبارداری بین دو کشور و رفع مشکالت و چالش های 

فعلی در این زمینه تاکید کرد.
تخصصی  های  سازمان  و  بین الملل  امور  دفتر  مدیرکل 
به  اعالم  خواستار  همچنین  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
محصوالت  صادرات  های  محدودیت  و  ممنوعیت ها  موقع 
کشاورزی به این کشور به منظور جلوگیری از بروز خسارت 
به صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی و تبادل دانش فنی 
و تجارب در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی بین دو 
کشور شد.وی، آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای امضا 
یادداشت تفاهم همکاری در بخش کشاورزی در دیدار آتی 

وزرای کشاورزی دو کشور را اعالم کرد.

در ادامه این دیدار، سفیر کشور عراق در تهران نیز با اشاره 
به روابط گسترده و ریشه دار دو کشور در سطوح مختلف 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در بخش 
بخش  تخصصی  های  کارگروه   تشکیل  از  کشاورزی، 
کشاورزی و عدم وجود هرگونه مانع در این زمینه و برگزاری 
جلسه مالقات مقامات دو کشور چه در سطح وزرا و چه در 
سطح معاونین وزیر و سایر مسئولین دو کشور به صورت 

حضوری، استقبال کرد.
در  تسریع  مورد  در  همچنین  عبداهلل  عبدالمحسن  نصیر 
اعالم ممنوعیت ها و محدودیت های تعرفه ای از نهادهای 
ذیربط عراق، قول پیگیری داد و افزایش همکاری ایران در 
زمینه نظارت های بهداشتی دامی و گیاهی و انتقال دانش 
فنی این امر به طرف عراقی و تشکیل کارگروه مربوطه را 

خواستار شد.

تقویت  گفت:  شیالت  سازمان  رییس 
از  حفاظت  رویکرد  با  ُخرد  مشاغل 
محیط زیست و تشکیل زنجیره ارزش 
در بخش صید و صیادی و آبزی پروری 
با هدف اقتصادی کردن این فعالیت ها 
در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نبی 
وبینار  حاشیه  در  میرزایی  خون  اله 
گرامیداشت روز جهانی شیالت که با 
حضور کارشناسان، دانشگاهیان، بخش 
با  برداران  بهره  و  شیالتی  تحقیقات 
شعار توسعه آبزی پروری و حمایت از 
برگزار شد، در گفت و گو  صید خرد 
سوی  از  امسال  افزود:  ما  خبرنگار  با 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 
عنوان  با  شیالت  جهانی  روز  )فائو( 
با  و  شیالتی  ُخرد  مشاغل  از  حمایت 
پروری  آبزی  های  فعالیت  بر  تمرکز 
نامگذاری  خرد  صیادی  و  معیشتی 
شده و ما برای تقویت این مشاغل، رفع 
موانع تولید و پایداری آن برنامه ریزی 

می کنیم.
وی افزود: سازمان ملل متحد در زمینه 

کشاورزی، برنامه توسعه روستایی اش 
غذایی،  امنیت  تامین  رکن  سه  بر  را 
ایجاد اشتغال و درآمدزایی در مناطق 
روستایی برای ریشه کن کردن فقر در 
و  طبیعی  منابع  حفظ  و  مناطق  این 

محیط زیست استوار کرده است.
خون میرزایی با بیان این که مشاغل 
خرد شیالتی در حوزه صید و صیادی 
شامل فعالیت در رده های قایق و لنج 
می شود، اظهار داشت: در حال حاضر 
فروندی   ۵۳۹ و  هزار   ۱۱ ناوگان  از 
صیادی، بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ فروند 

در رده قایق و لنج فعالیت می کنند.
فروند  هزار   ۸ حدود  داد:  ادامه  وی 
در  لنج صیادی  فروند  و ۳۴۸۰  قایق 
آب های کشور فعالیت می کنند که از 
۷۱۵ هزار تن صید کشور حدود ۶۸۱ 
هزار تن معادل حدود ۹۵ در کل صید 

را به خود اختصاص می دهند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 
معادل  نفر  هزار   ۱۳۶ از  بیش  کشور 
حدود ۹۷.۸ درصد از کل شاغالن در 
حوزه صیادی در رده های قایق و لنج 

مشغول به کارند.
وی اضافه کرد: یکی از برنامه های ما 
صیادی  و  صید  و  صیادی  ساماندهی 
مسوالنه با نگاه حفظ محیط زیست و 

حفظ ذخایر آبی است.
که  این  به  اذعان  با  میرزایی  خون 
که  هویت  بی  های  قایق  فعالیت 
کنند،  می  فعالیت  صید  مجوز  بدون 
مهمترین دغدغه ما و جامعه صیادی 
های  آب  در  ویژه  به  ساحلی  نوار  در 
داشت:  اظهار  هستند،  کشور  جنوبی 
در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار قایق 
بدون مجوز مشغول صید هستند که 

باید ساماندهی شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی، ذخایر 
از  بیش  برداری  بهره  علت  به  آبزیان 
حد در معرض آسیب هستند و رویکرد 
سازمان شیالت در مشاغل ُخرد، بهره 
برداری مناسب و پاسداری و حفاظت 

از ذخایر آبی است.
رییس سازمان شیالت ایران بازسازی 
ارتقای سطح مهارت صیادان،  ذخایر، 

نوین  های  روش  ترویج  و  آموزش 
ارتقای  و  تسهیالت  ارایه  صیادی، 
سطح مسولیت پذیری و صید مسوالنه 
سازمان  این  رویکردهای  جمله  از  را 

برشمرد.
وی درباره آبزی پروری ُخرد نیز گفت: 
از ۵۵۳ هزار تن تولید در بخش آبزی 
معادل  تن  هزار   ۶۰ از  بیش  پروری، 
آبزی  به  مربوط  درصد   ۱۱ حدود 

پروری خرد است.
خون میرزایی افزود: آبزی پروری خرد 
باید با احداث و ترویج مزارع الگویی در 
مناطق مختلف کشور و انتقال دانش و 
فناوری توسعه پیدا کند و الزم است 
تسهیالت  دریافت  برای  مزارع  این 
شناسنامه  ها،  حمایت  سایر  و  بانکی 

دار شوند.
در  گذشته  سال  داشت:  اذعان  وی 
پروری  آبزی  بخش  در  تولید  حوزه 
حدود ۹۲.۵ درصد هدف برنامه ششم 
آبزی  امسال  اما  شد،  محقق  توسعه 
پروری تحت تاثیر خشکسالی و کرونا 

خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: تقویت و ساماندهی 

مشاغل ُخرد در دستور کار سازمان شیالت قرار گرفت
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به  به شماره 2356845  ناوگان کامیونت هیوندای  کارت هوشمند 
شماره پالک:47 ایران 346 ع 43 بنام بهزاد جمشیدی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است

آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره 140060301022000882   
در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  1400/03/30هیات  مورخ 
اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی نبی اله مرادی فرزند 
به مساحت  اززنجان   به شماره شناسنامه  427 صادره  شعبانعلی  
479/73 متر مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
8200/25 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 168 فرعی مفروز 
از قطعه - تفکیکی از 111 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی وراث نعمت اله مهدی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 
در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 15 /8 /1400

تاریخ انتشار دومین آگهی: 30 / 8 / 1400

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم
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اجتماعی
خبر

سازمان بسیج جامعه زنان کشور:

حضور بسیج جامعه زنان در عرصه های 

مختلف، برای کشور سرنوشت ساز است

 سازمان بسیج جامعه زنان کشور در بیانیه ای به 
مناسبت آغاز هفته بسیج، از بسیج به عنوان کانون 
امید و اتکای ملت ایران در سختی ها و دشواری ها 
بسیج  راهبردی  بی تردید حضور  افزود:  و  یاد کرد 
و  سرمایه  مختلف،  عرصه های  در  زنان  جامعه 
ظرفیتی سرنوشت ساز برای کشور است.  سازمان 
بسیج جامعه زنان کشور در این بیانیه که روز شنبه 
منتشر کرده، به اشاره به اینکه ۵ آذر سال ۵۸ که 
یادآور صدور فرمان تاریخی بنیان گذار جمهوری 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 
بسیج مستضعفین است، یکی از نقاط عطف انقالب 
اسالمی به شمار می رود، آورده است: گذر زمان 
و رویارویی مقتدرانه و شکوهمند کشور در عرصه 
های مختلف جهت مقابله با تهدیدات و بحران های 
پیش روی میهن اسالمی، عظمت و عمق تاریخ ساز 
یکی  به  بسیج  موجب شد  و  هویدا ساخت  را  آن 
از نهادهای ماندگار و کارآمد انقالب اسالمی ایران 

تبدیل شود.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است:  بسیج کانون 
امید و اتکای ملت ایران در سختی ها و دشواری 
هاست که بر پیشانی آن نقش آفرینی ها و حماسه 
در  یافته  تربیت  و  مخلص  بسیجیان  های  سازی 
)ع( می درخشد، همانا  بیت  اهل  و  اسالم  مکتب 
که با تمسک به ریسمان الهی و پیروی از والیت 
فقیه خالصانه ها و عاشقانه های شان در حماسه 
ماندگار هشت سال دفاع مقدس پدیدار و در تاریخ 

ماندگار شد.
بسیج  تشکیل  سالروز   دومین  و  چهل  »در 
و  ایثار  مقاومت،  فرهنگ  امتداد  در  مستضعفین، 
و  مؤمنانه  شهادت همچنان شاهد خدمت رسانی 
بی منت نسل های دوم، سوم و چهارم بسیجیان 
در عرصه های نیاز کشور و ملت هستیم. در این 
راستا بی تردید حضور راهبردی بسیج جامعه زنان 
در عرصه های مختلف، سرمایه و ظرفیتی سرنوشت 
ساز برای کشور است که می تواند این برترین نهاد 
جامعه مدنی و نماینده مردم را به عنوان پرچم دار 
صحنه  در  ویژه  به  نظام  درونی  استحکام  تقویت 
ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی، معرفی الگوهای 
سوم برای بانوان ایرانی و سایر زنان مسلمان جهان، 
توسعه  فرهیخته،  بانوان  ظرفیت  از  مندی  بهره 
 ... و  مهدوی  فرزندان  تربیت  و  بسیجی  فرهنگ 

پیشتاز و ضامن موفقیت قرار دهد.«

واگذاری  بر  تاکید  با  زیارت  و  حج  سازمان  رییس   
وظیفه  زیارت  و  حج  سازمان  گفت:  تصدی گری ها 
و  نظارت  ریزی،  برنامه  گذاری،  هدف  در  را  متولی گری 
کنترل حفظ کرده و با قوت انجام می دهد اما امور تصدی 
دفاتر  به  را  زائران  اعزام  و  نام  ثبت  جذب،  چون  گری 

زیارتی واگذار کرده است.
در  رشیدیان  علیرضا  زیارت،  و  حج  سازمان  از  نقل  به  
نشست هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات زیارتی استان 
تهران با موضوع طرح نوین عتبات عالیات با بیان  اینکه 
اعزام به عتبات در برخی استانها با محوریت شرکت های 
ریل  اساس  بر  داشت:  اظهار  است،  شده  آغاز  مرکزی 
برنامه  اساس  بر  باید  زیارتی  دفتر   ۲۵۰۰ جدید  گذاری 
اعزام  و  ساماندهی  جذب،  محور  شده  انجام  های  ریزی 

زائران باشند.
وی تصریح کرد: تالش داریم که این خدمات دهی نیز در 
میان دفاتر زیارتی به صورت رقابتی باشد تا خدماتی بهتر، 

مناسب و ارزانتر در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اهداف سازمان در 
اعزام زائران به حج، عمره و اعتاب مقدسه با استفاده از 
ظرفیت نیروی متعهد و فناوری های نوین گفت: در این 
اعزام ها رویکرد فرهنگی مبتنی بر ابعاد معنوی و اعتالی 

ارزشهای دینی زائران از جمله مباحث مورد توجه است.
رشیدیان تاکید کرد: فلسفه شکل گیری و هدف محوری 
که  آنگونه   است  مردم  برای  زیارت  امر  تسهیل  سازمان 
با  توام  ایرانیان  در خور شان  و  آسان  کیفیت،  با  زیارتی 

حفظ عزت، کرامت، امنیت و سالمت فراهم آوریم.
وی گفت: به طور قطع نگاه خالصانه، خاشعانه و متواضعانه 
زائران وجود  به  برای خدمت  ای که در حوزه کارگزاری 
دارد کم نظیر است زیرا همه با همان رویکرد معنوی و 
اعتالی ارزشهای دینی خدمت می کنند و خدمت رسانی 

به زائران را اصل و مبنای عمل خود می دانند.
رشیدیان با بیان اینکه طی دو سال گذشته بحران کرونا 
همه فعالیتهای زیارتی را تحت تاثیر قرار داد، افزود: در 
عین حال این زمان فرصتی شد تا با تشکیل ۲۰ کارگروه 
راستای تحقق هر چه  را در  اجرایی سازمان  فرآیندهای 

بهتر و بیشتر اهداف بازنگری نماییم.
قالب ۲۰  نفر ساعت در  رشیدیان تصریح کرد: ۲۰ هزار 
کارشناسان  و  کارگزاران  ظرفیت  از  استفاده  با  کارگروه 
بازنگری و  ذیربط در کشور در تعاملی سازنده نسبت به 
اصالح فرآیندها مبادرت کردند تا به سمت ارائه خدمات 
دفتر   ۲۵۰۰ بالقوه  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  هوشمند 

زیارتی و بیش از ۶۰ هزار کارگزار حرکت کنیم.
اینکه حفظ جایگاه سازمان به عنوان متولی  بیان  با  وی 
امور زیارتی و واگذاری تصدی گری ها از جمله مهمترین 
در  رو  این  از  افزود:  بود،  شده  انجام  های  گذاری  هدف 

بازنگری ها  تا اصالح و  کارگروه های ۲۰ گانه تالش شد 
بر مبنای اهداف، برنامه ریزی، نظارت، کنترل سازمان و 
نیز واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به اشخاص غیر 

دولتی انجام شود.
و  انحراف  از  پرهیز  منظور  بدین  کرد:  اظهار  رشیدیان 
پیش  تبعیض،  از  پرهیز  بودن،  دولتی  معنای  به  انحصار 
ظرفیت  افزایش  فساد،  از  پیشگیری  و  خالها  بینی 
بکارگیری استعدادها، توجه به خالقیت ها، ارتقا کیفیت 
خدمات، افزایش سرعت و دقت در خدمات رسانی و ارتقا 
سطح رضایتمندی متقاضیان از جمله رویکردهای اساسی 

در این اصالح و بازنگری ها بود.
وی کسب سرمایه اجتماعی سازمان را مرهون تالشهای 
کارگزاران دانست و افزود: این سرمایه اجتماعی تاکنون 
حفظ شده و جلوه این اعتماد مردم سپردن امور و اعزام 
شان به سفرهای زیارتی بزرگترین سرمایه ما محسوب می 

شود که باید از آن پاسداری کنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ارتقا و اعتالی 
زیارت  ارزشمند  آثار  جمله  از  اخالقی  و  دینی  ارزشهای 
ولی  نمایندگی  کنار  ما در  رو تالش  این  از  است، گفت: 
فقیه در راستای تحقق این مهم در سفرهای زیارتی اعتاب 

مقدسه و حج و نیز ارتقا رضایتمندی زائران است.

رشیدیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
با دست اندرکاران حج ۹۸ افزود: تاکیدات مهم ایشان در 
آن دیدار از جمله خدمت خاضعانه، صادقانه، مهربانانه به 
زائران از رویکردهای جدی ما در اصالح فرآیندها و مبنای 

اساسی ما در این خدمت رسانی بوده است.
وی گفت: هماهنگی، هم افزایی و هم پوشانی همه ذی 
رهبر  منویات  دیگر  از  نیز  زیارت  و  حوزه حج  در  نفعان 
معظم انقالب بود که مسیر حرکت ما و اصالح فرآیندهای 
اجرایی مبنای عمل ما بود. رشیدیان با بیان اینکه برخی 
فرآیندهای اجرایی حذف، بخشی تکمیل و مواردی هم با 
نگاه حج هوشمند ایجاد شد، ادامه داد: بیشترین تغییرات 
در بازنگری این فرآیندها مربوط به حوزه سفرهای عتبات 
عالیات و زیارت سوریه بود تا در این حوزه ظرفیتی ایجاد 
شاخص  چارچوب  در  مستقل  طور  به  دفاتر  که  کنیم 
گفته  به  کنند.  اقدام  زائر  جذب  به  نسبت  سازمان  های 
رشیدیان بر اساس اصالح و بازنگری فرآیندهای اجرایی 
که در شورای برنامه ریزی حج و زیارت هم مصوب شده 
باید تغییراتی در حوزه اعزام زائران به اعتاب مقدسه انجام 
می گیرد که قطعا این ریل گذاری ثمرات زیادیدر راستای 

تحقق هر چه بیشتر و بهتر اهداف سازمان دارد.
وی افزود: از سویی مقرر شد نرم افزاری برای ارائه خدمات 

آماده شود تا در این بستر، ظرفیت های استاندارد شده 
خدمات را در کشور مقصد مهیا کنیم و از ظرفیت بالقوه 
مناسب  خدمات  دریافت  تسریع  در  عراقی  های  شرکت 
تدارکات  و  تغذیه  و  نقل  تایید در حوزه مسکن،  و مورد 

استفاده شود.
خدمات  این  کرد:  تصریح  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
باید در چارچوب دستورالعمل های بهداشتی  و در قبال 
رضایتمندی  زمینه  و  شود  ارائه  مناسب  هزینه  دریافت 

زائران را فراهم کند.
رشیدیان برخی خدمات به زائران را ثابت دانست و گفت: 
ایجاد بسترهای  و  بهداشت و درمان  بیمه،  آنها  از جمله 
فرهنگی با هماهنگی و همکاری نمایندگی ولی فقیه در 
امور حج و زیارت از جمله خدمات مهم و ثابت محسوب 

می شود.
وی افزود: بر همین اساس نرم افزاری در حال آماده سازی 
و نهایی شدن است که از این طریق دفاتر می توانند به هر 
متقاضی طبق شرایط مختلف درخواستی خدمات دهند 
یا اینکه به صورت فعال به گروههای مختلف اجتماعی در 
زیارتی  های  بسته  و  پیشنهادات   ... و  یا صنوف  محالت 
خود را با حفظ کیفیت و استانداردهای تبیین شده ارائه 

دهند.

تصدی جذب، ثبت نام و اعزام زائر به دفاتر 
زیارتی واگذار شده است

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
گفت: در حوزه گشت و نظارت بر 
مردم  انتظار  تنظیم گری،  و  بازار 
 ۱۹ ماده  مبنای  بر  که  است  این 
کنیم  استفاده  قانونی  اختیار  از 
دولت  و  مجلس  در  مرور  به  و 
سعی داریم اختیارات و وظایف را 
افزایش دهیم که اگر موفق شویم، 
اوایل  همچون  تعزیرات  اختیارات 

انقالب می شود.  
تعزیرات  سازمان  از  نقل  به  
آیین  در  اصانلو  احمد  حکومتی، 

تعزیرات  مدیرکل  معارفه  و  تکریم 
تبریک  ضمن  تهران،  حکومتی 
هفته بسیج افزود: دولت جدید سه 
ویژگی دارد، مردمی بودن، جهادی 
این  که  بودن  تحول گرا  و  بودن 
دارد  نیز  بسیجی  را یک  ویژگی ها 
معظم  رهبر  فرمایشات  مطابق  و 
این ویژگی ها را  انقالب، هر کسی 
باشید یک بسیجی است و  داشته 
خدمت  مردم  به  بخواهیم  اگر  ما 
کسب  را  ویژگی ها  این  باید  کنیم 

کنیم.

در  خدمتگزاران  داد:  ادامه  وی 
نظام جمهوری اسالمی باید نگرش 
و  باشند  داشته  انقالبی  و  الهی 
نباید اجازه دهند که کار برای آنها 
تبدیل به کلیشه و روزمرگی شود 
زیرا اعتقاد داریم ذره ذره اعمال و 

رفتار ما در آن دنیا تأثیر دارد.
زحمات  از  قدردانی  ضمن  اصانلو 
اسفنانی  محمدعلی  ساله  چهار 
گفت: جا به جایی در استان تهران 
به معنای ضعف و کم کاری نیست 
ما  مدیران  است  این  من  ایده  و 
صورت  جایی  به  جا  که  همین 
ایجاد  جدیدی  انگیزه  بگیرد، 

می شود.
با آرزوی موفقیت برای آقایی  وی 
توجه  با  آقایی  آقای  اظهار داشت: 
استان  در  اجرایی  کار  تجربه  به 
حوزه  بر  که  اشرافی  و  اصفهان 
این  در  دارند،  مشترک  گشت 
و  کرد  خواهند  خدمت  جایگاه 
سه  که  گفته ام  نیز  خودشان  به 
شعب  بر  نظارت  اساسی  سیاست 
به خصوص اجرای احکام، سالمت 
گشت های  تقویت  و  کارکنان 

قرار  کارشان  سرلوحه  را  مشترک 
دهند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با 
بیان اینکه تعامل با سایر دستگاه ها 
به خوبی در حال انجام است، افزود: 
در حوزه گشت و نظارت بر بازار و 
تنظیم گری، انتظار مردم این است 
اختیار  از   ۱۹ ماده  مبنای  بر  که 
قانونی استفاده کنیم و به مرور در 
مجلس و دولت سعی داریم اختیار 
و وظایف را افزایش بدهیم که اگر 
تعزیرات  اختیارات  شویم،  موفق 
می شود  انقالب  اوایل  همچون 
مردم  به  نشویم  موفق  هم  اگر  و 
اطالع رسانی می کنیم که اختیارات 
ما در این حد است اما در شرایط 
فعلی رویکرد بر تقویت گشت ها به 
توزیعی  و  تولیدی  مراکز  در  ویژه 

است.
در این مراسم با اهدای لوح ضمن 
محمدعلی  زحمات  از  قدردانی 
فرزاد  انتصاب  حکم  اسفنانی، 
تعزیرات  مدیرکل  عنوان  به  آقایی 
ریاست  توسط  تهران  حکومتی 

سازمان ابالغ شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

اختیارات و وظایف تعزیرات افزایش یابد

شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون   
 ۳۶۰۰ گفت:   کشور  وزیر  روستایی  و 
و  حمل  ناوگان  در  اتوبوس  دستگاه 
نقل عمومی از طریق تهاتر نفت تامین 

خواهد شد.
مهدی جمالی نژاد  افزود: از این تعداد 
اتوبوس که قرار است از طریق تهاتر نفت 
تامین شود، ۱۲۰۰ دستگاه آن با توجه 
به اینکه تهران از لحاظ تعداد جمعیت و 
آلودگی هوا در اولویت اول ما قرار دارد، 

به پایتخت تخصیص خواهد یافت.
در  قرارگاهی  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
رصد  و  حمایت  برای  کشور  وزارت 
مسایل مربوط به حمل و نقل عمومی 
سه  به  قرارگاه  این  کرد:  خاطرنشان 
موضوع بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
و اتوبوسرانی، خرید واگن و تجهیزات و 
ملزومات مربوط به مباحث پسماند می 

پردازد.
ودهیاری  ها  شهرداری  سازمان  رییس 
به پسماند  مربوط  داد:مباحث  ادامه  ها 
برای  بخصوص  است،  مهم  بسیار 
اینکه  شهرهای ساحلی کشور به دلیل 
نتیجه  در  است  محدود  آنها  در  زمین 
مدیریت پسماند در آنها باید مورد توجه 

قرار گیرد.
جمالی نژاد تصریح کرد: به دلیل اینکه 
در  و  شده   تشکیل  قرارگاه  این  اخیرا 
جلساتی  و  هستیم  ریزی  برنامه  حال 
هم با دستگاه های ذیربط در این مورد 
برگزار شده، باید نوسازی ناوگان حمل 
این  در  و  شود  تسریع  عمومی  نقل  و 
مورد  عزم جدی در دولت برای نوسازی 

ناوگان وجود دارد.
وی ادامه داد: اما در شرایط موجود یک 
همدلی و هم افزایی بین وزارت کشور 

نیز  دولت  و  شده  ایجاد  شهرداری ها  و 
با  و  اتخاذ  را  تدابیری  که  کرده  کمک 
را  ناوگان  نیز  موجود  شرایط  همین 

نوسازی کنیم.
اگر  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر  معاون 
راهی  باید  کنیم  پیدا  نتوانستیم  راهی 
نداریم  اگر منابعی  اضافه کرد:  بسازیم، 
در  دهیم  انجام  را  ناوگان  نوسازی  که 
نتیجه بحث تهاتر نفت را مطرح کردیم 
و به دنبال تحقق این موضوع هستیم تا 

بتوانیم ناوگان را نوسازی کنیم.
وی تاکید کرد: اما آنچه که مهم است 
این است که در کنار خرید اتوبوس باید 
موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را نیز 
در نظر داشته باشیم  زیرا در حال حاضر 
ناوگان اتوبوسرانی کشور یک ناوگان پیر 
و فرسوده است و سن حدود ۷۰ درصد 
ناوگان اتوبوسرانی به فرسودگی رسیده 

و اگر بخواهیم نوسازی در کوتاه مدت و 
میان مدت محقق شود باید برنامه ریزی 

های دقیقی در قرارگاه داشته باشیم.
و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
از  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر  روستایی 
واگن  دستگاه  هزار  دو  خرید  قرارداد 
تاکید  است،  گذشته  سال  سه  حدود 
در  را  هایی  ها محدودیت  تحریم  کرد: 
باید  اما  ایجاد کرد،  برای ما  این زمینه 
پیگیری های الزم در این خصوص انجام 

و مشکالت آن حل شود.
هزار  هشت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
برای  کالنشهرها  در  تومان  میلیارد 
عمومی،  نقل  حمل  ناوگان  نوسازی 
توسعه ریلی از طریق اوراق مشارکت در 
نظر گرفته شده و اگر هم الزم باشد از 
راه های دیگر باید بتوانیم مشکالت در 
حوزه حمل و نقل عمومی را رفع کنیم.

تامین ۳۶۰۰ دستگاه 
اتوبوس از طریق تهاتر نفت

خبر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:  
سازمان بازرسی باید به همه بانک های 
اطالعاتی کشور دسترسی داشته باشد

الکترونیک  نظارت  بر  تاکید  با  بازرسی کل کشور  سازمان  رئیس   
گفت: در قانون تصریح شده که سازمان بازرسی کل کشور باید به 
همه بانک های اطالعاتی کشور دسترسی داشته باشد و در این زمینه 

باید اقدامات الزم انجام شود.
به   نقل  از سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح اهلل خداییان در نخستین 
با حضور مدیران،  بازرسی کل کشور که  شورای سراسری سازمان 
بازرسان کل و روسای مناطق این سازمان برگزار شد، با تأکید بر 
حفظ شأن و جایگاه سازمان بازرسی افزود: خبرگان قانون اساسی 
جایگاه بلندی برای سازمان بازرسی کل کشور ترسیم کرده و یک 
اصل از اصول قانون اساسی به سازمان بازرسی اختصاص داده شده و 
این به خاطر آن است که بتواند به وظیفه خود به خوبی عمل کرده و 

تحت تأثیر جریانات سیاسی و تغییر دولت ها قرار نگیرد.
اظهار  کشور  کل  بازرسی  سازمان  بازرسان  از  حمایت  درباره  وی 
داشت: در حمایت از بازرسان و همکاران سازمان در برابر صاحبان 
ضرب  وزور قاطع هستیم و اجازه نمی دهیم که امنیت بازرسان ما 
در بازرسی و نظارت از سوی صاحبان قدرت تهدید شود.خداییان 
باید پشت سر مقام معظم  ادامه داد: تابع محض والیت هستیم و 
رهبری و در چارچوب منویات معظم له حرکت کنیم. چراغ راه ما 
انتخاب کنیم از مسیر  تأکیدهای رهبری است و اگر این مشی را 
منحرف نمی شویم اما اگر غیر از این اقدام شود بطور قطع در ادامه 

راه دچار مشکل خواهیم شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر رویکرد مسئله محوری 
در بازرسی ها افزود: باید مسائل مهم هر حوزه شناسایی و در دستور 
کار قرار گیرد. اگر یک مسئله و مشکل عمده را برطرف کنیم بسیاری 
از مسائل جامعه برطرف می شود اما اگر مسائل جزئی را بررسی کنیم 
مانند زدن شاخه و برگ درختی است که از ریشه دچار خرابی شده 

است و هیچ تأثیری در سالمت آن ندارد.
وی با اشاره به مأموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل 
تملیکی  اموال  سازمان  و  گمرک  انبارهای  بررسی  مورد  در  کشور 
کشور افزود: باید بخش های مرتبط با این موضوع توجه داشته باشند 
که یک گزارش جامع و دقیق در این خصوص تهیه شود و همان طور 
که ریاست محترم  قوه قضاییه اعالم کرده اند بدون مالحظه، قصور و 
تقصیر دستگاه های اجرایی مشخص و به مراجع ذی صالح منعکس 

شود.
دستگاهی،  درون  نظارتی  بخش های  همکاری  درباره  خداییان 
حتماً  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  با  حراست ها  حسابرسان، 
در  آن ها  ظرفیت  از  و  تشکیل  مذکور  مراجع  با  مشترکی  جلسات 
چارچوب قانون استفاده شود و چنانچه دستگاهی از وظایف قانونی 

خود سرپیچی می کند تحت پیگرد قرار گیرد.
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تاکید  با  تهران  دادگستری  رئیس 
بیت المال گفت:  از  لزوم صیانت  بر 
دستگاه ها با امکانات و تجهیزاتی که 
در اختیار دارند، باید تالش خود را 
بکار گیرند تا از اراضی ملی و منابع 

طبیعی حفاظت کنند.
در  مهذب،  حشمتی  محمدجواد   
کارگروه  نشست  دومین  و  سی 
حقوق  حفظ  شورای  حقوقی 
خیلی  قدم های  گفت:  بیت المال 
حقوق  حفظ  خصوص  در  خوبی 
و  شده است  برداشته  بیت المال 
اقدامات صورت گرفته قابل دفاع و 
ارائه برای پیگیری های بعدی است.

استان  دادگستری  کل  رئیس 

اولویت  در  لزوم  بر  تاکید  با  تهران 
اعاده  برای  عرصه ها  گرفتن  قرار 
بیت المال  گفت:  سابق  وضعیت  به 
اهمیت فوق العاده ای دارد و وظیفه 
اراضی  انفال،  بیت المال،  حفظ 
کارگروه  به  طبیعی  منابع  و  ملی 
المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  و 
با  دستگاه ها  و  شده است  سپرده 
اختیار  امکانات و تجهیزاتی که در 
کار  به  را  خود  تالش  باید  دارند، 
منابع  و  ملی  اراضی  از  تا  گیرند 
طبیعی و بیت المال به احسن وجه 
پاسداری و حفاظت کنند و مجموعه 
دادگستری نیز با تمام توان در این 

امر خطیر کمک خواهد کرد.

رئیس دادگستری تهران: عرصه ها برای اعاده به وضع سابق  باید در اولویت قرار گیرد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران : لزوم تکمیل و 

بهره برداری از پروژه پارکینگ های عمومی سطح شهر
بر  تهران  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
های  پروژه  سریعتر  چه  هر  تکمیل  ضرورت 
ازجمله  پایتخت  عمومی  های  پارکینگ 
منطقه  محدوده  در  نیایش  طبقاتی  پارکینگ 

۳ تاکید کرد.
 عباس شعبانی در بازدید از معابر و پروژه های 
عمرانی ناحیه ۳ در منطقه ۳ گفت: بازدید از 
سطح نواحی به دستور شهردار در دستور کار 
جلسات  این  برگزاری  از  هدف  و  گرفته  قرار 
در  ایشان  به  گزارش  ارائه  و  بازخورد  انتقال 
تمامی حوزه های شهری نظیر خدمات شهری، 
و  اجتماعی  عمرانی،  شهرسازی،  و  معماری 
فرهنگی است تا بتوان با جمع بندی و بررسی 
برای  شکل  بهترین  به  شده  مطرح  مطالب 

پروژه های آتی شهری برنامه ریزی کرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان 

شهرداری  واحد  کوچک ترین  نواحی  اینکه 
هستند که مانند نوک پیکان حکم سر پنجه 
که  آنجا  از  گفت:  دارند،  شهر  در  را  اجرایی 
نواحی بیشترین سطح ارتباطی را با افراد برقرار 
می کنند لذا عملکرد این ۱۲۵ ناحیه هست که 
حاصل  را  شهروندان  رضایت  عدم  یا  رضایت 

می کند.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال 
تا  داریم  نیاز  از هر زمان دیگری  بیش  حاضر 
به  را  مختلف  حوزه های  بزرگان  و  مشاهیر 
کنیم،  معرفی  جوان  نسل  ویژه  به  و  جامعه 
شاعران  خانه  ساختمان  ساخت  پروژه  گفت: 
معاصر ایران هر چه سریع تر باید پیگیری شده 

تا به بهره برداری عموم برسد.
محدوده  در  بارش  میزان  مقایسه  با  شعبانی 
شمالی تهران با سایر نقاط پایتخت به اهمیت 

موضوع الیروبی مسیل ها و کانال های انتقال آب 
در این محدوده اشاره کرد و افزود: در منطقه 
۳ با تکمیل و نوسازی زیر ساخت های الزم باید 
به سمتی حرکت کنیم تا در فصل سرما و زمان 

بارش شهروندان دچار مشکل نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت 
و  اشاره کرد  پایتخت  پارک خودرو در  مسأله 
گفت: امروزه موضوع جای پارک در تهران به 
مشکالت  و  شده  تبدیل  اساسی  معضل  یک 
ترافیکی زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده 
است. در این زمینه باید هر چه سریع تر طرح 
مصوب شده برای میدان اختیاریه وارد فاز اجرا 
نیایش  طبقه ای   ۹ پارکینگ  همچنین  شود. 
است  ملت  پارک  پردیس سینمایی  که جنب 
فعالیت های  به  بیشتری  سرعت  با  می بایست 

عمرانی خود ادامه دهد.
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اخبار

روند صادرات از گمرکات 
آذربایجان غربی تسریع یابد

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر رفع موانع و مشکالت 
گمرکات و تجارت مرزی استان، گفت: دستگاه های متولی 
انجام دهند  را  باید همراهی و هماهنگی های الزم  همه 

تا موانع و مشکالت پیش روی صادرات استان رفع شود.
محمد صادق معتمدیان در جمع مدیران گمرکات استان 
با تاکید بر تسریع بخشیدن به روند صادرات از گمرکات 
ادامه داد: زمینه حضور بخش خصوصی در حوزه  استان 
امکانات  ایجاد  پایانه های استان جهت سرمایه گذاری و 

فراهم شود.
و  روابط همکاری  افزایش  به ضرورت  اشاره  با  معتمدیان 
هماهنگی ها با کشورهای همسایه افزود: روند صادرات باید 
را  ها  زیر ساخت  مرزی  واحدهای  مدیران  و  یابد  تسریع 

ایجاد و مشکالت فراروی صادرکنندگان را رفع کنند.
وی از افزایش اختیارات استانداران از سال آینده خبر داد و 
گفت: از سال آینده رویکرد دولت تغییر خواهد کرد و کشور 
به صورت استان محور اداره می شود  و باید تالش کرد 

مسائل و مشکالت استان داخل استان حل شود.
استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: از سال آینده صندوق 
توسعه استانی در مراکز استانها تشکیل می شود و مدیریت 
ها در استان  اقتصاد محور خواهد بود نه عمرانی محور و 
رشد و ثبات اقتصادی با تدابیر اندیشیده شده در مدیریت 

اقتصادی کشور دیده خواهد شد.
در  اقتصادی  راهکار های مدیریت  به  اشاره  با  معتمدیان 
استان، گفت: پیشرانه های اقتصاد پویا،  تجارت و صادرات 
است و استان آذربایجان غربی از این مولفه ها برای توسعه 

اقتصادی بیشتر استفاده خواهد کرد.
وی یکی از راه های توسعه تجارت را توسعه حمل و نقل 
ریلی دانست و گفت: زیر ساخت های ارتباطی در حوزه 
ارتباطات بین الملل در آذربایجان غربی به عنوان دروازه 

اتصال به اروپا باید تا مرزها گستر یابد.
معتمدیان با اشاره برخی از ظرفیت های استان در حوزه 
های مختلف، افزود: تجارت مرزی و بین الملل به عنوان 
پیشران توسعه در رشد اقتصادی استان موثر است و در این 
زمینه گسترش تبادالت اقتصادی با کشورهای همسایه می 

تواند در رسیدن به این مهم موثر باشد.
استان  صادراتی  بالقوه  های  ظرفیت  بیان  با  معتمدیان 
استان  گمرکات  و  مرزی  های  پایانه  مدیران  کرد:  عنوان 
تالش کنند تا فعالیت های مرزی در استان  به صورت ۲۴ 

ساعته ادامه یابد.
و  ایران  اسالمی  جمهوری  گذاری  هدف  به  اشاره  با  وی 
جمهوری ترکیه برای مبادالت تجاری تا سقف ۳۰ میلیارد 
دالر گفت: آذربایجان غربی می تواند برای رسیدن به این 

هدف نقش کلیدی و تاثیر گذاری ایفا کند.

با  بازار  در  اختالل  ایجاد  گیالن،  استاندار 
و  مردم  به  خیانت  را  قاچاق  کاالهای  ورود 
برخورد  لزوم  بر  و  دانست  تولیدکنندگان 
قاطع با عوامل ورود مواد فاسد و قاچاق به 

استان تاکید کرد.

اسداهلل عباسی در جلسه کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز استان گیالن، اظهار کرد: 
قاچاق کاال و ارز یکی از معضالت کشورمان 
است که منجر به ایجاد اختالل در فعالیت های 
اقتصادی، تجاری و بازرگانی و ورود زیان های 

جبران ناپذیری به تولیدکنندگان می شود.
وی حرکت منسجم دستگاه ها برای حمایت 
از تولیدکنندگان و جلوگیری از قانون شکنی 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: بررسی امور 
باید در سریع ترین  پرونده ها  به  و رسیدگی 

زمان ممکن صورت گیرد.
نماینده عالی دولت در گیالن به نامگذاری 
اقتصادی  عناوین  به  اخیر  سال های 
بیان  با  و  اشاره  انقالب  معظم  رهبر  توسط 
است،  اقتصادمحور  کشور  معضالت  اینکه 
خاطرنشان کرد: حفظ اموال مردم در انبارها 
امانت و تسریع در تعیین تکلیف  به عنوان 

آنها، یک وظیفه است.
توسط  قانون  دقیق  اجرای  لزوم  بر  عباسی، 
محاکم  و  تعزیرات  تملیکی،  اموال  گمرک، 
نیز  و  قاچاق  کاالهای  به  نسبت  قضایی 
رسیدگی به کاالهای فاسدشدنی، مواد اولیه 
جامعه  نیاز  مورد  اساسی  اقالم  نیز  و  تولید 
تاکید و اضافه کرد: با عوامل ورود مواد فاسد 
گرفته  قانونی صورت  برخورد  باید  قاچاق  و 
و در جهت بازدارندگی عمومی، اطالع رسانی 

شود.

وی تصریح کرد: اگر گزارشی مبنی بر تعلل 
فاسدشدنی  کاالهای  درخصوص  دستگاه ها 
واصل شود، با دستگاه خاطی برخورد قانونی 

می شود.
استاندار گیالن، دستگاه ها را موظف به تهیه 
به جلسات گذشته  نسبت  تطبیقی  گزارش 
کرد و با تاکید بر تالش برای مبارزه با قاچاق 
میزان  افزود:  استان،  در  سوخت  و  چوب 
تحقق شعار سال جزو شاخص های خدمت 

به مردم است.
ورود کاالهای  با  بازار  در  اختالل  ایجاد  وی 
قاچاق را یک خیانت به مردم و تولیدکنندگان 
دانست و گفت: تعلل در ورود کاالهای مورد 
نیاز به ویژه مواد اولیه تولید، منجر به رکود 
زنجیره  کردن  مختل  و  تولیدی  واحدهای 

تولید و اشتغال می شود.
لزوم  بر  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
شفاف سازی از طریق توجه به سامانه جامع 
انبارداری و اجرای دستورالعمل ضوابط خرید 
و فروش کاالهای اساسی تاکید و اظهار کرد: 
افزایش تجهیزات و امکانات نظارتی در انبارها 

و گمرک مورد انتظار است.

استاندار گیالن تاکید کرد

برخورد قاطع با عوامل ورود مواد فاسد و قاچاق به گیالن

اخبار

تولید ساالنه 4000 تن سنگ های تزئینی 
و مصنوعی در شرکت سنگ سمنت پالست 

آذربایجان با فناوری نانو

پالست  سمنت  سنگ   ۷۱۰۲ تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان گفت: این شرکت که در شهرک صنعتی شبستر 
تأسیس شده، تنها واحد تولیدی در آذربایجان شرقی است 
که در زمینه تولید سنگ های تزئینی و مصنوعی ساختمان 
و  تزئینی  سنگ های  تن   ۴۰۰۰ ساالنه  و  دارد  فعالیت 

مصنوعی را با فناوری نانو تولید می کند.
علی سلمانپور ، اظهار کرد: شرکت تعاونی ۷۱۰۲ سنگ 
در  و  تأسیس  در سال ۱۳۹۱  آذربایجان  سمنت پالست 
و  معدن  صنعت،  سازمان  از  پروانه  اخذ  با   ۱۳۹۳ سال 

تجارت استان به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: پروانه بهره برداری این تعاونی دائمی و نوع 
آن تولیدی و توزیعی بوده و با توجه به این که این تعاونی 
در امور مربوط به صنعت معدن و توسعه و عمران شهری 
و روستایی فعالیت می نماید، یک تعاونی تولیدی محسوب 

می شود.
تعاونی،  این  تولیدات  این که مهمترین محور  بیان  با  وی 
تولید سنگ های تزئینی و مصنوعی ساختمانی است، اضافه 
شبستر  شهرستان  صنعتی  شهرک  در  شرکت  این  کرد: 
فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع آغاز 
کرده که ۶۰۰ متر مربع آن سالن تولیدی و ۱۰۰ متر مربع 

آن نیز واحدهای اداری این شرکت است. 
با تولید  ابتدا  سلمانپور اظهار کرد: این واحد تولیدی در 
سنگ فرش، سنگ نمای ساختمان داخلی و خارجی، انواع 
موزاییک، پله و المان های شهری کار خود را آغاز کرده و 
در حال حاضر پس از گذشت هفت سال این واحد ظرفیت 
افزایش  تن  هزار  چهار  به  سال  در  را  خود  تولید  ساالنه 

داده است.
تعاونی سنگ  توجه شرکت  قابل  به جایگاه  اشاره  با  وی 
نمای  سنگ های  تولید  در  آذربایجان  پالست  سمنت 
ساختمان، اظهار کرد: این شرکت تولیدی به دلیل بهره 
مندی از تکنولوژی های برتر در زمینه تولید محصوالت بر 
پایه دانش روز توانسته جایگاهی بسیار ارزشمند در تولید 
سنگ های نمای ساختمان و محصوالت وابسته در استان 

و سطح کشور به دست آورد.
قابلیت  شرکت  این  محصوالت  این که  بیان  با  سلمانپور 
صادرات نیز دارند، گفت: محصوالت این شرکت به دلیل 
واقع  به  محصوالتی  تولید،  شکل  در  خاص  های  ویژگی 
ارزشمند بوده و قابلیت صادرات فرآورده های آن در سطح 
کشوری وجود دارد، از سویی نیز تولیدات شرکت تعاونی 
سنگ سمنت پالست آذربایجان با بهره گیری از فناوری 
نانو باعث تولید محصوالت با مقاومت بسیار باال در برابر 
محصوالت،  استحکام  ضمن  که  می شود  جوی  شرایط 

ویژگی تنوع و زیبایی را نیز در خود جای داده است.
پالست  سمنت  سنگ   ۷۱۰۲ تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
محصوالت  شده  باعث  نانو  فناوری  داد:  ادامه  آذربایجان 
تولیدی در شرایط یخبندان و دمای منفی ۵۰ درجه و در 
برابر نمک مقاوم بوده و در برابر حرارت نیز بسیار مقاوم 

باشد.
و  پژوهشی  های  مدیریت همکاری  به  اشاره  با  سلمانپور 
فناوری  از  بهره گیری  به دلیل  افزود:  با دانشگاه،  ارتباط 
های دانش بنیان در تولید محصوالت خود، در مرکز رشد 
و  تحقیق  واحد  عنوان  به  شبستر  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
توسعه خصوصی همکاری علمی و پژوهشی داشته و ایجاد 
این شرکت  اصلی  اهداف  از  تحقق شعار سال  و  اشتغال 

تعاونی می باشد.
وی ایجاد اشتغال مولد برای کارجویان و فارغ التحصیالن 
محصوالت  تولید  افزایش  عالی،  موسسات  و  دانشگاهی 
مصالح  بخش  در  افزوده  ارزش  ایجاد  ساختمانی، 
تشکل  قالب  در  مردمی  مشارکت  افزایش  ساختمانی، 
مصالح  بازار  وساماندهی  بازار  افزایش سهم  تعاونی،  های 
ساختمانی از تولید تا مصرف از طریق ایجاد کسب و کار، 
و  محصوالت  توزیع  و  نگهداری  تولید،  شیوه های  اصالح 
ارتقاء دانش فنی اعضا را از مهمترین اهداف این شرکت 

تعاونی عنوان کرد.
وی با اشاره به مشکالت موجود در سر راه تولید، گفت: 
باتوجه به ظرفیت هایی که در برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی استان وجود دارد، باید برای افزایش سطح تولید 
و ارتقاء آن همت کنیم و باتوجه به فرمایشات مقام معظم 
تولید،  از  حمایت  در  جمهور  رئیس  تاکیدات  و  رهبری 
تولید  مشکالت  کردن  مرتفع  راستای  در  که  می طلبد 
تولید  تا چرخه  باشند  کنندگان و کارآفرینان پیش قدم 

کشور و استان به حرکت خود ادامه دهد.
شرکت تعاونی سنگ سمنت پالست آذربایجان مهمترین 
مشکل این واحد تولیدی را تامین سیمان از طریق بورس 
کاال که بیشترین انرژی مدیریت واحد تولیدی را به خود 
معطوف می نماید عنوان کرد و افزود: همچنین یکی دیگر 
که  است  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بحث  ما،  مشکالت  از 
نمی توانیم آن را از مشتری دریافت کنیم، اما این ارزش 
از واحد تولیدی  افزوده ۹ درصد را سازمان امور مالیاتی 
دریافت کرده و در واقع سود واحدهای تولیدی به جیب 
دولت می رود و این عدم توانمندی واحدهای تولیدی منجر 
به عدم انتقال تولید و دستگاه.های تولیدی واحدها می شود 
که امیدواریم دولت به این موضوع اهتمام جدی داشته و 

مشکالت را از سر راه تولید بردارند.
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اختصاص ۱۲0 میلیارد ریال وام خود اشتغالی 

برای مددجویان کمیته امداد اهر

اختصاص  از  اهر  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  رئیس 
برای  اشتغالی  خود  وام  ریال  میلیارد   ۱۲۰ از  بیش 

مددجویان این کمیته خبرداد.
جعفر نوری زاده گفت: برای کمک به اشتغال حدود ۳۰۰ 
امداد  کمیته  مددجوی  غیر  و  مددجویان  افراد  از  نفر 
تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال وام به بانک ها پرداخت 
شده که از این مقدار تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون ریال به 

مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است.
وی همچنین از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال وام خود 
اشتغالی دیگر برای کمک به مددجویان کمیته امداد تا 

پایان سالجاری در شهرستان اهر خبر داد. 
نوری زاده در ادامه از اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت 
امسال  گفت:  و  داد  نیز خبر  اهر  امداد  کمیته  پوشش 
تاکنون برای ۲۵ نوعروس با کمک خیرین، ستاد زکات 
شهرستان و غیره هزبنه نقدی جهیزیه به استان پرداخت 
شده که امیدواریم با تهیه پنج قلم اساسی جهیزیه شامل 
تلویزیون، یخچال، اجاق گاز، لباسشویی و جاروبرقی به 

زودی این اقالم به نوعروسان تحویل داده شود.
نقدی  زکات  صددرصدی  آوری  جمع  از  ادامه  در  وی 
امسال نسبت به سال ۹۹ خبر داد و افزود: با همکاری 
مسئوالن ذی ربط خوشبختانه امسال شاهد جمع آوری 
زکات نقدی تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان هستیم که 
از بابت گندم و جو جمع آوری شده است و این زکات 
لوازم  تهیه  نیازمندان،  ضروری  مایحتاج  تهیه  برای 
بیماران  معالجه  پوشش،  تحت  آموزان  دانش  التحریر 
صعب العالج، تهیه جهیزیه برای نیازمندان و... استفاده 

خواهد شد.
نوری زاده همچنین از توزیع بیش از هزار پک لوازم و 
التحریر برای دانش آموزان تحت پوشش در گرامیداشت 
در  اهر  شهرستان  در  افزود:  و  داد  خبر  بسیج  هفته 
تحت  و  نیازمند  آموز  دانش  و ۴۰۰  هزار  مجموع یک 
پوشش کمیته امداد وجود دارند که پیش از این با کمک 
خیرین و ادارات برای ۴۰۰ دانش آموز نیازمند وسایل 
تحصیلی تهیه و اهدا شده است و این هفته نیز برای 
هزار نفر از دانش آموزان تحت پوشش پک لوازم التحریر 
بین  و  تهیه  ریال  میلیون   ۵ از  بیش  هرکدام  ارش  به 
دانش آموزان دختر و پسر در رده های آموزشی ابتدایی، 

راهنمایی، دبیرستان توزیع خواهد شد. 
وی در پایان ضمن تقدیر از پیگیری های نماینده مردم 
اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی برای تهیه ۲۰۰ 
بسته کمک معیشتی از مرکز کشور افزود: به زودی این 
مقدار از بسته های کمک معیشتی در بین نیازمندان 

تحت پوشش توزیع خواهد شد.

فقیه در کردستان گفت: یک بسیجی  نماینده ولی 
دارای شادابی، نشاط و امیدواری است، خودش نشاط 
را تزریق می کند و دیگران از او امید می گیرند؛ چرا 

که امیدآفرین است.
در  پورذهبی   عبدالرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان سنندج که با 
عنوان رزمایش اقتدار بسیج در سالن آزادی سنندج 
یک  برای  اول  ویژگی  و  صفت  بهتریت  کرد:  اظهار 

بسیجی، به یاد خدابودن و اهل نماز اول وقت و قرائت 
قرآن است.

یک  کرد:  عنوان  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بسیجی دارای صفا و خلوص نیت است و کارهایش را 

نه برای تشویق بلکه در راه خدا انجام می دهد.
اینکه  بیان  با  پورذهبی  والمسلمین  حجت االسالم 
بسیجی روح پرفتوح و قلب زاللی دارد، تصریح کرد: 
بسیجی دارای بصیرت، معرفت و آگاهی است و دارای 

تحلیل سیاسی، اعتقادی و معرفتی است.
نشاط  شادابی،  دارای  بسیجی  یک  کرد:   اضافه  وی 
و امیدواری است، خودش نشاط را تزریق می کند و 

دیگران از او امید می گیرند چرا که امیدآفرین است.
شادابی،  کرد:  بیان  کردستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
آن  به  باید  که  است  مسئله ای  امیدواری  و  نشاط 

پرداخته شود و بسیجیان به دنبال آن باشند.
حجت االسالم والمسلمین پورذهبی خاطرنشان کرد: 

یک بسیجی دارای نظم، انظباط و اخالق مدار است، 
باید  این موضوع مسئولیت دارند  لذا کسانی که در 
نظم را سرلوحه کارشان قرار دهند چرا که شلختگی 

و بی نظمی شایسته این مکتب نیست.
وی در پایان عنوان کرد:  بسیجی انسانی باشخصیت 
افتخار  آن  به  همه  است  جایی  مدیر  وقتی  و  است 
می کنند و همکارانش از او به عنوان انسانی خوش رو 

و خوش اخالق یاد می کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان: بسیج امیدآفرین است

روابط  تقویت  و  ترویج  پویش  مناسبت  به 
خانوادگی سالم کارگاه تخصصی این پویش با 
از  و پیشگیری  عنوان »روابط خانوادگی سالم 

فرسودگی شغلی« برگزار شد.
مدیر گروه سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در این کارگاه اظهار کرد: از روانشناسان 
هر  به  که  داریم  انتظار  استانی  سالمت  حوزه 
از  و  کرده  خود  درگیر  را  خانواده ها  شکلی 
روزانه،  مراجعات  به  دعوت  مانند  فرصتی  هر 
مجازی  فضای  شبکه های  سازمانی،  دیدارهای 
و انعکاس آنها استفاده کرده و بتوانند مطالب 

مربوطه را در جامعه نشر و توسعه دهند.
تحقیقاتی  اینکه  بیان  با  رحیمی  اصل  وهاب 
که  است  آن  از  حاکی  شده،  انجام  اخیرا  که 
وضعیت روانشناسان سالمت هم مناسب نیست 
به ویژه پزشکان و مراقبین در بیمارستان ها که 
به فرسودگی شغلی مبتال هستند، خاطرنشان 
کرد: اولویت اول مراکز بهداشت باید رسیدگی 
به پزشکان و مراقبان سالمت تبریز باشد چرا 
که برخی از پزشکان واقعا خسته اند و حتی هیچ 
باید  لذا حداقل  ندارند  گفتن  برای  نیز  حرفی 
یک تکنیک تنفس عمیق و آرام سازی را به آنها 

تجویز کنید.

وی بیان کرد: فرسودگی شغلی از عوامل اصلی 
رفتن  بین  از  و  انگیزه  فقدان  کارایی،  کاهش 
پیامد  لذا  است  انسانی  نیروی  توان  و  ظرفیت 
خانواده ی  البته  و  پرسنل  در  روانی  و  جسمی 

آنها باید بررسی شود.
شیوع کرونا میزان ابتال به فرسودگی شغلی را 

افزایش داد
کارشناس سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مراکز بهداشت استان نیز در این مراسم گفت: 
فرد گرایی شاید از برخی تعارضات پیشگیری 
کرده باشد اما جایگزین بسیاری از عوامل غیر 
امنی شد چرا که خیلی از ابزارهای خود را در 
تنهایی از دست داده و فرد تنها متکی به خود 
بوده و باید از توانایی خود در مقابل چالش ها و 
رقابت ها بهره گیرد که ایجاد شخصیت های خود 

محور و فراخود شد.
عارف شایگان مهر اظهار کرد: فردگرایی تبدیل 
بی انگیزگی،  خستگی،  که  شده  فرهنگی  به 
گوشه گیری و به ویژه فرسودگی شغلی از جمله 

نتایج آن هستند. 
وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد، افرادی که 
در شغل های موثر جامعه که مسئولیت باالیی 
دارند، فعالیت می کنند که جامعه بدون وجود 

آنها با فقدان روبرو می شود، بیشتر به فرسودگی 
شغلی دچار می شوند.

کامال  استرس  و  شغلی  فرسودگی  افزود:  وی 
فرد  شغلی  فرسودگی  در  هستند،  هم  عکس 
پوچی  احساس  و  روحی  آسیب های  دلیل  به 
افسرده  افراد  همچنین   ، می شود  بی انگیزه 
بیشتر مستعد فرسودگی شغلی هستند؛ البته 
فرسودگی شغلی صرفا بر روی شغل فرد تاثیر 
ابعاد  تمامی  روی  بر  افسردگی  اما  می گذارد، 

زندگی تأثیرگذار است.
 شایگان مهر یادآور شد: افرادی که تعهد شغلی 
باالیی دارند، بیشتر به فرسودگی شغلی دچار 
به  منفی  نگرش  عاطفی،  خستگی  می شوند؛ 
دلیل عدم موفقیت و نرسیدن به اهداف از پیش 
کاری،  فشار  احساس  کسالت،  شده،  تعیین 
ایجاد  از عوامل  کار  مراقبتی در محیط  ضعف 

فرسودگی شغلی در چنین افرادی است. 
از  دوری  و  کرونا  شیوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
شغلی  فرسودگی  به  ابتال  میزان  کار  محیط 
منزل،  در  باال  کاری  ساعت  داد؛  افزایش  را 
به خصوص  و  خانه  در  شده  ایجاد  تعارضات 
شغلی  فرسودگی  به  ابتال  افزایش  در  تنهایی 

تأثیرگذاراند.

وی بیان کرد: یکی از شغل هایی که شاغالن آن 
به فرسودگی شغلی مبتال می شوند، روانشناسان 
و  کشیده  را  جامعه  درد  آنها  که  چرا  هستند 
دچار  بیماری  به  اثر  این  در  و  می کنند  درک 
جوانان  نوجوانان،  سالمت  می شوند.کارشناس 
و مدارس مراکز بهداشت استان گفت: افرادی 
که جایگزینی برای شغل خود نداشته و شغل 
خود را هویتشان می دانند که اگر کار را از آنها 
گرفته ایم،  آنها  از  را  چیز  همه  یعنی  بگیریم 
افراد  این  هستند؛  بیماری  این  مستعد  بیشتر 
احساس می کنند که به تله افتاده اند و توانایی 
خارج شدن از آن را ندارند لذا احساس ناتوانی 
به آنها دست داده و احساس می کنند در شغل 

و وظایف خود موفق نیستند.
وی در پایان تاکید کرد: عالقه به شغل، جنسیت، 
عوامل فیزیکی محیط کار، ویژگی های جسمی، 
ساعات  کاهش  تفریح،  داشتن  شخصیتی، 
کاری و داشتن ساعات کاری منعطف، حمایت 
مدیران، حمایت روانی، ساختار سازمانی، آزادی 
عمل، موسیقی، ورزش، دریافت پاداش، ایجاد 
برنامه های خانوادگی، چرخش شغلی و قدردانی 
از فرد از مهمترین عوامل در کاهش فرسودگی 

شغلی هستند.

کارگاه روابط خانوادگی سالم و پیشگیری از فرسودگی 
شغلی در تبریز برگزار شد

سرپرست کمیته امداد استان کردستان گفت: 
به مناسبت هفته بسیج ۴۲ طرح اشتغال با 
پرداخت دو میلیارد و یکصد میلیون تومان 
تسهیالت برای مددجویان کردستانی افتتاح 

می شود.
هفته  مناسبت  به  کرد:  اظهار  طوسی  رضا 
بسیج توسط این نهاد ویژه برنامه هایی در 

سطح استان اجرا می گردد.
طرح   ۴۲ مناسبت  همین  به  افزود:  وی 
اشتغال برای مددجویان تحت حمایت افتتاح 
می شود که برای هر طرح ۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه و جمعاً دو میلیارد 

و یکصد میلیون تومان پرداخت شده است.
واحد   ۱۰ همچنین  کرد:  عنوان  طوسی 
مسکن روستایی به همین مناسبت تحویل 

واحد  هر  برای  که  شد  خواهد  مددجویان 
مسکن ۲۰۰ میلیون تومان از محل پرداخت 
کمک  امداد،  کمیته  تسهیالت  و  بالعوض 
بنیاد  تسهیالت  و  مددجو  آورده  خیران، 

مسکن هزینه شده است.
ایام در هر  این  ادامه داد: همچنین در  وی 
شهرستان با پنج خانواده تحت حمایت دیدار 
و به هر یک از این خانواده ها در قالب کمک 

نقدی و بسته غذایی کمک خواهد شد .
گفت:   کردستان  امداد  کمیته  سرپرست 
و  نخبه  آموزان  دانش  از  نفر   ۴۲ از  تقدیر 
دارای رتبه در تمامی زمینه ها و همچنین 
آموزان  دانش  به  تبلت  دستگاه  پنج  اهدای 
تحت حمایت از دیگر برنامه های هفته بسیج 

است.

افتتاح 4۲ طرح اشتغال برای مددجویان کردستانی به مناسبت 
هفته بسیج

چهارشنبه 3  آذر 1400



ورزشی
خبر

علی نژاد: برای حضور تماشاگران 
تبعیضی بین تیم ها قائل نمی شویم

ورزش  وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
و  استقالل  بازی  در  تماشاگران  حضور  گفت:  جوانان  و 
نساجی به صورت آزمایشی بود و هیچ گونه تبعیضی بین 

تیم ها و رشته های مختلف قائل نمی شویم.
 مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
درخصوص تصمیم گرفته شده برای حضور تماشاگران در 
دیدار  استقالل مقابل نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی 
اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود بیست 
ورزشی  رویدادهای  در  تماشاگران  حضور  از  ماه  یک  و 
محروم بودیم. اوایل اسفند سال ۱۳۹۸ با هماهنگی که 
صورت گرفته با ستاد ملی مقابله با کرونا، مسابقات بدون 

حضور تماشاگر انجام شد.
آذرماه  ابتدای  از  است  قرار  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
با  شود،  اجرا  کشور  در  هوشمند  محدودیت های  طرح 
هماهنگی ستاد مقابله با کرونا و کمیته امنیتی اجتماعی 
تیم  دو  آزمایشی مسابقه  به صورت  مقرر شد  این ستاد 
استقالل و نساجی با حضور تماشاگران برگزار شود. این 
اتفاق آزمایشی بود و با توجه به بررسی های صورت گرفته 
این بازی را انتخاب کردیم. هیچ گونه تبعیضی بین تیم ها 

و رشته های مختلف نداریم.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان اضافه کرد: هدف ما این بود که نقاط ضعف را در 
این مسیر شناسایی کنیم. با هماهنگی صورت گرفته با 
فوتبال  لیگ و فدراسیون  استان، سازمان  تامین  شورای 
در  تماشاگر  هزار  پنج  و  انجام شد  کار  این  خوشبختانه 
اتفاق  این  نقاط ضعف  این دو تیم حضور داشتند.  بازی 
ارزیابی و در این خصوص با مسوولین مربوطه جلسه ای 

را برگزار کردیم.
فدراسیون،  همکاری  با  شد  قرار  داشت:  اظهار  علی نژاد 
مدیران  لیگ،  سازمان  جوانان،  و  ورزش  وزارت  حراست 
مسوولین  و  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو  عامل 
از  بعد  بتوانیم  و  کرده  برطرف  را  نواقص  توسعه  شرکت 
آذرماه  در  شد  ابالغ  هوشمند  محدودسازی  طرح  اینکه 
با رعایت پروتکل ها و الزامی کردن شرط دریافت دو ُدز 
واکسن کرونا برای افرادی که خواستار ورود به ورزشگاه ها 

هستند، شاهد حضور تماشاگران باشیم.

به تیمم ایمان کامل دارم؛

سرمربی تیم ملی هندبال: فدراسیون نقشی در 
انتخاب ملی پوشان نداشت

خبر

علیرضا دبیر:  کشتی فرنگی ما حرف 
اول را در دنیا می زند
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رئیس فدراسیون کشتی گفت: برای ما کشتی آزاد و فرنگی 
برای  انجام بدهم  برای آزادکاران  اگر هر کاری  ندارد و من 

فرنگی کاران هم انجام خواهم داد.
تیم های  جلسه  در  کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی 
باشگاه های کشور گفت: از تمامی دوستان که در لیگ سرمایه 
گذاری کرده اند تشکر می کنم. لیگ در زمان ریاست یزدانی 
خرم جان گرفته بود و در شرایط خوبی برگزار می شد اما در 
چند سال گذشته، لیگ رو به افول رفت و ما سعی کردیم تا 
در شرایط کرونایی و با رعایت پروتکل های بهداشتی به هر 
نحوی که بود دوباره لیگ را زنده کنیم که امسال در این کار 

بسیار موفق تر بودیم.
و  پوش  ملی  گیران  کشتی  خاطر  به  اینکه  داد:  ادامه  وی 
شرکت در رقابت های جهانی و المپیک، بخواهیم لیگ کشتی 
را کوچک یا از بین ببریم کار غلطی است چراکه مدال آور 
رقابت های جهانی از امتیازات و پاداش های آن منتفع می شود 
اما دیگر کشتی گیران باید حداقل یک منابع اقتصادی برای 

ادامه راه داشته باشند.
دبیر تصریح کرد: از طرفی لیگ اجازه این را می دهد تا سایر 
مدعیان نیز خود را مطرح کنند و عالقمندان به کشتی نیز به 
سالن ها بیایند.دبیر تصریح کرد: می توانستیم میزبانی مرحله 
اما شرایط سالن ۱۲ هزار  ببریم  پایانی لیگ را به استان ها 
نفری و پخش زنده آن از شبکه سه و ورزش سیما و اینکه 
کشتی بیشتر دیده شود برای ما مهم است و به همین دلیل 

پیشنهاد ما برگزاری مسابقات در این سالن بود.
کرونا خیلی  داشت: شرایط  اظهار  فدراسیون کشتی  رئیس 
بهتر شده و ما از حضور تماشاگران در سالن کشتی استقبال 
می کنیم چراکه یکی از سه ضلع کشتی کشور تماشاگران و 

عالقمندان به آن هستند.
نه  سال های  در  کرد:  تصریح  فرنگی  کشتی  مورد  در  وی 
چندان دور کشتی فرنگی ما دیده نمی شد اما االن ما حرف 
اول را در جهان می زنیم اما در کشتی آزاد واقعیت این است 
که عقب هستیم و باید خود را به سطح اول جهان برسانیم 

که نیاز به وقت و کار دارد.

رئیس فدراسیون جودو، گفت: روند دادگاه عالی ورزش 
)CAS( امیدوار کننده بود و ما از آخرین شانس خود 

برای رفع تعلیق استفاده کردیم.
»آرش میراسماعیلی«  در خصوص جلسه رسیدگی 
به پرونده جودوی ایران که روز )سه شنبه( به صورت 
آنالین برگزار شد، اظهار داشت: بعد از رای دوم کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی مبنی بر چهار سال تعلیق 
آغاز  تعلیق  رفع  برای  را  تالشمان  ایران،  فدراسیون 

کردیم.
شرطی  پیش  با  و  دائم  تعلیق  قبلی  رای  افزود:  وی 
خاص از سوی رئیس فدراسیون جهانی جودو بود که 
از سوی دادگاه عالی ورزش باطل شد و دوباره کمیته 
را  ما  سال  چهار  جودو،  جهانی  فدراسیون  انضباطی 
محروم کرد. به این رای اعتراض کردیم و حدود چهار 

ماه طول کشید تا روند پرونده طی شود.
رئیس فدراسیون جودو توضیح داد: ارائه الیحه و طرف 
طول  مقداری  دیگر  مسائل  و  داوران  تعیین  مقابل، 
کشید و در نهایت دادگاه CAS به این نتیجه رسید 
تا دادگاه به صورت آنالین برگزار شود. اواخر آذرماه 
را برای دادگاه در نظر گرفته بودند که در نهایت روز 
آنها،  مقابل، هیات  برگزار شد. وکالی طرف  گذشته 
فدراسیون  ویژه  دستیار  جهانی،  فدراسیون  دبیرکل 
داشتند.  حضور  جلسه  در  داور   ۲ و  سرداور  جهانی، 
ایران حضور  از طرفی، هیات ما و وکالی فدراسیون 

داشتیم و توضیحات را ارائه کردیم.
وی گفت: این جلسه بسیار سنگین و طوالنی بود و 
ارائه  از  پس  و  انجامید  طول  به  ساعت  چهار  حدود 
دفاعیت از سوی طرفین، داوران سواالتی نیز مطرح 
رای  اعالم  و  بررسی  برای  پرونده  نهایت  در  کردند. 

نهایی ارسال شد و فکر می کنم اگر مانند دفعه قبلی 
چند مرتبه با تعویق مواجه نشود، رای تا چند هفته 

دیگر اعالم می شود.
میراسماعیلی گفت: بعد از صدور رای از سوی کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی تنها ۲۰ روز برای اعتراض 
بودند  معتقد  ما  وکالی  حالی که  در  داشتیم  زمان 
تناقضاتی در رای وجود دارد. حتی در داخل کشور هم 
برخی معتقد بودند نباید شکایت کنیم، اما این آخرین 

تیر ما بود که نباید از دست می رفت.
وی ادامه داد: برای اقتدار کشور ما قابل قبول نیست 
که بخواهیم هر حرفی را بپذیریم. رایزنی انجام دادیم 
خود  شرط  پیش  روی  جهانی  فدراسیون  رئیس  اما 
مانده و کوتاه نمی آید. این آخرین شانس بود که باید 

تالش می کردیم و هیچ آدم عاقلی نمی خواهد آخرین 
بخت را از دست بدهد. وکالی مجرب معتقدند رای 
فدراسیون جهانی دارای تناقض است و ما اقدام کردیم.

رئیس فدراسیون جودوی ایران توضیح داد: وظیفه ام 
بود از این آخرین شانس بهره ببرم. حتی اگر یک روز از 

تعلیق ما کم شود باید از آن استفاده کنیم.
وی گفت: حتی اگر رای نهایی به ضرر ما باشد باید 
روند  اینکه  ضمن  کنیم  استفاده  فرصت ها  تمام  از 
پرونده  این  بود.  کننده  امیدوار  گذشته،  روز  دادگاه 
عالی  دادگاه  داوران  و  دارد  زیادی  حساسیت های 
ورزش به سختی اظهار نظر می کنند. بسیار امیدوارم 
با الیحه های که ارائه شد و توضیحاتی که دادیم، رای 

به سود ما باشد.

میراسماعیلی:روند دادگاه امیدوار کننده بود؛ از 
آخرین شانس استفاده کردیم

داشت:  اظهار  هندبال  ملی  تیم  اسپانیایی  سرمربی   
مطمئن باشید فدراسیون هیچ نقشی در اعالم لیست 

تیم نداشته و اگر اینگونه بود من به نشست نمی آمدم.
نشست  در  چهارشنبه  روز  فرناندز«  مونتایا  »مانوئل 
قلب  از صمیم  داشت:  اظهار  هندبال  ملی  تیم  خبری 
آرزوی  جهانی  پیکارهای  در  بانوان  ملی  تیم  برای 
انجام  من  کشور  در  جهانی  مسابقات  کنیم.  موفقیت 
زیادشان  بسیار  برای تالش  را  این دختران  و  می شود 
تحسین می کنم. آنها در اردن کار بسیار سختی داشتند. 
گروه آنها بسیار سخت است و باید تاکید کنیم موفقیت 
اصلی آنها کسب سهمیه برای مسابقات جهانی است. 
این مطلب نباید فراموش شود چرا که کار بزرگی صورت 

گرفته است.
وی افزود: هدف این نشست اعالم رسمی ۳۵ بازیکن 
اعزامی تیم ملی مردان به مسابقات قهرمانی آسیا است. 
این لیست در نهایت به ۱۸ نفر می رسد. برای تهیه این 
لیست ۲ هفته اول لیگ را دیدم و از هر تیم ۴ بازی 
دیدم و امکان برگزاری سه اردو داشتیم به عالوه حضور 

در تورنمنت قطر که توانستم بازیکنان را محک بزنم.
سرمربی تیم ملی هندبال تصریح کرد: در مورد لژیونرها، 
همه بازی های آن ها در لیگ های مختلف که ۵۲ بازی 
بود را دیدم. اصال نمی خواهم امکان اشتباهم را حذف 
کنم اما این شیوه آنالیز می تواند نظرم را قدرتمند کند 
و کامال می توانم آمادگی آن ها را از نظر فنی و جسمانی 

شرح دهم.
ایران  بازیکنان شاغل در  برای تک تک  افزود:  فرناندز 
قلبا  اینکه  یک  گذاشتم.  شرط  سه  کشور  از  خارج  و 
تمام  با  اینکه  بازی کنند. دوم  ملی  تیم  برای  بخواهد 
توان برای تیم کشورشان به میدان بروند و شرط سوم 

اینکه شرایط حضور در تیم ملی را داشته باشد.
وی گفت: می توانم بگویم با تمامی بازیکنان به جز ۲ 
بازیکن در قالب جلسات مختلف صحبت کردم. به حرف 
آنان ایمان دارم که با صداقت صحبت می کنند. می توانم 
تمام آمارهای کیفی را برای رسانه ها بازگو کنم. ما به 

حمایت رسانه ها نیاز داریم.
لیست  وقتی  کرد:  بیان  هندبال  ملی  تیم  سرمربی 
»وودی  هستند.  ناراضی  سری  یک  می شود  اعالم 
آلن« می گوید رمز موفقیت را نمیدانم اما رمز شکست 
به شکست  باشند  آدمها راضی  تمام  را می دانم. وقتی 
محکوم هستیم. بازیکنان از نظر فنی سخت است که 
با سیستم های جدید سرمربی، خود را تطبیق دهند اما 
آنها به خوبی این کار را انجام دهند. می خواهیم طوری 

ایران،  ملی  تیم  در  کردن  بازی  برای  که  کنیم  عمل 
احساس غرور کنند.فرناندز اظهار داشت: همیشه این 
تعهد را دارم که به بازیکن واقعیت را بگویم و سخت 
و دردناک است به بازیکنی که سخت کار کرده بگویم 
است  این  من  خواهش  تمام  اما  شدی.  گذاشته  کنار 
بگذاریم.  شده  دعوت  بازیکنان  روی  را  تمرکزمان  که 
خارج  اصلی  مسیر  از  را  ما  از شکست  ترس  احساس 
به مسابقات جهانی است  اصلی صعود  می کند. هدف 
و با ایمانی که نسبت به بازیکنان دارم مطمئن هستم 
که آنها هدف خود را گم نمی کنند. از صمیم قلب برای 
سلمان بربط که مصدوم است و عالوه بر عملی که دارد 
مادر خود را از دست داده است، از طرف تک تک افراد 
تیم ملی برایش آرزوی سالمتی دارم و دوست داریم هر 

چه زودتر به جمع ما برگردد.
وی بیان کرد:راجع به ۲ بازیکن به نام محمدرضا نورایی 
داریم و  نظر  را تحت  او  اما  دارد  قرار  ریکاوری  که در 
باید  قبل مصدوم شده،  بازی  در ۲  که  استکی  سجاد 
ببینیم شرایط او چگونه است.فرناندز در خصوص  اعالم 
لیست تیم ملی هندبال گفت: خیلی با واژه لژیونر موافق 
این لیست برخی هستند که می توانند در  نیستم. در 
 ۲۷ تا  که  نوروزی نژاد  پویا  جز  به  کنند  شرکت  اردو 
دسامبر در لیگ آلمان حضور دارد.وی ادامه داد: هیچ 
بازیکنی مستقیم به من نگفت نمی خواهم برای ایران 
بازی کنم اما سه بازیکن گفتند که نمی توانیم در ایران 
بازی کنیم. ۲ بازیکن هم بودند که اصال با آنها صحبتی 
نکردم. سعید برخورداری که ۶ سپتامبر اولین کنفرانس 

را با او گذاشتم. من او را به خوبی می شناسم چرا که 
با پسرم همبازی بوده و چون تا ۱۴ سپتامبر جوابی از 
او نشنیدم دوباره با او تماس گرفتم. او به من گفت که 
تیم ملی برای من تمام شده و چون در زمان انتخابی 
المپیک از تیم ملی کنار گذاشته شده بود، فکر می کند 
به این تیم تعلقی ندارد و باید برای تیم باشگاهی خود 
کرد:  خاطرنشان  هندبال  ملی  تیم  کند.سرمربی  بازی 
بازیکنان  حیدری زاد  سعید  و  موسوی  سیدعلیرضا 
دیناموکیف، که از همان ابتدا هر ۲ نفر دعوت ما را رد 
کردند. هر بار در گفت و گو با من گفتند که به دلیل 
مشکالت شخصی نمی توانند بیایند. هر ۲ نفر بازیکنان 
مهمی هستند و همیشه در ادوار مختلف حضور داشتند 

اما همیشه به نظرات آنها احترام می گذارم.

بیان  با  والیبال  فدراسیون  رئیس 
این که مجلس باید به بالتکلیفی 
نکته  گفت:  دهد  پایان  ساله   ۴۰
دیگر تهدیداتی است که از سوی 
و  داریم  بین المللی  نهادهای 
رعایت  را  منشور  هستیم  موظف 

کنیم.
 محمدرضا داورزنی که در مراسم 
داران  طالیه  تندیس  از  رونمایی 
کرده  شرکت  آسیایی  های  بازی 
در  حاضر  حال  در  گفت:  بود، 
والیبال اردوی نوجوانان و جوانان 
پیگیر  و  داریم  را  پسر  و  دختر 

وضعیت آنها هستیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
حالی  »در  اینکه  بر  مبنی  مهر 
چهارساله  جدید  و  اهداف  از 
که  کردید  رونمایی  فدراسیون 
قبل  ساله  چهار  اهداف  برخی 
این  دلیل  است،  نشده  محقق 
ضمانتی  چه  و  چیست  موضوع 
جدید  اهداف  تحقق  برای 
اهداف  این  به  گفت:  دارید؟«، 
المپیک  بحث  ما  می رسیم.  هم 
را داشتیم و آرمان ما قرار گرفتن 

جزو ۴ تیم بود که محقق نشد.
وی ادامه داد: وقتی آرمان تعریف 
می کنیم به معنی دست یافتنی 
بودن آن نیست و باید تالش کرد. 
نباید گفت چون سخت است آن 

را در نظر نمی گیریم.
می  ما  اینکه  بیان  با  داورزنی 
تنها  ما  آرمان  بگوییم  توانستیم 

همه  و  است  المپیک  در  حضور 
می کردند،  چه  چه  و  به  به  هم 
المپیک  برای  ما  کرد:  تصریح 
قبل    آرمان  مجددا  هم   ۲۰۲۴
را  تیم  چهار  جمع  در  حضور 
نکنید  فراموش  کردیم.  تعریف 
زمانی خیلی از اینها دست یافتنی 
در ۱۵  آسیا  قهرمانی  نبود حتی 
سال پیش امکان پذیر نبود ولی 
به آن رسیدیم. رفتن جزو ۴ تیم  
ولی  است  هم سخت  جهان  اول 
به  و  کرد  ترسیم  را  ای  قله  باید 

سمت آن حرکت کرد.
اهدافی  همه  کرد:  تاکید  وی 
دسترسی  قابل  شده  تعریف  که 
 ۴ جمع  در  رسیدن  حتی  است 
تیم اول آسیا در بخش زنان هم 
غیر ممکن نیست. همه اهداف ما 
ولی مصمم هستیم  است  سخت 

که از سختی ها عبور کنیم.
آئین  و  ها  فدراسیون  اساسنامه 
نامه ای که تدوین شده دو بحث 
در  نباید  حالیکه  در  دارد  جدا 
تعارض با هم باشند. در اساسنامه 
نقش دولت کمرنگ است، روحیه 
اما  است  شده  دیده  دموکراسی 
در  اجرائی  های  دستورالعمل 
این  است،  مسئله  این  با  تعارض 
یک مقدار در منظر نهادهای بین 
المللی ما را با چالش مواجه می 

کند.
دوستان  کرد:  تاکید  داورزنی 
این مسئله  تا  اعتراضاتی داشتند 

حل  و اصالح شود به همین دلیل 
نامه ای به وزارت ورزش نوشتند.

به  توسعه  شرکت  ورود  به  وی 
بسته  و  ها    فدراسیون  بدهی 
شدنددر دو فدراسیون اشاره کرد 
اصال  اقداماتی  چنین  گفت:  و 

پسندیده نیست.
وی با اشاره به اینکه مجلس کمک 
هایی به ورزش و برخی فدراسیون 
نوع  این  شد:  یادآور  داشت،  ها 
پسندیم  نمی  را  مجلس  کمک 
که فقط به چند فدراسیون کمک 
این  در  ها  فدراسیون  همه  کند، 

شرایط نیازمند حمایت هستند.
وی با تاکید افزایش بی رویه نرخ 
اعزام های  که  هایی  هزینه  و  ارز 
ها  فدراسیون  برای  مرزی  برون 
دارد، خاطرنشان کرد: ۱۲ - ۱۰ 
میلیون دالر باید در طول سال به 
شود،  مالی  کمک  ها  فدراسیون 
نگاه مجلس به فدراسیون ها باید 

کالن باشد، توان فدراسیون ها به 
شدت کاهش پیدا کرده است، ما 
سال آینده بازی های آسیایی را 

در پیش داریم.
کمیته  نیاز  کرد:  تاکید  داورزنی 
است،  تومان  میلیارد  صد  چند 
نگاه  موضوع  این  به  مجلس  باید 
ویژه ای داشته باشد تا ورزشکاران 

ما افتخار آفرینی کنند.
والیبال  فدراسیون  رئیس 
دیگر  نکته  کرد:  خاطرنشان 
سوی  از  که  است  تهدیداتی 
و  داریم  بین المللی  نهادهای 
رعایت  را  منشور  هستیم  موظف 
تهدیدات  این  کنیم. در خصوص 
شورای  و  اساسی  کار  باید 
تکلیف  شود.  راه اندازی  راهبردی 
با  و  شود  مشخص  فدراسیون ها 
این ساختار نمی توان فدراسیون ها 
به  کرد. مجلس می تواند  ادراه  را 

بالتکلیفی ۴۰ ساله پایان دهد.

محمدرضا داورزنی عنوان کرد:

مجلس به بالتکلیفی ۴۰ ساله پایان دهد/ آرمان ما در المپیک 
محقق نشد

گفت:  هندبال  فدراسیون  رییس   
کار سختی برای صعود به مسابقات 
ایران  ما  اما  داریم  قهرمانی جهانی 

هستیم و انگیزه زیادی داریم.
چهارشنبه  روز  پاکدل«  »علیرضا 
تیم  سرمربی  خبری  نشست  در 
ملی هندبال اظهار داشت: ۱۸ تیم 

اعالم  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در 
آمادگی کردند و این رقابت ها یکی 
نظر  از  مسابقات  کم سابقه ترین  از 
مدعی  تیم های  تمام  است.  تعداد 
در عربستان حضور دارند و تیم هایی 
و  جنوبی  کره  قطر،  بحرین،  مثل 

ژاپن تیم های آماده آسیا هستند.

توانست  بحرین  داد:  ادامه  وی 
به  و  کند  تاریخ سازی  المپیک  در 
تیم های  برسد.  تیم  هشت  جمع 
آسیا  از  را  خود  مسیر  هم  دیگر 
جدا کردند. در تورنمنت قطر چند 
اضافه  قطر  تیم  به  اروپایی  بازیکن 
صعود  برای  سختی  کار  می شوند. 

به قهرمانی جهان داریم اما مطلب 
مهم این است که ما ایران هستیم 
در  داریم. تالش می کنیم  انگیزه  و 
و  رومانی  تدارکاتی  تورنمنت های 
آن  در  خوبی  تیم های  که  اسپانیا 
حضور دارند، با آمادگی کامل وارد 

شویم.

رییس فدراسیون هندبال: برای رسیدن به مسابقات جهانی انگیزه داریم
کاراته  فدراسیون  فنی  کمیته  عضو 
گفت: برای جلوگیری از اتالف هزینه و 
اهمیت کسب مدال، باید تیم اصلی را 

عازم مسابقات قهرمانی آسیا کنیم
مطلب  بیان  ضمن  مردانی  محمدعلی 
کرونا  متأسفانه  داشت:  اظهار  فوق  
شرایطی را برای تیم ملی به وجود آورد 
که پس از سالیان زیاد حضور در رقابت ها 
و کسب سه دوره قهرمانی جهان ملی 
این دوره شرکت  نتوانستند در  پوشان 
کنند و جای قهرمان در مسابقات خالی 
بود. با توجه به اینکه ملی پوشان حدود 

پنج ماه در اردو حضور داشته اند و کرونا 
بهترین  نظرم  به  شد،  اعزام  لغو  باعث 
مسابقات  به  اصلی  تیم  اعزام  تصمیم 

قهرمانی آسیاست.
برای  کرد:  تاکید  فنی  کمیته  عضو 
کاراته ایران گذشته از حضور در میادین 
اهمیت  حائز  مدال  کسب  بین المللی، 
این، کمیته فنی مصوب  است. پیش از 
رقابت های  اول  نفرات  که  بود  کرده 
انتخابی، عازم مسابقات قهرمانی جهان 
شوند و نفرات دوم در مسابقات قهرمانی 
آسیا شرکت کند. وی ادامه داد: هر چند 

در این مورد سرمربی تیم ملی تصمیم 
مشکِل  به  توجه  با  اما  است  گیرنده 
مسابقات  به  اعزام  لغو  و  پیش آمده 
جهانی، مصوبه قبلی را به دو دلیل نباید 
اجرایی کرد زیرا دچار خسران می شویم. 
دلیل نخست، تیمی که چندین ماه در 
اردو حضور داشته و هزینه های زیادی 
برای آن انجام شده هدر می رفت. دلیل 
دوم نیز این بود که کسب مدال برایمان 
مهم است و غیبت در مسابقات قهرمانی 
می داد  نشان  بیشتر  را  خودش  جهان 
به همین دلیل باید اقتدارمان را در آسیا 

نشان دهیم.
مردانی در پایان یادآور شد: شاید تیمی 
که قرار بود به مسابقات قهرمانی آسیا 
برایش  این موضوع  پذیرش  شود  اعزام 
می تواند  فدراسیون  اما  باشد  سخت 
این  رو  پیش  وان  کاراته  نخستین  در 
با  و گو  ما در گفت  اعزام کند.  را  تیم 
نیز  را  پیشنهاد  این  فدراسیون  رئیس 
مجموع  در  کردیم.  ارائه  طباطبایی  به 
به نظرم در حال حاضر بهترین تصمیم 
به مسابقات  تیم نخست  است که  این 

قهرمانی آسیا اعزام شود.

اقتدار کاراته ایران در آسیا را ثابت کنیم
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هنری
گزارش

بازسازی ساختارهای فرهنگی منجر 
به افزایش کتابخوانی می شود

یکی  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاون   
به شکلی صحیح  توانسته ایم  نشان می دهد  که  از شاخص هایی 
ساختار فرهنگی را بازسازی یا طراحی کنیم این است که نتیجه 

آن به توسعه و ترویج کتابخوانی منجر شود.
یاسر احمدوند  درباره بازسازی ساختارهای فرهنگی کشور گفت: 
اگر ساختارهای فرهنگی کشور را بازسازی کنیم، این بازسازی 
باید منجر به افزایش کتابخوانی شود. یعنی یکی از شاخص هایی 
که ما توانسته ایم درست ساختار فرهنگی را بازسازی یا طراحی 
ترویج  و  کتابخوانی  توسعه  به  آن  نتیجه  که  است  این  کنیم 
کتابخوانی شود و اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی ساختار فرهنگی 

ما به درستی عمل می کند.
وی تاکید کرد: در جامعه ای که اهل مطالعه نیست، پویایی و 
نشاط فرهنگی نیز دیده نمی شود و اگر جامعه ای اهل مطالعه و 
کتابخوانی شد، حتما در ابعاد مختلف نیز پیشرفت خواهد کرد و 
یکی از این ابعاد این است که بتوانیم نو به نو ساختارهای حوزه 

های مختلف را بازسازی کنیم.
مسجد، کانون اصلی توسعه کتابخوانی است

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره توسعه کتابخانه های 
و دانش در  ترویج فرهنگ  اصلی  مساجد گفت: مساجد، کانون 
جامعه ماست و محل مراجعه مردم و محل اعتماد مردم هستند. 
بنابر این می توانند بهترین عامل برای توسعه کتابخوانی باشند. 
خانواده ها نسبت به محیط های فرهنگی و فعالیت فرهنگی و 
دارند.  خاطر  اطمینان  شود،  می  ایجاد  مساجد  در  که  آموزشی 
بهترین محل برای ترویج فرهنگ در مساجد است و مساجد می 

توانند کانون اصلی توسعه کتاب و کتابخوانی باشند.
رونق  بدون  ای  جامعه  هیچ  شده  ثابت  تقریبا  کرد:  اضافه  وی 
کتابخوانی و پیشرفت در مطالعه نتوانسته به توسعه و پیشرفت 
در  کتابخوانی  آمار  کند.  پیدا  دست  اقتصادی  و  اجتماعی  های 
حال حاضر در دنیا در حال تغییر از اروپا و آمریکا به منطقه شرق 
سنگاپور،  ویتنام،  مانند  کشورهایی  است؛  شرق  جنوب  و  آسیا 
غربی  کشورهای  به  نسبت  کتابخوانی  آمار  در  هند  و  فیلیپین 
پیش افتاده اند و مشخص است که در آینده نیز توسعه اقتصادی 

مربوط به همین مناطق خواهد بود.
افزایش اعتبار برای کتابخانه های مساجد  با اشاره به  احمدوند 
گفت: معتقدیم مساجد باید پایگاه اصلی کار کتاب باشد و سال 
در  کتابخوانی  ترویج  و  ها  کتابخانه  به  مربوط  اعتبارات  آینده 

مساجد تقویت خواهد شد.
وی درباره وضعیت کتابخوانی با توجه به فروکش کردن کرونا در 
بیشتر مناطق کشور گفت: وضعیت کتابخوانی احتماال بدتر می 
شود. چون مردم در دوران کرونا فرصت خوبی داشتند تا کتاب 
بخوانند ولی امیدواریم عادت های خوب دوره کرونا مثل کتاب 
خواندن و تهیه کتاب از طریق خریدهای اینترنتی ادامه پیدا کند 

و رونق بیشتری داشته باشد.

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دومین  و  شصت  و  هفتصد  حاشیه 
از  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
با  شورا  این  کامل  بسته  تدارک 
همکاری مردم و دستگاه های عضو در 
آسیب  اجتماعی  حوزه های  بازسازی 

دیده ناشی از شیوع کرونا خبر داد.
جلسه  دومین  و  شصت  و  هفتصد   
)سه  روز  عمومی  فرهنگ  شورای 
محمدمهدی  با حضور  آذر(   ۲ شنبه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی 
دبیر  امامی  مجید  سید  اسالمی، 
جمعی  و  عمومی  فرهنگ  شورای 
وزارت  محل  در  شورا  این  اعضای  از 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
روز  های  ضرورت  و  مالحظات 
خصوص  در  مالحظاتی  دانشجو، 
ابعاد  و  عمومی  فرهنگ  و  ورزش 
رسانی  اطالع  و  ای  رسانه  فرهنگی، 
ششم  موج  آستانه  در  کرونا  بحران 
سنجی  امکان  و  اجرا  پساکرونا،  و 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
و شورای فرهنگ عمومی در خصوص 
جلسه  این  دستورات  جمله  از  کرونا 

بود.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کرد:  اظهار  جلسه  این  خصوص 
شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی 
از مهمترین شوراهای اقماری شورای 
عالی انقالب فرهنگی بنا را بر اجرای 
بر  است  نهاده  فرهنگی  های  اولویت 
شورای  جدید  دوره  در  اساس  این 
و  ملموس  موارد  عمومی  فرهنگ 

عینی را در دستور کار داریم.
محمد مهدی اسماعیلی افزود: یکی از 
مهمترین موارد مطرح شده در جلسه 
انسجام  عمومی  فرهنگ  شورای 
اجتماعی آسیب دیده بواسطه شیوع 
ترین  عادی  کرونا  امروزه  بود،  کرونا 
آسیب  مورد  را  اجتماعی  رفتارهای 
فرهنگی  حوزه  حتما  و  داده  قرار 
جامعه باید راه حلی برای این مساله 

بیندیشد.
گفت:  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
دولت  که  هایی  موفقیت  وجود  با 
جمهوری اسالمی در موضوع مقابله با 
اما  کرونا و خودایمنی جمعی داشته 
عوارضی  شیوع،  مدت  شدن  طوالنی 
را هم برای حوزه رفتارهای اجتماعی 
از جمله شعائر دینی، مراسم شادی و 

عزا، صله رحم و غیره در پی داشته 
است.

فرهنگ  در شورای  افزود:  اسماعیلی 
دوره  برای  را  کاملی  بسته  عمومی 
آسیب  های  حوزه  در  کرونا  پسا 
و  ایم  دیده  تدارک  اجتماعی  دیده 
مهمی  فرهنگی  کار  درصددهستیم 
مردم  خود  حضور  با  حوزه  این  در 
ها  دستگاه  و  مردم  آفرینی  نقش  و 
از  کار  اساس  همین  بر  شود.  انجام 
احیای  برای  ای  شده  طراحی  پیش 
حوزه هایی که در کرونا آسیب دیده 
عضو  های  دستگاه  همکاری  با  اند 
است.وی  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
گفت: رهبر معظم انقالب در پیوست 
عالی  شورای  اعضای  ابالغی  احکام 
تشکیل  و  ها  اولویت  سیاستگذاری 
جدی  اصالحات  برای  را  ای  کمیته 
فرهنگ  شورای  و  اند  کرده  مطرح 
ای  دبیرخانه  اساس  این  بر  عمومی 
این  اختیار  در  که  کرده  اندازی  راه 
کمیته قرار گرفته تا مشکالت حوزه 

فرهنگی مورد بازسازی قرار گیرد.
نظام فرهنگی کشور باید متناسب با 
پساکرونا تمهیدات پیش یابانه داشته 

باشد
در  نیز  فرهنگ عمومی  دبیر شورای 
دستور  گفت:  جلسه   این  حاشیه 
فرهنگ  شورای  جلسه  مهم  بسیار 
با  متناسب  که  بود  این  عمومی 
فرهنگی  نظام  باید  پساکرونا  شرایط 
کشور تمهیدات عمیق و پیش یابانه 
و  باشد  داشته  ای  دوراندیشانه  و 

منفعالنه برخورد نکند.
فرصت  افزود:  امامی  مجید  سید 
زیست  و  زندگی  در  تهدیداتی  و  ها 
فراهم  ما در دوره پساکرونا  فرهنگی 
های  آئین  محدودشدن  آمده، 
سوگ  و  سورها  خانوادگی،  مذهبی، 
ها و تهدیدهایی در حوزه ناامیدی و 
کاهش سرمایه اجتماعی جدی است 
مثل  هایی  فرصت  دیگر  سوی  از  و 
بواسطه  خودباوری  روحیه  افزایش 
صدمیلیون  رکورد  عبور  از  توانایی 
بسیار  موضوع  یا  واکسن،  تزریق 
مهم توان کشور در عبور از پنج موج 
گسترده کرونا به عنوان فرصت هایی 

در نظر گرفته می شود. 
گفت:  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
اولویت  حوزه  بر  تاکید  با  شد  مقرر 
مدیریت  و  زندگی  سبک  ملی  های 
شورای  علم،  و  دین  رابطه  بهینه 
پیدا  ورود  فعاالنه  عمومی  فرهنگ 
در  دستگاه   ۲۷ از  بیش  و  کرده 
هماهنگی  با  حوزه  این  خصوص 

یکدیگر اجراکننده باشند.
خوب  سند  یک  ما  گفت:  امامی 
عنوان  تحت  شورا  قبل  دوره  در 
های  بحران  فرهنگی  »پیوست 
فرهنگی  ابعاد  که  داشتیم  طبیعی« 
را  ها  بحران  اجتماعی  و  ای  رسانه 
قرار  جلسه  این  در  کرد،  می  دنبال 
شد آن سند را در چارچوب مسائل 
پساکرونا بازنگری کرده و تا دو هفته 
فرهنگ  شورای  تصویب  به  آینده 

عمومی برسانیم.

های  پیمایش  داد:  ادامه  امامی 
و  مطرح  موضوع  این  روی  دقیقی 
به  مردم  نگاه  شد،  انجام  مطالعاتی 
نزدن  و  کرونا و دلیل واکسین زدن 
بررسی شده و متناسب با هر یک از 
این دالیل رویکردها و رفتارهایی را 

پیشنهاد کردیم. 
وی گفت: نکته بعدی نظام آموزشی 
گرایش  در  متاسفانه  هنوز  است، 
جدی هم به رعایت شیوه نامه ها و 
هم ضرورت افزایش کیفیت آموزش 
و رفتن به مدرسه وضعیت بهینه ای 
نداریم، برای اینکه هم شیوه نامه ها 
معلمان  انگیزه  هم  کند،  پیدا  ارتقا 
در حضور و دعوت بچه ها به حضور 
اطمینان  والدین  هم  و  یابد  افزایش 
به  ها  بچه  فرستادن  برای  بیشتری 
تالش  جز  به  باشند،  داشته  مدرسه 
های آموزش و پرورش، فعالیت های 
است.  الزم  فرهنگی  و  ای  رسانه 
کنیم  می  احساس  ما  متاسفانه 
حضوری شدن آموزش با این سرعت 
می  طول  سال  یک  از  بیش  فعلی 
کشد و ما باید این سرعت را به کمتر 
از سه ماه کاهش دهیم. امامی افزود: 
مدیریت  دیگر  مهم  بسیار  موضوع 
حضور  ای  رسانه  و  فرهنگی  ابعاد 
جهانی  جام  در  ایران  الوقوع  قریب 
آینده است که شورا با قوت و درایت 
مصوب  و  شده  وارد  مساله  این  در 
ویژه جام  و کارگروه  شد کمیسیون 
جهانی در دبیرخانه با ریاست معاون 
فرهنگی وزارت ورزش تشکیل شود.

وزیر فرهنگ در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی خبرداد:

تدارک بسته کامل احیای حوزه های 
اجتماعی آسیب دیده در پساکرونا

گزارش

کارن کیهانی خبر داد؛

اجرای آثار سه آهنگساز ایرانی توسط آلمانی ها

آهنگساز  یک  و  ایرانی  معاصر  آهنگساز  سه  از  آثاری  بین المللی  مجموعه  یک 
آلمانی را دی ماه سال جاری، در شهر کلن آلمان روی صحنه خواهد برد.

به نقل از روابط عمومی پروژه، آنسامبل آلمانِی موزیک فابریک که به گفته دست 
اندرکاران و هنرمندان همکار این پروژه در حوزه موسیقی کالسیک معاصر از 
شناخته شده ترین گروه های حال حاضر اروپا و جهان به شمار می آید، از اواسط 
دهه نود سد بیستم تا کنون، با آهنگسازان شهیری چون مارک آندره، انو پوپه، 
هلموت الخنمن، ولفگانگ ریم، توشیو اُُسکاوا و کارل هاینز اشتوکهاوزن، همکاری 

داشته و هر ساله ده ها اثر جدید را روی صحنه می برد.
آثاری  می شود  برگزار  امسال  ماه  دی  که  خود  جدید  پروژه  در  آنسامبل  این 
آلمانی  آهنگساز  یک  و  ایرانی  آهنگساز  سه  به  را  آنسامبل  و  عود  ساز  برای 
سفارش داده است که یاسمین شاه حسینی، عودنواز ایرانی به عنوان سولیست 
در تمامی قطعات این کنسرت خواهد نواخت. کارن کیهانی، سارا اباذری، ارشیا 
صمصامی نیا و یوآخیم هاینز، آهنگسازانی هستند که آثارشان در این کنسرت 

به اجرا در خواهدآمد.
سابقه  گفت:  فابریک  موزیک  آنسامبل  با  اجرا  درباره  آهنگساز  کیهانی  کارن 
آشنایی و همکاری یاسمین شاه حسینی با آنسامبل موزیک فابریک به چند سال 
قبل باز می گردد و عالقه  مشترک آنها برای پدیدآوردِن چنین پروژه ای، سبب 
شکل گیری این طرح شده است. ناگفته نماند که تحصیل و تجربه  شخصِی نوازنده  
عود، چه در شناخِت نت نگاری جدید و چه در درک و اجرای این نوع از موسیقی، 
نوازنده   یک  چراکه  است؛  پروژه ای  چنین  پیش نیاز شکل گیری  نخستین  قطعاً 
کالسیِک ساز ایرانی، به طور طبیعی برای اجرای این گونه از موسیقی آموزش 
عودنواز  و  آنسامبل  میان  نشست های  در  نیز  پروژه  این  آهنگسازاِن  نمی بیند. 
یواخیم  ایرانی،  بر سه آهنگساز  اینکه عالوه  به نظرم  و  انتخاب شده اند  ایرانی، 
هاینز آلمانی نیز اثری برای عود نوشته، خودش چالش و تجربه ی جالبی است.

این  توسط  ایرانی  آهنگسازان  و  موسیقی  معرفی  به  اشاره  با  ادامه  در  کیهانی 
برای  موزیک فابریک،  مثل  آنسامبلی  برای  اثر  نوشتن  اساساً  کرد:  بیان  پروژه 
یک  و  ملی  ساز  یک  محوریت  و  است  ارزشمند  بسیار  فرصتی  آهنگسازان،  ما 
نوازنده ی ایرانی، ارزش آن را چند برابر می کند؛ طبیعتاً با کیفیت اجرایی، مدیای 
موقعیت  دارد،  در سراسر جهان  موزیک فابریک  که  فراوانی  مخاطبین  و  وسیع 
اجرا، معرفی و  بهترین شکل ممکن،  به  تا  برای موسیقی معاصر ماست  خوبی 

شنیده شود.
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فریبا کوثری نقش خودش را در فیلم »کن - پامنار« به کارگردانی اشکان 
درویشی و تهیه کنندگی شیما جبرائیلی پور بازی کرد.

به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلمبرداری فیلم »کن - پامنار« اولین اثر 
بلند اشکان درویشی چندی پیش آغاز شد و روز گذشته دوشنبه یکم آذرماه 
فریبا کوثری که به عنوان مشاور پروژه این فیلم را همراهی می کند، همزمان 
افتخاری  با سالروز تولدش طی سکانسی کوتاه نقش خودش را به صورت 

در این فیلم ایفا کرد.
کوثری هدفش از حضور افتخاری به عنوان مشاور و بازیگر در فیلم »کن - 
پامنار« را این موضوع عنوان کرد که قرار است موسسه خیریه فرشته های 

بهشتی درآمد حاصل از بلیت فروشی این فیلم را صرف امور خیریه کند.
بازیگر  این  برای  تولدی  جشن  سکانس،  این  فیلمبرداری  پایان  از  پس 
و  برگزار شد  فیلم  عوامل  از سوی  تلویزیون  و  تئاتر  شناخته شده سینما، 

رشید مظاهری، امید جهان و علی طیبی مهمانان ویژه این مراسم بود.
»کن - پامنار« که بر اساس طرحی از اشکان درویشی و با فیلمنامه سیروس 
محله های  در  کار  کودکان  زندگی  از  است  روایتی  همتی ساخته می شود، 
فقیرنشین مناطق پایین شهر تهران و حمایت از دختران مظلوم افغانستان.

همچنین قرار است درآمد حاصل از بلیت فروشی »کن – پامنار« از طریق 
همکاری  نیز  فیلم  این  تولید  در  که  بهشتی  فرشته های  خیریه  موسسه 

می کند، در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

 فریبا کوثری مقابل دوربین 
»کن – پامنار« رفت
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بدینوسیله شهرداری نسیم شهر در نظر دارد مناقصه عمومی )انجام بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری نسیم شهر( به 
شماره ) 2000093980000018( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  سامانه تدارکات 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/09/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/09/18

زمان بازگشایی پاکات ها: ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1400/09/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس: تهران  - 

شهرستان بهارستان – نسیم شهر – بلوار امام خمینی )ره( – نبش میدان هفت تیر 
شماره تلفن 56753655 – 021  و 56754854-021  و فکس: 021-56775192

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

نوبت اولفراخوان مناقصه عمومی 18 / هجده خدمات

یوسف نصیری – سرپرست شهرداری نسیم شهر

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران ایرانیان در روز یکشنبه مورخ 1400/9/14ساعت 11:00  در محل پرند فاز5 
خیابان آل عمران پروژه 61 واحدی فضای باز ) ضوابط پروتکل های بهداشتی الزم االجرا می باشد ( دعوت به عمل می آید که در مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده با دستور جلسه ذیل حضور به هم رسانید.
الزم به ذکر است داوطلبین عضویت در هیئت تصفیه تعاونی می بایستی حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی مجمع نوبت اول با در دست 
داشتن مدارک هویتی و سجلی به محل پرند فاز5 خیابان آل عمران پروژه 61 واحدی طبقه 7 مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل فرم کاندیداتوری اقدام 
نمایند ضمناً هر یک از اعضاء جهت معرفی نماینده تام االختیار/وکیل خود به منظور حضور در جلسه فوق الذکر و اعمال رای می بایستی به اتفاق یکدیگر 
)سهامدار و نماینده( حداکثر تا تاریخ 1400/9/10به محل پرند فاز5 خیابان آل عمران پروژه 61 واحدی طبقه 7 مراجعه تا پس از احراز هویت و تائید 

وکالتنامه ورقه ورود به جلسه جهت نماینده سهامدار صادر شود.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت تصفیه نسبت به عملکرد خود 
2- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397 و 1398 و 1399 

3- تصمیم گیری در خصوص رضایت نامه شماره 18396 و تفاهم نامه های فی مابین هیئت تصفیه و شرکت کیان صنعت سیال
4-  تمدید مهلت و یا انتخابات هیئت تصفیه و تعیین مدت ماموریت هیئت تصفیه 

5- تصمیم گیری در خصوص پروژه 61 واحدی و سایر قراردادهای منعقده تعاونی با پیمانکاران
6-  تعیین آدرس محل هیئت تصفیه

تذکر: با توجه به دسترس نبودن آدرس برخی از سهامداران تعاونی ضمن دعوت از اعضای سهامدار ذیل سایر سهامدارانی که دارای سهام در تعاونی 
ورزشکاران می باشند می بایست تا قبل از برگزاری مجمع به آدرس فوق الذکر جهت احراز هویت سهامداری و دریافت برگه ورود به مجمع اقدام نمایند.

)امیر روزمهر-گل حسین سیفی- حسین انصاری- سلیمه خورشیدی- روانبخش بیکانی- لیال محمودی فر- قاسم پازوکی- اکرم برزگر- کبری نظامی- 
ناصر ابوئی- محمدباقر بزار- حلیمه رجب زاده- سیدرضا حسین زاده- منوچهر کردستانی- مجید عالیان- بتول احمد نژاد- فریبا ثامنی- ندا میرزائی- 
محمد نیازی- فرحناز طالبی زاده- محمدرضا نصیری- خسرو پورجلوه- قربان کنگری- کریم بشیری- سیاوش منصوری- عین اهلل کظیمی راد- مهر انگیز 

منعمی – میترا رافتی جوقان(

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران ایرانیان)درحال تصفیه( 

به شماره ثبت 1837
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از  ترانزیت سازمان راهداری   مدیرکل دفتر 
مذاکره با گرجستان برای حل مشکالت تردد 
ناوگان دو کشور و تسریع در انعقاد موافقتنامه 
راهگذر )کریدور( خلیج فارس- دریای سیاه 

خبر داد.
ای  منطقه  ترانزیتی  های  همکاری  توسعه   
کار  دستور  در  جدید  کریدورهای  تعریف  و 
جدید  کریدورهای  ایجاد  دارد.  قرار  دولت 
به  منجر  تجاری  مراودات  تسهیل  بر  عالوه 
های  هزینه  و  شده  کشور  برای  درآمدزایی 

حمل و نقل را کاهش می دهد.
از  جنوب  به  شمال  کریدورهای  تعریف 
برنامه هایی است که دنبال می شود، ایجاد 
و  گرجستان  به  فارس  خلیج  از  کریدوری 
دریای سیاه از جمله این طرح ها محسوب 

می شود.
و  حمل  و  راهداری  سازمان  گزارش  به 
ارزیابی  با  هدایتی«   »جواد  جاده ای،  نقل 
نشست های دور روزه با گرجستان که اواخر 
آبان برگزار شد، گفت: برگزاری نشست های 
مشترک حمل ونقلی و تجاری به منظور رفع 
رفع  و  طرفین  عملیاتی  ابهامات  مشکالت، 

موانع حائز اهمیت است.
جاده ای  تردد  تسهیل  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  رقابت  فضای  از  حمایت  و  محموله ها 
استفاده  لزوم  حمل ونقلی،  متنوع  شیوه های 
از فرصت های مطلوب همکاری را دوچندان 

ساخته است.
انعقاد  سابقه  دهه  سه  به  اشاره  با  هدایتی 
جاده ای  بین المللی  حمل ونقل  موافقتنامه 
تهران- تفلیس،  آن را به عنوان الگوی موفق 
ترابری  حوزه  در  مشارکت  و  همکاری  از 
منظم  برگزاری  و  کرد  قلمداد  منطقه ای 
نشست های همکاری های حمل ونقل جاده ای 
را گامی رو به جلو برای یافتن پتانسیل های 
دو و چندجانبه ای نوین حمل ونقلی ارزیابی 

کرد.
تسریع در موافقتنامه راهگذر خلیج فارس _ 

دریای سیاه
هدایتی در خصوص نتایج دو روز نشست با 
آژانس حمل ونقل جاده ای گرجستان اظهار 
داشت: در این نشست موارد متعددی از جمله 
ناوگان طرفین، مشکالت  بررسی روند تردد 
در  طرفین  رانندگان  تردد  مرزی،   جاری 
قلمرو یکدیگر، تاکید بر ضرورت تسریع در 
دریای   _ فارس  خلیج  راهگذر  موافقتنامه 
سیاه، بررسی شیوه های بهره برداری طرفین 
هزینه های  و  زمان  تحلیل  یکدیگر،  بنادر  از 
و  مرزی  فرایندهای  تسهیل  و  ناوگان  عبور 
حمل ونقلی و تجاری تردد ناوگان مورد تبادل 

نظر طرفین قرارگرفت.
آمده  به عمل  به تالش های  اشاره  با  هدایتی 
پس  حاضر  نشست  برنامه ریزی  جهت 
جمهوری  با  متناظر  نشست  برگزاری  از 
ایرانی  طرف  کرد:  خاطرنشان  آذربایجان،  
برپایه   منطقه ای  ترانزیت  تقویت  اهمیت  بر 
مزیت های ترانزیتی چندجانبه تاکید کرد و 
اهمیت احیای تردد ناوگان عبوری طرفین به 
قلمرو یکدیگر، کوتاه کردن مسیر و کاهش 

هزینه ها را خاطر نشان کرد.
وی گفت: مقرر شد جهت ارزیابی مشکالت و 
ارائه گزارش های تحلیلی، جزئیات و مالحظات 
تردد ناوگان طرفین به قلمرو یکدیگر مورد 
بررسی جامع قرار گرفته و ترتیبات اجرایی در 

اسرع وقت مورد هماهنگی قرارگیرد.
چندجانبه  همکاری  درخصوص  هدایتی 
از عضویت یکدیگر  گفت: پشتیبانی متقابل 
در کنوانسیون ها و اتحادیه های حمل ونقلی 
و موضوعات نشست آتی اجالس شش جانبه 
بلغارستان،  گرجستان،  ایران،  نقلی  و  حمل 
نیز  آذربایجان  جمهوری  ارمنستان،  یونان، 

مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری خبر داد:

مذاکره ایران وگرجستان برای ایجاد 

انرژی راهگذر خلیج فارس- دریای سیاه کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
نفت  وزارت  و  دولت  گفت:  مجلس 
برای  را  باید تمام تالش خود  جدید 
با  گازی  توافق  رساندن  سرانجام  به 
ترکمنستان کند تا عالوه بر تامین گاز 
موضوع  در  ایران  موقعیت  زمستانی، 

هاب انرژی منطقه حفظ شود.
اشاره  با  مظفری   رحیمی  عبدالعلی 
ترکمنستان  با  توافق  ضرورت  به 
این کشور پیش  از  برای واردات گاز 
کرد  تاکید  زمستان  فصل  آغاز  از 
جدید  نفت  وزارت  و  دولت  گفت:  و 
به  برای  را  خود  تالش  تمام  باید 
تا  کند  توافق  این  رساندن  سرانجام 
عالوه بر تامین گاز زمستانی، موقعیت 
انرژی منطقه  ایران در موضوع هاب 
حفظ  درصورت  چراکه  شود،  حفظ 
از یک طرف  این موقعیت می توانیم 
خریدار و از طرفی دیگر فروشنده گاز 
یک  شرایط  این  در  درواقع  باشیم، 
ما  به  خود  گاز  صادرات  برای  کشور 
نیاز دارد و کشور دیگری برای خرید 

این گاز.
و  کوار  و  سروستان  مردم  نماینده 
با  خرامه در مجلس شورای اسالمی 
و  استراتژیک  حفظ  بر  مجدد  تاکید 
انرژی  هاب  مسئله  در  ایران  جایگاه 
فعلی  شرایط  در  اگر  افزود:  منطقه، 
کشور  شمال  به  ترکمنستان  گاز 
نرسد، خاموشی نیروگاه ها و به دنبال 
صنایع  خانگی،  برق  خاموشی  آن 
اتفاق  و...  بزرگ  و  کوچک  تولیدی 
عبور  راه  فعال  بنابراین  افتاد،  خواهد 
بودن  محدود  به  توجه  با  مشکل  از 

از  گاز  واردات  کشور،  در  گاز  تولید 
ترکمنستان است.

زود هنگام  رحیمی مظفری سرمای 
پاییز  فصل  در  را  کشور  سراسر  در 
جهت  مسئوالن  برای  خطری  زنگ 
تامین سوخت زمستانی دانست و از  
فرصت کم مسئوالن برای مذاکره با 

ترکمنستان خبر داد.
کرد:  اضافه  مجلس  نماینده  این 
مناسب  ذخیره  عدم  همچنین 
فرآورده  فروش  و  مایع  سوخت های 
شده  سبب  فروش،  پیش  به صورت 
نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 
سوخت  تامین  عالوه بر  باشد  مجبور 
جایگزین  برای  را  سوخت  داخلی، 
از  بخشی  حتی  و  کند  ذخیره  گاز 
از  ناشی  -که  را  ایران  بدهی های 
فروش فرآورده به قیمت ارزان است- 
رئیسه  هیات  عضو  کند.  پرداخت 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
اگر  وجود  این  با  داد:  ادامه  اسالمی 
صرفه جویی ازسوی مردم انجام نشود 
با بحران رو به رو خواهیم شد البته 
تنها  بلکه  آورد  فشار  مردم  به  نباید 
کافی است مصارف غیرضرور کاهش 
پیدا کنند، درواقع این مردم هستند 
کمک  به  بحران ها  در  همیشه  که 
بروز  از  مانع  و  آمده اند  دولتمردان 

مشکالت بیشتر شده اند.

زنگ خطر بحران گاز در زمستان به صدا 

درآمده است/ضرورت توافق گازی با ترکمنستان
خبرنوشتار

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

ایران از کشورهای تولید کننده کیت ژنتیک در دنیا است
نوشتار

قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
تولیدی  کیت های  گفت:  کشور 
در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 
قابل  و  باال  بسیار  کیفیتی  دارای 
و  آمریکایی  کیت های  با  رقابت 
جمهوری  اکنون  و  است  آلمانی 
کشورهای  جزو  ایران  اسالمی 
تولید کننده کیت های ژنتیک در 

دنیا شده است.
به نقل  از سازمان پزشکی قانونی 
دیدار  در  مسجدی  عباس  کشور، 
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  با 
کلیاتی  جمهوری  ریاست  فناوری 
از وظایف سازمان و عملکرد آن در 
و  آموزشی  تخصصی،  های  بخش 
پژوهشی را ارائه و به دستاوردهای 
قانونی  پزشکی  تحقیقات  مرکز 
دنبال  به  افزود:  و  کرد  اشاره 
و  گرفته  صورت  های  حمایت 
و  جوان  نخبگان  به  اطمینان 
فرهیخته سازمان موفق به ساخت 
کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر 
توسط  جاری  سال  در  که  شدیم 
این  از  قضاییه  قوه  محترم  رییس 
رونمایی  سازمان  علمی  دستاورد 

شد.
قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
تولید  اینکه  بر  تأکید  با  کشور 
در  ژنتیک  های  کیت  ساخت  و 
بسیار  اهمیت  از  کشور  داخل 
تخصصی  خدمات  ارائه  در  زیادی 
برخوردار است، تصریح کرد: تولید 

ساخت  های  کیت  از  استفاده  و 
داخل عالوه بر صرفه جویی ارزی 
در  تخصصی،  آزمایشات  انجام  در 
قطع وابستگی از کشورهای غربی 
تحریم  اعمال  دوران  در  ویژه  به 
کننده  کمک  بسیار  ظالمانه  های 

است.
مسجدی با اشاره به توانمندی های 
هویت  تشخیص  در  سازمان 
در  مختلف  حوادث  قربانیان 
پزشکی  ژنتیک  های  آزمایشگاه 
آزمایشگاه  داشت:  اظهار  قانونی 
های ژنتیک پزشکی قانونی دارای 
استانداردهای بین المللی است که 
با بهره مندی از متخصصین ژنتیک 
و کارشناسان با تجربه و متعهد با 
ترین  باالترین کیفیت و در کوتاه 
تخصصی  کارشناسی  ممکن  زمان 
متوفیان  هویت  شناسایی  امر  در 
حوادث دسته جمعی را انجام می 

دهند.
وی خواستار حمایت های هر چه 
فناوری  و  علمی  معاونت  بیشتر 
سازمان  از  جمهوری  ریاست 
در  ویژه  به  کشور  قانونی  پزشکی 
تولیدات  همچون  هایی  فعالیت 
کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر 
شد و افزود: با توجه به برخورداری 
و  المللی  بین  استانداردهای  از 
دستگاه  و  کیت  باالی  کیفیت 
آینده  در  داخل،  تولید  هموژنایزر 
را  ها  کیت  این  صادرات  برنامه 

این  در  که  داریم  کار  دستور  در 
خصوص به حمایت معاونت علمی 
به  اشاره  با  مسجدی  نیازمندیم. 
همکاری  به  سازمان  مندی  عالقه 
بنیان  دانش  های  شرکت  با 
به  علمی  معاونت  کرد:  تصریح 
دلیل ارتباط با شرکت های دانش 
بنیان می تواند شرکت هایی را که 
با  های  توانمندی ساخت دستگاه 
تکنولوژی باال )های تک( و قطعات 
مواد  تولید  نیز  و  ها  دستگاه  این 
سرولوژی،  ژنتیک،  بخش  مصرفی 
آزمایشگاه سم شناسی و پاتولوژی 
را دارند به سازمان معرفی کند تا 
نیاز های سازمان  آینده  در  بتوان 
دانش  های  همکاری شرکت  با  را 
پزشکی  تحقیقات  مرکز  و  بنیان 
قانونی مرتفع کرد چرا که فعالیت 
پزشکی  تخصصی  خدمات  و  ها 
قانونی تعطیل بردار نیست و باید 

بدون وقفه به مردم ارائه شود.
قانونی  پزشکی  سازمان  رییس 
همچون  موضوعاتی  به  کشور 
حمایت از مرکز تحقیقات در اخذ 
مجوز دانش بنیان، تولید، بازاریابی 
و صادرات محصوالت دانش بنیان، 
پردیس  ساختمان  چالش  رفع 
و  قانونی  پزشکی  تحقیقات  مرکز 
... اشاره و بر لزوم حمایت معاونت 
در  جمهوری  ریاست  علمی 
به  بافت  فرآوری  واحد  راه اندازی 
تأکید  حاکمیتی  نهاد  یک  عنوان 

کرد.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
با  نشست  این  در  نیز  جمهوری 
با  علمی  همکاری  از  استقبال 
در  گفت:  قانونی  پزشکی  سازمان 
حال حاضر شرکت های داخلی در 
تولید دستگاه های جی سی و ریل 
تایم پی- سی- ار و سایر دستگاه 
موفقیت های  آزمایشگاهی  های 
تا کنون  و  اند  خوبی کسب کرده 
تولید   GC دستگاه   ۱۰۰ حدود 
و  ها  دانشگاه  اختیار  در  داخل 

قرار  کشور  آزمایشگاهی  مراکز 
گرفته است.

سورنا ستاری با ارائه توضیحاتی در 
خصوص شرکت های دانش بنیان 
تولید  در  ها  آن  توانایی  و  خاص 
توسط  شده  ساخته  های  کیت 
پزشکی قانونی از آمادگی معاونت 
برای  جمهوری  ریاست  علمی 
کمک به سازمان و قطع وابستگی 
آن به کشورهای خارجی در تولید 
تجهیزات  و  ها  دستگاه  تأمین  و 

آزمایشگاهی خبر داد.
نیز   hplc دستگاه  تولید  به  وی 
دستگاه  این  افزود:  و  کرد  اشاره 
داخل  در  مناسب  بسیار  قیمت  با 
مراکز  اختیار  در  و  ساخته  کشور 
درخواست کننده قرار گرفته است.

در این نشست مقرر شد کمیته ای 
سازمان  نمایندگان  حضور  با 
معاونت  و  کشور  قانونی  پزشکی 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در  بعدی  اقدامات  و  تشکیل 
خصوص همکاری دوجانبه در این 

کمیته ساماندهی شود.
همچنین در این نشست روز )سه 
فناوری  و  علمی  دفتر  در  شنبه( 
شد،  برگزار  جمهوری  ریاست 
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و 
مهدوی  امیرحسین  آزمایشگاهی، 
پژوهشی،  و  آموزشی  معاون 
معاون  منوچهری  حاج  رضا  دکتر 
و  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه 
دکتر محسن صابری رییس مرکز 
حضور  قانونی  پزشکی  تحقیقات 

داشتند.
توسعه  ستاد  دبیر  قانعی  دکتر 
صالحی  دکتر  فناوری،  زیست 
سازی  تجاری  و  نوآوری  معاون 
فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری 
علیرضا  دکتر  و  جمهوری  ریاست 
تولید،  گروه  رییس  خاکدامن 
ستاد  بازاریابی  و  سازی  تجاری 
جلسه  این  در  نیز  فناوری  زیست 

حضور داشتند.

اداری  رئیس دیوان عدالت   
یک سبک  را  بسیجی  تفکر 
زندگی دانست و گفت: تفکر 
جنگ  و  رزم  فقط  بسیجی 
تشکیل  ابتدای  از  و  نیست 
زیرا  می شود  شروع  زندگی 
زندگی  بر  را  تفکر  این  اگر 
باشیم،  داشته  حاکم  خود 
می توانیم به بخش عمده ای 
کنیم.  غلبه  مشکالت  از 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  مظفری  حکمتعلی 
مناسبت  به  که  مراسمی 
دیوان  در  بسیج  هفته 
شد،  برگزار  اداری  عدالت 
مناسبت  به  تبریک  ضمن 
گرامیداشت  و  بسیج  هفته 
امام  و  شهدا  خاطره  و  یاد 
شهدا، هفته بسیج را فرصت 
مناسبی در بازنگری اهداف و 
ارزش ها دانست. وی افزود: 
را  فرصت  این  بسیج  هفته 
ببینیم  که  آورد  می  فراهم 
تا چه حد از اهداف و ارزش 
گرفته  فاصله  انقالب  های 
دفاع  سال  هشت  در  و  ایم، 
و  تفکرات  چه  با  مقدس 
تحمیلی  جنگ  در  اهدافی 
حضور داشتند، و هفته بسیج 
فرصت تفکر را برای ما ایجاد 
دیوان  است.رئیس  کرده 
بر  تاکید  با  اداری  عدالت 
اینکه امروز سنگر عوض شده 

اما هدف تغییر نکرده است، 
گفت: صرف برگزاری مراسم 
کفایت نمی کند. اگر هر کدام 
از دستگاه های اجرایی کشور 
روحیه ی بسیجی پیدا کنند، 
توفیقات شان بیش تر می شود 
و فرهنگ بسیجی است که 
می تواند بر همه  تحوالت این 
حرکت  و  بیاید  فایق  کشور 
کند. تضمین  را  کشور  این 

مظفری با اشاره به اینکه یک 
دوره ای تفکر بسیجی دفاع از 
بود،  کشور  حریم  و  امنیت 
بسیجی  تفکر  اکنون  افزود: 
مختلف  سنگرهای  در 
در  ما  که  امروز  و  است 
عدالت  اجرای  و  قضا  سنگر 
بهترین  به  باید  هستیم 
انجام  امر  این  ممکن  نحو 
عدالت  دیوان  شود.رئیس 
بسیجی  تفکر  اداری  گفت: 
از  پس  سال های  طول  در 
ظرفیت  کرد  اثبات  انقالب 
ترویج  و  اجرا  برای  باالیی 
ایرانی  اصیل  زندگی  سبک 
بسیجی  و  دارد  اسالمی   -
خودسازی  که  همانطور 
دغدغه  مهمترین  را  فردی 
فرزند  تربیت  به  دارد،  خود 
و خانواده اش نیز می اندیشد، 
اصالح  دغدغه  همزمان  و 
جامعه و امر به معروف دارد.

بسیجی  تفکر  افزود:  وی 

پیامبر  ناب  تفکر  همان 
است،  )ص(  اسالم  گرامی 
ایشان بر  که در آغاز بعثت 
جامعه جاهلی و مشرک آن 
روز حاکم شد و تا به امروز 
اسالمی،  انقالب  برکت  به 
خون شهدا، تالش های امام 
معظم  رهبر  و  خمینی)ره( 
تفکر  این  اسالمی،  انقالب 
روز به روز درحال گسترش 
باشد. و محکم تر شدن می 

سبک  ترویج  مظفری 
را  اسالمی  ایرانی  زندگی 
بسیج  اهداف  مهمترین  از 
ساده  افزود:  و  دانست 
اسراف،  از  پرهیز  زیستی، 
و  گرایی  تجمل  از  دوری 
مهمترین  از  آسان  ازدواج 
تفکر  که  است  عواملی 
بسیجی می تواند به ترویج 
کند. کمک  جامعه  در  آن 

رئیس دیوان عدالت اداری با 

تاکید بر اینکه تفکر بسیجی 
باید  افراد  رفتار  و  عمل  در 
تفکر  گفت:  باشد،  نمایان 
عنوان  به  می تواند  بسیجی 
جامعه  به  مناسبی  الگوی 
شخصی  هر  و  شود  معرفی 
اگر اصالح را از خود شروع 
گفتار  و  رفتار  در  و  کند 
می تواند  کند،  نمایان  خود 
جامعه شود. اصالح  موجب 

اینکه  به  اشاره  با  مظفری 
مسیر تفکر بسیجی منحرف 
شده است، افزود: ورود بیش 
در  پرونده  میلیون   ۱۲ از 
دستگاه قضایی کشور نشان 
از تغییر سبک زندگی دارد 
به  دارد که  و بسیج وظیفه 
ترویج سبک زندگی اسالمی 
بپردازد و انگیزه را در جامعه 
و  این عهد  بر  و  ایجاد کند 
امام  و  با شهدا  پیمان خود 

راحل پایبند باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری:  تفکر بسیجی یک سبک 
زندگی است خبر

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

زیر نظر شورای سردبیری

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

توزیع : 56771992 چاپخانه گل آذین ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

وزیر نفت:  ماه های آینده در صادرات نفت 
توفیق های بیشتری حاصل می شود

نوشتار

وزیر نفت با بیان اینکه لحظه ای در 
تولید، تأمین و امنیت انرژی کشور 
ماه های  گفت:  نمی کنیم،  کوتاهی 
آینده در بخش صادرات نفت خام و 
میعانات گازی توفیق های بیشتری 

حاصل می شود.
به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، 
در آئین صبحگاه مشترک بسیجیان 
صنعت نفت که در محوطه وزارت 
ادای احترام به  با  نفت برگزار شد، 
مقام  گفت:  نفت،  صنعت  شهدای 
در  سخنانی  طی  رهبری  معظم 
جایگاه بسیج فرمودند تا وقتی این 
کشور و این ملت به امنیت احتیاج 
انگیزه  به  نیروهای بسیج،  به  دارند 
به  و  بسیج  سازمان دهی  به  بسیج، 
احتیاج  ایمان بسیجی هم  و  عشق 

دارند.
وزیر نفت با بیان اینکه امروز بیش از 
هر زمان دیگری صنعت نفت محتاج 
اندیشه و تفکر بسیجی است، اعالم 
کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند روحیه انقالبی و کار جهادی 
بخش  در  که  متخصصانی  هستیم. 
خصوصی و دولتی تالش مخلصانه 
و  سربلند  را  صنعت  این  تا  دارند 

سرافراز کنند.

وزیر نفت افزود: مستشاران خارجی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
کردند،  ترک  را  ایران  نفت  صنعت 
همه به این گمان که این صنعت از 
کار خواهد افتاد، اما به حول و قوه 
الهی با آن اراده و تفکر که در این 
صنعت حاکم است با همه توان پای 
کار آمدید و این صنعت را به جلو 

حرکت دادید.
اوجی تصریح کرد: همگان می دانید 
تنها  اسالمی  انقالب  از  پیش  که 
آن  و  داشتیم  گاز  پاالیشگاه  یک 
ظرفیت  با  یک  بیدبلند  پاالیشگاه 
پاالیشی ۲۵ میلیون مترمکعب بود.

تولید  داد: شاید ظرفیت  ادامه  وی 
میلیون   ۴۰ از  کمتر  کشور  گاز 
امروز  اما  بود،  روز  در  مترمکعب 
نیروهای  توان  با  و  الهی  فضل  به 
که  بسیجی  تفکر  آن  و  متخصص 
امروز  شد،  حاکم  صنعت  این  در 
شاهد هستیم که حدود یک میلیارد 
مترمکعب توان تولید گاز ما بوده و 
بیش از ۱۴ پاالیشگاه گاز در کشور 

مسئولیت فرآورش گاز را دارد.
وزیر نفت گفت: امروز حفاری چاه ها 
در سکوهای دریایی، در میدان های 
در  چه  و  دریا  در  چه  گاز  و  نفت 

خشکی به فضل الهی به 
این  متخصصان  دست 
کشور انجام می شود. در 
همه پاالیشگاه های نفت 
و گاز ما هیچ متخصص 
ندارد،  وجود  خارجی 
کارکنان  توسط  همه 
متخصص و متعهد و با 
همان تفکر بسیجی که 
عنوان کردم مدیریت و 

راهبری می شود.
در  کرد:  تصریح  وی 
اخیر  سال  چند  این 
برنامه ریزی  دشمن  هم 
کرد که با تحریم های فلج کننده که 
بیشتر صنعت نفت را هدف گرفته 
بود، این صنعت را با مشکل روبه رو 
کند که موفق نشد و روز به روز این 
صنعت شکوفاتر شده و توفیق های 
نفت  صادرات  بحث  در  نیز  خوبی 

اتفاق افتاده است.
تولید،  کرد:  اعالم  نفت  وزیر 
بهره برداری  و  گاز  و  نفت  پاالیش 
از میدان ها، امضای قراردادها و دور 
زدن تحریم ها، شناسایی و استفاده 
صادرات  برای  ظرفیت ها  همه  از 
فرآورده ها  و  میعانات گازی  و  نفت 
نفت  صنعت  کارکنان  ما  عهده  به 
است و امنیت دریا تا مقاصدی که 
ما برنامه ریزی کرده ایم به عهده شما 
عزیزان نیروهای مسلح چه در ارتش 
انقالب  پاسداران  سپاه  در  چه  و 
اسالمی، به ویژه نیروهای دریایی که 
الحق و انصاف که خوش درخشیدند 
و کارنامه خوبی را در این چند سال 

رقم زده اند.
غاصب  دشمن  وقتی  گفت:  اوجی 
ناتوان، توان شما را در صادرات نفت 
و گاز دید، در تولید نفت و گاز و در 
فرآورده های نفتی و گازی، آن اقدام 

عمان  دریای  آب های  در  کودکانه 
نیروهای  بچه های  اما  داد،  انجام  را 
دریایی سپاه پاسداران در این قضیه 
این  دست  بنده  درخشیدند،  خوب 

عزیزان را می بوسم.
الهی  ادامه داد: به حول و قوه  وی 
نیروهای  دست  صنعت  این  امروز 
تفکر،  این  با  ما  است،  بسیجی 
انرژی  تأمین  و  تولید  در  لحظه ای 
کوتاهی  کشور  انرژی  امنیت  و 
نخواهیم کرد و با اراده و توانی که 
می بینیم  خود  مسلح  نیروهای  در 
در ماه های آینده در بخش صادرات 
گازی  و  نفتی  میعانات  و  نفت 
حاصل  نیز  بیشتری  توفیق های 

خواهد شد.
بیان کرد: دشمن به هر  وزیر نفت 
نظام  این  به  است  درصدد  طریقی 
همه  از  کند،  وارد  صدمه  مقدس 
جا مهم تر صنعت نفت کشور است. 
که  بودید  شاهد  آبان ماه  اوایل  در 
حمله  با  مذبوحانه ای  حرکت  چه 
سایبری به سامانه هوشمند سوخت 
پروردگار  فضل  به  اما  دادند،  انجام 
نفت  صنعت  کارکنان  همت  به  و 
مردم از این حرکت دشمن آسیبی 

ندیدند.
نتیجه  منتظر  ما  گفت:  اوجی 
روابط  و  تصمیم ها  مذاکرات، 
همت  به  اما  نیستیم،  دیپلماسی 
را  دشمن  صنعت،  این  کارکنان 
رساندن  آسیب  برای  که  نیتی  در 
ناکام خواهیم  به صنعت نفت دارد 
تأمین  موضوع  به  وی  گذاشت. 
کرد  اشاره  نیز  زمستانی  سوخت 
این  در  همکاران  همه  افزود:  و 
مشکلی  تا  آمده اند  کار  پای  بخش 
روزهای  و  نشود  ایجاد  مردم  برای 
به  صنعت  این  از  را  درخشان تری 

نمایش خواهیم گذاشت.
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