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رویکرد دولت سیزدهم جوانگرایی است
امیرعبداللهیان: راه آهن رشت - آستارا در 

توافق مشترک عملیاتی می شود

2

 نقش آموزش های 
 مهارتی جوار کارگاهی برای اشتغال

 در حوزه صنعت
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اسماعیلی: شاهد رشد 
شاخص ها و رونق تئاتر کشور 

7هستیم

راهکارهای افزایش سهم هالل احمر در 

بازار جهانی دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس جمهور  در جلسه مشترک دولت و استانداران:

استانداران برای حل معضل مسکن 
منتظر دستور مرکز نباشند
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زاکانی در جمع خبرنگاران: احکام 

مدیران شهری یکساله بود
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مهیاکردن شرایط افتخارآفرینی 

ورزشکاران وظیفه ماست
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استان ها 5

مخبر: رسانه ها امکانات مرز خسروی را بیشتر 

به مردم معرفی کنند
معــاون اول رییــس جمهــور گفــت: در بازدیــد از مــرز خســروی 
تصــور نمی کــردم کــه ایــن حــد از امکانــات فراهــم شــده باشــد 
ولــی تاکنــون اطــاع رســانی کافــی در خصــوص ایــن موضــوع 
ــن  ــات ای ــم امکان ــن رو از رســانه ها می خواه انجــام نشــده از ای

مــرز را بیشــتر بــه مــردم معرفــی کننــد. 8 2

 وزیــر امــور خارجــه گفــت: توســعه همکاری هــا در کریــدور ترانزیتــی 
شــمال جنــوب از اولویت هــای مهــم جمهــوری اســامی ایــران اســت 

و راه آهــن رشــت - آســتارا در توافــق مشــترک عملیاتــی می شــود.

 دولــت انگلیــس مــی گویــد کــه 
ــورد  محدودیــت واردات فــوالد تخــت ن
ــی  ــوازم خانگ ــاخت ل ــه در س ــرد ک س
روســیه  و  چیــن  از  را  دارد  کاربــرد 

ــرد. ــد ک ــد خواه تمدی
ــه نقــل از شــبکه خبــری ســی جــی  ب
ــل  ــارت بین المل ــازمان تج ــی ان، س ت
ــه توصیــه   انگلیــس  اعــام کــرد بنــا ب
اداره نظــارت بــر تجــارت انگلیــس 
گام  ایــن  برداشــتن  بــرای   )TRA(

ــرد. ــد ک ــدام خواه اق
ــود،  ــی خ ــی از ارزیاب ــوان بخش ــه عن ب
ایــن اداره اعــام کــرد کــه تمدیــد 
ــج  ــرای پن ــگ ب ــد دامپین ــات ض اقدام
ســال دیگــر بــه نفــع اقتصــاد انگلیــس 

ــود. ــد ب خواه
ــا  ــروش کاال ب ــگ، ف ــور از دامپین منظ
قیمتــی کمتــر از قیمــت اســتاندارد 
اســت بــه طــوری کــه صرفــه اقتصــادی 
نداشــته باشــد. در تجــارت بیــن الملــل، 
دامپینــگ بــه بــازار شــکنی یــا قیمــت 
شــکنی معــروف اســت. ایــن اصطــاح 
کاربــرد بســیاری در بازرگانــی دارد. 
ــه«  ــت مکاران ــادل فارســی آن »رقاب مع
ــدف  ــت. ه ــرب« اس ــت مخ ــا »رقاب ی
از دامپینــگ، خــارج کــردن رقبــا از 
ــن  ــار گرفت ــت و در اختی ــدان رقاب می

ــت. ــازار اس ب
تدابیــر ضــد دامپینــگ بــا کاالهایــی که 

ــر  ــای کمت ــا قیمت ه ــه کشــورهایی ب ب
از قیمــت عــادی آن هــا در کشــور مبــدا 
ــه  ــگ« عرضــه می شــود، مقابل »دامپین
ــل  ــوع راه ح ــه ن ــی از س ــد و یک می کن
تجــاری - همــراه بــا اقدامــات جبرانــی 
ــات حفاظتــی -  ــا و اقدام ــه یارانه ه علی
اســت کــه در قوانیــن ســازمان تجــارت 

جهانــی مجــاز اســت.
اداره نظــارت بــر تجــارت انگلیــس 
همچنیــن اعــام کــرد کــه واردات 
 )CRFS( ــرد ــورد س ــت ن ــوالد تخ ف
ــدگان  ــه تولیدکنن ــن و روســیه ب از چی
انگلیســی کــه بیــن ۴۰ تــا ۵۰ درصــد 
ــد  ــت دارن ــس را در دس ــازار انگلی از ب
صدمــه خواهــد زد و بــا گــردش مالــی 
آســیب  دالر  میلیــون   ۷۹۷ ســاالنه 

مــا  روســیه،  می کند.بــرای  وارد 
احتمــال دامپینــگ را هــم بــه صــورت 
ــه  ــه صــورت جداگان سراســری و هــم ب
 Severstal ــی ــرکت صادرات ــرای ش ب
)شــرکت فــوالد روســیه( کــه تنهــا 
ــًا  ــه کام ــود ک ــیه ب ــده روس صادرکنن
ــی  ــرد، ارزیاب ــی ک ــکاری م ــا هم ــا م ب

ــم. کردی
فــوالد تخــت نــورد ســرد )CRFS( در 
ســاخت وســایل نقلیــه و لــوازم خانگــی 
ماننــد یخچــال و همچنیــن ســایر 
ــوان  ــی ت ــرد دارد. از آن م ــا کارب کااله
در محصــوالت مصرفــی ماننــد رادیاتور، 
ــه  ــی، قفس ــوازم خانگ ــوالدی، ل ورق ف
بنــدی و مبلمــان فلــزی اســتفاده کــرد.

وزارت بازرگانــی چیــن هم گــزارش داد 

کــه تولیدکننــدگان چینــی CRFS به 
ــه  ــی و هزین ــت جغرافیای ــل موقعی دلی
هــای حمــل و نقــل و تقاضــای نســبتاً 
ــه  ــس، عاق ــی انگلی ــازار داخل ــدک ب ان
ــس  ــه انگلی ــادرات ب ــه ص ــدودی ب مح
ــل از اعمــال  ــن حــال، قب ــا ای ــد. ب دارن
ایــن اقــدام، حجــم قابــل توجهــی 
ــس وارد  ــه انگلی ــن ب ــول از چی محص

مــی شــد.
اداره نظــارت بــر تجــارت انگلیبــس 
ــال  ــل احتم ــا عوام ــرد : »م ــام ک اع
ارزیابــی  را  مربوطــه  دامپینــگ 
کرده ایــم و تشــخیص داده ایــم کــه 
ــال  ــگیرانه اعم ــدام پیش ــن اق ــر ای اگ
ــرار آن  ــا تک ــداوم ی ــال ت ــود، احتم نش

دارد.« وجــود 

 انگلیس محدودیت واردات فوالد از چین و روسیه را تمدید کرد
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رهبر معظم  انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:

زنده کردن امید و اعتماد مردم مهمترین 
توفیق دولت سیزدهم است

 علی بهادری جهرمی :
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رئیس جمهور  در جلسه مشترک دولت و استانداران:

استانداران برای حل معضل مسکن 
منتظر دستور مرکز نباشند

 رئیس جمهور تأمین مسکن برای مردم را یکی از مهم ترین دغدغه های دولت 
دانست و به استانداران تأکید کرد مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره بها را 
به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دستور 

یا اجازه از مرکز نباشند.
ابراهیم رئیسی« روز چهارشنبه در نشست مشترک اعضای  آیت اهلل »سید 
از لطف و محبت  استانداران سراسر کشور، ضمن قدردانی  با  هیأت دولت 
از رهبر معظم  ایشان، گفت:  با  انقالب در دیدار هیأت وزیران  رهبر معظم 
انقالب اسالمی که روز گذشته دولت را مورد لطف و محبت قرار دادند و با 
سخنان حکیمانه دولتمردان را راهنمایی و راهبردها را برای سال های آینده 

روشن کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.
رئیس جمهور راهبردهای ترسیم شده از سوی رهبر انقالب اسالمی را نقشه 
راه دولت در اداره کشور خواند و بر ضرورت صیانت از امید و اعتماد مردم 
که به تعبیر مقام معظم رهبری مهم ترین توفیق دولت در یک سال گذشته 

بوده است، تأکید کرد.
در  مردم  اعتماد  و  امید  از  صیانت  اولویِت  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
ایجاد  مردم  در  که  اعتمادی  و  امید  گفت:  دولت،  کالن  جهت گیری های 
شده سرمایه ای برای دولت است و باید با تصمیمات اثربخش، پیگیری های 

مجدانه، گزارش های صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا یابد.
گفت:  دولت  اقدامات  در  عمل  سرعت  اهمیت  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
سرعت عمل به مثابه یکی از مصادیق کار جهادی در دولت، همواره به عنوان 
یک اصل مورد توجه همه مدیران و مسئوالن و بخش های مختلف قرار گیرد 

و به هیچ وجه کاری با تأخیر و اهمال مواجه نشود.
آیت اهلل رئیسی در ادامه به ویژگی مسئولیت پذیری دولت که از سوی رهبر 
انقالب مورد تاکید قرار گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدا تاکید 
با  و  بهانه تراشی  بدون  مصمم،  تصمیم گیری،  عرصه  در  دولت  که  داشتیم 
روحیه مسئولیت پذیری تصمیمات الزم را اتخاذ نماید و در عرصه عمل، با 

دقت، جدیت و اجرای به موقع تصمیمات را به ثمر برساند.
اهمیت و ضرورت عمل دولت به وعده ها دیگر محور مهم سخنرانی رئیس 
بودن  صادق الوعد  رئیسی  آقای  بود.  کشور  استانداران  با  دیدار  در  جمهور 
دولت را یک شاخص مهم ارتقای امید و اعتماد در کشور خواند و گفت: حتماً 
تالش کنیم، چه وعده های مقطعی و موردی و چه وعده های کالن، به شکل 
صحیح و به موقع پیگیری و محقق شوند و اگر اجرای وعده ای در جایی و به 

هر دلیلی با اشکال مواجه شد، برای مردم توضیح داده شود.
توجه به اولویت های مهم به ویژه مسائل اقتصادی با پیوست فرهنگی نکته 
دیگری از توصیه های رهبر معظم انقالب بود که رئیس جمهور به آن اشاره 
کرد و افزود: همه مسائل کشور دارای اهمیت است، اما مسأله اقتصاد از آنجا 
که به معیشت مردم مربوط است باید با جدیت دنبال و اقدامات انجام شده 

برای مردم تبیین شود.
رئیس جمهور بر ضرورت تقویت اطالع رسانی در دستگاه های اجرایی به ویژه 
اظهار  و  کرد  تاکید  دولت  مؤثر  و  اقدامات خوب  تبیین  برای  استانداری ها 
داشت: روابط عمومی استانداری ها با همت مضاعف به وظایف خود در زمینه 
تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در فضای مجازی و رسانه ها عمل کنند.

امری  را  دولت  اعضای  میان  یکصدایی  و  انسجام  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
ضروری در تحقق اهداف و برنامه های دولت خواند و خطاب به دولتمردان 
زمان  در  و  مناسب  بیان  با  را  دولت  برنامه های  و  سیاست ها  کرد:  تاکید 
مناسب، به شکل صحیح و دقیق برای مردم تبیین کنید و از بروز ناهماهنگی 

و اقدامات یا اظهارات غیرضروری پرهیز شود.
ارتقای  به  ویژه  توجه  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
رشد  اقتصادی،  رشد  تورم،  کنترل  جمله  از  اقتصاد  اصلی  شاخص های 
سرمایه گذاری، رشد اشتغال، درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: عالوه بر بانک مرکزی و مرکز آمار که در این زمینه 
کارگروهی  نیز  جمهوری  ریاست  اقتصادی  معاونت  در  دارند،  مسئولیت 
به صورت دقیق  را  اقتصادی  آمارهای  و  تشکیل خواهد شد که شاخصه ها 
احصا و علل و عوامل کاهش یا افزایش آنها را در قالب گزارش کارشناسی 
یکی  عنوان  به  را  تولید  به  توجه  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل  ارایه دهد.  شده 
دیگر از توصیه های رهبر انقالب به دولت مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: 
استانداران موظف اند با پیگیری های مستمر موانع تولید را شناسایی و رفع 
و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال کنند. گاهی مشکل یک 
واحد تولیدی تعطیل شده با یک پیگیری ساده رفع و ظرفیت های تولیدی 

و اشتغال آن فعال می شود.
رئیس جمهور همچنین بار دیگر بر ضرورت همراهی شبکه بانکی در احیای 
تاکید  افزود: مجددا  و  داد  قرار  تاکید  را مورد  تولیدی در کشور  واحدهای 
می کنم که بانک ها به هیچ وجه اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه های 

مختلف را ندهند.
موضوع مسکن و رفع عقب ماندگی ها در زمینه تولید آن دیگر محور سخنرانی 

رئیس جمهور در این جلسه بود.
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  را  مردم  برای  مسکن  تأمین  رئیسی  آیت اهلل 
دولت دانست و گفت: استانداران مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره بها را 
به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دستور 

یا اجازه از مرکز نباشند.
فعال سازی معادن و استفاده از ظرفیت ها و منابع خدادادی، مسأله دیگری 
بود که رئیس جمهور آن را مورد تأکید قرار داد و افزود: معادن جزو ثروت ها 
و ذخایر مهم کشور محسوب می شود که زمینه اشتغال و ارزش افزوده زیادی 
دارند و نباید به بهانه های مختلف از جمله مسائل زیست محیطی قابل حل 

و فصل، تعطیل شوند.
آیت اهلل رئیسی افزود: قابل قبول نیست که با گذشت یک سال از عمر دولت 
همچنان شاهد معطل ماندن معادنی برای بهره برداری باشیم. هیچ نهاد و 
را  از معادن  بهره برداری  بهانه ای فعال سازی و  به هر  سازمانی مجاز نیست 

متوقف کند.
رئیس جمهور استفاده از ظرفیت دریا در زمینه اقتصاد بویژه سواحل مکران 
از  بهره برداری  و  فعال سازی  ضرورت  بر  و  دانست  دولت  اولویت های  از  را 

اقتصاد دریا در استان های ساحلی کشور تأکید کرد.
وی در ادامه این نشست به برخی نکات مطرح شده از سوی استانداران از 
جمله تمرکززدایی، تأمین نیروی انسانی کارآمد و انقالبی، تفویض اختیارات 
استانداران، استفاده از مشاوره و ظرفیت های فکری و برنامه ریزی استان ها 
در سازمان برنامه و بودجه، فعال سازی سازمان بهره وری، پیگیری و اجرای 
مصوبات استانی برای آغاز دور دوم این سفرها، مولدسازی دارایی ها، عادالنه 
کردن نظام پرداخت ها، هدایت سرمایه های شرکت های بزرگ در جهت رونق 
و رشد استان ها، میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی ها، تشکیل صندوق 
ملی عدالت و انتخاب مشاور در امور زنان در استانداری ها اشاره و دستوراتی 

برای پیگیری و اجرای این موارد صادر کرد.

زنده  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت   
را  مردم  اعتماد  و  امید  کردن 
و  دانستند  دولت  توفیق  مهمترین 
افزودند: مردم می بینند که دولت در 
تالش  و  کار  مشغول  و  میدان  وسط 
خدمت رسانی  و  مشکالت  حل  برای 
و  امید  واقعیت،  این  و  است  آنها  به 
تا حد زیادی احیا  را  اعتماد عمومی 

کرده است.
رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، 
یاد  و  دولت  عملکرد  بیان  و  بررسی 
مهم  حوادث  داشتن  نگه  زنده  و 
انقالب و ۴۳ سال اخیر را دو رویکرد 
با  و  برشمردند  دولت  هفته  اساسِی 
در  دولت،  یک ساله  توفیقات  تشریح 
بیان توصیه های مهم از جمله درباره 
افزودند: مردم  اقتصاد  اولویت مسئله 
در همه حوادث و رویدادها »قهرمان 
و  بوده اند  انقالب«  سرگذشِت  اصلِی 
این واقعیت مایه درس و عبرت است 
و به همه مسئوالن نشان می دهد که 

با این ملت باید چگونه رفتار کرد.
شهیدان  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
رجایی و باهنر را دو مدیر تراز انقالب 
اینکه  به  اشاره  با  و  اسالمی خواندند 
پروردگار  شایسته  پاداش  شهادت، 
به این دو عزیز بود، گفتند: غفلت و 
فراموشی حوادث بزرگ، آفت مهمی 
است که باید همه از آن پرهیز کنیم.

عمومی  »برانگیختگی  انقالب  رهبر 
»حیرت  انقالب«،  دوران  در  ملت 
انقالب«،  عظمت  مقابل  در  استکبار 
زورگویان  بی وقفه  »دشمنی های 
و  کشور  بودن  دفاع  »بی  جهانی«، 
هوایی  حمالت  مقابل  در  پایتخت 
صدام«، »جوالن دادن تروریستها در 
اول  سالهای  ناامنی  و  کشور  سراسر 
و مجالس  انقالب«، »عملکرد دولتها 
»حضور  انقالب«،  از  پس  مختلف 
دفاع  حماسه  در  ملت  تعیین کننده 
مقابله  جبهه های  دیگر  و  مقدس 
و  بی دریغ  »حضور  و  دشمنان«  با 
تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ها 
و مراسم مختلف« را از جمله مسائلی 
خواندند که یاد آنها باید دائم در ذهن 

جامعه زنده باشد.
همین  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
زمینه با یادآوری حضور به یاد ماندنی 
حاج  شهید  سردار  تشییع  در  ملت 
قاسم سلیمانی افزودند: مسائل مشابه 
گسترده  و  معنا  پُر  حضور  جمله  از 
مردم در تشییع پیکر آیت اهلل ناصری 
در اصفهان و مشارکت عجیب مردم 
نشان دهنده  غدیر  میهمانی  در 
راه  و  ملت  عمومی  جهت گیری های 

صحیحی است که باید ادامه یابد.
به  پرداختن  و  بررسی  انقالب،  رهبر 
کارکرد  دومین  را  دولت  فعالیتهای 
به  اشاره  با  و  برشمردند  دولت  هفته 
دولت،  توصیه هایی  توفیقات  برخی 
اعضای  و  رئیس جمهور  به  خطاب 

دولت بیان کردند.
مردم  اعتماد  و  امید  کردن  زنده 
مهمترین توفیق دولت سیزدهم است

حضرت آیت اهلل خامنه ای، زنده کردن 
مهمترین  را  مردم  اعتماد  و  امید 
توفیق دولت دانستند و افزودند: مردم 
میدان  وسط  در  دولت  که  می بینند 
حل  برای  تالش  و  کار  مشغول  و 
مشکالت و خدمت رسانی به آنها است 
و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی 
را تا حد زیادی احیا کرده است البته 
به  زمینه ها  برخی  در  تالش ها  این 
زمینه ها  بعضی  در  و  رسیده  نتیجه 
نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده است.

را  دولت  استانی  سفرهای  ایشان 
موضوعی درخشان و مهم خواندند و 
افزودند: ۳۱ سفر در سال اول دولت 
به سراسر کشور از جمله نقاط محروم 

و دور افتاده، نظارت میدانی بر کارها 
دیگر  از  مردم  با  عمیق  همدلی  و 

توفیقات دولت بوده است.
محل  در  حضور  و  عمل  »سرعت 
پیش بینی نشده  و  طبیعی  حوادث 
مردم«،  با  دولت  همدردی  نشانه  به 
و  منفی  رقابتهای  شدن  »زدوده 
که  قوا  بین  روابط  در  مناقشه برانگیز 
مردم  ذهن  کردن  آشفته  موجب 
جدی  مراقبت  بر  »تأکید  می شد«، 
تالش  این  استمرار  در  قوه  سه 
از  »جوانگرایی«  و  آرامش بخش« 
رهبر  که  بود  دولت  توفیقات  دیگر 

انقالب به آنها پرداختند.
و  مدیران  البته  گفتند:  ایشان 
مواردی  در  هم  جوان  مسئوالن 
اشتباه و خطا می کنند اما در مجموع 
دمیده شدن روح جوانی در دولت و 
مجلس و پرورش مدیران قوی، ارزش 
این خطاها و رفع  صبوری در مقابل 

تدریجی آنها را دارد.
شرطی  از  سیزدهم  دولت  پرهیز 

کردن کشور
»خارج  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
انتظاری  چشم  از  جامعه  کردن 
برای تصمیم گیری و اقدام دیگران«، 
کشور«  کردن  شرطی  از  »پرهیز 
ظرفیت های  به  دادن  »اهمیت  و 
از دیگر موفقیت های قوه  را  داخلی« 

مجریه خواندند.
را  سیزدهم  دولت  ایشان 
گفتند:  و  دانستند  »مسئولیت پذیر« 
نشد  شنیده  اخیر  سال  یک  در 
بهانه تراشی  و  فرافکنی  دولت  که 
یا  و  نداریم«  »اختیار  بگوید  و  کند 

»نمی گذارند«.
»رویکردهای خوب در زمینه سیاست 
»برجسته  و  فرهنگ«  و  خارجی 
جمله  از  انقالب  شعارهای  کردن 
از مستضعفان،  عدالت طلبی، حمایت 
استکبار  و  اشرافی گری  از  پرهیز 
ستیزی« از دیگر نقاط برجسته دولت 

بود که رهبر انقالب بیان کردند.
تأکید  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سبِک  و  سررشته  این  دولت  کردند: 
توفیقات  به  دستیابی  برای  را  کاری 

بیشتر ادامه دهد.
ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
بیان  به دولت  توصیه هایی را خطاب 

کردند.
آیت اهلل  حضرت  توصیه  اولین 
توفیق  نعمت  »شکر  خامنه ای، 
این  در  که  بود  مردم«  به  خدمت 
در  نعمت  این  گفتند: شکر  خصوص 
درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و 
دعا و توسل و تضرع و انس با قرآن 
ادامه تالش  با  بعد  و در درجه  است 

جهادی برای خدمت به مردم.
و  مخلصانه  و  الهی  نیت  »داشتن 
دومین  نمایشی«  کارهای  از  پرهیز 

توصیه رهبر انقالب بود.
همین  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
زمینه خاطرنشان کردند: اطالع رسانی 
اقداماتی که انجام می شود، منافاتی با 
افزایش  موجب  زیرا  ندارد  اخالص 

امید مردم می شود.
داشته  تداوم  مردم  میان  در  حضور 

باشد
ایشان در توصیه سوم گفتند: به میان 
اسیر  و  دهید  ادامه  را  رفتن  مردم 
در  البته  و  نشوید  برخی جوسازی ها 
مواجهه با مردم صبر و تحمل به خرج 

دهید.
و  بی واسطه  حضور  انقالب،  رهبر 
مکرر رئیس جمهور و دیگر مسئوالن 
دولت در میان مردم را دارای برکات 
و تأثیرات فراوان دانستند و افزودند: 
معنای  به  فقط  مردمی  دولِت  البته 
باید  نیست،  رفتن  مردم  میان  به 
از  استفاده  و  دقیق  برنامه ریزی  با 
زمینه  مختلف،  نظرات  و  دیدگاهها 

عرصه های  در  مردم  مشارکت  جلب 
مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی 

فراهم شود.
تحقق  غیرقابل  وعده های  بیان  از 

پرهیز کنید
توصیه  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  وعده ها  به  عمل  لزوم  بر  چهارم 
غیرقابل  وعده های  بیان  از  پرهیز 
تحقق که زمینه ساز خدشه دار شدن 
اعتماد مردم می شود، تأکید کردند و 
به  اشاره  با  پنجم،  توصیه  عنوان  به 
حرکت  جامع  نقشه  طراحی  موضوع 
دولت، افزودند: مراقب باشید کارهای 
برای  و  نکند  غرق  را  شما  روزمره 
یک  با  نشوید  آفت  این  دچار  اینکه 
قابل  و  جامع  نقشه  و  کالن  طرح 

توضیح برای مردم، حرکت کنید.
به  را  اولویتها  رعایت  لزوم  ایشان 
و  کردند  مطرح  توصیه ششم  عنوان 
گفتند: توان و امکانات دولت محدود 
است، بنابراین باید ابتدا سرفصل های 
سپس  و  شوند  مشخص  اساسی 
آنها  زیرمجموعه های  و  سرفصلها 

اولویت بندی شوند.
در  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
شرایط کنونی،  اولویت اصلی همچنان 
خاطرنشان  است،  اقتصاد  مسئله 
نادیده  معنای  به  این  البته  کردند: 
همچون  دیگر  سرفصل های  گرفتن 
اجتماعی  آسیبهای  امنیت،  علم، 
باید  اولویت  ولی  نیست  فرهنگ  و 
پیوست  با  همراه  باشد  اقتصاد 

فرهنگی.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص 
بیان  را  نکته  چند  اقتصاد  موضوع 

کردند.
و  اقتصادی  مدیران  انسجام  »لزوم 
داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون 
اقتصادی«، »مشخص کردن اولویتها و 
تمرکز بر شاخصهای اصلی و پیگیری 
و  رئیس جمهور  جانب  از  آنها  روزانه 
دیگر مسئوالن« نکاتی بود که رهبر 

انقالب به آنها اشاره کردند.
بیان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
گفتند:  اقتصاد  اصلی  شاخص های 
رشد  اقتصادی،  رشد  تورم،  اندازه 
رشد  اشتغال،  رشد  سرمایه گذاری، 
درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی 
به  باید  که  هستند  شاخص هایی 
توجه  مورد  مستمر  و  دقیق  صورت 

قرار گیرند.
قاطعانه با تضعیف تولید مقابله کنید

بعدی،  توصیه  در  انقالب  رهبر 
پیشرفت  در  سرفصل  عمده ترین 
اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند 
و تأکید کردند: قاطعانه با هر عاملی 
مقابله  می کند،  تضعیف  را  تولید  که 

کنید.
با  کشاوزی،  تولید  بخش  در  ایشان 
وقوع  دنبال  به  غذا  بحران  به  اشاره 
جنگ اوکراین، مسئله امنیت غذایی 
یادآوری  با  و  دانستند  مهم  بسیار  را 
بر  مبنی  قبلی  مستمِر  توصیه های 
اساسی  اقالم  در  خودکفایی  لزوم 
امنیت  مسئله  افزودند:  گندم،  مانند 
است  یک  درجه  مسئله  یک  غذایی 

که نباید از آن غفلت شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص 
مشکل  به  اشاره  با  صنعتی،  تولید 
واحدهای  گردِش  در  سرمایه  کمبود 
تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه 
بانکها خواندند و گفتند: بانک مرکزی 
سخت گیریهای بجا و به موقعی را در 
آغاز  بانکها  ترازنامه  کنترل  خصوص 
باید مراقبت شود که  اما  کرده است 
این کنترل ها بر روی فعالیتهای غیر 
و  زمین  خرید  همچون  بانکها  مولّد 
آنها  بنگاهداری  فعالیتهای  یا  سکه 
برای  الزم  تسهیالت  و  شود  اِعمال 

واحدهای تولیدی آسیب نبیند.
اجاره بها  قیمت  سرسام آور  افزایش 

موجب رنج و زحمت مردم شده است
رهبر انقالب در برشمردن اولویت های 
مورد  را  مسکن  مسئله  اقتصادی، 
قضیه  در  گفتند:  و  دادند  قرار  توجه 
وجود  زیادی  عقب ماندگی  مسکن 
سرسام آور  افزایش  موجب  که  دارد 
زحمت  و  رنج  و  اجاره بها  و  قیمت 

مردم شده است.
»تکمیل  پتروپاالیشگاهها«،  »ساخت 
صنایع  در  افزوده  ارزش  زنجیره 
خام فروشی«،  از  جلوگیری  و  معدنی 
شمال-  حیاتی  مسیرهای  »تکمیل 
جنوب و شرق به غرب برای افزایش 
و  بین المللی  نقل  و  حمل  ظرفیت 
همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل 
استفاده  »توسعه  و  داخلی«  نقل  و 
اولویتهای  دریا«  بی بدیل  ظرفیت  از 
آنها  بر  انقالب  رهبر  که  بود  دیگری 
نگذارید  کردند:  خاطرنشان  و  تأکید 
عظیم  انسانی  و  طبیعی  ظرفیتهای 

موجود در کشور هرز برود.
پایان  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  پرهیز  بر  تأکید  با  سخنانشان 
نیمه کاره رها کردن کارها و ضرورت 
و  استقامت  و  صبر  گرفتن  پیش 
حل  برای  جهادی  کار  افزایش 
مشکالت متراکم و بجا مانده، گفتند: 
اگر به این توصیه ها عمل شود، ثابت 
خواهد شد که دولت سیزدهم دولتی 
کاماًل کارآمد، فعال و برطرف کننده 
که  است  مردم  زندگی  مشکالت 
مردم  و  پروردگار  رضای  آن  نتیجه 

خواهد بود.
ایشان همچنین با قدردانی از گزارش 
از  دیگر  تن  چند  و  جمهور  رئیس 
فعالیت  با  باید  گفتند:  دولت  اعضای 
بیشتر بخش رسانه ای دولت و اطالع 
این  باورپذیر،  و  هنرمندانه  رسانی 

دستاوردها را برای مردم بیان کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
اعضای  از  تن  و چهار  رئیس جمهور 
از  گزارش هایی  بیان  به  دولت 
رویکردها و اقداماِت اولین سال دولت 

سیزدهم پرداختند.
دشوار  شرایط  به  اشاره  با  رئیسی 
کشور در مرداد ۱۴۰۰، »پیوند نزدن 
را  بیگانگان«  اراده  به  مردم  معیشت 
از مهمترین اقدامات دولت دانست و 
گفت: در این یک سال بیش از قبل 
مطمئن شدیم که برای همه مسائل 
بن بستی  هیچ  و  دارد  وجود  راهکار 

وجود ندارد.
رئیس جمهور همراهی و اعتماد مردم 
را بزرگترین سرمایه دولت برشمرد و 
گفت: ابرپروژه دولت »احیای اعتماد 
کلیه  و  است  دولت«  به  عمومی 
دنبال  چارچوب  این  در  اقدامات 

می شود.
مهار  نقدینگی،  و  تورم  رشد  کنترل 
سراسری،  واکسیناسیون  و  کرونا 
مرکزی  بانک  از  نکردن  استقراض 
ایجاد  بودجه،  کسری  جبران  برای 
پرداخت  و  جدید  درآمدهای 
از  بجامانده  سنگین  بدهی های 
کاالهای  ذخایر  در  پایداری  قبل، 
راهبرد  با  استانی  سفرهای  اساسی، 
سامانه های  کردن  فعال  مسئله،  حل 
الکترونیک به منظور اصالح بسترهای 
در  به ویژه  عدالت  اجرای  فسادزا، 
سیاست  ریل  تغییر  بودجه،  الیحه 
نگاه  به  برجام زدگی  از  خارجی 
و  تجارت  ارتقاء  همچنین  و  متوازن، 
همکاری ها با همسایگان از مهم ترین 
در  جمهور  رئیس  گزارش  محورهای 

این دیدار بود.
آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور 
نیز »مدیریت نوسان های اقتصادی«، 
»فعال سازی سرمایه گذاری داخلی« و 
»مبارزه با فقر و گسترش عدالت« را 
اقتصادی دولت  کار  اصلی  سه محور 
گفت:  و  خواند  اخیر  سال  یک  در 
استفاده از ظرفیت های متنوع کشور 
دسترسی  کیلومتر   ۲۷۰۰ جمله  از 
جزو  کشاورزی  و  معادن  دریا،  به 

اولویتهای دولت است.
بیان گزارشی از سفرهای استانی در 
تخصیص  روند  و  گذشته  یک سال 
آنها  مصوبات  اجرای  برای  منابع 
معاون  مرتضوی  آقای  زبان  از 
اقدامات  بیان  رئیس جمهور،  اجرایی 
از جمله  دولت  بودجه ای  و  برنامه ای 
مصارف  و  درآمدها  تراز  اصالح  در 
رئیس  میرکاظمی  آقای  گزارش  در 
بودجه، و همچنین  و  برنامه  سازمان 
دولت  اقدامات  از  نیرو  وزیر  گزارش 
منظور  به  برق  و  آب  حوزه  دو  در 
جلوگیری  و  آبی  تنش های  کاهش 
از خاموشی  ها در تابستان، بخش های 

دیگر این دیدار بود.

رهبر معظم  انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:

زنده کردن امید و اعتماد مردم مهمترین توفیق دولت سیزدهم است

خبر

امیرعبداللهیان: راه آهن رشت - آستارا 
در توافق مشترک عملیاتی می شود

 وزیر امور خارجه گفت: توسعه همکاری ها در کریدور ترانزیتی شمال جنوب 
از اولویت های مهم جمهوری اسالمی ایران است و راه آهن رشت - آستارا در 

توافق مشترک عملیاتی می شود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت همتای روس 
خود برای دیدار رسمی دوجانبه به  مسکو سفر کرده است، امروز چهارشنبه با 

سرگئی الوروف وزیر خارجه این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و روسیه 
در مسیر درستی قرار دارد، بر لزوم استمرار و تقویت تالش های مشترک برای 

توسعه بیش از پیش روابط در ابعاد مختلف دوجانبه تاکید کرد.  
برای تحقق و اجرای  این رابطه ضرورت تالش مشترک  امیرعبداللهیان، در 
توافقات رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه در عشق آباد و تهران را مهم 

و حائز اهمیت دانست.  
از روند رو به رشد همکاری های تجاری میان دو  ابراز خرسندی  وی ضمن 
کشور، روان سازی این بخش از همکارها و رفع موانع و مشکالت را زمینه ساز 

تقویت حجم تجارت میان دو کشور دانست.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر تقویت همکاری های ریلی دو کشور 
تاکید و  تسریع در روند اجرای پروژه های ریلی و حمل و نقلی را خواستار شد.  
امیرعبداللهیان در این راستا تاکید کرد: توسعه همکاری ها در کریدور ترانزیتی 
آهن  راه  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  مهم  اولویت های  از  جنوب  شمال 

رشت - آستارا در توافق مشترک عملیاتی می شود.
وی از پیشنهاد طرف روس درخصوص همکاری های شیالت، فرهنگی، ورزشی 
و گردشگری نیز استقبال کرد و این موضوعات را از ظرفیت های خوب همکاری 

دو کشور دانست.
افغانستان، سوریه، یمن،  مسائل منطقه ای و بین المللی، موضوعات اوکراین، 
عراق، فلسطین و نیز قفقاز جنوبی از دیگر موضوعات مورد اشاره امیرعبداللهیان 

در این دیدار بود.
تاکید الوروف بر اهمیت توافقات روسای جمهور دو کشور در عشق آباد

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار بر اهمیت توافقات 
روسای جمهور دو کشور در عشق آباد تاکید و بر لزوم تالش مشترک برای 

اجرای آنها تاکید کرد.
الوروف با اظهار خرسندی از ارتقای سطح روابط همه جانبه و تجاری، افزود، 
توافقات  و  اقتصادی و تجاری دو کشور  تبادل هیات های  افزایش  نتیجه  در 
حاصله، امیدواریم که شاهد رشد بیش از پیش همکاری ها در همه زمینه های 

مورد عالقه باشیم.
وی نیز از موضوعات انرژی، مالی و بانکی، حمل و نقل و ترانزیت، ریلی، نفت 
و گاز، کشاورزی، شیالت، گردشگری، ورزشی بعنوان زمینه های مهم همکاری 
دو کشور یاد کرد و افزود روسیه آمادگی دارد تا در چارچوب منافع مشترک دو 

کشور، همکاری های دوجانبه را در این زمینه ها تقویت کند.
الوروف با اشاره به تحوالت قفقاز جنوبی، در تایید اظهارات وزیر امور خارجه 
کشورمان، بر التزام روسیه به عدم تغییر ژئوپلتیک و مرزهای بین المللی تاکید 

کرد.
وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از اظهارات خود افزود که روسیه همانطور 
از  کرد،  حمایت  شانگهای  همکاری  سازمان  در  ایران  کامل  عضویت  از  که 

عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حمایت می کند.
الوروف همچنین برنامه برگزاری اجالس آتی کمیسیون مشترک اقتصادی دو 
کشور را فرصت مناسب دیگری برای گفتگو و امضای اسناد الزم برای تسهیل 

و ارتقای روابط دو کشور در حوزه های مختلف  دانست.
تقویت  خصوص  در  خود  ایرانی  همتای  پیشنهاد  از  روسیه  خارجه  وزیر 
همکاری های پارلمانی استقبال کرد و نقش مجالس در تصویب اسناد مورد 
نیاز و حمایت از گسترش روابط دو کشور در زمینه های اساسی را حائز اهمیت 

خواند.

رویکرد دولت سیزدهم جوانگرایی است

سخنگوی دولت با بیان اینکه جوانگرایی یکی از رویکردهای اصلی دولت 
دهه  وزیر  معاون  چندین  و  شصتی  دهه  وزیر   ۵ گفت:  است،  سیزدهم 
هفتادی در کابینه دولت سیزدهم فعالیت دارند چراکه فعالیت جوانان و 

قدیمی ها کنار هم موجب پویایی بیشتر مجموعه می شود.
اقدامات  درباره  تلویزیونی  زنده  گفت وگوی  در  جهرمی  بهادری  علی   
دولت سیزدهم در این یک سال گفت: از آنجا که در برخی ادوار، دولت ها 
نمی توانند منابع الزم را برای چرخه مالی صندوق توسعه ملی فراهم کنند، 

معموال از رهبر انقالب برای برداشت، اجازه می گیرند.
وی با بیان اینکه این صندوق بخشی از درآمد نفتی کشور است که باید 
پول  این  ندارد،  پول  دولت  وقتی  داد:  ادامه  شود،  ذخیره  آیندگان  برای 
جاری  هزینه های  خرج  مولد،  های  فعالیت  برای  سرمایه گذاری  جای  به 

می شود.
حوزه های  بازگشت  با  کرد:  اضافه  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
تجارت خارجی، گمرک، مالیات و فروش نفت با فعالیت جدی دولت،  به 
جایگاه خود در این دولت، ۴۰ درصد فروش نفت در صندوق توسعه ملی 

سرمایه گذاری می شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با تغییر هر دولتی رویکردها هم تغییر 
می کند؛ بدنه دولت ثابت است و فقط مدیریت تغییر می کند. وی با بیان 
از  یکی  دارد،  بستگی  آن  رویکردهای  به  دولت،  هر  دستاوردهای  اینکه 
رویکردهای دولت سیزدهم را بهره گیری از ظرفیت های جوانان برشمرد و 
اظهارداشت: ما پنج وزیر دهه شصتی داریم و حتی در سطح معاون وزیر یا 
مدیرکل،  دهه هفتادی هم داریم؛ چون معتقدیم وقتی جوانان و قدیمی ها 

کنار هم کار می کنند،  تحرک و پویایی بیشتر مجموعه را به دنبال دارد.
بهادری جهرمی رویکرد دیگر دولت سیزدهم را نگاه تحول گرایانه آن عنوان 

کرد و افزود: این دولت قصد دارد با نگاه متفاوتی به مسائل نگاه کند.
وی ادامه داد: رویکرد سوم برنامه محوری بود و با اعالم سند تحول دولت 
که شامل ۳۷ محور و مسئله اساسی کشور است، برای هر حوزه یک برنامه 
روشن اعالم و انتشار عمومی کرد. در نهایت حدود ۱۰۲۳ اقدام به صورت 

شفاف و زمانبندی شده، اعالم شد.
به گفته بهادری جهرمی، یکی از رویکردهای اساسی در این سند تحول، 
تحول خواهی است و  روش و مسیر رسیدن به هدف را متحول کرده است.

سخنگوی دولت گفت: رویکرد دیگر دولت،  کار جهادی است. یعنی کسی 
نمی تواند نقش  ندارد،   برای مشکالت مردم  که حوصله کار شبانه روزی 

آفرینی چندانی در دولت داشته باشد.
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امسال به اندازه ۳ سال گذشته به 
گندمکاران پول پرداخت شده است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: تاکنون بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد 
تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد 
با اعالم اینکه تاکنون بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران 
پرداخت شده است، افزود: در فصل جاری خرید به اندازه ۳ سال گذشته 

پول گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان دیگر از 
مطالبات گندمکاران کشور همزمان با آغاز هفته دولت خبر داد و افزود: 
این عزیزان  به حساب  از پول گندم خریداری شده  تاکنون ۸۳ درصد 
واریز شده است و در تالشیم تا ۱۷ درصد باقی مانده را نیز به زودی به 

آنان پرداخت کنیم.
با اشاره به رشد ۵۵ درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری  راد 
نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: تاکنون خرید تضمینی این محصول در 

کشور از ۷ میلیون تن فراتر رفته است.
اینکه فرآیند خرید  بر  تأکید  با  ایران  بازرگانی دولتی  مدرعامل شرکت 
میزان  کرد:  خاطرنشان  دارد،  ادامه  همچنان  کشور  در  گندم  تضمینی 
خرید این محصول در مدت زمان مشابه سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن 
بود که به این ترتیب، تاکنون ۲ و نیم میلیون تن گندم بیشتر از سال 

گذشته از کشاورزان خریداری شده است.

بانک سپه رتبه نخست پاسخگویی گرفت

دسترسی  و  انتشار  کمیسیون  دبیرخانه  گزارش  جدیدترین  طبق 
آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتهی به چهار ماه 
بانک سپه رتبه نخست پاسخگویی را در بین  نخست سال ۱۴0۱، 

بانک ها و موسسات اعتباری کشور کسب کرد.
به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  قانون  دراجرای  اخباربانک،  گزارش  به 
در  کمیسیون  این  دبیرخانه  رتبه بندی  جدیدترین  در  و  اطالعات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که براساس گزارش جامع آماری ارائه 
شده، بانک سپه در صدر جدول ۳0 بانک و موسسه مالی و اعتباری 

طی چهار ماه نخست سال جاری قرار گرفت.
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  کمیسیون  دبیرخانه  گزارش 
)شورای  تابعه  زیرمجموعه های  و  بانک مرکزی  پاسخگویی  براساس 
بانکداری  عالی  موسسه  و  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  اعتبار،  و  پول 
ایران( و ۳0  بانک و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجمیعی 
درصد   ۱00 با  کامل  به صورت  توانسته  سپه  بانک  و  شده  منتشر 
سال  نخست  ماه  چهار  طی  پاسخگویی  نخست  رتبه  پاسخگویی، 

جاری را از آن خود کند.

پیش بینی ارزآوری ۱۸ میلیارد دالری 
محصوالت پتروشیمی 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی به ۹0 میلیون تن در سال رسیده است، گفت: 
امسال پیش بینی می کنیم از محل صادرات محصوالت پتروشیمی 

۱۸ میلیارد دالر ارز برای کشور به دست آید.
مرتضی شاه میرزایی روز جمعه در آیین بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایی طرح های وزارت نفت در خوزستان از همه سرمایه گذاران 
دعوت کرد تا به کمک صنعت پتروشیمی بیایند زیرا سرمایه گذاری 

در این حوزه هیچ ریسکی ندارد.
وی افزود: ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی به ۹0 میلیون تن 
در سال رسیده و ارزش فروش محصوالت پتروشیمی کشور در سال 

گذشته ۲۵ میلیارد دالر بوده است.
اهمیت  از  پروپیلن  زنجیره  محصوالت  اینکه  بیان  با  شاه میرزایی 
برخی  واردات  برای  کرد:  عنوان  هستند،  برخوردار  بیشتری 
محصوالت مورد نیاز صنایع پتروشیمی پنج میلیارد دالر ارز از کشور 

خارج می شود.
وی افزود: بیش از ۷0 درصد از واردات مربوط به محصوالت زنجیره 
پروپیلن است و به منظور تامین این محصول و کاهش وابستگی به 
خارج باید به توسعه طرح های زنجیره ارزش توجه ویژه کرده است. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تامین پروپیلن برای 
طرح های زنجیره ارزش یک چالش مهم صنعت پتروشیمی بوده و 

تقاضا برای این ماده بسیار زیاد است.
ادامه داد: ظرفیت تولید پروپلین یک میلیون تن در  شاه میرزایی 
سال است اما میزان نیاز به این محصول بیشتر از ظرفیت اسمی 

تولید این محصول در کشور است.
وی با بیان اینکه الزم است بر تامین پروپیلن و تولید محصوالت 
آن تمرکز شود، افزود: در افق ۱0 ساله صنعت پتروشیمی ۳۵ طرح 
تولید پروپیلن با ظرفیت اسمی ۱۳ میلیون تن در سال پیش بینی 

شده است. 

پنج  در  گفت:  ایران  گمرک  رییس کل   
ماهه نخست امسال ۴۴ میلیون تن کاال، 
میلیون   ۹۲۴ و  میلیارد   ۲0 ارزش  به 
رشد ۲۱  که  است  کاال صادر شده  دالر 
مدت  با  مقایسه  در  ارزش  در  درصدی 

مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
با  »علیرضا مقدسی« در نشست خبری 
با بیان اینکه در صادرات  اصحاب رسانه 
اظهار  داشتیم،  وزن  کاهش  درصد   ۳.۵
داشت: طی پنج ماهه امسال ۱۴ میلیون 
 ۶۶۵ و  میلیارد   ۲۱ ارزش  به  کاال  تن 
میلیون دالر واردات انجام شده است که 
افزایش  و  وزن  در  درصدی   ۸.۵ کاهش 
کرده  تجربه  را  ارزش  در  درصدی   ۱۹

است.
وی با بیان اینکه پروپان مایع، متانول، گاز 
طبیعی مایع شده، پلی اتیلن، شمش آهن 
کشور  صادراتی  اصلی  کاالهای  فوالد  و 
بوده است، خاطرنشان کرد: چین، عراق، 
پنج  هند  و  ترکیه  عربی،  متحده  امارات 

مقصد نخست در این مدت بودند.
مانند  کاالهایی  کرد:  تصریح  مقدسی 
روغن  همراه،  تلفن  گوشی  برنج،  گندم، 
خام، سویا و کنجاله از پنج کشور امارات 
متحده عربی، چین، ترکیه، هند و روسیه 
وارد کشور  امسال  نخست  ماهه  پنج  در 

شده است.
وی با بیان اینکه گوشی آیفون وارد کشور 
ماهه  چهار  در  کرد:  تاکید  است،  نشده 
امسال ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه به 
ارزش ۱۹۸ میلیون دالر وارد کشور شد، 
که حقوق ورودی آن به ویژه برای موبایل 

های باالی ۶00 دالر اعمال شده است.
به گفته رییس کل گمرک، ۶ میلیون تن 
عبور  کشور  مرزهای  از  ترانزیتی  کاالی 
کرده است که نسبت به پنج ماهه سال 
گذشته بیش از ۲۵ درصد رشد را نشان 

می دهد.
منبع  سومین  گمرک  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  اختیار  در  را  کشور  درآمدی 
و  سالمت  از  صیانت  کرد:  خاطرنشان 
بهداشت جامعه برای کاالها برعهده دارد 
کاال  یک  تجارت  برای  دلیل  همین  به 
به  گمرک  که  است  نیاز  مجوز  چندین 

باید مورد توجه  اقتصادی  عنوان مرزبان 
قرار دهد.

دارای  مرز   ۲۳۱ به  اشاره  با  مقدسی 
گمرک   ۱۳۹ شامل  ارزیابی  سرویس 
اصلی، خاطرنشان کرد: باید توجه داشته 
برای  مصوبه  صدور  از  پیش  که  باشیم 
ایجاد مرز گمرکی به تامین زیرساخت ها، 
نیاز  مربوطه  انسانی  نیروی  و  تجهیزات 
است زیرا در غیر اینصورت بدون فعالیت 

خواهند بود.
رییس کل گمرک با بیان اینکه به دنبال 
هستیم،  کشور  در  آبی  مسیر  ایجاد 
از طریق  این مسیر  خاطرنشان کرد: در 
به  سرعت  به  اولیه  مواد  بازرگان  مرز 
کارخانه های تولیدی در سمنان می رسد 
تا هزینه های ماندگاری در انبار کاهش 

یابد.
کارخانه  در  ترخیص  از  پس  افزود:  وی 
ها، شرکت ها تشریفات گمرکی را انجام 
می دهند که این روند مختص به فعاالن 
اقتصادی منتخب و مورد اعتماد خواهد 

بود.
ورود  برای  نفر   ۲۹۵ و  هزار  کشف 

غیرقانونی
کاالهای  کشف  درخصوص  مقدسی 
قاچاق گفت: در پنج ماهه نخست امسال 

مخدر  مواد  تن   ۲۳۸ و  هزار  یک  برای 
پرونده  ریال  میلیارد  هزار   ۲۸ ارزش  به 
قاچاق تشکیل شد که این کشف رشد ۵0 
را تجربه کرده است؛ همچنین  درصدی 
مواد  پیش ساز  مواد  تن  میلیون   ۱۴.۵

مخدر نیز کشف شد.
از  یکی  نیز  انسان  قاچاق  افزود:  وی 
پنج ماهه  کشفیات گمرک است که در 
امسال یک هزار و ۲۹۵ نفر از اتباع شرقی 
و کشورهای همسایه که در میان محموله 
ها پنهان شده بودند، از طریق اسکنرها 

پیدا شدند.
مقدسی همچنین درباره تالش قاچاقچیان 
اظهار  گمرک،  کارکنان  به  رشوه  برای 
قاچاقچیان چند قالده  تازگی  به  داشت: 
سگ را مسموم و از بین بردند و در کشف 
های بزرگ، قاچاقچیان قصد ارایه رشوه 
به کارکنان را داشتند اما این افراد رشوه 

های پیشنهاد شده را نپذیرفتند.
رییس کل گمرک درخصوص ماندگاری 
کاالها در گمرک تصریح کرد: طی مدت 
های طوالنی به دلیل تغییر سیاست های 
تجاری و ارزی ماندگاری کاالها در گمرک 
افزایش یافته بود که دولت سیزدهم برای 

کاهش این زمان اقداماتی را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه گمرک انبار دراختیار 

آبی  مرزهای  در  کرد:  خاطرنشان  ندارد، 
انبار متعلق به سازمان بنادر و در مرزهای 
عمومی  انبارهای  به  متعلق  زمینی 
است، به همین دلیل اطالعی در زمینه 
سرقت قطعات خودرو رسوبی ندارم زیرا 
با  کاال  نگهداری  و  انبارداری  مسئولیت 

ماموران انباردار است.
مقدسی با بیان اینکه در حال حاضر بیش 
از پنج میلیون تن کاالی اساسی در بنادر 
وجود  اسکله  و  لنگرگاه  انبار،  در  کشور 
دارد، گفت: از یک میلیون و ۲۵0 هزار تن 
کاالی با ماندگاری باال، اظهار نامه بیش از 
یک میلیون تن کاال صادر و به سازمان 

اموال تملیکی تحویل داده شده است.
به خودرهای دپو شده  اشاره  با  مقدسی 
در انبارها، اظهارداشت: یک هزار و ۱۲0 
خودرو با ثبت سفارش جعلی وارد کشور 
شده اند که با تصمیم دستگاه قضا مقرر 
برسند.  فروش  به  خودروها  این  تا  شد 
پذیرش  آماده  اینکه گمرک  بیان  با  وی 
آنها  ورود  اخیرا  که  وارداتی  خودروهای 
تا  مقرر شده  تصریح کرد:  مصوب شده، 
۱00 هزار دستگاه تا سقف ۱0 هزار یورو 
یا ۵0 هزار دستگاه تا سقف ۲0 هزار یورو 
وارد کشور شود که گمرک آمادگی ثبت 

سفارش آن را دارد.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در 
پنج ماهه امسال

گزارش

طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین 
حکمرانی در وزارت صمت

 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت گفت: با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین حکمرانی در وزارت صنعت، 
با  همزمان  البته  و  تحولی  پروژه  یکصد  از  بیش  اجرای  با  تجارت  و  معدن 
پیگیری امور جاری وزارتخانه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری آغاز 

شد.
محمدجواد حاجی حسینی در گفت وگویی با گرامیداشت هفته دولت با بیان 
این مطلب افزود: وزارت صمت در یک سال گذشته افزایش نرخ رشد بخش 
صنعت از ۱.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۱ درصد در سال ۱۴00 و رشد 
۵۵ درصدی پرداخت تسهیالت طی سال ۱۴00 در نظام بانکی در مقایسه با 
سال ۱۳۹۹، رشد تعداد، اشتغال و میزان سرمایه گذاری پروانه های صنعتی 
در مقایسه با سال ۱۳۹۹، به میزان ۱درصد، ۲۱ درصد و ۱۱ درصد و رشد 
تولیدات صنعتی در بسیاری از کاالهای مهم و استراتژیک نظیر لوازم خانگی، 

پتروشیمی، تجهیزات کشاورزی و ... را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه تهیه اسناد آمایش بخش های صنعتی، معدنی و تجاری 
اهداف اشتغال و سرمایه گذاری و رتبه  با تعیین  به تفکیک شهرستان ها 
بندی و اعتبارسنجی کسب و کارهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و 
تجار از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه بوده است، بیان کرد: شروع اجرای 
۴۲ پروژه بزرگ صنعتی کشور با حجم سرمایه گذاری بیش از معادل ۱۵ 
میلیارد دالر در ۱۱ استان کشور، اجرای پروژه های زیرساختی برای ساخت 
نیروگاه های اختصاصی و تامین ۱۴ هزار مگاوات برق مورد نیاز بخش تولید 
با سرمایه گذاری به ارزش هفت میلیارد دالر، ساماندهی و تنقیح مقررات 
صدها بند مقررات و دستورالعمل در حوزه های مختلف، شروع طرح تهیه 
نقشه های اکتشاف سیستماتیک )زمین شناسی اقتصادی( یک پنجاه هزارم 
در کشور در چهار الیه فلزی، غیرفلزی، عناصر استراتژیک و کانیهای قیمتی 
و نیمه قیمتی، رشد صدور پروانه های اکتشاف در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به 
میزان هفت درصد، رشد تولیدات صنایع معدنی در بسیاری از کاالهای مهم 
و استراتژیک نظیر مس، آلومینیوم، کاشی، شیشه جام و ... و همین طور رشد 
۱۸۸ درصدی دریافت و وصول حقوق دولتی معادن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ 

از نتایج اجرای برنامه های تحولی در بخش های مختلف بوده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه طی این مدت با راه اندازی مجدد ۲0۶۷ 
واحد صنعتی غیر فعال در سال ۱۴00 با رشد ۴۱ درصدی نسبت به دوره 
در همین مدت رشد ۲۸ درصدی  کرد:  ایم، خاطرنشان  بوده  روبرو  مشابه 
صادرات در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۴۷ میلیارد 

دالر را شاهد بوده ایم.
خودروهای  تولید  جریان  و حذف  تولید  جریان  تثبیت  به  حاجی حسینی 
ناقص اشاره کرد و افزود: در دوره مشابه سال گذشته تعداد خودرو ناقص ۱۲۵ 
هزار دستگاه بود و در حال حاضر با کاهش چشمگیر به زیر ۱0 هزار دستگاه 
تحولی صنعت  پروژه  اجرای ۹  از دستاوردهای  موارد  این  است که  رسیده 
خودروسازی بوده است.معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت ادامه داد: 
کاهش ۶۳ درصدی میزان تعهدات معوق و تحویل به مشتریان در سال جاری 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۲۵ درصدی افزایش عرضه، شفاف 
سازی عرضه و ایجاد ثبات در بازار با راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو، روند صعودی حذف خودروها از قرعه کشی و از همه مهمتر آغاز روند 
بازآفرینی و ساماندهی صنعت خودرو و اصالح ساختار بنگاه ها و شروع مراحل 
واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی از دیگر اقدامات دوره تحولی وزارت 
صمت در صنعت خودروسازی بوده است.وی راه اندازی سامانه پاسخگویی 
هوشمند ۱۲۴، یکپارچه سازی درگاه های ارائه خدمات به کسب و کارها با راه 
اندازی پنجره واحد خدمات صنعت، معدن و تجارت، عملیاتی کردن سامانه 
جامع تجارت، هوشمند سازی فرایندهایی همچون صدور کارت بازرگانی و 
با حذف  بورس  اولیه فوالدی در  مواد  تامین  همچنین اصالح سازوکارهای 
سهمیه ها و بدون ایجاد محدودیت برای واحدهای تولیدی و حذف امضاهای 

طالئی و رانت را از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت عنوان کرد.
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 مدیر جدید روابط  عمومی 
بیمه ملت منصوب شد

حضور  با  بیمه ملت  روابط عمومی  مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم 
سرپرست مدیریت عامل و عضوی از هیات مدیره برگزار شد.

سابق  مدیر  حسینی  سادات  ملیحه  تکریم  و  تودیع  مراسم 
روابط عمومی بیمه ملت و معارفه  وحید قربانی به عنوان سرپرست 
مدیریت جدید این روابط عمومی با حضور داود قاسم پور، سرپرست 

مدیریت عامل و مهدی کشاورز، عضو هیئت مدیره، برگزار شد.
به  روابط عمومی  بنیان  و  اساس  تاکید  با  پور  قاسم  مراسم  این  در 
بیان  و  قدردانی  حسینی  خانم  زحمات  از  سازمان،  ویترین  عنوان 
کرد: در راستای استراتژی های ارتباطی و تبلیغاتی جدید شرکت با 
معرفی دکتر قربانی به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی بیمه 
ملت، امید است مسیر موفقی که روابط عمومی طی می کرد ضمن 
ارتباط هرچه بیشتر با رسانه ها ادامه یابد و شاهد موفقیت های آتی 
شرکت با تالش مستمر همکاران روابط عمومی باشیم. وی همچنین 
بر رعایت اخالق در عرصه خبر رسانی و رسانه تاکید و خاطرنشان 
کرد: اخالق از صدر اسالم با سیره ای که از پیامبر گرامی حضرت 
ختمی مرتبت سراغ داریم جاری بوده و باید بر همین اساس و الگو 
پیش برویم. وحید قربانی دانشجوی رشته مدیریت رسانه در مقطع 
دکتری و تا پیش از این، مدیریت واحد ارتباطات و حوزه ریاست 

شرکت عصرامین کارآفرین را بر عهده داشته است.
نفت  شرکت  ریاست  حوزه  و  ارتباطات  مدیریت  همچنین  قربانی 
ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران، 
مدیریت ارتباطات و حوزه ریاست شرکت بورسی “مبین وان کیش”، 
متخصصان  انجمن  عضویت  و  شمسا  شرکت  ارتباطات  مدیریت 

روابط عمومی کشور را در کارنامه کاری خود دارد.

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون   
اجتماعی از ارائه آموزش های مهارتی 
در ۲ هزار و ۲00 مرکز جوار کارگاه 
در سراسر کشور و تأثیر ملموس آن بر 
اشتغال  پایداری  و  فنی  توان  افزایش 

در حوزه صنعت خبر داد.
اظهار  نیا«     حسینی  »غالمحسین 
نشان  مطالعات  و  تجربه  داشت: 
آموزش،  شیوه  بهترین  که  می دهد 
آموزش در محیط واقعی کار است و 
۳0 درصد از آموزش های مهارتی ارائه 
به صورت  سازمان  این  طریق  از  شده 
تئوری و ۷0 درصد آموزش ها به صورت 
عملی است و افراد در آموزش محیط 
کارگاهی  واحدهای  به  کار  واقعی 
بیمه  پوشش  تحت  و  شده  معرفی 
حوادث قرار می گیرد. وی با اشاره به 
نقش مهم اصناف در آموزش مستقیم 
محیط واقعی کار، گفت: ما آموزش و 
ارتقای مهارت نیروی کار را در مراکز 
جوار و بین کارگاهی دنبال می کنیم 
و تا ابتدای دولت سیزدهم ۵۴۷ مرکز 
این  حاال  اما  داشتیم  کارگاهی  جوار 
رسیده  واحد   ۲00 و  هزار   ۲ به  رقم 
کارخانه  هر  که  است  این  ما  امید  و 
یک مرکز جوار کارگاهی داشته باشد 
همچنین به دنبال کیفیت افزایی این 

مراکز نیز هستیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

اذعان داشت: مراکز جوار کارگاهی از 
از  مستقل  آموزشی،  تجهیزات  لحاظ 
مرکز  ولی  است،  تولید  خط  جریان 
دو  بین  در  کارگاهی  بین  آموزش 
آموزش  به منظور  تولیدی،  واحد 
صنایع  توسط  شغلی  مهارت های 
آموزش  مراکز  می شود.  ایجاد  بزرگ 
در  و  کارخانه  نظارت  تحت  جوار 
مهارت آموزشی  استانداردهای  قالب 
توسعه  می کنند.وی  فعالیت  سازمان 
بنگاه های  و  صنایع  در  مهارت آموزی 
مهارت  رسانی  بروز  و  اقتصادی 
این  برجسته  اهداف  از  را  شاغلین 
از  بیش  افزود:  و  برشمرد  طرح 
اول  از   نفر  هزار   ۸۶۸ و  میلیون   ۶
مرداد  اول  تا  گذشته  سال  مردادماه 

در  را  مهارتی  آموزش های  امسال 
مراکز بین کارگاهی و جوار کارگاهی 
زمینه رشد  این  در  کسب کردند که 
حسینی  داشته ایم.  درصدی   ۱۵۲
اینکه، آموزش هزینه  بر  اعتقاد  با  نیا 
نیست بلکه میانبری برای دستیابی به 
اظهار داشت:  است،  بیشتر،  بهره وری 
از تاریخ مذکور تعداد ۲ هزار و ۲00 
مرکز بین کارگاهی و جوار کارگاهی 
در کشور به ارائه آموزش های متناسب 
با نیاز خط تولید و اصناف می پردازند 
که نسبت به زمان مشابه با رشد ۶۳۳ 

درصدی روبرو بوده ایم.
وی هدف مراکز بین کارگاهی و جوار 
کارگاهی را توانمندسازی افراد، یعنی 
افزایش  برای  ها  تکنسین  و  کارگران 

داشت:  وبیان  برشمرد  وری  بهره 
آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط 
در  و  کار  دنیای  با  آموزش  کردن 
آموزش  از  بخواهیم  اگر  شرایط  این 
رکن  عنوان  به  کارکنان،  و  کارگران 
اصناف  و  ها  سازمان  در  وری  بهره 
آموزش  موضوع  باید  بگیریم،  کمک 
آن  برای  و  گرفته  را جدی  کارگاهی 

برنامه ریزی داشته باشیم. 
حسینی نیا با تأکید بر ضرورت تبدیل 
و  عمومی  فرهنگ  به  مهارت آموزی 
گفتمان غالب در جامعه، تصریح کرد: 
آموزش  مدد  به  انسانی  سرمایه های 
توانست  خواهند  پرورش  با  توأم 
در  را  خود  نامحدود  توانایی های 

میدان عمل به منصه ظهور برسانند.

نقش آموزش های مهارتی جوار کارگاهی 
برای اشتغال در حوزه صنعت
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اجتماعی
خبر

زاکانی در جمع خبرنگاران: احکام 
مدیران شهری یکساله بود

شهردار تهران گفت: احکام مدیران شهری یکساله صادر 
شده بود و برهمین اساس تعدادی از آنها تغییر کردند.

بهره  آغاز  مراسم  در  تهران  شهردار  زاکانی  علیرضا   
برداری از پروژه یادگار امام و در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه کل پروژه از ادامه یادگار امام آغاز می شود گفت: 

انتهای این پروژه تا بزرگراه شهید بروجردی می رسد.
پروژه  بستر  در  پروژه  این  کیلومتر   ۴ داد:  ادامه  وی 
شهید بروجردی ادامه میابد و ادامه آن تا بلوار فتح در 

مدت ۲۴ ماه انجام می شود.
این  جنوبی  قسمت  ادامه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
پروژه بیان کرد: همزمان برای بال جنوبی یادگار امام و 
رسیدگی به امالک ریز دانه و تملک آنها نیز برنامه ریزی 
هایی صورت می گیرد تا یادگار را به پل شهید کاظمی 

متصل کنیم.
زاکانی تصریح کرد: پروژه یادگار امام برای غرب تهران 
گشایش بار ترافیکی به همراه دارد کاری کاماًل منطقی 
و دقیق در حال انجام است تا در شرق، غرب و مرکز 

تهران گشایشات ترافیکی ایجاد شود.
باشیم  امیدواریم شهری داشته  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
که برمدار پیاده راه و حمل و نقل عمومی پیش رود 
اظهار کرد: توسعه بزرگراه به عنوان نیاز اولیه به شمار 
را در مترو  برنامه ریزی اصلی خود  می رود و همزمان 
را به ۵  اتوبوس  انجام می دهیم و می خواهیم ۲ هزار 

هزار عدد برسانیم.
شهرداری  در  جدید  انتصابات  درباره  تهران  شهردار 
تا  بستیم  پیمان  و  عهد  خود  دوستان  همه  با  گفت: 
بصورت جهادی و شبانه روزی و فارغ از هرگونه هیاهو 
که  و  دهیم  انجام  جدی  کاری  زنی  گمانه  سیاسی 

بخشی از ماجرا نیروی انسانی مدیریت کار است.
کردیم  شروع  را  کار  گذشته  سال  داد:  ادامه  زاکانی 
تمامی احکام را یکساله صادر کردیم و تدبیر داشتیم 
که در مدت یکسال برآوردها را انجام دهیم و ما به ازای 
مجموعه ای که از طریق شایسته ساالری انتخاب شدند 
افراد مورد ارزیابی قرار گیرند که اکثریت دوستان ما 
ارائه  امروز  که  و خدماتی  دادند  را خوب پس  آزمون 
می دهیم و شنبه های امید و افتخار محصول کار همین 

عزیزان است.

گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سالمت  سیستم 
منطقه قوی ترین سیستم محسوب می شود و ما 
به کشورهای همسایه هم خدمات ارائه می دهیم.

پروژه  افتتاح  مراسم  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت ویدئو 
کشورهای  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  کنفرانس 
منطقه از خدمات سالمت ایران بهره مند می شوند 

و البته درصدد ارتقای سطح خدمات هستیم.
های  آمبوالنس  ساخت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اتوبوسی توسط شرکت ایران خودرو دیزل نشان 
از قدرت تجهیزاتی کشور دارد، گفت: این اتوبوس 
ها در اختیار مراسم پیاده روی اربعین قرار گرفته 

است و سپس در کشور توزیع می شود.
بیان  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
اینکه زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مقطع 
بسیار سخت تاریخی بود و در حوزه های سیاسی 
و اقتصادی شرایط سختی حاکم بود، اظهار کرد: 
شیوع  با  همزمان  دشمنان  ظالمانه  های  تحریم 
کرونا موجب این شرایط شده بود و در واقع فشار 
برابر  چندین  به  دشمنان  های  تحریم  با  کرونا 
شده  تبدیل  تاریخی  نامردی  به  و  یافته  افزایش 

بود .
وی ادامه داد: ما به سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کردیم وقتی بانک های ما تحریم شده اند و امکان 
تبادل مالی با کشورهای دیگر را ندارند در واقع 

شما دارو و درمان را برای ما تحریم کرده اید. 
دکتر عین اللهی اعالم کرد: در زمان شروع به کار 
دولت سیزدهم ۱۹ میلیون نفر در کشور واکسن 
کرونا را دریافت کرده بودند و برخی برای تزریق 
ارمنستان  همچون  دیگر  کشورهای  به  واکسن 

مراجعه می کردند.
واکسن  دولت  فعالیت  اغاز  در  داد:  ادامه  وی 
افزایی نیروها در همان هفته  با هم  اما  نداشتیم 
در  و  کردیم  وارد  واکسن  ُدز  میلیون   ۱۰ دولت 
حالی که ما انتظار باران واکسن را داشتیم سیل 

واکسن در کشور جاری شد.
نهادهای  دولت،  تالش  گفت:  اللهی  عین  دکتر 
انقالبی ، سپاه، بسیج و هالل احمر و راه اندازی 
پایگاه های شبانه روزی تزریق واکسن موجب شد 

رکورد تزریق واکسن بشکند.
وی با بیان اینکه در شروع به کار دولت مردمی 

مبنا بر عدالت بود و با این رویکرد حرکت کردیم، 
گفت: به کمک مجلس انقالبی بیمه همگانی در 

حال محقق شدن است .
وی ادامه داد: ۶ هزار میلیارد تومان بودجه در این 

خصوص کنار گذاشته شده است .
الکترونیکی  نسخه  کرد:  اعالم  اللهی  عین  دکتر 
پیشرفت  درصد   ۱۰ دولت  شروع  در  که  درمان 

داشت اکنون به ۹۸ درصد رسیده است .
وی گفت: در ادامه تالش های عدالت محور دولت 
پنج هزار میلیارد تمان بودجه برای بیماران خاص 
از  حمایت  صندوق  تاسیس  و  یافته  تخصیص 

بیماران خاص هم مصوب شده است .
از  دیگر  یکی  دارو  موضوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
مشکالت ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بود و به 
دارو  قاچاق  شاهد  ترجیحی  ارز  از  استفاده  علن 
بودیم و در واقع به جای ۸۰ میلیون نفر به ۴۰۰ 
میلیون نفر جمعیت کشورهای منطقه یارانه دارو 

می دادیم.
دکتر عین اللهی با اشاره به دیگر خدمات دولت 
سیزدهم از جمله توجه به مناطق محروم، افزایش 

ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی، بومی گزینی 
از افزایش ۱۰ هزار تخت بیمارستانی در یکسال 
شده  انجام  اقدامات  گفت:  و  داد  خبر  گذشته 
ترین  قوی  کشور  سالمت  سیستم  شده  موجب 

سیستم در منطقه باشد. 
وی از تصویب واردات یکهزار دستگاه آمبوالنس 
کمک دار به کشور خبر داد و گفت: مبارزه با فساد 
از دیگر خدمات دولت است که  اقدام جهادی  و 
البته با کمک تمام زیرمجموعه های نظام انجام 

می شود.
حوزه بهداشت و درمان در دولت سیزدهم متحول 

شد
استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه یکی از 
نگاه های تحولی دولت سیزدهم موضوع بهداشت 
و درمان است که با نگاه ملی محقق شده است، 
خاطرنشان کرد: در آغاز فعالیت دولت روزانه فوتی 
بیماران  از  ها مملو  بیمارستان  و  داشتیم  زیادی 
انبساط خاطر  و  آرامش  در  امروز  امام  بود  کرونا 
دولت  و  بهداشت  وزارت  اقدامات  به  که  هستیم 

برمی گردد .

گفت:  همچنین  شرقی   آذربایجان  استاندار 
که  هست  هایی  استان  از  شرقی  آذربایجان 
خدمات درمانی و بهداشتی به کشورهای مجاور 
از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارائه می 
دهد که باید این خدمات تقویت شود . استاندار 
به  ویژه  نگاه  لزوم  بر  تاکید  با  شرقی  آذربایجان 
ایجاد زیرساخت های الزم برای تحقق این مهم از 
جمله راه های رفت و آمد به کشورهای همسایه و 
حوزه CIS در منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: 
مجموعه میراث فرهنگی نیز آمادگی الزم را برای 
ایجاد زیرساخت پذیرش این گردشگران درمانی 
همکاری  موضوع  این  رسیدن  نتیجه  به  و  دارد 
را  بهداشت  وزارت  چون  هایی  وزارتخانه  بیشتر 

می طلبد.
وی گفت: به واسطه شرایط فشرده دوران کرونا 
دچار  تبریز  ویژه  به  و  استان  درمانی  مراکز 
فرسودگی شده اند و نباید اجازه دهیم تبریز کهن 
مراکز  این  داریم  انتظار  و  شود  بدل  کهنگی  به 
و  مبنایی  بازسازی  بهداشت  وزارت  ویژه  نظر  با 

اساسی شود.

وزیر بهداشت: قوی ترین سیستم سالمت 
منطقه متعلق به ایران است

و  اردوها  هنری،  فرهنگی  مدیرکل   
پرورش  و  آموزش  پرورشی  فضای 
تربیتی  فرهنگی  کانون های  گفت: 
پرورش  و  آموزش  مسائل  تریبون  به 

تبدیل می شوند.
به  نقل از معاونت پرورشی و فرهنگی 
عباس  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
مهاجر در دیدار با سرپرست معاونت 
پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی 
راهور فراجا و با اشاره به طرح همیاران 
پلیس اظهار کرد: برای اجرای مطلوب 
طرح همیاران پلیس و فرهنگ یاران 
اتفاقات  گذشته  سنوات  در  ترافیک، 

خوبی رخ داده است.
اداره  در  ما  کلی  سیاست  افزود:  وی 
مقطعی  برنامه ها  که  است  این  کل 
زیرا  باشند  فرآیندی  بلکه  نباشند 
تربیت حاصل یک کار فرآیندی است. 
فرآیندی پیش  را  امر  این  نیز  پلیس 

برده است.
راستا  این  در  کرد:  بیان  مهاجر 
و  پرورش  و  آموزش  بین  پیوستگی 

است  داده  رخ  مختلف  دستگاه های 
اما این ظرفیت وجود دارد که کار را 

گسترش دهیم.
و  اردوها  هنری،  فرهنگی  مدیرکل 
فضای پرورشی آموزش و پرورش ادامه 
داد: باتوجه به اینکه موضوع همیاران 
دیگر  بخش های  برای  نمادی  پلیس 
تربیتی است، باید الگوی جدیدی برای 
اجرای آن طراحی شود. ما در یک در 
رویداد  را  برنامه ها  غیررسمی،  بخش 
محور در کانون های سراسر کشور قرار 
دادیم و در فاز اول ۱۱۰ کانون فعال 
انتخاب  و ۱۸۲کانون  هزار  بین  از  را 
فرهنگی  کارهای  ظرفیت  تا  کردیم 

تربیتی را احیا کنند.
باید  وی عنوان کرد: وسعت برنامه ها 
کانون  بتوانیم ۱۱۰  تا  باشد  کشوری 
را به یک جریان تربیتی متصل کنیم 
اقدامات  انجام  برای  باید  همچنین 
خود، یک تقویم اجرایی داشته باشیم 
تا پیوستگی بین برنامه ها وجود داشته 

باشد.

مفاهیمی  به  باید  کرد:  تاکید  مهاجر 
قانون  یعنی  پرخطر  مفاهیم  از  باالتر 
این  و  فکر  پذیری  قانون  و  مداری 
در  دانش آموزان  برای  را  موضوعات 

طرح همیاران پلیس مشخص کنیم.
و  اردوها  هنری،  فرهنگی  مدیرکل 
پرورش  و  آموزش  پرورشی  فضای 
شوراهای  کرد  پیشنهاد  ادامه  در 
عنوان  به  کشور  سراسر  دانش آموزی 
نماد مسیولیت پذیری و قانون مداری 
پای کار آورده شوند تا در این امر موثر 

باشند.
داریم  قصد  داد:  خبر  همچنین  وی 
به  را  تربیتی  فرهنگی  کانون های 
پرورش  و  آموزش  مسائل  تریبون 
نیز  فکری  اتاق  باید  کنیم.  تبدیل 
تشکیل تا موضوعات ۱۱۰ کانون نیز 
در قالب همیاران پلیس مشخص شود.

یکی از شرکای راهبردی پلیس راهور، 
وزارت آموزش و پرورش است

زاده  حسن  سیروس  سرهنگ 
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگ 

در  نیز  فراجا  راهور  پلیس  ترافیک 
این جلسه اظهار کرد: همه ما دست 
و  هستیم  پرورش  و  آموزش  پرورده 
معلمان برای ما همیشه شخصیت های 
زیادی  زحمات  زیرا  هستند  بزرگی 

برای ما کشیدند.
وی افزود: یکی از شرکای راهبردی ما 
در حوزه فرهنگی اجتماعی آموزش و 
پرورش است و پایه بیشتر برنامه های 
ما وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

وی بر ضرورت تشکیل یک اتاق فکر 
برنامه ها  راهبرد  گفت:  و  کرد  تاکید 
الگوی  راستا  این  در  و  باید مشخص 
جدیدی طراحی شود لذا الزم است از 
ظرفیت نخبگان فرهنگی در این حوزه 

و در اتاق فکر استفاده کنیم.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  زاده  حسن 
طالیه داران فرهنگ ترافیک ادامه داد: 
این برنامه در ۱۸ مهرماه در استادیوم 
۱۲ هزار نفری آزادی با حضور رئیس 
پرورش  و  آموزش  وزیر  و  جمهور 

برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی 

آموزش و پرورش:

کانون های فرهنگی تربیتی 
به تریبون مسائل آموزش و 

پرورش تبدیل می شوند

خبر

نقش آفرینی حدود ۵۰۰ کالنتری و 
پاسگاه در اربعین حسینی

 رئیس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه رویکرد انتظامی کشور در 
ماموریت اربعین حسینی تامین امنیت زائران است، گفت: نزدیک به 
۵۰۰ کالنتری و پاسگاه عهده دار مدیریت انتظامی ماموریت اربعین 

حسینی )ع( خواهند بود.
  سردار مهدی معصوم بیگی روز شنبه با بیان اینکه خدمت به زائران 
اباعبداهلل الحسین )ع( یک عنایت الهی است، اظهار داشت: پلیس 
پیشگیری فراجا تمام ظرفیت های این پلیس را به منظور تامین نظم 

و امنیت اربعین حسینی بسیج کرده است.
این  حساسیت  و  اهمیت  دلیل  به  افزود:  انتظامی  ارشد  مقام  این 
در  فعال  برای حضور  پیش بینی شده  کارکنان  ماموریت، مجموعه 
این مناسبت و سایر نیروهای کمکی و پشتیبان مدنظر برای اعزام 
به ماموریت اربعین حسینی طبق برنامه ریزی انجام شده در حال 
بازآموزی و فراگیری آموزش های نوین مرتبط با این ماموریت هستند.

و  روزرسانی  به  آموزش ها  این  از  بیگی گفت: هدف  سردار معصوم 
ارتقاء هرچه بیشتر توانمندی های تخصصی و حرفه ای کارکنان پلیس 
پیشگیری در آستانه آیین با شکوه راهپیمایی اربعین حسینی )ع( 
است.وی با بیان اینکه کارکنان و مجاهدان همیشه هوشیار و بیدار 
کالنتری و پاسگاه عالوه بر انجام وظایف ذاتی و همیشگی خود در 
تامین نظم و امنیت مشتاقان زیارت امام حسین )ع( در روز اربعین 
نیز به ایفای نقش خواهند پرداخت، تصریح کرد: برابر پیش بینی های 
انجام شده حدود ۵۰۰ کالنتری، پاسگاه و فرماندهی انتظامی بخش 
از مبداء تا مقصد و در محورهای مواصالتی منتهی به مرزهای تعیین 

شده از وقوع جرایم و آسیب های احتمالی پیشگیری خواهند کرد.
ها  پاسگاه  و  ها  داد: کالنتری  ادامه  فراجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
انتظامی  مجموعه  در  مهم  ماموریت های  و  ها  مناسبت  همه  در 
کشور پیشران خدمات رسانی و در خط مقدم پیشگیری انتظامی 
و اجتماعی از جرایم قرار دارند و این توفیق و افتخار انتظام بخشی 
ماموریت اربعین حسینی همه ساله نصیب همکارانم در این مجموعه 
اباعبداهلل  روش  و  سیره  واقعی  پیروان  از  همگی  که  شود  می  ها 
الحسین )ع( هستند.سردار معصوم بیگی با بیان اینکه تامین آرامش 
و حفظ ایمنی و امنیت زائران رویکرد انتظامی کشور در ماموریت 
با  همکاری  به  زائران  به  توصیه  ضمن  است  )ع(  حسینی  اربعین 
خادمان خود در مجموعه انتظامی کشور خاطرنشان کرد: این سفر 
معنوی که توام با تکریم دلدادگان حسینی از سوی کارکنان انتظامی 
کشور است افتخار بزرگی است که موجبات سربلندی پلیس را در 

سایه خدمات رسانی بی منت فراهم کرده است.

4

دولت سیزدهم اعتماد عمومی به دولت و نظام را افزایش داد
 معاون رئیس  جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و  رفاه  تامین  دنبال  به  توان  تمام  با  دولت  اینکه  بیان  با 
دولت  کار  به  آغاز  زمان  از  گفت:  است،  مردم  آسایش 
سیزدهم اعتماد مردم به دولت و نظام افزایش یافته و روز 

بروز هم این اعتماد افزایش خواهد یافت.
خطبه های  از  پیش  هاشمی   قاضی زاده  امیرحسین  سید 
نماز جمعه اردبیل افزود: یکی از اقدامات مهمی که دولت 
سیزدهم در کشور انجام داده بازسازی اعتماد عمومی مردم 
دنبال  به  جمهور  رییس  شخص  و  است  نظام  و  دولت  به 
معیشت  و  رفاه  تامین  و  امورات  و  اقدامات  سازی  مردمی 

مردم در کشور است.

تخریب  و  دولت  به  هجمه  همه  این  با  کرد:  اظهار  وی 
اقدامات و عملکردها، مردم همچنان به دولت اعتماد داشته 
و به هجمه ها و شیطنت های دیگران توجهی ندارند دولت 
تورم  و کاهش  اقتصادی  برای رشد  را  توان خود  تمام  هم 

در کشور گذاشته تا مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند.
رئیس بنیاد شهید افزود: دولت منویات مقام معظم رهبری 
را با کمک به مردم، رسیدگی به مشکالت و معضالت مردم 
اقتصادی و سیاسی  و درست  اجرای سیاست های دقیق  و 
دنبال می کند و با وجود بودجه اندک کارهای بزرگی را در 

کشور انجام داده است.
برای  الکترونیکی  نظام  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 

تامین رفاه مردم افزود: با راه اندازی این سامانه مردم برای 
دسترسی  قیمت  ارزان  کاالهای  به  خود  مایحتاج  تامین 

بهتری خواهند داشت.
معاون رئیس  جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
افزود: کارهای بزرگی در در حوزه کنترل و نظام بخشی به 
بودجه، کنترل هزینه ها، نقدینگی  و پرداخت بدهی دولت 
این   بر  عالوه  است.  تحسین  قابل  که  شده  انجام  گذشته 
بینان،نفت،  دانش  ارتباطات،  مانند  مختلف  حوزههای  در 
خوبی  پیشرفت های  ماهواره  و  اقتصاد  و  معدن  و  صنعت 
بدست آمده که کشورهای دیگر برآن غبطه خورده و تمایل 

بیشتری برای توسعه ارتباطات با ایران را دارند.
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آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی به کالسه 
140100373

دستگاه  یک  فوق  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
سواری سیستم ساپیا تیپSE  131 به شماره پالک 
مدادی  نوک  رنگ   78 ی   696 ایران   20 انتظامی 
و  شاسی:1284209  شماره  مدل 1392به  متالیک 
بازدید:  موتور 4937746 وضعیت خودرو در زمان 
پالکت  و  پالک  سینی  موتور،  فکی  های  شماره   –  1
موتور   – مطابق است.2  و  فابریک  و مشخصات  اتاق 
تجهیزات  کلیه  دارای  خاموش  سوئیچ  فقدان  بعلت 
جانبی می باشد.3 – اتاق دارای آثار تصادف از ناحیه 
و  گلگیر عقب راست   ، و چپ  سرشاسی جلو راست 
تزئینات  میباشد.4-مجموعه  موتور  درب  رنگ  لکه 
شامل شیشه ها ،صندلیها، داشبورد و تودوزی سالم 
متعلقات  و  و چرخ  میباشد.5-دارای سیستم صوتی 
غیرفابریک  سوز  دوگانه  میباشدسیستم  زاپاس 
الستیک  و  مستهلک  عقب  های  میباشد6-الستیک 
جفت  یک  و  میباشد  50درصد  بااستهالک  جلو  های 
پالک به شماره مندرج دربند الف بروی خودرو نصب 
میباشد و متعلق به مدیون آقای عباس بابائی که طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ 610/000/000 ریال 
مورخ   12 9الی  ساعت  از  مزایده  لذا  شده  ارزیابی 
ایران  پارکینگ  در  شنبه  سه  روز   1401/06/22
صنعتی   شهرک  بهارستان  شهرستان  در  واقع  زمین 
ایران  پارکینگ  کار  رینگ  خیابان  انتهای  میر  قلعه 
زمین از طریق مزایده به فروش می رسد. شرکت در 
مزایده بابت 10% سیستم بانک مرکزی جهت تایید 
وجوه واریزی 1 – پرداخت از طریق PCPOS  بصورت 
48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده 2 – پرداخت 
از  قبل  اداری  ساعت   72 بانکی  سیستم  طریق  از 
شروع مزایده خواهد بود و مزایده از مبلغ پایه شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا 
چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده 
مکان  و  ساعت  همان  در  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز 

مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی مورخ 1401/06/05 روز شنبه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – علی 
رحیمی پردنجانی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اسدی طبق درخواست وارده  
تسلیم  با   1401/06/03 مورخ    4345 شماره  به 
دفترخانه   102578 شده  گواهی  استشهادیه  برگه 
اینکه  اعالم  با  شهر  نسیم   21 شماره  رسمی  اسناد 
به  آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
به  تفکیکی    4 قطعه  مترمربع   124/91 مساحت 
مرقوم  اصلی   138 از  فرعی    8929 پالک  شماره 

واقع درحوزه ثبتی بهارستان ذیل دفتر الکترونیکی 
140120301206003105سند به شماره سریال 
تسلیم  و  صادر  و  ثبت  اسدی  علی  بنام   864279
به  که  نمیباشد  بازداشت  و  در رهن  که  شده است 
صدور  تقاضای  است   گردیده  مفقود  نامعلوم  علت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
تاریخ  از  باشند  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
انتشار این آگهی به مدت 10 روزمهلت دارند ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
اعتراض خود را ارائه و رسید دریافت نمایند در غیر 
خواهد  اقدام  مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت 
قابل  ایشان فقط در مراجع قضائی  اعتراض  و  نمود 

رسیدگی خواهد بود.
علی رحیمی پردنجانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهارستان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اسدی طبق درخواست وارده  
تسلیم  با   1401/06/03 مورخ    4343 شماره  به 
دفترخانه   102577 شده  گواهی  استشهادیه  برگه 
اینکه  اعالم  با  شهر  نسیم   21 شماره  رسمی  اسناد 
به  آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
به  تفکیکی    2 قطعه  مترمربع   124/91 مساحت 
مرقوم  اصلی   138 از  فرعی    8927 پالک  شماره 
واقع درحوزه ثبتی بهارستان ذیل دفتر الکترونیکی 
140120301206003103سند به شماره سریال 
تسلیم  و  صادر  و  ثبت  اسدی  علی  بنام   864277
به  که  نمیباشد  بازداشت  و  در رهن  که  شده است 
صدور  تقاضای  است   گردیده  مفقود  نامعلوم  علت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
تاریخ  از  باشند  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
انتشار این آگهی به مدت 10 روزمهلت دارند ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
اعتراض خود را ارائه و رسید دریافت نمایند در غیر 
خواهد  اقدام  مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت 
قابل  ایشان فقط در مراجع قضائی  اعتراض  و  نمود 

رسیدگی خواهد بود.
علی رحیمی پردنجانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهارستان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اسدی طبق درخواست وارده  
تسلیم  با   1401/06/03 مورخ    4342 شماره  به 
دفترخانه   102575 شده  گواهی  استشهادیه  برگه 

اینکه  اعالم  با  شهر  نسیم   21 شماره  رسمی  اسناد 
به  آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
به  تفکیکی   اول  قطعه  مترمربع   124/91 مساحت 
مرقوم  اصلی   138 از  فرعی    8926 پالک  شماره 
واقع درحوزه ثبتی بهارستان ذیل دفتر الکترونیکی 
140120301206003102سند به شماره سریال 
تسلیم  و  صادر  و  ثبت  اسدی  علی  بنام   864276
به  که  نمیباشد  بازداشت  و  در رهن  که  شده است 
صدور  تقاضای  است   گردیده  مفقود  نامعلوم  علت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
تاریخ  از  باشند  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
انتشار این آگهی به مدت 10 روزمهلت دارند ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
اعتراض خود را ارائه و رسید دریافت نمایند در غیر 
خواهد  اقدام  مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت 
قابل  ایشان فقط در مراجع قضائی  اعتراض  و  نمود 

رسیدگی خواهد بود.
علی رحیمی پردنجانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهارستان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اسدی طبق درخواست وارده  
تسلیم  با   1401/06/03 مورخ    4344 شماره  به 
دفترخانه   102576 شده  گواهی  استشهادیه  برگه 
اینکه  اعالم  با  شهر  نسیم   21 شماره  رسمی  اسناد 
به  آپارتمان  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
به  تفکیکی    3 قطعه  مترمربع   124/91 مساحت 
مرقوم  اصلی   138 از  فرعی    8928 پالک  شماره 
واقع درحوزه ثبتی بهارستان ذیل دفتر الکترونیکی 
140120301206003104سند به شماره سریال 
تسلیم  و  صادر  و  ثبت  اسدی  علی  بنام   864278
به  که  نمیباشد  بازداشت  و  در رهن  که  شده است 
صدور  تقاضای  است   گردیده  مفقود  نامعلوم  علت 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
تاریخ  از  باشند  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
انتشار این آگهی به مدت 10 روزمهلت دارند ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
اعتراض خود را ارائه و رسید دریافت نمایند در غیر 
خواهد  اقدام  مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت 
قابل  ایشان فقط در مراجع قضائی  اعتراض  و  نمود 

رسیدگی خواهد بود.

علی رحیمی پردنجانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهارستان
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اخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: حدود 

 ۳۰ درصد از اعتبارات پروژه های سفر 

رییس جمهور به کرمانشاه در بخش سالمت 

دریافت شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه 
بهداشت  برای  سیزدهم  دولت  در  خوبی  پروژه های 
و درمان استان مصوب شده است، گفت: حدود ۳۰ 
رییس  سفر  پروژه های  نیاز  مورد  اعتبارات  درصد 

جمهور به استان را دریافت کردیم.
دکتر »قباد محمدی« روز شنبه در مراسم گرامیداشت 
روز پزشک و داروساز در تاالر برق کرمانشاه افزود: در 
سفر رییس جمهور به استان حدود یک هزار میلیارد 
تومان به زیرساخت های بهداشتی و درمانی تخصیص 
این پروژه ها در  از به ثمر رسیدن  داده شد که پس 
طول امسال و سال بعد، خدمات بسیار خوبی در این 

حوزه برای مردم خواهیم داشت.
وی تکمیل بیمارستان شیمی درمانی و رادیوتراپی به 
عنوان بزرگترین مرکز درمان سرطان در غرب کشور 
را یکی از پروژه های مصوب سفر رییس جمهور عنوان 
کرد و گفت: بنا داریم در یک سال آینده این پروژه 
به بهره برداری برسد و کرمانشاه به قطب درمان غرب 
کشور در حوزه سرطان، شیمی درمانی و رادیوتراپی 

تبدیل خواهد شد.
با  ادامه  در  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
حوزه سالمت  بر کف  جان  یاد شهدای  گرامیداشت 
گفت: جای شهیدان مدافعان سالمت در بین ما خالی 
افزایش  را  پزشکی  جامعه  اعتبار  افراد  این  که  است 

دادند.
وی اظهار داشت: طبابت یک شغل و حرفه ای است 
که با فداکاری نجات بخش جان مردم است و سالمت 
باالترین  این  که  کند  می  تضمین  و  تامین  را  مردم 
نعمت است. خداوند شفا دهنده انسان است و نعمت 
های خود را با واسطه انجام می دهد و اگر قرار است 
کسی را شفا دهد، کادر درمان واسطه سالمت بخشی 

به مردم هستند.
دکتر محمدی در ادامه عنوان کرد: در زمینه پزشکی و 
داروسازی از قطب های بزرگ کشور هستیم و این به 
وجود پزشکان حازق و داروسازان دانشمندی است که 
در این استان وجود دارند. کرمانشاه مامن استان های 
غرب کشور است که خود استان نیز کمترین اعزام به 

سایر استانها را دارد.
بحث  در  ها  نامالیمتی  سری  یک  کرد:  اضافه  وی 
تعرفه، کارانه و مالیات بردرآمد وجود دارد ولی باید 
فراموش نکنیم که هدف و فلسفه ما کم کردن درد 
مردم است و هرچند ما به سختی بیفتیم نباید بیمار 
دچار سردرگمی شود و باید آرامش و آسایش بیمار را 

در اولویت قرار دهیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با توجه 
به وضعیت اقتصادی کشور اگر بیماری از نظر مالی 
در مضیقه است سعی کنیم در بخش دولتی با تعرفه 
به  کمتر  بیمار  که  کنیم  ارایه  را  خدمات  تر  پایین 

جاهای دیگر ارجاع داده شود.
و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  بعد  افزود:  وی 
شهید بهشتی، رتبه سوم فناوری از آن دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه است. دانشکده داروسازی کرمانشاه 
از بهترین دانشکده های داروسازی کشور و در حیطه 
فناوری نیز جزو فناورترین دانشکده های داروسازی 

کشور است. 
پروژه های سفر رییس  اعتبارات  از  حدود ۳۰ درصد 

جمهور به کرمانشاه در بخش سالمت دریافت شد
این  در  نیز  کرمانشاه  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
انقالب حدود ۱۶ هزار پزشک  از  قبل  مراسم گفت: 
ایرانی و خارجی در کشور وجود داشت اما اکنون ۱۲ 
برابر قبل از انقالب پزشک وجود دارد و در هیچ جای 
این نظام اسالمی ما به اندازه جامعه پزشکان توفیق 

خدمت پیدا نمی کنیم.
دکتر »محمدباقر حیدری« افزود: در سال حدود ۹۰۰ 
انجام می گیرد و  میلیون خدمت سالمت در کشور 
طبیعتا تعداد کمی اگر ایرادی وجود داشته باشد، قابل 

گذشت است.

معاون اول رییس جمهور گفت: در بازدید از مرز 
خسروی تصور نمی کردم که این حد از امکانات 
رسانی  اطالع  تاکنون  ولی  باشد  شده  فراهم 
از  نشده  انجام  موضوع  این  در خصوص  کافی 
این رو از رسانه ها می خواهم امکانات این مرز را 

بیشتر به مردم معرفی کنند.
 دکتر »محمد مخبر« ظهر شنبه پس از بازدید 
از مرز خسروی با حضور در جلسه ستاد مدیریت 
و ساماندهی زائران اربعین در محل پایانه این 
بر  حسینی  اربعین  اهمیت  اینکه  بیان  با  مرز 
از مردم و به خصوص اعضای ستاد  هیچ یک 
بزرگی  افتخار  افزود:  نیست،  پوشیده  اربعین 
امام  زوار  خادم  که  شده  ستاد  اعضای  نصیب 
حسین )ع( باشند و بی تردید در ثواب زیارت 
زائرین و شیفتگان حضرت اباعبداهلل )ع( شریک 

خواهند بود. 
وی با قدردانی از زحمات و تالش های انجام 
شده توسط اعضای ستاد اربعین و همه دست 
اندرکاران برگزاری این راهپیمایی با بیان اینکه 
استان  در  زائران  تردد  برای  خوبی  امکانات 
کرمانشاه فراهم شده است، گفت: این مرز باید 
بیشتر و بهتر از طریق رسانه ها به مردم معرفی 

شود.

در  خواست  ملی  رسانه  و  ها  رسانه  از  مخبر 
خصوص تجهیزات و تمهیدات مستقر در تمام 
پایانه های مرزی از جمله مرز خسروی اطالع 
رسانی الزم را انجام دهند تا مردم مشارکت و 
همراهی جدی تری در زمانبندی روزهای سفر 
و انتخاب مرزها برای تردد داشته باشند و کمتر 
با مشکالت ناشی از ازدحام و گرمای هوا مواجه 

شوند.
مرزی  پایانه  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
جریان  در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  خسروی 
زیرساخت ها و تمهیدات اندیشیده شده برای 
تردد زائران در ایام اربعین حسینی قرار گرفت.

)شنبه(  روز  ظهر  از  پیش  مخبر  محمد  دکتر 
در جریان سفر به استان کرمانشاه با حضور در 
از بخش های مختلف  شهرستان قصرشیرین، 
پروژه  از  و  کرد  بازدید  خسروی  مرزی  پایانه 
های عمرانی و برنامه های در دست اقدام برای 
امکانات جهت  تجهیز  و  ها  زیرساخت  تکمیل 

خدمت به زائرین اربعین مطلع شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تعدادی از 
مردم و زائرین که در این پایانه حضور داشتند 
گفت و گو کرد و دستورات الزم را جهت رفاه 

حال زائران صادر کرد.

در جریان این بازدید مسئوالن استان و مدیران 
اقدامات  از  گزارشی  نیز  مرزی خسروی  پایانه 
صورت گرفته برای تسهیل سفر اربعین و تردد 
زائران به معاون اول رییس جمهور ارائه کردند 
و به تشریح برنامه ریزی ها برای ارتقاء خدمات 
آینده  روزهای  طی  ها  زیرساخت  تکمیل  و 

پرداختند. 
بر اساس گزارش ارائه شده در حال حاضر ۱۴ 
هزار متر مربع از ۱۲ هکتار پایانه مرزی خسروی 
مسقف است و ۲ سالن جدا با امکانات گرمایشی 
و سرمایشی و سایر امکانات رفاهی برای رفت و 

برگشت زائران درنظر گرفته شده است.
همچنین امکانات بهداشتی در داخل و خارج 
پایانه فراهم شده و ۵۸ گیت برای عبور زائران 
از این گیت ها  تدارک دیده شده که هر یک 
و تجهیزات  امکانات  با  اتاق جداگانه  به  مجهز 

الزم است. 
مسئوالن پایانه مرزی خسروی در جریان بازدید 
امروز معاون اول رئیس جمهور اعالم کردند که 
کامل  طور  به  پایانه  این  به  منتهی  های  راه 
کشی  خط  و  ایمنی  سیستم  و  شده  آسفالت 
جاده ها و همچنین عالئم راهنمایی و رانندگی، 
مبلمان جاده ای و خدمات رفاهی تکمیل شده 
است و نصب سایبان و مه پاش در مرزها در 
دست اقدام است که تا ۱۰ روز آینده تکمیل 
خواهد شد و زائران می توانند از ساعت ۵ صبح 

تا ۵ عصر از این پایانه استفاده کنند.
به گزارش ایرنا؛ قصرشیرین در غرب کرمانشاه 
بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۸۶ 
مرز   ۲ دارای  که  دارد  عراق  با  مرز  کیلومتر 

رسمی خسروی و پرویزخان است.
مرز خسروی در شهرستان مرزی قصرشیرین 
ابریشم بوده است که  از راه  در گذشته جزئی 
خسروی - منذریه مسیر اصلی به سمت جاده 
به  این طریق  از  و  عراق  پایتخت کشور  بغداد 

در  حلب  بندر  به  نهایت  در  و  سوریه  کشور 
ساحل دریای مدیترانه متصل می شود.

مرز رسمی خسروی در فاصله ۱۵ کیلومتری 
قصرشیرین تا بغداد پایتخت عراق ۱۹۰، نجف 
سامرا  تا  و   ۲۰۳ کاظمین   ،۳۰۰ کربال   ،۳۸۰
مسافت  دلیل  به  و  دارد  فاصله  کیلومتر   ۳۲۶
کوتاهی که نسبت به سایر مرزهای کشورمان 
کانونی  دارد،  عراق  مهم  و  زیارتی  با شهرهای 
مهم برای تردد مسافران و زائران ایرانی و عراقی 

است.
در این شهرستان ۱۴ واحد اقامتی شامل هتل و 
مهمانپذیر درجه یک تا درجه سه با ۳۲۲ اتاق و 
یک هزار و ۲۰۰ تخت از اوایل دهه ۸۰ ساخته 
شده تا زائران عتبات عالیات در مسیر تردد خود 
به عراق، یک شب را در این منطقه مرزی اقامت 
داشته باشند، این مهم با هدف رونق بخشیدن 
از  قصرشیرین  مردم  مندی  بهره  و  شهر  به 

مزایای تردد زوار صورت می گرفت.
موقعیت  با  و  مهم  مرزهای  از  یکی  خسروی 
راهبردی کشورمان است که این مرز بین المللی 
قدیمی ترین مرز رسمی کشورمان با عراق برای 
تردد زائران عتبات عالیات است که در گذشته 

جزئی از راه ابریشم بوده است.
اصلی  مسیر  منذریه   - خسروی   رسمی  مرز 
جاده کشورمان به سوی بغداد پایتخت کشور 
کشور  به  ادامه  در  جاده  این  که  است  عراق 
سوریه متصل شده و در نهایت به بندر حلب در 

ساحل دریای مدیترانه متصل می شود.
زائرانی که مرز خسروی را برای ورود به عراق 
انتخاب می کنند پس از عبور از شهرهای دیالی 
نجف می  و  کربال  کاظمین سپس  به  بغداد  و 
رسند. همچنین پیش از زیارت امام حسین)ع(، 
عرض  سامرا  و  کاظمین  در  مدفون  امامان  به 
ادب می کنند و همین موضوع خسروی را به 

»مسیر والیت« ملقب کرده است.

مخبر: رسانه ها امکانات مرز خسروی را 
بیشتر به مردم معرفی کنند

اخبار

استاندار کرمانشاه: ظرفیت مرز 
رسمی و  بین المللی خسروی باید 

به درستی معرفی شود

بین  و  رسمی  مرز  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استاندار 
المللی خسروی باید به درستی معرفی شود، گفت: تمام 
تمهیدات و مقدمات الزم برای حضور زائران در این مرز 
انجام شده همه  تدابیر  براساس  و  فراهم شده  رسمی 
اعضای ستاد اربعین از دستگاه های اجرایی و نیروهای 

مسلح پای کار هستند.
»بهمن امیری مقدم« روز شنبه در جلسه ستاد مدیریت 
و سامان دهی زائران اربعین حسینی با حضور معاون 
رسمی  مرز  المللی  بین  پایانه  در  جمهور  رییس  اول 
به  بزرگی  افزود: تعطیلی مرز خسروی ضرر  خسروی، 
باعث  مرز  این  بازگشایی  و  کرد  وارد  کرمانشاه  استان 

خرسندی مردم استان شد.
وی اظهار داشت: هم اکنون پایانه مرز رسمی خسروی 
پایانه،  این  آماده شده و تمام سرویس های بهداشتی 
و  سرمایشی  های  سیستم  داخلی،  فضای  روشنایی 
پیگیری  حال  در  ها  پاش  مه  و  آماده شده  گرمایشی 

است.
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه اضافه کرد: بحث 
آماده سازی سایبان ها در حال انجام است و گاز مسیر 
که  است  انجام  حال  در  نیز  خسروی  به  قصرشیرین 
هفته آینده به بهره برداری می رسد و بحث جاده ها 
و زیرسازی جاده ها انجام شده که یک پنجم آن تامین 

اعتبار شده است.
امیری مقدم گفت: مجموعه دستگاه ها پای کار هستند و 
تمام مقدمه های الزم انجام شده و در مجموع جمعیت 
هالل احمر، اورژانس، صدا و سیما انتظامی، مرزبانی و 

سپاه اقدامات خوبی انجام داده اند.
در  حضور  تجربه  نیز  قصرشیرین  فرماندار  گفت:  وی 
مرزهای دیگر را دارند و با کمک دستگاه ها در حال 
برطرف کردن نواقص موجود در مرز هستیم و انگیزه 

الزم در وجود همه دستگاه ها وجود دارد.
از طریق رسانه ملی  امیری مقدم خواستار معرفی مرز 
شد و گفت: خود را آماده کرده ایم و  انعکاس تصاویر 
و  دهند  قرار  کار  دستور  در  باید  را  زائران  به  مربوط 
معرفی مرز تنها محدود به مرزهای جنوبی نباشد و نیاز 

است خسروی بیش از پیش معرفی شود.
استان  فعال در  باالی ۱۵۰ موکب  ما  اضافه کرد:  وی 
کرمانشاه داریم و نهادهای مختلف نیز پای کار هستند 
و تمام نواقص نیز تا چند روز قبل از اربعین رفع خواهد.

خسروی نزدیکترین مرز به کربالی معلی
به گزارش ایرنا؛ قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از 
با  از ۱۸۶ کیلومتر مرز  نفر جمعیت و بیش  ۲۷ هزار 
عراق دارد که دارای ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان 

است.
مرز خسروی در شهرستان مرزی قصرشیرین در گذشته 
جزئی از راه ابریشم بوده است که خسروی - منذریه 
مسیر اصلی به سمت جاده بغداد پایتخت کشور عراق و 
از این طریق به کشور سوریه و در نهایت به بندر حلب 

در ساحل دریای مدیترانه متصل می شود.
مرز رسمی خسروی در فاصله ۱۵ کیلومتری قصرشیرین 
تا بغداد پایتخت عراق ۱۹۰، نجف ۳۸۰، کربال ۳۰۰، 
کاظمین ۲۰۳ و تا سامرا ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد و 
مرزهای  سایر  به  نسبت  که  کوتاهی  مسافت  دلیل  به 
کشورمان با شهرهای زیارتی و مهم عراق دارد، کانونی 

مهم برای تردد مسافران و زائران ایرانی و عراقی است.
و  هتل  شامل  اقامتی  واحد   ۱۴ شهرستان  این  در 
مهمانپذیر درجه یک تا درجه سه با ۳۲۲ اتاق و یک 
هزار و ۲۰۰ تخت از اوایل دهه ۸۰ ساخته شده تا زائران 
عتبات عالیات در مسیر تردد خود به عراق، یک شب 
را در این منطقه مرزی اقامت داشته باشند، این مهم 
مردم  مندی  بهره  و  شهر  به  بخشیدن  رونق  هدف  با 

قصرشیرین از مزایای تردد زوار صورت می گرفت.
با موقعیت راهبردی  و  از مرزهای مهم  خسروی یکی 
قدیمی ترین  المللی  بین  مرز  این  که  است  کشورمان 
مرز رسمی کشورمان با عراق برای تردد زائران عتبات 
بوده  ابریشم  راه  از  عالیات است که در گذشته جزئی 

است.
جاده  اصلی  مسیر  منذریه   - خسروی   رسمی  مرز 
کشورمان به سوی بغداد پایتخت کشور عراق است که 
ادامه به کشور سوریه متصل شده و در  این جاده در 
نهایت به بندر حلب در ساحل دریای مدیترانه متصل 

می شود.

5استان ها

سرپرست شرکت مخابرات استان کرمانشاه گفت: 
تلفن همراه در  آنتن دهی  اکنون در زمینه  هم 
استان کرمانشاه مشکلی نداریم و تمام مسیرهای 
استان از پوشش مناسب آنتن دهی تلفن همراه 

برخوردار است.
مخابرات  شرکت  افزود:  امیری«   رضا  »حمید 
سمی   مرز  شدن  باز  ابتدای  از  کرمانشاه  استان 
خسروی  اقدام به ایجاد ظرفیت آنتن دهی تلفن 
امکانات  بقیه  و  نوری  فیبر  و  فای  وای  همراه، 
ارتباطی برای زائران و سایر ادارات و سازمان ها 

نموده اقدامات بسیار خوبی  انجام داده است.
وی اظهار داشت: اینجا مشکلی به لحاظ پوشش 
مردم  و  سازمانها  برای  همراه  تلفن  دهی  آنتن 

نخواهیم داشت.
در  کرمانشاه  استان  مخابرات  شرکت  سرپرست 
برای  ارتباطات  وزارت  است  قرار  گفت:  ادامه 
فعال  را  رومینگ  بحث  عراق  در  زائران  استفاده 

کند که در این راستا اپراتور همراه اول رومینگ 
موبایل را فعال خواهد کرد و وای فای رایگان نیز 

بین کربال و نجف در دسترس زائران خواهد بود.
امیری اضافه کرد: در زمینه وای فای و سرویس 
دهی نیز در مسیر تردد زائران خدماتی ارائه  می 

شود.  
وی گفت: هم اکنون ما هیچ نقطه کوری در زمینه 
آنتن دهی تلفن همراه در مسیر زائران در استان 
کرمانشاه نداریم و در مرز خسروی و مسیر منتهی 

به ایالم نیز مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا؛ استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر 
جمعیت در ۱۴ شهرستان، ۳۴ شهر، ۸۶ دهستان 
و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت 
این  از  که  هستند  ساکن  استان  این  در  کشور 
تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در 

نقاط روستایی زندگی می کنند.
قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۲۷ هزار 

نفر جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق 
دارد که دارای ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان 

است.
قصرشیرین  مرزی  شهرستان  در  خسروی  مرز 
که  است  بوده  ابریشم  راه  از  جزئی  گذشته  در 
جاده  به سمت  اصلی  مسیر  منذریه   - خسروی 
بغداد پایتخت کشور عراق و از این طریق به کشور 
سوریه و در نهایت به بندر حلب در ساحل دریای 

مدیترانه متصل می شود.
کیلومتری   ۱۵ فاصله  در  خسروی  رسمی  مرز 
نجف  عراق ۱۹۰،  پایتخت  بغداد  تا  قصرشیرین 
۳۸۰، کربال ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا سامرا ۳۲۶ 
کیلومتر فاصله دارد و به دلیل مسافت کوتاهی 
که نسبت به سایر مرزهای کشورمان با شهرهای 
زیارتی و مهم عراق دارد، کانونی مهم برای تردد 

مسافران و زائران ایرانی و عراقی است.
در این شهرستان ۱۴ واحد اقامتی شامل هتل و 

مهمانپذیر درجه یک تا درجه سه با ۳۲۲ اتاق و 
یک هزار و ۲۰۰ تخت از اوایل دهه ۸۰ ساخته 
شده تا زائران عتبات عالیات در مسیر تردد خود 
به عراق، یک شب را در این منطقه مرزی اقامت 
داشته باشند، این مهم با هدف رونق بخشیدن به 
مزایای  از  قصرشیرین  مردم  مندی  بهره  و  شهر 

تردد زوار صورت می گرفت.
موقعیت  با  و  مهم  مرزهای  از  یکی  خسروی 
راهبردی کشورمان است که این مرز بین المللی 
قدیمی ترین مرز رسمی کشورمان با عراق برای 
عالیات است که در گذشته  زائران عتبات  تردد 

جزئی از راه ابریشم بوده است.
مرز رسمی خسروی  - منذریه مسیر اصلی جاده 
عراق  کشور  پایتخت  بغداد  سوی  به  کشورمان 
است که این جاده در ادامه به کشور سوریه متصل 
شده و در نهایت به بندر حلب در ساحل دریای 

مدیترانه متصل می شود.

سرپرست شرکت مخابرات استان کرمانشاه:استان کرمانشاه از پوشش 
مناسب آنتن دهی تلفن همراه برای زائران برخوردار است

ویژه  فرماندار  و  استاندارآذربایجان شرقی  معاون 
شهرستان مراغه گفت: تقویت ارتباط بین مردم و 
مسئوالن از رویکردهای دولت سیزدهم است و بر 
همین اساس نیز خدمتگزاری بی منت و صادقانه 

به ملت در دستور کار قرار دارد.
»داود اسدیان« در سخنرانی پیش از خطبه های 
داشت:  اظهار  مراغه  شهرستان  نمازجمعه  
خدمتگزاری دولت سیزدهم صرفا شعار نیست و 
مسئوالن این دولت در کنار مردم خواهند ماند و 
برای حل مشکالت شان از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهند کرد.
با  اسالمی  انقالب  بقای  براینکه  تاکید  با  وی 
تفکر والیت مداری امکان پذیر است، افزود: نباید 
در موقعیت های مختلف روش و سیره مسئوالن 
باید همانند شهیدان رجایی  آنان  و  عوض شود 
و باهنر که قبل و بعد از رسیدن سمت همواره 
در مسیر والیت  بودند،  والیتمدار  و  ساده زیست 

باشند.
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  به  مراغه  فرماندار 
در طول ۴۳ گذشته نیز اشاره و بیان کرد: بعد 
پیشرفت های  شاهد  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
اما  هستیم  مختلف  حوزه های  در  چشمگیر 

کم رنگ  را  موفقیت ها  این  می خواهند  دشمنان 
جلوه دهند و موجب یاس و ناامیدی مردم شوند.

تا هوشیار  از مردم و مسئوالن خواست  اسدیان 
باشند و ادامه داد: ما باید با هماهنگی و یکدلی 
مسیر  در  و  کرده  خنثی  را  دشمنان  نقشه های 

تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی تالش کنیم.
دستگاه های  اقدامات  برخی  به  مراغه  فرماندار 
اجرایی شهرستان هم اشاره و تاکید کرد: پذیرش 
پزشکی،  علوم  دانشکده  در  پزشکی  دانشجوی 
مراغه-هشترود  جاده  حادثه خیز  نقاط  اصالح 
زیرگذر  پل  چکان،  پل  تازه کند،  پل  جمله  از 
روکش  و  مغانجیق  و  کهجوق  پل  داش آتان، 
آسفالت، از سرگیری پروژه آزادراه مراغه-هشترود، 
روکش آسفالت راه های روستایی، عمران و آبادانی 
بالغ بر۶۰ میلیارد تومان طرح  روستایی، اجرای 
در حوزه آب و اجرای بیش از ۹۲ میلیارد تومان 
دستگاه های  اقدامات  جمله  از  گازرسانی  طرح 

دولتی مراغه در طول یکسال گذشته است.
اینکه شاهد تحول جدی  به  اشاره  با  »اسدیان« 
سوی  از  مراغه  شهر  در  آسفالت ریزی  بحث  در 
شهرداری هستیم، بیان کرد: ۲۰۰ هزار مترمکعب 
تا به امروز در شهر مراغه آسفالت ریزی انجام شده 

است و در صورت تامین زیرساخت ها با تمام توان 
خواهد  ادامه  آسفالت ریزی  کاری  فصل  پایان  تا 

داشت.
و  خدماتی  تولیدی،  طرح   ۹۳ ایرنا  گزارش  به 
با ۲۳۴ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۲۰۰  عمرانی 
هزار تومان هزینه طی هفته دولت امسال در این 

شهرستان افتتاح می شود.
تولیدی، خدماتی و عمرانی  همچنین ۱۲ طرح 
می شود  کلنگ زنی  دولت  هفته  طی  نیز  دیگر 
که از جمله آنها می توان به ساختمان کتابخانه 
اشاره  روستا   ۱۱ به  گازرسانی  و  جدید  مرکزی 

کرد.

فرماندار مراغه: تقویت ارتباط مردم و مسئوالن از رویکردهای 
دولت است

سفرهای استانی رئیس جمهور در راستای 

تالش مجاهدانه و خدمتگزاری به مردم است

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه 
به  دولت  هیات  اعضای  و  جمهور  رئیس  سفرهای 
دانست  مردم  استقبال  و  توجه  مورد  را  ها  استان 
و  مجاهدانه  تالش  راستای  در  سفرها  این  گفت:  و 
خدمتگزاری به مردم انجام می شود و جای قدردانی 

دارد.
 آیت اهلل »مصطفی مصطفی علما« در خطبه های 
جامع  مسجد  در  کرمانشاه  هفته  این  جمعه  نماز 
افزود: امام راحل و مقام معظم رهبری به یک جامعه 
با نشاط تاکید داشتند و از دولتمردان خواستند با 
خلوص نیت و تالش مجاهدانه خدمتگزار مردم باشند 
به  گذشته  سال  یک  در  رئیس جمهور  سفرهای  و 

استان ها حاکی از همین موضوع است.
جامعه  در  فساد  وجود  از  مردم  اینکه  به  اشاره  با 
ناراحت هستند، گفت: در حکومت اسالمی مردم به 
دنبال عدالت ورزی هستند و دولت باید امید و اعتماد 

را در جامعه احیا کند.
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فیروزی: مدیران کل ورزش استان ها باید 

اختیار تام داشته باشند

 سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت ورزش 
وجوانان تاکید کرد که مدیران کل استان ها باید اختیار 
مدیران  نشست  در  فیروزی  برنا  باشند.  داشته  کامل 
کل استان ها با تاکید بر این که استان ها خط مقدم کار 
وزارتخانه هستند، گفت: نگاه و تالش ما تقویت ادارات 
راستا  همین  در  و  استان هاست  جوانان  و  ورزش  کل 
مدیران کل استان ها باید اختیار کامل داشته باشند. در 
طرف مقابل از مدیران نیز انتظار می رود که در قامت بلند 
ظاهر شوند و ظرفیت مدیریتی خود را افزایش دهند و با 
هر آن چه در توان دارند در مسیر پیشرفت ورزش استان 

مربوطه قدم بردارند.
سرپرست معاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی با اشاره 
جوانان  و  ورزش  وزارت  در  حضورش  کوتاه  مدت  به 
مباحث  و  مشکالت  با  مدت  این  در  گرد:  خاطرنشان 
وزارت خانه  در  جلساتی  بارها  و  شدم  آشنا  استان ها 
داشتیم. برخی از مشکالت اجتناب ناپذیر است و قوانین 
خود  به  مربوط  نیز  دیگر  برخی  و  شود  اصالح  باید 
وزارتخانه است که در تالش هستیم موانع و مشکالت 

استان ها را کاهش دهیم.
فیروزی به رویکرد هم افزایی در این معاونت اشاره کرد و 
افزود: فعالیت های مدیران کل استان ها جای تقدیر دارد 
مدت  در  باشد.  داشته  وجود  دو سویه  همکاری  باید  و 
چند ماه حضورم سعی کردم رویکرد هم افزایی را در این 
معاونت تقویت کنم تا با همکاری استان ها و همکاران 
ستادی وزارتخانه به اهداف بلند و کوتاه مدت دست پیدا 

کنیم.
وی با تاکید بر این که محدودیت منابع همواره در تمامی 
مقاطع وجود دارد خاطرنشان ساخت: مشکالت همواره از 
گذشته تا به امروز در ادارات وجود داشته است. در همین 
راستا مدیران خود را مشغول این مباحث نکنند و رو به 

جلو حرکت کنند.
به  اشاره  با  منابع  ومدیریت  توسعه  معاونت  سرپرست 
شرایط کرونا که در کشور چند سالی حاکم بود افزود: 
پدیده ای به اسم کرونا وارد کشور شد و با تصمیم ستاد 
کرونا و به جهت سالمتی ورزشکاران سالن های ورزشی 
و  تجهیز  چگونگی  برای  دستورالعملی  ما  شد.  تعطیل 

نگهداری سالن های ورزشی در دوران کرونا نداشتیم.

سجادی: تکمیل طرح های نیمه تمام اعتبار 
۴۶ هزارمیلیاردی می طلبد

خبر

مدیر تیم های ملی فدراسیون تیراندازی: به دلیل 

بی پولی تیراندازان به هانوفر اعزام نشدند
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در  گفت:   تیراندازی  فدراسیون  ملی  تیم های  مدیر 
گرفتن روادید مشکلی نداشتیم، اما بی پولی مانع اعزام 

تیم به هانوفر آلمان شد.
ناصر رسولی افزود: از ماهها قبل و با هدف حضور در 
توزیع  میدان  اولین  و  مصر  جهان  قهرمانی  مسابقات 
برگزاری  جهت  الزم  برنامه ریزی های  المپیک  سهمیه 
 ۶۰ به  نزدیک  و  شد  انجام  سازی  آماده  اردوهای 
تیرانداز در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

تمرینات خود را آغاز کردند.
وی اضافه کرد: اردوی خارجی با توجه به نیاز تیراندازان 
تفنگ و تپانچه و با توجه به خواست کادرهای تیم های 
ملی به منظور آماده سازی قرار بود که در هانوفر آلمان 
برگزار شود و با وجود همکاری سفارت آلمان در اخذ 

روادید به دلیل کمبود اعتبار مورد نیاز لغو شد.
گفت:  تیراندازی  فدراسیون  ملی  های  تیم  مدیر 
تامین  برای  و  است  هزینه  پر  ای  رشته  تیراندازی 
مرزی  برون  تمرینات  برگزاری  و  نیاز  مورد  مایحتاج 
و  دارد  باالتری  بسیار  هزینه  ها  کمبود  به  توجه  با 
نیم میلیارد  به هانوفر حدود چهار و  اعزام  هزینه های 

تومان برآورد شده بود.
این مدیر ورزشی گفت: فدراسیون تیراندازی به عنوان 
در  مهمی  بسیار  برنامه های  المپیکی  فدراسیون  یک 
سال جاری و سال آینده دارد که از  جمله آنها  می توان 
سهمیه  که  جهانی  و  آسیایی  مسابقات  در  حضور  به 

المپیک ۲۰۲۴ در آن کسب می شود، اشاره کرد.
وی افزود: به منظور موفقیت تیراندازان در رویدادهای 
کسب سهمیه المپیک دستگاه های مرتبط با فدراسیون 
از جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک 
تیراندازی  از  باید  اسالمی  و همچنین مجلس شورای 

حمایت کنند.
رشته  جمع  در  تیراندازی  کرد:  خاطرنشان  رسولی 
مدال آور در المپیک قرار دارد و نیازمند حمایت ویژه 

است.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان گفت: مهم ترین هدف مان فراهم کردن 

شرایط برای افتخارآفرینی ورزشکاران است.
مدیران  ملی  همایش  در  پوالدگر  سیدمحمد   
با  ورزشی  فدراسیون های  و  جوانان  و  ورزش 
اشاره به اهمیت برگزاری نشست های تخصصی با 
هدف بررسی مسایل و مشکالت، گفتمان رودرو 

با هدف تبیین پیشنهادها مورد تاکید قرار داد.
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
شبکه های  توسعه  با  داشت:  اظهار  جوانان  و 
اجتماعی، ضمن تغییر روابط اجتماعی، گفتمان 
موضوع  همین  و  رسانده  حداقل  به  را  رودرو 
ارتباط بین افراد به ویژه در سازمان ها و ارگان ها 
را در بسیاری از حوزه ها به چالش کشانده است.

وی یکی از راهکارهای ارتباط مستقیم و کارآمد 
را برگزاری نشست های تخصصی دانست و افزود: 
جلسات رودرو در راستای رفع مشکالت یک راه 
طوالنی را کوتاه و زمان آن را به حداقل می رساند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با بیان 
این که ورزشکاران، اصلی ترین رکن ورزش کشور 
ابعاد  در  ورزشکاران  و  ورزش  باید  که  هستند 
مختلف مورد توجه قرار بگیرند افزود: هیات های 
مختلف  حوزه های  در  ورزش  پایه های  ورزشی 
ضمن  تا  کند  تالش  باید  استانی  هر  و  هستند 

رفع مشکالت ورزشکارانش، بستر رشد و هدایت 
را  ملی  سطح  در  افتخارآفرینی  سمت  به  آن ها 

مهیا کنند.
وی تاکید کرد: وظیفه  ما و مهم ترین هدف مان 
این است که شرایط را به گونه ای مهیا کنیم تا 
ورزشکاران مان در رشته های مختلف بتوانند برای 

کشور افتخارآفرینی کنند.
پوالدگر  محمد  سید  نشست  این  ادامه  در 

المپیاد  برگزاری  اهمیت  توضیحاتی درخصوص 
استعدادیابی ارایه کرد و توجه جدی استان ها به 

این رویداد را مورد توجه قرار داد.
و  حضور  مثبت  اثرات  تبیین  به  همچنین  وی 
و  پرداخت  کشور  قهرمانی  رقابت های  برگزاری 
اظهار داشت: این مسابقات عالوه بر ایجاد هیجان 
در بین جامعه ورزش، باعث رونق بخشی جریان 

مردمی و اجتماعی می شود.

مهیاکردن شرایط افتخارآفرینی ورزشکاران 
وظیفه ماست

از  جلوگیری  و  نیمه تمام  طرح   ۵۲۰۰ تکمیل  پروسه   
اقدامات  از  یکی  ورزش  در  پروژه های جدید  کلنگ زنی 
دولت  کار  به  آغاز  ابتدای  از  ورزش  وزارت  دفاع  قابل 
تکمیل  برای  وزارت خانه  که  طرح هایی  بود.  سیزدهم 
نیازمند  اما  نیست  دولتی  منابع  به  متکی  تنها  آن ها 

تامین اعتباری در حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان است.
قابل دفاع  اقدامات  از بزرگ ترین  ایرنا، یکی  به گزارش 
سجادی  سیدحمید  تکیه زدن  زمان  از  ورزش  وزارت 
و  معوقه  کارهای  اتمام  وزارت خانه،  این  اول  کرسی  بر 
هدف  با  که  اقدامی  بود.  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل 
اهداف  درصدی   ۱۱۱ تحقق  با  ورزشی،  سرانه  افزایش 
میان مدت از شهریورماه سال گذشته آغاز شد و تا پایان 
به  ورزشی  پروژه   ۶۷۱ گذشته،  سال  سال  اسفندماه 
مساحت ۶۰۲ هزار متر مربع تکمیل و آماده بهره برداری 

شد.
۵۲۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی روی دست وزارت ورزش

برای وزیر  به حدی  نیمه تمام  پروژه های  تحقق تکمیل 
ورزش مهم بود که به گفته سجادی یکی از اصلی ترین 
چالش هایی که در روزهای آغازین حضورش در وزارت 
پروژه های  وضعیت  بررسی  شد،  روبه رو  آن  با  ورزش 
نیمه تمام بود تا جایی که او در راستای اجرایی کردن 
ورزش  در  جدید  پروژه های  کلنگ زنی  دولت،  دستور 
مهم ترین  از  یکی  گفت:  آن  متعاقب  و  کرد  متوقف  را 
آرزوها، اهداف، برنامه ها و خواسته های مهم ما و مطالبه 
مردم این است که کارهای معوقه و پروژه های نیمه تمام 

به اتمام برسد.
وزیر ورزش در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در آستانه 
هفته دولت آمار به روزتری از تعداد پروژه های نیمه تمام 
از  بخشی  این که  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  ارائه  ورزش 
حال  در  رسید،  بهره برداری  مرحله  و  اتمام  به  پروژه ها 

حاضر تقریبا ۵۲۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی داریم.
تامین اعتبارات مورد نیاز وزارت ورزش از سه  منبع غیر 

دولتی
این  تکمیل  برای  بود  عنوان کرده  سجادی که پیش تر 
پروژه ها تنها متکی به منابع دولتی نیست در واکنش به 
میزان اعتبارات الزم برای به بهره برداری از طرحه های 
نیمه تمام و منابع خصوصی تامین این هزینه ها گفت: 
نیاز  مورد  هزینه  تامین  به  نسبت  مختلفی  منابع  از  ما 
برای تکمیل پروژه ها اقدام کرده ایم. منابع خصوصی اما 
توسط مشارکت، خیرین و واگذاری تامین می شود. مواد 
ماده ۲۷  مثل  مواد،  این  به  استناد  با  که  داریم  قانونی 
می توانیم برای طوالنی مدت پروژه ها را اجاره دهیم تا 
اجاره کننده هم برای پروژه هزینه کرده، هم آن را تجهیز 
کند و هم تعمیراتش را انجام دهد. طبق ماده ۲۷ هم 

بهره بردار  به  را  نشده  تمام  جدید  پروژه های  می توانیم 
یا  است  ناقص  اگر مجموعه  می توانیم  و هم  کنیم  ارائه 
اجاره  را  آن  شده،  تعطیل  بهره برداری  مشکل  دلیل  به 
دهیم.وی افزود: در حال حاضر چندین استخر شناسایی 
کرده ایم که مثال تاسیسات آن خراب است و تربیت بدنی 
استان یا شهرستان امکان تجهیز یا تعمیر و مرمت آن ها 
صرف  باید  که  بودجه ای  باشید  داشته  توجه  ندارند.  را 
تجهیز و مرمت شود از محل اعتبارات استانی است و اگر 
باشد -که متاسفانه  اعتبارات کم دیده شده  این  میزان 
سالن ها،  نمی توانند  استان ها  هست-  هم  همین طور 
را  و...  استخرها  مصنوعی،  چمن های  چمن،  زمین های 
همزمان با هم مرمت و بازسازی کرده و به بهره برداری 
 ۵۲۰۰ تنها  نه   کشور،  نقاط  از  بسیاری  در  برسانند. 
مجموعه روی دست مان مانده که تحت عنوان پروژه های 
نیمه تمام در حال پیگیری برای به اتمام رساندن آن ها 
هم  ما  ورزشی  مجموعه های  از  بسیاری  بلکه  هستیم، 
خدمت  مدار  و  سرویس  از  و  شده  استاندارد  از  خارج 

خارج شده است.

ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت  وزیر ورزش و جوانان 
کنونی ما این است که بودجه استانی برای تجهیز نداریم 
و به فکر تامین منابع مورد نیاز هستیم. بهترین منبع هم 
۲۷صدم درصد است از محل ارزش افزوده مالیات است. 
امیدواریم این ۲۷صدم درصد را زودتر دریافت کنیم و 
متاسفانه هنوز به دست مان نرسیده. البته ابالغیه آن را 
و  ما می رسد  به  اعتبار  این  به زودی  و  کرده ایم  دریافت 
 ۴۰ که  بگویم  هم  را  این  می کنیم.  توزیع  استان ها  در 
پرورش  و  آموزش  به  درصد  ۲۷صدم  اعتبار  از  درصد 
اختصاص پیدا می کند از مانده آن، ۲۰ درصد به جوانان 
درصد   ۷۰ هم  آن  مانده  از  مجددا  می یابد.  تخصیص 
اجرایی است که اصطالحا به آن بودجه جاری می گوییم 
که در استان ها پخش می شود. ۳۰ درصد باقی مانده نیز 
متاسفانه  که  معناست  بدان  این  است.  عمرانی  بودجه 
ابالغ  آخرین  طبق  نیست.  باالیی  عدد  عمرانی  بودجه 
رسیده، بودجه عمرانی امسال بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان 
تومان  میلیارد  است. در حالی که سال گذشته ۳ هزار 
به  درصد جاری  بودجه ۷۰  که  زمانی  این حال  با  بود. 

از این محل  استان ها تخصیص یابد، استان ها می توانند 
را  ورزشی  امکان  نگهداری  و  تجهیز  به  مربوط  کارهای 
وزارت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دهند.سجادی  انجام 
ورزش برای تکمیل ۵۲۰۰ پروژه نیمه تمام، به چه میزان 
الی   ۲ خصوص  این  در  گفت:  است،  نیازمند  اعتبارات 
و  فنی  دفتر  از  که  گزارشی  طبق  است.  مطرح  عدد   ۳
مهندسی وزارت خانه به دستم رسیده، این دفتر چیزی 
تا پروژه های  نیاز دارد  در حدود ۱۳ هزار میلیاردتومان 
فنی مهندسی که نزدیک به ۳۷۰۰ الی ۹۰۰ پروژه هست 
به  توسعه  شرکت  هم  حدود  همین  برسند.  اتمام  به  را 
از ۵۲۰۰ پروژه نیمه تمام  من اعالم کرده. چون بخشی 
ورزشی متعلق به شرکت توسعه است. صرف نظر از حدود 
هزار پروژه سنگین ما که در حال حاضر تعطیل هستند، 
دارد  نیمه تمام  فعال  پروژه   ۲۸۰ حدود  توسعه  شرکت 
که تاکید کرده برای تکمیل آن حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. ضمن این که یکسری مجموعه 
استانی  پروژه های  دارد.  استانی  اعتبارات  که  هم هست 

هم چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیازمندند.

ورزش  توسعه  و  فرهنگی  معاون   
ماه  هشت  در  گفت:  همگانی 
تنها  فوتبال  فدراسیون  گذشته 
کامل  به طور  که  بود  فدراسیونی 
با ما همکاری داشته و برنامه های 
فرهنگی را با دعوت از ما اجرا کرد.

و  فرهنگی  معاون  کلهر  سینا   
وزارت  همگانی  ورزش  توسعه 
مدیران  ملی  همایش  در  ورزش 
فدراسیون های  و  جوانان  و  ورزش 
ورزشی عنوان کرد: امور فرهنگی، 
ورزش همگانی و ورزش روستایی 
و عشایری از حوزه های زیرمجموعه 
مورد  که  است  معاونت  این 
حوزه های  به  توجه  با  پیگیری اند. 
حوزه  در  ما  هدف  زیرمجموعه، 
گفتاری  رفتاری،  ارتقا  فرهنگی 
و  است  ورزش  جامعه  کرداری  و 
ایده ما برای رسیدن به هدف مان، 
و  جوانمردی  و  فتوت  گفتمان 
چهره  به  چهره  و  عاطفی  ارتباط 
و  فدراسیون ها  کل،  ادارات  با 

هیات های ورزشی است.
عالوه  راستا  این  در  گفت:  وی 
اخالق  عنوان  با  که  جلساتی  بر 
ورزشی  فدراسیون های  با  حرفه ای 
داشتیم، جشنواره رسم جوانمردی 
را در ۳۱ استان برگزار کردیم که 
جامعه  برتر  عنصر   ۷ به  آن  در 
از  تجلیل  و  دادیم  جایزه  ورزش 
هر فدراسیون، هیات و یا دستگاه 
ورزشی که کار جوانمردانه ای انجام 
می دهد از جمله برنامه های ماست.

توسعه  و  فرهنگی  امور  معاون 
در  کرد:  تاکید  همگانی  ورزش 
فدراسیون  گذشته  ماه   ۸ طول 
که  بود  فدراسیونی  تنها  فوتبال 
به طور کامل با ما همکاری داشته 

دعوت  با  را  فرهنگی  برنامه های  و 
از ما اجرا کرد و مسئول فرهنگی 
فدراسیون فوتبال بیشترین تعامل 

را با ما داشته اند.
برنامه  ساخت:  نشان  خاطر  کلهر 
هواداری و پیگیری اتفاقات مربوط 
فرهنگی  فضای  و  هواداران  به 
مناسبت ها  برگزاری  و  ورزشگاه ها 
امور  معاونت  فعالیت های  دیگر  از 
توسعه ورزش همگانی  و  فرهنگی 

وزارت ورزش و جوانان است.
ورزش  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
قهرمانی  ورزش  کنار  در  همگانی 
بر  عالوه  همگانی  ورزش  گفت: 
و  ورزش  توسعه  باعث  این که 
پرورش ورزشکار در حوزه قهرمانی 
و  شور  سالمتی،  باعث  می شود 
نشاط و انسجام اجتماعی می شود 
و نقطه مطلوب این است که تمام 
مردم ما در هفته حداقل یک ساعت 
ورزش کنند که متاسفانه بر اساس 
جمعیت  از  درصد   ۲۰ فقط  آمار 

کشورمان ورزش مداوم و منظم را 
در برنامه هایشان دارند.

توسعه  و  فرهنگی  امور  معاون 
کرد:  تاکید  همگانی  ورزش 
ورزش  فدراسیون  جداسازی 
یکی  آمادگی جسمانی  و  همگانی 
آوردن  روی  در  موثر  اقدامات  از 
مردم به ورزش خواهد بود و الزمه 
همکاری  همگانی،  ورزش  توسعه 

فدراسیون ها است.
دیگر  از  کرد:  خاطرنشان  کلهر 
کردن  همگانی  در  موثر  اقدامات 
ورزش در میان عموم مردم ایجاد 
بازی راه، برنامه های ملی پیاده روی، 
فوتبال  مینی  جام  ورزش،  خیابان 
ورزش  رویدادهای  محالت، 
صبحگاهی و عصرگاهی، مسابقات 
کارکنان دولت و در آخر ایران شاد 
است که شعار و گفتمان ما است و 
معتقدیم که نقطه نهایی در ورزش 
همگانی شور و نشاطی است که در 

جامعه برقرار می شود.

کلهر در خصوص ورزش روستایی، 
عشایری و بازیهای بومی و محلی 
تمامی  که  است  الزم  گفت:  هم 
حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات 
ورزش  حوزه  در  همگانی  ورزش 
همکاری  و  تالش  با  نیز  روستایی 

فدراسیون مربوطه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: هدف ما در حوزه 
و  عشایری  روستایی،  ورزش 
بازیهای بومی، محلی محروم نبودن 
اهالی روستا از ورزش و ایجاد تحول 
و تحرک در ورزش روستا است که 
برگزاری  حال  در  راستا  این  در 
اولین  به عنوان  فوتبال  مینی  جام 
یافته  سازمان  رویداد  بزرگترین  و 
کشور با حضور ۲۷ هزار تیم و ثبت 
نام ۳۵۰ هزار نفر در سامانه مینی 
فوتبال هستیم و اجرای خانه های 
آموزش مربی،  تندرستی،  و  نشاط 
داور و جشنواره ورزش های سنتی 
و بازی های بومی و محلی از دیگر 

برنامه های این حوزه است.

کلهر: فوتبال تنها فدراسیون هماهنگ در 
اجرای برنامه های فرهنگی است
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کشتی روسی االصل صربستان: ایران سرمایه و مکتب کشتی دنیاست
با  آزاد صربستان  کشتی  جهانی  مدال طالی  دارنده   
اشاره به اینکه هر کشتی گیری دوست دارد تا در ایران 
تمریناتش را ادامه دهد گفت: ایران سرمایه و مکتب 
کشتی دنیاست و به طور قطع با آمادگی کامل درصدد 

هستم تا طالی جهانی بلگراد را کسب کنم.
برنامه  یک  در  تسابولوف  ختاگ  ایرنا،  گزارش  به 
کشتی  سال ها  اینکه  خاطر  به  کرد:  اظهار  تلویزیونی 
گرفتم و از ایران هم شناخت داشتم تمرینات خود را 

در این کشور ادامه دارم، ایران سرمایه و مکتب کشتی 
باشد.  اینجا  دارد  دوست  کشتی گیری  هر  و  دنیاست 
هم  المپیک  در  حضور  آمادگی  کسب  برای  امیدوارم 

دوباره بتوانم به کشور شما بیایم.
کشتی گیر روسی االصل که صاحب دوبنده وزن ۷۴ 
وقتی  داد:  ادامه  است  صربستان  ملی  تیم  کیلوگرم 
رئیس فدراسیون صربستان باتوجه به اینکه مسابقات 
جهانی امسال در خانه ما )صربستان( برگزار می شود، 

از من سوال کرد که کجا می خواهی آماده شوی، اولین 
کشتی  اینجا  سال  سالیان  چون  بود  ایران  گزینه ام 
گرفتم. از طریق صفحات مجازی با حسن یزدانی ارتباط 
فدراسیون  هماهنگی  با  و  داد  جواب  هم  او  و  گرفتم 
ایران، زمینه حضورم در اینجا مهیا شد. نکته جالب که 
برایم وجود داشت اینکه همه ارکان فدراسیون و حتی 
کارمندان خانه کشتی با روی باز از من استقبال کردند 

و من احساس کردم در خانه خودم هستم.

پروژه های نیمه کاره ورزشی را می توان با همکاری استان ها تکمیل کرد
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
اظهار داشت: با همکاری استان ها می توان کارهای 
موثر انجام داد و در همین راستا پیشرفت و تکمیل 
پروژه های ورزشی از اهداف اصلی به شمار می رود.

استانها  کل  مدیران  نشست  در  یوسفی«  »عاصم 
یکسال  داشت:طی  اظهار  فدراسیون ها  روسای  و 
و  توسعه  شرکت  توسط  ملی  پروژه   ۱۵ گذشته 
سرانه  به  و  رسید  بهربرداری  به  و  افتتاح  تجهیز 

ورزشی اضافه شد.
کار  با  که  کردیم  سعی  مدت  این  در  افزود:  وی 
جهادی و مشورت کارشناسان مسیر را طی کنیم 
تا جوانان و نوجوانان از اماکن ورزشی بهره مند شوند.
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هنری
گزارش

تفاهمنامه  دو اداره کل هنرهای 
 نمایشی، رادیو و تئاتر برای 

همکاری مشترک

 طی جلسه ای که میان کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی 
مدیرکل  سوهانی  محسن  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار شد، تفاهم نامه ای 

جدید به امضا رسید که به زودی به مرحله اجرا می رسد.
به  نقل  از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیر کل 
هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش در این باره گفت: در این 
جلسه،دو تفاهم نامه امضا کردیم : اولی در رابطه با اختصاص یک 
محل ثابت برای  استودیوی اختصاصی رادیو نمایش در مجموعه 
تئاتر شهر به عنوان شاخص ترین مکان هنرهای نمایشی کشور 
که قرار شد ما به صورت روتین، یک برنامه رادیویی یک ساعته 
این  از  را  بهرامی  تهیه کنندگی علی  به  تئاتر شهر  تحت عنوان 
محل به روی آنتن ببریم و در آن به طور تخصصی به موضوعات 
با آن در مجموعه  نمایش ها و مسائل مرتبط  اجرای  به  مربوط 
تئاتر شهر و در کل کشور بپردازیم چون  سیاست ما و مجموعه 
زمینه  به  پرداختن  و  فرهنگی  عدالت  ارشاد،  نمایشی  هنرهای 

هنرهای نمایشی در سراسر کشور است.
سوهانی ادامه داد: تفاهم نامه دیگرمان در رابطه با رادیو تئاتر  به 
عنوان یک حوزه میان رشته ای، نو ظهور و جذاب است و قرار 
است از این پس، یکی از روزهای هفته در مجموعه قدیمی تئاتر 
یابد. همچنین صحبتی  اختصاص  تئاتر  رادیو  نمایش  به  سنگلج 
شد که در سالن کارگاه نمایش تئاتر شهر هم یک زمانی به طور 

ویژه برای اجرای رادیو تئاتر در نظر گرفته شود.
وی افزود: بر این اساس به زودی یک شورای رادیو تئاتر در در 
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو راه اندازی و  فصل جدیدی را 
برای اجرا و توسعه کمی و کیفی حوزه رادیو تئاتر در کشورمان 

آغاز خواهیم کرد.
عرصه  تئاتر  رادیو   : کرد  تاکید  پایان  در  نمایش  رادیو  مدیر 
نوظهوری است که در کشورمان قدمتی حدودا ده ساله دارد و 
در جشنواره تئاتر فجر بخش ویژه ای است که با مشارکت اداره 
این سال ها  برگزار می شود و طی  رادیو  نمایشی  کل هنرهای 
مخاطبان زیادی از آن  استقبال کرده اند. طی این تفاهمی که 
حاصل شد تصمیم داریم برای توسعه این حوزه میان رشته ای، 
تخصصی و جذاب، به صورت ویژه و حرفه ای در سراسر کشور 

اقداماتی صورت دهیم.

محمد حمیدی مقدم : آثار مرکز 
گسترش در هیروشیما متمایز بودند

محمد حمیدی مقدم با اشاره به تنوع و رنگارنگی تولیدات مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی تاکید کرد نمایش آثار مرکز 

در جشنواره هیروشیما با استقبال همراه بود.
به نقل از ارتباطات و اطالع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی، آئین گرامیداشت همراهان حوزه انیمیشن در 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به بهانه دریافت جایزه 
محمد  شد.  برگزار  هیروشیما  جشنواره  طالیی«  استار  »کارپ 
از  جمعی  و  مدیران  معاونان،  مرکز،  مدیرعامل  مقدم  حمیدی 
هنرمندان و اعضای شوراهای انیمیشن مرکز در ادوار مختلف در 

این جلسه حضور داشتند.
انیمیشن مرکز گسترش  آثار  از حضور  ابتدای مراسم، کلیپی  در 
و  هیروشیما  جشنواره  در  پویانمایی  و  تجربی  مستند،  سینمای 
محمد  به  جشنواره  طالیی«  استار  »کارپ  جایزه  اهدای  لحظه 

حمیدی مقدم پخش شد.
امیرمحمد دهستانی معاون انیمیشن مرکز گسترش گفت: یکی از 
نکات مهم این جشنواره تمرکز ویژه ای است که روی آثار انیمیشن 
آسیا و اقیانوسیه دارد و هدف آن معرفی استعدادهای این رشته 
استار  »کارپ  نام  به  جشنواره  این  جوایز  از  یکی  است.  هنری 
طالیی« برای مراکزی در نظر گرفته شده که در تولید انیمیشن 
به  جایزه  این  امسال  و  هستند  تاثیرگذار  اقیانوسیه  و  آسیا  در 
مهم  در جشنواره های  مرکز  انیمیشن  آثار  گسترده  دلیل حضور 
بین المللی به مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 

تعلق گرفت.
وی عنوان کرد: ۲ اتفاق در دریافت این جایزه توسط مرکز بسیار 
گله  و  »گرگم  انیمیشن  با  که  معین  امیرهوشنگ  بود.  تاثیرگذار 
جایزه  و  داشت  حضور  هیروشیما  جشنواره  در  پیشتر  می برم« 
گرفت و محبوبه کالیی که برای »دیوار چهارم« موفق به دریافت 
جایزه در مدیا آرتز ژاپن شد. همچنین جایزه فرنوش عابدی برای 
انیمیشن »ملکوت« که از مهمترین آثار از تولیدات مرکز گسترش 

هستند.

با  سیما  مدیران  شورای  جلسه 
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  رئیس  حضور 

ارزش های دفاع مقدس برگزار شد.
معاونت  عمومی  روابط  از  نقل  به  
بهمن  سردار  جلسه  این  در  سیما؛ 
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  رئیس  کارگر 
صدا  گفت:  مقدس  دفاع  های  ارزش 
موضوعاتی  به  پرداختن  در  سیما  و 
خوب  بسیار  مقدس  دفاع  همچون 
امر  این  در  همواره  و  کرده  عمل 
رهروان  رقم  اگر  است.  بوده  پیشتاز 
راهیان نور به بیش از هفت میلیون در 
سال رسیده مدیون همت صدا و سیما 
و برنامه های مناسبی است که از قاب 

تلویزیون پخش شده.
عملکرد  به  اشاره  با  کارگر  سردار 
های  مناسبت  در  صداوسیما  خوب 
رسانه  گفت:  مذهبی  و  ملی  مختلف 
ملی در چهل سالگی دفاع مقدس که 
بسیار  گرفت  صورت  کرونا  دوران  در 
خوش درخشید و توانست این رویداد 

مهم را به شایستگی پوشش دهد.
ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  مقدس  دفاع  های 
اصلی  مرجع  همچنان  سیما  و  صدا 
است.  آنان  اعتماد  مورد  و  مردم 
مقدس،  دفاع  دوران  در  ما  رویکرد 
تبلیغی و ترویج است و معتقدیم این 
گرامی  مطلوب  شکل  به  باید  هفته 

داشته شود.
سلیم  از  قدردانی  با  کارگر  سردار 
در  سیما  معاون  مقام  قائم   غفوری 
تمشیت تهیه و تولید آثار مستند در 

حوزه دفاع مقدس گفت: مستندهای 
بسیار خوبی در حوزه دفاع مقدس در 
حال ساخت است و در مرکز پویانمایی 
صبا هم برنامه ای تحت عنوان »روایت 
موشن  و  انیمیشن  قالب  در  معیار« 
در  قسمت   ۱۰۰ حدود  در  و  گرافی 
از این قسمت  حال تولید است. یکی 
ها به عملیات طریق القدس اختصاص 
فاخری  و  ماندگار  کارهای  از  و  دارد 
است که در حوزه دفاع مقدس تولید 
عنوان   ۷۰ حدود  امسال  است.  شده 
برنامه در ایام هفته دفاع مقدس برای 
برنامه  و  شده  دیده  تدارک  ایام  این 
این  به  نیز  ها  شبکه  معمول  های 

مناسبت منعطف خواهد شد.
تدوین  به  اشاره  با  برمهانی  محسن 
با موضوع  سیاست های برنامه سازی 
دفاع مقدس ادامه داد: محسن برمهانی 
با اشاره به تدوین سیاست های برنامه 

ادامه  مقدس  دفاع  موضوع  با  سازی 
داد: تبیین تاریخ دفاع مقدس، پاسخ 
شاخص  راویان  با  گفتگو  شبهات،  به 
مکتوب  آثار  معرفی  و  مقدس  دفاع 
این حوزه از جمله رویکردهای برنامه 
خواهد  هفته  این  مناسبت  به  سازی 
و  فرهنگی  های  دستگاه  همه  بود. 
را  خود  های  سیاست  غیرفرهنگی 
بنیاد حفظ  از  مقدس  دفاع  حوزه  در 
مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار 
در  هم  ملی  رسانه  و  گیرند  می  وام 
تعامل نزدیک با این بنیاد به بازنمایی 
و  رزمندگان  ایثارگری  و  ها  رشادت 

شهدای دفاع مقدس می پردازد.
باغ  عامل  مدیر  جعفری،  اصغر  علی 
موزه دفاع مقدس نیز در این نشست 
گفت: باید توجه داشته باشیم که دفاع 
ارزشمند  بسیار  مقطع  یک  مقدس 
بداریم  پاس  را  آن  باید  که  است 

مقدس  دفاع  دانست  باید  همچنین 
یک گفتمان، انگاره و ظرفیت را فراهم 
مرتبط  آن  به  ما هم،  امروِز  که  کرده 
است؛ دفاع مقدس یک جریان مستمر 
در تاریخ انقالب ایجاد کرده که برای 

هر روز ما مناسب است.
مقدس،  دفاع  به  پرداختن  افزود:  وی 
صرفا پرداختن به یک مقطع از تاریخ 
نیست بلکه پاسخگویی به نیاز امروز و 
تقویت ارزش هاست و ما با این دید به 

این حوزه نگاه می کنیم.
جعفری اظهار داشت: ما باید به سمت 
تا  کنیم  حرکت  جذاب  های  برنامه 
نسل  به  شایسته  نحو  به  را  ها  ارزش 
جوان  نسل  کنیم.  منتقل  جوان 
و  دارد  متفاوتی  ذائقه  و  سلیقه  امروز 
برنامه  و  جوان  نسل  ذائقه  شناسایی 
و  جوان  مدیرتی  تیم  عهده  بر  سازی 

با انگیزه است.

معاون سیما: حدود 70 برنامه متناسب با ایام 
هفته دفاع مقدس روی آنتن می رود

چاپ  فناوری  علمی  انجمن  رئیس  گفته  به   
به  نزدیک  سالیانه  مالی  گردش  با  چاپ  ایران، 
اثرگذارترین  و  بزرگترین  دالری  میلیارد  هزار 

صنعت فرهنگی و خالق کشور است.
هم اندیشی  نشست  سومین  ایرنا،  گزارش  به 
علمی و تخصصی صنعت چاپ، صنایع خالق و 
در  پژوهی  آینده  محوریت  با  نرم  های  فناوری 
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  ملی  پارک 

خالق  برگزار شد.
انجمن  رئیس  بیطرفان  محمد  نشست  این  در 
علمی فناوری چاپ ایران، ابراهیم نبیونی معاون 
صنایع  و  نرم  فناوری  های  و  علوم  ملی  پارک 
فعال  و  دانشگاه  مدرس  نجفی  بهنام  خالق، 
شجاع  غالمرضا  تابلوسازی،  صنعت  حوزه  در 
تهران،  لیتوگرافان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
علمی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  زنگی  بهنام 
فناوری چاپ ایران، علی طاهریان طراح گرافیک 
و فعال در حوزه تولید نوشت افزار، احمد قرنلی 
لیتوگرافان  تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
ایران، مهرداد بیات مدرس دانشگاه و عضو هیات 
مدیره انجمن علمی فناوری چاپ ایران و جمعی 

از فعاالن این حوزه حضور داشتند.
فرهنگی  و  خالق  صنایع  همه  افزود:  بیطرفان 
برای توسعه همه جانبه و اثر بخشی بیشتر خود 
نیازمند بکارگیری صنعت چاپ به عنوان موتور 

محرکه و پیشران پیشرفت خود هستند.
بنیانگذار انجمن علمی فناوری چاپ ایران سپس 
پژوهی در  آینده  اهمیت  و  بر ضرورت  تاکید  با 

صنعت چاپ اظهار کرد: امروزه صنایع مختلف از 
جمله صنعت چاپ برای ادامه حیات و افزایش 
نفوذ و اثرگذاری نیازمند بهره گیری از خالقیت 
به طور مداوم و مستمر است، خالقیت از جمله 
امر  این  و  است  صنعتی  هر  رقابتی  مزیت های 
به  چاپ  صنعت  در  روزآمد  و  گسترده  طور  به 
یا  فناوری  کار گرفته می شود و هر روزه شاهد 

محصول خالقانه و نوآورانه هستیم.
بیطرفان با برشمردن موضوع مالکیت معنوی به 
عنوان یکی از دغدغه های اصلی صاحبان صنایع 
انجمن  کرد:  اظهار  نرم  فناوری های  و  خالق 
این  آمادگی دارد در  ایران  فناوری چاپ  علمی 
خصوص و سایر زمینه های مورد عالقه دو طرف 

همکاری و مشارکت سازنده ای داشته باشد.
حلقه  خالق  صنایع  زمینه  در  معنوی  مالکیت 

مفقوده این حوزه است
 ۱۰۵ استقرار  اینکه  بیان  با  نبیونی  ابراهیم 
شرکت و تبدیل به هاب منطقه شروط تاسیس 
پارک بوده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد 
شرکت ها به ۱۵۳ افزایش یافته که ۱۲ شرکت 
همچنین  خالق اند.  شرکت   ۴۵ و  دانش بنیان 
فرهنگی  مختلف  حوزه های  در  رشته  کد   ۲۳

می توانند فعالیت کنند.
و  نرم  های  فناوری  و  علوم  ملی  پارک  معاون 
در  معنوی  مالکیت  مسئله  به  خالق  صنایع 
گفت:  و  کرد  اشاره  نرم  و  خالق  صنایع  زمینه 
نرم  و  خالق  صنایع  زمینه  در  معنوی  مالکیت 
این حوزه است. تشکیل کارگروه  حلقه مفقوده 

برگزاری جلسه های مشورتی  مالکیت معنوی و 
در زمینه روش های حفظ و ثبت مالکیت معنوی 

ایده ها از اهم فعالیت های این کارگروه است.
مدیران باید تحول پذیر باشند

بهنام نجفی به اهمیت تحول و تغییر در صنایع 
اشاره  مدیران  خالقیت  و  تغییر  لزوم  و  فرنگی 
و  باشند  تحول پذیر  باید  مدیران  گفت:  و  کرد 
باید  مدیران  داشته باشند.  انعطاف پذیری  قدرت 
 voca محیط  خصوصیات  شناسایی  ضمن 
با تشخیص درست خواست مشتریان و  بتوانند 
و  خدمات  در  را  الزم  تغییرات  جامعه  نیازهای 

محصوالت خود ایجاد کنند.
صنعت  حوزه  در  فعال  و  دانشگاه  مدرس 
به  کرونا  همه گیری  به  اشاره  با  تابلوسازی 

و  با خالقیت  برندهایی که  و  عملکرد شرکت ها 
آینده نگری توانستند با این شرایط خدمات خود 
را مناسب سازی کنند، برای خود، محصوالت و 

مشتری خود فرصت ایجاد کنند اشاره کرد.
اهمیت پیوند بین دانشگاه و صنعت

غالمرضا شجاع با بیان اینکه پیوندهای عمیقی 
دارد،  وجود  فرهنگ  حوزه  و  چاپ  صنعت  بین 
کارهای  و  کسب  و  رشته ها  مشاغل،  داد:  ادامه 
این حوزه ها به هم وابسته اند. طراحان گرافیک، 
گروه های  و  بسته بندی  طراحان  چاپ،  صنایع 
فرهنگی   صنایع  در  را  واحدی  مجموعه  دیگر 
تشکیل می دهند که در صورت توجه و مدیریت 
به  را  عمومی  اقتصاد  از  بزرگی  بخش  می تواند 

خود اختصاص دهد.

بیطرفان: صنعت چاپ بزرگترین و اثرگذارترین صنعت 
فرهنگی کشور است

گزارش

اسماعیلی: شاهد رشد شاخص ها و 
رونق تئاتر کشور هستیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در حاشیه تماشای تعزیه در رویداد تئاتر صاحبدالن، 
از رونق گرفتن هنرهای نمایشی کشور در یک سال گذشته و استقبال مخاطبان از 

اجراهای روی صحنه گفت.
ارشاد اسالمی؛ محمدمهدی  اداره کل هنرای نمایشی وزارت فرهنگ و  از  به نقل  
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، در 
هفته دولت با حضور در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر، به تماشای تعزیه در رویداد 

تئاتر صاحبدالن نشستند.
آثار  با اشاره به رونق گرفتن اجرای  این دیدار،  محمدمهدی اسماعیلی، در حاشیه 
نمایشی و رشد آن در دولت سیزدهم، گفت: طبق گزارشی که معاونت هنری در 
هفته دولت منتشر و برای من ارسال کرده است، شاهد شاخص های رشد و رونق 
قابل توجهی در عرصه  هنرهای نمایشی هستیم، که این آمار بسیار خوشحال کننده 
بیشتر  نمایش ها  از  استقبال  و  رونق  آتی  روزهای  در  انشااهلل  و  است  امیدبخش  و 

خواهد شد.
مساله حریم تئاترشهر به زودی حل خواهد شد

در  تئاترشهر  مجموعه  حریم  تعییِن  شدِن  اجرایی  و  پیگیری  درباره  همچنین  وی 
هفته دولت گفت: با شهرداری در رابطه با حریم تئاتر شهر صحبت هایی شده است و 
امیدواریم به زودی موضوع حریم این مجموعه، حل و کارهای اجرایی آن شروع شود.

اسماعیلی در ادامه، درباره جایگاه رویداد تئاتر صاحبدالن در عرصه هنرهای نمایشی 
تئاتر  از تماشای مراسم تعزیه در رویداد فاخر  کشور توضیح داد: بسیار لذت بردم 
صاحبدالن که این شب ها در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان و هنر 
ادامه  مختلف  مناسبت های  با  آینده  های  ماه  در  رویداد،  این  انشااهلل  بود.  دوستان 

خواهد یافت.

در شورای راهبردی اکران مصوب شد؛

قیمت بلیت سینماها شناور می شود
سیزدهمین جلسه شورای راهبردی اکران با محوریت بازنگری قیمت 
فیلم  قاچاق  با  برخورد جدی تر  و  فیلم ها  از  صیانت  سینماها،  بلیت 

و موضوع پخش فوتبال جام جهانی در سالن های سینما برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، سیزدهمین جلسه شورای 
راهبردی اکران با ریاست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی و با 
حضور حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان، غالمرضا 
اشرفی  قاصد  محمد  سینما،  کنندگان  تهیه  اتحادیه  رئیس  موسوی 
رئیس انجمن سینماداران، علی سرتیپی رئیس کانون پخش کنندگان 
دبیر شورای صنفی  اسعدیان  همایون  فیلم نت،  سامانه  مدیر  و  فیلم 
روح اهلل  شهر،  سینما  موسسه  مدیرعامل  میرزاخانی  هاشم  نمایش، 
بر عرضه و نمایش فیلم و محمدرضا  اداره نظارت  سهرابی مدیرکل 
فرجی مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی روز گذشته ۷ شهریور 
محورهای  و  برگزار  سینمایی  سازمان  آوینی  شهید  سالن  در  ماه 
بازنگری قیمت بلیت سینماها، صیانت از فیلم ها و برخورد جدی تر با 
قاچاق فیلم و موضوع پخش فوتبال جام جهانی در سالن های سینما 

مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
عملکرد  از  گزارشی  نظارت  و  ارزشیابی  معاون  جلسه،  این  ابتدا  در 
شورای  دبیر  اسعدیان  همایون  همچنین،  داد.  ارائه  اکران  و  تولید 
فیلم ها،  اکران  وضعیت  از  گزارشی  بیان  ضمن  فیلم  نمایش  صنفی 

پیشنهادات شورای صنفی نمایش را به اعضا اعالم کرد.
ذیل  شرح  به  نمایش  صنفی  شورای  مصوبات  جلسه  این  ادامه  در 

مطرح شد:
- بنابر پیشنهاد شورای صنفی نمایش و تایید شورای راهبردی اکران، 
مجوز شناور کردن قیمت بلیت سینماها با هدف کمک به رونق بیشتر 
است  بدیهی  شد.  صادر  ماه   ۳ مدت  به  سینماها  اقتصاد  تقویت  و 
نسبت  می توانند  هماهنگی  حسب  بر  فیلم  پخش  دفاتر  و  سینماها 
به شناور کردن قیمت بلیت سینما با توجه به موقعیت جغرافیایی و 

رعایت سقف قیمت بلیت اعالم شده، اقدام کنند.
- درباره پیشنهاد شورای صنفی نمایش در راستای نشان دادن فوتبال 
جام جهانی در سینماها، مقرر شد پس از هماهنگی معاونت ارزشیابی 
راهبردی  با نظر مساعد شورای  با مراجع ذی ربط  نظارت سازمان  و 

اکران، این موضوع پیگیری شود.
- درباره طرح پیشنهادی تبلیغات و جذب آگهی در سینماهای کشور 
مقرر شد کمیته کارشناسی متشکل از نماینده انجمن سینماداران، 
نماینده  و  سینمایی  سازمان  کنندگان،  تهیه  اتحادیه  هنری،  حوزه 
آگهی  و جذب  تبلیغاتی  فرصت های  ایجاد  منظور  به  شورای صنفی 
موسسه  در  واحدی  تاسیس  برای  نظامنامه ای  تهیه  به  نسبت 
راهبردی  شورای  به  بعدی  جلسه  در  را  نتیجه  و  اقدام  سینماشهر 

اکران ارائه دهند.
از دیگر موضوعات مطرح  آنالین  و  فیلم های »هنروتجربه«  اکران   -
شده در این جلسه بوده است که پس از طرح در شورای راهبردی، 
مربوطه  کارگروه  به  بیشتر  کارشناسی  نظرات  ارائه  و  بررسی  جهت 

واگذار شد.
در این جلسه با اهتمام اعضای شورای راهبردی اکران، درباره موضوع 
تاکید  انجمن سینماداران  بر پیگیری جدی  از فیلم ها  قاچاق بعضی 
از جانب  و جریمه سالن های خاطی  مقرر شد هرگونه محرومیت  و 

انجمن سینماداران اطالع رسانی شده و برخورد جدی صورت گیرد.
همچنین مقرر شد جلسات کمیته صیانت از فیلم ها به صورت پیوسته 

در سازمان سینمایی برگزار شود.
در پایان جلسه محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران ضمن 
قدردانی و تشکر از رئیس سازمان سینمایی با اشاره به حمایت مالی 
از سینماهای فعال کشور در زمان کرونا، همراهی و همکاری سازمان 
در کمک های سازمانی به سینماها باالخص در مناطق محروم کشور 

را مهم توصیف کرد.
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آگهی مفقودی
ترکیه  ساخت  کالیبر12  دولول  شکاری  اسلحه  حمل  مجوز 
کدملی  به  امینی  کامبیز  بنام   12GA-76/3”ch شماره   به 
0060555882 از تاریخ 1401/04/11 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سید محسن هلی طبق درخواست وارده  
برگه  تسلیم  با   1401/05/25 مورخ    4086 شماره  به 
رسمی  اسناد  دفترخانه   8560 شده  گواهی  استشهادیه 
 223/5 مالکیت  سند  اینکه  اعالم  با  گلستان    34 شماره 
به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  640سهم  از  مشاع  سهم 
پالک  شماره  به  تفکیکی    26 قطعه  متر   4042 مساحت 
واقع  مرقوم  اصلی  از  مفروز  اصلی   145 از  فرعی    377
درحوزه ثبتی بهارستان ذیل دفتر 273 ثبت 63900صفحه 
حسین  سید  بنام   153032 سریال  شماره  به  سند   110
سند  برابر  سپس  است  شده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت   هلی 
106276 – 1394/05/25 دفتر7شهریار به سید محسن 
نامعلوم مفقود گردیده  هلی منتقل شده است که به علت 
را  مذکور  پالک  مالکیت  المثنی سند  تقاضای صدور  است  
مراتب  لذا  نمیباشد.  بازداشت  و  رهن  در  که  است  نموده 

در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روزمهلت 
دارند ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره اعتراض خود را ارائه و رسید دریافت نمایند در غیر 
و  نمود  خواهد  اقدام  مقررات  وفق  ثبت  اداره  اینصورت 
اعتراض ایشان فقط در مراجع قضائی قابل رسیدگی خواهد 

بود.

 علی رحیمی پردنجانی – رئیس واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهارستان

اپتیما  کیا  ماشین سواری  کارت  و  کمپانی  برگ  و  برگ سبز 
موتور:  ش   98 ج   639 ایران  پالک:30  ش   2012
 KNAGN4125C5271261 :شماره شاسی  G4KECH114666

بنام مارال عبدالرحیم زاده مفقود و فاقداعتباراست.

آبی متالیک مدل85  نقره ای  پراید 141  برگ سبزسواری 

موتور: 1685436  ایران 326 ص  32 ش  پالک:88  ش 
میرزائی  مجتبی  بنام    S1482285177133 شاسی:  شماره 

زاده مفقود و فاقد اعتبار است.

مدل97  تیبا2  سبز(  نقلیه)برگ  وسیله  سندمالکیت 
موتور:  ش   68 ج   783 ایران  پالک:10  ش  سفیدروغنی 
M158678716 شماره شاسی: NAS821100J1193509 بنام 

سجاد کریمی مفقود و فاقد اعتبار است

متالیک  یشمی  مدل1382  پژو206  سواری  سبز   برگ 
 10FSF94188494  ش پالک21 ایران 933 ص 87 ش موتور
و شماره شاسی 0082605816 بنام فاطمه عبدی مفقود و 

فاقد اعتباراست

معاینه  برگ  و  ماشین  کارت  و  کمپانی  برگ  سبز  برگ 
شماره  ای  نقره  مدل85  پارس  پژو  سواری   فنی 
 12484155672 موتور  ش   51 ط   422 ایران   21 پالک 
و  مفقو  میرحسینی  بنام محمدجواد   و شاسی 19326015 

فاقد اعتبار است
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ضرورت  بر  هالل احمر  جمعیت  رئیس   
برای  توان  و  ظرفیت  همه  از  استفاده 
هالل احمر  فعالیت های  و  عملکرد  ارتقای 
و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  تولید  زمینه  در 
به  کننده  مراجعه  بیماران  مشکالت  رفع 

داروخانه های هالل احمر تاکید کرد.
به  نقل از جمعیت هالل احمر،  پیرحسین 
کولیوند در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 ،۱۴۰۰ اسفند   ۲۹ به  منتهی  مالی  سال 
جمعیت  برنامه های  اصلی  رئوس  از  یکی 
شرکت های  کردن  نظام مند  را  هالل احمر 
افزود:  و  کرد  عنوان  جمعیت  زیرمجموعه 
شرکت ها  توان  و  ظرفیت  همه  از  باید 
تدارکات  سازمان  جمله  از  سازمان ها  و 
پزشکی برای ارتقای عملکرد و فعالیت های 
جامعه  به  خدمت رسانی  در  هالل احمر 
استفاده کنیم؛ چه در زمینه تولید و توزیع 
دارو و چه در زمینه تولید تجهیزات پزشکی 
و اقالم امدادی و  سازمان تدارکات پزشکی 
مجوز  وجود  براساس  باید  هم  هالل احمر 
میزان  جمعیت،  در  دارو  قلم   ۱۲۷ تولید 
تولیدات خود را با در نظر داشتن کیفیت 

باالی محصوالت، ارتقا دهد.
فعالیت های  در  هالل احمر  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی خود به دلیل مسئولیت اجتماعی  

که برعهده دارد و براساس منطق اخالقی 
مادی  نفع  و  سود  دنبال  به  اسالمی،  و 
اقتصادی،  فعالیت های  انجام  در  اما  نیست 
بنابراین  شود؛  مالی  ضررهای  دچار  نباید 
و جایگاه  توانمندی  به  توجه  با  است  الزم 
در سطح  را  ایران، حضور خود  هالل احمر 
فروش  سهم  و  داده  افزایش  بین الملل 
محصوالت این جمعیت را در بازار جهانی 

ارتقا دهیم.
حضور  دستاوردهای  به  اشاره  با  کولیوند 
فدراسیون  عمومی  مجمع  در  هالل احمر 
و  سرخ  صلیب  جمعیت های  بین المللی 
نخستین  اظهارداشت:  ژنو  در  هالل احمر 
مجمع،  این  در  حضور  مثبت  بازخورد 
امدادی  چادرهای  خرید  پیشنهاد  دریافت 
تولید شرکت صنایع نساجی هالل ایران از 
مایل  که  است  ملی ای  سوی جمعیت های 
به کمک به سیل زدگان پاکستان هستند. 
این اقدام هم باعث رونق تولید داخلی و هم 
بنابراین  می شود؛  کشور  برای  شغل  تولید 
سیل زدگان  به  می خواهند  که  کشورهایی 
چادرهای  می توانند  کنند  کمک  پاکستان 
از شرکت صنایع نساجی هالل  را  امدادی 
تولید،  از  پس  ما  و  کرده  خریداری  ایران 

چادرها را به پاکستان ارسال کنیم.

راهکارهای افزایش سهم هالل احمر در 
بازار جهانی دارو و تجهیزات پزشکی

 دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق 
معتقد است: سیاست های دولت سیزدهم 
که  بوده  ای  گونه  به  اخیر  یکسال  طی 
بسیاری از مشکالت انسداد و محدودیت در 

صادرات و واردات رفع شده است.
 » جهانبخش سنجابی« رئیس اتاق ایران و 
عراق، در یادداشت شفاهی برای ایرنا درباره 
جهت  نوشت:  دولت،  سالگی  یک  عملکرد 
تجارت  حوزه  در  سیزدهم  دولت  گیری 
با آغاز به کار  خارجی طی یکسال اخیر و 
دولت مثبت بوده و هرگونه انسداد یا کاهش 
این  طی  واردات  و  صادرات  در  محدودیت 
مدت یا رفع شده یا در حال رفع شدن است

در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به 
وجود آمدن مشکالت فراوانی شد اما انتخاب 
در  بیشتری  موانع  ایجاد  موجب  نادرست 
تجارت می شد که دولت سیزدهم با جهت 
پایانی  سال  سه  به  نسبت  مناسب  گیری 
دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده 
است و با ادامه این روند چشم انداز روشنی 

را در مبادالت پیش رو خواهیم داشت.
این تغییرات و حل مشکالت را می توان در 
با  مقایسه  در  امسال  چهارماه  تجاری  آمار 
چهارماه نخست سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد 

که عملکرد دو دولت را نشان می دهد.
 ۳۴.۴ جاری  سال  نخست  چهارماه  در 
میلیون تن کاال به ارزش ۱۷.۲ میلیارد دالر 
کاال صادر شده و رشد ۲۲ درصدی نسبت 
به سال گذشته را رقم زده است؛ این آمار 
در خصوص واردات رقم ۱۱ میلیون تن کاال 
به ارزش ۱۷.۲ میلیارد دالر را به ثبت رساند 

که رشد ۱۷ درصدی را نشان می دهد.
را  کشور  تجارت  نباید  اعداد  این  البته 
دچار اشتباه کند زیرا بخشی از افزایش ها 
ناشی از گران شدن نرخ کاالها به صورت 
جهانی بوده است؛ شاید این آمار اختالف 
ندهد  نشان  ها  تحلیل  در  را  معناداری 
اما در بازیگران اصلی تفاوت چشمگیری 

ایجاد کرده است.
پنج کشور شامل چین با پنج میلیارد و 
و  میلیارد  با ۲  عراق  میلیون دالر،   ۶۱۷
۳۹۸ میلیون دالر، امارات متحده عربی با 
۲ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دالر، ترکیه ۲ 
میلیارد و ۶۰ میلیون دالر و هند با ۵۶۷ 
کاالهای  نخست  مقاصد  دالر،  میلیون 
و  بودند  تیرماه  پایان  تا  ایران  صادراتی 
میلیون   ۸۷۵ و  میلیارد  چهار  با  امارات 
دالر، چین با چهار میلیارد و ۴۲۲ میلیون 
دالر، ترکیه با یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون 
دالر، هند با ۸۵۹ میلیون دالر و روسیه 
با ۵۹۹ میلیون دالر، پنج کشور نخست 

فروش کاال به ایران در این مدت بودند.
اختالف  دهد  می  نشان  ارقام  این 
معناداری در تجارت با همسایگان نسبت 
به سنوات گذشته به وجود آمده است، به 
گونه ا که از ۲۷ درصد تجارت با منطقه 
در سال های گذشته، در چهارماه نخست 
درصد    ۵۰ اختصاص  از  بیش  به  امسال 
تجارت با ۱۵ کشور همسایه دست یافته 
ایم و حاکی از سیاستی است که دولت 
سیزدهم پیش گرفته و اثر بخش نیز بوده 

است.

 کاهش محدودیت در تجارت با 
سیاست های مثبت دولت سیزدهم نوشتار

بازرسی  سازمان  رئیس   
در  تحول  تهران،  شهرداری 
شهری  مدیریت  عرصه های 
را مطالبه شهروندان دانست 
مدیران  مقام  در  گفت:  و 
شهری ملزم به رفع مطالبات 

مردم هستیم.
بازرسی  از سازمان  نقل  به  
داوود  تهران،   شهرداری 
در  حضور  ضمن  گودرزی  
منطقه ۹ و شرکت در جلسه 
شورای معاونان و مدیران از 
طرح های اولویت دار منطقه 

نیز بازدید کرد.
شورای  جلسه  در  گودرزی 
توجه  منطقه  مدیران 
همزمان به کالبد و روح شهر 
شهری  مدیریت  رویکرد  را 
بر طرح  تاکید  با  و  برشمرد 
تحول خدمت اظهار داشت: 
همراهی، انسجام و همسویی 
و  خدمت رسان  نهادهای 
طرح  الزمه  شهری  مدیران 
تحول خدمت است تا بتوان 
برای  ظرفیت ها  همه  از 
خدمت رسانی به شهروندان 

استفاده کرد.
ایجاد  کرد:  اضافه  وی 
و  ابزارها  میان  هماهنگی 
و  راهبرد  طراحی  اهداف، 

احصاء ظرفیت ها پیش شرط 
طرح تحول خدمت است.

بازرسی  سازمان  رئیس 
اضافه  تهران  شهرداری 
قانون مداری  عین  در  کرد: 
از  می توان  قواعد  رعایت  و 
قانونی  ظرفیت  و  اختیارات 
برای  مدیریتی  خالقیت  و 
و  معضالت  از  بسیاری  حل 
استفاده  شهری  مشکالت 

کرد.
بسیاری  داد:  ادامه  گودرزی 
مشکالت  و  معضالت  از 
انباشته شده در شهر تهران 
نتیجه خالء قانونی یا فقدان 
قوانین به روز است، از این رو 
آئین  و  قوانین  در  بازنگری 
روندها یک  اصالح  و  نامه ها 
تسریع  برای  مهم  ضرورت 

خدمت رسانی به مردم است.
شهری  ارشد  مدیر  این 
تحول  طرح  از  بخشی 
همه  از  استفاده  را  خدمت 
و  کرد  عنوان  ظرفیت ها 
مردمی  ظرفیت های  گفت: 
مانند انجمن های مردم نهاد، 
و  خصوصی  بخش  سرمایه 
ظرفیت نهادهای حاکمیتی، 
فرهنگی  و  قانونی  قضایی، 
مدیریتی  راهبرد  در  باید 
تنها  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
که  است  صورت  این  در 
می توان انتظار حل مشکالت 
را  شده  انباشته  معضالت  و 

داشت.
بازرسی  سازمان  رئیس 
سرمایه  تهران  شهرداری 
انسانی را اصلی ترین سرمایه 

شهرداری تهران معرفی کرد 
و افزود: توجه به دغدغه های 
شغلی،  پیشرفت  معیشتی، 
حفظ  و  بخشی  انگیزه 
کارکنان  منزلت  و  کرامت 
از دغدغه های مهم مدیریت 
با  که  است  شهری  ارشد 
تحقق  دنبال  به  جدیت 
نگرانی های  رفع  و  رفاه 
هستیم.    مالی  و  معیشتی 
باید  قوانین  گفت:  گودرزی 
مشکالت  حل  راستای  در 
مردم تعریف شوند؛ بنابراین 
تا  داریم  را  آمادگی  این  ما 
و  کارشناسی  پیشنهادات 
های  حوزه  در  را  کارگشا 
و  اقتصادی  شهرسازی، 
نهادهای  به  اجتماعی 

قانونگذار منتقل کنیم.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

تحول در عرصه های مدیریت شهری مطالبه 
شهروندان است

خبر
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