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واردات خودرو آزاد شد
 امیرعبداللهیان: سدسازی ترکیه
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ضرغامی: کشورهای عضو اکو 

گردشگری زمینی را تسهیل کنند
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شهردار تهران : تراکم فروشی خط قرمز 

شهرداری است

میرکاظمی: یارانه تا راه اندازی کاالبرگ 

الکترونیکی نقدی پرداخت می شود 
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وزیر تعاون: نیازها را با مدیریت منابع و 

بدون فساد برطرف می کنیم
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برنامه فدراسیون اسکیت برای تیم های 

ملی پس از لغو بازیهای آسیایی
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استان ها 5

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه: سرپل ذهاب 

قطب فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه است

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمانشــاه گفــت: 
ــوان قطــب فرهنگــی و گردشــگری  ــه عن شهرســتان ســرپل ذهاب، ب

ــی در اســتان دارد  ....... ــگاه خوب جای
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ــه از  ــان اینک ــا بی ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
ــع  ــرزی قان ــای م ــر روی آب ه ــه ب ــازی ترکی سدس
ــم  ــام می کنی ــد اع ــدای بلن ــا ص ــت: ب ــتیم، گف نیس

ــا   ..... ــرای م ــه ب ــدام ترکی ــن اق ــه ای ک

ــی وزارت  ــدات دام ــور تولی ــاون ام  مع
صنعــت  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد 
ــاظ  ــه لح ــد ب ــران بای ــورداری ای زنب
ــه  ــاوری و ســرمایه گذاری ب علمــی، فّن
ــیای  ــه و آس ــه خاورمیان ــاب منطق ه

ــود. ــل ش ــه تبدی میان
»حســین دماونــدی نــژاد« در نشســت 
بــا اعضــای ســازمان مرکــزی یونیــدو، 
تشــکل های زنبــورداری و صنــدوق 
زنبــورداری  توســعه  از  حمایــت 
از  ایــران  داشــت:  اظهــار  کشــور 
نظــر جغرافیایــی و تنــوع اقلیمــی 
توســعه  بــرای  باالیــی  ظرفیــت  از 
تولیــد  زنبــورداری،  فعالیت هــای 
عســل و محصــوالت جانبــی برخــوردار 
ســازمان  داریــم  انتظــار  و  اســت 
ایــن  بــه  ویــژه ای  توجــه  یونیــدو 
ــا داشــته باشــد. صنعــت در کشــور م

ــی وزارت  ــدات دام ــور تولی ــاون ام مع
ــارم  ــه چه ــه رتب ــاورزی، ب ــاد کش جه
ایــران در تولیــد عســل در جهــان بــر 
ــاره و  ــو اش ــار فائ ــن آم ــاس آخری اس
ــه  ــال برنام ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
جامع تــر بــا نتایــج ملمــوس در حــوزه 
ــتیم. ــور هس ــورداری کش ــت زنب صنع

بایــد  مــا  افــزود:  نــژاد  دماونــدی 
ــی  ــه جهش ــک برنام ــرعت وارد ی به س
شــویم و ســازمان مرکــزی یونیــدو در 
ــوالت  ــعه محص ــوع و توس ــه تن زمین
بازارهــای  توســعه  و  زنبورعســل 
جهــان  و  منطقــه  در  بین المللــی 

ــوالت  ــل و محص ــدات عس ــرای تولی ب
ــد. ــکاری کن ــد هم ــی آن می توان جانب

وی در همیــن حــال خواســتار آن 
ــدو  ــازمان یونی ــکاری س ــه هم ــد ک ش
بــا تشــکل ها، اتحادیه هــا و بخــش 
ملموس تــر،  نتایــج  بــه  خصوصــی 
حرفــه ای  مهارت هــای  افزایــش 
و  کســب وکار  توســعه  زنبــورداران، 
اشــتغال پایــدار در صنعــت زنبــورداری 

ــود. ــر ش ــران منج ای
دامــی  تولیــدات  امــور  معــاون 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد 
محصــوالت  تولیــد  افزایــش  بــر 
ــال  ــت: در ح ــل گف ــی زنبورعس جانب
کیلوگــرم   ۴ بــه  نزدیــک  حاضــر 
زهــر زنبورعســل در کشــور تولیــد 
ــر،  ــزان زه ــن می ــه از ای ــود ک می ش
مقــدار ارزشــمندی ملیتیــن بــرای 
ــازی  ــکان جداس ــکی ام ــارف پزش مص

دارد.
بخــش  دســت اندرکاران  از  وی 
امــور  معاونــت  در  زنبــورداری 
جهــاد  وزارت  دامــی  تولیــدات 
بخــش  و  اتحادیه هــا  کشــاورزی، 
ــدو  ــازمان یونی خصوصــی خواســت س
ــا  ــتر ب ــکاری بیش ــه هم ــب ب را ترغی
دســتاوردهای  بــه  و  کننــد  خــود 
ایــن  بــا  ملموس تــری  و  عملی تــر 
ســازمان داشــته باشــند.دماوندی نــژاد 
اتحادیــه سراســری زنبــورداران ایــران 
زمیــن را یــک تشــکل مردمــی خوانــد 

ــتانی  ــای اس ــه اتحادیه ه ــزود: کلی و اف
کشــور در عضویــت ایــن اتحادیــه 

می باشــند. ملــی 
وی بــر حــل مســایل مربــوط بــه 
آزمایشــگاه تخصصــی عســل اتحادیــه 
ــن  ــران زمی ــورداران ای ــری زنب سراس
تاکیــد کــرد و اذعــان داشــت: مــا 
اتحادیــه  ایــن  سیاســت های  بــه 
از  و  می گذاریــم  احتــرام  مردمــی 
وزارت جهــاد  قانونــی  ظرفیت هــای 
کشــاورزی در ارتقــای کمــی و کیفــی 
کار خواهیــم  بــه  آزمایشــگاه  ایــن 

ــت. گرف
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــژاد ب ــدی ن دماون
زنبورعســل منفعــت زیــادی بــرای 
افــزود:  دارد،  کشــاورزی  بخــش 
ــت و  ــی اس ــا ارزش ــل، دام ب زنبورعس
در ایــن دوره از مدیریــت بایــد شــاهد 

ــن  ــد در ای ــی تولی ــای اساس رکورده
ــیم. ــش باش بخ

ــره ارزش  ــت زنجی ــعه و تقوی وی توس
ــال  ــی، اتص ــوالت جانب ــل و محص عس
بــازار ایــران بــه بازارهــای بین المللــی، 
تاســیس موسســات پشــتیبان، توســعه 
در  بهــره وری  ارتقــای  کســب وکار، 
ــت  ــود کیفی ــورداری، بهب ــت زنب صنع
عســل و محصــوالت جانبــی آن، انجام 
ــی  ــن برنامه هــای مل مطالعــات و تدوی
از  را  پایلــوت  به صــورت  اســتانی  و 
ــا و  ــتاوردهای تفاهم نامه ه ــه دس جمل
ــان وزارت  ــه می ــای چندجانب توافق ه
ــاون، کار  ــاورزی، وزارت تع ــاد کش جه
و رفــاه اجتماعــی، صنــدوق حمایــت از 
توســعه زنبــورداری کشــور و اتحادیــه 
سراســری زنبــورداران ایــران زمیــن بــا 

ســازمان یونیــدو برشــمرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: ایران به هاب صنعت زنبورداری در 
منطقه تبدیل می شود
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آیدی اینستاگرام اتفاق روز
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 نسل آینده باید

 ایستادگی را بیاموزد

علی بهادری جهرمی ، سخنگوی دولت  :

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از 

معلمان مطرح کردند؛
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قالیباف: جهاد ما مبارزه با گرانی است

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جهاد ما مبارزه با گرانی است، 
ادامه  در  را  دین  کارآمدی  می توانند  اسالمی  انقالب  بچه های  داشت:  اظهار 

جامعه اثبات کنند.
محمدباقر قالیباف در یادواره شهدای طالب و روحانیون تهران بزرگ که در 
سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه یادواره شهدای 
عزت  فرهنگ  و  شهدا  نام  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  موجب  روحانی  و  طالب 
می شود، گفت: طالب در عرصه علم، دانش و جهاد و در سایه والیت همواره 
حضور داشته اند، لذا برگزاری چنین یادواره ای نمادی از فعالیت های مستمر 
آنان و یکی از قله ها و تبلور تالش و مجاهدت این افراد برای زنده نگه داشتن 

فرهنگ جهاد و عاشورا است.
وی با تشریح یکی از حرکت های نرم دشمنان انقالب و در رأس آنها رژیم 
صهیونیستی و انگلیس با دامن زدن به این جوسازی که علما در سختی ها و 
مشکالت کجا هستند؟ افزود: این نشست نمونه ای است تا نشان دهد روحانیت 
اهل فکر و اندیشه در کنار مردم بوده و مبتنی بر فرهنگ قرآن و سنت های 

الهی در میدان جهاد و شهادت نیز پیشتاز است.
اقشار نگاه کنیم،  اگر به همه صنوف و  این موضوع که  بر  با تأکید  قالیباف 
در میدان جهاد، شهادت و جانبازی روحانیت پیشتاز بوده است است، اظهار 
داشت: اخالص، گذشت، صمیمیت و شجاعت آنها در جبهه ها برای یکایک 

ما درس بود.
رییس مجلس شورای اسالمی در این یادواره با بیان خاطراتی از شهید میثمی، 
جوان طلبه ای که نماینده امام)ره( در قرارگاه خاتم بود، تاکید کرد: به ندرت 
فرصت می شد شهید میثمی در قرارگاه برای ما صحبت کند، اما با رفتار و 
عملش، اخالق فرماندهی را به ما آموزش می داد و شجاعت و آرامش را در 

لحظات سخت به ما یادآور می شد.
قالیباف تصریح کرد: گاهی در دوران دفاع مقدس به دلیل فشارهای دشمن، 
زمان هایی پیدا می شد که گویی صحرای کربال بود، زیرا آب، نان و مهمات 
نمی رسید و نمی توانستیم شهدا و جانبازان را جابه جا کنیم اما وقتی فرماندهان 
آنها حضور  همراه  هم  میثمی  شهید  می شدند،  حاضر  مقدم  در خط  لشگر 
داشت. شهید میثمی عالوه بر حضور در خط مقدم، همیشه در بحرانی ترین 

نقطه جبهه نیز حضور داشت.
جهاد تبیین در جنگ نرم و سخت، رسالتی برعهده علما است

از جهاد  وقتی حرف  افزود:  تبیین  تشریح جهاد  در  یادواره  این  در  قالیباف 
تبیین، تصمیم، سازندگی و محرومیت زدایی است، باید بدانیم جهاد به این 
معناست که در مقابل ما دشمن وجود دارد، لذا اگر رهبر انقالب می فرمایند 
جهاد تبیین، در واقع رسالت نبی مکرم اسالم است و بر این اساس علما، وارثان 

انبیا هستند و جهاد تبیین در جنگ نرم و سخت رسالتی برعهده علما است.
رییس مجلس شورای اسالمی با تأکید براینکه شهدا به ما می گویند در این 
مسیر بایستید و باقی بمانید زیرا آبرو و جان، فانی است، اظهار کرد: در این 
مسیر نباید به حاشیه برویم بلکه باید در متن جهاد و مبارزه باقی بمانیم، 
هرچه داریم به میدان بیاوریم و برای انقالب باید از جان و آبروی مان بگذریم 
تا به رضوان الهی برسیم. امروز اگر حزب الهی هستیم و می خواهیم راه شهدا 
را ادامه دهیم، اگر می خواهیم در دهان دشمن بزنیم، اگر می خواهیم مقابل 
غرب زده هایی که علیه ما هر حرف و تهمتی می زنند بایستیم باید بدانیم 
که وظیفه ما فقط یک چیز است و آن این که نباید به حاشیه برویم بلکه باید 

کارمان را دقیق انجام دهیم.
همه حرف ما در جبهه انقالب باید اثبات کارآمدی دین در جامعه باشد

قالیباف با بیان اینکه همه حرف ما در جبهه انقالب باید اثبات کارآمدی دین 
در جامعه باشد، تأکید کرد: امروزه جهاد ما مبارزه با گرانی است، امروز کربالی 
5 و والفجر8 و ادامه دادن راه شهدا همین جهاد است؛ ما بچه های انقالب 
اسالمی می توانیم کارامدی دین را در ادامه جامعه اثبات کنیم و در این نباید 
هیچ تردیدی داشته باشیم. رییس قوه مقننه با تاکید بر اینکه ما مسووالن 
با تکیه به آموزه های امام )ره( باید جهاد تصمیم داشته باشیم و با اراده و 
تصمیم گیری درست و بجا، مشکالت مردم را حل کنیم و در این مسیر تحت 
تاثیر هیچ حرفی قرار نگیریم، گفت: دشمن می خواهد اراده، تصمیم گیری و 
کار ما را تحت تأثیر قرار دهد تا ما تردید کنیم و این جمله امام خمینی )ره( را 
به یاد داشته باشیم که حواسمان باشد از هرجا دیدیم از سوی توپخانه دشمن 

تخریب می شود باید دفاع کنیم.
وی در همین زمینه با تاکید بر این که بدون شک تصمیم گیری های ما باید 
پخته و بادرایت باشد، افزود: اگر دشمن نتواند در ما تردید ایجاد کند، تالش 

می کند کارهای بزرگ ما را کوچک نشان دهد.
باید مراقب باشیم دشمن ما را وارد گروه بندی نکند

قالیباف خاطر نشان کرد: باید مراقب باشیم که مسائل اصلی کشور هدف ما 
باشد و دشمن ما را وارد گروه بندی، جناح بازی، فرقه گرایی و اختالف درونی 
نکند چرا که این خواست و طراحی قطعی دشمن است تا با این اقدامات هم 
در جبهه انقالب تزلزل ایجاد کند و هم سرمایه های اجتماعی نظام را تخریب 
کند.  قالیباف با تاکید بر اینکه در جهاد تصمیم باید مسائل را اصلی و فرعی 
کنیم و توجه مان به مسائل اصلی باشد، افزود: امروز مسائل اقتصادی و گرانی 
موضوع اصلی کشور است.وی افزود: ما با تفکر بنی صدر که می گفت زمین 
بدهید، زمان بخرید و در نهایت هم می گفت باید سه برابر دشمن امکانات 
داشته باشیم و چون نداریم باید آتش بس کنیم، جلو نمی رویم، زیرا آن تفکر 
مبتنی بر فرهنگ غربی است، اما فرهنگ ما این است که همه امکاناتی که 
داریم را جمع کنیم و بایستیم این هم در جنگ سخت بود و هم در اقتصاد و 
فرهنگ است و اگر این گونه حرکت کنیم خداوند تعهد کرده است که پیروز 

می شویم.
ناعدالتی و گرانی منکر است

وی خود اظهار کرد: در صحن علنی  در پاسخ به یکی از تذکرات نمایندگان 
با اشاره به اصل 8 قانون اساسی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر بیان 
کردم اگر مقابله با فساد، نهی از منکر است که هست، ناعدالتی و گرانی هم 

منکر است و حتما وظیفه داریم با آن مقابله کنیم. 

بهادری  جهرمی: واردات خودرو آزاد شد

 سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت گفت: یکی دیگر از بندهای هشت 
فرمان رئیس  جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق و با تصویب هیات 
دولت واردات خودرو آزاد شد.علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در 
توییتر نوشت: یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس جمهور برای تحول 
با تصویب هیات دولت، واردات خودرو آزاد  در صنعت خودرو محقق شد و 
شد.بهادری جهرمی تصریح کرد: این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و 
رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان 

مورد نیاز بازار، صورت گرفت.

تاکید  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
باید  جوان،  و  نوجوان  نسل  کردند: 
دارای هویت ملی و اسالمی- ایرانی، 
از  آگاه  مقاوم،  نفس،  به  معتمد 
اندیشه های امام و آرمانها، دانشمند 

و کارآمد پرورش یابد.
رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
فرهنگیان،  و  معلمان  از  تن  صدها 
تربیت کننده  را  آموزش وپرورش 
نسلی تمدن ساز خواندند و با تجلیل 
در  به ویژه  معلمان  تالش های  از 
دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل 
نوجوان  نسل  گفتند:  آنان  معیشتی 
و  ملی  هویت  دارای  باید  جوان،  و 
نفس،  به  معتمد  ایرانی،  اسالمی- 
و  امام  اندیشه های  از  آگاه  مقاوم، 
پرورش  کارآمد  و  دانشمند  آرمانها، 

یابد.
به  مفتخرین  را  معلمان  ایشان 
و  خواندند  آینده  نسل های  هدایت 
معلمان  با  دیدار  از  هدف  افزودند: 
تثبیت  و  آنان  نقش  شدن  برجسته 
در  معلمی  ارزش  شدن  ماندگار  و 
و  معلم  هم  تا  است  عمومی  افکار 
خانواده اش به شغل او افتخار کنند، 
هم جامعه به معلم به چشم یک فرد 

مفتخر نگاه کند.
نکات  از  تشکر  با  انقالب  رهبر 
آموزش وپرورش  وزیر  خوب سخنان 
قانون،  لحاظ  از  کشور  افزودند: 
چیز  هیچ  تصمیمات خوب،  و  سند 
این  که  است  این  مهم  ندارد،  کم 
و  کار جدی  با  قوانین  و  تصمیمات 

مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
دوره دانش آموزی بزرگترین فرصت 
آرمان های  کردن  نهادینه  برای 

انقالب است
مفهوم  کاربرد  دو  تبیین  در  ایشان 
معنای  به  معلم  گفتند:  معلمی 
بزرگی  بسیار  ارزش  تعلیم دهندگی، 
آیات  استناد  به  خداوند  زیرا  است 
پیامبر  و  است  تعلیم دهنده  قرآن، 
و  دانشمندان  علما،  حکما،  همه  و 
استاد  نظیر  برجسته  شخصیتهای 
شهید مطهری نیز دارای این ارزش 

بسیار واالی معلمی هستند.
افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
کار  با  منطبق  که  دوم  کاربرد  در 
عالوه  است،  آموزش وپرورش 
نیز  باالتری  ارزش  تعلیم دهندگی، 
تعلیم  این  زیرا مخاطب  دارد  وجود 
و  تأثیرپذیری  سنین  بهترین  در 
آنها،  تعلیم  و  هستند  تربیت پذیری 
تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم 

دیگر قشرها دارد.
مدِت  بلند  به هدف  اشاره  با  ایشان 
شکوفای  و  نوین  تمدن  ایجاد 
انسانی،  منابع  گفتند:  اسالمی 
شمار  به  تمدنی  هر  زیرساخت 
نوین  تمدن  برپاکنندگان  و  می رود 
اسالمی نسلی هستند که اکنون در 
بنابراین  دارند،  قرار  معلمان  اختیار 
اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از 

این زاویه درک کرد.
تمدن های  برابر  در  باید  نسل  این 
هوشیار  غرب  و  شرق  شده  منسوخ 

باشد 
این  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
بزرگ  بسیار  هدف  این  با  نسل 
اسالمی،  ایرانی-  هویت  دارای  باید 
دارای  عمیق،  و  محکم  اعتقادات 
اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار 
شده  منسوخ  تمدن های  برابر  در 
کارآمد  و  دانشمند  غرب،  و  شرق 
را  عظیم  تمدن  آن  بتواند  تا  باشد 

شکل دهد.
با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
برجسته  عناصر  تربیت  به  اشاره 
انقالب  از  بعد  آموزش وپرورِش  در 

افزودند: به برکت تالش معلمان در 
کارآمد  عناصری  اخیر،  دهه  چهار 
در عرصه های مختلف رشد یافته اند 
تمدن  آن  برای  و  نیست  کافی  اما 
پرورش ها  این گونه  باید  شکوفا، 

فراگیر شود.
ساله  دوازده  فرصت  ایشان 
تربیت  برای  را  آموزش وپرورش 
برشمردند  بی نظیر  نسلی،  چنین 
گسترده ی  سازماِن  گفتند:  و 
شهرها  همه  در  آموزش وپرورش 
دارد  مناسبی  زمینه  روستاها،  و 
مجاهدت  و  تالش  پرتو  در  تا 
انقالب  آرمانهای  و  ارزشها  معلمان، 
گوشهای  و  دلها  به  به درستی  را 
و  منتقل،  ملت  فرزندان  آماده ی 
آنها  در  را  ایرانی  اسالمی-  هویت 

نهادینه کند.
رتبه های  که  باشد  به گونه ای  نباید 

پایین کنکور سراغ معلمی بروند
رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش 
و  عظمت  پر  بسیار  دستگاهی  را 
از  افزودند:  و  خواندند  آینده ساز 
می توانیم  آموزش وپرورش  امروِز 

فردای کشور را حدس بزنیم.
از  واقعی  تمجید  بر  تأکید  با  ایشان 
زحمات معلمان افزودند: البته برای 
مشکالت  مطلوب،  وضع  به  رسیدن 
موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، 

مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح 
مسائل الزم برای حل مشکالت، به 
آموزشی  مناسب  متن های  تدوین 
نیاز  مورد  معلِم  کّمی  تأمین  و 
و  کردند  اشاره  آموزش وپرورش 
تدیّن،  و  معلم  کیفیت  افزودند: 
مهم  بسیار  او  مهارت های  و  اخالق 
که  باشد  به گونه ای  نباید  و  است 
رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی 
بروند، البته امروز هم مثل برهه های 
مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم 

نداریم.
»هویت  پرچم  باید  آموزان  دانش 
ملی و پر افتخار اسالمی ایرانی« را 

هم به اهتزار در آوردند
نکته  چند  بیان  در  انقالب  رهبر 
گفتند:  آموزش وپرورش  درباره 
ملی  هویت  دارای  باید  دانش آموز 
باشد و در کنار اهتزار پرچم علم، با 
اعتماد به نفس، پرچم »هویت ملی 
و پر افتخار اسالمی ایرانی« را هم به 

اهتزار در آورد.
ناآشنایی  از  انتقاد  با  ایشان 
از  کشور  افتخارات  با  دانش آموزان 
جمله عناصر پر تالش بعد از انقالب، 
راهگشای  افکار  از  آنان  بی اطالعی 
آرمانهای  و  خمینی)ره(  امام 
سرنوشت ساز انقالب و ناآگاهی آنان 
معلمان  گفتند:  انقالب  حوادث  از 
عالوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و 
جوان، باید اینگونه مسائل را با دل و 

جان آنان آمیخته سازند.
اهمیت  و  ارزش  باید  آینده  نسل 

ایستادگی را از هم اکنون بیاموزد
و  ایستادگی  ارزش  درک  ایشان 
نیازهای  دیگر  از  را  بودن  مقاوم 
افزودند:  و  دانستند  دانش آموزان 
شرق  چه  کس،  هر  که  جهانی  در 
آینده  نسل  می گوید  زور  غرب،  چه 
را  ایستادگی  اهمیت  و  ارزش  باید 
این  پرتو  تا در  بیاموزد  از هم اکنون 
و  ملت  و  شود  تمدن ساز  آموزه ها 

کشور را عزتمند سازد.
رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش 
از  نافع«  »علم  تفکیک  به  را 
درسی  برنامه  در  غیرنافع«  »علم 
دانش آموزان توصیه کردند و گفتند: 
علم نافع علمی است که استعدادهای 
نوجوان و جوان را شکوفا می کند و با 
سرمایه سازی برای آینده او، موجب 

پیشرفت و تعالی کشور می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: بعضی 
کنونی،  درسی  برنامه  در  مطالب 
بدون  که  است  محفوظاتی  صرفاً 
آینده  یا  حال  برای  سودی  هیچ 
سرازیر  آنها  ذهن  به  دانش آموزان 
می شود که باید این موارد شناسایی 

و از آموزشها حذف شود.
تأکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بر اختصاص ساعاتی به آموزش های 
مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: 
زندگی  سبک  همچون  مسائلی 
اسالمی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیتهای جهادی، 
مبارزه با آسیبهای اجتماعی و نظم 
مهارت هایی  از جمله  قانون گرایی  و 
آموزش  مدرسه  در  باید  که  است 
داده، و از دوران کودکی و نوجوانی 

در افراد نهادینه شود.
تحول  سند  تحقق  میزان  ایشان 
کننده  خرسند  را  آموزش وپرورش 
گذشت  با  گفتند:  و  ندانستند 
و  سند  تنظیم  از  سال   ۱۰ از  بیش 
البته  که  متعدد  وزیران  رفت وآمد 
این تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب 
به عنوان  سند  این  به  است،  آفت  و 
پیوسته  بهم  و  کامل  مجموعه  یک 

عمل نشده است.
اگر  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
دارد،  تکمیل  و  اصالح  به  نیاز  سند 
دهند،  انجام  را  کار  این  مسئوالن 
ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت 
کّمی  شاخص های  باید  نیز  سند 

معّین شود.
سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مسائل  درباره  نکته  چند  بیان  در 
معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل 
بیش  را  تربیت  و  تعلیم  نظام  مهم 
دانستند  معلمان  دوش  بر  همه  از 
در  که  عزیز  معلمان  گفتند:  و 
دوران  همچون  مختلف  مقاطع 
حوادث  و  مقدس  دفاع  انقالب، 
نقش آفرینی  با  سیاسی  گوناگون 
جوانان  و  نوجوانان  خود،  درست 
باید  نیز  امروز  می کردند  هدایت  را 
مهم  نقش  متوجه  از همیشه  بیش 

و  باشند  بزرگشان  مسئولیت  و 
مسائلی همچون مشکالت معیشتی 
نباید موجب خسته و ملول شدن یا 
تحقیر و کوچک انگاشتن کار بزرگ 

آنها شود.
ُدردانه های  جوانان  و  نوجوانان 
کشور و امانت هایی بزرگ در دست 

معلمان هستند
را  جوانان  و  نوجوانان  ایشان، 
امانت هایی  و  کشور  ُدردانه های 
بزرگ در دست معلمان خواندند و 
گران سنگ  امانت های  این  افزودند: 
معلماِن  تربیت  اثر  در  باید 
با  افرادی  به  دین مدار،  و  دین باور 
ارزش افزوده ی باالتِر علمی، اخالقی 

و رفتاری تبدیل شوند.
و  فرهنگیان  دانشگاه  انقالب  رهبر 
دارای  را  معلم  تربیت  مراکز  همه 
تقویت  نیازمند  و  سنگین  وظایف 
گفتند:  و  دانستند  همه جانبه 
امکانات  لحاظ  از  باید  مراکز  این 
اساتید،  مدیریت،  سخت افزاری، 
فعالیت های  و  آموزشی  متون 
شوند  تقویت  به گونه ای  تربیتی 
تربیت  مطلوب«  »معلم  بتوانند  که 

کنند.
ایشان با توصیه به هماهنگِی رشته 
تا  با تدریس آنها  تحصیلی معلمان 
حّد امکان، به دشواری های آموزش 
در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز 
این  در  کردند:  و خاطرنشان  اشاره 
دوره، زحمات معلمان مضاعف شد 
که در این خصوص باید صمیمانه از 

همه معلمان تشکر کنیم.
بیمه،  معیشتی،  مسائل  به 
بازنشستگی و درمان معلمان توجه 

ویژه شود
تأکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بر سفارش همیشگی خود به بهبود 
وجود  با  افزودند:  معلمان،  معیشت 
به  اما  دولتی،  امکانات  مشکالِت 
مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی 

و درمان معلمان توجه ویژه شود.
به  سخنانشان،  پایان  در  ایشان 
وجود  با  کردند  توصیه  معلمان 
وزارت  از  که  زیادی  انتظارات 
به  عمل  برای  آموزش وپرورش 
وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق 
ابتکارهای  با  و  نمانند  توقعات  آن 
و  خیرخواهی  روحیه  و  شخصی 
تربیتی  برنامه های  خود،  دلسوزی 
را  بزرگ  کارهای  و  دانش آموزان 
دیدار،  این  ابتدای  در  ببرند.  پیش 
آموزش وپرورش  وزیر  نوری  آقای 
برنامه های  و  اقدامات  از  گزارشی 
اجرای  خصوص  در  وزارتخانه  این 
ظرفیت  از  استفاده  تحول،  سند 
نوین  فناوری های  و  مجازی  فضای 
توسعه  تربیت،  و  تعلیم  عرصه  در 
مهارت آموزی،  آموزشی،  عدالت 
درخشان،  استعدادهای  پرورش 
و  معلمان  معیشت  و  رتبه بندی 

تحول در منابع درسی بیان کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

نسل آینده باید ایستادگی را بیاموزد

خبر

میرکاظمی: یارانه تا راه اندازی کاالبرگ 
الکترونیکی نقدی پرداخت می شود 

 معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه کشور گفت: یارانه 
تا راه اندازی کاالبرگ الکترونیکی نقدی پرداخت می شود.  

سید مسعود میرکاظمی در گفت و گویی درباره آخرین جزییات طرح 
به  دولت  معیشی  کمک  واریزی  مبلغ  افزود:  الکترونیکی  برگ  کاال 
زودی قابل برداشت است و تا راه اندازی کاالبرگ که همان کارت یارانه 

است، یارانه نقدی پرداخت می شود.
ارز چهار  با  یارانه ها به دلیل توزیع کاالها  میرکاظمی اظهار داشت: 
هزار و ٢۰۰ تومان اکنون قابل برداشت نیست و باید قیمت گذاری و 

زیرساخت ها فراهم شود.
وی درباره نحوه برداشت یارانه های واریزی دو ماه اردیبهشت و خرداد 
یارانه  فقط  اعالم  محض  به  کرد:  تصریح  مشمول  افراد  حساب  در 

اردیبهشت ماه قابل برداشت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کاالبرگ الکترونیک در واقع 
کارت یارانه ایی است که در حساب کارت بانکی افراد است و امکان 

خرید کاالی مورد نظر را فراهم می کند.
وی اظهار داشت: کاالبرگ الکترونیکی در همان حسابی از مردم است 
که یارانه واریز می شود و محدود به خرید کاالهای اساسی می شود.

 امیرعبداللهیان: سدسازی ترکیه
 به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه از سدسازی ترکیه بر 
اعالم  بلند  صدای  با  گفت:  نیستیم،  قانع  مرزی  آب های  روی 
می کنیم که این اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیست و با آن 

مخالفیم.
حسین امیرعبداللهیان  در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تالش های دستگاه دیپلماسی برای موضوع آب های 
مرزی، گفت: ما هیچ اختالف نظری در زمینه آب های مرزی با 
نمایندگان نداریم؛ بلکه از آنها کمک می خواهیم که بتوانیم این 

موضوع را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: این موضوع را در ماه های گذشته حداقل سه بار در 
با  تلفنی  تماس  در  و  تهران  و  نیویورک  در  دیدار حضوری  دو 
وزیر امورخارجه ترکیه مطرح کردم و از وی خواستم تا به رسم 
همسایگی توجه جدی  نسبت به سدسازی ها روی رودخانه ارس 
انجام  دهد ، علی رغم اینکه هیچ قرارداد دوجانبه ای بین تهران 
و آنکارا از گذشته در موضوع همکاری های آبی وجود ندارد، ولی 
درخواستی را 4 ماه پیش از دولت ترکیه به عمل آوردیم مبنی بر 
اینکه یک کمیته مشترک آبی دوجانبه تشکیل دهیم تا بتوانیم 
نگرانی های این حوزه را برطرف کنیم تا مطمئن شویم سدسازی 
های ترکیه تاثیر منفی بر آب وارداتی به جمهوری اسالمی ایران 

ندارد.
وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: همچنین ما در وزارت امور 
خارجه گفت وگوها مفصلی با طرف عراقی داشتیم. اگر در دولت 
آقای  از  من  است،  داشته  وجود  زمینه  این  در  انفعالی  گذشته 
محمودزاده خواهش میکنم 8 ماه گذشته را بررسی کنند. رئیس 
جمهور در این زمینه هم دستوراتی به وزار نیرو، هم به وزارت 
امور خارجه و به همه دستگاه های مربوطه داده اند و اقداماتی در 

این زمینه صورت گرفته است.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه از سدسازی 
ترکیه بر روی آب های مرزی قانع نیستیم و با صدای بلند اعالم 
می کنیم که با این اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیست و با آن 
مخالفیم. دولت و مجلس باید در این زمینه دست به دست هم 
بدهند. با دولت عراق نیز به طور مستمر در تماس هستیم؛ زیرا 

هم ما و هم عراق از این موضوع متضرر می شویم.
وی درخصوص سوال نماینده مجلس مبنی بر اینکه چرا وزارت 
امور خارجه موضوع سدسازی را از طریق سازمان های بین المللی 
پیگیری نمی کند، گفت: اگر دولت ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ 
سازمان های  در  ترکیه  دولت  از  می توانستیم  ما  بود  نیویورک 
این  عضو  ترکیه  اینکه  دلیل  به  اما  کنیم  شکایت  بین المللی 
کنوانسیون نیست، باید موضوع را از طریق گفت وگو و مذاکره دو 

جانبه پیگیری کنیم.
امیرعبداللهیان با اشاره به سفر هیات کارشناسان وزارت خارجه و 
وزارت نیرو به ترکیه در قالب کمیته مرزی مشترک گفت: گفت 
وگوهای خوبی در قالب این سفر صورت گرفت و قرار است به 
زودی هیات متفاوتی از ترکیه در این رابطه به ایران سفر کند و 
همه اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک الزم در این موضوع 
بین ایران و ترکیه انجام شده و من از شما و نمایندگان به خاطر 

توجه به این موضوع تشکر می کنم.
مهاباد  و  غربی  آذربایجان  نماینده  محمودزاده  جالل  پایان،  در 
از توضیحات وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه کشورمان قانع 
ماهه  گزارشی سه  که  کرد  درخواست  امیرعبداللهیان  از  و  شد 
در خصوص اقدامات دستگاه دیپلماسی در این زمینه به مجلس 

شورای اسالمی ارائه کند.
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وزیر تعاون: نیازها را با مدیریت منابع و 
بدون فساد برطرف می کنیم

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه مدیریت بیش 
از ۴۰۰ شرکت را که متعلق به مردم است، بر عهده دارد و تالش 
می کند نیازها را با مدیریت درست منابع و بدون فساد برطرف کند.

 حجت اهلل عبدالملکی  در سفر یکروزه خود به شهرستان فیروزکوه، 
با بیان اینکه به اندازه ۳۰ سال طرح نیمه تمام داریم، افزود: اگر ما 
منابع را درست، عاقالنه ومنطقی استفاده کنیم تکمیل طرح های 

نیمه تمام منطقی است.
وی اظهار داشت: اگر به جای این تعداد طرح نیمه تمام  که ۳۰ 
سال طول می کشد طرح ها را منطقی شروع می کردیم و به اندازه 
منابع مادی کلنگ می زدیم و مصوبه می گرفیتم با فرض این که 
هر کدام از طرح ها ۳۰ درصد پیشرفت داشته باشد معادل ۱۰ سال 

آینده در حال حاضر طرح داشتیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جمعیت کشور ما 
برای ۷۰ درصد خانواده  افتخار  این  اظهار داشت:  کارگری است، 
های ایرانی است که سرپرست و نان آور آنان کارگر هستند که برای 

پیشرفت کشور کار می کند.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: کارگران قبل  و بعد پیروزی از انقالب، 
همیشه  ها  تحریم  سازی  خنثی  سازندگی،  مقدس،  دفاع  دوران 
در خط مقدم بودند و هر اندازه برای کارگران کاری انجام بدهیم 
عقب  کارگران  قبال  در  خود  وظیفه  و  مسئولیت  از  ها  فرسنگ 

هستیم.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از معیشت کارگران می شود؛ مساله 
حقوق و دستمزد، سالمت کارگران و در محیط کار و زندگی، مسکن 
کارگری، ایمنی و بهداشت در کار، مسائل اجتماعی و فرهنگی برای 
خانواده های  آنها و آسیب های اجتماعی که تا حدی آنها را آزار  

می دهد باید به آنها رسیدگی شود.
این مسئول اضافه کرد: در مجموعه فرهنگی - ورزشی حضور دارید 
که ۱۴ سال پیش ساخت آن مصوب  و کلنگ زنی شده بود، پس از 
۱۴ سال با حرکت جهادی طی چهار  ماه ۸۰ درصد کار انجام و در 
هفته کار گر به بهره برداری رسید و این به معنای خدمت رسانی 

بدون فساد و کارآمد است.
در  کردن  کار  رویه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
جمهوری اسالمی یادآور شد: کار سالم و بدون ظلم و کفران رویه 

اصلی جمهوری اسالمی در انجام امور است.
کارفرمایان مومن و دلسوز داریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جامعه کارفرمایی کشور، 
و  هستند  دلسوز  و  تقوا  با  مومن،  ما  جامعه  کارفرماهای  گفت:  
افزایش حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تایید 

نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.
عبدالملکی ادامه داد: رسیدگی بیشتر به کارگران منجر به افزایش 

بهره وری تولید و سود آوری آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: جامعه کارفرما عالوه به حقوق و دستمزد به سالمت ، 
بهداشت محیط  و ورزش کارگران رسیدگی می کند که جای تقدیر 

دارد و ضرورت دارد که تقویت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه ۶۱ مرکز بهداشتی 
،درمانی و بیمارستانی نیمه تمام در حوزه تامین اجتماعی داریم ، 
اظهار داشت: در وزارتخانه  غیرمنطقی و غیر عادالنه هزینه نمی 
کنیم و تا بودجه و برنامه نداشته باشیم پروژه ای را شروع نمی 
کنیم و پروژه های ناقص را بدون توجه به اینکه به نام چه کسی 

تمام می شود ، تکمیل می کنیم.
عبدالملکی  گفت: در مواردی که ضرورت ایجاب کند به ویژه در 
سفرهای استانی طرح  را از صفر آغاز می کنیم اما اولویت با تکمیل 
طرح های ناقص است و در این راستا دولت مردمی به دنبال نفع 

مردم است.
وی با بیان اینکه به منظور بهره وری بیشتر انتصابات زیادی  را 
در وزارتخانه انجام دادیم ، خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته ۴۵۰ 
انتصاب داشتیم تا به  نیروهای مومن، متخصص و آشنا با درد مردم 

را برای خدمات رسانی مسئولیت بدهیم.

گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
دولت به جهت اهمیت حوزه تامین 
سایر  از  متفاوت  را  برنامه ای  نان 
دولت  اقتصادی  ستاد  به  کاالها 
آن  موجب  به  که  بود  کرده  ارائه 
تامین  نظام  هوشمندسازی  طرح 
مناطق  کدملی،  تفکیک  به  نان 
جغرافیایی، گروه ها و اقشار حمایتی 

در دستورکار قرار گرفت.
علنی  جلسه  در  خاندوزی  احسان 
توضیح  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
اصالح ارز ترجیحی در اقالم اساسی 
پیرو  گفت:  گندم  و  آرد  جمله  از 
مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت 
را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی 
شده و حکم مشابه این مصوبه طی 
تا  کرده  تالش  دولت  گذشته،  سال 
در  را  حکم  این  اجرای  های  زمینه 

ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود:براین 
مبارک  ماه  از  بعد  شد  مقرر  اساس 
اجرایی ستاد  رمضان مقدمات حکم 
اقتصادی دولت اجرایی شود، یکی از 
کاالها  ترین  راهبردی  و  ترین  مهم 
در بحث کاالهای دریافت کننده ارز 
و  غذایی  امنیت  برای  که  ترجیحی 
حائز  بسیار  کشور  اجتماعی  نظام 
خورده  گره  آن  به  و  بوده  اهمیت 

است، نان بود.
خاندوزی تاکید کرد: افزایش قیمت 
ها بعد از ناآرامی هایی که در حوزه 
منطقه  و  حوزه  عنوان  به  اورآسیا 
تامین کننده یک سوم غالت جهان 
ما  منطقه  کشورهای  گرفت،  شکل 
اساسی  کاالهای  تامین  ناحیه  از 
جهات  از  هم  و  نیاز  مورد  غالت  و 
براین   شدند،  نوساناتی  دچار  قیمت 
خصوص  در  را  سیاست هایی  اساس 
به  مجموعا  تا  کردند  اتخاذ  تعرفه 
از  دسته  این  خروج  شدن  صرفه 

کاالها از کشورشان نشود.
تصریح  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
داشت  امکان  آنکه  دلیل  به  کرد: 
و  کاال  تامین  جهت  از  کشور  در 
بگیرد   شکل  مسائلی  قاچاق،  بحث 
قانون،  حکم  کنار  در  بودیم  ناچار 
برنامه  تا  کنیم  اتخاذ  ویژه ای  تدبیر 
تامین  بر  مبنی  دولت  اقتصادی 
کاالی اساسی با حفظ قدرت خرید و 
پرداخت از جیب مردم برای رعایت 
عدالت به خوبی اجرایی شود و این 
ما  دستورکار  در  همچنان  موضوع 
قرار دارد البته شرایط جدید مجریان 

قرار  تصمیمات جدید  معرض  در  را 
داد.

نظام  هوشمندسازی  طرح  جزئیات 
تامین نان

جهت  به  دولت  کرد:  تصریح  وی 
نان  تامین  حوزه  اهمیت  و  سیاست 
برنامه ای را متفاوت از سایر کاالها به 
ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به 
موجب آن طرح هوشمندسازی نظام 
تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق 
جغرافیایی، گروه ها و اقشار حمایتی 
در دستورکار قرار گرفت و این طرح 
شکل  کشور  در  بار  نخستین  برای 
رصد  امکان  آن  براساس  و  گرفت 
زمان  از  یعنی  زنجیره  صد  تا  صفر 
انبارها، کارخانه ها،  واردات گندم در 
های  نانوایی  پخش،  شرکت های 
فراهم  خوبی  به  صنعتی  و  سنتی 

خواهد شد.
اگر دولت های  تاکید کرد:  خاندوزی 
الکترونیک و  گذشته بستر اطالعات 
امروز  ما  فراهم می کردند،  را  سامانه 
می توانستیم بدون سیاست قیمتی، 
مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم. 
اما این موضوع در گذشته فراهم نشد 
برخالف  قیمتی  سیاست  اتخاذ  زیرا 
در  گرا  آزادی  جریان های  از  یکی 
همه  می کند  فکر  که  اقتصاد  حوزه 
با آزادسازی قیمت ها  باید  اصالحات 

انجام شود، صورت گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: 
اصالح  که  است  این  دولت  راهبرد 
بر  مقدم  قیمتی  سیاست  و  ساختار 

به  این موارد  البته  سایر موارد است 
ریز  دور  قاچاق،  کننده  حل  تنهایی 
نیست.  وری  بهره  بودن  پایین  و 
اولویت  در  ساختار  اصالح  بنابراین 
هفته ها  در  و  گرفت  قرار  دولت  کار 
و ماه های گذشته تالش های جدی 
با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی 
زیرساخت  و  سامانه  این  ایجاد  برای 

جدید انجام شده است.
وی افزود: تالش ما این است که بعد 
معنای  به  که  آرد،  قیمت  افزایش  از 
بتوانیم  است،  قاچاق  انگیزه  کاهش 
نان  پرداخت  همانا  که  مهم  عنصر 
در  را   است  کننده  از جیب مصرف 
داری  نگاه  تضمینی  و  ثابت  کشور 
سیاست  دو  این  همزمانی  کنیم. 
مشکل  دولت  برای  را  عملکرد 
به  هرکدام  اجرای  شاید  می کند، 
ما تالش  و  نبود  کار سختی  تنهایی 
می کنیم این دو سیاست را به صورت 

توامان پیش ببریم.  
خاندوزی تاکید کرد: قیمت خرید نان 
برای مصرف کننده متعارف و عادی 
از  اما  کرد  نخواهد  تفاوتی  هیچگونه 
قاچاق  برای  انگیزه ای  دیگر  طرفی 
مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی 
نخواهد ماند و بخش هایی از کشور 
که به جهت آنکه شناسایی نشده اند. 
فاقد  ایرانیانی که  و  اتباع خارجی  یا 
کارت شناسایی هستند با هماهنگی 
یارانه ها و وزارت  سازمان هدفمندی 
پیگیری  برای  را  جلساتی  اقتصاد 
ظرف  و  کردیم  برگزار  مسائل  این 

همین ایام تمام کوشش خود را برای 
شناسایی این افراد انجام خواهند داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: 
ما در وزارت اقتصاد کامال مدافع این 
که  داخلی  اتباع  و  افراد  که  هستیم 
مجوزهای الزم وزارت کشور را ندارند 
اما به جهت هویتی و سکونتگاهی و 
منابع درآمدی در ایران حضور دارند 
و حساب  از هویت  اینکه  به جای  و 
کنند  استفاده  ایرانی  یک  بانکی 
از حساب های خود  تا  داریم  تالش 
استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت 

شوند.
از  هایی  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
کشور مانند حوزه عشایری و روستاها 
که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان 
آرد از طریق همان سهمیه گذشته به 
آن ها تعلق خواهد گرفت اما اکثریت 
و  شهری  مناطق  حوزه  در  مصرف 
طرح  در  کامال  رصد  قابل  روستایی 
ما دیده شده اند. یک پنجم مصرف 
گندم کشور، مصرف صنف و صنعت 
در  مصرف  درصد   ۸۰ باالی  و  است 

حوزه قوت غالب مردم است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس 
در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان 
از  به شکل کاالبرگی  نیز  را  مصرفی 
طریق همین سامانه در اختیار مردم 
برای  باشد  تضمینی  تا  دهیم  قرار 
شرایط  در  که  مردم،  غذایی  امنیت 
های  اولویت  جزو  اقتصادی  فعلی 
مشترک مجلس و دولت خواهد بود.

وزیر اقتصاد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ مکلف به ساماندهی ارز 

ترجیحی شد/جزییات طرح هوشمندسازی نظام تامین نان

گزارش

رئیس مجمع واردات : سیاست دولت در مورد 
قیمت گذاری دستوری باید شفاف شود

و وزارت صمت در  استراتژی دولت  اگر  واردات گفت:  رئیس مجمع 
مورد قیمت گذاری دستوری روشن و ابالغ شود، بسیاری از موضوعات 

دیگر نیز تعیین تکلیف می شود.
علیرضا مناقبی اظهار کرد: بدیهی است با توجه به تراکم چالش های 
ولی  داشت  معجزه  توقع  نباید  تجارت  و  تولید  حوزه  در  نشده  حل 
می توانیم توقع ریل گذاری برای اصالح امور و فراهم آوردن شرایط 

برای تصمیمات بهینه را داشته باشیم.
رئیس مجمع واردات افزود: واقعیت این است که بنگاه های اقتصادی 
کشور به دالیل مختلف، گرفتار روزمرگی و فرسایش شده اند و این 
بازسازی  در  تعجیل  ضرورت  برای  توجه  قابل  شاهد  یک  می تواند 

زیرساخت ها باشد.
بازار  پذیری  رقابت  زیرساخت ها،  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
است. هرچقدر رقابت در بازار کم رنگ تر و بی معناتر شود، به همان 
میزان نیز باید منتظر شاهد افت کیفیت، افزایش قیمت و زورآزمایی 
انحصارگران باشیم و این دقیقاً همان آفتی است که سالهای سال است 
اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند و متأسفانه هنوز نتوانسته 

است اسباب الزم برای تحقق آن را فراهم کند.
مناقبی گفت: از دیگر زیرساخت های الزم، بحث تعیین استراتژی و 
گفتمان غالب است. به هرحال باید مشخص باشد که آیا مدیران و 
قیمت  چنگال  از  را  بازار  دارند  قصد  کشور  اقتصادی  سازان  تصمیم 
گذاری دستوری رها کنند یا اینکه بیش از پیش آن را به قیمت های 
دستوری از باال به پایین آغشته کنند. اگر استراتژی دولت و وزارت 
صمت در این خصوص روشن و ابالغ شود، بسیاری از موضوعات دیگر 
نیز تعیین تکلیف می شود و در واقع زیرساخت الزم برای ادامه مسیر 

آشکار می شود.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: یکی دیگر از این زیرساخت، بحث 
پدیده شوم سبب شده  عنوان یک  به  قاچاق  است.  قاچاق  با  مقابله 
که کلیه برنامه ها و برنامه ریزی ها به شکل فاجعه باری به انحراف 
وزارت  است  بهتر  بنابراین  بماند.  اصلی دور  از هدف  و  کشیده شده 
صمت تصمیم قاطع خود را در این رابطه با استفاده از ابزارهایی که 
موجب هم افزایی سایر سازمان ها و دستگاه های مرتبط می شود، به 

شکل کاماًل جدی و قاطع دنبال کند.
وی گفت: از دیگر زیرساخت های الزم، بحث مبارزه با فساد اداری و 
اقتصادی است که بر اساس بسیاری از مطالعات، موفقیت در آن تنها در 
سایه ایجاد شفافیت محقق خواهد شد. اگر دولت به دنبال کاهش فساد 
و رانت در بدنه خود است، گریزی جز این وجود ندارد که به اسباب و 
تبعات شفافیت تن دهد و این موضوع نیازمند یک عزم واحد و قاطع 

است و صرفاً با شعار و بلند کردن صداها محقق نخواهد شد.
مناقبی افزود: بروکراسی کند و درهم تنیده نیز از دیگر معضالتی است 
که بارها و بارها به آن اشاره شده و همگان تاکید دارند که زمینه ساز 
مهمترین  از  یکی  و  است  اقتصادی  توسعه  و  بازدارنده رشد  و  فساد 
موضوعاتی که وزارت صمت به عنوان یک حرکت سرنوشت ساز باید 
به آن ورود کند، تسهیل امور و کاهش دیوانساالری مستهلک کننده 
است. در این خصوص توجه به سامانه ها نیز حائز اهمیت است، چرا که 
این سامانه ها باید مسیری برای کاهش بروکراسی باشند نه اینکه خود 

تبدیل به دست اندازی پیش روی فعاالن اقتصادی گردند.
وی تاکید کرد: نکته پایانی نیز راجع به نظام تصمیم گیری در وزارت 
صمت است که بهینه سازی و مدرن سازی آن باید هرچه سریع تر در 
دستور کار قرار گیرد. باید از روش های هوشمندتر و تخصصی تر برای 
تصمیم گیری ها بهره برداری شود. باید از ظرفیت تشکل ها بیشتر 
استفاده شود. وزارت صمت باید خود را از چرخه های سنتی و قدیمی 
تصمیم گیری رهانیده و به سیستم های چندعامله هوشمند در تصمیم 

گیری ها، آن هم با رویکرد مدیریت دانش و تجربه مجهز کند

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون شد

در مراسمی با حضور معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 
محمد شیخ حسینی به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون معارفه 

شد.
به گزارش فراسو، حکم انتصاب محمد شیخ حسینی سرپرست بانک 
حضور  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  سوی  از  تعاون  توسعه 
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ 

شد.
شیخ حسینی سرپرست جدید بانک توسعه تعاون پیش از این در این 
بانک عهده دار مدیریت شعب استان تهران، مدیریت شعب استان 

اصفهان و مدیریت شعب استان چهار محال و بختیاری بوده است.
و  وزیر  معاون  حسینی نیا  غالمحسین  حضور  با  که  مراسم  این  در 
امیر   ، فتاحی  باقر  سید   ، کشور  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  رییس 
هوشنگ عصارزاده و محمد جعفر ایرانی اعضای هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون و معاونین بانک همراه بود، پیام تشکر وزیر از زحمات و 
تالش های چندین ساله حجت اله مهدیان مدیر عامل پیشین بانک 

نیز قرائت شد.
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ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک در 

“همراه شهر پالس” بانک شهر 

معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات بانک شهر با تاکید بر اینکه 
بهره گیری از دانش و فناوری روز دنیا برای خدمات رسانی کامل تر 
ارائه خدمات  از  داریم؛  خود  کار  دستور  در  همواره  را  مشتریان  به 
نوین بانکداری الکترونیک در “همراه شهر پالس” این بانک خبر داد.

این  اعالم  با  عطاران  جواد  شهر،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبر افزود: در راستای رفع نیازهای مشتریان و بهره مندی آنان از 
خدمات برتر در حوزه بانکداری الکترونیک و به منظور بهبود رابط 
کاربری)UI( در نرم افزار “همراه شهر”؛ سرویس های جدید و البته 
کاربردی به نرم افزار مذکور افزوده و این نرم افزار به “همراه شهر 

پالس” تغییر نام داده است.
البته  و  بانکی خوش نام  به عنوان  بانک شهر  اینکه،  بیان  با  عطاران 
محبوب میان شهروندان همواره توجه به اصول مشتری مداری و ارائه 
خدمات برتر در تمامی حوزه های بانکی را در صدر اولویت های خود 
شهر  “همراه  مشتریان،  حال  رفاه  کرد: جهت  تصریح  است،  داشته 
افزار  نرم  این  از  استفاده  با  است.  راه اندازی شده  و  پالس” طراحی 
مشتریان می توانند بخش گسترده ای از خدمات بانکی ارائه شده در 

شعب را در تمامی ساعات شبانه روز دریافت کنند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت 
راستای  در  گفت:  کشاورزی  جهاد 
تکمیل  سیزدهم،  دولت  اقدامات 
پروژه های نیمه تمام بخش کشاورزی 

از اولویت های این معاونت است.
فریبرز عباسی در نشست با مدیران، 
معاونت  کارکنان  و  کارشناسان 
مطلب  این  بیان  با  خاک  و  آب 
هزار  ملی ۵۵۰  و  مهم  پروژه  گفت: 
فاز  در  ایالم  و  خوزستان  هکتاری 
هکتار  هزار   ۲۹۵ مساحت  به  یک 
به بهره برداری رسیده و برای اجرای 
مختلف  منابع  از  طرح  این  دوم  فاز 
این  تا  هستیم  اعتبار  تامین  پیگیر 
طرح عظیم ملی به بهره برداری کامل 

برسد.
وی افزود: در طرح شبکه های آبیاری 
غرب و شمال غرب کشور حدود ۷۰ 
اجرا  آن  هکتار  هزار  از ۲۲۷  درصد 

شده است و برای اجرای ۳۰ درصد 
باقی از محل اعتبارات مختلف بویژه 
جمهوری  ریاست   سفر  اعتبارات 
تکمیل  برای  اعتبار  تامین  پیگیر 

طرح هستیم.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاکنون 
از  هکتار  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  دو 
نوین  سامانه های  به  کشور  اراضی 
بحث  در  و  شده اند  مجهز  آبیاری 
قنوات و سایر پروژه های آب و خاک 
نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده 

است.
اعتبارات  درصد   ۷۰ وی،  گفته  به 
ریاست  استانی  سفرهای  مصوبات 
جمهوری در بخش کشاورزی مربوط 
این  که  است  خاک  و  آب  حوزه  به 
حوزه  این  اهمیت  دهنده  نشان  امر 
می باشد و نقش همکاران ستادی و 

استانی در اجرای این پروژه ها بسیار 
مهم است.

اقدامات  که  این  بیان  با  عباسی 
معاونت  در  غیرسازه ای  و  سازه ای 
اقدامات  افزود:  انجام است،  در حال 
پروژه های  اولویت  که  سازه ای 
نیمه تمام است و در خصوص اقدامات 
غیرسازه ای که مورد تاکید است، در 
سند تحول دولت مردمی هم به آن 

اشاره شده است.
اقدامات  جمله  از  داد:  ادامه  وی 
غیرسازه ای، اجرای صحیح نظام های 
و  آب  طرح های  در  بهره برداری 
خاک، استفاده از آموزش های نوین، 
پروژه های  در  بهره برداران  مشارکت 
آب و خاک، تدوین ضوابط، معیارها 
و  خاک  و  آب  استانداردهای  و 
شده  اجرا  پروژه های  مستندسازی 

است.

خاک  و  آب  معاونت  سرپرست 
افزایش  موضوع  کرد:  خاطرنشان 
تعرق در دستور  و کاهش  بهره وری 
و در موضوع  است  معاونت  این  کار 
انسانی  نیروی  تشکیالت سازمانی و 
نیروهای  بازنشستگی  به  توجه  با 
پیگیری های  و  اقدامات  کارشناسی 

الزم باید انجام پذیرد.
دانش  ضریب  ارتقای  به  عباسی 
بحث  در  ضوابط  خال  بهره برداران، 
پروژه های  بر  مستمر  نظارت  خاک، 
حل  ارزش،  مهندسی  وخاک،  آب 
تعامل  و  وخاک  آب  چالش های 
تحقیقات،  سازمان  نیرو،  وزارت  با 
علمی  ظرفیت  ترویج،  و  آموزش 
بودن  مهم  سمن ها،  تحقیقاتی  و 
موضوع آموزش و ترویج و استفاده از 
فناوری های نوین در پروژه های آب 

و خاک تاکید کرد.

پروژه های نیمه تمام آب و خاک بخش 
کشاورزی تکمیل می شود
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اجتماعی
خبر

امضای یادداشت تفاهم میان صلیب 
سرخ آلمان و هالل احمر ایران

 نایب رئیس صلیب سرخ آلمان در دیدار با دبیرکل 
دو  میان  همکاری  بر  ایران  احمر  هالل  جمعیت 

جمعیت ملی در زمینه های مختلف تاکید کرد.
نایب  شون  وولمر  احمر،  هالل  از جمعیت  نقل  به  
در  حضور  با  شنبه  روز  آلمان  سرخ  صلیب  رئیس 
ساختمان صلح با  یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت 
تفاهم  و  دیدار  ایران  اسالمی  احمر جمهوری  هالل 

همکاری میان دو جمعیت به امضای طرفین رسید.
 شون در جریان این دیدار، با اشاره به این که ظرفیت 
خوبی برای همکاری میان جمعیت های ایران و آلمان 
وجود دارد، گفت: خدمت رسانی جمعیت هالل احمر 
ایران به اتباع خارجی و اقشار ضعیف قابل تقدیر است 
و صلیب سرخ آلمان نیز آماده است تا در این زمینه 
با جمعیت هالل احمر ایران همکاری کند. همچنین 
در  هالل  های  خانه  تاسیس  با  ایران  احمر  هالل 
مردمی  ظرفیت  از  توانسته  خوبی  به  مختلف  نقاط 
نیز استفاده کند و این تجربه خوبی است که سایر 

جمعیت ها می توانند از آن بهره گیرند.
 سلیمانی نیز با اشاره به این که جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران آماده همکاری در زمینه های 
امدادی  نیروهای  از جمله آموزش و تربیت  مختلف 
با صلیب سرخ آلمان است، گفت: هالل احمر ایران 
عالوه بر این که در مبادی مرزی به مهاجران خدمت 
خانواده  به  مهاجرین  بازپیوند  در  کند،  می  رسانی 
هایشان نیز تالش های زیادی را آغاز کرده است که 
یکی از آن ها بازپیوند زبیر ۸ ساله پس از ۶ ماه به 

خانواده اش بود.
تحصیل،  استعدادیابی،  آموزش،  افزود:  وی 
واکسیناسیون و درمان مهاجرین نیز از جمله اقدامات 
علیه  های سخت  تحریم  وجود  با  که  است  دیگری 
ایران به ۵ میلیون پناهنده افغانستانی ارائه شده است.

دبیرکل جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: ایران 
بهره  و  هالل  های  خانه  زمینه  در  تا  دارد  آمادگی 
اشتراک  به  را  خود  تجربیات  داوطلبان،  از  گیری 
اینچنین دیدارها و تفاهم ها می  بگذارد و مشخصا 
این  و  کرده  بیشتر  را  همکاری  توسعه  زمینه  تواند 
امکان را فراهم آورد که هم افزایی خوبی صورت گیرد.

امنیت  و  سالمت  عالی  شورای  دبیرخانه  رییس 
انرژی  منابع  از  استفاده  گفت:  کشور  غذایی 
تجدیدپذیر و پایدار نه تنها به حفظ ذخایر نفت 
از آلودگی محیط  و گاز کشور کمک کرده بلکه 

زیست می کاهد.
محمد اسماعیل مطلق، در مورد دومین روزشمار 
هفته سالمت که همزمان با هجدهم اردیبهشت 
ماه بوده و تحت عنوان “نقش مردم، مسئولین و 
سمن ها در دستیابی به انرژی پاک”  نامگذاری 
شده است، افزود: انرژی، نیروی اصلی و اساسی 
زندگی انسانهاست و تامین و بهره برداری از آن 
در جوامع از دیدگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و زیست محیطی مورد توجه است.
وی اظهارداشت: امروزه صنعتی شدن و تحوالت 
کل  برای  را  بیشتری  انرژی  به  نیاز  تکنولوژی 
انرژی  منشا  از  مندی  بهره  طلبد.  می  جهان 
پایدار و ناپایدار براساس هزینه اثربخشی آن در 
تامین رفاه، بکارگیری صنعتی در تولید و مصرف 
جنبه  از  اول  درجه  در  مختلف  های  حیطه  در 
به  کمتر  و  بوده  ها  دولت  توجه  مورد  اقتصادی 
اثرات محیط زیستی و با رویکرد توسعه پایدار به 

آن پرداخته می شود.
های  بینی   پیش   اساس  بر  داد:  ادامه  مطلق   
انرژی   راه  نقشه  سناریوی  در  گرفته  صورت  
سوی  از  که   )REmap( تجدیدپذیر  های 
تجدیدپذیر های  انرژی   بین  المللی   آژانس 

های  انرژی   سهم  شده،  ارائه   IRENA  
به  تواند  “تا سال۲۰۳۰ میالدی می   تجدیدپذیر 
برسد  دنیا”  انرژی  سبد  در  درصد   ۳۰ از  بیش 
که این امر در سایه تکنولوژی  هایی که در حال 
است  امکان  پذیر  هستند،  دسترس  در  حاضر 
بهبود  و همچنین  انرژی  بهره  وری  “افزایش  که 
های  انرژی   سهم  می  تواند  انرژی  به  دسترسی 
 ۳۶ به  جهانی  انرژی  ترکیب  در  را  تجدیدپذیر 

درصد هم برساند”.
وی اضافه کرد:  انرژی  های تجدیدپذیر مشکالت 
همراه با انرژی  های فسیلی و هسته  ای همچون 
آلودگی محیط  زیست را تا حد زیادی کاهش می 
 دهند. از این رو است که در سال  های اخیر و در 
طی پیمان  ها و قراردادهای بین  المللی بکارگیری 
گرفته  قرار  الزام  و  تاکید  مورد  انرژی  منابع  این 
منابع  بهترین  از  یکی  خورشیدی  انرژی  است. 

بسیاری  در  که  است  تجدیدپذیر  انرژی  های 
گوناگونی  های  مشوق   و  سیاست  ها  کشورها  از 
آن  انرژی  سبد  در  انرژی  این  قراردادن  جهت 
کشور و کاهش وابستگی به سوخت  های فسیلی 

در نظر گرفته  شده است.
مطلق خاطرنشان کرد:  ایران عالوه  بر آنکه دارای 
ذخایر عظیم نفت و گاز است، با قرارگیری بین 
درجه شمالی  تا ۴۰  عرض  های جغرافیایی ۲۵ 
مناسب  تابش  با  زمین  کره  مناطق  از  یکی  در 
تابش  شدت  میزان  است.  گرفته  قرار  خورشید 
میانگین  از  متوسط  به  طور  ایران  در  خورشید 
آفتابی  روز   ۲۸۰ از  بیش  و  است  باالتر  جهانی 
شده،  ثبت  ایران  کشور  درصد   ۹۰ از  بیش  در 
ساعت  تراوات  هزار   ۱۰۰ بر  بالغ  که  طوری  به 
بعنوان  خورشیدی  حرارتی  انرژی  فنی  پتانسیل 
یکی از منابع انرژی های پاک برای کشور برآورد 

شده است.
امنیت  و  سالمت  عالی  شورای  دبیرخانه  رییس 
غذایی تصریح کرد: طبق اطلس بادی تهیه شده 
از مناطق مختلف  بر اساس اطالعات دریافتی  و 
 ۶۰۰۰۰ حدود  در  اسمی  ظرفیت  میزان  کشور، 

صورت  های  بینی  پیش  پایه  بر  است.  مگاوات 
گرفته، میزان انرژی قابل استحصال بادی کشور 
از لحاظ اقتصادی بالغ بر ۱۸۰۰۰ مگاوات تخمین 
زده می شود که موید پتانسیل قابل توجه کشور 
در زمینه احداث نیروگاه های بادی و همچنین 
انرژی  اقتصادی بودن سرمایه گذاری در صنعت 

بادی است.  
به گفته مطلق،  براساس مطالعات و ارزیابی های 
گیالن،  )خراسان،  استان  چهار  در  شده،  انجام 
هزار   ۵۰ بر  بالغ  شرقی(  آذربایجان  قزوین، 
تولید  بادی  های  توربین  با  پارک  برق  کیلووات 
هزار  از  ۴۵  بیش  برای  آن،  بر  عالوه  می شود. 
شده  ریزی  برنامه  نیز  جدید  ظرفیت  کیلووات 
ظرفیت  کیلووات   ۲۰۰ حدود  همچنین  است. 
روستایی  مناطق  در  نیز  خورشیدی  برق  تولید 
کیلووات  هزار   ۶۲۰ حدود  است.  شده  نصب 
 ۵۰۰۰ حدود   و  است  شده  تولید  برق  ساعت 
حمام خورشیدی حرارتی نیز در مناطق روستایی 
نصب شده است. از دیگر منابع انرژی پاک انرژی 
در  آن  کاربری  پتانسیل  است که  زمین گرمایی 
تولید  ظرفیت  مگاوات   ۶۰ حدود  اردبیل  استان 

برق پاک را بر عهده دارد.   
وی افزود: استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و 
به حفظ ذخایر نفت و گاز کشور  تنها  نه  پایدار 
کمک کرده تا به جای بهره گیری در صنعت برق، 
صرف  خدماتی  تجاری-  خانگی،  نقل،  و  حمل 
و  نفت  افزوده  ارزش  با  جانبی  محصوالت  تولید 
زیست  محیط  آلودگی  از  بلکه  کشورشود،  گاز 
کاسته شده، به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
و  آب  تغییرات  اصلی  دالیل  از  یکی  امروزه  که 

هوایی در جهان است نیز کمک می کند.  
پهنه  و  بودن  دسترس  در  اینکه  بیان  با  مطلق 
طریق  از  برداری  بهره  قابل  کشور  از  وسیعی 
استفاده  داشت:  اظهار  است،  خورشیدی  مزارع 
از  یکی  پرتابل  خورشیدی  های  آبگرمکن  از 
محوری  سالمت  های  تکنولوژی  پرکاربردترین 
و  روستاییان  عمومی  بهداشت  جهت  که  است 

عشایر کوچ رو قابل بهره برداری است.
وی  تصریح کرد: به کارگیری این تکنولوژی ها و 
توسعه و فراگیر شدن بهره گیری از انرژی های 
تولید و  نیازمند دو اصل فرهنگ سازی و  پاک، 
ارتقای تکنولوژی حسب شرایط بهره بردار، است.

رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور :

منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدار از آلودگی محیط زیست می کاهد

 سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به 
منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات 
و مجوزهای زمین محور و مدیریت و 
پایش بهینه اراضی ایجاد و راه اندازی 

شده است.
محیط  حفاظت  سازمان  از  نقل  به  
دولت  های  پروژه  اجرای  زیست، 
اقدامات  از مهمترین  الکترونیک یکی 
برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری 
نام  به  امسال  نامگذاری  با  که  است 
آفرین  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید 
حفاظت  سازمان  است.  یافته  عینیت 
دیگر  با  همگام  نیز  زیست  محیط 
در  غیردولتی  و  دولتی  های  دستگاه 
راستای تحقق این هدف و نیز اجرای 
عنوان  با  سال  زیستی  محیط  شعار 
هوشمند  پایه،  مردم  زیست  محیط 
را  الکترونیک  دولت  بحث  فناورانه،  و 
داده  قرار  خود  های  برنامه  سرلوحه 

است.
واحد  پنجره  سامانه  اساس،  این  بر 
تجاری  نشان  با  که  زمین  مدیریت 
 ۲۳ از  یکی  می شود،  شناخته  ایلند 
الکترونیک  دولت  اولویت دار  پروژه 

ایجاد سهولت در  به منظور  است که 
ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور 
و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد 

و راه اندازی شده است.
با  مرتبط  مجوزهای  صدور  و  ثبت 
امالک  و  اراضی  در  ساز  و  ساخت 
خصوصی و استعالمات مربوطه، ثبت و 
واگذاری بهره برداری از اراضی و امالک 
ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری 
و  خواری  زمین  مردمی  گزارش های 
نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه 
ایلند  سامانه  چهارگانه   اهداف  زمین، 
است. به عبارت دیگر، سامانه ای است 
پیگیری  و  درخواست  ثبت  امکان  که 
به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه 
فراهم  متقاضیانی  برای  را  حضوری 
می کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر 
و  واگذاری  تجمیع،  تفکیک،  کاربری، 
امالک  و  اراضی  در  را  ساز  و  ساخت 

کشور دارند.
زیرسامانه  دو  دارای  زمین  سامانه 
پایش  و  متقاضیان  درگاه  عنوان  با 
نشانی به  اکنون  هم  و  است   اراضی 

قابل   https://iraneland.ir  

دسترس و استفاده برای کاربران است.
سامانه پایش اراضی به عنوان یکی از 
واحد  پنجره  سامانه  اصلی  بخش  دو 
مدیریت زمین با رصدکردن استان های 
اصفهان، البرز، قزوین و زنجان شروع 
به کار کرده و ماموریت ویژه جلوگیری 
حفظ  و  کشاورزی  اراضی  تخریب  از 

جنگل ها و مراتع را دنبال می کند.
ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف 
تشکیل  دستگاه هایی  از  توجهی  قابل 
قانونی  تکلیف  نوعی  به  که  می دهند 
برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی 

شده  گذاشته  آنها  عهده  به  کشور 
به  این خصوص می توان  است که در 
وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط 
زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، سازمان امور اراضی، سازمان 
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
محیط  حفاظت  سازمان  کرد.  اشاره 
اراضی  پایش  پایلوت  در طرح  زیست 
در استان های اصفهان، قزوین، زنجان 
و  کرده  شرکت  فعال  بصورت  البرز  و 
صورت  به  مدنظر  درخواست های 

سیستمی رصد و گزارش می شود.

مدیریت و پایش بهینه اراضی با راه اندازی سامانه »مدیریت زمین«

 نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
اقدام  پنج  از  یکی  را  کرونا  مهار 
و  دانست  سیزدهم  دولت  اساسی 
گفت: وزارت بهداشت با مهار کرونا 
اجرایی  و  توان تخصصی  و  ظرفیت 
خود را تا حد زیادی به اثبات رساند.

هفته  مراسم  در  نیکزاد    علی 
همایش های  سالن  در  که  سالمت 
وزارت  افزود:  شد،  برگزار  رازی 
مدیریتی  جدید  دوره  در  بهداشت 
خود در زمینه مقابله با همه گیری 
کرونا و واکسیناسیون اقدامات خوبی 
را جهادی و شبانه روزی انجام داده 

است.
کادر  فداکاری  به  اشاره  با  وی 
گیری  همه  در  درمان  و  بهداشت 
کرونا و تجلیل از مقام واالی شهدای 
این  داشت:  اظهار  سالمت،  مدافع 
توان تخصصی  و  وزارتخانه ظرفیت 
به  زیادی  حد  تا  را  خود  اجرایی  و 
اکنون  که  نحوی  به  رساند  اثبات 
می خواهند  عمومی  افکار  در  وقتی 
سیزدهم  دولت  اساسی  اقدام  پنج 
یکی  بیان کنند،  را  کوتاه  در مدت 
از سرفصل های اصلی مربوط به مهار 

کروناست.
و  کفایت  این  کرد:  تصریح  نیکزاد 
است  شده  سبب  مدیریتی  تدبیر 
انتظارات از این وزارتخانه در حوزه 
این  و  یابد  افزایش  مختلف  های 
سنگین  را  شما  مسئولیت  مسئله، 

تر می کند.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
گفت: مفهوم سالمت اعم از درمان 
شامل  و  است  جسمی  سالمت  و 

هفت مولفه اساسی شامل سالمتی 
سالمت  شغلی،  سالمت  جسمی، 
سالمت  ذهنی،  سالمت  معنوی، 
و  زندگی  محیط  سالمت  عاطفی، 
طیف  این  است.  اجتماعی  سالمت 
ماموریتی  حوزه  در  عموما  وسیع، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
این  ماموریت  و  دارد  قرار  پزشکی 
وزارتخانه، وسیع و غیرقابل مقایسه 

با سایر حوزه ها در کشور است.
نیکزاد عدالت را از اولویت های حوزه 
در  عدالت  افزود:  و  دانست  سالمت 
و  بهداشت  خدمات  به  دسترسی 
جمله  از  اولویت هاست.  از  درمان 
موارد مربوط به عدالت، دسترسی به 
محروم،  نقاط  در  متخصص  پزشک 
ظرفیت پزشکی و تامین سرانه کافی 
پزشک در کشور، عدالت در پرداخت 
به  پرداخت  در  عدالت  پزشکان،  به 
کادر غیر پزشکی به ویژه پرستاران، 
و  بهیاران  پاراکلینیکی،  خدمات 

بهورزان است.
ضرورت استمرار بیمه همگانی

وی یادآور شد: از موارد دیگر مربوط 
همگانی  بیمه  استمرار  عدالت،  به 
در  بتواند  بهداشت  وزیر  اگر  است. 
دولت یک اقناع عمومی ایجاد کند 
و سایر وزرا را نیز برای تعامل و هم 
افزایی برای ایجاد یک بیمه قدرتمند 
و پایدار در کشور مجاب کند، قطعا 

دستاورد بزرگی است.
مردم  گفت:  مجلس  رییس  نایب 
احساس خوبی نسبت به بیمه ندارند 
چون هر دفترچه بیمه اعم از تامین 
اجتماعی، کشوری، نیروهای مسلح، 

بیمه سالمت و سایر بیمه ها در هر 
بیمارستانی یک کارکرد جدا دارد.

صندوق  وجود ۱۸  با  افزود:  نیکزاد 
بازنشستگی در کشور، هنوز پوشش 
بین  اجتماعی  بیمه های  کامل 
محقق  جامعه  مختلف  گروه های 
نشده است. طبق برخی گزارش ها 
تعداد زیادی از افراد هنوز فاقد بیمه 

درمانی هستند.
بیمه  سازمان  البته  داد:  ادامه  وی 
سالمت فراخوان داده است تا افراد 
فاقد بیمه درمانی در بیمه سالمت 
دنبال  به  مردم  ولی  کنند  نام  ثبت 
تکالیف  اساس  بر  باکیفیت  بیمه 
درج شده در قانون اساسی هستند. 
اعضای کنونی بیمه سالمت هم که 
از سال های قبل عضو بیمه سالمت 
دفترچه ای  که  دارند  گالیه  هستند 
ویژه  کارکرد  ماست،  دست  در  که 
مراکز  سری  یک  در  فقط  و  ندارد 
درمانی خاص و با صف های طوالنی 

قابل دسترسی است.
طرح های  اتمام  به  بخشی  اولویت 

نیمه تمام
وزارت  عمرانی  بودجه های  نیکزاد 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  بهداشت 
نیاز به جهش  این زمینه  گفت: در 
مجلس  در  همکارانم  و  من  داریم. 
که  شهری  هر  به  اسالمی  شورای 
سفر داریم حتما با یک بیمارستان 
یا درمانگاه نیمه تمام مواجه هستیم 
آن  تکمیل  خواستار  مردم  که 

هستند.
با  مبحثی  مدیریت  در  افزود:  وی 
عنوان »عدم النفع« داریم. مثال اگر 

شما یک مغازه خالی داشته باشید 
که نه خودتان از آن استفاده کنید 
و نه آن را اجاره بدهید، دچار ضرر 
عدم النفع هستید. ما اگر عدم النفع 
نیمه  عمرانی  طرح  هزار  چند  این 
دارد،  وجود  کشور  در  که  را  تمام 
بزرگی خواهد  محاسبه کنیم، عدد 
یک  با  باید  بهداشت  وزارت  شد. 
به حال  اولویت دهی دقیق، فکری 

این طرح های نیمه تمام کند.
را  پیشگیری  مجلس  رییس  نایب 
باالتر  اولویت  در  و  درمان  بر  مقدم 
در  بهداشت  مراکز  و گفت:  دانست 
بزرگ  ظرفیت  یک  کشور  سراسر 
برای کشور هستند. این یک تجربه 
که  است  فرد  به  منحصر  تقریبا 
دل  تا  توانسته  اسالمی  جمهوری 
روستاها و شهرها و محالت مختلف، 
با ایجاد مراکز جامع سالمت و خانه 
های بهداشت، خدمات سالمت را به 

اقصی نقاط کشور برساند.
شبکه  از  باید  شد:  یادآور  وی 
مویرگی بهداشت در کشور استفاده 
بهداشت  مراکز  کرد.  حداکثری 
سالمت  های  پرونده  تشکیل  با 
ارتقای  در  بزرگی  نقش  توانند  می 

سالمت جامعه ایفا کنند.
هر  در  تقریبا  کرد:  تصریج  نیکزاد 
خانواده شعار  پزشک  درباره  دولتی 
به  برنامه  این  هنوز  ولی  شد  داده 
نداده  نشان  را  خود  عینی  صورت 
است بنابراین وزارت بهداشت دولت 
سیزدهم اگر در این حوزه بتواند کار 
اساسی انجام دهد، در تاریخ ماندگار 

خواهد شد.

نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی: مهار کرونا یکی 

از پنج اقدام اساسی دولت 
سیزدهم است

خبر

ایجاد پارک علم و فناوری در 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی

وزیر آموزش وپرورش گفت: در راستای اجرای فرمایشات 
تولید،  اجرای شعار سال »سال  در  رهبری  معظم  مقام 
دانش بنیان و اشتغال آفرین«؛ دو پارک علمی و فناوری 
در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی ایجاد می شود.

یوسف نوری در دیدار جمعی از دانشجو معلمان دانشگاه 
این  مقدم  طهرانی  شهید  سالن  در  که  رجایی  شهید 
دانشگاه برگزار شد، با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم 
دانشجویان،  از سوی  مطالبات مطرح شده  به  اشاره  با  و 
رتبه بندی  نظام  چرا  است  این  سؤالم  کرد:  اظهار 
دانش  رایگان  تغذیه  چرا  اخیرانجام نشده؟  طی۱۰سال 
اساتید  همسان سازی  چرا  است؟  قطع شده  آموزان 
انجام نشده است؟ و من در این حوزه مطالبه گر هستم لذا 
دولت انقالبی آمده است و این موارد را پیگیری می کند. 
دولت سیزدهم دولتی مردمی و انقالبی است که پیگیر 

تحقق شعار عدالت است.
وی بابیان این که اگر در محتوای کتب درسی، روش های 
تدریس، کارگاه های آموزشی و ... نیازمند تحول باشیم، 
باید برای این کار اقدام کنیم، اظهار کرد: مسیر تحقق 
بنابراین  می گذرد؛  دانشگاه  از طریق  دانش بنیان  جامعه 
اگر دانشگاه تولید علمی نداشته باشد جامعه دانش بنیان 

شکل نمی گیرد.
وی با اشاره به تالش های شهید طهرانی مقدم و حضورش 
مقوله ای  مهم ترین  تربیت  کرد:  تصریح  دانشگاه  این  در 

است که باید در دانشگاه به آن پرداخته شود.
وی بابیان ضرورت معرفی الگوهای دینی و علمی همچون 
سردار شهید سلیمانی، افزود: دانشگاه های شهید رجایی و 
فرهنگیان باید خود را جزی از آموزش وپرورش بدانند و در 
این راستا حرکت کنند و اگر امروز وضعیت هنرستان ها در 
حوزه نیروی انسانی و آموزش های ضمن خدمت مطلوب 
و  رجایی  شهید  دانشگاه  که  است  آن  معنی  به  نیست 

فرهنگیان در تحقق اهدافش موفق نبوده اند.
وی از شهید سلیمانی با عنوان الگویی کم نظیر یادکرد 
نیروی های  توانست  و  بود  معلم  یک  سلیمانی  افزود:  و 
کند.  تربیت  مختلف  کشورهای  در  را  عظیمی  منسجم 
بسیاری  افراد  بلندش  اندیشه های  با  نیز  شهید مطهری 

را تربیت کرد.

سال پنجم - شماره    4126

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

شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
مورخ     140060301022002945
عادی  اسناد  به  رسیدگی  1400/09/16هیات 
بر  کریم  رباط  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  حسب 
بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید 
محمود نجفی فرزند علی اکبر  به شماره شناسنامه  
48 صادره از ساوه نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 127/25 مترمربع  
 مفروز و مجزی شده از پالک 1047 فرعی مفروز از 
حوزه  در  واقع  اصلی   115 از  تفکیکی   - قطعه 
ورثه  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط  شهرستان   ثبتی 
لذا به منظور اطالع  اله فهیمی محرز گردیده  حبیب 
آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ 

تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات موکول  نماید 
در  است  بدیهی  گردد.  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در 
از مراجعه  مانع  مالکیت جدید  هر حال صدور سند 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی  : 4 /2 /1401

تاریخ انتشار دومین آگهی: 19 / 2 /1401

بابک احمدی
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت

درخواست  برابر  مسافر  شهباز  آقای  اینکه  به  نظر 
وارده به شماره 2000907 مورخه 1401/01/28 
با تسلیم 2برگ استشهادیه مصدق دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 487 تهران  با اعالم اینکه سند مالکیت 
اعیان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 2074/55 دوهزار وهفتاد و چهار متر و 

پنجاه و پنج سانتیمتر به شماره پالک 1368 فرعی 
از 156 اصلی مفروز و مجزی شده  از 926 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی رباط کریم ذیل 
 139820301022000077 الکترونیکی  دفتر 
بنام   97  – ج  سری   448925 سریال  شماره  به 
شهباز مسافر ثبت  و صادر و تسلیم گردیده است 
که مالک طی درخواست وارده فوق اعالم نموده که 
سند مالکیت با مشخصات صدرالذکر بعلت جابجایی 
و اسباب کشی مفقود گردیده  و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی پالک مذکور را نموده است لذا مراتب 
در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
یا وجود  به ملک مرقوم  معامله نسبت  انجام  مدعی 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه 
دریافت  و رسید  تسلیم  اداره  این  به  معامله  سند 
مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت  غیر  در  نماید 
اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در مراجع 

قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم
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اخبار

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

سمن ها توانایی موثری برای 
جلب حمایت های اجتماعی در 
مدیریت حوادث و بالیا دارند

کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
را بسیار  نقش سمن ها در مدیریت حوادث و بالیا 
حایز اهمیت دانست و گفت: سازمان های مردم نهاد 
از هرگونه تعصب و سوگیری می توانند نقش  فارغ 
خود را در هریک از فازهای چرخه مدیریت بحران 

ایفا کنند.
مهمترین  از  یکی  افزود:  شکیبا«  »ابراهیم  دکتر 
و  چابکی  نهاد  مردم  های  سازمان  های  ویژگی 
سرعت عمل در گسیل به منطقه تحت تاثیر حوادث 

و مخاطرات و همچنین ارزیابی های اولیه است.
 وی اظهار داشت: توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن 
رویکرد کاهش خطر و بالیا امکان پذیر نیست و در 
این میان این سازمان ها هستند که می توانند نقش 
هماهنگی و پل واسط بین دولت و مردم را به خوبی 

بازی کرده و امور مربوطه را تسهیل کنند.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ویژه  هدف  گروه  زمان  این  در  ها  سمن  گفت: 
خدمات  ارایه  با  و  داده  قرار  مدنظر  را  پرخطری  و 
مشخص به آنان می توانند در کاهش آسیب موثر 

باشند.
از  پیشگیری  در خصوص  آگاهی  ارتقاء  افزود:  وی 
های  حمایت  آسیب،  کاهش  اقدامات  مخاطرات، 
های  سازمان  با  محلی  جامعه  هماهنگی  و  روانی 

مسوول نیز از جمله ظرفیت های آنان است.
با  همچنین  ها  سمن  کرد:  عنوان  شکیبا  دکتر 
بر  عالوه  که  محلی  امدادی  های  تیم  سازماندهی 
فرهنگ  و  زبان  سنن،  و  آداب  به  منطقه  شناخت 
منطقه نیز آشنایی دارند در ارایه خدمات به مناطق 
مخاطره،  تاثیر  تحت  منطقه  محروم  و  ای  حاشیه 

بسیار کارآمد عمل می کنند.  
وی اظهار داشت: در سومین کنفرانس جهانی سازمان 
ملل متحد در شهر سندای ژاپن ۱۸ مارس ۲۰۱۵، 
راهبرد بین المللی کاهش خطر و بالیا تحت عنوان 
ـ »سند سندای« به تصویب رسید که خروجی مورد 
کاهش   ،۲۰۳۰ سال  تا  اجرا  پس  سند  این  انتظار 
اساسی خطر، تلفات جانی و خسارت ناشی از بالیا به 
معیشت، سالمت، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی، 
اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کسب و کار 

در جوامع و کشورها تعیین شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در 
ادامه گفت: برای تحقق این هدف باید اقداماتی مانند 
پیشگیری از خطرات جدید و کاهش خطر و بالیا از 
طریق اجرای یکپارچه و فراگیر اقتصادی، ساختاری، 
و  آموزشی  فرهنگی،  بهداشتی،  اجتماعی،  قانونی، 
تربیتی، زیست محیطی، فناوری، سیاسی و نهادی 
که مواجهه با مخاطرات و آسیب پذیری در برابر بالیا 
را کاهش داده و آمادگی برای پاسخ و بازتوانی پس 
از حوادث و تاب آوری در برابر بالیا را افزایش داد.  

ریزی در جهت  برنامه  بدون شک  تاکید کرد:  وی 
ارتقا ظرفیت های جامعه می تواند به کاهش خطر 
جهت  در  جوامع  و  ها  سازمان  افراد،  توانمندی  و 

مدیریت خطر بالیا منجر شود.
توان  می  اقدامات  این  از جمله  کرد:  اضافه  شکیبا 
به لحاظ کردن این اسناد در سیاست ها، برنامه ها، 
سطوح  تمام  در  پایدار  بودجه  تخصیص  ها،  طرح 
فنی  و  تخصصی  عمومی،  آموزش  سیاستگذاری، 
از  حفاظت  مسوولیت  ها  دولت  زیرا  کرد  اشاره 

شهروندان و دارایی های ملی را بر عهده دارند.  
وی عنوان کرد: در مدیریت جامعه محور مشارکت، 
توانمندسازی و حس مالکیت و تعلق به برنامه ها 
از ویژگی های اصلی می باشد و مردم محلی باید 
از  باشند،  داشته  اطالع  خود  منطقه  مخاطرات  از 
پیامدهای احتمالی که خانواده و جامعه آنها را تهدید 
می کند، آگاه باشند و به هشدارهای مخاطرات در 
اقدامات  آن  به  نسبت  و  داشته  آشنایی  منطقه 

مناسب انجام دهند. 

دولت  ویژه  نگاه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار   
سیزدهم به نقش و جایگاه مراکز علمی در تحقق 
جمله  از  جامعه  مشکالت  رفع  و  پایدار  توسعه 
بیکاری و ایجاد اشتغال، گفت: توسعه دانشگاه های 
مهارت محور راهکار حل مشکل دانش آموختگان 

دانشگاهی است.
بخش  از  بازدید  در  مقدم«  امیری  »بهمن   
دیدار  و  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  مختلف  های 
توجه  با  امروز  افزود:  دانشگاه،  این  مسووالن  با 
عرصه  و  و سریع محیطی  روزافزون  تغییرات  به 
بکارگیری  نوآوری و خالقیت،  افزایش  و  فناوری 
دانش و علم در کسب و کارها، صنعت و خدمات 
برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها ضرورت 
دارد و در شرایط فزاینده رقابت در سطوح مختلف 
به  تولید علم و دانشگاه های نسل جدید  مراکز 
عنوان کارآفرین نقشی اثرگذار بر توسعه اقتصاد 
نیروی  تربیت  و  پایدار  اشتغالزایی  بنیان،  دانش 
انسانی ماهر، متخصص و کارآمد برعهده دارند که 

الزمه توسعه و پیشرفت هر کشوری است.
وی اظهار کرد: نگاه ویژه دولت سیزدهم به نقش 
و جایگاه مراکز علمی در تحقق توسعه پایدار و 
تأکید بر تقویت رابطه صنعت، دانشگاه و دولت به 
عنوان راهبردی برای تحقق شعار سال با رویکرد 
های  عرصه  همه  در  فناوری  و  دانش  بکارگیری 
راهبردی  ستادی  تا  شد  سبب  خدمات  و  تولید 
های  هدایت شرکت  و  حمایت  برای  عملیاتی  و 
و  نوآورانه  های  ایده  از  پشتیبانی  بنیان،  دانش 
محصوالت  تولید  سمت  به  حرکت  و  خالقانه 
عنوان  به  و  شود  تشکیل  استان  در  پذیر  رقابت 
مراکز  ارتباط  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  ستاد 
تا  نماید  تسهیل  را  دولت  و  صنعت  دانشگاهی، 

شاهد اشتغالزایی پایدار باشیم.
افزود:  کرمانشاه  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی یکی از دغدغه 
های اصلی بنده در چند ماه اخیر بوده که برای 
حل آن به لزوم حرکت مراکز علمی و دانشگاهی و 
حتی مدارس به سمت مهارت آموزی تأکید دارم و 
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته حمایت 
ویژه ای برای فراهم نمودن زیرساخت های الزم 
در اجرای طرح های مهارت افزایی دانش آموزان و 
دانشجویان در سطوح مختلف در حال انجام است 
تا دانشگاه های نسل سوم به عنوان نیروی محرکه 
دانشجویانی  بتوانند  پژوهش  و  علم  پیشرفت، 
دارای مهارت با آمادگی الزم برای ورود به کسب 

و کار تربیت کنند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بر این باور هستم 
راهبردی  بنیان  اقتصاد دانش  نهادینه سازی  که 
موثر و بسیار کلیدی و کاربردی برای رفع مشکالت 
موثر  ارتباط  ساماندهی  و  است  استان  اقتصادی 
دانشگاه، صنعت و دولت را برای رسیدن به اهداف 
مطلوب ضروری می داند و تأکید دارم که برای 
ایجاد این ساختار هماهنگی و هم افزایی مطلوب؛ 
جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی و دولت مهم 

است و همه باید پای کار باشند.
استاندار کرمانشاه در بدو ورود به دانشگاه رازی 
در یادمان شهدای گمنام حضور یافت و به مقام 
شامخ شهدای واالمقام ادای احترام کرد و سپس با 

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شرکت 
این  مجریان  با  رازی  دانشگاه  بنیان  دانش  های 
طرح های نوآورانه و خالقانه گفت و گو و مسایل 

و مشکالت آنان را بررسی کرد. 
بر  تأکید  ضمن  بازدید  این  در  مقدم  امیری 
و  علمی  قطب  عنوان  به  رازی  دانشگاه  جایگاه 
های  ایده  گفت:  کشور  غرب  عالی  آموزش  نماد 
خالقانه دانشجویان و اساتید دانشگاهی با معرفی 
به سرمایه گذاران و نقش آفرینی مطلوب پارک 
علم و فناوری می تواند تجاری سازی شود و به 
عنوان محصول رقابت پذیر مبتنی بر علم و دانش 
تولید  بازار معرفی شود و ضمن رونق چرخه  به 

زمینه اشتغالزایی پایدار را فراهم نماید. 
وی که از غرفه دستاوردهای شرکت های دانش 
در  کرد  می  بازدید  کشاورزی  بخش  در  بنیان 
سخنانی اظهار داشت: کرمانشاه سرشار و خاستگاه 
کشاورزی  بخش  در  و  است  توسعه  ظرفیت های 
نیز با اقلیم متنوع آب و هوایی، چهارفصل بودن 
و تولید ساالنه بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن محصوالت زراعی، باغی و دامی دارای ظرفیت 
صنایع  گسترش  که  است  مطلوبی  و  گسترده 
به  محصوالت  تقویت  و  بندی  بسته  و  تبدیلی 
صورت رقابت پذیر برای عرضه در بازار کشورهای 
همسایه و به ویژه ظرفیت مبادالت تجاری از طریق 
مرزهای استان می تواند ضمن رونق صادرات به 

اشتغالزایی پایدار نیز کمک شایانی نماید.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: تالش پژوهشگران 
عنوان  با  ارزشمند  دستاوردی  به  رسیدن  برای 
که  کاملینا  گیاه  از  روغن  فرآوری  و  بذر  تولید 
دارای امکان کشت در زمین های دیم است بسیار 
قابل تقدیر است و مصداق حرکت به سمت بهره 
گیری از دانش و علم برای افزایش بهره وری در 
بذر  این  خوشبختانه  که  است  کشاورزی  بخش 
در کرمانشاه با تالش محققان پردیس کشاورزی 
دانشگاه رازی تولید و امسال در سطح ۵۵۰ هکتار 
کشت شده است و با ورود سرمایه گذاری و مزیت 
کارشناسان  گزارش  اساس  بر  که  بذر  این  ویژه 
سرمای  خشکی،  به  العاده  فوق  مقاومت  دارای 
دانه های  تولید  در  تواند  است می  آفت  و  بهاره 

روغنی بسیار موثر است. 
و  بذر  تولیدات  سایر  از  ادامه  در  مقدم  امیری 
نمایشگاه  این  در  پژوهشگران  کشاورزی  اداوات 
بازدید کرد و افزود: مسیر ارتباط بین دانشگاه را 
با مراکز صنعتی و کشاورزی تسهیل خواهیم کرد  
و دانشگاه رازی می تواند در تحقق اقتصاد دانش 

بنیان پیشرو و پیشگام باشد.
گری  تسهیل  نوآورانه،  های  ایده  از  حمایت  وی 
دانشجویان  از  مالی  حمایت  و  مجوزها  صدور 
دانش  های  شرکت  و  خالقانه  های  ایده  دارای 
بنیان را خاطر نشان ساخت و گفت: آنچه امروز 
اساتید  و  دانشجویان  پژوهشی  دستاوردهای  در 
استفاده  شود  می  مشاهده  کشاورزی  پردیس 
از روش های نوین و جایگزین سازگار با محیط 
های  هزینه  کاهش  برای  استان  اقلیم  و  زیست 
تولید  رونق  که  است  وری  بهره  افزایش  و  تولید 
بکارگیری  این  و  دارد  پی  در  را  موثر  اشتغال  و 
دانش  اقتصاد  در مسیر  معنای حرکت  به  دانش 

بنیان است.
امیری مقدم در ادامه این بازدید در مرکز اسناد 
توسعه استان و کرمانشاه شناسی حضور یافت و 
گام  مسیری  در  باید  امروز  رازی  دانشگاه  گفت: 
مهارت  و  گرا  ماموریت  محور،  مسأله  که  بردارد 
محور باشد و به نیازها و مشکالت بخش صنعت و 

جامعه پاسخ دهد. 
نماینده عالی دولت افزود: برای شناخت ظرفیت 
ها و تخصص های استان تحت عنوان مطالعات 
اقدامات مطلوبی  این مرکز  آمایش سرزمینی در 
راهنمای  و  راهگشا  تواند  می  که  گرفته  صورت 
اسناد  و  مطالعات  این  و  باشد  گذاران  سرمایه 
مبنای تخصیص و جهت دهی منابع برای رسیدن 
و  مناطق  تمامی  در  زیرا  گرفته،  قرار  توسعه  به 
گردشگری،  کشاورزی،  های  حوزه  و  ها  بخش 
صنعت و خدمات مزیت ها مشخص و استعدادها 
تبیین گشته و با همکاری دولت و بخش خصوصی 

می توان شکوفایی مطلوبی را ایجاد کرد. 
این  در  شناسی  هورامان  غرفه  از  بازدید  در  وی 
و  پیشران  امروز  گردشگری  صنعت  گفت:  مرکز 
محرک توسعه است و برگزاری همایش هورامان 
برای  مهم  گامی  پایدار  توسعه  و  جهانی  ثبت 
معرفی ظرفیت های گردشگری است و باید از این 
فرصت استفاده کرد زیرا جذابیت ها و زیبای های 
منظر فرهنگی و طبیعی استان می تواند کرمانشاه 

را به عنوان مقصد گردشگران معرفی کند. 
استان  اداری  شورای  نشست  در  افزود:  استاندار 
همایش  این  در  اجرایی  های  دستگاه  تکالیف 
و  شد  خواهد  تشریح  و  تبیین  دبیرخانه  توسط 
فرمانداری  و همکاری  رازی  دانشگاه  با محوریت 
های اورامانات هم افزایی و همکاری مطلوبی برای 

برگزاری این رویداد مهم شکل خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: همایش بین المللی تحت عنوان 
"هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار" 
نظران  صاحب  و  پژوهشگران  توجه  تواند  می 
مجامع  سایر  و  عالی  آموزش  مراکز  ها،  دانشگاه 
علمی در سراسر جهان را به این منطقه فاخر ملی 
و جهانی معطوف نماید و حتماً به نحو مطلوب باید 

بهره برداری صورت گیرد. 
امیری مقدم معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری 
استان توسط این مرکز را فرصتی مهم ارزیابی کرد 
و گفت: ایجاد امکان دسترسی به متقاضیان برای 
گرفته  صورت  مطالعات  و  اسناد  از  برداری  بهره 
کاری قابل تقدیر است و بی شک سبب تسهیل و 
تسریع در امر فرآیندهای تصمیم گیری و جذب 
سرمایه گذاران شود که انتظار داریم دانشگاه رازی 

در این حوزه فعاالنه کار کند. 
وی نیاز جامعه، صنعت و بازار را به مساله محور 
کردن پایانه نامه ها خاطرنشان ساخت و گفت: در 
مسیر حمایت از تولید دانشگاه کارآفرین از ایده تا 
ورود به بازار می تواند در کنار سرمایه گذاران باشد 
و مسیر پیشرفت آنها را تسهیل کند و با معرفی 
همکاری  زمینه  نیز  بنیان  دانش  های  شرکت 
تقویت کند  نیز  را  با متقاضیان  مطلوب دانشگاه 
و به همین لحاظ تأکید می شود جامعه علمی به 
صورت نظام یافته می تواند پاسخگوی نیاز صنعت 

باشد. 
را  کارآفرین  دانشگاه  مهم  وجوه  از  یکی  وی 
توسعه مهارت های شغلی، حرفه ای و شایستگی 
ها و توانمندسازی دانشجویان ذکر کرد و گفت: 
در  کار  ایجاد  و  فناوری  و  نوآوری  مراکز  توسعه 
فضای اشتراکی نیز می تواند زمینه ساز شکوفایی 
دانشگاه  در  باید  که  باشد  دانشجویان  خالقیت 

مدنظر قرار گیرد.
امیری مقدم جهت دهی به طرح های پژوهشی را 
بر اساس نیاز صنعت و جامعه یادآور شد و گفت: 
برای تداوم مسیر پیشرفت  اساتید و دانشجویان 
و توسعه کشور و استان می توانند با شناخت از 
نهادها و دستگاه های اجرایی، صنعت و  مسایل 
بخش خصوصی پاسخگویی نیاز آنها باشند و بی 
شک این رابطه باید با فراهم نمودن زیرساخت ها 
پژوهشی و هماهنگی های بیشتر تقویت شود تا به 

صورت دقیق مدیریت و ارزیابی شود.
  استاندار کرمانشاه در ادامه برنامه های بازدید از 
دانشگاه رازی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی 
دانشگاه را بررسی و سپس در دیداری صمیمی با 
اعضای هیات رئیسه و برخی اساتید این دانشگاه 

به بررسی مشکالت پرداخت.

امیری مقدم ضمن تقدیر از جایگاه ویژه دانشگاه 
مناسب  رتبه  و  علمی  مقاالت  تولید  در  رازی 
به  ارجاع  و  استناد  لحاظ  به  جهانی  عرصه  در 
و  کاربلد  متخصص،  اساتید  گفت:  مقاالت  این 
های  سرمایه  رازی  دانشگاه  توانمند  پژوهشگران 
ارزشمند استان کرمانشاه و جامعه علمی هستند 
و  سازان  آینده  پرورش  و  تربیت  مسیر  در  که 

توسعه استان بسیار موثر هستند.
و  علمی  قطب  عنوان  به  رازی  دانشگاه  از  وی 
نماد آموزش کشور نام برد که به سبب افتخارات 
علمی  مجامع  در  اساتید  و  دانشجویان  ارزشمند 

مانند نگینی می درخشد.
امیری مقدم معرفی توانمندی ها دانشگاه را در 
امری ضروری  نمایشگاه های مختلف  و  همایش 
ها  کارگروه  دبیران  همکاری  با  افزود:  و  دانست 
امکان حضور اساتید دانشگاهی در کارگروه های 
تخصصی و شوراهای استان بر اساس تخصص و 
تجربه و دانش فرد میسر می شود تا صاحب نظران 
فرآیندهای  در  بتوانند  نیز  خبره  کارشناسان  و 
تصمیم گیری به تیم مدیریتی استان کمک کنند.

وی به بازدید از کتابخانه، مراکز مطالعات تاریخی، 
اسناد توسعه ای و کرمانشاه شناسی اشاره کرد و 
و  اساتید  رازی،  دانشگاه  پیشینه  و  قدمت  گفت: 
مشاهیر استان و اسناد موجود نشان می دهد این 
مرکز مرجعیت علمی داشته و امروز نیز متناسب 
با تغییرات صورت گرفته باید توانایی های خود را 
مهارت محور  دانشگاه  به  تبدیل شدن  در مسیر 
های  پژوهش  سمت  به  حرکت  و  کارآفرین  و 
کاربردی و مساله محور نشان داد و مرکز معرفی 
و  استان  های  اولویت  و  ها  تخصص  ها،  مزیت 
مشاور با دانش متقاضیان سرمایه گذاری و اهالی 

صنعت و فعاالن اقتصادی باشد. 
امیری مقدم خاطر نشان کرد که دانشگاه رازی 
زمینه  پویا  و  علمی  محیطی  نمودن  فراهم  با 
شکوفایی استعدادهای دانشجویان را فراهم نموده 
و در مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان به مفهوم 
تقویت  برای  و  مقاومتی  اقتصاد  اساس  و  پایه 
روحیه خودباوری و امید در جامعه تالش می کند 

که قابل تقدیر است.
استاندار کرمانشاه گفت: این نهاد علمی ظرفیت 
پاسخ گویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی 
در سطح منطقه را دارد و در خلق، انتشار و کاربرد 
کیفی حوزه  ارتقای  با  تواند  می  و  پیشرو  دانش 
آموزش، پژوهش خدمات مناسبی به جامعه ارائه 

داده و در و حل مسائل آنان موثر باشد.
علمی  نهاد  یک  باید  امروز  دانشگاه  افزود:  وی 
پیشرو در صنعت، فناوری های روز و علوم کاربردی 
در عرصه علم، باشد و به جایگاه ارزشمندی برسد 
که قابلیت های علمی و پژوهشی برای جامعه نیز 

ملموس گردد.
استاندار تأکید داشت: مطالعات نشان می داد که 
کشور برای پیشرفت و حل مشکالت اقتصادی بر 
به  باید  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  اساس 
سمت بهره مندی از دانش و نوآوری در تولید برود 
و امروز با تشکیل ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان 
بر این مطلب استوار هستیم تا هماهنگی و برنامه 
ریزی مشترک دانشگاه و صنعت برای پیشرفت را 
با همکاری دولت تسهیل کنیم و در طراحی برنامه 
ها تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یک 

اولویت معرفی گشته است. 
تسهیل  ضمن  باید  ستاد  این  داشت:  بیان  وی 
گری و انجام هماهنگی های الزم زمینه حمایت 
از کسب و کارهای دانش محور و ایده های نوآورانه 
و خالقانه در عرصه تولید را با همکاری دانشگاه 

فراهم کند.
ضمن  داریم  تکلیف  امسال  افزود:  مقدم  امیری 
دانش  کارهای  و  کسب  توسعه  موانع  شناسایی 
بنیان، ضعف ها و نقاط قوت همزمان برای برای 
و  تولید  بخش  در  رونق  ایجاد  تولید،  موانع  رفع 
روزی  شبانه  تالش  گذاران  سرمایه  کار  تسهیل 
کرمانشاه  بیکاری  مشکل  مسیر حل  در  و  کنیم 

کوششی چشمگیر و اثربخش داشته باشیم. 
بنیان صحبت  دانش  اقتصاد  از  وقتی  گفت:  وی 
می کنیم یعنی اینکه دانش و فناوری را در همه 
عرصه های تولید و خدمات بکار بگیریم تا شاهد 
افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و رونق تولید 
اقتصاد  سمت  به  حرکت  یعنی  این  و   باشیم 

دانش بنیان که مورد تأکید است.

استاندار کرمانشاه در بازدید از دانشگاه رازی: توسعه دانشگاه های 

مهارت محور راهکار حل مشکل دانش آموختگان دانشگاهی است

اخبار

رئیس کل دادگستری کرمانشاه: 

رفع موانع حقوقی تولید یکی 

از اولویت های دستگاه قضایی 

کرمانشاه است

 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه رفع موانع حقوقی 
تولید را یکی از اولویت های دستگاه قضایی دانست و گفت: 
زمینه  این  در  بسیج حقوقدانان  و کمک های  از تخصص 

بهره خواهیم برد.
 پرویز توسلی زاده  در نشست هیات اندیشه ورز سازمان 
بسیج حقوقدانان استان، افزود: با توجه به اینکه امسال سال 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است لذا 
دستگاه قضایی هم تمام تالش خود را برای رونق این بخش 

به کار خواهد بست.
را  بسیجی  دانان  حقوق  اساسی  های  رسالت  از  یکی  وی 
جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری دانست و گفت: 
راحت کردن زندگی برای مردم و دسترسی آسان مردم به 
مسوالن قضایی از اولویت های کاری دستگاه قضایی استان 
است و حقوق دانان بسیجی در این راستا می توانند خیلی 
کمک کار ما باشند و قطعا از نظرات و پیشنهادات تخصصی 

و کارشناسی حقوق دانان بسیجی استفاده خواهیم کرد.
با مدیرانی که حقوق عامه را تضییع کنند برخورد می شود

لزوم  به  اشاره  با  نیز  کرمانشاه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
عنوان  به  دادستانی  داشت:  اظهار  عامه   حقوق  پیگیری 
مدعی العموم پیگیر حقوق مردم در همه بخش ها خواهد 
استفاده  دانان  حقوق  بسیج  ظرفیت  از  راه  این  در  و  بود 

خواهیم کرد.
شهرام کرمی با بیان اینکه هرجا موضوعی در باب تضییع 
حقوق مردم یا ترک فعل مدیران از سوی بسیج حقوق دانان 
به صورت  گردد  ارائه  عملی  راهکار  و  مصداقی  به صورت 
ویژه در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت، افزود: هر جایی 
مدیران و مسئوالن در باب تضییع حقوق عامه از قوانین و 

مقررات تخطی نمایند با آنان برخورد خواهد شد.
دادستان استان نیز از همه حقوق دانان بسیجی خواست 
به صورت منسجم و مستند در باب مطالبه گری و دفاع از 

حقوق عامه دادستانی را یاری کنند.
کرمی در پایان خط قرمز دادستانی را امنیت مردم دانست 
و افزود: بی شک با هنجارشکنان و کسانی که محل امنیت 

مردم هستند به شدت برخورد خواهد شد.
برنامه های بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه

استان  دانان  حقوق  بسیج  سازمان  مدیر  نشست  این  در 
کرمانشاه با تشریح گزارشی از اقدامات حقوق دانان بسیجی 
در سال گذشته اظهار داشت: بسیج حقوق دانان در سال 
قبل در سه عرصه جهاد حقوقی، عدالت گستری و مبارزه 
با فساد گام های موثری برداشته و خدمات قابل توجهی را 
ارئه نموده است و به حمد خدا و با تالش خستگی ناپذیر 
حقوق دانان بسیجی در سال ۱۴۰۱ نیز برنامه های مختلفی 

در سطح استان اجرا خواهد شد.  
معرفی و الگو سازی از شهدای حقوق دان، گسترش کمی 
توانمند سازی گروه های جهادی حقوق دانان  و کیفی و 
اقشار  به  بسیجی جهت خدمات رسانی جهادی تخصصی 
مختلف مردم، تقویت و توسعه جبهه حقوق دانان انقالبی، 
های  عرصه  در  استان  دار  اولویت  مسائل  حل  به  کمک 
از  تولید  موانع حقوقی  رفع  به  و کمک  قضایی  و  حقوقی 
جمله موارد اشاره شده در این جلسه از سوی بهرامی پور 

بود.
همچنین تشکیل شوراهای صلح و سازش، حمایت از شبکه 
حقوق دانان انقالبی فساد ستیز، استمرار پویش های نذر 
رهایی و طرح احرار و کمک به آزادسازی زندانیان، مطالبه 
های  مشاوره  مراکز  توسعه  و  تقویت  عامه،  حقوق  گری 
حقوقی در جهت کاهش پرونده های محاکم قضایی و سایر 
برنامه های تخصصی بخش دیگری از برنامه های سازمان 
بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه بود که بهرامی پور به آنها 
دانان  حقوق  مقتدرانه  حضور  از  ادامه  در  وی  کرد.  اشاره 
بسیجی در زمینه های مطالبه گری حقوق عامه گفت و 
اظهار داشت: هرجا ترک فعل مدیران منتی به تضییع حقوق 
عامه شود به جد ورود خواهیم کرد و ضمن مطالبه گری از 
طریق دادستانی استان در مدار پیگیری قرار خواهد گرفت.

حقوقدانان بسیجی جهاد تبیین را مدنظر قرار دهند
نبی  حضرت  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  همچنین 
اکرم)ص( استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت نقش آفرینی 
حقوق دانان بسیجی  در جامعه اظهار داشت: هرجا بسیج 
وارد شده است شاهد تحول و افتخار آفرینی در آن عرصه 
بوده ایم و این خدمات مخصوص یک جا و مکان خاصی 

نیست و در همه عرصه ها وجود دارد.
سرهنگ بهشتی راد در ادامه افزود: حقوق دانان بسیجی 
باید مطالبات مقام معظم رهبری را سر لوحه کار خود قرار 

دهند و جهاد تبیین را مورد توجه ویژه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه تبیین و مطالبه گری مفاد بیانیه گام 
دوم انقالب از وظایف حقوقدانان بسیجی است گفت : بسیج 
حقوق دانان استان کرمانشاه در حوزه های مختلف خوب 
درخشیده است؛ ارتقای دانش حقوقی، آزاد سازی زندانیان 
معسر، خدمت رسانی جهادی حقوقی و قضایی از مواردی 
است که باید به جد مورد توجه حقوق دانان بسیجی قرار 

گیرد.

5استان ها

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
به  سرپل ذهاب،  شهرستان  گفت:  کرمانشاه 
عنوان قطب فرهنگی و گردشگری جایگاه خوبی 
در استان دارد از این رو انتظار می رود مسووالن 
و مدیران کارنامه عمل خوبی از مدیریت در این 

شهرستان از خود برجای بگذارند.
»حسین خوش اقبال« در مراسم تودیع و معارفه 
فرمانداران سابق و جدید سرپل ذهاب با حضور 
فرهنگی  قرارگاه  محل  در  مسووالن  از  جمعی 
اجتماعی حضرت ولیعصر )عج( این شهرستان 
آبادانی  و  عمران  انتظار  مدیریتی  تغییر  افزود: 
بیشتر منطقه را به دنبال دارد از این رو کارهای 

ارزشمندی که در گذشته انجام شده باید با روند 
و قدرت بیشتری تداوم یابد.

جنگ،  از  بعد  ذهاب  سرپل  داشت:  اظهار  وی 
زلزله و سیل خسارات بسیاری تحمل کرده و 
پیگیری و حمایت  و  با جدیت  انتظار می رود 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
شورای  و  تامین  شورای  امام جمعه،  همدلی 
اداری و در کنار مردم آینده این شهرستان بهتر 

از این باشد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
نظام  این  پایه گذار  گفت:  ادامه  در  کرمانشاه 
ایشان  فرمایش  طبق  و  بود  )ره(  راحل  امام 

بی منت مردم و کسب رضایت  خدمت گذاری 
مندی خدا و مردم بسیار امر مهمی است.

امام جمعه سرپل ذهاب نیز در این مراسم گفت: 
از  باید خارج  پذیرد  مدیری که مسوولیت می 
وظایف محوله عمل کند و خیرخواه مردم باشد 
پای  تعهد،  شهرستان،  اهداف  پیشبرد  برای  و 
مردم  انتظارات  جوابگوی  و  دلسوزی  کاربودن، 

الزم و ضروری است.
حجت االسالم »جواد فاطمی نسب« افزود: امروز 
مطالبه ها و طرح های عمرانی شهرستان  نیاز به 
پیگیری دارد زیرا که شهرستان پتانسیل های 
عظیمی دارد و بالفعل شده و بخشی از پتانسیل 

به تالش مجاهدانه  مسووالن  نیاز  بالقوه  های 
دارد که به سرانجام برسد.

در  اسالمی  جمهوری  در  امروز  کرد:  بیان  وی 
استان و شهرستان سرپل ذهاب نیاز به مدیران 
جهادی و انقالبی داریم که مشرف به موضوعات 

شهرستان باشند و کار را پیش ببرند.
وی تاکید کرد: مدیر جهادی، مدیری است که 
تمام وقت با تعهد در خدمت مردم باشد، چشم 
انداز داشته باشد چون امروز در سرپل ذهاب در 
باقی  از مشکالت  بسیاری  عرصه های مختلف 
باید تبدیل به  مانده است، در بحث کشاورزی 

قطب تولید شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه: سرپل ذهاب 
قطب فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه است

رییس آموزش و پرورش گیالنغرب:

۱۲۰ کالس درس به ظرفیت 
مدارس گیالنغرب افزوده شد

 ۱۲۰ گفت:  گیالنغرب  پرورش  و  آموزش  رییس   
کالس درس به همت خیران به ظرفیت مدارس این 

شهرستان افزوده شده است.
 »عطااهلل پرویز«  در آئیین گرامیداشت هفته مقام 
گیالنغرب،  شهرستان  معلمان  از  تجلیل  و  معلم 
همچنین از احداث ۲ مدرسه جدید نیز در دهستان 

چله طی سال جاری خبر داد.
وی اظهار داشت: در یک سال گذشته در زمینه کنکور 
شهرستان گیالنغرب باالترین رشد قبولی را در سطح 
استان داشته و در بخش امتحانات دانش آموزی نیز 
رتبه  ترتیپ  به  ریاضی  و  تجربی  علوم  رشته   ۲ در 
دوم و سوم استان به شهرستان گیالنغرب اختصاص 

یافته است.

سال پنجم - شماره    126 پنجشنبه 22    اردیبهشت 1401



ورزشی
خبر

هاشمی: نشست من با داوری 
خروجی نداشت

ادامه  مورد  در  گفت:  ایران  بسکتبال  تیم  سرمربی   
همکاری به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال صحبتی 
قرار  امور  از طریق رسانه ها در جریان  و  نشده  با من 

می گیرم.
 مصطفی هاشمی با اشاره به روند تغییرات در مجموعه 
بسکتبال افزود: زمانی که یک فدراسیون وارد مرحله 
سایر  شود،  می  عوض  آن  سکاندار  و  شده  انتخابات 
تغییرات هم دور از تصور نیست و من این حق را به 
رئیس فدراسیون بسکتبال می دهم که نفرات مد نظر 

خودش را انتخاب و برای همکاری دعوت کند.
وی ادامه داد: تا این لحظه صحبتی با من نشده و من هم 
از طریق رسانه ها در جریان برخی از امور قرار می گیرم. 
نشست  این  در  اما  داشتم  داوری  با  یک جلسه  البته 
پیرامون نقطه نظرات کارشناسی دو طرف صحبت شد 
و خروجی مشخصی نداشت. من هم منتظر هستم تا 
ببینیم شرایط به چه صورت پیش خواهد رفت. به هر 
نفرات  انتخاب  برای  باورها  که  کنیم  قبول  باید  حال 
منتظر  بسکتبال  جامعه  و  است  متفاوت  همکاران  و 

هستند تا در این خصوص به جمع بندی برسند.
تقویت  تاکید کرد: بحث  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
مطرح بوده اما باید دید این روند چگونه پیش می رود.  
ما مسیری را طی می کردیم که روند آن مشخص است 
و از نظر من و به عنوان فردی که سال ها در بسکتبال 
حضور داشته، روند درست و مناسبی بود. ما بازیکنان 
آینده  برای  که  کردیم  تزریق  ملی  تیم  به  را  جوانی 
مردم  عهده  بر  باید  را  قضاوت  اما  بود  مهم  بسکتبال 
و مخاطبان می گزارم چرا که آنها بهترین قضاوت را 

خواهند کرد.  
هاشمی در خصوص لیگ برتر بسکتبال هم گفت: در 
مورد وضعیت لیگ و نحوه برگزاری باید بگویم با توجه 
به محدودیت هایی کرونایی، بازی ها به صورت متمرکز 
عمال  هواداران  حضور  عدم  می شد.  برگزار  تهران  در 
آنها  بازگشت  با  اما  بود  گرفته  بسکتبال  از  را  هیجان 
به سالن در مرحله نیمه نهایی و فینال، شاهد هیجان 
در سالن بودیم که این روی روند کار ورزشکاران تاثیر 

دارد.

ایران میزبان بازی های زمستانی رشته های ویلچری شد؛

سجادی: امر آموزش را باید در سازمان های بین المللی جدی بگیریم

خبر

برنامه فدراسیون اسکیت برای تیم های 

ملی پس از لغو بازیهای آسیایی

6

رئیس فدراسیون اسکیت با تاکید براینکه مسابقات داخلی 
تمام رشته ها برگزار خواهد شد گفت: تا مشخص شدن 
ادامه  را  بازی های آسیایی تمرینات خود  زمان برگزاری 

خواهیم داد.
 مجید هنرجو رییس فدراسیون اسکیت در گفتگو با پایگاه 
خبری وزارت ورزش و جوانان در خصوص لغو بازی های 
استایل،  بود چهار رشته فری  قرار  آسیایی هانگژو گفت: 
آسیایی  بازی های  در  ما  برد  واسکیت  نمایشی  سرعت، 
حضور داشته باشند که امید داشتیم حداقل در دو رشته 

مدال خوشرنگی را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم.
وی با بیان اینکه تمامی فدراسیون ها برای حضور در این 
مسابقات تدارک دیده و زحمت بسیاری کشیدند افزود : 
مسابقات انتخابی برای تعیین ترکیب نفرات اعزامی به این 
بازی ها برگزار شد و ۱۰ ورزشکار در هر یک از بخش های 
آقایان و بانوان رشته سرعت و ۶ ورزشکار هم در هر بخش 

رشته فری استایل انتخاب شدند.
رشته  تمام  داخلی  مسابقات  براینکه  تاکید  با  هنرجو 
زمان  شدن  مشخص  داد:تا  ادامه  شد  خواهد  برگزار  ها 
برگزاری بازی های آسیایی تمرینات خود را ادامه خواهیم 
داد و در مسابقات جهانی و آسیایی که برگزار شود شرکت 

می کنیم.
اینکه که ورزش اسکیت از جایگاه خوبی در  با بیان  وی 
آماری  داشت:جامعه  اظهار  است  برخوردار  مردم  میان 
این ورزش  از  ها  استقبال خانواده  نشان می دهد که  ما 
بسیار خوب است از این رو بحث همگانی کردن اسکیت از 
اهمیت برخوردار است و در تالشیم در همین راستا کمیته 
های اسکیت برد و اسکوتر فدراسیون را فعال تر کرده و 

همایشی برای اسکیت برگزار کنیم .
هنرجو با بیان اینکه حضور اسکیت در مدارس نیز نقطه 
عطفی در این رشته می تواند باشد اظهار داشت: در پی 
برنامه ای برای ایجاد همکاری بین فدراسیون اسکیت و 
بتوانیم  تا  هستیم  آموزی  دانش  های  ورزش  فدراسیون 
و  کرده  پیدا  مدارس  کف  از  را  رشته  این  استعدادهای 

پرورش دهیم.

لغو  اینکه  بیان  با  ووشو  فدراسیون  رئیس   
رویدادهای مهم سال جاری، تقویم و برنامه ریزی 
تالش  در  گفت:  می کند  تغییر  دستخوش  را 
رایزنی  آسیا  ووشوی  کنفدراسیون  با  هستیم 
قهرمانی  مسابقات  جاری  سال  در  تا  کنیم 

بزرگساالن قاره کهن برگزار شود.
بازی های  تعویق  خصوص  در  صدیقی«   »امیر 
اردوی  داشت:  اظهار  هانگژو،   ۲۰۲۲ آسیایی 
آغاز  دی ماه  از  را  مردان  و  زنان  ملی  تیم های 
هفت  گذشته  سال  نیز  کوراش  در  بودیم.  کرده 
امروز  تا  تیم ها  تمرینات  و  داشتیم  اردو  مرحله 
ادامه داشت. ورزشکاران تمرینات سختی را برای 
برای  تا  دادند  انجام  مطلوب  شرایط  به  رسیدن 

که  شوند  آماده  آسیایی  بازی های  در  درخشش 
متاسفانه این رویداد لغو شد.

روز  که  مسابقات  تعویق  خبر  از  بعد  افزود:  وی 
تاریخ جدید هم  اعالم شد، هنوز  جمعه گذشته 
مشخص نشده که این به نگرانی ها افزوده است. 
)بازی های  رویداد داشتیم  تقویم ووشو چهار  در 
بازی های  جهان،  دانشجویان  هانگژو،  آسیایی 
جوانان آسیا و دانش آموزان جهان( که همه این 

مسابقه ها لغو شد.
فدراسیون  برنامه ریزی  اینکه  بیان  با  صدیقی 
فدراسیون ووشو  با  داد:  ادامه  تغییر خواهد کرد 
قهرمانی  مسابقات  تا  کرد  خواهیم  رایزنی  آسیا 
که  چرا  کند  برگزار  امسال  را  بزرگساالن 

ووشوکاران رده سنی بزرگساالن نیاز به مسابقه 
دارند.

اینکه بازی های آسیایی هانگژو  وی در خصوص 
در چه زمانی برگزار می شود؟ گفت: سال آینده 
در برخی رشته ها پیکارهای انتخابی المپیک آغاز 
می شود و فوتبال جام ملت های آسیا هم در پیش 
بازی های  که  بود  خواهد  سخت  خیلی  و  است 
آسیایی را بتوانند برگزار کنند. با این وجود، بعید 
بازی های  برگزاری  شاهد   ۱۴۰۱ سال  در  است 

آسیایی باشیم.
می شود  شنیده  اینکه  خصوص  در  صدیقی 
احتمال لغو کلی بازی های آسیایی هانگژو وجود 
این  نیز  توکیو  المپیک  در  داشت:  اظهار  دارد، 
اتفاق افتاد اما بازی ها با یکسال تاخیر برگزار شد. 

باید منتظر تصمیم شورای المپیک آسیا باشیم.
وی در مورد تعطیلی اردوهای تیم ملی ووشو و 
مردان  بخش  ترکیب  کوراش  در  گفت:  کوراش، 
 ۲۶ هم  را  ووشو  انتخابی  و  بود  شده  مشخص 
اردیبهشت ماه پیش رو داشتیم. اردو را تعطیل 
آسیایی  بازی های  جدید  زمان  منتظر  و  کردیم 
هستیم. فقط تالوکاران برای حضور در ورلدگیمز 
و  آمریکا  در  حضور  البته  که  هستند  اردو  در 
گرفتن روادید نیز سختی و پیچیدگی های خاص 

خودش را دارد.
حال  این  با  داد:  ادامه  ووشو  فدراسیون  رئیس 
لیگ برتر را شهریورماه خواهیم داشت. مسابقات 
کشوری رده های سنی نیز تیرماه انجام می شود.

صدیقی: برنامه ریزی فدراسیون ووشو تغییر می کند

 وزیر ورزش و جوانان در نشست مشترک با 
هیات اجرایی فدراسیون بین المللی رشته های 
ورزشی ویلچری و قطع عضو )IWAS( گفت: 
ایران آماده است تا به  عنوان بخشی از آکادمی 

آموزشی )IWAS(  فعالیت کند.
بین المللی  اجرایی فدراسیون   نشست هیات 
عضو  قطع  و  ویلچری  ورزشی  رشته های 
جوانان  و  ورزش  وزیر  حضور  )IWAS(با 
این دیدار رودی ون دن  برگزار شد. در  ایران 
رشته های  بین المللی  فدراسیون  رییس  ابیل 
 ،)IWAS( عضو  قطع  و  ویلچری  ورزشی 
ملی  کمیته  رییس  خسروی وفا  محمود 
پارالمپیک، سیدمحمد پوالدگر معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای، سیدمحمدشروین 
اسبقیان رییس فدراسیون جانبازان و معلولین، 
حوزه  سرپرست  و  مشاور  احمدی  اسماعیل 
وزارتی و محمدحسن تقی زاده سرپرست دفتر 
امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان نیز در 

این جلسه حضور داشتند.
سیدحمید سجادی در این جلسه گفت: تالش  
ورزش های  توسعه  برای  گذشته  از  زیادی 
پارالمپیکی کشیده شده و یک رسالت سنگین 
امروز به دست ما رسیده که نباید این تالش ها 

را بی نتیجه بگذاریم.
وزیر ورزش و جوانان خطاب به هیات اجرایی 
ویلچری  ورزش های  بین المللی  فدراسیون 
سازمان های  در  باید  را  آموزش  امر  افزود: 
بین المللی جدی بگیریم و این اعالم آمادگی را 
می کنیم که جمهوری اسالمی ایران می تواند 
  )IWAS( به  عنوان بخشی از آکادمی آموزشی

فعالیت کند و رسالت خود را انجام دهد.
چون  داریم  توانمندی  مدرسان  افزود:  وی 
ورزش های  خصوص  در  زیادی  مطالعات 
مدرسان  و  شده  انجام  ایران  در  پارالمپیکی 
کشورها  دیگر  مدرسان  با  می توانند  ما 
به  پیش  از  بیش  بخواهیم  اگر  شوند.  عجین 
)IWAS( کمک کنیم جمعیت قابل توجهی 
از دانشجویان ما به عنوان داوطلب در خصوص 
برگزاری رویدادها و برنامه ها می توانند کمک 

کنند.

سجادی با اشاره به میزبانی ایران از مسابقات 
زمستانی رشته های ویلچری و قطع عضو ادامه 
ورزش  برای  بزرگی  اتفاق  میزبانی  این  داد: 
پیست های  از  بازدید  امیدوارم  و  است  ایران 
اسکی ایران مورد توجه و قبول هیات اجرایی 
حوزه  در  خوبی  سرمایه گذاری  ایران  باشد. 
است.  داده  انجام  معلولین  و  جانبازان  ورزش 
به دنبال آن هستیم که ورزش همگانی برای 
جانبازان و معلولین چه قبل از ورزش قهرمانی 
و چه بعد از آن نهادینه شود و در این خصوص 

از تجارب )IWAS( کمک می گیریم.
ورزشکار  برای  ویژه ای  شرایط  پوالدگر: 

جانبازان و معلولین در نظر گرفته ایم
ورزش  توسعه  معاون  پوالدگر  سیدمحمد 
قهرمانی و حرفه ای نیز در این جلسه با اشاره 
به اهمیت توسعه ورزش های پارالمپیکی گفت: 
در جمهوری اسالمی ایران شرایط ویژه ای برای 

ورزش جانبازان و معلولین در نظر گرفته ایم و 
است.  شده  فراهم  آنان  برای  خوبی  امکانات 
ما  پارالمپیک  ورزش های  مخاطبان  از  برخی 
جنگ  سال  هشت  در  که  هستند  جانبازان 
تحمیلی برای دفاع از خاک و کشور از جان 
خود گذشتند و برای مردم ایران قابل احترام 

هستند.
رودی ون دن ابیل، رئیس فدراسیون بین المللی 
ورزش های ویلچری و قطع عضو نیز با تشکر 
این  ایران در  از حضور وزیر ورزش و جوانان 
جلسه اظهار داشت: حضور وزیر در این جلسه 
نشان دهنده سرمایه گذاری دولت ایران برای 
می دهد  نشان  تاریخ  است.  معلولین  ورزش 
تاثیر  می تواند  بازی ها  اینگونه  میزبانی  که 
زیادی در نشان دادن ظرفیت های یک کشور 
داشته باشد. وقتی که به جنبش پارالمپیک و 
اصل یک هدف  در  نگاه می کنیم   )IWAS(

توسعه  و  جوانان  هم  آن  و  داریم  مشترک 
ورزش است.

خسروی وفا: گزارش توانمندی ایران به هیئت 
اجرایی IWAS ارائه شد

ملی  کمیته  رئیس  خسروی وفا  محمود 
پارالمپیک نیز گفت: این دومین جلسه هیات 
اجرایی است که در ایران برگزار می شود. در 
اجرایی  هیات  در  را  امیر حسینی  قبل  دوره 
داشتیم و این دوره مریم شکوهی عضو هستند 

که بسیار به همه موضوعات اشراف دارند.
ایران  در  حضور  با  اجرایی  هیات  افزود:  وی 
برای میزبانی کشورمان از مسابقات زمستانی 
رشته های ویلچری از امکانات بازدید خواهند 
داشت. یک گزارش نیز از توانمندی ورزش های 
شد  ارائه  اجرایی  هیات  به  ایران  پارالمپیکی 
هرچند که آنها از روند فعالیت و موفقیت های 

ایران اطالع دارند.

هندبال  فدراسیون  رییس   
کشورمان گفت: برنامه ریزی خوبی 
کرده بودیم اما لغو بازی های آسیا 

ما را شوکه کرد.
پایان  از  پس  پاکدل  علیرضا 
رقابت های لیگ برتر هندبال اظهار 
و کسب  بود  فینال جذابی  داشت: 
این قهرمانی را به سپاهان تبریک 

می گویم. 
این  بازیکنان جوان  ادامه داد:  وی 
دیدار بازی بسیار خوبی کردند که 
اعتالی  به  می توانند  نیز  آینده  در 

هندبال ایران کمک کنند. 
رییس فدراسیون هندبال در مورد 
گفت:  آسیایی  بازی های  تعویق 
قبل  از  بود.  شوک  یک  اتفاق  این 
این  برای  الزم  هماهنگی های 
مربی  و  آوردیم  به عمل  بازی ها 
اما  گرفتیم  خدمت  به  بزرگی 
برای  ماه  هشت  این  در  باید  حاال 
آماده  جهان  قهرمانی  مسابقات 

شویم. 
جهانی،  اعزام  داد:  ادامه  وی 
مسابقه  چند  و  دوستانه  بازی های 
آسیایی داریم و برای حضور در این 
رویدادها ۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
الزم داریم. روی کمک حامی مالی 
و  المپیک  ملی  کمیته  فدراسیون، 
تا  کرده ایم  حساب  ورزش  وزارت 
سر  پشت  را  ترافیک مان  پر  سال 

بگذاریم.
پاکدل در خصوص انتخابات کمیته 
کرد:  عنوان  نیز  المپیک  ملی 
مجمع باید در پاییز برگزار می شد 

اما تصمیم جدیدی نگرفتند و هر 
تصمیمی که بگیرند باید اجرا شود.

در  هندبال  فدراسیون  رییس 
ملی  تیم  جدید  سرمربی  مورد 
در  ملی  تیم  مربی  کرد:  عنوان 
سالن حضور داشت و قرار است از 
پنجشنبه اردوهای تیم ملی شروع 

شود. 
وی در خصوص داوری فینال گفت: 
بود  حساس  بازی  نبود.  بد  داوری 
اما این دلیل نمی شود که بعد هر 

سوت به این شکل اعتراض کنند.
دو  تماشاگران  تعداد  مورد  در  وی 

تیم نیز بیان کرد: از قبل برای دو 
تیم ظرفیتی در نظر گرفته بودیم 
می  می کردند،  هماهنگی  اگر  و 
توانستیم شاهد حضور این عزیزان 

نیز باشیم. 
اعتراضاتی  خصوص  در  پاکدل 
هم  گفت:  شد،  دیدار  این  در  که 
رشته  سایر  در  هم  و  هندبال  در 
این  که  دارد  وجود  تنش هایی  ها 
تنش به بازیکنان کشیده می شود 
و ما این مشکل را در عرصه های 
از دیدارهای  داریم.  نیز  بین المللی 
فصل آینده به هیچ عنوان مماشات 

یاد  باید  مربیان  و  کرد  نخواهیم 
نداشته  کار  قضاوت  به  که  بگیرند 

باشند. 
در  هندبال  فدراسیون  رییس 
تماشاگران  که  حواشی  خصوص 
آوردند  وجود  به  زمینی  نیروی 
گفت: افراد کمیته انضباطی حضور 
داشتند و همه چیز را دیدند و اگر 
انجام  را  الزم  اقدامات  باشد  الزم 

خواهند داد.
عصر  کشورمان  هندبال  برتر  لیگ 
تیم  قهرمانی  با  دوشنبه  امروز 

سپاهان اصفهان به پایان رسید.

پاکدل: از لغو بازی های آسیایی شوکه شدیم/ شاهد فینال جذابی بودیم
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فدراسیون  سرپرست  به عنوان  گواری«  »احمد 
تیراندازی با کمان منصوب شد.

»غالمرضا  ریاست  زمان  اتمام  به  توجه  با 
کمان،  با  تیراندازی  فدراسیون  در  شعبانی بهار« 
»احمد گواری« به عنوان سرپرست این فدراسیون 

منصوب شد.
در حکم سرپرستی گواری آمده است: با عنایت 
به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی به 
به عنوان سرپرست فدراسیون  ابالغ  این  موجب 

تیراندازی با کمان منصوب می شوید.

انجام  ضمن  می رود  انتظار 
که  فدراسیون  جاری  امور 
در  است،  وظایف  عمده  از 
اسرع وقت نسبت به برگزاری 
مجمع عمومی انتخاب رییس 

فدراسیون اقدام فرمایید.
انتخاباتی  مجمع  است  قرار 
فدراسیون تیراندازی با کمان 
برگزار  خردادماه  چهارم  روز 

شود.

گواری سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان شد

 بنابر تصمیم وزارت ورزش و جوانان، رشته جوجیتسو 
قرار  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  پوشش  تحت 
رییس  رستمیان  محمدحسن  اساس  این  بر  گرفت. 
انجمن جوجیتسو به همراه امیر خوش بین دبیر انجمن 
با محمد علیپور رییس فدراسیون انجمن های ورزشی 

نوع  برگزار کردند و در خصوص  را  نشست مشترکی 
و  فدراسیون  پوشش  تحت  رزمی  رشته  این  فعالیت 
برنامه ریزی در جهت توسعه و گسترش آن در سطح 
کشور و حضور مستمر در میادین بین المللی بحث و 
"جوجیتسو"  انجمن  تبادل نظر کردند. بدین ترتیب 

فعالیت  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  پوشش  تحت 
برای  این مجموعه  برنامه  و  آغاز کرد  را  رسمی خود 
های  کمیته  تشکیل  استانی،  هیات های  با  تعامل 
استان ها و برگزاری مسابقات سراسری تدوین خواهد 

شد.

جوجیتسو تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت
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هنری
گزارش

رئیس بنیاد شهید : مستمری 
خانواده های شهدا افزایش می یابد

  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: به دنبال این هستیم 
پنج  به حدود  را  خانواده های شهدا  پرداخت مستمری  میزان  که 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.
والدین  به  قانون  اساس  بر  گفت:  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین 
شهدا مستمری پرداخت می شود. خانواده شهدا به ۲ شکل، حقوق 
قبل  از  که  فرزندانشان  حکم  اساس  بر  برخی  می کنند.  دریافت 
و  می شود  پرداخت  پول  آنها  به  وی  حقوق  مطابق  بودند،  شاغل 

برخی ها مستمری بگیر هستند.
وی ادامه داد: در رابطه با حقوق سایر ایثارگران و جانبازانی که از ما 
حقوق دریافت می کردند، همان ضرایب افزایشی که برای کارکنان 
ما  ولی  اعمال می شود  هم  آنها  برای  گرفته شده  نظر  در  دولت 
نمی توانیم عددی را به عنوان میزان افزایش پرداختی برای کمک 
معیشت بگیران اعالم کنیم. چون تاکنون تکلیف جداول بودجه و 

ضرایب مشخص نشده است. 
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا مستمری جانبازان 
زیر ۲۵ درصد افزایش می یابد نیز اذعان داشت: جانبازان زیر ۲۵ 
درصد سال گذشته ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان دریافت می کردند 

اما میزان افزایش آن برای امسال تاکنون مشخص نشده است.
قول مساعد سازمان حج و زیارت برای افزایش سهمیه ایثارگران 

به حج
سهمیه  میزان  خصوص  در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
نیز گفت: سهمیه جامعه  ایثارگران به حج تمتع  خانواده شهدا و 
ایثارگران نسبت به قبل کمتر شده ما در حال مذاکره هستیم و 
قول هایی از سازمان حج و زیارت برای افزایش سهمیه گرفته ایم 

و امیدواریم بتوانیم سهمیه را افزایش دهیم.
قاضی زاده هاشمی با بیان سازمان حج و زیارت برنامه ریزی کرده 
این  به  را  مالی داشتند  منابع  پرداخت  افرادی که در گذشته  که 
که  گذاشته  شرط  یک  عربستان  افزود:  کنند،  اعزام  معنوی  سفر 

افراد باالی ۶۵ سال را نمی پذیرد.

و  فرهنگ  سازمان  رئیس  دیدار  در   
ارتباطات اسالمی با وزیر فرهنگ لبنان، 
مشترک  کارگروه  برتشکیل  دوطرف 
تاریخ  بازنویسی  لبنان،  ایران و  فرهنگی 
مقاومت، ساخت فیلم و مستند مشترک 
و توسعه تعامالت فرهنگی تاکید کردند.

حجت االسالم محمد مهدی ایمانی پور   
در دیدار با محمد وسام المرتضی، روابط 
ایران و لبنان را دیرینه و عمیق دانست و 
گفت: از گذشته تاکنون رابطه ای مناسب 
انقالب  از  پس  و  بوده  کشور  دو  میان 
راهبردی  موقعیت  لحاظ  به  اسالمی، 
به  آنها  بین  تنگاتنگی  پیوندهای  لبنان، 

وجود آمده است.
تاکید بر فعال شدن زمینه های گسترده 

همکاری ایران و لبنان
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
توافقنامه   امضای  به  اشاره  با  اسالمی 
فرهنگی دو کشور در سال های گذشته، 
گفت: این توافقنامه  فرهنگی همچنان به 
قوت خود باقی مانده است، اما با توجه 
زمینه های گسترده همکاری ها، الزم  به 

است فعال شود.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، افزود: 
لبنان را یکی از ارکان مقاومت می دانیم 
در  ایران هراسی  زمان  هر  همواره  و 
لبنان شدت می گیرد مشاهده می شود 
که رغبت مردم این کشور نسبت به ما 

بیشتر می شود.
آمد  و  رفت  تقویت  ضرورت  بر  تأکید 

گردشگران دو کشور
ایمانی پور همچنین با تأکید بر ضرورت 
تقویت رفت و آمد گردشگران دو کشور، 
برشناخت بیشتر دوملت از طریق ارتباط 
با  کشور  دو  رسانه های  بیشتر  هرچه 

یکدیگر تاکید کرد.
است  نیاز  این،  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
با  لبنان  و  ایران  مستقل  رسانه های  تا 
هم ارتباط نزدیک تری داشته باشند تا 
ویژه جایگاه  به  ملت  دو  دوستانه  روابط 
واالی زنان در جمهوری اسالمی ایران را 
منعکس کرده و تبلیغات سوء رسانه های 

معاند در این زمینه را ناکام بگذارند.
ضرورت بازنویسی تاریخ مقاومت/ ساخت 

فیلم و مستند
از  خود  سخنان  ادامه  در  پور  ایمانی 
تاریخ  بازنویسی  برای  ایران  آمادگی 
مقاومت با کمک برادران لبنانی خبرداد 
چنانچه  امروز  معتقدیم  کرد:  تصریح  و 
دیگران  فردا  ننویسیم  مقاومت  درباره 

برایمان می نویسند.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
کشور  مندی  عالقه  اشاره  با  اسالمی 
و  برادر  کشور  با  روابط  توسعه  برای 
دوست لبنان، تاکید کرد: با ساخت فیلم 
همکاری های  می توانیم  هم  مستند  و 

فیمابین را تقویت کرد.
تاکید بر ضرورت گسترش گفت وگوهای 

فرهنگی دو کشور
به  اشاره  ایمانی پوربا  حجت االسالم 
آمریکا  مسائل  درباره  اخیرش  مطالعه 
توسعه  کشور  این  مسئله  مهم ترین  که 
است،  اسرائیل  با  عرب  جهان  گفتمان 
تصریح کرد: باید بدانیم که عادی سازی 

روابط اعراب و اسرائیل از جمله فتنه هایی 
است که باید با آن مقابله کنیم.

گسترش  ضرورت  بر  ادامه  در  وی 
تأکید  کشور  دو  فرهنگی  گفت وگوهای 
فرهنگ  که  آنجایی  از  گفت:  و  کرد 
همواره مناسب ترین و مؤثرترین بستر و 
راهکار برای تعامل و گفت وگوی ملت ها 
برگزاری  با  می توان  شود،  می  محسوب 
همفکری  امکان  فرهنگی  گفت وگوهای 
میان  سازنده  و  مستمر  نظر  تبادل  و 

نخبگان دو کشور را فراهم کرد.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
لبنان  ملت  با  ابراز همدردی  با  اسالمی 
این  گفت:  اقتصادی،  فشارهای  برابر  در 
فشارها طوالنی نیست بلکه آخرین حربه 
نهایت  در  که  است  منطقه  در  استکبار 

مردم لبنان پیروز می شوند.
اعالم آمادگی و عالقه مندی به برگزاری 

هفته فرهنگی لبنان در ایران
توطئه های  و  تالش ها  کرد:  تصریح  وی 
آمریکا و اسرائیل شکست خواهد خورد 
و ما هر چه بیشتر در موضوعات مختلف 
به  زودتر  برنامه ها  این  کنیم،  همکاری 

شکست می انجامد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایمانی پور 
خود به عالقه مندی کشور به برگزاری 
هفته فرهنگی لبنان درایران اشاره کردو 
لبنان آشنا  باید مردم ما بیشتربا  گفت: 
شده و از سابقه همکاری ها بدانند تا از 

این طریق روابط بیشتر تقویت شود.
مشترک  کارگروه  تشکیل  بر  تأکید 

فرهنگی دو کشور
وی همچنین، افزود: ما آماده زمینه سازی 
برای آشنایی مردم ایران با لبنان هستیم 
با  را  لبنان  مردم  می خواهیم  شما  از  و 

فرهنگ ایران بیشتر آشنا کنید.
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
کارگروه  تشکیل  بر  تأکید  با  اسالمی 
گفت:  کشور،  دو  فرهنگی  مشترک 
شدن  عملیاتی  زمینه  کارگروه  این 
خواسته های مشترک فرهنگی را فراهم 
برای  کمکی  هر  برای  ما  و  کرد  خواهد 
به  لبنان  و  ایران  فرهنگ  شناساندن 

مردمان دو کشور آمادگی کامل داریم.
روابط ایران و لبنان محکم   و ریشه دار

دیدار،  این  در  هم  لبنان  فرهنگ  وزیر 
دیرینه  و  تاریخی  روابط  به  اشاره  با 

لبنان  و  ایران  روابط  گفت:  کشور،  دو 
با  و  بوده  برقرار  گذشته  دهه های  در 
امام  رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ریشه دارتر شده  و  محکم  تر  خمینی)ره( 

است.
محمد وسام المرتضی، ادامه داد: قبل از 
بسر  لبنان در شرایطی  انقالب،  پیروزی 
می برد که می گفتند قدرت او از ضعفش 
هست به همین خاطر بسیاری به خود 
این کشور شوند و  وارد  اجازه دادند که 

حریم ما را بشکنند.
وی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
لبنان قدرت و حاکمیت خود را بدست 
آورد و موفق شد در مقابله با ظلم های بی 

شمار استکبار جهانی پیروز شود.
ایران هراسی  برای  گروه ها  برخی  تالش 

در لبنان
با اشاره به تالش برخی  وسام المرتضی 
لبنان،  در  ایران هراسی  برای  گروه ها 
گروه های  و  معارضان  ما  کرد:  تصریح 
گمراهی در لبنان داریم که می گویند ما 
در حال تقویت حضور و اشغالگری ایران 
همین  که  حالی  در  هستیم،  لبنان  در 
اشغالگری  زمان  در  گمراه  گروه های 

اسرائیل در لبنان هیچ کاری نکردند.
داشت:  اظهار  لبنان،  فرهنگ  وزیر 
به حمایت  متهم  را  ما  که  تمام کسانی 
خود  می کنند،  ایران  اشغالگری  از 
اسرائیل  اشغالگری  درباره  حرفی  هیچ 
آن ها  به  نیستیم  مجبور  ما  نمی زنند، 
به  را  چیز  همه  واقعیت  و  دهیم  پاسخ 

آن ها نشان خواهد داد.
عده ای دنبال شوراندن اهل سنت علیه 

شیعه
به  توجه  با  کرد:   تأکید  ادامه  در  وی 
جنگ های  در  ما  لبنان  کم  وسعت 
را شکست دادیم و در  اسرائیل  مختلف 
سال ۲۰۰۶ موفق شدیم با تجاوز دشمن 
شکست  را  صهیونیستی  رژیم  و  مقابله 
علیه  را  این جنگ ها  که  کسانی  دهیم؛ 
لبنان به راه انداختند، به دنبال شوراندن 
اهل سنت علیه شیعه و شوراندن مردم 
لبنان علیه یکدیگر نیز رفتند، اما موفق 

نشدند.
وسام المرتضی خاطرنشان کرد:  ما عالوه 
خاورمیانه  طرح  با  دشمن،  شکست  بر 
الزم  اینجا  و  کردیم  مقابله  هم  جدید 

حاج  شهید  و  ایران  کمک های  از  است 
قاسم سلیمانی و عماد مقنیه یاد کنیم.

کشورها  برخی  تالش  به  اشاره  با  وی 
برای عادی سازی روابط با اسرائیل گفت: 
لبنان و فرهنگ این کشور در تناقض با 
عادی سازی روابط با اسرائیل است و اگر 
عادی سازی  اسرائیل  با  را  مان  رابطه  ما 
شیطانی،  رژیم  این  نیست  بعید  کنیم 

لبنان را با اقوام مختلف خود نابود کند.
مرکز فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

لبنان راه اندازی شود
با تأکید بر ضرورت  لبنان  وزیر فرهنگ 
جمهوری  فرهنگی  مرکز  راه اندازی 
ما  کرد:  مطرح  لبنان  در  ایران  اسالمی 
نیازمند چنین مرکزی در لبنان هستیم 
تا حقایق مربوط به ایران و واقعیت های 
مردم  به  کشور  این  تمدنی  و  فرهنگی 
کارهای  ایران  شود،  شناسانده  لبنان 
برای  اما  داده؛  انجام  لبنان  برای  زیادی 
خودش در لبنان کاری نکرده است؛ در 
حالی که این مسئله توجه فوق العاده ای 

می طلبد.
رژیم صهیونیستی از لبنان قدرتمند می 

ترسد
این مقام لبنانی اظهار داشت: امروز لبنان 
قدرتمند شده است و رژیم صهیونیستی 
می ترسد  ما  از  ابزارها  و  ادوات  تمام  با 
پیروز  ما  بر  نظامی  حوزه  در  چون  و 
راه  ما  علیه  اقتصادی  جنگ  نشده اند، 

انداخته اند.
به  اشاره  با  سخنانش،  ادامه  در  وی 
یکشنبه  انتخابات  در  لبنانی ها  اینکه 
قدم  ثبات  پارلمانی(  )انتخابات  آینده 
نشان  جهان  به  را  وطن  از  دفاع  راه  در 
خواهند داد، ضمن قدردانی از کمک های 
ایران گفت: ایران دوست واقعی ماست و 
همین  در  لبنانی ها  مصلحت  و  منفعت 
امیدواریم  است.  نهفته  ایران  با  دوستی 

در این مسیر هر دو کشور متحد باشند.
محمدرضا  دیدار،  این  پایانی  بخش  در 
بهمنی، معاون توسعه همکاری های علمی 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی  و 
اسالمی پیشنهاد داد: در فرصت حضور 
وزیر فرهنگ لبنان در ایران ضمن سفر 
به شهرهای اصفهان، کرمان و مشهد با 
نخبگان فرهنگی کشورمان دیدار داشته 

و تعامالتی در این زمینه صورت گیرد.

تاکید ایران و لبنان بر تشکیل کارگروه مشترک 
فرهنگی

گزارش

ضرغامی: کشورهای عضو اکو 
گردشگری زمینی را تسهیل کنند

کشورهای  گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر   
عضو اکو باید در مسیر تقویت و ترویج سفرهای زمینی ارزان بین این 
کشورها گام بردارند تا فرصت گردشگری بین این کشورها بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد.
عزت اهلل ضرغامی  در مراسم افتتاحیه رویداد بین المللی ساری۲۰۲۲ که 
با حضور مدیران اتحادیه اکو، سفرای کشورهای عضو و مسئوالن ملی 
و استانی در هتل بادله برگزار شد ، اظهار کرد: سازمان همکاری های 
اقتصادی که با فلسفه روشنی حدود ۶ دهه پیش با عضویت سه کشور 
شروع به کار کرد و اکنون ۱۰ عضو دارد باید در فعالیت های اقتصادی 
انتخاب  یک  امروز   گردشگری  کند.  عمل  هوشمندانه  جهان  امروز 

نیست، ضرورت است و رکن مهم اقتصادی جهان محسوب می شود.
وی افزود: اگر کشور قطر در این منطقه برای فوتبال دویست میلیارد 
دالر هزینه می کند نشان دهنده ارزیابی اقتصادی از گردشگری است.

این مسئول تصریح کرد: سهم گردشگری از تولید ناخالص جهانی ۱۰ 
درصد است، اما کشورهای عضو اکو که بهترین مزیت های گردشگری 
باید  ما  گرفته اند.  اختبار  در  را  سهم  این  از  درصد   ۷ فقط  دارند  را 
سهم بیشتری داشته باشیم. اگر این جامعه ۴۵۰ میلیون نفری درست 

مدیریت شود این هدف محقق می شود.
وزیر میراث فرهنگی افزود: باید با هماهنگی بین کشورها و دفاتر خدمات 
زیرساخت های  افزایش  کنار  در  تا  جامعی شود  برنامه ریزی  مسافرتی 
مختلف و خطوط هوایی، گردشگری زمینی بین کشورهای عضو را به 
عنوان گردشگری ارزان راه اندازی کنند. ما همسایه هستیم و راه های 

زمینی باز است. برخی مسائل موجود هم قابل حل هستند.
ضرغامی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دبیرخانه اکو امیدواریم در این 
حوزه برنامه ریزی روشنی داشته باشیم تا در حوزه گردشگری به اهداف 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  را  گردشگری  بشر  زیرا  برسیم.  نظر  مد 

سبک های زندگی حفظ می کند و افزایش می دهد. 
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت های مازندران برای گردشگری 
پایتخت  عنوان  به  ساری  و  مازندران  انتخاب    : گفت  بین المللی 
چون  بود.  خوبی  و  دقیق  انتخاب  اکو  عضو  کشورهای  گردشگری 

مازندران یک الگوی کامل از ایران است.
ضرغامی گفت: ایران ۲۶ اثر ثبت شده جهانی دارد که سه اثر متعلق به 
مازندران است. کمتر استانی چنین ویژگی برجسته ای دارد. جنگل های 
هیرکانی، باغ عباس آباد و مسیر ریلی در این استان جاذبه جهانی است. 

حق همه ملت های دنیاست که از این جاذبه های جهانی بهره ببرند.
مازندران  هم  باستانی  بناهای  و  تاریخی  جایگاه  در  کرد:  تصریح  وی 
اکو  پایتخت گردشگری  به عنوان  مازندران  انتخاب  نمونه است. علت 
این بود که تمام ویژگی های ایران بزرگ در مازندران وجود دارد. بخش 

زیادی از فرهنگ و میراث ناملموس ایران در مازندران قرار دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: اگر گردشگری زیارتی یکی از مزیت های 
مهم ایران و کشورهای اکو است، مازندران در راس این منطقه وجود 
دارد. بسیاری از افراد و علمای دینی که در تاریخ تشیع اثرگذار بودند 
به این استان پناه آوردند و زندگی کردند و اکنون مقبره های آنان از 

اماکن و جاذبه های مذهبی محسوب می شود.
انتها  و  است  فوق العاده  مازندران  اکوتوریسم  گفت:  گردشگری  وزیر 
طبیعت  از  اعجاب انگیز  مناظر  بروید  مازندران  از  گوشه ای  هر  ندارد. 

می بینید.
ضرغامی با بیان این که مازندرانی ها در بومگردی قوی هستند، اظهار 
در  سهمی  باید  گردشگری  برای  اکو  سیاست های  در  معتقدیم  کرد: 
حمایت از مراکز اقامتی مردمی در نظر بگیریم. یکی از سیاست های ما 
تقویت بومگردی هاست. البته بومگردی فقط بحث اقامت نیست. بلکه 
برای   ۱۸ تبصره  از  می گیرد.  صورت  بومگردی ها  در  فرهنگی  تبادل 
تسهیالت و وام های اززان قیمت ویژه فعاالن گردشگری رقم چند هزار 
میلیاردی در نظر گرفته شد که ادامه این روند گام بزرگی برای رونق 

گردشگری است.
وی افزود: یکی از افتخارات کشور ما صنایع دستی مازندران است. در 
برخی رشته های صنایع دستی مازندران منحصربه فرد است. همه این 
ظرفیت ها از مازندران یک مقصد جذاب بین المللی سفر ساخته است 

که باید در ساری۲۰۲۲ به کشورهای منطقه معرفی شود.
ضرغامی گفت:  در مسیر به شمال چند توقف و بازدید سرزده داشتم. 
برای صبحانه یک دکه کنار جاده را انتخاب کردم که عکسی به یادگار 
هم با صاحب دکه در صفحه ام منتشر کردم. این فرد تمام امکانات را به 
صورت بومی و فردی فراهم کرده بود و حتی انواع محصوالت فرهنگی 
محلی را عرضه می کرد. تشویقش کردم و گفتم این کار را گسترش 

دهد. این ظرفیت در همه جای مازندران وجود دارد.
خشونت  و  جنگ  تاب  و  تب  در  دنیا  که  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
می سوزد یکی از راه هایی که می تواند صلح را به ارمغان بیاورد حوزه 
گردشگری است. وقتی گردشگری فعال شود، مردم می خواهند در کنار 
هم زندگی کنتد و از زیبایی ها بهره بگیرند و آن زمان کسی حق ندارد 

این امکان را از مردم بگیرد.
این مسئول تصریح کرد: هر چقدر در زمینه ارتباط اقوام و گردشگری 
بین کشورها فعالیت کنیم پیامش صلح جهانی است که به آرامش و 

رفاه مردم کشورها کمک می کند. 
با  اکو  پایتخت گردشگری  عنوان  به  مازندران  میزبانی مرکز  پیشنهاد 
عنوان رویداد ساری ۲۰۲۲ اوایل سال ۱۳۹۸ از سوی میراث فرهنگی 
و استانداری مازندران به میراث فرهنگی کشور داده شد و روز ۱۲ مهر 
ماه سال ۱۳۹۸ هم به تصویب هیات وزیران گردشگری کشورهای عضو 

اکو در تاجیکستان رسید.
در  دبیرخانه  استقرار  با  ماه ۱۳۹۸  آذر  از  رویداد  این  اجرایی  فعالیت 
سپس  و  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  محل 

اقدامات تبلیغاتی همچون رونمایی از لوگو آغاز شد.
تشویق  اکو  عضو  کشورهای  گردشگری  پایتخت  طرح  اصلی  اهداف 
کشورهای عضو برای تهیه برنامه های ملی به منظور توسعه شهرهای 
گردشگری با هدف فقرزدایی و توسعه پایدار اقتصادی، افزایش توجه 
میان  در  فرهنگی  و  سالمت  مذهبی،  گردشگری  طبیعت گردی،  به 
کشورهای عضو، باال بردن استانداردهای زندگی شهری، افزایش آگاهی 
و  منابع  توریستی،  جاذبه های  از  اکو  عضو  کشورهای  مردم  عمومی 
به منظور تشویق گردشگری ورودی  این کشورها  امکانات موجود در 
و ایجاد رقابت مثبت بین کشورهای عضو به منظور رشد گردشگری 

است.
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حاجی بابایی: توسعه ادبیات پایداری موجب 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه توسعه ادبیات پایداری موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
ترویج  راستای  در  نوقلمان  و  نویسندگان  از  حمایت  بر  می شود، 

فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.
از روابط عمومی بنیاد حفظ دفاع  مقدس استان همدان،  به  نقل  
»حمیدرضا حاجی بابایی« در جلسه بررسی فعالیت های حوزه ادبیات 
پایداری استان همدان با اشاره به اینکه دفاع مقدس سرمایه عظیمی 
است که بهره برداری از آن جز با بهره گیری از اندیشه و ادب و هنر 
میسر نخواهد شد، افزود: حماسه، مقاومت و پایداری بخش ارزشمند 
عظیم  گنجینه  این  خاطرات  انتقال  برای  را  ما  ادبیات  از  مهمی  و 
تشکیل می دهد که برای جاودانگی میراث استقامت و پایداری باید 

از شاعران و نویسندگان این حوزه حمایت ویژه شود.
»اندیشه  جشنواره  برگزاری  از  همه جانبه  حمایت  اعالم  ضمن  وی 
شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  در جهت  ترجمه(  )نهضت  والیت« 
و  است  کشور  در سطح  نو  حرکتی  ترجمه  نهضت  گفت: جشنواره 
دانشجویان غیرایرانی از طریق این جشنواره می توانند فرهنگ ایثار و 

شهادت را به کشور خود انتقال دهند.
»میثاق گودرزی« مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور نیز در 
این جلسه با تشریح برخی فعالیت ها در حوزه ادبیات پایداری، اظهار 
آثار و نشر  اسناد و آموزش شورای هماهنگی حفظ  داشت: کمیته 
ارزش های دفاع مقدس همدان در جهت ترویج و حمایت از حوزه 

ادبیات پایداری از نویسندگان این حوزه حمایت می کند.
آثار و نشر  اداره کل حفظ  تاریخ  ادبیات و  »محمد برخوردار« مدیر 
ارزش های دفاع مقدس استان همدان نیز از برگزاری اولین جشنواره 
اندیشه های والیت با عنوان »پرواز اندیشه ها، روایت ماندگار و نهضت 
ترجمه« در این استان خبر داد و گفت: نهضت ترجمه، برای اولین بار 
در سطح کشور برای دانشجویان غیرایرانی، با موضوع فرهنگ ایثار 
و شهادت در راستای کنگره هشت هزار شهید استان برگزار خواهد 

شد.
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آگهی مفقودی مدارک خودرو
کفی  هیوندای  کامیونت  ناوگان  هوشمند  کارت 
شماره  و   812324751 هوشمند  شماره   بغلدار 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  ع 45  ایران 578  پالک: 55 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب: آقای اسداله آذرنیا

دادگاه  از  مهدی  فرزند  شهرتی  طوطی  خانم  شما  همسر 
شهرستان بهارستان شعبه هفتم درخواست طالق غیابی 
در   1400-905 دادنامه  شماره  به  طالق  رای  و  نموده 
انقضای مهلت  از  مورخه 1400/12/3 صادر شده پس 
اعتراض در مورخه 1401/2/14قطعی شده و الزم االجر 
می باشد. لذا بدینوسیله به جنابعالی برای آخرین با اخطار 
می گردد ظرف مدت 10روز از انتشار این آگهی جهت ثبت 
و اجرای صیغه طالق به آدرس )نسیم شهر – خیابان امام 
خمینی – خیابان شهید خان احمدلو پالک49 طبقه ششم ( 
حضور بهم می رسانند. الزم به ذکر است در صورت عدم 
با حضور  و  غیابی  و  یکطرفه  به صورت  حضور شما طالق 

نماینده محترم دادگاه انجام خواهد شد.
سردفترازدواج و طالق شماره 16و4 نسیم شهر -  
مرسل طیبی نیا

آگهی اخطاریه دفترخانه   )نوبت دوم(
نام و نام خانوادگی خوانده: اسداله فتحی   نشانی: مجهول 

المکان
همسر جنابعالی خانم فاطمه میرزایی فرزند نجف بشماره 

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

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

آگهی مفقودی مدارک خودرو

شماره  به  بنز  کمپرسی  کامیون  ناوگان  هوشمند  کارت 
هوشمند 3011737 و شماره پالک 78 ایران 269 ع 32 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
شاره  برابروکالتنامه  نجفی  صغری  خانم  اینکه  به  نظر 
تهران   1630 دفترخانه   1401/02/01 مورخ   16896

طی درخواست وارده  به شماره 612 مورخ 1401/01/23 
اسناد  دفترخانه  مصدق  استشهادیه  2برگ  تسلیم  با 
رسمی شماره 31 رباط کریم با اعالم اینکه اسناد مالکیت 
ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 23/83 بیست و 
سه مترو هشتاد و سه سانتیمتر به شماره پالک 10418 
 9959 از  شده   مجزی  و  مفروز  اصلی   161 از  فرعی 
فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی رباط کریم ذیل 
 139820301022011049 الکترونیکی  امالک  دفاتر 
سریالهای  شماره  به   139820301022011050 و 
بنام   98 – الف  – 98 و 727800  الف  727799 سری 
بنی  محمدرضا  سید  و  علی  فرزند  کلهری  مهدی  آقایان 
سه  به  نسبت  یک  هر  بالسویه  محمدعلی  فرزند  جمالی 
دانگ مشاع از ششدانگ ثبت  و صادر و تسلیم گردیده 
اعالم  فوق  وارده  درخواست  طی  مالکین  وکیل  که  است 
بعلت  صدرالذکر  مشخصات  با  مالکیت  سند  که  نموده 
سهل انگاری مفقود گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی پالک مذکور را نموده است لذا مراتب در اجرای 
نوبت  یک  در  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین   120 ماده 
آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
نزد  یا وجود سند مالکیت  به ملک مرقوم  معامله نسبت 
روز  ده  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  می  خود 
اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت اداره ثبت 
وفق مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ایشان فقط در 

مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد بود.

 بابک احمدی -  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رباط کریم 
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شهردار تهران گفت: تراکم فروشی نمی کنیم و 
تا به  این موضوع را خط قرمز خود می دانیم و 

امروز هم این کار را انجام نداده ایم.
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح روز دوشنبه 
۱۹ اردیبهشت  در اولین نشست خود با اصحاب 
رسانه گفت: ما در آستانه تغییر و تحول بزرگ 
با  در سطح جهانی  انقالب  شعارهای  و  هستیم 
استقالل رو به رو شده است و بر همین اساس 
برای شکل گیری  انقالب  الگویی  نیازمند  امروز 

تمدن اسالمی هستیم.
وی ادامه داد: تمام تالشی که دشمنان انقالب در 
این سال ها انجام دادند برای این بود که نگذارند 
می خواهند  امروز  و  یابد  استمرار  انقالب  مسیر 

انقالب را در مقام حرف خالصه کنند.
ضرورت  تحول  و  تغییر  اینکه  بیان  با  زاکانی 
دارد، گفت: هر فردی به این ساختن کمک کند 
تالشش در جهت توسعه و ساخت تمدن نوین 
خواهد بود و هر فردی سنگ اندازی کند عماًل 

آب به آسیاب دشمن می ریزد.
اسالمی  ایران  در  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
تالش ما ساختن الگویی درست است گفت: بر 
همین اساس تمام تالش دشمن معطوف به این 
است که جنگی را مبنی بر ناکارآمدی ایجاد کند 
و امید را در جامعه و بین مردم خشک کند او به 
دنبال این است که به موازات ماحصل این یاس 

آفرینی مردم را مقابل انقالب قرار دهد.
وی ادامه داد: توجه به کارآفرینی و ایجاد امید 

در جامعه وظیفه همه ما است و هر فردی که به 
ایران و انقالب عالقه دارد باید امید را در جامعه 
احیا کند و بداند که هر نقد و سخن او باید برای 

تقویت انقالب باشد.
داریم  دوست  را  ایران  اگر  کرد:  تصریح  زاکانی 
آنها  و به مردم عالقه مند هستیم و می خواهیم 
باید کمک کنیم تا تحول  را در آرامش ببینیم 

بزرگ در کشور رقم بخورد.
کشور در حال جراحی اقتصادی است

وی با بیان اینکه کشور در حال جراحی اقتصادی 
است، گفت: امروز دولت انقالبی می خواهد این 
کار را انجام دهد و کمک به قوای سه گانه امری 
قهری و قطعی هم برای ما مدیران شهری هم 

برای شما اصحاب رسانه است.
شهردار تهران اظهار کرد: مسئوالن باید از نقد 
و گفتگو بهره ببرند و شما نیز باید بدون سویه 
و نگاه های رقابت مآبانه به دنبال این باشید که 
بر دوش همه مردم ساخته شود همه ما  ایران 
باید به درک باالیی برسیم و بدانیم رقابت بین 

جریانات نباید مانع ما شود.
و  دولت  شجاعانه  اقدام  امروز  داد:  ادامه  وی 

مجلس و قوه قضائیه باید پاس داشته شود.
با  تهران  گفت:  تهران  شهر  به  اشاره  با  زاکانی 
یک پیشینه و کهن چند صد ساله مواجه است 
و با پیشینه ۲۰۰ ساله بزرگترین کالنشهر غرب 
آسیا است و برهمین اساس زمینه جدی کار و 

تالش در آن فراهم است.

شهردار تهران : تراکم فروشی خط قرمز شهرداری است

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
در  سیزدهم،  دولت  بهداشت  وزارت  گفت: 
کشور،  کالن  سیاست های  اجرای  راستای 
طراحی و اجرای “طرح عدالت و تعالی نظام 
سالمت” را در دستور کار خود قرار داد.بهرام 
گذشته،  دهه  چهار  طی  افزود:  اللهی  عین 
پیشرفت  های چشمگیری در عرصه سالمت 
دستاوردهایی  است،  آمده  وجود  به  کشور 
کودکان،  میر  و  مرگ  کاهش  مانند 
کامل  پوشش  مادران،  میر  و  مرگ  کاهش 
دسترسی  وضعیت  بهبود  واکسیناسیون، 
مردم به خدمات بهداشتی و درمان و افزایش 
بهبود  به  منجر  نهایت  در  که  زندگی  امید 
شده  مردم  سالمت  شاخص  های  وضعیت 

است.
تداوم  بر  امروزه  اگرچه  داشت:  اظهار  وی 
الزم  اما  داریم،  تاکید  ها  موفقیت   اینگونه 
است تا چالش های در حال ظهور این عرصه، 
شناخته و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

عین اللهی ادامه داد: یکی از چالش هایی که 
در سال های اخیر توجه خبرگان و سیاست  
بخش  از  خارج  حتی  و  سالمت  گذاران 
سالمت را به خود جلب کرده، نابرابری ها و 
تفاوت های سالمت ناشی از گذار توسعه در 
نقاط مختلف جغرافیایی، دهک های مختلف 
درآمدی و طبقات اجتماعی اقتصادی و نیز 
در بین جنسیت و قومیت های مختلف حتی 
به  که  است  جهان  پیشرفته  کشورهای  در 

هیچ وجه قابل اغماض نیست.
بهداشت،  کرد:وزارت  تصریح  بهداشت  وزیر 
راستای   در  پزشکی   آموزش  و  درمان 
مقام   ابالغی  سالمت  کلی  های  سیاست 
رهبری، سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، نقشه 
ناظر،  قوانین  سایر  و  کشور  جامع  علمی 

در  را  سالمت  در  عدالت  وضعیت  ارتقای 
صدر اهداف خود قرار داده اس، در این راستا 
طراحی و اجرای “طرح عدالت و تعالی نظام 
سالمت”، در دستور کار وزارت بهداشت قرار 
در یک تالش گسترده  این طرح  و   گرفت 
گروهی و در تعامل با کلیه مسئوالن، مدیران 
کشوری،  درمان  و  بهداشت  متخصصان  و 
جمله  از  اللهی،  عین  گفته  به  شد.  تدوین 
های ویژگی ها و اهداف این طرح، محرومیت 
زدایی و دسترسی عادالنه همه آحاد جامعه 
به خدمات سالمت، عدالت آموزشی، درمانی 
و پژوهشی در عرصه علوم پزشکی، بازسازی 
درمان  و  بهداشت  شبکه  نظام  گسترش  و 
کشور، تغییر رویکرد نظام سالمت از درمان 
به  حرکت  محوری،  پیشگیری  به  محوری 
دارو،  تامین  در  کشور  خودکفایی  سمت 
پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  واکسن، 
بنیان،  دانش  های  شرکت  از  حمایت  با  
میهمن  عزیز  مردم  همه  عادالنه  دسترسی 
متوازن  )توزیع  سالمت  خدمات  به  اسالمی 
و عادالنه نیروی انسانی در بخش سالمت( و 
تامین رضایت مندی گیرندگان خدمات در 
فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری  بخش سالمت، 
کاهش  و  نظام سالمت  در  منافع  تعارض  و 
القایی، تقویت و پوشش و  خدمات کاذب و 
توسعه حداکثری بیمه پایه سالمت، ارتقای 
پزشکی  علوم  آموزش  نظام  کیفی  و  کمی 
جامعه،  نیازهای  به  پاسخگویی  راستای  در 
پژوهش  کیفی  و  کمی  ارتقای  و  تقویت 
عدالت  و  سالمت  عرصه  در  کاربردی  های 
پژوهشی در راستای پاسخگویی به نیازهای 
جامعه، تامین منابع پایدار در بخش سالمت، 
وزارت  ساختار  مجدد  مهندسی  و  اصالح 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، است.

وزیربهداشت خبرداد:
 اجرای “طرح عدالت و تعالی نظام سالمت” 

در راستای رفع نابرابری ها

خبر

۵ چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب نوشتار

رییس  و  جمهوری  رییس  معاون   
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
در  کشور  عمده  چالش   ۵ به  اشاره 
گفت:  آب،  و  زیست  محیط  حوزه 
برای  مردمی  دولت  تحول  سند  در 
هریک از این چالش ها، عوامل بروز 

و راهبردهای مهار ارائه شده است.
از سازمان حفاظت محیط  نقل   به  
جلسه  در  سالجقه  علی  زیست، 
حفاظت  سازمان  راهبردی  شورای 
ابالغ سند  به  با اشاره  محیط زیست 
رییس  از سوی  تحول دولت مردمی 
اجرای  در  داشت:  اظهار  جمهوری، 
تشکیل  ابتدای  در  شده  داده  وعده 
تحقق  راستای  در  سیزدهم  دولت 
اساسی،  قانون  در  مندرج  اهداف 
اسالمی  جمهوری  انداز  چشم  سند 
های  سیاست   ،۱۴۰۴ افق  در  ایران 
کلی نظام و با اتکاء و بهره مندی از 
و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  بیانات 
)مدظله  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
رفع  له،  معظم  مطالبات  و  العالی( 
اساسی  مسایل  حل  مردم،  نیازهای 
قانون  اجرای اصل ۱۳۴  و در  کشور 
مردمی  دولت  تحول  سند  اساسی، 
به عنوان خط مشی دولت سیزدهم 
و  وزرا  مجریه،  قوه  عمل  مبنای  و 
رییس  توسط  اجرایی  های  دستگاه 

جمهور ابالغ شده است.
با  سند  این  دوم  بخش  افزود:  وی 
های  بخش  تحول  برنامه  عنوان 
در  فرابخشی  موضوعات  و  پیشران 
تبیین  مبحث   ۳۷ و  فصل   ۹ قالب 
فصل  از  دوم  مبحث  که  است  شده 

زیست  محیط  موضوع  به  آن  چهارم 
و آب اختصاص یافته است.

محیط  مطلوب  وضعیت  نشانگرهای 
زیست

محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
وضع  نشانگرهای  به  اشاره  با  زیست 
مطلوب در حوزه محیط زیست و آب 
زیست  محیط  مبحث  گفت:  کشور، 
وضع  نشانگرهای  سند،  این  آب  و 
عملکرد  شاخص  ارتقای  را  مطلوب 
افزایش  کشور،  محیطی  زیست 
میزان  افزایش  با  سبز  اقتصاد  سهم 
سبد  در  سبز  مشاغل  کارآفرینی 
اشتغال کشور، تعادل بخشی به منابع 
بین  تعادل  ایجاد  و  زیرزمینی  آب 
منابع و مصارف آن برای افزایش تراز 
فرسایش  کاهش  زیرزمینی،  آبهای 
خاک کشور برای رسیدن به میانگین 
شهرها  هوای  کیفیت  بهبود  جهانی، 
پاک  هوای  روزهای  تعداد  افزایش  و 
و سالم در شهرهای کشور و کاهش 
ای،  گلخانه  گازهای  انتشار  میزان 
جمعیت  و  ها  جنگل  سطح  افزایش 
حیات وحش و احیای ذخایر ژنتیکی 

و زیستی عنوان کرده است.
اساس،  این  بر  داد:  ادامه  سالجقه 
محور  دولت  حفاظت  از  چرخش 
منابع طبیعی به صیانت در عین بهره 
با مشارکت  منابع طبیعی  از  برداری 
انگاری  پیوست  از  نیز  و  مردم 
برنامه  در  زیستی  محیط  مالحظات 
های  ظرفیت  بر  مبتنی  توسعه  های 
سطح  و  سرزمینی  زیستی  محیط 
فناوری به عنوان چرخش های تحول 

آفرین مورد تاکید قرار گرفته اند.
حوزه  در  کشور  عمده  های  چالش 

محیط زیست و آب
معاون رییس جمهور تصریح کرد: در 
سند تحول دولت مردمی، ۵ چالش 
بخش  عمده  های  چالش  عنوان  به 
محیط زیست و آب کشور مورد توجه 
قرار گرفته و برای هریک، عوامل بروز 

و راهبردهای مهار ارائه شده است.
و  منابع  بین  تعادل  عدم  از  وی، 
مصارف آب و گسترش خشکسالی به 
عنوان نخستین چالش بخش محیط 
افزود:  و  برد  نام  زیست و آب کشور 
چالش،  این  بروز  برای  عامل  اولین 
بهره  و  آب  منابع  ناصحیح  مدیریت 
که  است  آب  در مصرف  پایین  وری 
برای مهار آن می بایست اصالح نظام 
مسیرهای  توسعه  و  آب  حکمرانی 
آب  تأمین  برای  جایگزین  و  نوین 
قرار  کار  دستور  در  صنعت  و  شرب 
بگیرد. عامل دوم نیز تغییرات اقلیمی 
با  که  است  جوی  نزوالت  کاهش  و 
اقلیمی  تغییرات  پیشنگرانه  مدیریت 

و نزوالت جوی قابل مهار است. 
دوم،  چالش  اینکه  بیان  با  سالجقه 
بحران  و  پسماندها  خاک،  فرسایش 
کرد:  خاطرنشان  است،  ریزگردها 
کاهش  عامل   ۳ چالش،  این  برای 
پوشش گیاهی و شسته شدن خاک 
توسعه  و  بیابانزایی  آبخیز،  در حوزه 
مناطق بیابانی و مدیریت ناکارآمد و 
به  که  بیان شده  پسماندها  پراکنده 
تثبیت  چون  راهبردهایی  با  ترتیب 
خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد، 

اقلیم  تغییر  و  بیابانزایی  با  مقابله 
مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به 
درون بیابان و ایجاد نظام و ساختار 
و  پسماندها  مدیریت  ملی  یکپارچه 
استفاده بهینه از انواع پسماندها قابل 

مدیریت هستند.
محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
هوای  آلودگی  به  اشاره  با  زیست 
کالنشهرها به عنوان سومین چالش 
کشور،  آب  و  زیست  محیط  بخش 
این  بروز  برای  عامل  اولین  گفت: 
چالش، آالینده های ناشی از وسایل 
چون  راهبردهایی  با  که  است  نقلیه 
خارج  رده  از  و  اسقاط  روند  تسریع 
اهرم  فرسوده،  خودروهای  کردن 
به  خودروسازان  از  حمایت  کردن 
و  پاک  های  فناوری  توسعه  ازای 
دانش بنیان و نیز توسعه حمل ونقل 
عمومی و پاک می توان این عامل را 

مهار کرد.
آالینده  دیگر،  عامل  اما  افزود:  وی 
واحدهای  و  صنایع  از  ناشی  های 
تولیدی است که برای کنترل آن می 
دانش  های  فناوری  توسعه  بایست 
بنیان و توجه به رویکردهای سازگار 
با محیط زیست در توسعه صنایع در 

دستور کار قرار بگیرد.
خاطرنشان  جمهور  رییس  معاون 
ذخایر  و  زیستی  تنوع  تخریب  کرد: 
کیفی  و  کمی  کاهش  و  ژنتیکی 
عمده  چالش  چهارمین  زیستمندان 
آن  بروز  عوامل  که  است  بخش  این 
های  روش  کارگیری  به  از:  عبارتند 
برداری  بهره  و  حفاظتی  سنتی 
نیز  و  طبیعی  ذخایر  از  غیراصولی 
مهار  برای  که  زمین  کاربری  تغییر 
روش  ترتیب  به  بایست  می  آنها 
از  حفاظت  در  مردمی  و  نوین  های 
زیست بومها و صدور اسناد رسمی و 

حدنگاری شده را توسعه داد. 
سالجقه، از عدم توازن و تعادل بین 
توسعه  و  زیست  محیط  حفاظت 
آخرین  عنوان  به  عمرانی  و  صنعتی 
عامل  گفت:  و  کرد  یاد  چالش 
صنعتی  توسعه  چالش،  این  بروز 
مالحظات  رعایت  بدون  عمرانی  و 
محیط زیستی است که با سازگاری 
بنیان  دانش  ای   توسعه  های  طرح 
ومتناسب با ظرفیت های زیست بوم 

سرزمینی قابل مدیریت است.

با اعالم   وزیر جهاد کشاورزی 
طرح  اجرای  با  گفت:  انیکه 
یارانه ها  نظام  مردمی سازی 
در  خودکفایی  و  تولید  از 
حمایت  کشاورزی  محصوالت 

می شود.
در  نژاد«  ساداتی  جواد  »سید 
با  که  کشور  وزارت  همایش 
شد،  برگزار  استانداران  حضور 
بد  سیاست  یک  با  ما  افزود: 
اقتصادی در کشور مواجه بودیم 

که سیاست ارز ترجیحی بود.
اظهار  کشاورزی  جهاد  وزیر 
به  یا  یارانه  دنیا  در  داشت: 
تولیدکننده، یا به مصرف کننده 
تعلق  زنجیره  طول  به  یا  و 
می گیرد اما در کشور ما یارانه 
به واردکننده داده می شود که 
در دنیا این تجربه وجود ندارد 
و این سیاست بد؛ حتی اگر به 
شود  اجرا  ممکن  نحو  بهترین 

هم خروجی نخواهد داشت.
و  دولت  در  کرد:  اضافه  وی 
معاون  ریاست  به  که  ستادی 
برگزار  رئیس جمهور  اول 
به  که  کردیم  بررسی  شد، 
)ابتدا،  زنجیره  قسمت  کدام 
یارانه  زنجیره(  طول  یا  و  انتها 
این  نتیجه،  در  که  گیرد  تعلق 
یعنی  زنجیره  انتهای  به  یارانه 
گرفت. تعلق  مصرف کننده 

که  این  بیان  با  نژاد  ساداتی 
غذا  سالمت  به  ما  کشور  در 
توجه  ارگانیک  محصوالت  و 
بخش  این  در  و  است  نشده 
تصریح  هستیم،  عقب  بسیار 
به  یارانه  اختصاص  با  کرد: 

محصوالت  مصرف کننده، 
ارگانیک و سالم رشد بیشتری 
می توانیم  و  داشت  خواهند 
باشیم،  داشته  بهتری  نظارت 
همچنین از تولید و تولیدکننده 
حمایت همه جانبه تری خواهیم 

داشت.
وی افزود: این ارز برای کاهش 
نظر  در  تولیدکننده  هزینه 
هزینه  اما  بود،  شده  گرفته 
تولیدکننده را افزایش داد، برای 
بود  داخلی  تولید  از  حمایت 
رفت  دست  از  خودکفایی  ولی 
و شاخص بهای تولیدکننده را 
و  داد  افزایش  کاهش،  به جای 
سرمایه گذاری  عدم  آن  نتیجه 
و  شد  حاصل  بخش  این  در 
سوق  واردات  سمت  به  منابع 

پیدا کرد.
برای  ترجیحی  ارز  حذف 
نعمت  یک  ایران  کشاورزی 

است
جهاد  وزارت  عالی  مقام 
 ۳۱۲ داد:  ادامه  کشاورزی 
به  تومان سرمایه  میلیارد  هزار 
هزار   ۴ و  رفته  واردات  سمت 
میلیارد تومان برای کمک فنی 
به بخش کشاورزی  اعتباری  و 
اما  است،  یافته  اختصاص 
کشاورزی  در  درصد   ۴ تنها 
که  است  شده  سرمایه گذاری 
بوده  ارز  این  تخصیص  نتیجه 
است.وی با بیان اینکه حذف ارز 
ترجیحی برای کشاورزی ایران 
یک نعمت است و یک نهضت 
حوزه  در  بهره وری  انقالب  و 
رقم  طیور  و  دام  و  کشاورزی 

امیدواری  ابراز  خورد،  خواهد 
کرد: با کمک استانداران بتوانیم 
اجرا  را  طرح  این  به درستی 
هم  و  کشاورزان  هم  تا  کنیم 

مردم راضی باشند.
ساداتی نژاد در رابطه با بحران 
غذا در دنیا عنوان کرد: در دنیا 
جو ۶۰ درصد، ذرت ۲۹ درصد، 
کنجاله سویا ۲۲ درصد، گندم 
۵۱ درصد، دانه های روغنی ۳۲ 
درصد و روغن خام ۸۰ درصد 
است  داشته  قیمت  افزایش 
و  روسیه  جنگ  به خاطر  که 
اوکراین و از دست رفتن اراضی 
تا  که  است  اوکراین  کشاورزی 
پاک سازی این مناطق، به مدت 
افزایش  این  با  دنیا  سال،   ۵
قیمت ها و کمبود منابع غذایی 

درگیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما برای حل 
این بحران با اتحادیه ها جلسات 
کرده ایم،  برگزار  را  متعددی 
اتحادیه ها  دغدغه  اولین  گفت: 
گردش  در  سرمایه  مشکل 
است که با بانک مرکزی توافق 
مراکز  و  کارخانه ها  تا  کرده ایم 
بزرگ به بانک ها معرفی شوند و 
بانکی  اجازه دریافت تسهیالت 

داشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 
کوچک  تولیدکنندگان  برای 
صندوق های  سمت  به  هم 
رفته ایم،  سرمایه گذاری 
تا  را  کارت  دامدار  همچنین 
برای  تومان  میلیون  سقف ۵۰ 

خرید نهاده شارژ کرده ایم.
شد/  نخواهد  تعطیل  بازارگاه 
در  کاال  توزیع  برای  آمادگی 

استان ها
مازاد  جذب  با  رابطه  در  وی 
در  پروتئینی  محصوالت  تولید 
تولید  کرد:  خاطرنشان  کشور 
مازاد مرغ، تخم مرغ و شیر در 
استان ها را خریداری می کنیم، 
خواسته ایم  بخش خصوصی  از 
تمام  و  کند  صادر  را  مازاد 
عوارض صادراتی با اجرای این 
با  لزوم  صورت  در  و  لغو  طرح 
دستور معاون اول رئیس جمهور 
مدت  به  صادراتی  مشوق 

محدود لحاظ خواهد شد.
کرد:  تاکید  نژاد  ساداتی 
و  شد  نخواهد  تعطیل  بازارگاه 
از  باید  تمام نهاده های وارداتی 
بازارگاه  وارد  مستقیم  گمرک 

شود.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: حمایت از تولید و خودکفایی در 

محصوالت کشاورزی با اجرای طرح مردمی سازی نظام یارانه ها

خبر

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

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

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

زیر نظر شورای سردبیری

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

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

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

۳۰ درصد بودجه تولیدی مرکز گسترش و 

سینمای جوان به استان ها اختصاص می یابد
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بصری  و  سمعی  سینمایی،  سازمان  رئیس 
مرکز  تولیدی  بودجه  درصد   ۳۰ گفت: 
تولیدات  به  جوان  سینمای  و  گسترش 
برای  همچنین  می یابد،  اختصاص  استان ها 
اولین بار بعد از چهار دهه انقالب در تصمیم 
سهمیه  دو  اکران  راهبردی  شورای  گیری 
واگذار  استان ها  به  را  سینماها  سرگروهی 

کردیم.
 محمد خزاعی در همایش سراسری مدیران 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها به ارائه 
گزارشی از مجموعه فعالیت ها و اقدامات این 
سازمان  رویکرد  گفت:  و  پرداخت  سازمان 
انقالب  گفتمان  به  توجه  مردمی  دولت  در 
کلیه  حوزه  این  در  بنابراین  است،  اسالمی 
رویکرد  با  عملیاتی  و  اجرایی  سیاست های 
انقالبی حول محورهایی چون: قانون گرایی، 
بر  مبتنی  محوری  عدالت  و  استانداردسازی 

اخالق، آگاهی و امید طراحی می شود.
به  وارده  خسارت های  به  اشاره  با  وی 
کشور  هنری  و  فرهنگی  مختلف  حوزه های 
از جمله حوزه سینما در دوران شیوع کرونا 
با  و  پیچیده  وضعیت  با  ما  امروز  داد:  ادامه 
انبوهی از محصوالت سینمایی سروکار داریم 
که به دلیل شرایط کرونا در دو سال گذشته 
که،  داریم  آثاری  حتی،  نرفته اند.  پرده  روی 
فاقد پروانه ساخت هستند. به هر حال، جزو 
سرمایه مردم و سینماست و نیاز به مدیریت 
و تدبیر دارند.رئیس سازمان سینمایی ادامه 
مشترک  دغدغه های  دارای  ما  همگی  داد: 
مقیاس  دو  در  است  نیاز  رو،  این  از  هستیم 
امور  تسهیل  و  تعامل  به  استانی  و  ملی 
بپردازیم.معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تاکید کرد: بدون تردید، اهتمام ویژه و موکد 
و  شهرستان ها  و  استان ها  به  توجه  بنده 
کالنشهرهاست.  و  پایتخت  از  تمرکززدایی 
این رویکرد را در همه حوزه ها - در حمایت 
از فیلم اولی ها و کشف استعدادهای جدید و 
تقویت  در  و  زیرساخت ها  توسعه  در  جوان، 
محافل و ظرفیت های پاتوقی و گفتمانی و در 
ساختارهای آموزشی و جریان شناسی نوین 
سینمایی در سطح شهرستان ها و مناطق - 

مد نظر قرار دادیم.
از  بار بعد  اولین  برای  وی خاطر نشان کرد: 
انقالب در تصمیم گیری شورای  چهار دهه 
سرگروهی  سهمیه  دو  اکران  راهبردی 

در  کردیم.  واگذار  استان ها  به  را  سینماها 
کلیه  در  هم  تولیدی  حمایتی  برنامه های 
فارابی،  سینمایی  بنیاد  از  اعم  ما  موسسات 
و  تجربی  و  مستند  مرکز گسترش سینمای 
و  ایران  جوانان  سینمای  انجمن  پویانمایی، 
گزاره های  در  نگاه  این  سینماشهر  موسسه 
و  شده  ترسیم  و  تعریف  ما  گزاری  سیاست 

موسسات موظف به رعایت آن هستند.
تولیدی  بودجه  درصد  کرد: ۳۰  تصریح  وی 
مرکز گسترش و سینمای جوان به تولیدات 
بیان  با  یابد.خزاعی  می  اختصاص  استان ها 
مطالبات  بر  مبتنی  ما  رویکردهای  اینکه 
در  داشت:  اظهار  خانواده هاست  و  جامعه 
موضوعات  و  مضامین  مفاهیم،  ترجیح 
قطعا، رویکرد انقالبی، دینی، ملی و فرهنگ 
نیاز خانواده ها مورد توجه ماست. عمومی و 

خزاعی گفت: از فیلم های غربگرایانه و مغایر 
با مبانی دینی و اخالقی به هیچ وجه حمایت 
و  نظام  علیه  که  فیلمسازانی  از  کنیم،  نمی 
نمی  حمایت  سازند  می  فیلم  ملی  منافع 
سینمایی  جامعه  قاطبه  خوشبختانه،  کنیم. 
در  وی  دارند.  را  ما  مشترک  دغدغه  همین 
آیین نامه های  کلیه  کرد:  تصریح  حال  عین 
نظارت در شوراهای پروانه ساخت و نمایش 
بازبینی  با هم فکری خود سینماگران مورد 
قرار گرفته اند و تاکید داریم که مدیران کل 
حوزه  تصمیم سازی های  در  استان ها  ارشاد 

سینمایی مشارکت و همیاری داشته باشند.
کشف  مسیر  در  ما  حمایت  وی،  گفته  به 
گزینی  نخبه  و  شناسی  نخبه  و  استعدادها 

در  رو،  این  از  است.  کشور  مناطق  همه  در 
بار ، بخش فیلم  اولین  سینمای جوان برای 
برای  فارابی  در  دیدیم.  جدی تر  را  اولی ها 
قرار  گذاشته ایم.  آزمون  مرحله  اولی ها  فیلم 
فیلمسازان  روابط  و  سرمایه  رانت  با  نیست 
مالک  و  شوند  سینما  حرفه ای  چرخه  وارد 
دیگری  بخش  در  وی  استعدادهاست. 
به  احترام  ضمن  گفت:  خود  سخنان  از 
مان  تالش  سینمایی  حوزه  پیشکسوتان 
در  انقالبی  جوانان  استعدادهای  کشف  بر 
حوزه سینماست. یکی از ماموریت های مرکز 
بنیاد  تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش 
استعدادهای  کشف   ... و  فارابی  سینمایی 
از  بتوانیم  تا  است  اولی ها  فیلم  برای  جوان 

آثار تولیدی آن ها حمایت کنیم.
راه  بر  تأکید  با  سینمایی  سازمان  رئیس 
 اندازی پروژه های فرهنگی و سینمایی گفت: 
گفتمان  تقویت  مسئولیت  از  بزرگی  بخش 
جدید بر عهده مدیران استان هاست و انتظار 
می رود همسو با همگرایی مردمی در دولت 

انقالبی در استان ها هم شاهد تحول باشیم.
نشان  آماری  بررسی های  داد:  ادامه  وی 
می دهد که در زمینه جذب مخاطب سینمایی 
در بسیاری از استان ها کارسازی نمی شود و 
همچنان، بر اساس همان شیوه های سنتی و 
از  است  نیاز  دارد.  جریان  غیرپویا  مدل های 

ساختارهای سنتی و فرسوده فاصله بگیریم.
زمانی  بازه  در  باید  ما  همه  وی،  گفته  به 
بر  سینما  و  فرهنگ  حوزه  مسئولیت  که 
عرصه  در  انقالب  دوم  گام  در  ماست  دوش 

استعدادهای  و  نیرو  کشف  کادرسازی، 
جدید و ظرفیت های تازه به طور جدی گام 
بیان  با  سینمایی  سازمان  داریم.رئیس  بر 
سینمایی  و  فرهنگی  عملیات  نیازمند  اینکه 
و  ملی  سطح  در  منسجم  و  هماهنگ 
منطقه ای و استانی هستیم خاطر نشان کرد: 
پرسید  ما خواهند  از  مدیریت  دوره  اتمام  با 
این  در  داشته اید  انقالبیگری  داعیه  شما که 

زمینه چه کرده اید؟
وی در بخش دیگری از سخنانش به تقویت 
فرهنگی  پاتوق های  اندازی  راه  و  محافل 
استان ها  در  می توان  گفت:  و  پرداخت 
بزرگداشت  فیلم،  فرهنگی  هفته های 
و  فیلمسازان،  شب  استان،  فیلمسازان 
پویایی  هدف  با   ... و  گفتمانی  پاتوق های 
خروج  و  سینمایی  نشاط  و  شور  ایجاد  و 
این  و  کرد  برگزار  حوزه  این  در  رخوت  از 
سینما  در  سازی  جریان  به  منجر  اقدامات 

می شود و مورد حمایت ماست.
و  فرهنگ  کل  مدیران  توجه  بر  خزاعی 
ارشاد اسالمی استان ها به حمایت از مدیران 
انجمن سینمایی جوانان تأکید کرد و اضافه 
کرد: ارتقای جایگاه اجتماعی مراکز سینمای 
با سایر  این مراکز  تقویت مناسبات  و  جوان 
افزایش  و  استان  تولیدی  دستگاه ها و مراکز 
توان فرهنگی انجمن های سینمای جوان در 
استان ها می تواند دستاوردهای خوبی هم در 
بازوی  مثابه  به  مراکز  این  باشد.  داشته  پی 
سینمای  حوزه  در  ارشاد  ادارات  اجرایی 

می توانند عمل کنند.

خبر
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