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 ازخطوط قرمز کوتاه 
نمی آییم

محسنی بندپی در تذکر شفاهی:

دولت و وزارت بهداشت به وضعیت گرانی 
داروها رسیدگی کنند

2

جامعه پزشکی یکی از نقاط قوت نظام 

جمهوری اسالمی ایران است
4

حمایت بنیاد شهید از فعالیت های 

ورزشی خانواده های شهدا و ایثارگران
7

بازدید فرماندار رباط کریم  از رودخانه شور 

ومکان تصفیه خانه فاظالب شهری پرند

اسالمی: دنیا بداند ما از این پس به 

پیشرفت تصاعدی فکر می کنیم

2

جهاد تبیین و رسانه ها به عملکرد بخش 

کشاورزی ضریب نفوذ می دهد

3

فروحی: ۱۲ طرح ملی فدراسیون ورزش های 

همگانی در سال جدید اجرا می شود

6

استان ها 5

۱8  هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اتمام طرح های 

نیمه تمام تولیدی آذربایجان شرقی نیاز است

 معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
گفــت: بیــش از یــک هــزار و ۲۰۰ طــرح نیمــه تمــام تولیــدی در 
بخش هــای کشــاورزی و صنعتــی اســتان وجــود دارد کــه بــرای 

ــا  .... ــن طرح ه اتمــام ای 8 2

نماینــده مــردم نوشــهر در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
بــا اینکــه هنــوز ارز ترجیحــی حــذف نشــده امــا روز بــه روز 

شــاهد افزایــش قیمت هســتیم بنابرایــن ...

و  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون   
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران 
برنامه ها  و  اجرای کارها  قالب اصلی  گفت: 
در بخش آب وزارت نیرو طی سال جدید، 
استفاده از شرکت های دانش بنیان چه در 
و  حفاظت  بخش  در  چه  و  سازه ای  بخش 

بهره برداری در نظر گرفته شده است.
تخصصی  نشست  در  »محمد جوانبخت«  
آبفای  و  آب  صنعت  مدیران  با  نیرو  وزیر 
و  ویژه  طرح های  ساماندهی  افزود:  کشور 
آب  مدیریت  ساختار  اصاح  و  اولویت دار 
مشارکت  با  مدیریت  بر  تأکید  با  کشور 
وزارت  مهم  و  آتی  برنامه های  از  ذینفعان 
خواهد  پیگیری  جدیت  با  که  نیروست 
رویکرد  با  نیرو  وزارت  داد:  ادامه  شد.وی 
در  کشور  آب  مدیریت  ساختاری  اصاح 
قالب مدیریت یکپارچه و حوضه ای به دنبال 
در  آب  مدیریت  بهبود  و  تغییرات  ایجاد 
کشور است، استفاده از مدیریت با مشارکت 
ذینفعان در این بخش مدنظر است و باید 
و  حفاظت  آبی  منابع  از  آنها  همکاری  با 
بهره برداری کنیم.معاون وزیر نیرو گفت: در 
تعادل  نبود  با موضوع آب در کشور  رابطه 

بین مصارف و منابع وجود دارد و مسائلی 
همچون فقدان آمایش سرزمین، بارگذاری 
منطقه،  طبیعی  ظرفیت  و  توان  از  بیش 
پایین  بهره وری  مناسب،  بهره برداری  عدم 
مشترک  حوضه های  به  مربوط  مسائل  و 
این  به  مربوط  مشکات  همسایگان،  با 

نبودتعادل را دوچندان کرده است.
جوانبخت خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب 
و کیفیت آن از الزام ها و اولویت های وزارت 
نیروست و برنامه ریزی ها در جهت مدیریت 
مصارف با مشارکت روسای حوضه های آبریز 
انجام شده است و مدیران استانی به عنوان 
مجریان این برنامه ها در استان ها باید پیگیر 
قالب  در  ها  مصوبه  و  برنامه ها  این  اجرای 

کارگروه های سازگاری با کم آبی باشند.
باید  کشور  آب  بخش  مدیران  افزود:  وی 
دولت  که  چرا  باشند،  جهادی  مدیران 
به   ۱۴۰۱ سال  بودجه  در  خوبی  رویکرد 
استفاده  و  کرد  هزینه  و  داشته  آب  بخش 
از این ظرفیت نیازمند همت باالی مدیران 

ما خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران 
گفت: یکی از اصلی ترین موضوع ها تسریع 

طرح های  بویژه  طرح ها  اتمام  و  اجرا  در 
این  مدیریت  و  است  کشور  در  تمام  نیمه 
امر معیار ارزیابی عملکرد مدیران در سال 

جدید خواهد بود.
به کارگیری  و  انسانی  منابع  مدیریت 
و  پذیر  مسئولیت  متعهد،  نیروهای 
اطاع  رودخانه ها،  ساماندهی  متخصص، 

رسانی و فرهنگ سازی، مدیریت با مشارکت 
زیرزمینی،  آب  منابع  از  ذینفعان، حفاظت 
جلوگیری از کشت های پر آب طلب، احیای 
و  زیست  محیط  زیرزمینی،  آب  سفره های 
تأکیدات  دیگر  از  تغذیه مصنوعی  تاالب ها 
شرکت  مدیرعامل  و  نیرو  وزیر  معاون 
مدیریت منابع آب ایران در این جلسه بود.

استفاده از شرکت های دانش بنیان اولویت اصلی صنعت آب کشور است

etefagherooz@

آیدی اینستاگرام اتفاق روز

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

آیدی تلگرام اتفاق روز

آدرس سایت  :

http://www.etefagheroozonline.ir

تماس با ما :

09193302751

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

کنید دنبال    آنالین    روز      تفاق   ا

etefagherooz@

2

رئیسی سازمان محیط زیست را به پیگیری ریزگردها 

در تعامل با کشورهای همجوار مکلف کرد

امیرعبداللهیان: 

خیز شرکت های دانش بنیان برای حضور 

در مرکز تجاری ایران در ارمنستان

ــاون،  ــل وزارت تع ــور بین المل ــرکل ام ــت مدی  نشس
کار و رفــاه اجتماعــی بــا تعاونی هــا، شــرکت های 
ــه وزارت کار، در  ــز اقتصــادی تابع ــان و مراک دانش بنی
ــه خدمــات در مرکــز تجــاری  خصــوص حضــور و ارائ

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــران در ارمنس ای



سیاسی
خبر

امیرعبداللهیان:  ازخطوط قرمز 
کوتاه نمی آییم

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: گروه ۱+۴ هم نسبت به زیاده خواهی 
آمریکا که باعث تاخیر در توافق شده انتقاد دارند.

به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان 
در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع »بررسی 
حوزه  در  آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید  تقویت  راهکارهای 
دیپلماسی« که با حضور »مهدی صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر امور خارجه و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی برگزار شد، 
باعث  به زیاده خواهی آمریکا که  گفت: حتی گروه ۱+۴ هم نسبت 

تأخیر در توافق شده انتقاد دارند.
وی با تاکید بر اهمیت اختصاص موضوع جلسه به بحث تولید دانش 
بنیان و اشتغال آفرین و اشاره به اینکه تولیدات ایران در برخی عرصه ها 
به جایی رسیده است که قابلیت صادرات دارد، اظهار داشت: در وزارت 
خارجه آمادگی داریم برای تقویت شرکت های دانش بنیان و ارزآوری 

و اشتغال بیشتر حرکت کنیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی و تالش برای 
رفع دغدغه مردم در تنظیم قیمت ها در بازار، افزود: وزارت امور خارجه 
در این زمینه کار خودش را در مذاکرات لغو تحریم ها انجام می دهد؛ 
تالش ما این است که تحریم ها لغو شود. اما نگاه ها نباید معطوف به 

وین باشد همه دستگاه ها باید برای بی اثر کردن تحریم ها اقدام کنند.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه مذاکرات هم در هر مرحله ای به نتیجه 
برسد، می تواند به کار شما )فعاالن اقتصادی( کمک کند، در تشریح 
روند مذاکرات وین گفت: الزم بود چند هفته مکث انجام شود؛ قبل از 
آن با سه کشور )اروپایی( به جمع بندی نزدیک شدیم تا اینکه با جنگ 

اوکراین رو به رو شدیم.
وی با تشریح اینکه ایران مخالف جنگ در همه جای جهان است و 
ایران راهکار اوکراین را جنگ نمی داند و البته به ریشه های بحران از 
جمله ناتو هم توجه دارد، گفت: جمهوری اسالمی ایران موضع خودش 

را در مخالف با تحریم های یکجانبه )علیه روسیه( هم اعالم کرد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در این شرایط به این نقطه رسیدیم که 
گفته شد اگر به توافق برسیم روسیه همراه نخواهد شد. اما پس از 
وین خطوط  مذاکرات  در  اگر  که  کرد  بیان  الوروف  صراحت  به  آن 
قرمز ایران رعایت شد، روسیه هیج مانعی در توافق نخواهد بود. چین 
بار دیگر در تونشی )در حاشیه اجالس کشورهای همسایه  هم یک 
افغانستان( بیان کرد که کاماًل با نظرات ایران هماهنگ هستند و در 

نقطه توافق حمایت خودشان را انجام خواهند داد.
امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه طرف آمریکای در دو سه هفته گذشته 
زیادخواهی هایی را مطرح کرده که در تعارض با برخی بندهای متن 
است، اظهار داشت: آمریکایی ها درباره لغو تحریم ها عالقه مند هستند 

شروطی را تحمیل کنند.
وی تحمیل شروط از سوی آمریکایی ها را »یک بیماری در کاخ سفید« 

توصیف کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ضمن تاکید بر اینکه ایران روی خطوط قرمز 
مستقیم  مذاکره  خواهان  آمریکایی ها  افزود:  ایستاد،  خواهد  خودش 
هستند، اما ما نفعی در مذاکره مستقیم نمی بینیم. ما هیچ چشم اندازی 
از حسن نیت آمریکایی ها نمی بینم. به آن ها گفتیم اگر ُحسن نیت 
دارید قبل از هر توافقی یکی، دو تا از موضوعات ملموس را ارائه کنید؛ 
مثاًل بخشی از دارایی های ایران را آزاد کنید. یا اگر »بایدن« می گوید 
ُحسن نیت دارد به جای تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی یک فرمان 

اجرایی را لغو کنند.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه به صراحت گفته ایم اگر سنگ اندازی 
نکنید و خطوط قرمز ما رعایت شود و یک توافق خوب و پایدار در 
دسترس است، اظهار داشت: مسیر دیپلماسی همچنان باز است؛ هم 
سه کشور اروپایی و هم چین و روسیه نسبت به زیادخواهی های آمریکا 
که باعث تأخیر در توافق شده انتقاداتی را دارند، این روشی که آمریکا 

دنبال می کند با روح همکاری در وین سازگاری ندارد.
داخلی  توان  بر  تکیه  است  مهم  که  آنچه  البته  گفت:  پایان  در  وی 
جمهوری اسالمی ایران در همه عرصه هاست. ما هم با منطق و حکمت 

روند مذاکرات را تا رسیدن به توافق خوب ادامه خواهیم داد.

محسنی بندپی در تذکر شفاهی:

دولت و وزارت بهداشت به وضعیت 
گرانی داروها رسیدگی کنند

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: با اینکه هنوز 
ارز ترجیحی حذف نشده اما روز به روز شاهد افزایش قیمت هستیم 

بنابراین دولت و وزارت بهداشت باید به این موضوع رسیدگی کنند.
مجلس شورای  در  نوشهر  مردم  نماینده  بندپی  محمدعلی محسنی 
اسالمی در نشست علنی مجلس طی تذکر شفاهی گفت: گالیه ما 
نسبت به دولت درباره موضوع تلخ کمبود دارو و گرانی آن است که این 

روزها مردم و بیماران را شدیداً نگران کرده است.
وی افزود: در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب کردیم که اگر دولت 
می خواهد ارز ترجیحی دارو را حذف کند قیمت ها نباید از نرخ شهریور 
سال ۱۴۰۰ باالتر برود. در حال حاضر با اینکه ارز ترجیحی حذف نشده 
اما روز به روز قیمت ها افزایش می یابد. بنابراین دولت و وزارت بهداشت 

باید به قید دو فوریتی به این موضوع بپردازند.

 رئیس جمهور با بیان اینکه ریزگردها 
است،  کرده  مختل  را  مردم  زندگی 
مکلف  را  زیست  محیط  سازمان 
دستگاه های  دیگر  همراه  به  تا  کرد 
ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع 
کشورهای  با  تعامل  و  بین المللی 
مجدانه  را  مشکل  این  رفع  همسایه 

پیگیری کنند.
عصر  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
دولت  هیات  جلسه  در  یکشنبه  روز 
هماهنگی همه ارکان کشور را برای 
با  و  دانست  ضروری  مشکالت  حل 
موجود  همدلی  از  خرسندی  ابراز 
راه  تنها  گفت:   سه گانه  قوای  میان 
ساختاری  مشکالت  برخی  بر  غلبه 
خصوصا  کشور  در  موجود  مزمن  و 
در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی 
کشور  در  تصمیم ساز  ارکان  همه 

است.
برنامه جامع تحقق سیاست های کلی 
آینده  ماه  دو  در  اجتماعی  تامین 

تدوین می شود
موضوع  درباره  جمهور  رئیس 
اجتماعی  تامین  کلی  سیاست های 
ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب با 
تأکید بر اجرای کامل این سیاست ها 
بر   دولت  اگرچه  کرد:  خاطرنشان 
انقالب  معظم  رهبر  دستور  اساس 
جامع  برنامه  ارائه  برای  ماه  شش 
تحقق این سیاست ها مهلت دارد اما 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
دستگاه های  تمامی  همکاری  با 
از ظرفیت بخش  استفاده  و  اجرایی 
نهاد،  مردم  سازمان های  خصوصی، 
آیین نامه ها و دستورالعمل های این 
ابالغ را حداکثر تا دو ماه آماده کند.

از  را  سیاست ها  این  ابالغ  رئیسی 
با  اقدام  یک  انقالب  رهبر  سوی 
برکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی 
کرد:  تصریح  و  برشمرد  کشور  برای 
این ابالغ یک کار جامع برای اجرای 
کم  اقشار  به  ویژه  توجه  و  عدالت 
درآمد با حفظ کرامت انسانی است.

همه دستگاه ها مسوولیت خود را در 

قبال ریزگردها ایفا کنند
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور 
موضوع  به  اشاره  با  خود  سخنان 
ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود 
به کشور، گفت: ریزگردها  ریزگردها 
و همه  را مختل کرده  زندگی مردم 
باید  دولت  در  مسئول  دستگاه های 
و  وظایف  زمینه  این  در  جدیت  با 

مسئولیت های خود را ایفا کنند.
راستا  همین  در  رئیسی  آیت اهلل 
سازمان محیط زیست را مکلف کرد 
به همراه دیگر دستگاه های ذیربط از 
طریق دیپلماسی و مجامع بین المللی 
رفع  همسایه  کشورهای  با  تعامل  و 

این مشکل را مجدانه پیگیری کنند.
تاوان  نباید  کارآفرینان خوش حساب 

افراد بدحساب را بدهند
انتشار  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
اسامی اَبَربدهکاران بانکی بر ضرورت 
مالیاتی  و  پولی  بانکی،  نظام  اصالح 
در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: 
بخش خصوصی و کارآفرینان خوش 
حساب شریک دولت هستند و نباید 

تاوان افراد بدحساب را بدهند.
مشکالت  رفع  برای  قوا  همدلی  وی 
مردم را مورد توجه قرار داد و تاکید 
برای  کرد: همکاری دولت و مجلس 

جامعه اعتمادساز و راهگشا است.

رئیسی سازمان محیط زیست را به پیگیری ریزگردها 

در تعامل با کشورهای همجوار مکلف کرد

خبر

اسالمی: دنیا بداند ما از این پس به 
پیشرفت تصاعدی فکر می کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم شانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای 
نهاد  این  گرفته  با سیاست شفاف سازی صورت  داریم  انتظار  گفت :  همزمان 
بین المللی نیز نسبت به اجرای وظایف قانونی خود متعهد باشد و بیش از این 
در مقابل زیاده خواهی ها و فشارها و عملیات مخرب دشمنان ملت ایران وادادگی 
نشان ندهد. مراسم شانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای با حضور آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران، محمد اسالمی معاون رئیس 
بلندپایه کشوری و  از مقامات  انرژی اتمی و جمعی  جمهور و رئیس سازمان 
لشکری پیش از ظهر روز )شنبه( ۲۰ فروردین ماه در محل سالن اجالس سران 
در حال برگزاری است.اسالمی در طی سخنانی در این مراسم گفت: برای اعضای 
خانواده بزرگ و عزت آفرین سازمان انرژی اتمی ایران، مایۀ افتخار و خرسندی 
فراوان است که امسال »روز ملّی فناوری هسته ای« را در آغازین روزهای قرن 

جدید و مصادف با ایام ماه مبارک رمضان برگزار می کنیم.
اکنون پس از سپری شدن نزدیک به نیم قرن از حیات پر برکت سازمان انرژی 
اتمی ایران و ورود پیروزمندانه تالشگران و متخصصان صنعت هسته ای کشور 
به قرن جدید، با عنایات خداوند متعال توانستیم در این مدت کوتاه از دولت 
سیزدهم با نگاهی آسیب شناسانه و کاماًل سنجیده وضعیت عملکرد گذشته و 
شرایط کنونی سازمان را ارزیابی کنیم. از این رهگذر با هم اندیشی و تشکیل 
کارگروهی از جامع نخبگان، سند جامع راهبردی صنعت هسته ای را تهیه نمائیم.

وی افزود: فقدان این سند یکی از اساسی ترین نواقص سازمانی بوده که در 
وضعیت  جامع  مطالعات  کارگروه های  در  شده  انجام  کارشناسی  بررسی های 
موجود کشور که توسط جناب آقای رئیسی سازماندهی شده بود، بعنوان یک 
نکته مهم و پایه ای به آن اشاره شده است و بعنوان یکی از نکات برجسته در 

سند تحول دولت سیزدهم مورد توجه واقع گردیده است.
تالش  و  متعال  خداوند  عنایت  با  داشت:  اظهار  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
بی وقفۀ همکاران و صاحب نظران برای مرتبۀ اول است که سند راهبردی صنعت 
هسته ای برای افق بیست ساله تهیه شده، سیر مراحل تصویب را طی نموده 
رونمایی  رییسی  آیت اهلل  ریاست جمهوری حضرت  عالی  مقام  توسط  امروز  و 
می گردد. همچنین امروز سند توسعۀ منابع انسانی، سند توسعۀ کاربرد پرتوها، 
به منظور پوشش دهی کل محصوالت تولیدی کشور بویژه در بخش کشاورزی 
و مواد غذایی در قالب ۱۲ قطب منطقه ای پیش بینی گردیده و سند توسعۀ 
برق اتمی شامل، برنامه احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید در بازۀ زمانی فوق 

نیز رونمایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کلیه اسناد تهیه شده در زمرۀ کاستی هایی بودند که قبـاًل در 
کارگروه های تشکیـل شده در بررسی کارشناسی کارگروه های منتخب آقای 
رییس جمهور محترم مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته بود، گفت: امروز به 
یاری خداوند متعال ما می توانیم ادعا کنیم که اولین دستگاه در دولت سیزدهم 
هستیم که در راستای سند تحّول دولت، نقشۀ راه و برنامه تحّولی سازمان را 

تهّیه نموده ایم و آن را به یاری خداوند متعال عملیاتی می نماییم.
رییس سازمان انرژی اتمی افزود: در بحث تعامالت بین المللی و به ویژه همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با ممارست ویژه تالش می کنیم تا با خنثی 
سازی نفوذ دشمنان، تعامالت را به سمت رفتار حرفه ای هدایت و کنترل نمائیم. 
نکتۀ حائز اهمیت دیگر، ضرورت ارائه سند چارچوب برنامۀ کشور)CPF( برای 
ارائه در آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد که پیش از این مورد غفلت واقع 
شده و فقدان این سند فرصتی شده است برای بدخواهان که با دروغ پردازی 

های مستمر و عملیات روانی برنامه هسته ای ایران را زیر سؤال ببرند.
اسالمی تاکید کرد: این سند نیز در دست تهیه است و پس از تکمیل به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، ارائه خواهد شد. همزمان انتظار داریم با سیاست شفاف 
سازی صورت گرفته این نهاد بین المللی نیز نسبت به اجرای وظایِف قانونی خود 
متعّهد باشد و بیش از این در مقابل زیاده خواهی ها و فشارها و عملیات مخرب 

دشمنان ملت ایران به سرکردگی رژیم صهیونیستی وادادگی نشان ندهد.
9 دستاورد رونمایی شده توسط رئیس جمهور

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: در این روز مبارک مفتخریم به استحضار عالی 
برسانم که سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۷ دستاورد جدید به 
دستاوردهای غرورآفریِن خود افزوده است، در این میان، ۲9 دستاورد مربوط به 
حوزۀ سوخت اتمی، ۱9 دستاورد مربوط به حوزۀ تحقیق و توسعه، ۱۵ دستاورد 
مربوط به حوزۀ تأمین انرژی و ۱۴ دستاورد مربوط به حوزۀ کاربرد پرتوهاست 
که  از 9 دستاورد اصلی و نمونه توسط رییس جمهور محترم رونمایی خواهد 

شد، این دستاوردها عبارتند از:
۱- سند جامع راهبردی و اسناد پیوست آن.

۲- تدوین دانش فّنی و ساخت اّولین نمونۀ صفحات سوخت سیلیسایدی به 
منظور جایگزینی سوخت راکتور تحقیقاتی تهران.

۳- طراحی و ساخت سامانۀ سم زدایی از پسته با استفاده از فّناوری پالسمای 
سرد، با این روش قارچ ها و باکتری های محصول پسته از بین می رود و مانعی 
به عنوان آفت آفالتوکسین بیش از این در راه صادرات این محصول قرار نمی 

گیرد.
۴- طراحی و ساخت سامانۀ پالسمای سرد برای درمان بیماری سرطان، این 
سامانه بصورت انتخاب سلول های سرطانی را هدف قرار می دهد و کاهش درد 

و رنج بیماران سرطانی را موجب می گردد.
۵- تولید رادیو نوکلوئید تربیوم-۱۶۱ به صورت بدون حامل اضافه شده، در این 
روش ذرات رادیو اکتیو از طریق یک حامل اختصاصی بسته به نوع سرطان به 

تومور وصل می شود و سلول سرطانی را بصورت موضعی از بین می برد.
۶- نشاندارسازی کیت رادیوداروی پنتاگزیفور با رادیوداروی گالیوم ۶۸ با نام 
تجاری پارس سیگزافور، طراحی، سنتز و فرموالسیون رادیوداروی گالیوم ۶۸- 
فاپی با نام تجاری پارس گالوفاپی برای تشخیص بیش از ۲۸ نوع سرطان صعب 

العالج و تمام متاستازهای آن.
۷- تولید کیت رادیوداروی FAPI جهت نشاندارسازی با رادیوداروی لوتیشوم 
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۸- کسب فّناوری تولید پودر زیرکونیای پایدار، قابل مصرف در صنایع مختلف.

9- طراحی و ساخِت چشمۀ لیزر میکرو ماشین کاری، جهت ساخت قطعات 
ریز با دّقت بسیار باال.

دنیا بداند ما از این پس به پیشرفت تصاعدی فکر می کنیم
وی افزود: با شکرگزاری به درگاه خداوند متعال از عنایات، حمایت های بیدریغ، 
تدابیر و تأکیدات مستمر رهبر حکیم و فرزانۀ انقالب اسالمی)مّدظلّه العالی( که 
از صمیم قلب  در هر فرصتی توسعه فناوری هسته ای را یادآوری می نمایند، 
سپاسگزاری می نمایم و با گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهیدان انقالب اسالمی، 
مسعود  دکتر  عزیز  هسته ای  شهدای  بویژه  و  مقاومت  جبهۀ  و  مقّدس  دفاع 
علیمحمدی، دکتر مجید شهریاری، مهندس مصطفی احمدی روشن، مهندس 
داریوش رضایی نژاد، دکتر محسن فخری زاده و شهیِد عزیز رضا قشقایی، با این 
شهدای عزیز، مقام معّظم رهبری و مردم عزیز و شریف ایران میثاق می بندیم 
که در راهی که آغاز کرده ایم با اراده مصمم با عنایات خداوند متعال مستحکم به 
پیش می رویم و دنیا بداند ما از این پس به پیشرفت تصاعدی فکر می کنیم و به 
همت همکاران خودمان و نصرت الهی مؤمن هستیم. اسالمی تاکید کرد: به ویژه 
در ساِل جاری که سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است، 
با یک برنامه جامع در عمق بخشیدن به خودکفایی صنعتی از جمله طرح های 
راکتورهای تحقیقاتی ۱۰ و ۴۰ مگاواتی و همچنین اولین نیروگاه اتمی ۳۶۰ 
مگاواتی تمام ایرانی با استفاده از ظرفیت واحدهای تحقیقاتی ، صنعتی و اجرایی 
کشور بتوانیم تراز صنعت کشور را به تراز هسته ای ارتقا بدهیم و با این حرکت 

پیشرفت های ماندگاری را به نام ملت بزرگ ایران ثبت تاریخ کنیم.
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خطوط  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
بود خطوط  قرار  اگر  و  است  رعایت شده  قرمز 
می  توافق  پیش  ماه  چند  کنیم،  رد  را  قرمز 

کردیم.
امور  وزارت  سخنگوی  زاده،  خطیب  سعید 
در  که  هفتگی  خبری  نشست  در  خارجه 
به  واکنش  در  شد،  برگزار  خارجه  امور  وزارت 
نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره 
ما  که  نشده  نهایی  متنی  گفت:  وین  مذاکرات 

درباره آن صحبت کنیم.
امروز  به  تا  قرمز  خطوط  افزود:  زاده  خطیب 
رعایت شده است، اگر قرار بود ما خطوط قرمز 
دست  به  قبل  ماه  چندین  توافق  کنیم  رد  را 
که  نرسیدیم  نقطه ای  آن  به  هنوز  می آمد.ما 
پایبند  تعهدات  به  دهد  نشان  آمریکایی  طرف 
رفع  از  مردم  قطعی  انتفاع  ما  برای  و  است 

تحریم ها مهم است.
واقعا نمی دانیم  سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
آنکه  برای  نمی رسیم  یا  می رسیم  توافق  به 
به  رسیدن  برای  را  الزم  اراده  آن  هنوز  آمریکا 

یک توافق نشان نداده است.
مورد  در  خارجه  وزیر  اظهارات  مورد  در  وی 
البته نمی شود  شروط جدید آمریکایی ها گفت: 
به نتیجه آنچه که در جریان است صحبت کرد، 
انتفاع اقتصادی مردم ایران از رفع تحریم ها در 
دستور کار است و ما با آگاهی کامل این ها را به 

طرف مقابل اعالم کردیم.
به  هنوز  ما  افزود:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
نقطه ای نرسیدیم که طرف آمریکایی نشان دهد 
ذیل  تعهداتش  به  بازگشت  برای  قطعی  اراده 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. متأسفانه ایاالت 
را  همه  وقت  و  انرژی  و  می کند  تالش  متحده 
از فشار  مصروف این کرده که اجزا و عناصری 
حائز  ما  برای  آنچه  کند.   حفظ  را  حداکثری 
مردم  قطعی  و  اقتصادی  انتفاع  است  اهمیت 
طرف  را  سدهایی  تحریم هاست.   رفع  از  ایران 
از برجام  آمریکایی پیاده کرده که منافع مردم 
به حداقل برسد. ما با آگاهی کامل این موارد را 

به طرف مقابل اعالم کردیم.
وی ادامه داد: تحت تاثیر کمپین ها و کارزارهای 
رسانه ای و اظهارات ضد و نقیض قرار نمی گیریم 
. منافع قطعی ملت ایران چراغ راهنمای ماست 
و نمی دانیم آیا به توافق می رسیم یا نمی رسیم 
چراکه  آمریکا هنوز اراده الزم را برای رسیدن 
به توافق نشان نداده است. متعهدیم که به یک 
توافق خوب برسیم و اگر برسیم حتما عازم وین 

خواهیم بود.
باقی  آمریکا  و  ما  میان  موضوع  یک  از  *بیش 

مانده است
باقی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
ماندن نیروی قدس سپاه در لیست تحریم ها از 
سوی آمریکا، گفت: تمامی فشارهای حداکثری 
است  مانده  باقی  که  آنچه  شود،  برداشته  باید 
بیش از یک موضوع است و تمامی اجزای فشار 
ما  روز  آن  تا  و  شود  برداشته  باید  حداکثری 
منتظر تصمیم واشنگتن می مانیم و در چارچوب 

منافع قطعی ملت ایران حرکت میکنیم.

یا  لغو  مورد  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
انجام سفر اردوغان به ایران گفت: روابط ایران 
و ترکیه بادوام بوده است و امن ترین و باثبات 
دو  بین  گذشته  سال  یکصد  در  را  مرز  ترین 
اشتباه  که  کشورهایی  کردیم.  تجربه  کشور 
قدس  اشغالگر  رژیم  با  ارتباط  در  محاسباتی 
کردند بارها نتیجه آن را دیدند. این رژیم هیچ 
خودش  با  ناامنی  اینکه  مگر  نمی گذارد  پا  جا 

ببرد.
وی درباره بدهی کره جنوبی به ایران گفت: کره 
میعانات  و  نفت  فروش  از  بدهی قطعی  جنوبی 
بدهکار  ایرانی  میلیون   ۸۰ به  که  دارد  گازی 
است. کره جنوبی اقدام موثری برای بازپرداخت 
آن صورت نداده است. این دوجانبه است و در 
چارچوب دوجانبه باید حل و فصل شود و گمانه 

زنی های رسانه ای نیز تایید نمی شود.
تعلیق  پیرامون  به سوالی  پاسخ  خطیب زاده در 
عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل، گفت: حقوق بشر ارزش واالیی دارد و نباید 
سازوکارهای  و  شود  سیاسی  مالحظات  قربانی 
ملل مختلف نباید مورد اغراض کشورهای خاص 
وظایف  باید  بشر  حقوق  شورای  بگیرد.  قرار 
کشورهای  استفاده  سو  به  توجه  بدون  را  خود 
ایران به قطعنامه پیشنهادی  غربی دنبال کند. 

کشورهای غربی رای منفی داد.
* قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه 

روسیه کامال سیاسی بود
افزود:  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
برای  و  بوده  سیاسی  کامال  قطعنامه  این  این 
برای  متحد  ملل  سازوکارهای  از  سوءاستفاده 
بوده  غربی  کشورهای  سیاسی  اهداف  پیشبرد 

است.
کشورها  برخی  ادعاهای  تکرار  درباره  وی 
پیرامون جزایر سه گانه گفت: جزایر سه گانه ما 
ابدی  و  الینفک  جزو  فارس  همیشه  خلیج  در 
ایران  خاک  در  همیشه  و  هستند  ایران  خاک 
بوده و تا ابد در خاک ایران خواهند بود. تکرار 
تغییری در وضعیت حقوقی  بی اساس  ادعاهای 
این  از  دست  کشورها  نمی کند.  ایجاد  آن 

بیانیه های مالل آور و تکراری بردارند.
مرزهای  حدود  تحدید  برای  کویت  آمادگی   *

دو کشور
خطیب زاده درباره اقدامات ایران در واکنش به 
و  نفتی  میدان  درباره  عربستان  و  کویت  توافق 
مرجع  عنوان  به  نفت  گفت:وزارت  آرش  گازی 
مشترک  نفتی  این حوزه  کرده  اعالم  تخصصی 

است.
ادامه  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نشده ای  تحدید  مرزهای  کویت  و  ما  بین  داد: 
ایران  شود.  حدود  تحدید  باید  که  دارد  وجود 
نباید  حدود  تحدید  از  پیش  کرده  اعالم 
کویت  به  یادداشتی  بگیرد.  بهره برداری صورت 
باید  و  است  محفوظ  ایران  حقوق  که  دادیم 
کویت  همچنین  شود،  بهره برداری  مشترک 
دارد.وی  آمادگی  این  که  است  کرده  اعالم 
و  افغانستان  در  هراسی  ایران  موج  درخصوص 
ایران بیش  ایران، گفت:  افغان هراسی در  موج 

از ۴ دهه گذشته میزبان کریمانه ای بوده برای 
بهترین  افغانستان.  در  عزیزانش  و  همسایگان 
میزبانی  و  کریمانه  رفتار  این  برای  شاهد 
محترمانه موج بالانقطاعی از آوارگان افغانستانی 
است. همه ما در کنار خودمان اتباع افغانستانی 
را می بینیم که با ما زندگی می کنند و از تمامی 
یارانه ها و امکانات مردم ایران به صورت یکسان 

استفاده می کنند.
داد:  ادامه  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
نادیده  اینها  می کنند  تالش  برخی  متاسفانه 
گرفته شود و موج ایران هراسی را در افغانستان 
ایجاد کنند و از ظرفیت فضای مجازی استفاده 
تا واقعیات را تبدیل به مجاز کنند و در  کنند 
ذهن و جان عزیزان در افغانستان منتقل کنند 
یا برخی در داخل ایران موج افغانستان هراسی 

ایجاد کنند.
و  ایران  ملت  دو  داد:  ادامه  زاده  خطیب 
هستند. هم  به  نزدیکی  ملت  دو  افغانستان 

هیأت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان باید به 
مسؤولیت خود عمل کند موج آوارگان به ایران 
یک  بر دوش  مسؤولیت  و  یابد  ادامه  نمی تواند 
ایران تالش کند  همسایه قرار بگیرد و هر چه 

ظرفیت های ما محدود است.
* آل صادق سفیر جدید ایران در عراق شد

وزیر  سفر  مورد  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  دارد  احتمال  گفت:  تهران  به  عراق  خارجه 
خارجه  وزیر  هفته  این  پایانی  روزهای  از  یکی 
صادق  آل  محمدکاظم  و  بیاید  تهران  به  عراق 
بزودی  و  است  شده  تعیین  ایران  جدید  سفیر 

عازم عراق می شود.
مورد  در  جمهور  رییس  دستور  درمورد  وی 
مورد  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  وظایف 
ملی  امنیت  عالی  شورای  گفت:  وین  مذاکرات 
رئیس  و  حقوقی  و  حقیقی  عضو   ۱۰ یعنی 
و  شوراست  این  رئیس  ایران  اسالمی  جمهور 
پنج وزیر و پنج عضو حقوقی هم عضو این شورا 
مسئولیت  ملی  امنیت  عالی  شورای  هستند. 
راهبری مذاکرات را دارد و وزارت خارجه چه در 

داخل وین و چه در تهران مجری است.
رژیم  اخیر  تجاوزات  درخصوص  زاده  خطیب 
امنیت  شورای  متأسفانه  گفت:  صهیونیستی 
داده  نشان  مختلف  حوادث  در  ملل،  سازمان 
قدس  اشغالگر  رژیم  کردن  پذیر  مسئولیت  از 
تهدید  به  قدس  اشغالگر  رژیم  است.  ناتوان 
مداوم کشورهای مختلف در منطقه غرب آسیا 

ادامه می دهد. اقدامات تحریک آمیز انجام می 
دهد. ترور و خشونت و بمباران را به طور منظم 
دیگر  کشورهای  برخی  در  و  سوریه  درخاک 
رژیم  مقامات  اظهارات  است.  کرده  پیگیری 
نگران کننده است. شورای  جعلی قدس بسیار 
در  خود  مسئولیت  باید  ملل  سازمان  امنیت 
این زمینه را بشناسد و این رژیم را مسئولیت 
و  کردیم  را محکوم  اقدامات  این  ما  کند.  پذیر 
اشغالگر قدس  رژیم  که  مادامی  کنیم  فکر می 
دست از تجاوزها به خاک سوریه برندارد سوریه 

نمی تواند مسیر توسعه خود را پیگیری کند.
دیپلماسی  و  ریزگردها  منشاء  در خصوص  وی 
در خصوص  باید  تخصصی  نهادهای  گفت:  آب 
باید  بدهند.  قطعی  نظر  ریزگردها  این  منشاء 
مختلفی  ابعاد  آب  دیپلماسی  باشد  حواسمان 
به  صرفاً  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  دارد. 
ورودی  مجرای  در  ترکیه  زیاد  های  سدسازی 
قباًل  که  همانطور  کنیم.   توجه  دجله  در  آبها 
کشورهای  بین  جدی  گفت وگوهای  باید  گفتم 
منطقه انجام شود، باید مدیریت مشترک آبهای 
مرزی در این مناطق داشته باشیم، اینها میراث 
مرزهای  صرف  هست،  منطقه  این  در  ما  همه 
مدیریت  کننده  تعیین  تواند  نمی  جغرافیایی 

آنها باشد.
بسیار  حجم  افزود:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
زیاد آبریز رودی مثل دجله در داخل خود عراق 
هست، خشک شدن هورهای جنوب عراق برای 
سیاسی  تصمیمات  به  و  نیست  دیروز  و  امروز 
مدیریت  و  گردد  می  باز  حسین  صدام  دولت 
در  دجله  روی  بر  که  ای  گسترده  کنترلی 
سبب  این  و  شود  می  انجام  عراق  خود  داخل 
شدن  متضرر  و  نقاط  از  بسیاری  شدن  خشک 
کشورهای منطقه شده است.فارغ از اینکه منشا 
ریزگردها کجاست باید همه کشورهای همسایه 
آبها  مشترک  مدیریت  به  سیاسی  نگاه  از  فارغ 
تحوالت  مورد  در  وی  بپردازند.  منطقه  این  در 
سازوکارهای  به  ما  گفت:  پاکستان  کنونی 
دموکراتیک و قانونی مندرج در قوانین پاکستان 
نمایندگان  انتخاب های  به  و  می گذاریم  احترام 
مجلس ملی پاکستان اطمینان داریم و احترام 
می گذاریم و روابط ایران و پاکستان هم مستقل 
از همه این تغییرها و رفت و آمدها میان رهبران 
پیگیری  همواره  سطح  باالترین  در  کشور  دو 
چارچوب  همین  در  آینده  در  مطمئنم  و  شده 

ادامه خواهد یافت.

خطوط قرمز در مذاکرات رعایت شده است
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اقتصاد
اخبار

وزیر صمت: مبارزه با قاچاق کاال کاری 
بین بخشی است

 وزیر صمت، مبارزه با قاچاق کاال را کاری بین بخشی دانست و گفت: 
از ظرفیت همه دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق لوازم یدکی خودرو 

استفاده می شود.
 »سیدرضا فاطمی امین« در سومین جلسه از سلسله نشست های 
ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی افزود: رهبر معظم انقالب در 
خصوص مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی تاکید دارند و یکی از 
حوزه  در  رئیس جمهوری  ماده ای  هشت  دستورالعمل  محورهای 
خودرو نیز در راستای مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی بوده است.

جمله  از  مرتبط  دستگاه های  همه  ظرفیت  از  این که  بیان  با  وی 
سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق لوازم یدکی خودرو 
در حوزه صنعت استفاده می شود، تصریح کرد: سازوکارهای جدید 
و  باتری  بازار  بر  نظارت  خصوص  در  حضوری  بازرسی های  برای 
تا  اقدام است  استانداران در دست  با محوریت  لوازم یدکی خودرو 

بازرسی ها سرعت بیشتری بگیرد.
تسریع ثبت نام تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت

ثبت نام  تسریع  برای  تالش  ضرورت  بر  تاکید  با  صمت  وزیر 
اندازه  هر  بیان داشت:  تجارت،  جامع  سامانه  در  تولیدکنندگان 
میزان  همان  به  شوند،  وارد  حوزه  این  به  رسمی  تولیدکنندگان 

شفافیت بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر این که ثبت صورت حساب ها در سامانه جامع تجارت 
باید در حوزه لوازم یدکی خودرو و باتری تسریع شود، افزود: سال 
جامع  سامانه  و  کردیم  تمرکز  زیرساخت ها  تکمیل  روی  گذشته 

تجارت تا مرحله خوبی جلو رفته است.
کمبود قوانین و مقررات وجود ندارد

فاطمی امین با بیان این که کمبودی از نظر قوانین و مقررات وجود 
ندارد، گفت: پیگیری امور به صورت مداوم با هم افزایی و همدلی همه 

دستگاه های ذی ربط و بخش خصوصی در حال انجام است.
سومین جلسه سلسله نشست های ستاد »مبارزه با کاالهای قاچاق و 
تقلبی« وزارت صمت امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قائم مقام وزیر صمت 
در امور بازرگانی، معاون صنایع عمومی وزیر صمت و رئیس سازمان 

ملی استاندارد برگزار شد.
دو جلسه پیشین این سلسله نشست ها با همراهی نهادهای مختلف 
ملی  سازمان  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  قضائیه،  قوه  جمله  از 

استاندارد، گمرک، سپاه و غیره برگزار شده بود.

تابستان  برای  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر   
امسال مدیریت مصرف و کاهش ناترازی ها 
گفت:  است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
بیشترین محدودیت مصرف باید در بخش 
نیرو  وزارت  از  ابتدا  و  شود  اعمال  اداری 

شروع خواهیم کرد.
در  دوشنبه  روز  محرابیان«  »علی اکبر 
نشست تخصصی مدیران صنعت برق کشور 
به تشریح اقدامات و برنامه های صنعت برق 
بخصوص در تابستان آتی پرداخت و اظهار 
داشت: طی سال های اخیر به دلیل برخی 
نارسایی و بی توجهی ها شاهد ناترازی هایی 
در بخش تولید و مصرف برق بوده ایم که 
اثرات آن همچنان ادامه دارد و خوشحالیم 
شد،  اجرایی  و  تدوین  که  برنامه ای  با 
در  ناترازی ها  کاهش  و  مصرف  مدیریت 

دستور کار قرار گرفته است.
می کنیم  تالش  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
به  را مو  برق  برنامه های روی میز صنعت 
برنامه ها،  از  یکی  افزود:  کنیم،  اجرایی  مو 
و  برق  تولید  مگاوات  هزار   ۳۵ افزایش 
و  پست  انتقال  توزیع،  شبکه های  توسعه 
است،  برق  تأسیسات  و  تجهیزات  دیگر 
خوبی  به  را  برق  بتوانیم  که  به گونه ای 
مردم  اختیار  در  و  کرده  توزیع  و  تأمین 

قرار دهیم.
پروژه های  تکمیل  همچنین  نیرو  وزیر 
انکارناپذیر  به عنوان ضرورتی  را  اولویت دار 
است  الزم  افزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
صرف  را  خود  امکانات  و  منابع  انرژی، 
تکمیل این پروژه ها در ظرف زمانی معین 

کنیم.
صورت  فعالیت های  شد:  یادآور  محرابیان 
گرفته تا مهلت باقی مانده به فصل تابستان، 
نشان دهنده درستی هدف گذاری ها به رغم 

تردیدهایی است که وجود داشت.
دوره های  در  ما  مدیران  کرد:  اظهار  وی 
توسعه  اجرای طرح های  بر  گذشته عموماً 
ظرفیت  که  به گونه ای  بوده اند،  متمرکز 
تولید برق کشور از ۵۰۰۰ مگاوات در اوایل 
یافته  افزایش  مگاوات  هزار   ۸۶ به  انقالب 
است، این در حالی که در سال های اخیر از 
توسعه غافل مانده و به مدیریت مصرف و 

بخش تقاضا پرداخته شده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: مهم ترین برنامه ما 
در صنعت برق توجه هم زمان به طرح های 
توسعه و توجه به مدیریت و رعایت الگوی 

مصرف است.
با  هم زمان  صنایع  برق  محدودیت  اعمال 

ایام تعمیرات اساسی
دست اندرکاران  از  تشکر  با  نیرو   وزیر 
برق  تأمین  برای  کشور  برق  صنعت 

بخش  در  خاموشی  ایجاد  بدون  زمستان 
خانگی، اظهار داشت: مدیریت اعمال شده 
در بخش صنعت نیز تأثیرگذار بوده است 
به گونه ای که پرمصرف ترین بخش صنعت 
کشور یعنی صنایع فوالد در دو ماه دی و 
دنیا  در  فوالد  تولید  رشد  باالترین  بهمن 
آن ها  برق  تأمین  و  رسانده اند  ثبت  به  را 
فوالد  صنعت  که  است  بوده  به گونه ای 
توانسته است مقام اول رشد صنعت را به 

دست آورد.
تصور  که  پرسش  این  طرح  با  محرابیان 
از  صنایع  نارضایتی  علت  می کنید 
سال های  در  بخش  این  خاموشی های 
علی رغم  گفت:  است؟،  بوده  چه  اخیر 
برنامه های اعالم شده، خاموشی های هر روز 
تولید  و ساعت های متوالی سبب می شود 
بنگاه صنعتی طبق برنامه پیش نرفته، در 
نشود  تأمین  آن  نیاز  مورد  منابع  نتیجه 
منقضی  و  دیده  آسیب  آن  قراردادهای  و 

شوند.
شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین کننده  یک  عنوان  به  تولیدکننده 
در  این  افزود:  می شود،  معرفی  نامطمئن 
بخش  هزینه های  تمامی  که  است  حالی 
تولید اعم از دستمزد کارگر، ایاب و ذهاب 
واحد صنعتی  و  نکرده اند  تغییری  غیره  و 

موظف به پرداخت آن ها است.
وزیر نیرو ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده محدودیت برق صنایع هم زمان 
خواهد  انجام  صنایع  اساسی  تعمیرات  با 
در  صنایع  برق  خاموشی  اعمال  با  و  شد 
حل  مشکل  این  اساسی،  تعمیرات  دوره 

خواهد شد.
چاه های  فعالیت  برای  برنامه ریزی 

کشاورزی

که  این  به  اشاره  با  همچنین  نیرو  وزیر 
چاه های آب کشاورزی موجوداتی زنده اند 
آن ها  از  شبانه روزی  به طور  نمی توان  و 
برنامه  کشاورز  اگر  افزود:  کرد،  برداشت 
خاموشی  ساعات  و  خود  برق  محدودیت 
کما  آمد،  نخواهد  پیش  مشکلی  بداند،  را 
آبیاری  اینکه کشاورزان حرفه ای می دانند 
نور  تابش  عدم  زمان  در  باید  را  خود 

خورشید انجام دهند.
وی در این راستا بر ضرورت فرهنگ سازی 
برق  مصرف  مدیریت  اطالع رسانی  و 

کشاورزی تأکید کرد.
برنامه ریزی منطقی اما دقیق برای بخش 

اداری/ از وزارت نیرو شروع می کنیم
بیشترین  این نشست گفت:  در  نیرو  وزیر 
اداری  بخش  در  باید  مصرف  محدودیت 
وزارت  ساختمان  از  ابتدا  و  شود  اعمال 
نیرو، توانیر و سایر شرکت های زیرمجموعه 

خود شروع خواهیم کرد.
انتظاری  نمی توانیم  ما  کرد:  تأکید  وی 
آن  به  خود  که  باشیم  داشته  مردم  از  را 
اعمال  را  محدودیتی  اگر  نمی کنیم،  عمل 
می کنیم، باید اول برای دولت و بعد برای 
مردم باشد و دستگاه هایی که محدودیت ها 
افکار  پاسخگوی  باید  نکنند  اجرایی  را 

عمومی باشند.
برنامه های  اینکه  به  اشاره  با  محرابیان 
مدیریت مصرف بخش اداری در سال های 
گذشته اعالم، اما خیلی کم اجرایی می شد، 
افزود: برنامه امسال باید یک برنامه منطقی 

بوده، اما به طور دقیق اجرایی شود.
در  مصرف  مدیریت  برای  اقناعی  برخورد 

بخش خانگی
محرابیان در ادامه اظهار داشت: در بخش 
و موضوع  است  اقناعی  ما  برخورد  خانگی 

تمامی  در  باید  مصرف  الگوی  رعایت 
سطوح جامعه مورد توجه و مبنا قرار گیرد.

برق خواست  از صنعت  رابطه  این  وی در 
در مهلت باقی مانده تا فصل گرما در تعامل 
مصرف  الگوی  آموزش وپرورش  وزارت  با 
سوی  از  به درستی  و  ساده  زبان  به  برق 
تشریح  آموزان  دانش  برای  کارشناسان 
فرهنگ  این  چراکه  شود،  داده  توضیح  و 
برای  فرهنگ سازی  طریق  از  می تواند 
انتقال  خانواده  سطوح  به  آموزان  دانش 

یابد.
وزیر نیرو در همین راستا اطالع رسانی های 
هدفمند برای گروه های هدف مانند زنان، 
سایر  و  دانشگاه ها  مساجد،  مخاطبان 
قرار  تأکید  مورد  را  اجتماعی  گروه های 
نیاز  افزود: در شهرها و مناطقی که  داد و 
نحوه  دارند،  اسپلیت  داکت  و  اسپلیت  به 
صحیح مصرف باید برای آن ها تشریح شود.

برق  تضمینی  نرخ خرید  با  افراد صرفه جو 
تشویق می شوند

که  کسانی  تمام  داشت:  اظهار  محرابیان 
مؤثر  کاماًل  کنند،  صرفه جویی  به   اقدام 
تشویق  برق  تضمینی  خرید  نرخ  با  و 
خواهند شد، این موضوع بخشنامه شده و 
مجوزهای الزم برای آن نیز اخذ شده است. 
وی ادامه داد: باید بتوانیم با فرهنگ سازی 
تنبیهی  و  تشویقی  سیاست های  اعمال  و 
بخش  در  را  قابل توجه  صرفه جویی  یک 
خانگی احصا کنیم.وزیر نیرو در این نشست 
همچنین با اشاره به شعار سال یعنی تولید 
داشت:  اظهار  آفرین،  اشتغال  دانش بنیان، 
در حوزه فناوری های نو، اقدامات خوبی در 
که  است  گرفته  نیرو صورت  وزارت  سطح 
آفرینی  اشتغال  در  مؤثری  نقش  می تواند 

داشته باشد.

وزیر نیرو: مدیریت مصرف و کاهش ناترازی ها 

برق برای گذر از تابستان در دستور کار است

گزارش

دعوت»عبدالملکی« ازنخبگان ورزش 
برای حمایت از ورزش کارگری

افراد  المپیک، نخبگان و  از قهرمانان  وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی 
دارای تجربه در زمینه ورزش دعوت کرد برای ایجاد انگیزه و نشاط 
ورزشی  های  درمجموعه  هایشان  خانواده  و  کارگران  ورزش  برای 

کارگران، حضورفعال و مداوم داشته باشند.
»حجت اهلل عبدالملکی«، درنشست صمیمی با بزرگان ورزش و رسانه، 

ورزش را مهمترین رکن سالمتی جامعه کار و تالش دانست.
 وی دراین نشست با تاکید براهمیت سالمت جامعه کار و تالش گفت: 
بدون شک حضور بزرگان ورزش ایران در جمع خانواده بزرگ ورزش 
از پیش ورزش های سالمت محور منجر می  کارگری به رونق بیش 

شود.
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: وزارت مردم درچهاربخش کار، 
ارائه می کند که  اموال مردم به جامعه خدمات مهمی  آتیه و  رفاه، 
از  با احتساب جامعه ۴۰ میلیونی کارگران و خانواده هایشان  نیمی 
جمعیت کشو را شامل می شود بنابراین ماموریت بسیار مهمی بر عهده 

وزارت مردم قرار دارد .
قدر  هر  داد:  ادامه  کارگران  سالمت  براهمیت  تاکید  با  عبدالملکی 
سالمت کارگران و خانواده شان بیشتر و بهتر تامین شود جامعه ای 

بالنده و پرنشاط تر خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: بسیارخوشحالم که شما قهرمانان المپیک و نخبگان 
ورزش کشور برای ورزش کارگران اهمیت قایل هستید و این موضوع 

مهم بخشی از دغدغه های شماست. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما پیشکسوتان و قهرمانان 
ورزشی از امروز سفیران ورزش کارگری هستید و این گردهمایی ها 

باید تداوم داشته باشد.
 در این نشست معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
فدراسیون  گفت:  کارگری   ورزش  وضعیت  از  گزارشی  در  اجتماعی 
ورزش کارگری در سال ۹۱ تاسیس شد و امیدوارم در دهه دوم بتوان  
قوی ترو با محوریت توسعه سالمت محور به اهداف مهمی که رکن 

اصلی آن نیروهای کارگری و خانواده هایشان هستند بپردازیم.
»محمد چکشیان« تاکید کرد: سمت و سوی مهم ما توسعه ورزش 
همگانی است و در این مسیرسندی ۳ ساله در حال تدوین داریم تا 

هدفمند و با برنامه حرکت کنیم.
ادامه  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  وزارت  اجتماعی  امورفرهنگی،  معاون 
داد: امیدوارم با حضوروکمک شما قهرمانان وپیشکسوتان به اهدافمان 

دست یابیم. 
در این آیین معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: همه باید کمک کنیم تا 
ورزش های سالمت محور درجامعه کارگری نهادینه شود. باعالقمندی 
انتظار  در  خوبی  آینده  طورقطع  به  اجتماعی  کارورفاه  تعاون،  وزیر 

سالمت کارگران خواهد بود.
اله  »ذبیح  زاده«،  رضا  »حسین  نصیری«،  نشست،»محمد  این  در 
نصیرزاده«  و»هوشنگ  باقری«  هروی«،»کوروش  پورشیب«،»شهرام 

حضور داشتند.
رییس  دبیر«  »علیرضا  فوتبال،  پیشکسوت  زاده«  فنونی  »مرتضی 
فدراسیون کشتی، »غالمحسین زمان آبادی« و »غالمعلی پیرایرانی« 
باشگاه  سابق  پوش  ملی  انصاری«  »محمد  رسانه،  پیشکسوتان  از 
فوتبال  فدراسیون  سابق  کل  دبیر  شکوری«  »ابراهیم  و  پرسپولیس 

پیشنهادهایی برای توسعه و تعمیم ورزش کارگری ارائه کردند.
در این نشست نیز جمعی  از افتخار آفرینان المپیک و بزرگان ورزش 
و رسانه به بیان دیدگاه های خود و اهمیت ورزش های سالمت محور و 
استفاده از پتانسیل باالی ورزش کارگران پرداختند که مورد استقبال 

دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.

مدیرعامل بانک ملی ایران: منطق مالی باید بر 
تمامی تصمیمات حاکم باشد 

مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست بررسی عملکرد واحد ها در تجهیز منابع 
بانک گفت: منطق مالی باید بر تمامی تصمیمات بانک حاکم باشد تا بتوانیم 

تراز های مختلف را حفظ کنیم. 
  دکتر محمدرضا فرزین در این نشست که با حضور تنی چند از مدیران ارشد 
بانک و مدیران امور، روسای ادارات کل، روسای ادارات امور شعب استان ها، 
روسای حوزه ها و شعب ممتاز به صورت وبیناری برگزار شد، مهم ترین و با 
اهمیت ترین تراز برای بانک ها را تراز نقدینگی عنوان کرد و افزود: تا این تراز 

اصالح نشود، تراز سود و زیان برقرار نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مدیران باید نسبت به بحث نقدینگی حساس باشند، 
آن  نرخ های  که  چرا  نیست  بانک  در  همگن  کاالی  یک  پول  کرد:  تصریح 
متفاوت است بنابراین باید پرتفوی مصارف آن نیز مدیریت شده تا تراز سود 

و زیان حفظ شود.
فرزین از راه اندازی کمیته بازاریابی متشکل از بخش معاونت مالی، شعب، 
بانک خبر  در  روابط عمومی  و  بانکداری جامع  اعتباری،  اطالعات،  فناوری 
اختیار  در  مدیران  همه  و  داشته  واحد  باید سیاست  بازاریابی  گفت:  و  داد 

سیاست های بانک باشند.
وی در پایان اظهار کرد: تسهیالت تکلیفی می توانند کسب و کار بانک ها را 
غیراقتصادی کنند و این امر باید در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها مورد 

توجه باشد.
همچنین حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک، اشتغالزایی، 
کمک به افزایش تولید کشور، ایجاد ۱۴۰۱ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی و 
تامین مالی تخصصی گسترده برای مشتریان و آحاد مردم در قالب بانکداری 
جامع را از مهم ترین اهداف و اولویت های بانک در سال جاری عنوان کرد و 

گفت: الزمه دستیابی به این اهداف، تجهیز منابع در بانک است.
از مهم ترین اهداف پیش روی  اینکه حفظ و تجهیز منابع  بر  با تاکید  وی 
بانک در سال جدید است، افزود: از ۳۷ پروژه جدید تعریف شده سال جاری 
در بانک، ۹ پروژه مربوط به حوزه شعب است بنابراین ستاد های ادارات کل 

و ادارات امور باید فعال باشند تا شعب به خوبی و شایستگی حرکت کنند.
و  اطالعات  فناوری  معاون  و  عامل  هیات  عضو  ماهیار  علیرضا  ادامه،  در 
قرار  اقتصادی  فضای جنگ  در  اکنون  اینکه  بیان  با  بانک  ارتباطات  شبکه 
داریم و بانک ها در نوک حمالت قرار دارند، گفت: از این رو، حوزه امنیت 
بانک در شرایط فعلی بسیار حساس است و امسال بحث نوسازی ناوگان و 
هوشمندسازی شعب به صورت جدی دنبال می شود. همچنین مرکز تماس 
کشوری از حالت متمرکز خارج و به صورت توزیع شده در استان ها خواهد 

بود.
در  خدمات  کردن  تخصصی  بحث  همچنین  امسال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
درصد   ۹۰ از  بیش  امروز  کرد:  عنوان  می کنیم،  دنبال  را  جامع  بانکداری 
تراکنش ها در کشور در قالب posها صورت می گیرد در حالی که این آمار 
در سایر کشور های دنیا در قالب تلفن همراه است. این ظرفیت برای ما وجود 
دارد که بستر الزم از طریق کیف پول فراهم شود بنابراین برنامه ریزی جامعی 

در این باره در بانک صورت گرفته است.
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جهاد  نقش  کشاورزی،  جهاد  وزیر   
و  اطالع رسانی  در  رسانه ها  و  تبیین 
تشریح دستاوردها و برنامه های بخش 
بازار،  در  آرامش  ایجاد  کشاورزی، 
پایداری  احساس  بحران ها،  از  عبور 
غذا و سبک مصرف در جامعه را مهم 
به  می توانند  رسانه ها  گفت:  و  خواند 
فعالیت ها و عملکرد بخش کشاورزی 

ضریب نفوذ دهد.
»سید جواد ساداتی نژاد« در نخستین 
این  تبیین  جهاد  قرارگاه  جلسه 
وزارتخانه با بیان اینکه در همه ابعاد و 
موضوعاتی که وزارت جهاد کشاورزی 
تبیین  و  رسانه  دارد،  سروکار  آن  با 
را  محوری  و  نخست  نقش  رسانه ای 
دارد افزود: حوزه امنیت غذا در کشور 
نیاز  تبیین و رسانه  قرارگاه جهاد  به 
دارد و جهاد تبیین باید در همه ابعاد 

بخش کشاورزی در حرکت باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش 
رسانه ها در تنظیم بازار اظهار داشت: 
تعدیل  یا  کاهش  در  رسانه  نقش 
بحران های  از  عبور  و  کاال  مصرف 
غرب،  در  و  است  مهم  کوتاه مدت 
بحران  شرایط  در  را  بازار  رسانه ها 
مصرف  در  مردم  تشویق  طریق  از 
تنظیم  کاال،  یک  مصرف  کاهش  یا 

می کنند.
اتصال تولید و بازار در دولت سیزدهم 

بعد از ۶۰ سال
بازار  با  تولید  اتصال  نژاد  ساداتی 
کار  ابتدای  در  کشاورزی  محصوالت 
سال،   ۶۰ از  پس  را  سیزدهم  دولت 

گفت:  و  دانست  بزرگ  دستاوردی 
در  و  ندارد  معنی  بازار  بدون  تولید 
گذشته از روی عمد این دو حوزه را 

از هم تفکیک کرده بودند.
کرد:  تصریح  کشاورزی  جهاد  وزیر 
فرماندهی  و  زنجیره  یکپارچگی 
تولید  از  غذا  امنیت  حوزه  در  واحد 
صادرات  مصرف،  توزیع،  فرآوری،  تا 
کشاورزی  محصوالت  سالمت  و 
پیش  چقدر  هر  و  بوده  نتیجه بخش 
شویم،  تر  مسلط   کار  بر  و  برویم 
در  را  مطلوب تری  شرایط  می توانیم 

حوزه زنجیره ارزش ایجاد کنیم.
وی با بیان این که یکی از پارامترها 
سالمت  غذایی،  امنیت  تعریف  در 

اذعان  است،  کشاورزی  محصوالت 
حرکت  راستا  این  در  ما  داشت: 
می کنیم و سازوکاری ایجاد کرده ایم 
سازوکار  این  سال،  چهار  طی  که 
سالمت  و  کند  ریشه  می تواند 

محصوالت و غذا را بهبود بخشد.
سال  در  ما  داد:  ادامه  ساداتی نژاد 
برنامه ریزی های  و  اقدامات  با   ۱۴۰۱
صورت گرفته، ارزش های بیشتری از 
حوزه سالمت محصوالت کشاورزی را 

در زنجیره غذا خواهیم دید.
روش های  داریم  قصد  افزود:  وی 
وارد  غذا  زنجیره  در  را  دانش بنیان 

کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی به نقش ترویج 

در جهاد تبیین نیز اشاره کرد و گفت: 
و  باشد  میدان  وسط  در  باید  ترویج 
بیان  و  یافته ها  انتقال  برای  مروجان 
سال  ایام  تمام  در  جدید  شیوه های 
به ویژه در فصل کشت باید در کنار 

کشاورزان قرار داشته باشند.
در  ترویج  کاروان  راه اندازی  بر  وی 
و گفت:  تاکید کرد  بخش کشاورزی 
ترویج یکی از ستون های جهاد تبیین 

است.
که  کرد  امیدواری  ابراز  ساداتی نژاد 
در کشور یک نهضت در حوزه تولید، 
ایجاد  غذا  ارزان سازی  و  سالمت 
شود تا مردم در ارتباط با حوزه غذا 

احساس آرامش کنند.

جهاد تبیین و رسانه ها به عملکرد بخش 
کشاورزی ضریب نفوذ می دهد

سال پنجم - شماره    122

اگهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده 120 آ. ق.ثبت(
برابر وکالتنامه شماره های  آقای محمدرضا کیامنش )وکیل( 
 1396/07/17  –  50734 و   1400/12/19  –  71620
وارده  شماره  به  درخواست  طبق  و  اردبیل   48 دفترخانه 
اینکه  به  نظر  داشته  اعالم   1400/12/23 مورخ   19398
عبارتست  )که  اصلی   165 از  فرعی   18713 ثبتی  پالک 
مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  از 
 18713 پالک  تفکیکی   5 قطعه  مربع  متر  بمساحت89/18 
با  اصلی  از  فرعی   18551 از  مفروز  اصلی   165 از  فرعی 
سریال چاپی 94 د 937380 بنام غالمرضا الیاسوند به شماره 
دفتر الکترونیکی 139620301022000948 ثبت و صادر 
شده است به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای 
در  است  نموده  را  مذکور  پالک  مالکیت  سند  المثنی  صدور 
ثبت  قانون  اصالحی  نامه  ائین  ماده 120  وفق  راستا  همین 
مصوب 8/11/1380 مراتب در یک نوبت اگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
این  به  روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد 
اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
عدم  در صورت  است  بدیهی  نماید  تسلیم  را  خود  اعتراض 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله المثنی سند مالکیت پالک مذکور 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

بابک احمدی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رباط کریم 
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اجتماعی
خبر

معاون وزیر کشور: ۴۸۶ دهیاری سال 
گذشته در کشور مجوز تاسیس گرفتند

 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور گفت: طی سال ۱۴۰۰ با موافقت وزیر کشور 
مجوز تاسیس ۴۸۶ دهیاری جدید مطابق ضوابط 

تعیین شده صادر و ابالغ شد.
های  دهیاری  و  ها  سازمان شهرداری  از  نقل  به  
اساس  بر  افزود:  نژاد  جمالی  مهدی  کشور، 
مجوز  صدور  فرآیند  کشور،  وزارت  سیاست های 
تأسیس دهیاری برای روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
دارای شورای اسالمی روستا و دارای کد تقسیمات 

کشوری در حال انجام است.
 وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۰ مجوز تأسیس 
شده  صادر  کشور  در  دهیاری   ۶۰۵ و   هزار   ۳۷
که ۹۵ درصد جمعیت  نفر،  میلیون  و حدود ۱۹ 
از مدیریت و  روستایی کشور را شامل می شوند، 

خدمات نهاد دهیاری بهره مند هستند.
واجد  روستایی  که  صورتی  :در  گفت  نژاد  جمالی 
شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، 
اهالی  از  نمایندگی  به  باید  شورای اسالمی روستا 

روستا برای این امر اعالم آمادگی کند.
 نهاد دهیاری به عنوان مدیر ارشد روستا و نماینده 
واسطه  به  می تواند  دهیاری  است،  محلی  جامعه 
وظایف و اختیاراتی که در زمینه عمران و نواحی 
روستایی دارد، با توزیع متعادل امکانات و خدمات، 
بی رویه  مهاجرت های  از  محرومیت زدایی،  ضمن 
روستاییان به سکونتگاه های شهری کاسته و بستر 
و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق  برای  الزم 

توسعه پایدار روستایی را ایجاد کند.
به دنبال صدور مجوز فعالیت نهاد دهیاری )سال 
نهاد توسط شورای  این  انتصاب دهیار،  با   )۱۳۸۲
اسالمی روستا به صورت قانونی آغاز به کار می کند  
ارائه  و به جمعیت روستایی زیر پوشش  خدمات 

می دهد.

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
نظام  قوت  نقاط  از  یکی  را  پزشکی  جامعه 
گفت:  و  کرد  ذکر  ایران  اسالمی  جمهوری 
جامعه پزشکی همگام با انقالب پیش رفته 
و نقطه عطف و افتخار آن، حضور در دوران 
دفاع مقدس آن هم در خط مقدم جبهه و 

ارائه خدمات به رزمندگان بوده است.
 بهرام عین اللهی در دیدار رییس و مدیران 
وزارت  ستاد  در  که  پزشکی  نظام  سازمان 
پزشکی  افزود: جامعه  برگزار شد،  بهداشت 
در حال حاضر در قله علوم مختلف قرار دارد 
اما دست هایی پنهان می خواهند این نقطه 
قوت را به نقطه ضعف تبدیل کنند. تا قبل 
تخریب  برای  هایی  تالش  شاهد  کرونا،  از 
جایگاه جامعه پزشکی در بین مردم بودیم 
اما اکثریت آنها خدوم و زحمتکش هستند و 
درصد بسیار ناچیزی، ممکن است تخلفاتی 

داشته باشند.  
وی اظهار داشت: در دوران کرونا که فشار 
نیروهای  و  نظام سالمت  به  از حدی  بیش 
مدافع  شهید   ۳۰۰ حدود  شد،  وارد  آن 
آنها  از  نیمی  تقدیم کشور شد که  سالمت 
جامعه  که  داد  نشان  این  و  بودند  پزشک 
پزشکی از مردم جدا نیست. یکی از رسالت 
های وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
این است که نقاط مثبت را بگوییم تا انگیزه 
ای برای تقویت جوانان و افزایش رغبت آنها 
در  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  برای 

کشور ایجاد شود.  
وزیر بهداشت یادآور شد: منزلت و جایگاه هر 
قشری از جامعه، توسط خود آنها کاهش یا 
افزایش می یابد و تالش همه ما باید تقویت 
پزشکی  جامعه  اجتماعی  و سرمایه  جایگاه 

باشد. وزارت بهداشت در دوره جدید برنامه 
عدالت و تعالی نظام سالمت را مدون کرده 
برنامه ها بر اساس  اولویت ها و  که در آن 
شده  گرفته  نظر  در  مشخص،  بندی  زمان 
است. نباید اجازه دهیم که کیفیت خدمات 

بهداشتی و درمانی کاهش یابد.  
وضعیت  کرد:  خاطرنشان  اللهی  عین   
پزشکی ایران در منطقه ممتاز است و باید 
این جایگاه را حفظ کرده و ارتقا دهیم. خط 
قرمز ما بی احترامی به جامعه پزشکی است 
و در این راه برای کاهش مشکالت و دغدغه 
های جامعه پزشکی برای ارائه خدماتی بهتر 
به جامعه، نیاز است کارگروه های مشترک 
بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 

تشکیل شود.  
سازمان  کل  رییس  زاده،  رئیس  محمد 

اهمیت  به  دیدار  این  در  نیز  پزشکی  نظام 
تثبیت  بر  آن  مشکالت  و  رزیدنتی  آزمون 
تاکید کرد و  قانون  با  امتحان مطابق  زمان 
گفت : تاخیر در اعالم تعرفه ها و عدم اعالم 
تعرفه واقعی از سوی بیمه ها بر مبنای بهای 
تمام شده خدمات، از جمله معضالتی است 
گریبان  به  آن دست  با  پزشکی  جامعه  که 
بر  که  هایی  هجمه  به  توجه  با  و  است 
همکارانمان  می شود،  وارد  پزشکی  جامعه 
همچنان مشغول خدمت رسانی به مردم در 
شرایط کرونایی بوده و شایسته نیست این 
وی  شود.  وارد  جامعه  این  به  هجمه  همه 
به تعارضات بین رشته ای اشاره  همچنین 
این  نمودن  برطرف  راه  تنها  افزود:  و  کرد 
های  تعیین صالحیت  کمیسیون  معضالت 
مصوب  واحده  ماده  اساس  بر  ای  حرفه 

است  اسالمی  شورای  مجلس   ۱۳۷۶ سال 
که جلسات این کمیته در دوره ای متوقف 
این  جلسات  دوباره  که  است  الزم  و  شده 

کمیته برگزار شود.  
وی یاد آور شد: هماهنگی و تعامل مشترک 
بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت 
ماه   ۳ زمانی  فاصله  به  جلسات  تشکیل  و 
کمک شایانی به ارتقای خدمات سالمت و 
این حوزه  در  مردم  از مشکالت  پیشگیری 

می کند.
تعرفه  شدن  واقعی  لزوم  بر  جلسه  این  در 
های خدمات پزشکی و ضرورت تصویب و 
ابالغ آن در هیات وزیران، تقویت همکاری 
های  کارگروه  تشکیل  و  بخشی  بین  های 
مشترک بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت 

تاکید شد.

جامعه پزشکی یکی از نقاط قوت نظام 
جمهوری اسالمی ایران است

بازرسی  قوه قضاییه گفت: سازمان  رئیس   
بررسی اجرایی شدن مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی را از خود قوه قضاییه آغاز 

کند.
قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل   به  
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
جلسه  در  فروردین(   ۲۲ )دوشنبه  روز 
گرامیداشت  با  قضاییه  قوه  عالی  شورای 
به  سالم اهلل علیها  خدیجه  حضرت  وفات 
نقش تأثیرگذار این بانوی بزرگوار در تحقق 
اهداف اسالمی و اهداف متعالی پیامبر اکرم 
)ص( اشاره کرد و ایشان که ثروتش را در 
ارزنده  الگویی  راه نشر اسالم صرف کرد را 

برای همه زنان و انسان ها دانست.
و  نیکوکاران  همه  از  قضاییه  قوه  رئیس 
خّیرین که در ماه مبارک رمضان سفره های 
بویژه کمک  احسان خود را گسترانده اند و 
و مساعدت های خود را از زندانیان نیازمند 
و واجد شرایط دریغ نمی کنند، تقدیر کرد.

تاکید رئیس دستگاه قضا بر ضرورت ایجاد 
در  ابهامات  تمامی  رفع  و  کامل  شفافیت 

فرآیندهای بورسی
اشاره  با  همچنین  قضا  دستگاه  رئیس 
رفع  و  کامل  شفافیت  ایجاد  ضرورت  به 
از  بورسی  فرآیندهای  در  ابهامات  تمامی 
مسئوالن بازار سرمایه که اخیراً در راستای 
و  بورسی  فرآیندهای  به  شفافیت بخشی 
سرمایه گذاران،  و  مردم  دغدغه های  رفع 
همه  دسترسی  و  برداشتند  را  قدم هایی 
سفارش های  تمام  به  آنالین  معامله گران 
خرید و فروش در سامانه های معامالتی بر 
به  تقدیر  آوردند،  فراهم  را  کارگزاران  خط 

عمل آورد.
که  بود  گذشته  سال  آذر   ۲۰ تاریخ  در 
مسئوالن  با  دیدار  در  قضا  دستگاه  رئیس 
در  را  نکاتی  و  توصیه ها  بورس  سازمان 
در  ابهامات  رفع  و  شفافیت  ضرورت  باب 
مشخصاً  و  کرد  مطرح  بورسی  فرآیندهای 
بورس  سازمان  و  کارگزاری ها  داشت:  بیان 
به تمام ردیف ها و سفارشات عرضه و تقاضا 
به  عادی  سهامداران  ولی  دارند،  دسترسی 
صورت آنالین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات 
را می توانند مشاهده کنند و همین موضوع 

سبب ایجاد رانت و فساد شده است.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
قضاییه  قوه  عالی  شورای  نشست  ادامه  در 
ملی  روز  فروردین   ۲۰ گرامیداشت  با 
فناوری هسته ای و تجلیل و تکریم شهدای 
هسته ای کشور بر نقش ارزنده این شهدای 
واالمقام در تولید قدرت برای ایران اسالمی 
امروز استقالل و  بیان داشت:  اشاره کرد و 

برقرار است در  ایران اسالمی  عزتی که در 
هیچ کشور دیگری وجود ندارد و این مهم 
واالمقام  شهدای  پاک  خون های  مرهون 

ماست.
فتنه انگیزی  به  نسبت  قضاییه،  قوه  رئیس 
دشمنان و شیطان صفتان وابسته به شیطان 
بزرگ و صهیونیست ها که طی سال های ۹۸ 
تا ۱۴۰۰ در پیشبرد توطئه های خود علیه 
و  هشدار  ماندند،  ناکام  ایران  مردم  امنیت 
تحذیر داد و گفت: اینچنین به نظر می رسد 
که  دارد  وجود  نیز  شواهدی  و  قرائن  و 
عده ای با پمپاژ دروغ و اختالف افکنی میان 
اقشار مردم و مسئوالن و تالش برای ایجاد 
اختالف میان ایران اسالمی و همسایگان و 
اجتماع،  در سطح  هرزه گی  رواج  همچنین 
قصد و نیت فتنه گری در کشور اسالمی ما 

را دارند.
ممکن  اظهارداشت:  قضا  دستگاه  رئیس 
قوانین  رعایت  حوزه  در  شخصی  است 
روی  از  مقررات،  سایر  مراعات  و  شرعی 
را  و گناهی  به دالیل دیگر، خطا  یا  غفلت 
در حوزه فردی مرتکب شود که این موضوع 
نیز در جای خود قابل بحث و بررسی است، 
بصورت  افراد  برخی  می رسد  نظر  به  اما 
سازمان یافته قصد و هدف حرمت شکنی در 
جامعه اسالمی ما را دنبال می کنند و برآنند 
که به ارزش های اسالمی و ارزش های مورد 
برابر  در  و  کنند  دهن کجی  ما  مردم  قبول 
احساسات  طریق  این  از  و  بایستند  قانون 
جریحه دار  را  اسالمی  ایران  متدین  مردم 
کنند؛ لذا ما مسئوالن بویژه در قوه قضاییه 
مسئولیت سنگین و مضاعفی را برای مقابله 

با این ناهنجاری ها بر عهده داریم.
این  از  برخی  کرد:  تصریح  عدلیه  رئیس 
ناهنجاری های سازمان یافته مقدمه ای برای 

مخدوش کردن امنیت مردم ماست.
همه  به  توصیه  ضمن  اژه ای  محسنی 
مسئوالن در قوای مختلف از ان ها خواست 
لحاظ  و  رعایت  به  نسبت  اهتمام  که 
از  را  اسالمی  ارزش های جامعه  و  هنجارها 
شروع  خود  کار  محیط  و  مجموعه  و  خود 

کنند.
با اشاره به فواید فضای  رئیس قوه قضاییه 
حمایت  و  گیری  بهره  ضرورت  و  مجازی 
فضا  این  در  جامعه  مشروع  آزادی های  از 
توصیه  نیز  مجازی  فضای  عالی  شورای  به 
دروغ ها  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  کرد 
دادن  قرار  تاثیر  تحت  هدف  با  جعلیات  و 
محیط امن و آرام مردم، در فضای مجازی 
در  را  فوری تری  اقدام  می شود،  پمپاژ 
راستای تکالیف قانونی خود در دستور کار 

قرار دهد.
قاضی القضات با اشاره به اهمیت و الزم االجرا 
بودن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور 
بر  انجام وظیفه نظارت  داد که در راستای 
و  اجرایی  نحوه  بر  قوانین،  اجرای  ُحسن 
عملیاتی شدن مصوبات شورای عالی انقالب 
کند  نظارت  دستگاه ها  همه  در  فرهنگی 
قضاییه  قوه  از  ویژه  نظارت  این  نخست  و 
ظرف دو روز اتی آغاز شود و نتایح بررسی و 
نظارت مزبور نیز بصورت عمومی اعالم شود 

تا مردم در جریان قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: 
روز  دو  طی  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
کند  بررسی  چهارشنبه(  و  )سه شنبه  آتی 
انقالب  که بر اساس مصوبات شورای عالی 
فرهنگی و سایر قوانین و مقررات الزم االجرا 
و مسئولیت های  به وظایف  قوه قضاییه  آیا 
هفته  از  و  خیر؟  یا  است  کرده  عمل  خود 
آینده پس از انجام بررسی ها، نتایج را اعالم 

کند.
همه  که  نیست  اینطور  داد:  ادامه  وی 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  گزارش های 
لذا سازمان  باشد؛  در همه جهات محرمانه 
مصوبات  شدن  اجرایی  بررسی  بازرسی 
شورای عالی انقالب فرهنگی را از خود قوه 

قضاییه آغاز کند.
توصیه رئیس عدلیه به سیستم اطالعاتی و 
امنیتی در مورد شهادت دو طلبه جهادگر 

در حرم مطهر رضوی
محسنی اژه ای با تبریک و تسلیت شهادت 
ماه  از  روز  سومین  در  جهادگر  طلبه  دو 
از  رضوی  مطهر  حرم  در  رمضان  مبارک 
کل  رئیس  به  خود  گذشته  هفته  دستور 
برای  رضوی  خراسان  استان  دادگستری 
جنبه های  به  سریعتر  چه  هر  رسیدگی 
همچنین  و  داد  خبر  موضوع  این  حقوقی 
توصیه  امنیتی  و  اطالعاتی  سیستم  به 
از  حلقه ای  می تواند  که  مسئله   این  کرد 
باشد  مردم  ضدامنیت  توطئه های  حلقات 
و سرنخ هایی بدست دهد  را از ابعاد دیگر 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
به  مردم  دسترسی  »سهولت  موضوع  به 
ارزان تر شدن  یا  خدمات قضایی و رایگان 
این خدمات« اختصاص داشت؛ رییس قوه 
حکم  یادآوری  با  بخش  این  در  قضاییه 
ابالغ شده از ناحیه مقام معظم رهبری در 
معظم له  تاکید  و   ۱۴۰۰ سال  تیرماه  دهم 
تضمین  و  نوین  فناوری های  »گسترش  بر 
به خدمات  مردم  رایگان  و  آسان  دستیابی 

دستاوردهای  تبیین  و  تشریح  به  قضایی«، 
و  تسهیل  راستای  در  قضائیه  قوه  فناورانه 
تسریع دسترسی مردم به عدالت پرداخت و 
همچنین بر لزوم انجام اقدامات گسترده تر 
به  الکترونیکی  خدمات  ارائه  راستای  در 
مردم و مراجعان به دستگاه قضایی با هدف 

کاهش هزینه های آنها تاکید کرد.
رئیس عدلیه به رئیس مرکز آمار و فناوری 
در  که  داد  دستور  قضائیه  قوه  اطالعات 
با  مشترکی  نشست  و  جلسه  آتی  روزهای 
یکی از شرکت های دانش بنیان که برنامه ای 
دور،  راه  از  »دادخواست  عنوان  تحت 
آماده  قضایی«  دستگاه  بنیادین  زیرساخت 
هفته   ۲ مدت  ظرف  و  باشد  داشته  کرده، 
گزارش خود را در خصوص جوانب مختلف 
چگونگی اجرایی شدن این برنامه ارائه دهد.

با  قضاییه  قوه  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 
اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت در سطوح 
و حوزه ها، مقوله ارتباط متقابل سامانه های 
از  یکی  را  یکدیگر  با  مختلف  دستگاه های 
زمینه های بروز و ظهور بیشتر شفافیت در 
دستگاه های اداری و حاکمیتی دانست و بر 

تحقق هرچه بیشتر این مهم تاکید کرد.
برای  قضاییه  قوه  اهتمام  بر  عدلیه  رئیس 
سامانه های  به  خود  سامانه های  اتصال 
مرکزی  بانک  نظیر  دستگاه هایی  با  مرتبط 
و ناجا در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در 

فرآیندهای اداری و سازمان اشاره کرد.  
همچنین در این جلسه، »مسجدی« رئیس 
سازمان پزشکی قانونی به ارائه آمار اولیه از 
فوتی های ناشی از تصادفات در نوروز سال 
۱۴۰۱ پرداخت و گفت: فوتی های ناشی از 
تصادفات از روز ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین، 
هزار و ۱۰۱ نفر بود که کمترین آمار مربوط 
است؛  بوده  فوتی  مورد   ۴ با  اردبیل  به 
همچنین در این مدت ۱۶ هزار و ۱۸۹ نفر 

بر اثر تصادفات، دچار مصدومیت شدند.
مورد   ۲۷۳ و  هزار   ۳۵ انجام  از  مسجدی 
معاینه بالینی از ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین 
پزشکی  سازمان  کشیک های  سوی  از 
از  ناشی  متوفیان  افزود:  و  داد  قانونی خبر 
نفر   ۴۳ روز،   ۱۴ این  در  نیز  غرق شدگی 
بودند که استان های خوزستان، هرمزگان و 
گیالن بیشترین آمار فوتی ها در این حوزه 

را دارا هستند.
حجت االسالم والمسلمین »علی عبداللهی« 
قضاییه  قوه  اطالعات  مرکز حفاظت  رئیس 
کارمندان  دستگیری  از  جلسه  این  در  نیز 
طریق  از  که  پاکدشت  ثبت  اداره  متخلف 
متر  هزار   ۳۲ فروش  قصد  سند،  تجمیع 

زمین را داشتند، خبر داد.

دستور ویژه رئیس دستگاه قضا:

سازمان بازرسی نظارت اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را پیگیری کند

کارکنان  عمرانی  شرکت  مدیرعامل 
عملیات  اتمام  از  تهران  شهرداری 
آبگیری دریاچه شهدای خلیج فارس 

خبر داد.
امور  و  ارتباطات  مرکز  از  نقل   به  
بین الملل شهرداری تهران، فریدون 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  کیا  رضوی 
فرهنگی،  مجموعه  آبی  پهنه  کرد: 
خلیج  شهدای  دریاچه  گردشگری 
بر ۱۳۰  بالغ  مساحتی  دارای  فارس 
دلیل  به  ساله  هر  که  است  هکتار 
از  توجهی  قابل  مقدای  هوا،  گرمای 
شود.  می  تبخیر  دریاچه  آب  حجم 
باعث می  گرما  فصل  در  آب  تبخیر 
شود که برای رساندن آب دریاچه به 
دریاچه  نیاز  مورد  آب  مطلوب،  تراز 
تأمین  فصلی کن  رودخانه  از طریق 

شود.
به گفته وی، در سال گذشته به دلیل 
گرمای هوا، آب دریاچه در کمترین 
تراز ۱۲۶۵.۹۸  یعنی در  مقدار خود 
متر از سطح دریای آزاد قرار داشت و 
تا رسیدن به تراز مطلوب ۱۵۲ سانتی 

متر فاصله داشت.
بنا  امسال  اینکه  بیان  با  کیا  رضوی 

شهرداری  ارشد  مدیریت  تصمیم  به 
مدیریت  استقرار  منظور  به  و  تهران 
فرهنگی،  مجموعه  در  یکپارچه 
خلیج  شهدای  دریاچه  گردشگری 
بهره  و  نگهداری  مسئولیت  فارس 
دریاچه  خانه  تصفیه  فنی  برداری 
آن  جانبی  تجهیزات  و  تأسیسات  و 
شهر  عمران  و  مهندسی  سازمان  از 
کارکنان  عمرانی  شرکت  به  تهران 
اضافه  شد،  محول  تهران  شهرداری 
قرارداد  انعقاد  از  بالفاصله پس  کرد: 
با شرکت آب منطقه ای  تأمین آب 
بیستم  از  آبگیری  عملیات  تهران، 
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع و تا روز 
چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۱ جمعاً 
به مدت ۴۷۷ ساعت و ۵۰ دقیقه به 

طول انجامید.
مدیر عامل شرکت عمرانی کارکنان 
امسال  داد:  ادامه  تهران  شهرداری 
یک میلیون و ۷۵۷ هزار و ۶۴ متر 
مکعب آب از رودخانه کن و پس از 
کانال  کیلومتری  هفت  مسیر  طی 
وارد  تصفیه،  مراحل  و  سرپوشیده 
خلیج  شهدای  دریاچه  آبی  پهنه 
تراز آب  ترتیب  این  به  و  فارس شد 

دریاچه در سطح مطلوب یعنی تراز 
آزاد  دریای  سطح  از  متر   ۱۲۶۷.۵۰

قرار گرفت.
دریاچه  آبگیری  عملیات  پایان 

شهدای خلیج فارس تهران
دلیل  به  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
آب  ششم  خانه  تصفیه  فعالیت 
باال دست  و  فاضالب تهران که در 
بند کن قرار دارد، تنها چند ساعت 
آب  هدایت  امکان  روز  شبانه  از 
رودخانه کن به لوله های انتقال آب 
تصفیه  کرد:  عنوان  شد،  می  فراهم 
شبانه  طول  در  تهران  ششم  خانه 
برای شست و  بار   از ۱۲  روز بیش 
شوی فیلترهای خود اقدام می کرد 
آب  کدورت  باعث  موضوع  همین  و 
امکان  عماًل  و  می شد  کن  رودخانه 
آبگیری ۲۴ ساعته را از همکاران ما 

سلب می کرد.
از  هدایت شده  آب  کرد:  اضافه  وی 
به پهنه  انتقال  از  رودخانه کن قبل 
آبزیان  حفظ  هدف  با  دریاچه،  آبی 
اکو  و  رودخانه  آب  با  سازگاری  و 
خانه  تصفیه  دریاچه،در  سیستم 
دریاچه شهدای خلیج فارس، تصفیه 

شده و پس از انجام اقدامات فنی وارد 
دریاچه می شود و همین امر باعث 
زیست  لحاظ  به  دریاچه  آب  شده 
و  باال  بسیار  کیفیت  دارای  محیطی 
المللی  بین  استانداردهای  با  مطابق 

باشد.
مدیر عامل شرکت عمرانی کارکنان 
خانه  تصفیه  کرد:  تاکید  شهرداری 
با  فارس  خلیج  شهدای  دریاچه 
امکانات  ترین  روز  به  از  استفاده 
قادر  دنیا  در  موجود  تجهیزات  و 
ثانیه  بر  لیتر  ظرفیت ۴۰۰  با  است 
و  کرده  تصفیه  را  کن  رودخانه  آب 
با  مستمر  صورت  به  سال  طول  در 
آب،  بازچرخانی  سیستم  پشتیبانی 
به بهبود کیفیت آب دریاچه بپردازد.

مجموعه فرهنگی، گردشگری دریاچه 
فارس )چیتگر( یکی  شهدای خلیج 
از پر مخاطب ترین مراکز گردشگری 
کالنشهر تهران است که همه روزه به 
ویژه در ایام پایانی هفته و تعطیالت، 
گردشگران  از  نفر  هزاران  میزبان 
مختلف  نقاط  و  تهران  از  شهری 
همجوار  های  استان  ویژه  به  کشور 

مانند البرز و قزوین است.

پایان عملیات آبگیری 
 دریاچه شهدای 

خلیج فارس تهران

خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
تهران:   ۷۸ درصد مصوبات ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید استان تهران محقق شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از تحقق و 
اجرای ۷۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

استان تهران خبر داد.
به نقل  از استانداری تهران، حشمت اله عسگری در دومین 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 
صدور  در  بی مورد  سخت گیری های  کرد:  اظهار  جاری 
مجوزها و موافقت اصولی طرح های تولیدی توسط دستگاه 
های اجرایی نوعی سنگ اندازی در مسیر تولید و اهداف 
وضرورت  است  استان  اقتصادی  توسعه  برای  شده  تعریف 
دارد دستگاه های اجرایی متقاضیان را درگیر بوروکراسی 

اداری نکنند.
وی با اشاره به نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری 
به تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی افزود: همه دستگاه های 
برنامه های هدفمند بستر  ارائه  با  باید تالش کنند  اجرایی 
الزم برای حمایت از طرح های تولیدی دانش بنیان فراهم 
نمایند و طرح های دانش بنیان در اولویت سرمایه گذاری 

ها مد نظر باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به 
تحقق و اجرای ۷۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان در سال گذشته عنوان کرد: از مجموع 
مصوبه   ۲۴۶ و  شده  اجرایی  مصوبه   ۹۱۰ مصوبه   ۱۱۶۵

توسط دستگاه های اجرایی در دست اقدام می باشد.
محکم  پشتوانه  از  که  را  تسهیل  ستاد  مصوبات  عسگری 
کرد:  تاکید  و  دانست  االجرا  الزم  است  برخوردار  قانونی 
و  قانون سنجیده می شود  با  مصوبات ستاد تسهیل فقط 
نباید دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی دستگاه ها 

مانع از اجرای آنها شود.
بررسی مسائل و مشکالت  به  این جلسه  گفتنی است در 
و  شد  پرداخته  تولیدی  واحد   ۱۰ بانکی  غیر  و  بانکی 

تصمیمات الزم در راستای حل آنها اتخاذ شد.
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رئیس سازمان زندان ها: اشتغال آفرینی برای مددجویان از 
برنامه های  جدی و اولویت دار است

در  اشتغال  توسعه  بر  زندان ها  سازمان  رئیس   
و  آزاد شده  زندانیان  برای  کار  و  ایجاد کسب  زندان ها، 
محرومیت زدایی از آنان تأکید کرد و گفت: اشتغال آفرینی 

برای مددجویان از برنامه های جدی و اولویت دار است.
به نقل  از سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
تعامالت هرچه  و  توسعه همکاری ها  راستای  کشور، در 
در حوزه های مختلف  اهداف مشترک  تحقق  در  بیشتر 
اشتغال و توانمندسازی زندانیان، تفاهمنامه مشترکی را 

منعقد کردند.  
این  امضای  و  انعقاد  نشست  در  محمدی،  غالمعلی 
این  میزبانی  به  که  سازندگی  بسیج  و  با  تفاهمنامه 

سازمان برگزار شد، گفت: افرادی که در زندان ها متکفل 
اقشار جامعه  از ضعیف ترین  نوعی  به  آنان هستیم  امور 
باعث  امر  این  و  هستند  فکری  یا  و  مادی  لحاظ  به  یا 
شده است که آنان در ورطه گناه و جرم بیفتند. براین 
ظرفیت هالی  تمام  از  نیز  ما  که  می کند  اقتضا  اساس 
قانونی استفاده کنیم تا آنان نیز حیات طیبه خودشان را 
کسب و زندگی سعادتمندانه  ای را پس از آزادی درپیش 
گیرند.  یکی از ابعاد تحقق مهمترین هدف سازمان که 
و  اشتغال  مسأله  است،  زندان  تربیت  و  اصالح  موضوع 
این سال ها شعار  در  می باشد. خوشبختانه  حرفه آموزی 
ما هم  برای  و  تعریف شده  تولید،  با محوریت  نیز  سال 

در زندان ها اشتغال آفرینی از برنامه های اولویت دار است. 
در ابتدای سال هم به مدیران زندان های سراسر کشور 
تأکید کرده ایم که باید با استفاده از ظرفیت های مردمی، 
بکوشند.   آن  دراحقاق  دیگران  و  کارآفرینان  خیرین، 
از  پس  ساله   ۴۳ تجربه  گفت:  زندان ها  سازمان  رئیس 
انقالب اسالمی نشان داده است که در کارهای جهادی 
هرجا بسیج در امور سازندگی، محرومیت زدایی و غیره 
وارد شده، موفق بوده است؛ چرا که بسیجیان روح افراد را 
نشانه می روند و دل مردم را هم بدست می آورند و چون 
با خلوص نیت کار می کنند خداوند نیز به این اقدامات 

آنان برکت می دهد. 
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اخبار

اختصاص ۱۰۷۴۳ میلیارد تومان اعتبار 

رهاورد سفر رئیس جمهور به البرز

 استاندار البرز اعالم کرد: اختصاص ۱۰ هزار و ۷۴۳ 
میلیارد تومان در قالب ۱۷۲ طرح عمرانی ، رهاورد 

سفر با برکت رئیس جمهور به البرز است.
»مجتبی عبداللهی« روز شنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: در سفر رئیس جمهور و هیات  دولت به استان 
البرز ۱۷۲ طرح و برنامه توسعه ای با اعتباری حدود 
مورد  استان  برای  تومان  میلیارد   ۷۴۳ و  هزار   ۱۰

تصویب قرار گرفت.
وی ادامه داد: البته از رئیس جمهور محترم درخواست 
کردیم که در آینده نزدیک بار دیگر البرز را مقصد 

سفر خود قرار دهند.
ارتقا  سه شهر  عبداللهی گفت: همچنین پیشنهاد 
نیز  کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت به شهرستان 
قرار  جمهور  رئیس  استقبال  مورد  که  شد  مطرح 

گرفت دراین زمینه دستور ویژه صادر کردند.
اختصاص ۲۳  با  رئیس جمهور  سفر  در  افزود:  وی 
هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان تسهیالت و ۶۱ هزار و 
۶۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

بانک ها برای پیشبرد پروژه ها  موافقت شد.
استاندار البرز گفت: در این سفر  برای ۵۴ طرح در 
بخش زیربنایی استان ۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان 
اعتبار، ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیالت و ۱۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و بانک 

ها مصوب شد.
عبداللهی بیان داشت: در بخش صنعت و معدن نیز 
۶ توافق با اعتباری حدود ۱۵۵ میلیارد تومان و ۲۰ 

میلیارد تومان تسهیالت  صورت گرفت.
وی افزود: در حوزه فرهنگی و آموزشی و ورزشی نیز 
۳۹ توافق با اعتباری حدود یک هزار و ۷۶۸ میلیارد 
با  توافق  اجتماعی ۱۶  و  رفاهی  بخش  در  و  تومان 
تومان  میلیارد   ۲۰۵ و  تومان  میلیارد   ۱۷۰ اعتبار 

تسهیالت مصوب شد.
استاندار البرز گفت: در حوزه بهداشت و درمان نیز 
۱۳ توافق با اعتباری بیش از ۷۵۵ میلیارد تومان و 
در حوزه آب، خاک و کشاورزی ۲۹ توافق با اعتباری 

حدود ۷۳۸ میلیارد تومان انجام شد.
وی افزود: در حوزه اشتغال چهار  توافق با اعتباری 
حدود ۳۴۰ میلیارد تومان و تسهیالت به مبلغ ۲۰ 
انتظامی و  امنیتی،  و در حوزه های  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد   ۲۵۱ اعتبار  با  توافق   ۹ نیز  قضایی 
نیز  مجموع  در  گفت:  پذیرفت.عبداللهی  صورت 
توافق   ۲ طی  ها  بانک  مشارکت  و  گذاری  سرمایه 
موافقت  مورد  تومان  میلیارد   ۸۹۴ و  هزار   ۲۲ به 
از حضور  قدردانی  پایان ضمن  در  وی  گرفت.  قرار 
رئیس جمهور ،اعضای هیات دولت و مجموعه دست 
از  افزود:  ارزشمند،  سفر  این  از  میزبانی  اندرکاران 
ابتدای مسوولیتم در استان البز ضمن احصا نیازهای 
استان در راستای رفع مشکالت و کمبودها مصمم 
بودم و با اتحاد و انسجام مجموعه مسووالن استان به 
صورت شبانه روزی برای ارتقا جایگاه استان در حوزه 

های مختلف تالش کردیم.
استاندار البرز افزود: اکنون با توجه به مصوبات سفر 
و  یافتیم  مضاعفی  انگیزه  استان،  به  جمهور  رئیس 
برای ارتقا زیرساخت ها و بهبود شرایط و تقویت رفاه 

مردم بی وقفه برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهرداری کرمانشاه:

فضای بازی کودکان در بوستان های 

کرمانشاه ایمن سازی می شود

شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس   
کرمانشاه، از خرید و نصب کفپوش برای ایمن سازی فضای 
کرمانشاه خبر  بوستان های شهر  در سطح  کودکان  بازی 

داد.
»فرامرز رحمتی زاده«  افزود: در راستای ایمن سازی فضای 
بازی کودکان در کالن شهر کرمانشاه، رسیدگی به وضعیت 
پارک ها و محوطه های بازی کودکان از اولویت های مدیریت 
شهری است که در این راستا عملیات تعویض و نوسازی 
کفپوش های محوطه بازی کودکان به جهت تامین امنیت و 
رفاه حال شهروندان در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: استفاده از آسفالت یا فرآورده های بتنی 
مانند موزاییک در زمین های بازی کودکان به دلیل ایمنی 
بسیار پایین و درصد خطر بسیار باال برای کودکان راه حل 
مناسبی نیست و کفپوش زمین بازی کودکان باید از لحاظ 
ایمنی کنترل شده باشد و این از جمله مواردی است که 
به  و  را می طلبد  تمهیدات خاص خود  ایمنی  به جهت 
همین منظور در راستای ایمن سازی محل بازی کودکان، 
تعویض و نصب کفپوش محوطه بازی کودکان در پارک ها 

و بوستان های سطح  شهر در دست اقدام است.

استاندار کرمانشاه با هشدار به مدیران کم کار 
و منفعل، گفت: برخی از مدیران دستگاه های 
اجرایی استان احساس خستگی می کنند که 
به  خود  پست  واگذاری  و  آنها  رفتن  با  بنده 
مدیران فعال، پرتالش و کاری مشکلی ندارم.

»بهمن امیری مقدم«  در جلسه شورای اداری 
دولت  شهدای  سرسرای  در  کرمانشاه  استان 
استانداری، بر برقراری نظام و قانون در ادارات 
تاکید کرد و افزود: کارکنان ادارات به عنوان 

نیروی دولت باید منضبط و قانونمند باشند.
کارکنان  از  برخی  سرپیچی  از  انتقاد  با  وی 
جمله  از  دولت  مقررات  و  قوانین  از  ادارات 
آمار  براساس  گفت:  کرونا،  واکسن  تزریق 
از  برخی  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تزریق  کرونا  واکسن  هنوز  ادارات  کارکنان 

نکرده اند که مایه تاسف است.
استان خواست  از دانشگاه علوم پزشکی  وی 
واکسن  تاکنون  که  افرادی  و  ادارات  لیست 
کرونا تزریق نکرده اند را به استانداری ارجاع 

دهند تا آنها را برای انجام تست پی سی آر 
با هزینه شخصی و هر ۲ هفته یکبار معرفی 
کنیم زیرا در موضوع سالمت با کسی تعارف 

و شوخی نداریم.
تزریق  واکسن  که  کارکنانی  کرد  تاکید  وی 
نمی کنند برای اطمینان از سالمتی آنها باید 
هر دو هفته یکبار نتیجه تست پی سی آر خود 
را به با هزینه شخصی انجام دهند و ارائه کنند 

تا ما از سالمت آنها اطمینان حاصل کنیم.
ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اولویت اول استان

در  کرمانشاه  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
رفع  برای  روزی  و تالش شبانه  کار  بر  ادامه 
افزود:  و  کرد  تاکید  استان  مردم  مشکالت 
اولویت  از  یکی  بیکاری  رفع  و  اشتغال  ایجاد 
های اصلی مجموعه مدیریتی استان در سال 
جاری است و تحقق این موضوع نیاز به کار و 

تالش شبانه روزی دارد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام »تولید؛ 
رهبر  توسط  آفرین:  اشتغال  بنیان،  دانش 

این  برای محقق کردن  انقالب، گفت:  معظم 
در  را  بنیان  دانش  های  شرکت  باید  شعار 
ایجاد  به  این طریق  از  و  کرد  برابر  استان ۲ 
اشتغال، رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی 

در استان کمک کرد.
در  کرمانشاه  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
ادامه از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
توسعه مدیریت  معاونت  با همکاری  خواست 
و منابع استانداری کرمانشاه سامانه ای برای 
اندازی  راه  استان  کار  متقاضیان  ساماندهی 
کنند و اسامی افراد جویای کار در این سامانه 
ثبت شود و اولویت بکارگیری و استخدام نیرو 
در استان با ثبت نام کنندگان در این سامانه 
باشد. امیری مقدم یکی از بخش های مهم در 
دانست  کشاورزی  را  اشتغالزایی  و  تولید  امر 
ماندگی  عقب  بخش  این  در  اینکه  بیان  با  و 
باید این عقب ماندگی  داریم، تاکید کرد که 
هرچه سریعتر جبران شود و موضوع شهرک 
های کشاورزی استان در اولویت کاری سازمان 

جهاد کشاورزی استان قرار بگیرد.
تاکید استاندار بر استفاده از ظرفیت دانشگاه 

های استان
بر  سخنانش  ادامه  در  کرمانشاه  استاندار 
استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه 
این ظرفیت  و گفت:  تاکید کرد  استان  های 
باید به کمک رفع مشکالت اساسی استان از 
جمله رفع بیکاری و احیا و ارتقا صنعت استان 

بیاید.
امیری مقدم همچنین خواستار تدوین اطلس 
و  استان شد  اشتغال  و سند  گذاری  سرمایه 
ایجاد اشتغال و  افزود: امسال برای کمک به 
بخشی  هیچ  در  نباید  استان  اقتصادی  رونق 

خام فروشی داشته باشیم.
کرمانشاه  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
همچنین بر رفع موانع بر سر راه جذب سرمایه 

گذاری بر استان تاکید کرد و گفت: دیگر نباید 
هیچ سرمایه گذاری پشت درب ادارات برای 
فرآیند  و  روند  و  بماند  معطل  مجوز  دریافت 

صدور مجوزها باید تسهیل شود.
وی همچنین بر مهارت آموزشی دانش آموزان 
و دانشجویان تاکید کرد و از مسووالن دانشگاه 
و  دانشجو  خواست  پرورش  و  آموزش  و  ها 

دانش آموز ماهر پرورش دهند.
سرمایه  برای  رضوی  قدس  آستان  استقبال 

گذاری در کرمانشاه
رئیس شورای اداری استان کرمانشاه در ادامه 
همچنین از فرمانداران خواست بر روند فعالیت 
نظارت  انتصابات  و  ها  شهرستان  در  مدیران 
جدی داشته باشند و گفت: تمام مدیران باید 
خانواده خود را در شهرستانها مستقر کنند و 

هیچ مدیری نباید رفت و آمد کند.
آستان  تولیت  با  خود  دیدار  به  مقدم  امیری 
قدس رضوی نیز در ایام تعطیالت نوروز اشاره 
کرد و گفت: در این دیدار در مورد دو موضوع 
کمک آستان به زائران عتبات عالیات و سرمایه 
گذاری در استان درخواست کمک کردیم که 
با موافقت تولیت آستان قدس رضوی مواجه 
شد و باید از این ظرفیت خوب نیز بهره ببریم.

استاندار کرمانشاه همچنین به موضوع آلودگی 
هوای استان نیز گریزی زد و با بیان اینکه این 
موضوع کشوری است و ۲۵ استان کشور را در 
برگرفته، گفت: اقداماتی برای مقابله با آلودگی 
کارگروه  متعدد  جلسات  و  شده  انجام  هوا 

اضطراری آلودگی هوا را تشکیل داده ایم.
امیری مقدم همچنین به تالش دشمنان برای 
ایجاد اختالف در میان اقوام و مذاهب اسالمی 
شهادت  به  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  در 
رضوی  حرم  در  جهادگر  طلبه  دو  رساندن 
تروریستی دشمنان  اقدامات  راستای  در  )ع( 
با هدف ایجاد اختالف و تفرقه در کشور است.

هشدار استاندار کرمانشاه به مدیران منفعل 
و کم کار

اخبار

فرماندار: سامانه گرمسیری 2۰  هزار هکتار از اراضی 

کشاورزی سرپل ذهاب را به آبی تبدیل کرده است

بزرگ  سامانه  اجرای  گفت:  سرپل ذهاب  فرماندار   
گرمسیری ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم این 
شهرستان را به آبی تبدیل کرده و نقش مهمی در رونق 

و توسعه بخش کشاورزی سرپل ذهاب دارد.
آب  مشکالت  بررسی  حاشیه  در  پور  فرزادی  نورالدین 
با  افزود:  گرمسیری  سامانه  حاشیه  کشاورزی  اراضی 
حضور تعاونی ها، جهاد کشاورزی، آب نیرو و آب منطقه 
سامانه  حاشیه  در  کشاورزی  اراضی  آب  مشکالت  ای 

گرمسیری در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
 وی اظهار داشت: بخش عمده اراضی کشاورزی به اراضی 
کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب بعد از اجرای سامانه 
گرمسیری به آبی تبدیل شده و همین امر باعث پیشرفت 

موقعیت اقتصادی و کشاورزی منطقه شده است.
نماینده عالی دولت در سرپل ذهاب گفت: خشکسالی 
یک  آسمانی  نزوالت  و  بارندگی ها  کاهش  و  اخیر  های 
سامانه  پوشش  تحت  که  کشاورزی  اراضی  از  بخش 
گرمسیری نیستند و حتی اراضی کشاورزی آبی را تحت 

تاثیر قرار داده است.
و  اتفاقات  از  پیشگیری  منظور  به  افزود:  پور  فرزادی 
تعارضات احتمالی که ممکن است در زمان آبیاری اراضی 
کشاورزی در منطقه به وجود آید، تمام تعاونی های فعال 
در عرصه سامانه گرمسیری، جهاد کشاورزی، آب نیرو و 

آب منطقه را در یک جلسه مشترک دعوت کردیم.
 وی ادامه داد: بعد از بحث و تبادل نظر و پایش مشکالت 
مردم  نارضایتی  بتواند موجب  که  احتمالی  تهدیدات  و 
و  کردیم  اتخاذ  تصمیماتی  عمومی  اجماع  یک  با  شود 
پاسخگویی،  امکان  با  متناسب  را  مشکالت  از  یک  هر 

راهکارهای رفع مشکل را بررسی کردیم.
فرماندار سرپل ذهاب افزود: نتیجه نهایی جلسه موجب 
رضایتمندی و اهتمام جهاد کشاورزی و تعاونی ها و آب 
نیرو شد که امید است این مسایل را رفع و رجوع کنیم.

به  نیاز  اراضی  از  بخش  یک  کرد:  اضافه  پور  فرزادی 
تخصیص آب داشتند، همچنین یک بخش از ایستگاه های 
سامانه گرمسیری که دچار نقص فنی بودند، شناسایی 
شدند و تا آخر هفته آینده به طور قطع  این پمپ های 

مورد اشکال را تعمیر و به چرخه فعالیت برمی گردانند.
وی گفت: همچنین توجه دادن به تعاونی ها و اراضی و 
جهاد کشاورزی به انتخاب الگوهای کشتی که کم آب 
بر هستند و نیاز آبی ما را کاهش دهد جزو موارد مطرح 

شده در جلسه بود.
طرح بزرگ سامانه گرمسیری به عنوان بزرگترین طرح 
عمرانی کشور با ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در دست 
اجرا است که آب رودخانه سیروان در استان کردستان 
را از طریق تونل نوسود از منطقه ازگله خارج و زمین 
های منطقه را تا دهلران و مهران در استان ایالم آبیاری 

می کند.
با اجرای طرح سامانه گرمسیری حدود ۹۰۰ میلیون متر 
مکعب آب در اختیار استان های کرمانشاه و ایالم قرار می 
گیرد که در این طرح ۵۰ هزار هکتار از زمین های دیم 
قصرشیرین  و  گیالنغرب  شهرستان های سرپل ذهاب، 
به آبی تبدیل می شود ضمن اینکه از این میزان، ۱۰۰ 

میلیون متر مکعب آب نیز سهم بخش صنعت است.
هزار  کرمانشاه حدود ۱۲۵  نفری  میلیون   ۲ استان  در 
بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

این استان با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی 
انواع  تن  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  چهار  ساالنه  تولید  و 
محصوالت کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های 

کشاورزی کشور است.
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان 
گفت: پژوهش های جهاد دانشگاهی می تواند به 
بر  رشد و توسعه استان کمک شایانی بکند و 

همین اساس از این طرح ها حمایت می کنیم.
 ارسالن ازهاری در دیدار رییس جهاددانشگاهی 
یک  دانشگاهی  جهاد  اینکه  بیان  با  کردستان 
اظهار  است،  تخصصی  و  جهادی  انقالبی،  نهاد 
داشت: جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای علمی 
موفق کشور است که فعالیت های دانش بنیان 

خوبی را انجام داده است.
و  علمی  های  پژوهش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  استان  توسعه  حرکت  می تواند  کاربردی 
سرعت بخشد، افزود: حمایت از نهادهای انقالبی 

گذاری  سرمایه  یک  دانشگاهی  جهاد  همچون 
های  حمایت  باید  اساس  همین  بر  و  است 

بیشتری از این نهاد صورت گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان 
بنیان در  اینکه شرکت های دانش  با اشاره به 
روند رشد و توسعه نقش بسزایی دارند، یادآور 
شد: جهاد دانشگاهی با اتکا به توانایی و ظرفیت 
دانش  های  شرکت  تشکیل  در  دارد،  که  های 

بنیان می تواند بسیار موثر باشد.
رییس جهاد دانشگاهی کردستان هم با اشاره به 
اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد انقالبی علمی 
دانش بنیان است، گفت: این نهاد بعنوان یک 
نهاد دانش بنیان، حلقه واسطه بین دانشگاه و 

بخش های مختلف جامعه است و فعالیت های 
ایجاد بستری برای اشتغال و  جهاد دانشگاهی 
کار آفرینی دانش بنیان است که در این راستا 
های  آموزش  و  تخصصی  های  مشاوره  ارائه 
الزم در جهت اشتغال زایی از اهداف مهم این 

مجموعه است.
در  دانشگاهی  جهاد  شد:  یادآور  اسدی  اکبر 
حوزه های مختلفی از جمله پژوهشی، آموزشی، 
فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی منشا فعالیت های 

ارزشمندی در سطح کشور و استان است.
با  دانشگاهی  جهاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
زیرا  آورده  وجود  به  را  بهترین ها  کمترین ها، 
که این مجموعه هم دارای تخصص و هم تعهد 

است، افزود: در استان کردستان ۲ مرکز نوآوری 
و شکوفایی وجود دارد که یکی از این مراکز در 

سنندج و دیگری در بیجار قرار دارد.
رییس جهاد دانشگاهی کردستان اضافه کرد: با 
توجه به ظرفیت های مرز، جهاد دانشگاهی می 
تواند مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری را 
با هدف ارائه خدمات در این حوزه به هم استانی 

ها و کشور عراق ارائه نماید.
جهاد  از  حمایت  اینکه  به  اشاره  با  اسدی 
دانشگاهی یک سرمایه گذاری است، یادآور شد: 
این نهاد با توجه به توانایی و ظرفیت های که 
دارد، در صورت حمایت می تواند منشا خدمات 

علمی ارزشمندی در استان باشد.

طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی کردستان مورد حمایت 
قرار می گیرد

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون   
و  هزار  یک  از  بیش  گفت:  آذربایجان شرقی 
بخش های  در  تولیدی  تمام  نیمه  ۲۰۰ طرح 
کشاورزی و صنعتی استان وجود دارد که برای 
میلیارد  هزار   ۱۸ حداقل  طرح ها  این  اتمام 

تومان تسهیالت بانکی نیاز است.
محمد کالمی روز دوشنبه در جلسه تسهیالت 
سال  ابنکه  به  اشاره  با  تولید  بخش  بانکی 

گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان در بخش 
شده  جذب  استان  در  تولیدی  مختلف  های 
سه  تولید  بخش  در  امسال  داد:  ادامه  بود، 
نیازمند هستیم  گذشته  سال  تسهیالت  برابر 
به  را  استان  تمام  نیمه  های  طرح  بتوانیم  تا 

اتمام برسانیم.
وی گفت: افزایش دستمزد نیروی کار و حذف 
واحدهای  نقدینگی  به  نیاز  ترجیحی،  ارز 

تولیدی را افزایش می دهد که اگر بانک ها و 
سیستم پولی و مالی نتواند متناسب با سیستم 
اقتصادی خدمات دهد، رشد اقتصادی استان و 
دستیابی به رشد ۸ درصدی با مشکالت جدی 

مواجه خواهد شد.
استان  بانکی  سیستم  از  کرد:  اضافه  کالمی 
انتظار می رود در بخش وام های تبصره ۱۸ 
تالش جدی داشته و رقم باالیی را جذب کنند، 
همچنین بانک ها همکاری الزم با دستگاه های 
مرتبط برای جذب وام های تبصره ماده ۱۶ را 
که تسهیالت کم هزینه و معطوف به طبقات 

محروم جامعه است، افزایش دهند.
وی ادامه داد: تالش می کنیم در سفر رییس 
جمهوری به استان مجوز صدور رقم باالیی از 
تسهیالت برای بخش تولیدی را دریافت کنیم.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
آذربایجان شرقی ادامه داد: ضروری است بانک 
ارایه تسهیالت را کوتاه تر کرده و  ها فرآیند 
شتاب کار را باال ببرند و تالش کنیم اعتبارات 

بیشتری را از محل درآمد ها جذب کنند. 
تالش  باید  خصوصی  های  بانک  گفت:  وی 
کنند در راستای تحقق اهداف توسعه استان 
نقش ایفا کنند؛ اینکه ۴۴ درصد منابع بانک 
های خصوصی در استان تبدیل به تسهیالت 
برای توسعه استان شود، قابل قبول نیست و 

نامه نگاری و پیگیری می کنیم.
مرکزی  بانک  ریاست  سفر  در  افزود:  کالمی 
به استان یکی از خواسته های ما این خواهد 
بود که نباید پولی که در بانک های خصوصی 
سپرده گذاری می شود، تبدیل به نشت منابع 
مشکل  با  را  استان  توسعه  و  شود  استان  از 

مواجه کند.
تمام  وضعیت  گزارش  ماه  هر  گفت:  وی 
تسهیالتی را که در سرفصل های مختلف به 
مربوطه  های  دستگاه  از  شده،  اعالم  استان 
لحاظ  از  را  گزارش  این  و  خواست  خواهم 
تراز  هم  های  استان  با  کارکردی  و  عملکرد 

مقایسه خواهیم کرد.

۱8  هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اتمام طرح های 
نیمه تمام تولیدی آذربایجان شرقی نیاز است

رویکرد دولت سیزدهم، جوان گرایی 
در مجموعه مدیریتی است

 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
مجموعه  در  جوان گرایی  سیزدهم،  دولت  رویکرد  گفت: 
مدیریت بوده و تاکید دارد که متوسط سن مدیران کشور باید 
کاهش یابد و از نیروهای انقالبی و جوان در کنار سایر مدیران 

با تجربه بهره گرفته شود.
امیر میمنت آبادی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش 
انتخاب  این که  بیان  با  شرقی،  آذربایجان  حرفه ای  و  فنی 
مدیران جوان، مزایای خاص خود را دارد، گفت: ریسک پذیری 
و داشتن انرژی کافی از ویژگی های انتخاب مدیر جوان جهت 

خدمت رسانی شبانه روزی است.
فنی و  آموزش  انتخاب مدیرکل جدید  روند  به  اشاره  با  وی 
این راستا،  فرایند چند وجهی سازمان در  استان و  حرفه ای 
ادامه داد: نیروهای توانمند و کارشناس استان در این فرایند 
علی  آن ها  بین  از  و  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  و  شناسایی 
مشایخی به عنوان گزینه ای اصلح برای این سمت انتخاب شد.

میمنت آبادی گفت: مشایخی سوابق خوب، تحصیالتی مطابق 
با رویکرد سازمان، فعالیت به عنوان مدرس و مربی در مراکز 
مختلف و تجربه مدیریتی و کارشناسی در نهادهای انقالبی 

دارد. 
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داوری: امکاناتی که شایسته تیم بسکتبال 

نوجوانان است فراهم می کنیم

این  ما  تالش  گفت:  بسکتبال  فدراسیون  رییس   
کنیم  فراهم  نوجوانان  تیم  برای  امکاناتی  که  است 

که شایسته این تیم است.
 »جواد داوری« در حاشیه بازدید رییس کمیته ملی 
المپیک از اردوی تیم نوجوانان بسکتبال اظهار کرد: 
سیدرضا صالحی امیری در سال های اخیر پشتیبان 
بسکتبال بود و امیدوارم حمایت ها ادامه دار باشد. تیم 
برای کسب سهمیه مسابقات جهانی آماده می شود 
و سعی می کنیم روی این افراد سرمایه گذاری کنیم. 
تالش می کنیم امکانات بهتر و مناسب با شایستگی 

بازیکنان فراهم کنیم.
سیدرضا صالحی امیری هم در این بازدید گفت: باور 
راه  در  نوجوانان  تیم  از  نمی کردم خبرهای خوشی 
دارید موفق  اراده ای که  و  انگیزه  با  است. مطمئنم 
خالقیت  جدید  نسل  می گوید  تجربه  شد.  خواهید 
و جوشش جدید ایجاد میکند. رییس فدراسیون با 
انگیزه و کاربلد است و در مدت کوتاه، اعتماد همه 
را جلب کرده و در مسیری حرکت می کند که نتیجه 

بگیرید.
وی افزود: سعی می کنیم حداکثر حمایت را داشته 
است  جذاب  قدری  به  بسکتبال  و  والیبال  باشیم. 
با  است  امید  بگیرد.  را  فوتبال  جای  می توانند  که 
بسکتبال  و  شود  شیرین  مردم  کام  شما  درخشش 
تبدیل به دغدغه مردم شود. باید از همه کسانی که 
جوان  تیم  است  امید  کرد.  تشکر  کشیدند  زحمت 
کنونی، بسکتبال را به قله های مورد انتظار ما برساند.

نوجوان  بسکتبال  تیم  سرپرست  قره گوزلو  حسین 
آسیا  غرب  مسابقات  عازم  دیگر  روز   ۲۰ گفت:  نیز 
تدارکاتی  بازی های  که  داریم  درخواست  می شویم. 
مسابقات  به  نیوزلند  و  استرالیا  باشد.  داشته  خوبی 
جهانی اضافه شدند و امید است شرایط برای بازی 
تیم  برای  از حضور در جام جهانی  تدارکاتی پیش 

ایران فراهم شود.

تشریح برنامه های سال ۱۴۰۱ ورزش همگانی ایران؛

فروحی: ۱۲ طرح ملی فدراسیون ورزش های 
همگانی در سال جدید اجرا می شود

خبر

مهدوی کیا: دغدغه اصلی من دیدارهای 

تدارکاتی است
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پیش  در  زیادی  زمان  گفت:  ایران  امید  تیم  سرمربی   
نداریم و با توجه به شرایط موجود بزرگترین دغدغه من 

دیدارهای تدارکاتی است.
کمپ  در  حضور  ضمن  المپیک   ملی  کمیته  رییس 
تیم های ملی فوتبال از تمرینات تیم فوتبال امید بازدید 
کرد. سیدنصراهلل سجادی مشاور، پیمان فخری سرپرست 
کامرانی فر  حسن  آسیایی،  بازی های  به  اعزامی  کاروان 
دبیر کل فدراسیون و جمعی دیگر از مسووالن کمیته و 

فدراسیون فوتبال در این بازدید حضور داشتند.
امروز شاهد  بازدید گفت:  این  در  »مهدی مهدوی کیا« 
و حضور  بودیم  امیدها  رده  در  بخش  نوید  رویداد  یک 
ملی  کمیته  که  داد  نشان  صالحی امیری«  »سیدرضا 

المپیک حمایت های خوبی را در دستور کار دارد.
دوستانه  دیدارهای  ما  مشکل  بزرگترین  داد:  ادامه  وی 
تا  گیرد.  صورت  الزم  اقدامات  راه  این  در  باید  و  است 
ازبکستان زمان زیادی نداریم اما تا قبل از اردوی قبلی 
دنبال هماهنگی هستیم. باید در تورنمنت های مختلف به 

میدان برویم و بعد از آن در چین خواهیم بود.
مهدوی کیا در مورد مصدومیت بازیکنان تیم افزود: بحث 
مصدومیت ها وجود دارد، برخی ها با مصدومیت آمدند و 
چون جوان هستند آنها را درک می کنم. اما من در هر 
بازیکنان را می پرسم چرا که  تمرین وضعیت جسمانی 
سالمت بازیکنان برای ما خیلی مهم است و نمی خواهیم 

سالمتی آنها به خطر بیافتد.
او در مورد شرایط تیم امید ایران گفت: تیم های آسیای 
شرقی و همین حوزه خلیج فارس را ببینید، قطر چند 
خالی  دستمان  هنوز  ما  اما  داده  انجام  تدارکاتی  بازی 

است. امیدواریم در ماه های آینده این شرایط بهتر شود.
پیکارهای  در  حضور  برای  را  خود  امید  فوتبال  تیم 
قهرمانی آسیا در ازبکستان آماده می کند. این مسابقات 
بازی  و   A از گروه  و قطر  ایران  امید  تیم های  با دیدار 
از ساعت ۱۶:۳۰ روز ۱۱   ،B از گروه استرالیا و کویت 
خرداد ۱۴۰۱ )به وقت ایران( در ازبکستان آغاز و پرونده 

مرحله گروهی در روز ۱۹ خرداد بسته خواهد شد.

 معاون اجرایی زنان کاروان اعزامی ایران به بازی های 
پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو گفت: انتخاب این معاونت 
بار است و نشان می دهد که کمیته  برای نخستین 
ملی پارالمپیک هم در بخش ورزش و هم مدیریتی، 

نگاه ویژه به ظرفیت های ورزش زنان ایران دارد.
پاراآسیایی   های  بازی  ستاد  نشست  هفتمین  در   
معاون  عنوان  به  نصیری«  »مژگان  هانگژو   ۲۰۲۲
از  دوره  این  به  ایران  اعزامی  کاروان  بانوان  اجرایی 
محمود  ریاست  به  نشست  این  شد.  معرفی  بازی ها 
خسروی وفا و با حضور نمایندگان فدراسیون های زیر 

مجموعه این کمیته برگزار شد.
مژگان نصیری بعد از انتخاب به عنوان معاون اجرایی 
زنان در کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی هانگژو 

به خبرنگار ایرنا گفت: کمیته 
راهبرد  با  پارالمپیک  ملی 
توسعه ورزش زنان به دنبال 
ظرفیت های  از  استفاده 
بخش های  در  قشر  این 
است.  ورزشی  و  مدیریتی 
برای  زنان  معاون  انتخاب 
کاروان ایران یک نواوری در 
نشان  که  بود  کشور  ورزش 
کمیته  رییس  ویژ  توجه  از 
اعضای  و  پارالمپیک  ملی 
اقدام  این  دارد.  کمیته  این 
حضور  زیرا  است  ستودنی 
اجرایی  بخش  در  زن  یک 
کاروان می تواند مشکالت و خواسته های زنان اعزامی 
ملی  کمیته  به  را  هانگژو  پاراآسیایی  بازی های  به 
پارالمپیک انتقال دهد. برجسته کردن نقش زنان در 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کمیته ملی پارالمپیک 

اقدامی است که بر کسی پوشیده نیست.
افزود: در چند دوره اخیر زنان  ایران را هم  نصیری 
ورزشکار ایران نقش مهمی در ارتقا جایگاه ایران در 
بازی های پارالمپیک و بازی های پاراآسیایی داشتند و 
نمونه آن نیز تاریخ سازی دخترانی بود که در توکیو با 
رکورد شکنی طال ضرب کردند. در پارالمپیک توکیو 
زهرا نعمتی، ساره جوانمردی و هاشمیه متقیان مدال 
طال کسب کردند و این مدال ها همراه با رکورد شکنی 

بود. الناز دارابیان نیز موفق شد رکورد آسیا را جابجا 
کند اما در آوردگاه بزرگ پارالمپیک موفق به کسب 
مدال نشد. توجه ویژه به ظرفیت زنان هم در بخش 
راهبردهای  از  و هم در بخش مدیریت یکی  ورزش 

موفق کمیته ملی پارالمپیک است.
با  معلولین  و  جانبازان  فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
پیش رو  بازی های  در   زنان  موفقیت های  به  اشاره 
افزود: برای حضور در هانگژو برنامه مدون و مبتنی 
بر موفقیت در دستور کار قرار گرفته و امید داریم تا 
بتوانیم نسبت به دوره های پیش مدال های بیشتری 
کسب کنیم. دختران ایرانی آماده حضور در هانگژو 
گشت.  خواهند  باز  پر  دست  شک  بدون  و  هستند 
از سال گذشته شروع  آماده سازی دختران  اردوهای 
شده است و این اردوها تا زمان اعزام ورزشکاران به 

صورت متناوب ادامه خواهد داشت.
بازی های  به  ایران  اعزامی  کاروان  اجرایی  معاون 
پاراآسیایی هانگژو در پاسخ در پایان این را هم عنوان 
کرد: تالش کمیته ملی المپیک و فدراسیون جانبازان 
در  دختر  مدال اوران  شمار  تا  است  این  معلولین  و 
پاریس افزایش پیدا کند و تنها به چند نام ختم نشود. 
هاشمیه متقیان، زهرا نعمتی و ساره جوانمردی تاریخ 
سازی کردند می توانند در پاریس نیز برای ایران طال 
ضرب کنند. در کنار این بزرگان ورزش استعدادهای 
دیگری نیز وجود دارد. در رشته های مختلف ما می 
توانیم مدال پارالمپیکی کسب کنیم و برای این کار 

در ۲ سال آینده نیز برنامه خواهیم داشت.

نصیری: نگاه ویژه کمیته ملی پارالمپیک به ظرفیت های ورزشی و مدیریتی زنان ستودنی است

 دبیر فدارسیون ورزش های همگانی تاکید کرد: 
تحقق  دنبال  به  ورزشی  رویدادهای  برگزاری  با 
هدف مردم فعال هستیم و برای رسیدن به این 

مهم روی ۱۲ رشته ورزش تمرکز کرده ایم .
با اشاره به برنامه هایی که  »محمدرضا فروحی« 
فدراسیون ورزش های همگانی برای سال ۱۴۰۱ 
از  تعدادی  داشت:  اظهار  است  گرفته  نظر  در 
طرح های ملی که سال گذشته در فدراسیون آغاز 
شده و مرحله اول خود را پشت سرگذاشته بود، 
در سال جاری هم ادامه خواهد داشت. برگزاری 
فواید  ترویج  رویکرد  با  آگاهی بخش  پویش های 
زندگی  مهارت   سبک  بهبود  و  ورزش  چندگانه 
فعال را خواهیم داشت که یکی از طرح های مهم 

ملی ایران تندرست خواهد بود.
داد:  ادامه  همگانی  ورزشهای  فدراسیون  دبیر 
با  شهروندی  و  عمومی  کارگاه های  برگزاری 
گروه های  ویژه  ورزشی  سواد  افزایش  رویکرد 
پروژه    عنوان  با  که  است  سال   ۱۲ باالی  سنی 

ملی دوره های خودمراقبتی برگزار خواهد شد.
فروحی به برگزاری دوره های آموزشی با محوریت 
اشاره  نیز  بازاریابی اجتماعی در ورزش همگانی 
کرد و گفت: این دوره آموزشی در چهار مرحله 
ارتقا سطح دانش شرکت کنندگان  به منظور  و 

برای بازاریابی اجتماعی انجام خواهد شد.
ورزش  ساختار  توانمندسازی  اهمیت  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  هم  استان ها  در  همگانی 
طرح هایی را برای توسعه آکادمی ورزش همگانی 
تربیت  آن  طی  که  داشت  خواهیم  استان ها  در 
فعال  زندگی  سبک  مروج  و  تندرستی  مربیان 
جزو آن خواهد بود. ضمن این که تربیت مربیان 
برگزار  دوره  دو  در  را  کودک  بازی  و  ورزش 

خواهیم کرد.
تربیت  که  این  بر  تاکید  با  فروحی  محمدرضا 
کار  در دستور  رده های سنی  برای همه  مربیان 
برای  داد:  ادامه  گرفت  خواهد  قرار  فدراسیون 
را  مهارتی  و  حرکتی  مربیان  تربیت  سالمندان 
خواهیم  قشر  این  تندرستی  رویکرد  به  توجه  با 

داشت که در سه دوره برگزار خواهد شد.
و  زنان  برای  ورزش  اهمیت  به  اشاره  با  فروحی 
تالش هایی که فدراسیون در این زمینه صورت 
برنامه هایی  مهمترین  از  یکی  گفت:  است  داده 
ورزش  به  توجه  داریم  جاری  سال  برای  که 
بانوان و سالمت مادران است که در قالب طرح 
پرداخت.  خواهیم  آن  به  مختلف  برنامه های  و 
را  زنان  مربیان  توانمندسازی  زمینه  همین  در 
پایش  ملی  طرح  آن  کنار  در  و  داشت  خواهیم 
دستور  در  نیز  را  روستایی  زنان  قامتی  ساختار 

کار خواهیم داشت.
بیان  با  همگانی  ورزش های  فدراسیون  دبیر 
برگزاری جشنواره های مختلف هم در  این که 

داشت  خواهد  قرار  فدراسیون  این  کار  دستور 
و  کوتاه  فیلم های  ساخت  از  حمایت  افزود: 
در  را  همگانی  ورزش  مختلف  انیمیشن های 
جشنواره  که  این  ضمن  داریم.  کار  دستور 
و  سروش  جشنواره  همگانی،  ورزش  رسانه های 
مورد  را  اپلیکیشن های  و  افزارها  نرم  از  حمایت 
توجه قرار خواهیم داد. ایده های نو و جذابی که از 
سال گذشته داشته ایم را هم ادامه خواهیم داد.

برگزاری  بر  عالوه  داد:  ادامه  فروحی  محمدرضا 
از  حمایت  همگانی،  ورزش  رسانه های  جشنواره 
نشر  و جشنواره  الکترونیکی  رسانه های مکتوب، 
را هم در دستور کار داریم چرا که به دنبال جذب 

حداکثری مردم به سمت ورزش هستیم.

کرد:  تاکید  همگانی  ورزش های  فدارسیون  دبیر 
تحقق  دنبال  به  ورزشی  رویدادهای  برگزاری  با 
هدف مردم فعال هستیم و برای رسیدن به این 
که  کرده ایم  تمرکز  ورزش  رشته   ۱۲ روی  مهم 
بتوانیم طرح های ملی را در این رشته ها برگزار 

کنیم.
فدراسیون  ملی  های  طرح  تشریح  در  وی 
ورزش های همگانی برای سال ۱۴۰۱ خاطرنشان 
در  که  ملی  های  طرح  مهمترین  از  یکی  کرد: 
»پیاده  ملی  طرح  داد،  خواهیم  قرار  کار  دستور 
 ۲۷۲ سال  طول  در  که  است  ایرانیان«  روی 
کشور  مختلف  استان های  سطح  در  را  رویداد 

شاهد خواهد بود.

بیان  با  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
فنی  کادر  در  خارجی  مربی  دو   این که 
توماس  از  گفت:  داشت،  خواهند  حضور 
توتولو به عنوان دستیار و یاناس وویچک 
خواهیم  استفاده  بدنساز  مربی  عنوان  به 

کرد.
 بهروز عطایی در نخستین نشست خبری 
بسیار  سال  افزود:   ۱۴۰۱ سال  در  خود 
سنگینی را پیش رو داریم که شامل لیگ 
اسالمی،  کشورهای  مسابقات  ملت ها، 
بازی های  و  جهان  قهرمانی  مسابقات 

آسیایی ۲۰۲۲ خواهد بود.
باشگاه های  پایان  تا  البته  داد:  ادامه  وی 
اردوها  به  بازیکن   ۱۲ الی   ۱۰ نیز  آسیا 
تیم  یک  نهایت  در  و  شد  خواهند  اضافه 
راهی  دیگر  تیم  و  ملت ها  لیگ  راهی 
می شوند.  اسالمی  کشورهای  بازی های 
تغییرات  معموال  که  بگویم  را  نکته  این 
سال  سالیان  است.  همراه  مقاومتی  با 
نیاز  احساس  ولی  داشتیم  ثابتی  ترکیب 
تیمی  کردیم  سعی  و  بود  تغییرات  به 
المپیک  آن  نهایی  که هدف  بگیرد  شکل 
والیبال  ملی  تیم  سرمربی  باشد.   ۲۰۲۴
تصریح کرد: تعدادی از بازیکنان که تجربه 
بیشتری داشتند فعال در ترکیب نخواهند 
بود و در آینده قطعا از بازیکنان بر اساس 
زمان  قطعا  ولی  استفاده خواهد شد.  نیاز 
استفاده از این بازیکنان برعهده کادرفنی 
به  معروف  سعید  از  دارد  جا  بود.  خواهد 
بود،  موفقیت  منشا  که  خدماتش  خاطر 
تشکر کنم، بخش عمده ای از موفقیت های 
معروف  سعید  به  بود  او  سهم  ملی  تیم 

و  موسوی  چون  بازیکنانی  و  برمی گشت 
غفور.

ابرستاره ها  از  تعدادی  این که  بیان  با  وی 
سعید  گفت:  نداریم،  اختیار  در  فعال  را 
تیم  از  خداحافظی  است  عاقلی  بازیکن 
ملی تصمیم شخصی او بود. برایش آرزوی 
موفقیت داریم. امیدوارم بتوانیم والیبال را 

به سرمنزل مقصود برسانیم.
تیم  به شرایط مصدومان  اشاره  با  عطایی 
بازیکن   ۴ الی  سه  گفت:  والیبال  ملی 
عمل  تحت  برخی  که  داریم  مصدوم 
همه  امروز  از  ولی  گرفتند  قرار  جراحی 
مراقبت های  تحت  و  ملی  تیم  اختیار  در 

پزشکی خواهند بود.
وی در ادامه به لیگ ملت ها ۲۰۲۲ اشاره 
نتیجه  نگاه  ملت ها  لیک  به  گفت:  و  کرد 
بازیکنانی  به  نداریم و سعی می کنیم  گرا 
و  دهیم  بازی  داشتند  بازی  کمتر  که 
مصدومان هم در این شرایط قرار خواهند 
گرفت ولی اگر مصدومیت ها تشدید شود 

قطعا به بازیکنان بازی نخواهیم داد.
به  واکنش  در  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
این که قرارداد و دستمزد توتولو به عنوان 
به  خودش  ولی  شده  مشخص  او  دستیار 
ندارد،  قرارداد  ایرانی  سرمربی  عنوان 
با تیم ملی و فدراسیون  بله توتولو  گفت: 

والیبال برای همکاری به توافق رسید. در 
جریان مباحث مالی توتول نیستم. بدنساز 
لهستانی هم به تیم ملی اضافه خواهد شد. 
او در کنار آنتیگا مربی و بدنساز بوده و سه 
سال با او همکاری کرده است. درخصوص 
مربی  بحث  که  بگویم  هم  خودم  قرارداد 
ایران مغفول مانده و من هم از این ماجرا 
مستثنا نیستم. قرارداد مالی ندارم و درگیر 
مسائل مالی نیستم. البته عالقه مندی من 
این است که یک جا کار کنم و فقط مربی 
تیم ملی باشم و در باشگاه فعالیت نداشته 
باشم و در پروسه فعالیت باشگاه ها درگیر 

مطالعه باشم.

سال سنگینی پیش رو داریم؛

عطایی: از دو خارجی در کادر فنی تیم ملی والیبال استفاده می کنیم

تولید  موتور  را  وزارتخانه  این  جوانان  و  ورزش  وزیر 
عزت، امید، سالمت، نشاط و پویایی در کشور دانست 
و گفت: برنامه های وزارت ورزش بر اساس سند تحول 

تدوین و اجرا می شود.
سید»حمید سجادی هزاوه«  در آیین بازدید از سالن 
توابع  از  هندودر  شهر  شهدای  ورزشی  چندمنظوره 
افزود: ورزش  شهرستان شازند در جمع خبرنگاران، 
همگانی تنها پایه توسعه ورزش قهرمانی نیست، بلکه 
این ورزش می تواند هزینه های درمان را کاهش دهد 

و روحیه نشاط و شادمانی را 
در جامعه بدمد.

ورزش  وزارت  کرد:  بیان  وی 
دارای معاونت های ورزش های 
همگانی و فرهنگی است که 
سند  برنامه های  اساس  بر 
تا  شده  برنامه ریزی  تحول 
اهداف و  فعالیت های خود را 

در این راستا پیش ببرد.
اظهار  جوان  و  ورزش  وزیر 
از  بیش  در  تاکنون  داشت: 
کشور  استان های  درصد   ۵۰
جریان  در  و  داشته ام  حضور 
و  کاستی ها  و  کم  و  مشکالت 

همچنین فضاهای ورزش کشور قرار گرفته ام.
اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  سجادی 
بازدید امروز خود از طرح های ورزشی شهرستان  به 
وجود  شازند  شهرستان  در  روستا   ۸۰ گفت:  شازند 
دارد که از هیچ نوع امکانات ورزشی برخوردار نیستند 
و تنها یک سالن ورزشی و یک زمین ورزشی از سوی 
خیرین به حوزه ورزش اهدا شده که نیازمند بازسازی 

است.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقاتی علمی نشان داده که 
بسیاری از استعدادهای ورزشی موفق به خصوص در 
حوزه ورزش قهرمانی از مناطق کم برخوردار کشف 
شده اند بنابراین باید به این مناطق نگاه ویژه داشت. 
سالن  کرد:  خاطرنشان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
لحاظ  به  هندودر  شهر  شهدای  ورزشی  چندمنظوره 
نور و کیفیت کفپوش قابلیت خود را از دست داده و 
حتی در زمان بارندگی احتمال ریزش آب وجود دارد 
که این امر خطرات کار را باال می برد که در جریان 
این بازدید تمهیدات الزم برای تامین اعتبار بازسازی 
این شهرستان  این سالن و دیگر طرح های ورزشی 

اندیشیده شد. 
استاندار مرکری نیز بیان داشت: یکی از مسائل مهم 
سند تحول دولت مردمی سیزدهم که اسفندماه سال 
ورزش  حوزه  به  مربوط  شد  ابالغ  و  منتشر  گذشته 
است و در این سند نسبت به دسترسی و بهره مندی 

عموم مردم به منابع ورزشی تاکید شده است.
ورزش  وزیر  سفر  افزود:  االئمه«  مخلص  »فرزاد 
همین  به  استان  به  بار  دومین  برای  جوانان  و 
دارای  مرکزی  استان  که  چرا  گرفته  صورت  منظور 
درخشان  استعدادهای  و  مناسب  بسیار  ظرفیت های 

در رشته های متعدد و متنوع ورزشی است.

وزیر ورزش و جوانان: وزارت ورزش موتور تولید عزت و پویایی کشور است

سال پنجم - شماره    122

آگهی موضوع کد 914 مجموعه بخش نامه های ثبتی

)فاقد  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
پالک  تحت  کریم  رباط  قصبه  در  واقع  متراژ(  طول 
صفحه   980 ثبت  ذیل  اصلی   160 از  فرعی   154
محمد  حاجی  آقای  بنام  شهریار   8 جلد  دفتر   547
است  گردیده  تسلیم  و  صادر   ، ثبت  توکلی  حسن 
قطعی  سند  برابر  متن  ثبت  مورد  تمامی  سپس   .
 17 شماره  رسمی  اسناد  دفتر   6076 شماره 
مستقر  طاهرآبادی  ایران  بانو  سهم  در  شهریار 
شماره به  وراثت  حصر  گواهی  برابر  نامبرده   که 

دادگاه  یک  شعبه   1385/04/25  –  85/292  
واریز  نامه  گواهی  و  کریم  رباط  عمومی  حقوقی 
 1385/03/09-416 شماره  به  ارث  بر  مالیات 
 فوت و وراث حین الفوت ایشان عبارتند از : 4پسر 
3-محسن  2-سیدهادی  اکبر  :1-علی  های  بنام 
2-نیره  1-زهرا  های:  بنام  4دختر  و  4-سیدحسن 

3-نصرت زمان 4 – سکینه همگی نوابی

مرحومه  وراث  از  احدی  نوابی  حسن  سید  سپس 
شماره  وکالت  سند  بموجب  آبادی  طاهر  ایران 
رسمی  اسناد  دفتر   1400/12/08-39363
شماره وارده  برابر  و  کریم  رباط   29  شماره 

سند  صدور  تقاضای   1401/01/21-436  
 914 کد  اجرای  راستای  در  کاداستری  مالکیت 
و  طول  )تعیین  ثبتی  های  نامه  بخش  مجموعه 
عدم  بعلت  که  نموده  را  ملک(  مساحت  و  ابعاد 
شماره وارده  برابر  مجاور  مالکین  به   دسترسی 

صدور  تقاضای   1401/01/24-2000637  
های  روزنامه  از  یکی  در  آگهی  نشر  و  اداری  اخطار 
پالک  مجاورین  اطالع  به  لذا  نموده  را  کثیراالنتشار 
مرقوم میرساند وقت بازدید از محل و مساحی ملک 
ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 
و  چهارصد  و  یکهزار  سال  ماه  اردیبهشت  )هجدهم 
یک شمسی( میباشد مقتضی است در تاریخ و ساعت 
مقرر در محل حضور بهم رسانید . بدیهی است عدم 
حضور شما مانع از اجرای عملیات مزبور نخواهد شد 

و اعتراض نسبت به تعیین حدود در آینده مسموع 
نخواهد بود.

مجاور شمالی: آقای قربان عابدینی مالک پالک ثبتی 
153 فرعی از 160 اصلی

 – محمدعلی   – محمد   – رضا  آقایان:  شرقی:  مجاور 
ملیحه   – زهره   – خدیجه   – اعظم  ها  خانم  و  محمود 
 155 پالک  مشاعی  مالکین  فرجی  همگی  منصوره   –

فرعی از 160 اصلی
شهرستان  شهرداری  غرب:  و  جنوب   مجاور 

رباط کریم
بابک احمدی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم

آگهی مفقودی مدارک خودرو
چادری  هیوندای  کامیونت  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره  و   4188137 هوشمند  شماره  به  مسقف 
پالک 24 ایران 449 ع 68 بنام محمد انصاری مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است

چهارشنبه 24  فروردین 1401



هنری
گزارش

حمایت بنیاد شهید از فعالیت های ورزشی 
خانواده های شهدا و ایثارگران

پیشنهاد  از  استقبال  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
امضای قرارداد سه جانبه بین بنیاد شهید، فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلوالن و کمیته پارالمپیک، برای پشتیبانی و حمایت 
قهرمانی  و  ورزشی  فعالیت های  از  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 

خانواده های شهدا و ایثارگران اعالم آمادگی کرد.
فدراسیون  در  حضور  با  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید   ،
ورزش های جانبازان و معلوالن جمهوری اسالمی ایران از اردوی 
اعضای تیم پارالمپیک در رشته های مختلف دیدن کرد و ضمن 
موفقیت های  و  معلوالن  و  جانبازان  ورزش  اهمیت  بر  تأکید 
شده  کسب  افتخارات  و  موفقیت ها  افزود:  پارالمپیک،  در  آن ها 
این فدراسیون و سایر فدراسیون های ورزشی حاصل برنامه ریزی 
عرصه  در  ناکارآمدی هایی  چند  هر  و  است  ورزشکاران  تالش  و 
ورزش وجود دارد اما موفقیت های کسب شده ارزشمند است و 

جای تشکر دارد.
وی ادامه داد: حضور ایثارگرانی که در عرصه های مختلف موفق 
موفقیت های  دالیل  از  یکی  و  است  خرسندی  موجب  هستند 
و  تفکر  شدن  نهادینه  خارج،  و  داخل  در  پارالمپیک  تیم های 
تقویت شود. موفقیت  از قبل  بیشتر  باید  ایثار است که  فرهنگ 
این  اکنون  و  است  ایثارگران  تالش  نشانه  پارالمپیک  تیم های 

رشته ها در دوره بالندگی قرار دارند. 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از زحمات و 
معلوالن  و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  مسئوالن  تالش های 
جمهوری اسالمی ایران گفت: وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نسبت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران توجه به سالمت 
جسمی، روحی و معنوی آن ها است. بسیاری از ایثارگران پا به 
این عزیزان  فعالیت های ورزشی در سالمتی  سن گذاشته اند که 

تاثیرگذار است.
این  فعالیت های  توسعه  ضرورت  بر  تاکید  با  هاشمی  قاضی زاده 
فدراسیون برای خدمت به جامعه ایثارگری در عرصه های ورزشی 
برای همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با فدراسیون ورزش های 

جانبازان و معلولین جمهوری اسالمی ایران اعالم آمادگی کرد. 
معاون رئیس جمهور گفت: بنیاد شهید نقش جدی در تأسیس 
مجموعه های ورزشی برای آماده سازی ورزشکاران برای حضور در 
بازی های پارالمپیک داشته و پشتیبان این ورزشکاران است، در 
معلوالن  و  ورزش جانبازان  به  ویژه ای  توجه  نیز  دولت سیزدهم 
ادامه  امروز  بازدید  از  هدف  و  داشت  خواهیم  آن  ورزشکاران  و 
تقویت  جهت  در  پارالمپیک  مجموعه  و  بنیاد  بین  همکاری 

همکاری ها است.  
به  ایثارگران  ورزش  اهمیت  بر  توجه  با  هاشمی  زاده  هاضی 
با  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  بر همکاری  فرزندان شهدا  ویژه 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن جمهوری اسالمی ایران 
و  ورزشکاران  پارالمپیک،  گفت:  مدال آوران  درباره  و  کرد  تأکید 
پارالمپیک که همواره در مسابقات ورزش های گروهی  قهرمانان 
وزنه برداری،  مانند  فردی  ورزش های  و  نشسته  والیبال  همچون 

تیراندازی و غیره پیروز بوده اند، افتخار کشور هستند.
زیرساخت ها برای خدمت به ایثارگران توسعه یابد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر لزوم بهره برداری 
از پروژه های ناتمام برای خدمت به ایثارگران تأکید کرد و گفت: 
برای  و  یابد  توسعه  ایثارگران  به  برای خدمت  زیرساخت ها  باید 
تجهیز خانه های ایثار که از ۱۵ سال قبل کلنگ زنی آن آغاز شده 

اقدام شود.
نشاط  روحیه  حفظ  اهمیت  بر  تأکید  با  هاشمی  قاضی زاده 
خانواده های شهدا و ایثارگران، گفت: فدراسیون می تواند در عرصه 
ایثارگران کمک کند و کار  ورزش حرفه ای خانواده های شهدا و 
استعدادیابی را انجام دهد. ما هم وظیفه حمایت از شما را داریم و 
از شما در این زمینه طلب کمک می کنیم تا بتوانیم مراکز ورزشی 
اردویی  و  ورزشی  فعالیت های  برای  برنامه ای منسجم  و  فعال  را 

خانواده های شهدا و ایثارگران داشته باشیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ابتدای این بازدید ضمن 
حضور در محوطه فدراسیون و قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بر 

مزار شهید گمنام از بخش های مختلف فدراسیون بازدید کرد.
تیراندازی  رشته های  در  پارالمپیک  ملی  تیم  اردوی  از  بازدید 
مردان و زنان، سالن والیبال نشسته و سالن دو و میدانی از جمله 

برنامه های قاضی زاده هاشمی بود.

»اقیانوس پشت پنجره« به لهستان رسید

به بخش  زاده  نبی  بابک  بلند  فیلم  اولین  فیلم سینمایی »اقیانوس پشت پنجره«   
مسابقه جشنواره کینوالب لهستان راه یافت. کینوالب یک جشنواره بین المللی فیلم 
این  برای کودکان و نوجوانان است که هر ساله در ماه ژوئن در شهرهای مختلف 
کشور با نمایش فیلم های راه یافته به بخش مسابقه برای مخاطبان بین ۴ تا ۱۸ 
سال برگزار می شود و معموال فیلم هایی از سراسر جهان که از نظر کیفیت هنری غنی 
هستند و پیام های مهمی را منتقل می کنند انتخاب و داوری می شوند. طبق آمار 
منتشر شده هر ساله تقریباً ۱۱ هزار بیننده در این جشنواره فیلم می بینند. امسال 
در بخش مسابقه این جشنواره ۵۰ فیلم کوتاه، ۹ فیلم بلند سینمایی و هشت فیلم 

مستند انتخاب شده و داوری می شوند. 
تولیدات  از  زاده  نبی  بابک  بلند  فیلم  اولین  پنجره،  پشت  اقیانوس  سینمایی  فیلم 
بین  حضور  چندین  از  پس  که  است  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
فیلم های  جشنواره  سیزدهمین  از  نوجوان  و  کودک  فیلم   بهترین  جایزه  المللی، 
ایرانی سان فرانسیسکو و پروانه زرین بهترین فیلم نوجوان، جایزه اصلی یونیسف و 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر از سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان و جایزه بزرگ هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 

»زیروپالس« روسیه را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سید مهرداد ضیایی که در شب های 
ماه مبارک رمضان سریال »نجال ۲« 
آنتن  روی  را   »۴ سرنوشت  »از  و 
 »۲ »نجالی  از  گوید:  می  دارد، 
کرده  دریافت  خوبی  بازخوردهای 
همچون  مجموعه  این  گویا  و  است 
زیادی  مخاطبان  خود  اول  سری 
ایفاگر  سریال  این  در  که  او  دارد. 
نقش شیخ ابراهیم )پدر نجال( است، 
فکر می کند نقشش در سری دوم، 
رفته و حضور  از دست  بعضی جاها 

کمرنگی دارد.
را   »۲ »نجال  اینکه  درباره  ضیایی 
چطور می بیند و ارزیابی اش از این 
چیست؟  دارد  که  نقشی  و  سریال 
خاطرنشان کرد: بنا بر بازخوردی که 
خودم شخصاً از کار گرفتم، به نظرم 
سریال موفقی بوده و استقبال عموم 
چیزی  از  کم  دست  دوم،  سری  از 
بود.  بیشتر  کردم  می  فکر  من  که 
نقشم  بازیگر  یک  عنوان  به  هم  من 
که  طور  همان  داشتم.  دوست  را 
پدر  ابراهیم،  شیخ  نقش  دانید  می 
سری  در  که  می کنم  بازی  را  نجال 
با این تفاوت  اول هم حضور داشتم 
فراز  دوم  سری  در  کاراکتر  این  که 
به  البته  دارد،  بیشتری  فرودهای  و 
شیخ  حضور  جاها  از  بعضی  گمانم 
یعنی  است؛  رفته  دست  از  ابراهیم 
جایی که باید وجود می داشت وجود 

ندارد.
وی سپس خبر داد که تصویربرداری 
ولی  دارد  ادامه  همچنان   »۲ »نجال 
کار او به تازگی در این مجموعه به 

پایان رسیده است.
دار  دنباله  های  سریال  موفقیت 

بستگی به شرایط دارد
»مختارنامه«،  های  سریال  بازیگر 
»آشپزباشی«،  ها«،  »معراجی 
سرنوشت  »از  و  »گاندو«  »کیمیا«، 

نظرتان  اینکه  به  پاسخ  در   »۴
بودن سریال های  دار  دنباله  درباره 
کنید  می  فکر  و  چیست  تلویزیون 
از  بعد  معموالً  هایی  سریال  چه 
شوند؟  می  موفق  اول  سری  پخش 
بیان کرد: در سریال هایی که از دید 
دست  قطعاً  هستند،  موفق  عموم 
افتند  می  فکر  به  تولید  اندرکاران 
تولید  نیز  را  بعدی  های  سری  که 
جای  همه  در  اتفاق  این  که  کنند 
مورد  در  حتی  است؛  مرسوم  دنیا 
یکی  در  خصوص  به  سینمایی  آثار 
دو دهه اخیر که اتفاقا خیلی هم از 
در  است.  شده  استقبال  مسئله  این 
ایران هم به همین شکل است ولی 
اینکه سریال ها بتوانند با ادامه فصل 
های جدیدشان موفق شوند، بستگی 
به شرایط تولید دارد که چقدر بتواند 
موفقیت سری اولش را حفظ کند و 

مخاطبش را همچنان نگه دارد.
»از سرنوشت« جذاب تر می شود

ضیایی که در سه فصل از مجموعه 
»از سرنوشت« حضور داشت، درباره 
فصل چهارم این مجموعه و نقشش 

در این سریال که در شب های ماه 
سیما  دو  شبکه  از  رمضان  مبارک 
ارائه  توضیحاتی  شود،  می  پخش 

کرد.
سرنوشت  »از  سریال  در  گفت:  وی 
۴« هم مخاطب طبیعتا با شخصیت 
آشنایی  قبلی  های  فصل  در  من 
پیدا کرده است و مرا می شناسند، 
بنابراین توضیح خاصی درباره نقشم 
ندارم فقط بگویم که در سری چهارم 
اتفاقات، جالب تر می شود  یکسری 
دنباله  درباره  ببینید.  تا  بماند  که 
کشیدن  و  مجموعه  این  بودن  دار 
حتما  گفت  باید  چهار،  فصل  تا  آن 
که  بوده  اندازه ای  به  بازخوردها 
آنقدر  و  کند  پیدا  ادامه  داستان 
فکر  تهیه کننده  که  داشته  مخاطب 
بسازد،  هم  را  چهارم  سری  کند 
هم  را  مخاطبان  نظر  باید  بنابراین 

شنید.
عجیبی  چیز  کردن  رقابت  خود  با 

است
این بازیگر در بخشی دیگر از صحبت 
درباره  نظرش  اینکه  درباره  هایش 

رقابت شبکه های تلویزیون چیست؟ 
اساساً  می کنم  فکر  من  کرد:  اظهار 
آزاد  فضای  یک  به  متعلق  رقابت 
تلویزیون ما متعلق  است. زمانی که 
به بخش حاکمیتی است که نمی شود 
با آن رقابت کرد تا اینکه خودش با 
رقابت  خود  با  کند.  رقابت  خودش 
عجیبی  چیز  نظرم  به  هم  کردن 
به سیر  است. در بحث های مربوط 
قبیل موضوعات،  این  از  و  و سلوک 
خودشان  با  ها  آدم  است  ممکن 
رقابت داشته باشند اما صحبت ما بر 
سر سیر و سلوک عارفانه نیست بلکه 

بر سر یک موضوع واقعی است.
سید مهرداد ضیایی در پایان گفت: 
دارد  دولتی  بودجه  که  دستگاهی 
با خودش  نمی تواند خودش  طبیعتاً 
در  رقابت  اینکه  مگر  کند،  رقابت 
که  باشد  بودجه  یا  و  ممیزی  بخش 
بودجه ها یکی است و  آن هم، همه 
بنابراین  شود  می  صادر  جا  یک  از 
فعال  خصوصی  بخش  که  زمانی  تا 
نباشد، من شخصا نمی توانم اصال در 
مورد این قضیه چیزی متصور شوم.

سید مهرداد ضیایی :

نقشم در »نجال ۲« کمی از دست رفت

گزارش

۲۰ سالن به چرخه اکران سینمای 
کشور اضافه شد

همزمان با هفته هنرانقالب اسالمی ۲۰ سالن از ۸۶ سالن سینمای 
تازه تاسیس و بازسازی شده، به چرخه اکران سینمای ایران اضافه 

خواهند شد.
 این ۲۰ سالن سینما در ۱۸ شهر قرار دارند که در فاز دوم طرح 

توسعه مورد بازسازی و احداث قرار گرفته اند.
توسعه سینماهای شاهد تهران، بهمن سبزوار، مهر همدان، هجرت 
آزادی  آبادان،  کیهان  تبریز،  بهمن  گنبد،مهرکوهسنگی مشهد، ۲۹ 
ارومیه، فلسطین بروجرد، مهرمادر دزفول، بهمن آزادشهر، مهرهماگ 
آزادی  نوشهر،  همافران  تبریز،  قدس  کرمانشاه،  بیستون  بجنورد، 
آبادان، نایسر سنندج و گلدشت اصفهان و… از جمله پروژه های فاز 
دوم طرح توسعه سینماهای حوزه هنری هستند که در هفته هنر 
انقالب اسالمی، تنها ۲۰ سالن از مجموع ۸۶ سالن فعالیت خود را 

آغاز خواهند کرد.
در ادامه نیز بخشی از این سالن ها تا عید فطر ۱۴۰۱ و بخشی دیگر 

تا پایان سال رونمایی خواهند شد.
همزمان با پایان فاز دوم طرح توسعه، موسسه »بهمن سبز« فرآیند 
ساخت سینماهای فاز سوم  این طرح را در سراسر کشور آغاز کرده 
در دست  را  دیگر  سینمایی  سالن  احداث ۱۲۵  اکنون  هم  و  است 

ساخت دارد.
توسط  سالن   ۶۵ سینمایی   سالن های  توسعه  طرح  نخست  فاز  در 
موسسه بهمن سبز در شهرهایی چون سقز، ارومیه،شاهرود، کاشان، 
اکران  به چرخه  و   بازسازی  و  احداث   ... و  آبادان، مشهد  اصفهان، 

سینماهای کشور افزوده شدند.

دو سالن سینما به نام شهید آوینی و 
زنده یاد مالقلی پور مزین شد

سالن های نمایش سازمان سینمایی به نام های شهید آوینی و زنده 
یاد مالقلی پور نامگذاری شدند.

 همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی و سالروز شهادت سیدمرتضی 
یاد رسول  زنده  نام  به  نمایش سازمان سینمایی  دو سالن  آوینی 

مالقلی پور و شهید سیدمرتضی آوینی نام گذاری شدند.
جدید  تابلوهای  نصب  با  سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی  محمد 
سخنان  سینمایی طی  همکاران  و  مدیران  جمع  در  سالن ها  این 
کوتاهی گفت: مرحوم مالقلی پور نماد سینماگر متعهد، عدالت جو 
و تصویرگر حماسه های این سرزمین و  شهید آوینی چراغ راه هنر 

و سینمای انقالب است.
قلم  اهل  شهدای  سید  آسمانی،  پرواز  از  دهه  سه  داد:  ادامه  وی 
می گذرد و امروز، بیش از گذشته توجه به آرا، افکار، اندیشه ها و 

تجربیات او ضروری به نظر می رسد. 
پاک  دامان  در  شده  متولد  هنرمند  آوینی،  شهید  وی،  گفته  به 
و  آرمان ها  به  وفادار  حال  عین  در  و  پیشرو  بود،  اسالمی  انقالب 
درک  را  اسالمی  انقالب  که  نسلی  بالندگی  و  رویش  به  امیدوار 

کرده بود. 
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه زمانه ما، روزگار تبلیغات و 
هوچی گری رسانه هایی است که حقیقت را به هزار ترفند معامله 
این  در  ساخت:   خاطرنشان  می کنند.  منافع  قربانی  را  مصالح  و 
هیاهوی پر زرق و برق، سینماگرانی چون زنده یاد رسول مالقلی 
پور و سید مرتضی آوینی می توانند تراز حرکت بر مسیر روشنگری 
از  که  شاکریم  را  خدا  باشند.  انقالبی  و  متعهد  هنرمند  الگوی  و 

عزیزان، گنجینه ای باشکوه باقی مانده است.
وی با اشاره به روز هنر انقالب یادآور شد: روز هنر انقالب اسالمی، 
روزی فرخنده و اشاره ای به پیوند دیرینه نظام  با فرهنگ و هنر 
زنان  بود.  بسیاری  هنرمندان  رویش  محل  اسالمی،  انقالب  است. 
و مردان بزرگواری که در ساحت هنر، حماسه آفریدند و لحظات 
پرشکوه تاریخ چهل ساله این سرزمین و مردمان قهرمانش را ثبت 
کردند. سینماگران در این میانه، سهمی به سزا داشتند و چهره های 
چون مالقلی پور و شهید آوینی نگین های درخشان سینمای دفاع 

مقدس به مثابه ناب ترین دستاورد این جهاد چهل ساله هستند.
به مثابه  یاد مالقلی پور و شهید آوینی  خزاعی عنوان کرد: زنده 
چراغ راه هستند و  نیاز است در گام دوم انقالب، مسیر حرکت به 
سمت سینمای انقالبی، پاک و متعالی را با اراده مضاعف بپیماییم. 
و  آوینی  بزرگوار  اندیشه های شهید  و  افکار  بازشناسی شخصیت، 

مشی و منش زنده یاد مالقلی پور، همراه ما در این مسیر است.
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سیف اهلل صمدیانـ  عکاس و فیلم سازـ  
درباره فعالیت عکاسان خبری و مستند 
فعالیت  متأسفانه  می گوید:  اجتماعی 
اجتماعی  مستند  و  خبری  عکاسان 
است؛  کم شده  اخیر  سال  دو سه  در 
چراکه عکاسان یا باید با هزینه شخصی 
و یا با حمایت رسانه و آژانسی که در 
آن فعال هستند مجموعه های عکس را 
کار کنند ولی این امر نسبت به گذشته 
کمتر اتفاق می افتد و به ندرت شاهد 
این هستیم که عکاسان به دنبال یک 
سوژه مستند اجتماعی در یک استان 

دیگر یا خارج از کشور بروند.
ادامه  در  سال  تصویر  جشن  دبیر 
همین  می کند:  بیان   ، صحبت هایش 
در  جدی  فعالیت  تا  شده  موجب  امر 
چاپی  رسانه های  ویژه  به  رسانه ها 
کمرنگ شود. طبیعتا زمانی که فعالیت 
می شود،  کمرنگ  عکاسان  جدی 
تبعاتش در تصویر سال هم نمود پیدا 
می کند ولی در دوره اخیر سعی کردیم 
مهم  موارد  دوره های گذشته  همچون 
دست  از  را  خبری  عرصه  در  تصویر 
کارهای  عمده  حال  این  با  ندهیم. 
دوره  نوزدهمین  در  اجتماعی  مستند 
محلی  عکاسان  به  تصویر سال  جشن 

یا نوپا تعلق داشتند.
او در راستای تأثیر کاهش فعالیت جدی 
بر  اجتماعی  عکاسی خبری و مستند 
جشن تصویر سال بیان می کند: باوجود 
این امر در دوره نوزدهم بسیار بیشتر 
از دوره های قبل عکس داشتیم؛ چون 
حتی اگر تعداد عکس های موبایلی را 
هم در نظر بگیریم به حدی زیاد بود که 
مجبور شدیم دو تا از اتاق های گالری 
اختیار عکس های موبایلی  را در  نامی 

قرار دهیم؛ یعنی حدود ۴۰۰ فریم از 
بین ده ها هزار عکسی که برای بخش 

موبایلی ارسال شده بود.
همچنین  می دهد:  ادامه  عکاس  این 
در بخش های خبری نیز بجز عکاسان 
طی  که  شاخصی  عکاسان  داخلی، 
کرده  فعالیت  ایران  از  خارج  سال 
که  سعیدی  مجید  همچون  بودند 
امین  یا  بود  کرده  کار  افغانستان  در 
زمستانی  المپیک  مسابقات  از  جمالی 
پکن برای ما گزارش تصویری فرستاده  
بودند. با این حال در دوره نوزدهم به 
خاطر اتفاقاتی که مثال در اصفهان رخ 
حضور  حرفه ای  خبری  عکاسان  داد، 
عکس های  داشتند  اگر  یا  نداشتند 
ولی  ندادند.  ارائه  بنابر دالیلی  را  خود 
اول  مرحله  عکس های  از  منتخبی  ما 
توسط  که  را  رود  زاینده  تجمعات 
در  بود  شده  ثبت  اصفهان  عکاسان 
طور  به  دادیم.  نمایش  خبری  بخش 
کلی هر چقدر که در مطبوعات ایران 
به  را  آن  نمود  ببینید  خبری  عکس 
هم  سال  تصویر  در  نسبت  همان 

می بینید.
بر  کرونا  تأثیرات  درباره  صمدیان  از 
می گوید:  می پرسیم.  تصویر  دنیای 
کرونا چیزی نبود که تنها در یک عرصه 
و در یک بخش از هنر جهان بخواهیم 
تفاوتش را ببینیم. کرونا شکل برخورد 
ذهنی عکاسان را با جهان اطرافشان به 
لحاظ بصری تغییر داد و به طور کلی 
بر جهان بینی عکاسان، فیلم سازان و 
داشته  قطعی  تأثیر  کاریکاتوریست ها 
است. کرونا موجب شد که در برخورد 
عاطفی با موضوعات اطرافمان و حتی 
تصویر همه چیز خیلی تغییر کند؛ این 

هنرمند  مقام  در  هم  من  برای  تغییر 
بود و هم در مقام برگزارکننده جشن 
ادامه می دهد: فضای  او  تصویر سال.  
اثرات مثبت و منفی  مجازی در کنار 
که برای بشر داشته است، فضای ارائه 
سریع تری را در دسترس انسان ها قرار 
بودید،  خانه  در  اگر  یعنی  است؛  داده 
در  یا  و  نداشته  رفتن  بیرون  امکان 
عکاسی  می توانستید  بودید،  قرنطینه 
کنید و سریع آن را نمایش دهید. ولی 
محدودیت هایی  با  عمومی تر  ارائه  در 
مواجه بودیم؛ به لحاظ ورود تماشاچی 
به سالن و رعایت پروتکل ها. با این حال 
در این مدت کوتاه نیامدیم و حداکثر 
تالش خود را کردیم که گالری هایمان 
نگه  باز  محدودیت  اعمال  با  حتی  را 
بعدی  دوره  اینکه  به  باتوجه  داریم. 
جشن تصویر سال با بیستمین سالگرد 
صمدیان  از  بود  خواهد  مصادف  آن 
دوره  این  برای  که  برنامه هایی  درباره 
در نظر گرفته اند، سوال می کنیم. پاسخ 
جشن  سالگی  بیست  برای  می دهد: 
ویژه ای  بسیار  برنامه های  سال  تصویر 
خودش  نوع  در  که  داشت  خواهیم 
بی نظیر  ایران  تصویری  فرهنگ  برای 
با  همزمان  آینده  دوره  در  بود.  خواهد 
به  را  دیگری  فضاهای  هنرمندان  خانه 
 ۲۰ از  چکیده ای  نمایشگاهی  انعکاس 
سال گذشته ایران در عرصه های مختلف 
و  پوستر  گرافیک،  کاریکاتور،  عکاسی، 
همچنین  داد.  خواهیم  اختصاص  فیلم 
ارائه و فراخوان ما در تصویر سال تفاوت 
چشم گیری خواهد داشت که به موقع 

اعالم خواهیم کرد.
او بیان می کند که در آستانه بیستمین 
نظر  در  تصویر،  فیلم  جشنواره  دوره 

بین المللی  جشنواره  دوره  اولین  دارند 
»سینمای  عنوان  تحت  را  خود  فیلم 
تک نفره« )مولف( برگزار کنند و اضافه 
کرد: »جشنواره فیلم تصویر افتخار دارد 
از امسال بخش بین المللی خود را برای 
اختصاص  فیلم ها  از  گروه  این  نمایش 
»جایزه  عنوان  تحت  جایزه ای  و  دهد 
فیلمسازان  به  کیارستمی«  عباس 
و  داستانی  بخش های  در  برگزیده 
می دهد:  ادامه  او  کند.«  اهدا  مستند 
امسال یک جایزه برای بخش هنر جدید 
مالتی  آرت،  ویدیو  فیلم های  شامل  که 
مدیا، موزیک ویدیو و شکل های دیگری 
از فیلم سازی در جهان امروز با انقالب 
دیجیتال هست خواهیم داشت. درواقع 
در جایزه »هنر جدید« به هر شکلی به 
غیر از شکل های رایج مستند، انیمیشن، 
مستند  حتی  و  داستانی  کوتاه  فیلم 
تجربه جایزه خواهیم داد. همچنین در 
بهترین  به  بیستم  سال  از  ملی  عرصه 
فیلم چه مستند و چه داستانی جایزه ای 
به نام یکی از فیلم سازان معتبر خواهیم 
اعالم  را  آن  جزئیات  بعدا  که  داشت 

خواهیم کرد. 
سال  تصویر  دیگر  های  حوزه  »در 
چطور؟« بیان می کند: برای بین المللی 
ارائه،  امکانات  حوزه ها  همه  کردن 
به  نداریم  را  الزم  اجرایی  و  زمانبندی 
فیلم  جشنواره  به  فعال  جهت  همین 
سایر  در  ولی  کرد  خواهیم  بسنده 
تجریبات  از  استفاده  با  حتما  حوزه ها، 
دوره های گذشته ارائه بسیار پخته تری را 
خواهیم داشت. البته شاید در سال های 
عمومی  موضوعات  در  بتوانیم  آینده 
مسابقه  بخش  در  را  بیشتری  جمع 

داشته باشیم.

سیف اهلل صمدیان :

فعالیت عکاسان خبری و مستند اجتماعی در دوران کرونا کم شد
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برنامه  از  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
شهادت  مناسبت  به  انقالب  هنر  های 
عکس  نمایشگاه  وبرپایی  آوینی  شهید 
کمال  حاج  کاروانسرای  در  هنرمندان 
امام  ترابی  السالم  حضورحجت  با  که 
سپاه  فرمانده  شهیری  سرهنگ  جمعه 
کریم  رباط  شهرستان  مسئولین  دیگر  و 
افتتاح  برگزار شده  که توسط هنرمندان 

و بازدید نمود.
با  بازدید  این  در  احمدی  امید  دکتر   
تمرین خوشنویسی  و  در کالس  شرکت 
اند  شده  عجین  هنر  با  انسانها   : گفت 

وروح وروان انسان همراه با هنراست .
انسان  اعتالی  رسالتش  هنر  افزود:  وی 
هنرمندان  واین  است  انسانی  کرامت  و 
هستند که توان هنری خودرا در اختیار 

بشریت قرار می دهند.
و  خواستگاه  ایران  داد:  ادامه  احمدی 

از  خوشنویسی  و  است  هنر  سرزمین 
با  که  است  اسالمی  هنرهای  جمله 
و  فرهنگ  تاریخ،  در  تمام  برجستگی 
این هنر  و  آفرینی کرده  نقش  ما  تمدن 
چنان اوج گرفته و منزلت یافته و قلمرو 
ایران را  یافته که می توان  آن گسترش 
جهان  در  خوشنویسی  هنر  دار  پرچم 

اسالم معرفی کرد.
هنر  های  برنامه  در   : گزارش  این  بنابر 
توسط  هفته  یک  مدت  به  که  هفتم 
در  کریم  رباط  شهرستان  هنرمندان 
کاروانسرای حاج کمال برگزار می شود با 
آموزش خوشنویسی به هنرجویان ، نقاله 
، میزبانی  نویسی  ، شعر، داستان  خوانی 
نمایشگاهی  برپایی  وهمچنین  شود  می 
نویسندگان  مشهور،  هنرمندان  از عکس 
، کارگردانان ، بازیگران و....در این مکان 

برای بازدید عموم مردم برپا شده است.

افتتاح برنامه های هنر هفتم در رباط کریم 

به مناسبت روز هنر انقالب اسالمی

در  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
شهر  خانه  تصفیه  محل  از  بازدید 
پرند موضوع انتشار بوی نامطوع و 
راستی ازمایی محل منشا انتشاربوع 

مورد رسیدگی وبازدید قرار گرفت
شهرستان  فرماندار  احمدی  امید   
کاظمی  السالم  حجت  رباط کریم، 
حمیدرضا  پرند،  شهر  جمعه  امام 
حسین  شهردار،  اله یاری 
اسالمی،  شورای  رئیس  کسمرادی 
آبفای  اداره  رئیس  الکایی  سعید 
رسولی  تهران،  استان  جنوب غرب 
در  همراهان  و  پرند  آبفای  رئیس 
محل تصفیه خانه پرند حاضر شده 
و از قسمت های مختلف تصفیه خانه 
بازدید و در جریان روند تصفیه آب 

قرار گرفتند.
بازدید  این  در  شهرستان  فرماندار 
دقیقی  اطالعات  اکنون   : گفت 
به  توجه  با  ندارد  بووجود  منشا  از 

بوی  اصلی  منشا  معرفی  در  ابهام 
کارگروه  تشکیل  با  آزاردهنده 
،همچنین برگزاری جلسه با حضور 
استانی  زیست  محیط  مدیران 
محل  در  شهرستان  مسئوالن  و 
تا  رسیدگی   موضوع  فرمانداری 
معضل بوی نامطبوع برطرف گردد.

گفتنی است در این بازدید:مدیران 
آب و فاضالب با بیان توضیحات و 
ذکر دالیل اعالم کردند بوی تعفن 
وضعیت  شهرو  در  شده  متصاعد 
تصفیه خانه های  به ویژه  تاسیسات 
آب و فاضالب، شبکه توزیع، خطوط 
انتقال وهیچ یک از تاسیسات آبفای 
عامل انتشار این بو نیستند. و تمام 
ورودی های فاضالبی که به رودخانه 
شور وارد می شده مسدود و همگی 
می شود  هدایت  تصفیه خانه  به 
تصفیه  این  در  الزم  واستاندارهای 

خانه رعایت شده است.

بازدید فرماندار رباط کریم  از 
رودخانه شور ومکان تصفیه خانه 

فاظالب شهری پرند
خبر

 آئین تودیع و معارفه رئیس مخابرات شهرستان
 رباط کریم برگزار شد

نوشتار

با  تهران  استان  مدیرکل مخابرات 
حضور در دفتر فرماندار رباط کریم 
رئیس جدید مخابرات شهرستان را 

معرفی کرد.
رئیس  معارفه  و  تودیع  آئین   
رباط  شهرستان  جدید  مخابرات 
احمدی  امید  حضور  با  کریم 

فرماندار حجازی فر مدیر مخابرات 
فرمانداری  دفتر  در  تهران  استان 

برگزارشد.
در این مراسم  اسفندی  با حکم 
تهران   استان  مخابرات  مدیرکل 
مخابرات شهرستان  رئیس  بعنوان 

رباط کریم  منصوب شد.

استان  برق  کل  حضورمدیر  با 
مشکالت  بررسی  جلسه  تهران 
دولتی  صنعتی  شهرکهای  برق 
دکتر  ریاست  به  خصوصی  و 
شهرستان  فرماندار  احمدی 
جلسات  سالن  در  کریم  رباط 

فرمانداری برگزار شد
برق  مشکالت  بررسی  جلسه   
شهرستان با حضور امید احمدی 
 ، کریم  رباط  فرماندار شهرستان 
مهندس قاسم  شهابی مدیرعامل 
تهران   استان  برق  توزیع  شرکت 

، معاونین برق استان وفرمانداری  
، نظری بخشدار مرکزی  واعضای 
صنعتی  شهرکهای  مدیره  هیت 
محل  در  ودولتی  خصوصی 

فرمانداری برگزار شد.
کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
در این جلسه گفت : بخش اعظم 
اقتصاد استان تهران با وجود قرار 
در  صنعتی  شهرکهای  گرفتن 
شهرستان  جغرافیایی  سرزمین 
امر  این  که  است  کریم  رباط 
نیازمند حمایت از تولید و کمبود 

مورد  برق  تامین  ها   واحد  برق 
صنعتی  شهرکهای  در  آنان  نیاز 

است
اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
کمبود تولید برق در کشور وجود 
قطعی  موضوع  در خصوص  دارد 
می  صنعتی  شهرکهای  برق 
توانیم به صورت تفاهم به مدیران 
روز  وتعیین  صنعتی  شهرکهای 
شرکت  توسط  واعالم  خاص 
برق از زیاندهی بیشتر واحدهای 
تولیدی جلوگیری کنیم که ایمن 

ستاد  عنوان  به  تواند  می  امر 
تسهیل به تولیدکمک کند.

گفت:  ادامه  در  احمدی  امید 
و  معابر  در  امنیت  و  روشنایی 
باید  شهرستان   ارتباطی  راهای 
ذیربط  دستگاههای  توسط 
فرمانداری  ومجموعه  شود  انجام 
تامین   در خصوص  دارد  آمادگی 
و  آباد  وهن  جاده  روشنایی 
محل  از  برق  اداره  با  شهریار 
همکاری  افزوده  ارزش  درآمد 

کند.

جلسه بررسی مشکالت برق شهرکهای صنعتی 
شهرستان رباط کریم برگزار شد

خبر
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بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از شرکت های دانش بنیان خبر

بهینه سازی مصرف سوخت   شرکت 
توانمندی های  شناسایی  فراخوان 
بخش   ۳ در  دانش بنیان  شرکت های 
بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان 
و مسکن، بهینه سازی انرژی در بخش 
صنعت و بهینه سازی انرژی در بخش 

حمل و نقل منتشر کرد.
مصرف  بهینه سازی  شرکت   
صحبت  منظور    تحقق  به  سوخت 
سال  در  انقالب  معظم  رهبر  های 
اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید، 
شناسایی  به  نسبت  دارد،  نظر  در 
و  توانمندی ها  از  بهره مندی  و 
و  ایده ها  طرح ها،  نیز  و  ظرفیت ها 
دانش بنیان،  شرکت های  پروژه های 
پارک های  دانشگاه ها،  پژوهشکده ها، 
و  فناوری،سرمایه گذاران  و  علم 
 ،)VC( خطرپذیری  سرمایه گذاران 
مصرف  سازی  بهینه  حوزه   در  که 
سوخت و کارایی انرژی در بخش های 
حمل ونقل  صنعت،  ساختمان، 
از  می کنند  فعالیت  وکشاورزی 
این  کند.  اقدام  فراخوان  این  طریق 
بهینه سازی  بخش   ۳ در  فراخوان 
انرژی در بخش ساختمان و مسکن، 
صنعت  بخش  در  انرژی  بهینه سازی 
بخش  در  انرژی  بهینه سازی  و 
است.  شده  منتشر  نقل  و  حمل 
بخش  در  انرژی  بهینه سازی  بخش 
ساختمان و مسکن شامل موضوعاتی 
سامانه های  هوشمندسازی  همچون 
گرمایش و سرمایش، هوشمندسازی 
گاز  کنتورهای  هوشمند  مدیریت  و 
ساختمان های مسکونی، سیستم های 
ساختمان  در  انرژی  مدیریت 
فناوری های  توسعه   ،)BEMS(
انرژی  کارایی  با  گرمایش  نوین 
چگالشی،  )بویلرها،پکیج های  باال 
بخاری های رده برچسب انرژی A و 
و...(،  آبگرمکن های دیواری   ،C و   B
توسعه فناوری های پمپ های حرارتی 
تولید  سامانه های   ،)GHP( گازسوز 
 ،)CHP( توان  و  حرارت  همزمان 
در  انرژی  بهینه سازی  و  ممیزی 
ایده های  و  طرح ها  ساختمان، 
مصرف  کاهش  کاربردی  و  خالقانه 
مسکونی،  ساختمان های  در  سوخت 
توسعه  و  تولید  و...،  تجاری  اداری، 
نوین  حرارتی  عایق های  و  مصالح 

 ،)PCM( دهنده  فاز  تغییر  )مواد 
کم گسیل  شیشه های  نانو،  عایق های 
و...(، طراحی و توسعه ساختمان های 
انرژی  مصرف  )با  انرژی  زیرو  نت 
خالص صفر(، بررسی الگوی معماری 
کشور  مختلف  مناطق  در  روستایی 
خالقانه  ایده های  و  طرح ها  ارائه  و 
سوخت  مصرف  کاهش  کاربردی  و 
راهکارهای  روستایی،  خانه های  در 
در  سوخت  مصرف  کاهش  عملیاتی 
و  مسکن  ملی  نهضت  طرح  کلیات 
این  در  شده  ساخته  ساختمان های 
طرح و پلتفرم نرم افزاری و اپلیکیشن 
و  برنامه ریزی  ثبت،  منظور  به 
بخش  در  انرژی  مصرف  مدیریت 

خانگی و تجاری است.
در  انرژی  بهینه سازی  بخش  در 
بخش صنعت شامل موضوعاتی مانند 
امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده 
انرژهای تجدیدپذیر در بخش های  از 
سیمان،  )فوالد،  صنعت  مختلف 
بهینه  مدل سازی  و...(،  پتروشیمی 
صنعت  در  سوخت  مصرف  سازی 
بهبود  عملیاتی  راهکارهای  کشور، 
بازرسیاستانداردهای  و  اجرا  ارتقاء  و 
ظرفیت ها  راهکار ها،  صنعت،  حوزه 
بازار  فعال سازی  سازوکارهای  و 
طرح ها   ، انرژی  مصرف  بهینه سازی 
کاربردی  و  خالقانه  ایده های  و 
چاه های  در  سوخت  مصرف  کاهش 
کشاورزی، فناوری های ارتقاء راندمان 
نیروگاهی)گازی،بخاری  واحدهای 
تزریق  نظیر  ترکیبی(  سیکل  و 
هوای  خنک سازی  توربین،  به  بخار 
از  استفاده  کمپرسور،  به  ورودی 
نصب  بویلر،  زیرکش  آب  حرارت 

پره های  تنظیم  انجام  اکونومایزر، 
مشابه،  سایرموارد  و  توربین ها 
انرژی  مدیریت  نوین  راهکارهای 
کننده  مصرف  اصلی  تجهیزات  در 
و  نیروگاه ها،هوشمندسازی  در  انرژی 
صنعتی:  فرآیندهای  دیجیتالی کردن 
اشیا  اینترنت  فناوری های  از  استفاده 
مدیریت  جهت  مصنوعی  هوش  و 
نرم افزارهای  و  فرآیندها  در  انرژی 
شده  جمع آوری  اطالعات  تحلیل 
فناوری های  تولیدی،  فرآیندهای 
و  صنعتی  پربازده  مشعل های 
Low- نیروگاهی مانند مشعل های

و  شعله  بدون  مشعل های   ،  NOX
کوره ها  در  یکنواخت  دمای  با  شعله 
فناوری های  احتراق،  محفظه های  و 
فرآیندهای  در  بهینه سازی  نوین 
فوالد،شامل کک سازی، ریخته گری، 
نورد گرم و سرد، فوالدسازی و افزایش 
کوره های  و  بلند  کوره  در  راندمان 
نوین  فناوری های  الکتریکی،  قوس 
سیمان  تولید  فرآیند  در  بهینه سازی 
نظیر بازیافت حرارت، افزایش راندمان 
سوخت  بکارگیری  و  دوار  کوره های 
فناوری های  پسماند،  نظیر  جایگزین 
حرارتی  مبدل های  و  انرژی  بازیافت 
فناوری های  مانند  باال  راندمان 
جهت  دودکش ها  از  حرارت  بازیافت 
ورودی  آب  درگرمایش  استفاده 
احتراق،  هوای  گرمایش  بویلرو  به 
فناوری های  سرمایش،  و  برق  تولید 
انرژی  بازیافت  در  توربواکسپندر 
فشار  تقویت  و  تقلیل  ایستگاه های 
صفحه ای  مبدل های  از  استفاده  گاز، 
در  نانوسیاالت  و  نانومبدل ها  و 
بازیافت حرارت و سایر موارد مشابه، 

ارسالی  گازهای  بازیافت  فناوری های 
به فلر نظیر بازیافت گاز فلر شده برای 
تولید برق، استفاده از میکروتوربین ها 
فلر  گاز  از  استفاده  برق،  تولید  در 
نوین  روش های   ،LNG تولید  برای 
افزایی  فشار  و  فلر  گاز  شیرین سازی 
گاز فلر و سایر موارد مشابه و طراحی 
تابشی  مشعل های  نمونه  ساخت  و 
دارد.بهینه سازی  قرار  توجه  مورد 
شامل  نقل  و  حمل  بخش  در  انرژی 
حمل  تجهیزات  جمله  از  موضوعاتی 
هوشمند  مدیریت  هوشمند،  نقل  و 
حمل و نقل و سامانه های نرم افزاری 
حمل و نقل هوشمند )درون شهری، 
و  حمل  مسافر(،  و  بار  شهری،  برون 
شهری  برون  پرسرعت  ریلی  نقل 
)تجهیزات و زیرساخت ها(، تجهیزات 
در  سوخت  مصرف  کاهش  با  مرتبط 
)خودروهای  نقل  و  حمل  ناوگان 
موتور  سنگین،  خودروهای  سبک، 
و...(،  شناورها  سیکلت،لوکوموتیو، 
تجهیزات حمل و نقل برقی )خودروی 
سبک برقی، موتورسیکلت برقی، مترو 
و قطار برقی( و زیرساخت های مورد 
نیاز، گازسوز کردن خودروهای سبک 
و سنگین، تولید موتور پایه گازسوز با 
تولید  فناوری های  باال،  انرژی  کارایی 
با  )نانوکامپوزیت(   CNG مخزن 
ظرفیت باال، بهینه سازی سوخت های 
و  حمل  سامانه های  در  مصرفی 
و  و...(  گازوئیل  گاز،  )بنزین،  نقل 
و  جایگزین  بکارگیریسوخت های 
سوخت  کیفیت  ارتقاء  تجدیدپذیر، 
و  توسعه  و  نانویی  افزودنی های  و 
بروزرسانی سیستم جامع حمل و نقل 

هوشمند )ITS( خواهد بود.

خبر

کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
آزاد  دانشگاه  از  بازدیدی  طی 
اسالمی، واحد رباط کریم و پرند 
کریم  رباط  نور  پیام  دانشگاه  و 
از نزدیک با اساتید ، دانشجویان 
واز  گفتگو  دانشگاه  ومدیران 
این  خدمات  جریان  در  نزدیک 

دانشگاه قرارگرفت.
فرماندار  احمدی   امید 
شهرستان رباط کریم  با حضور 
در  دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

کالسهای  از  جدید،  سال  در 
به  بازدید  مراکز  این  آموزشی، 

عمل آورد.
در  شهرستان  فرماندار 
اساتید  با  صمیمانه  گفتگوی 
مرکز   مدیران  دانشجویان،و  و 
برحفظ و رعایت هر چه بیشتر 
تاکید  بهداشتی  پروتکل های 
دوری  باعث  کردوافزود:کرونا 
دانشجویان از کالس درس شد 
وبرگزاری کالسهای آنالین هیچ 

تدریس  جای  تواند  نمی  وقت 
ودانشجویان  بگیرد  را  حضوری 
استفاده  با  باید  آموزان  و دانش 

سال  مانده  باقی  زمان  از  بهینه 
علم  فرا گرفتن  تحصیلی جهت 

و دانش استفاده کنند.

بازدید فرماندار از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباط کریم وپرند و دانشگاه پیام نور خبر

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با فرماندار 
رباط کریم

نوشتار

مدیرکل  زاده  خراسانی  دکتر 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فرماندار  دفتر  در  حضور  با  تهران 
با امید احمدی فرماندار شهرستان 

رباط کریم دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل  نشست  در  احمدی  امید 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

عسگری  همراه  که  تهران 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  رئیس 
شد  انجام  کریم  رباط  شهرستان 
گفت : در طول ۲۵ سال استقالل 
کریم  رباط  شهرستان  سیاسی  
اداری  فضای  کمبودهای  هنوز 
شود  می  احساس  شهرستان  در 

باید  مدت  این  در  که  وکارهای 
و  نشد  انجام  گرفت  می  صورت 
شهرستان  وارشاد  فرهنگ  اداره 

هنور مستاجر است.
شهرستان  فرمانداری  افزود:  وی   
آمادگی خودرا در جهت قراردادن 
وسرای  هنری  فرهنگی  فضای 
هنرمندان   و  اداره  برای  محله  
اعالم می دارد تا این هنرمندان  با 
تشویق به ترویج  کارهای فرهنگی 
اجتماعی  نشاط  درجهت  هنری 

شهرستان بپردازند.
زادمدیر  خراسانی  دکتر  ادامه  در 

بر  اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  کل 
جهت  مناسب  فضایی  اختصاص 
همچنین  و  اداری  ساختمان 
در  هنری  فرهنگی  انجمنهای 
در صورت  گفت  تأکید  شهرستان 
اولین  در  اداره  مکان  اختصاص 
تجهیز  فضا  توانیم  می  ما  فرصت 
قراردهیم  شهرستان  اختیار  در  و 
وی همچنین در ادامه به   تعامل  
وهمکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تهران با شهرستان 
فعالیتهای  بهتر  انجام  جهت  در 

فرهنگی هنری اشاره نمود.

برنامه های ترمیمی برای تحقق عدالت تربیتی ایجاد شود نوشتار

 وزیر آموزش و پرورش گفت: پوشش 
آزاد صد در  باید در مناطق  تحصیلی 
صد باشد و برنامه های ترمیمی برای 

تحقق عدالت تربیتی داشته باشیم.
انعقاد تفاهم   یوسف نوری در مراسم 
نامه همکاری بین آموزش و پرورش و 
مناطق آزاد با بیان اینکه انتقال دانش 
فنی یکی از وظایف مناطق آزاد است و 
باید پایه آموزش در این مناطق تقویت 

تجاری  ویژه  مناطق  اظهارکرد:  شود، 
و  اشتغال  فنی،  دانش  سازی  پیاده  با 

صادرات را خواهند داشت.
به  باید  دانش آموزان  کرد:  بیان  نوری 
گونه ای هدایت شوند تا در رشته های 
خدمات و صنایع در این مناطق جذب 

شوند.
بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  بنیان  دانش  هنرستان های  وجود 

مناطق آزاد افزود: این ظرفیت در این 
مناطق وجود دارد که بتوان مسئولیت 
تقویت  افراد  در  را  شرکتی  اجتماعی 
نیروی  تربیت  کرد:  عنوان  کرد.وی 
معلم و ایجاد وحدت مدیریت مدارس 
موضوع انعقاد دو تفاهم نامه امروز است 
که با جدیت بر روی این دو تفاهم نامه 

کار خواهیم کرد.
همچنین در ابتدای این مراسم احمد 

رییس  و  وزیر  معاون  محمودزاده 
غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان 
کرد:  بیان  پرورش  و  آموزش  وزارت 
به روزآوری  نیازمند  پرورش  و  آموزش 
و  آموزشی  های  روش  و  مدیریت 
تربیتی است مناطق آزاد یک ظرفیت 
رویکرد  که  هستند  فرهنگی  ویژه 
توسعه  قبل  های  سال  در  مدیران 

اقتصادی بوده است.
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