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استان ها 3

تامین برق پایدار در تابستان امسال یکی از 

دستاوردهای دولت سیزدهم است
ــان اینکــه یکــی  ــا بی ــداری کرمانشــاه ب سرپرســت فرمان
از دســتاوردهای دولــت ســیزدهم تامیــن بــرق پایــدار در 
دوره اوج بــار تابســتان امســال بــود، گفــت: صنعــت بــرق 

بــه همــت متخصصــان داخلــی و همدلــی  ..... 4 2

 رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین اســتفاده از ایــده 
ــی از تشــکیل مجمــع  ــگان را هــدف اصل اندیشــمندان و نخب
ــران  ــت ای ــت: بســیج مل ــزرگ دانســت و گف ــران ب بســیج ته

ــت.... ــه اس ــردم پای ــکیالت م ــک تش ی

از  کتاب  هفته  دوره  سی امین  دبیر   
اختصاص ۴۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی 
از  کتاب  هفته  در  می توانند  که  داد  خبر 
بهره مند  کتاب فروشی ها  از  خرید  سامانه 

شوند.
نشست  در  رمضانی  علی  ایرنا،  گزارش  به 
کتاب  هفته  دوره  سی امین  خبری 
خانه  موسسه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کتاب  هفته  گفت:  ایران  ادبیات  و  کتاب 
کتاب  به  اسالمی  انقالب  توجه  موالید  از 

و کتابخوانی، نشر و محتواست.
دوره  سی امین  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رویداد  این  تا  شده   تالش  رویداد  این 
بین المللی کتاب  نمایشگاه  مانند  فرهنگی 
تهران، عمومی شود، ادامه داد: تالش شد 
ای کشور  و فضای رسانه  تا دغدغه مردم 
به سمت کتاب و کتابخوانی معطوف شود. 
می خوانیم  که  همانیم  ما  شعار  بنابراین 
بزرِگ  از کتابخوانی جمع  انتخاب شد که 

کتابخوان های ایرانی حکایت می کند.
برای  نمادی  هم  را  هفته  این  پوستر  او 
نمایش کتابخوانی در کشور معرفی کرد و 
افزود: همچنین پوستری که نشان دهنده 
افراد  میان  در  جامعه  اعضای  همه  حضور 
در  شد.  تهیه  و  طراحی  است،  کتابخوان 
عمومی سازی این رویداد برای مردم قرار 
شد تا اقدامات موفق دوره های قبل پیگیری 
شود. از جمله کتاب باران کردن شهر اتفاق 
افتاد و از دو روز گذشته در تهران شاهد 
)بیلبورد(  تبلیغاتی  بزرگ  تابلوهای  نصب 
در شهر هستیم. همچنین هماهنگی هایی 

با صدا و سیما انجام شده است.
از شهریور در حال برنامه ریزی هستیم

دستگاه هایی  همکاری  رمضانی  گفته  به 
برای  هستند  مرتبط  مردم  عموم  با  که 
دارد.  باالیی  اهمیت  رویداد  این  پیگیری 
با  کتاب  هفته  دوره  فعالیت های سی امین 
ارشاد اسالمی،  و  همکاری وزارت فرهنگ 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
و  مساجد  هنری   فرهنگی  کانون های 

چهار  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
نهاد در ارتباط با مردم اجرایی شد. 

ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه  مدیرعامل 
ایران درباره برنامه هایی که در هفته کتاب 
و  پویش ها  کرد:  بیان  شد،  خواهد  برگزار 
استان   ۳۱ در  تکریم  و  تجلیل  فعالیت ها، 
توسط دبیر استان ها، چهار دستگاه اصلی 
برگزار کننده و ۶۰ دستگاه همکار برگزار 

خواهدشد.
دبیر سی امین دوره هفته کتاب اضافه کرد: 
در نتیجه این همکاری وسیع چند برنامه 
خواهدشد.  اجرا  کتاب  هفته  در  شاخص 
شهری  اکران  شاهد  گذشته  روز  دو  از 
بین المللی  جشنواره  برگزیده  کتاب های 
جالل  جایزه  و  سال  کتاب  فجر،  شعر 
به  هستیم. صبح  تهران  شهر  در  آل احمد 
این  افزایشی  روند  شاهد  می توانید  صبح 
دوره  این  در  کردیم  سعی  باشید.  اتفاق 
و یک هفته  برویم  پیشواز هفته کتاب  به 
برای  دهیم.  انجام  را  اقدامات  این  زودتر 
این هفته اقدامات تبلیغاتی مانند نماهنگ 

تبلیغاتی و اعالن، طراحی و تولید شد.
او در معرفی برنامه های هفته کتاب افزود: 
در این هفته برگزاری یازدهمین نمایشگاه 
دفاع مقدس را در قم خواهیم داشت، این 
هزار   ۶ از  بیش  و  ناشر   ۹۰ با  نمایشگاه 
شد.  خواهد  برگزار  کتاب  هفته  در  کتاب 
کتاب  جشنواره  ایده های  بخش  اختتامیه 
برای  ایده  و  اثر  از هزار  و رسانه که بیش 
انجام  کتاب  هفته  در  شده،  فرستاده  آن 
بخش های  سایر  اختتامیه  خواهدشد. 
هفته  از  بعد  نیز  رسانه  و  کتاب  جشنواره 

کتاب برگزار خواهدشد.
او افزود: از شهریور که حکم دبیری هفته 
معاون  احمدوند  یاسر  طرف  از  کتاب 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی 
اعالم شد، ستاد هفته کتاب شکل گرفت. 
اعضای شورای برنامه ریزی متشکل از مدیر 
مدیرکل  کتابخوانی،  و  کتاب  توسعه  کل 
و  نهاد  توسعه  معاون  و  فرهنگی  مجامع 

و  فرهنگی  کل  اداره  عمومی،  کتابخانه 
معاون  پرورش،  و  آموزش  وزارت  هنری 
رئیس  و  اسالمی  کتابخانه مجلس  و  موزه 
نوجوان  و  کودک  ناشران  فرهنگی  انجمن 

هستند.
اهل آمارسازی نیستیم

در ادامه این نشست رمضانی در پاسخ به 
آمار  ارائه  بر  مبنی  ایرنا  خبرنگار  پرسش 
۱۱۶ میلیون نسخه کتاب در تاریخ بعد از 
انقالب و چاپ ۱۱۱ هزار عنوان کتاب طی 
یک سال اخیر گفت: در حوزه خرید کتاب 
هستیم  مواجه  کتاب هایی  با  آنها  انبار  و 
که به قول خود مسئوالن حتی ارزش در 
دست گرفتن و خواندن ندارند. آیا ارائه این 
افزایش کارنامه کمی مدیران  آمارها برای 
است؟ به همین دلیل اهل آمارسازی نبوده 
و نیستیم. در حوزه خرید کتاب سعی در 
و  بوده  ناشران  از  عدالت  و  انصاف  رعایت 
تمامی  کیفیت  میان  این  در  است  ممکن 
آثار یکدست نباشد اما در حوزه توزیع این 
اصل  رعایت  کتابخانه ها،  به  ویژه  به  آثار 
بر  بنا  کتابخانه ها  ذائقه سنجی  و  کیفی 

استان، منطقه و شهر متفاوت است.
در این دوره به پیشواز هفته کتاب رفتیم

رمضانی درباره نحوه انتخاب شعار سی امین 
با  قرار شد  داد:  توضیح  کتاب  هفته  دوره 
مردم با ادبیاتی که می گوید کتاب بخوانیم 
و کتاب خوب است، صحبت نکنیم. در این 
معرفی  بتوانند  دستگاه ها  تالش شد  دوره 
دهند،  قرار  خود  کار  دستور  در  را  کتاب 
از اقدامات کلیشه ای پرهیز کنند، رسانه ها 
تصویر  و  کنند  مطرح  جدیدی  سوال های 

مخدوش از صنعت نشر اصالح شود.
به گفته رمضانی در روز بیست وچهارم آبان 
)مانند هر سال( مراسم تجلیل از کتابداران 
کتابخانه های  نهاد  توسط  کتابخوانان  و 
عمومی برگزار خواهدشد. شهرداری تهران 
کتابداران  از  کتابخانه ها  امور  بخش  در 
تجلیل خواهدکرد. همچنین ناشران کشور 
دیدار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  با 

خواهندکرد.
اعالم  با  کتاب  هفته  سی امین  دبیر 
هفته  این  در  کتاب  خبرگزاری  اینکه 
تلویزیون  داد:  ادامه  شده است،  تاسیس 
و  تلویزیون  بستر  در  هم  کتاب  اینترنتی 
اینترنتی  مشاهده  قابل  سکوهای  سایر 
می کند  سعی  تلویزیون  این  خواهدبود. 
ایجاد  کتاب  حوزه  در  متفاوتی  تصویر 
در حوزه  اطالع رسانی  روزها  این  در  کند. 
کتاب امری تصویری شده و این تلویزیون 

به چرخه تولید و توزیع کمک می کند. در 
هفته کتاب تجلیل و تکریم از پیشکسوتان 
حوزه نشر نیز با حضور مسئوالن کشوری 

انجام خواهد شد.
سامانه  راه اندازی  بر  تاکید  با  رمضانی 
گذراندن  از  بعد  کتاب فروشی ها  از  خرید 
سامانه  این  فعالیت  درباره  امتحانی،  دوره 
هفته  این  از  داد:  توضیح  کتاب  هفته  در 
تزریق  سامانه  این  در  تومان  میلیارد   ۴۰
با خرید کتاب  خواهدشد. مردم می توانند 
از  کتاب فروشی ها  از  خرید  سامانه  از 
کنند.  استفاده  شده  گرفته  نظر  در  یارانه 
این دوره برای هر کد ملی ۴۰۰ هزار  در 
که ۱۰۰  گرفته شده  درنظر  خرید  تومان 
پرداخت  یارانه  طریق  از  آن  تومان  هزار 

خواهدشد. 
با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
کتاب فروشی ها  ویترین  کمبود  به  اشاره 
در  مشکل  این  رفع  برای  تالش  و 
کتاب فروشی ها  کرد:  بیان  کتاب،  هفته 
نمی توانند ویترین خود را در معرض دید 
مراجعه کنندگان بگذارند. سامانه خرید از 
کتاب فروشی ها تالش دارد تا این فقدان را 
رفع کند. مردم در سراسر ایران می توانند 
از این سامانه خرید کنند. بخشی از هزینه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  پست 
پرداخت  خریدار  توسط  بخشی  و  اسالمی 
قابل  ویترین  سامانه  برای  خواهدشد. 
سامانه  است.  گرفته شده  نظر  در  چینش 
بر روی اینترنت ملی است و مشکلی پیش 

نخواهدآمد.
کتاب  هفته  سی امین  دبیر  گفته  به 
از  خرید  سامانه  فعالیت  نتیجه  در 
کتاب فروشی، همه مردم می توانند از یارانه 
به صورت عادالنه استفاده کنند. در چرخه 
عنوان  به  کتاب فروشی ها  کتاب،  توزیع 
آخرین حلقه همواره خواستار توجه بیشتر 
ساعته   ۲۴ صورت  به  سامانه  این  بودند. 
از  خرید  امکان  هفته  روزهای  تمام  در  و 

کتاب فروشی را مهیا می کند. 
دو  کتاب  هفته  در  اینکه  بیان  با  رمضانی 
درباره  خواهدشد،  برگزار  عمومی  پویش 
آن ها توضیح داد: یکی از پویش ها از مردم 
دعوت می کند هر کتابی را در دست دارند، 
برای  پویش دوم کتابخوانی  معرفی کنند. 
کودکان و نوجوانان و بزرگساالن است. در 
عنوان  با  کتاب  نوجوانان  و  کودکان  گروه 
با  کتاب  بزرگساالن  گروه  در  و  قهرمان 
انتخاب  نیستند،  چیدنی  ستاره ها  عنوان 

شده است.

نشست خبری سی امین دوره هفته کتاب؛

هر ایرانی می تواند ۴۰۰ هزار تومان کتاب بخرد
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سازمان اداری و استخدامی گلوگاه های فساد را 
شناسایی و برطرف کند

به  اشاره  با   وزیر ورزش و جوانان 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  حضور 
طرح  یک  گفت:  قطر  جام جهانی 
در  ملی  تیم  برای  ویژه  تشویقی 
تصویب  نیازمند  که  گرفته ایم  نظر 
صدد  در  و  است  دولت  هیئت  در 
هستیم این طرح قبل از جام جهانی 

برای ملی پوشان ارائه شود.
دومین  در  سجادی  سیدحمید 
و  وزرا  هماهنگی  نشست 
آستانه  در  ذی ربط  دستگاه های 
جام  در  فوتبال  ملی  تیم  حضور 
جهانی قطر، اظهار کرد: برنامه های 
فدراسیون  از سوی  و خوبی  دقیق 
تاج  مهدی  کاری  تیم  و  فوتبال 

تدارک دیده شده و باید اذعان کرد 
همه چیز مبتنی بر نظم و انضباط 

خاصی است.
با  ادامه داد: دعای خیر مقدم  وی 
امیدواریم  و  است  ایران  ملی  تیم 
دوره  این  در  کشورمان  ملی  تیم 
بگیرد.  خوبی  نتایج  رقابت ها  از 
دوره  این  در  ما  فوتبال  ملی  تیم 
از مسابقات در شرایطی راهی جام 
بازیکنان  از  که  می شود  جهانی 
در  امروز  می برد،  بهره  لژیونر 
ترکیب تیم ایران ۲۳ بازیکن لژیونر 
تیم  قوت  نقاط  از جمله  داریم که 

ملی ایران به شمار می رود.
شد:  یادآور  ایران  ورزش  سکان دار 

البته مشکالتی هم در 
داشت  وجود  راه  این 
قوانین  طبق  چراکه 
فقط  بازیکنان  این 
فیفادی  روزهای  در 
در  می توانستند 
خدمت تیم ملی باشند 
و این مساله برای کادر 
محدودیت هایی  فنی 
اما  می کرد  ایجاد  را 
بازیکنان  همه  برای 
مناسبی  برنامه ریزی 
تا  گرفت  صورت 
خوبی  به  موضوع 

مدیریت شود.  
مورد  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
ملی  تیم  دوستانه  دیدارهای 
گفت:  جام جهانی  آستانه  در 
خارجی  تیم  دو  با  دوستانه  بازی 
در  بازی  یک  که  شده  پیش بینی 
قطر  دوحه  در  دیگری  و  تهران 
است،  محل اسکان نیز برنامه ریزی 
همراهان  بابت  از  مشکلی  و  شده 
تیم، خبرنگاران و مدعوین نداریم. 
وی تصریح کرد: دوراندیشی خوبی 
گرفته  صورت  فدراسیون  سوی  از 
است. پیوست فرهنگی مناسبی نیز 
که  شده  گرفته  نظر  در  تیم  برای 

فراتر از وزارت ورزش بوده و در کل 
قرار  کار  دستور  در  جامعی  برنامه 
گرفته که به دنبال ارتقای کیفیت 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  عملکرد  و 

است.
سجادی گفت: با تمهیداتی که در 
صورت  حمایت های  و  گرفته  نظر 
حاشیه  از  دور  به  تیم  این  گرفته 
شد.  خواهد  جام جهانی  راهی 
که  است  جمهوری  رئیس  دستور 
الزم  هماهنگی  برای  نکاتی  اگر 
است، در دستور کار قرار گرفته و 
در  و  راستا  همین  در  شود.  انجام 
تیم،  تشویقی  و  انگیزشی  بخش 
باید در  تکلیف دیگر داریم که  دو 
به  تا  شود  تصویب  دولت  هیئت 

مرحله اجرا دربیاد.
وی خاطر نشان کرد: پاداش صعود 
بودیم  داده  قول  را  جام جهانی  به 
یک طرح  برای  اما  انجام شده  که 
تصویب  نیازمند  دیگر،  تشویقی 
باید  که  هستیم  دولت  هیئت 
تا  هستیم  صدد  در  شود.  انجام 
قبل از اعزام تیم این کار هم انجام 
به دست  زمان مناسب  تا در  شود 
جهت  در  که  برسد  ورزشکاران 
خیلی  ملی  تیم  روحیه  افزایش 

موثر خواهد بود.

سجادی: به دنبال تصویب طرح تشویقی ویژه برای تیم ملی هستیم

تاج: هدف ما صعود به مرحله دوم جام جهانی است
 رئیس فدراسیون فوتبال هدف تیم 
ملی ایران در جام جهانی را صعود به 

مرحله دوم عنوان کرد.
نشست  دومین  در  تاج  مهدی 
دستگاه های  و  وزرا  هماهنگی 
ملی  تیم  آستانه حضور  در  ذی ربط 
درباره  قطر،  جام جهانی  در  فوتبال 
برای  جام جهانی  بلیط های  قیمت 
بلیط های  گفت:  ایرانی  هواداران 
به  کتگوری  سه  در  جام جهانی 
کتگوری  می شود.  ارائه  هواداران 

قیمت آن ۲۴  ایران،  بازی های  یک 
میلیون است، کتگوری ۲ قیمت آن 
۱۸ میلیون و کتگوری ۳ قیمت آن 
۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. 
در مجموع فکر کنم ۲ هزار و ۲۲۶ 
هوادار از ایران را به قطر خواهیم برد.

اشاره  با  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
اظهار  هم  ملی  تیم  شرایط  به 
برای  خاصی  مشکل  داشت:مجموعا 
تیم ملی فوتبال نیست، تیم ملی در 
شرایط بسیار خوبی به سر می برد و 

ندارند.  خاصی  مشکل  هم  لژیونرها 
حال  در  تهران  در  ملی  تیم  اردوی 
انتخابی  بازیکنان  و  است  برگزاری 
تیم  برای  مثبت  خیلی  را  کی روش 

ملی می دانم.
تاج در ادامه با بیان برنامه تیم ملی 
تا آغاز جام جهانی، خاطرنشان کرد: 
تیم ملی روز پنج شنبه در یک بازی 
تدارکاتی با نیکاراگوئه در تهران بازی 
می کند و با تونس هم روز ۲۵ آبان 

در قطر بازی می کنیم.

پایان  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
با مطلوب دانستن شرایط تیم ملی، 
گفت: تیم ملی شرایط مطلوبی تیم 
به  دوره  این  امیدواریم  و  دارد  ملی 
مرحله بعد صعود کنیم و این اتفاق 

را رقم بزنیم.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم 
جام جهانی ۲۰۲۲ با انگلیس،  آمریکا 
و ولز رقابت می کند. نخستین دیدار 
انگلیس  با  آبان ماه   ۳۰ روز  ایران 

است.

رئیسی  در ششمین جلسه نظارت ستادی 

بر دستگاه های اجرایی:
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یوسفی: گرانی مواد اولیه برای ساخت و سازها 
ریشه در سوءمدیریت ها دارد

برای  اولیه  مواد  برخی  اینکه  بیان  با  اهواز در مجلس  مردم  نماینده 
ساخت و سازها از جمله یونولیت ۵ برابر افزایش قیمت داشتند، گفت: 
این افزایش قیمت مواد اولیه به گرانی ساخت و سازها منتهی شده که 

ریشه در سوءمدیریت ها دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مجتبی یوسفی در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی، گفت: حماسه حضور 
ایران را به سایت های  انقالبی و والیتمدار  مردم چهره واقعی مردم 
غربی و رسانه های دست نشانده کشورهای مدعی حقوق بشر نشان 
داد که توسط کشورهایی همچون عربستان سعودی اداره می شوند که 
حتی رنگ انتخابات را هم ندیده اند و حاال آن ها ملت بزرگ ایران را 

به فضای گفت وگو و دیپلماسی توصیه می کنند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه داد: چهره 
واقعی مردم و حضور میلیونی ها که بسیاری نخواستند ببیند در روز 
ای  نقطه  یک  در  تاریک،  در شب  نه  آمدند  بلند  با صدای  و  روشن 
همچون داعشی ها با قمه و سالح سرد و گرم به نیروهای امنیتی و 

نظامی این کشور حمله کنند.
وی تصریح کرد: اگر امنیت این کشور از بین برود قطعا دچار مشکالتی 
خواهیم شد کما اینکه کشورهایی که با این مشکل مواجه شدند همه 
هستی، اموال و امنیتشان از دست رفت بنابراین این باید درس عبرتی 
برای کسانی باشد که به هر دلیلی صف خود را از اغتشاشگران جدا 

نکردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بنده اول به خود به 
عنوان خدمتگزار مردم، بعد به مسئوالن اجرایی یادآور می شوم که باز 
هم مردم کار را تمام کردند و همه از اقوام، سالیق، زن، مرد، پیر و 
جوان آمدند و نشان دادند پای این نظام و انقالب ایستاده اند بنابراین 

وظیفه ما است که خدمتگزار آن ها باشیم.
وی اظهار کرد: متاسفانه گاهی برخی سوءمدیریت ها در اجرا مشکالتی 
را در کشور ایجاد می کند کما اینکه اخیرا شاهد گرانی هایی بودیم 
اولیه موردنیاز  به خصوص در حوزه ساخت و ساز و آن ها که مواد 
خود را از پتروشیمی ها تامین می کنند کما اینکه یونولیت که برای 
سقف ساختمان استفاده می شود در یک ماه گذشته نزدیک به ۵ برابر 
افزایش یافته است که به دنبال آن هزینه ساخت و ساز نیز باال می رود.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس، تاکید کرد: یکی 
دیگر از مشکالتی که ناشی از سوءمدیریت ها بوده تامین آب شرب 
رئیس  از  البته  است  اهواز  ویژه  به  خوزستان  استان  مردم  موردنیاز 
جمهور تشکر می کنیم که کارهای بزرگی انجام داده است، ما وکیل 
الدوله نیستیم اما اگر دولت انقالبی کار خوبی انجام دهد تشکر می 
این  دارد و گالیه مردم در  پروژه غدیر همچنان جای کار  اما  کنیم 

مورد به حق است.

سردار سلیمانی: بسیج ملت ایران یک 
تشکیالت مردم پایه است

و  اندیشمندان  ایده  از  استفاده  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس   
نخبگان را هدف اصلی از تشکیل مجمع بسیج تهران بزرگ دانست و 

گفت: بسیج ملت ایران یک تشکیالت مردم پایه است.
 سردار غالمرضا سلیمانی در نخستین اجالسیه مجمع بسیج تهران 
بزرگ  در مجتمع شهید بهشتی اظهار داشت: تشکیل مجامع بسیج 
به منزله استفاده از قدرت اندیشمندان و نخبگان و صاحب نظران 

برای سرعت بخشی به حرکت عمومی کشور است.
وی با اشاره به جایگاه و تاثیرگذاری بسیج تهران بزرگ افزود: تهران 
در این عرصه تاثیر کشوری دارد و حل یک مسئله در تهران در کل 

کشور ایده پردازی خواهد شد.
سردار سلیمانی در ادامه با یادآوری لزوم ارایه راه های مردمی سازی 
در عرصه های مختلف گام دوم انقالب اظهار داشت: این کار منوط 
به مردم ساالری اسالمی مبتنی بر الگوی ناب اسالم و تفکر امامین 

انقالب با مردم ساالری مردم است.
وی در ادامه بسیج ملت ایران را یک تشکیالت مردم پایه توصیف کرد 
و افزود: در همه حوزه های داخلی و حتی سیاست خارجی کشور هم 
این ساالر شدن مردم مبنای کار است و باید زمینه های حضور مردم 

را در همه زمینه ها را فراهم کرد.
و  بسیج  مجامع  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  بسیج  سازمان  رئیس 
کارگروه های تخصصی آن بستری برای حضور، بروز و ظهور راه حل 
های مردمی کارها است تا جایی که این  کار منتج به پیاده سازی 
نرم افزار های انقالب  شود.سردار سلیمانی مردمی کردن کارها را در 
راستای مطالبات رهبر معظم انقالب برای ایجاد یک حرکت عمومی 
و تحولی در کشور دانست و اظهار داشت: مردم ساالری دقیقاً نقطه 
مقابل دیوان ساالری بوده و نقش مجمع بسیج یک نقطه برجسته و 

راهبردی برای حل مسائل در این تقابل ایدئولوژی است.
نخستین اجالسیه مجمع بسیج تهران بزرگ با حضور رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین و سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد 
رسول اهلل )ص( تهران بزرگ و نخبگان عضو به میزبانی بسیج قوه 

قضائیه در سالن مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

 رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری 
نیازمند  را  اسالمی  جمهوری  تراز  در 
و  دانست  تحول گرایانه  نگرش  و  نگاه 
کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  از 
خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، گلوگاه های فساد را 
شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام 

کنند.
ادامه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
دستگاه های  بر  ستادی  نظارت  فرایند 
به سازمان  امروز دوشنبه  اجرایی صبح 
در  و  رفت  کشور  استخدامی  و  اداری 
عنوان  به  سازمان  این  مدیران  جمع 
ستادی،  نظارت های  مقصد  ششمین 
ضمن استماع گزارش عملکرد یک ساله 
پیشنهادات  و  راهکارها  مجموعه  این 
کیفی  و  کمی  ارتقای  برای  مهمی 

عملکرد این سازمان ارائه کرد.
اداری  رئیس جمهور تحقق کامل نظام 
نیازمند  را  اسالمی  جمهوری  تراز  در 
و  دانست  تحول گرایانه  نگرش  و  نگاه 
حوزه  صاحب نظران  همه  امروز  گفت: 
سیاسی  سلیقه  هر  با  کشور،  مدیریت 
نیازمند  ما  اداری  نظام  که  معتقدند 
پرچم  که  دولتی  در  و  است  تحول 
تحول خواهی را برافراشته، ضرورت دارد 
نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول 

و متناسب سازی شود.
مبانی غنی و قطعی علمی و عزم عملی 

الزمه تحول در نظام اداری
فرایندها  در  بازنگری  رئیسی  آیت اهلل 
کشور  اداری  نظام  در  تحول  الزمه  را 
دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول 
اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، 
قطعیت  و  غنا  از  آن  مبانی  اینکه  اول 
و  باشند  دفاع  قابل  و  برخوردار  علمی 
آن  اجرای  برای  عملی  عزم  اینکه  دوم 

وجود داشته باشد.
و  اداری  سازمان  جمهور  رئیس 
و  بهترین  ارائه  به  را  کشور  استخدامی 
با کیفیت ترین خدمات اداری به مردم با 
کمترین هزینه، سالم سازی نظام اداری، 
اداری  سازمان  به  نظم دهی  در  تسریع 
کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه های 
مردمی در نظام ارزیابی ها برای کارآمدتر 
شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه های 

اجرایی مکلف کرد.

نیروی  تراکم  فصل  و  حل  و  پیگیری 
جذب  دستگاه ها،  از  برخی  در  انسانی 
نخبگان در دستگاه های اجرایی، اجرای 
کردن  واقعی  پرداخت ها،  در  عدالت 
جلوگیری  اضافه کاری،  پرداخت  عنوان 
ابزاِر  با  اشخاص  برای  سازمان  ایجاد  از 
و  پاداش  نظام  اتصال  و  کارسنجی 
دیگر  از  عملکردها  به  خدمت  جبران 
جمهور  رئیس  که  بود  ماموریت هایی 
را  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 

مکلف به اجرای آنها کرد.
فعال تر شدن بخش اداری سازمان اداری 
بهره وری  افزایش  موجب  استخدامی  و 

خواهد شد
اهمیت  به  همچنین  جمهور  رئیس 
جایگاه هیئت نظارت بر تخلفات اداری 
اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی 
کارآمدترین  از  یکی  اداری  تخلفات  به 
قوانین موجود در کشور است و اعضای 
اداری  تخلفات  بر  نظارت  عالی  هیئت 
صریح  نص  تعارف  بدون  موظفند 
تخلف  هرگونه  با  و  اجرا  را  قانون  این 
تا  کنند  برخورد  مسامحه  بدون  اداری 
جرم  به  تخلف  اجرایی  دستگاه های  در 

تبدیل نشود.
ارتقای  قانون  همچنین  رئیسی  آیت اهلل 
سالمت نظام اداری را از قوانین کاربردی 
طرف  از  آن  کامل  اجرای  بر  و  دانست 

تمامی دستگاه ها و سازمان ها و پیگیری 
و  اداری  سازمان  سوی  از  موضوع  این 

استخدامی تاکید کرد.
و  اداری  سازمان  از  همچنین  وی 
استخدامی کشور خواست تا با همکاری 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  با 
گلوگاه های فساد را شناسایی و برای از 

بین بردن آنها اقدام کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان 
و  اداری  بخش  استخدامی هم  و  اداری 
توجه  مورد  توأمان  باید  استخدامی  هم 
شدن  فعال تر  کرد:  تصریح  گیرند،  قرار 
موجب  قطعا  سازمان  این  اداری  بخش 
افزایش بهره وری خواهد شد و بسیاری 
را  مشکالت  و  باز  را  کشور  گره های  از 

مرتفع خواهد کرد.
ضرورت افزایش آگاهی نسبت به مسائل 
در  کارکنان  آموزش  ضمن  جامعه  روز 

دستگاه های اداری
اشاره  با  ادامه  در  رئیسی  آیت اهلل 
مرکز  عملکرد  و  وظایف  اهمیت  به 
سازمان  در  دولتی  مدیریت  آموزش 
گفت:  کشور  استخدامی  و  اداری 
یکی  اداری  دستگاه های  در  آموزش 
و  اداری  کارکنان  و  است  ضرورت ها  از 
صورت  به  باید  مدیریتی  سطوح  همه 
آیین نامه ها،  آموزش  معرض  در  مستمر 
مصادیق  قوانین،  دستورالعمل ها، 

و  آگاهی  افزایش  همچنین  و  تخلفات 
دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل 
و  تبیین  جهاد  قالب  در  جامعه  روز 

بصیرت افزایی قرار گیرند.
برخی  جمهور  رئیس  سخنان  از  پیش 
استخدامی  و  اداری  سازمان  مدیران  از 
کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در 
حوزه ماموریت های اصلی این سازمان از 
کالن  معماری  و  ساختار  اصالح  جمله 
حکمرانی  و  انسانی  سرمایه  دولت، 
سه  با  هوشمندسازی  و  الکترونیک 
مردم پایه  و  بهره وری  عدالت،  راهبرد 

شدن، ارائه کردند.
الیحه  تدوین  پرداخت ها،  در  عدالت 
جبران  متناسب سازی  دوفوریتی 
خدمت، تدوین الیحه ساماندهی جبران 
خدمت کارکنان، ایجاد پست دستیاران 
طرح  دولت سنج،  سامانه  مردمی سازی، 
شورایی،  نظام  بر  نظارت  دولت سرا، 
فرهنگ سالم اداری و آموزش کارکنان 
گزارش  در  که  بود  بخش هایی  دیگر  از 
مدیران این سازمان به رئیس جمهور به 

آنها اشاره شد.
و  اداری  سازمان  رئیس  لطیفی 
استخدامی کشور نیز در این دیدار گفت 
که این اولین حضور و دیدار یک رئیس 
استخدامی  و  اداری  سازمان  از  جمهور 

کشور بود.

رئیسی  در ششمین جلسه نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی:

سازمان اداری و استخدامی گلوگاه های فساد 
را شناسایی و برطرف کند

خبر

مخبر: کشور آماده جهش جدی 
در همه ابعاد است

در  جدی  جهش  آماده  کشور  امروز  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون   
همه ابعاد است و در مباحث امنیتی، دیپلماسی و سیاسی به نقطه ای 
بازدارندگی رسیده ایم که هیچ کشوری جرأت رویارویی با جمهوری  از 

اسالمی ایران را ندارد.
محمد مخبر  در آیین تکریم و معارفه معاون سابق و جدید اجرایی رییس 
جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: امروز کشور آماده جهش 
جدی در همه ابعاد است و در مباحث امنیتی، دیپلماسی و سیاسی به 
نقطه ای از بازدارندگی رسیده ایم که هیچ کشوری جرأت رویارویی با 

جمهوری اسالمی ایران را ندارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به رجزخوانی های رییس جمهور آمریکا 
تصریح کرد: کشور به مرحله ای رسیده است که هیچ گزینه نظامی نه 
روی میز و نه زیر میز دشمن قرار ندارد و قدرت های جهانی قادر نیستند 
هیچ تصمیمی در منطقه اتخاذ کنند جز اینکه نظر جمهوری اسالمی را 

گرفته باشند.
مخبر خاطرنشان کرد: به رغم پیشرفت های همه جانبه علمی و صنعتی 
و با وجود امکانات طبیعی و خدادادی هنوز به نقطه مطلوبی در زمینه 
اقتصادی نرسیدیم، اما دولت سیزدهم گام های بلندی در سرمایه گذاری 
های جدید برداشته و با دستور رییس جمهور برای تعریف پروژه های 
توجهی  قابل  منابع  زیرساختی  و  عمرانی  های  طرح  اجرای  و  جدید 
اختصاص داده شده که تمامی این طرح ها در حال آماده سازی و یا آغاز 

عملیات اجرایی است.
وی با اشاره به مزیت های کشور در بخش ترانزیت تأکید کرد: در سفر به 
روسیه تمام نخست وزیران کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال انجام 
مذاکرات و توافقات با جمهوری اسالمی در زمینه ترانزیت و حمل کاال 

و مسافر بودند.
مخبر ادامه داد: می توان با اتصال ۱۷۰ کیلومتر مسیر ریلی به آستارا و 
۲۰ کیلومتر به بصره تا کشورهای حوزه اسکاندیناوی و دریای مدیترانه 
بار و مسافر در منطقه دسترسی های الزم و سریع  برای حمل کاال و 

فراهم کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بهره گیری از امکانات، سرمایه و 
مدیریت مردم از رسالت های جدی مدیران دولت سیزدهم برای پیشرفت 
برای  زمینه های الزم  و  بستر  باید  است، گفت: دولت  آبادانی کشور  و 
پیشرفت  میدان  به  اگر مردم  و  فراهم کند  را  و مشارکت مردم  حضور 
کشور بیایند مشکالت کشور در ظرف مدت بسیار کوتاهی قابل حل است.

مخبر تصریح کرد: در فعالیت های اقتصادی همواره دو محدودیت مدیریت 
این محدودیت ها را  و منابع وجود دارد که قطعاً حضور مردم می تواند 

تبدیل به فرصت و حل مشکالت کند.
وی با تأکید بر اینکه اعتماد مردم به حاکمیت برای حل مشکالت کشور 
تمام  بلند  عزم  و  با همت  کرد:  است، خاطرنشان  اساسی  اهمیت  حائز 
ارکان و قوای کشور می توانیم به مرحله ای از شکوفایی و اقتدار برسیم 
که دشمن حتی فکر تقابل نظامی و اقتصادی با جمهوری اسالمی را در 

ذهن نپروراند.
از سخنان خود  دیگری  بخش  در  همچنین  رییس جمهور  اول  معاون 
با قدردانی از خدمات سید صولت مرتضوی در زمان خدمت رسانی در 
معاونت اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، گفت: 
مدیریت  از  باالیی  حجم  که  است  مسئولیت هایی  از  اجرایی  معاونت 
کارمندان دولت و ارتباط با آحاد مردم در سراسر کشور را به عهده دارد و 
از ویژگی های اصلی پذیرش این مسئولیت تواضع، فعالیت شبانه روزی و 

پیگیری مستمر مصوبات سفرهای استانی است.

آگهی مفقودی کارت هوشمند
باری به شماره  ناوگان کامیونت هیوندای  کارت هوشمند 
هوشمند 2573134 و شماره پالک: 78 ایران 329 ع 65 
اعتبار  از درجه  و  گردیده  مفقود  یارمحمدی  علیرضا  بنام 

ساقط می باشد

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140160301206000877 

 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحدثبتی حوزه 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بهارستان  ملک  ثبت 
 94 شناسنامه  بشماره  یوسف  فرزند  مرتاضی  رضا  آقای 
یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 414/20 
متر مربع پالک 2214 فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1652 فرعی از 139 اصلی واقع در حصارک 
نجف  جعفری  آقای حسن  مالک رسمی  از  خریداری  پایین 
آبادی محرز گردیده است . لذابه منظور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص 
به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ  توانند  باشندمی  داشته 
وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت 
اعتراض،  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذرسید،ظرف مدت یک 
نماید.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه  دادخواست 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/2
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و  تدوین  در  گفت:  مجلس  رئیس 
اجرای برنامه هفتم تمامی موضوعات 
و  باشد  محور  خانواده  باید  کشور 
سیاست های آموزشی و تربیتی با نگاه 
به خانواده، تدوین شود و مورد توجه 

قرار گیرد.
باقر   محمد  مشترک  نشست  در 

قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس 
برای  مؤثر  راهکارهای  مهمترین 
در  خانواده  ارتقای  و  جمعیت  رشد 
بررسی  و  بحث  مورد  هفتم  برنامه 
با  نشست  این  در  گرفت.قالیباف  قرار 
قانون  دقیق  اجرای  ضرورت  به  اشاره 

جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
گفت: در حال حاضر مساله جمعیت، 
دولت،  رهبری،  معظم  مقام  دغدغه 
مجلس شورای اسالمی و مردم است 
قانون  دقیق  اجرای  بر  عالوه  باید  و 
توجه  نیز  هفتم  برنامه  در  جمعیت، 
گیرد.وی  صورت  امر  این  بر  جدی 
ویژه  به  مسئول  دستگاه های  افزود: 
دولت و مجلس باید با قوت و سرعت 
به اقدامات خود برای ایجاد زمینه های 
بهتر جهت افزایش جمعیت در کشور 
و تمایل زوجین بر فرزندآوری بیفزایند.

رئیس مجلس شورای اسالمی ضرورت 
فرهنگ سازی برای رشد جمعیت در 
گفت:  و  قرارداد  اشاره  مورد  را  کشور 
تأمین معیشت مردم و موضوع اقتصاد 
در  است  کشور  فعلی  اولویت های  از 
عین حال، موضوع جمعیت و آب نیز 
باید  که  هستند  اصلی  اولویت های  از 

افزود:  گیرد.قالیباف  قرار  توجه  مورد 
هفتم  برنامه  اجرای  و  تدوین  در  باید 
تمامی موضوعات کشور، خانواده محور 
باشد و سیاست های آموزشی و تربیتی 
با نگاه به خانواده، تدوین شود و مورد 

توجه قرار گیرد.
و  بخش ها  کردن  فعال تر  بر  وی 
مجموعه های مردمی در زمینه افزایش 
جمعیت تاکید کرد و گفت: در آذرماه 
خود  نظارتی  روز  در  مجلس  امسال 
موضوع جمعیت را با حضور مسئوالن 

مربوطه بررسی خواهد کرد.
شایان ذکر است در این جلسه وزرای 
رفاه  و  کار  تعاون،  درمان،  و  بهداشت 
اجتماعی و همچنین راه و شهرسازی و 
تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون 
از  گزارش  ارائه  به  مجلس  جمعیت 
اجرای  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات 

قانون حمایت از خانواده پرداختند.

قالیباف : معیشت و اقتصاد اولویت  کشور است



استان ها
گزارش

فرماندار رباط کریم: شهرستان رباط کریم 
نیازمند توجه ویژه مسئوالن است

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: مدل محرومیت در شهرستانهای 
ویژه  توجه  نیازمند  آنها  رفع  که  است  متفاوت  تهران  استان  حاشیه 

مسئوالن است.
امید احمدی فرماندار رباط کریم در جلسه ای که با حضور خاوه ای 
مدیر عامل بنیاد علوی کل کشور در دفتر امام جمعه شهرستان رباط 
کریم برگزار شداظهار داشت: سرریز جمعیت به شهرستان رباط کریم 

به واسطه شهر پرند و وجود مسکن ارزان ، بسیار زیاد شده است.
وی افزود: ساخت مسکن ملی و مهر درشهرستان موج مهاجرت به 
شهرستان را زیاد کرده واین امر  منجر به وضعیت نامساعد شهروندان 

و انواع آسیب های اجتماعی در شهرستان شده .
احمدی با اشاره به رشد مهاجرت اتباع بیگانه به شهرستانهای حاشیه 
به رباط کریم   بیگانه  اتباع  استان تهران تصریح کرد: رشد مهاجرت 
70 درصد بوده وبه واسطه آن درسال گذشته 5000 دانش آموز به 

شهرستان رباط کریم اضافه شده است.
 فرماندار رباط کریم به ضرورت رفع محرومیت در شهرستان اشاره و 
تاکید کرد: در رباط کریم به واسطه صنعتی بودن رشد مهاجرت بسیار 

باال بوده و این امر مهم نیازمند نگاه ویژه به شهرستان است.
این مقام مسئول ادامه داد: مسکن آبشناسان رباط کریم با 6000 واحد 

مسکونی فاقد مدرسه ، آسفالت و حتی روشنایی است.
وی یادآورشد: مردم در این شهر محرومیت های متفاوتی را تجربه می 
کنند و حتی در تامین مایحتاج روزانه خود با مشکل مواجه هستند که 
مسئولین باید برای حل مشکالت این شهر نگاه ویژه ای داشته باشند 

تا این منطقه از سایه فقر و محرومیت نجات یابد.
احمدی درپایان عنوان کرد: خدمات ارزنده ای توسط دولت در حال 
،ساخت  شده  شروع  پرند  در  خوبی  زیربنایی  اقدامات  و  است  انجام 
کالنتری ، مدرسه و مسجد اما تا رسیدن به معیارهای توسعه شهری 
فاصله زیادی داریم که نیازمند توجه و تالش شبانه روزی مسئولین 

استان و شهرستان است.

بیان  با  کرمانشاه  فرمانداری  سرپرست 
دولت  دستاوردهای  از  یکی  اینکه 
سیزدهم تامین برق پایدار در دوره اوج 
گفت: صنعت  بود،  امسال  تابستان  بار 
و  داخلی  متخصصان  همت  به  برق 
پیشرفت  مسیر  در  مسووالن  همدلی 

قرار گرفته است.
بازدید  در  رحیمی زنگنه«  »ابراهیم 
کرمانشاه،  کوثر«  »زاگرس  نیروگاه  از 
افزود: یکی از برنامه های دولت مردمی 
در  برق  تولید  افزایش  رئیسی  آیت اهلل 
کشور است تا کوتاهی های گذشته در 
این زمینه جبران شود و با برنامه ریزی 
و مدیریت دولت تابستان امسال قطعی 

برق در کشور نداشتیم.
طرح  کلنگ زنی  گفت:  ادامه  در  وی 
در  نیز  کوثر  زاگرس  نیروگاه  توسعه 
راستای برنامه های دولت سیزدهم برای 

افزایش تولید برق است.
کوثر  زاگرس  نیروگاه  مدیرعامل 
کرمانشاه نیز در این بازدید گفت: این 
با  گازی  واحد  چهار  دارای  نیروگاه 
که  است  تولیدی  توان  مگاوات   6۴۸
رسید  بهره برداری  به   ۱۳۹۱ سال  در 
و گاز سوخت اصلی و گازوئیل سوخت 
پشتیبان این نیروگاه است که پیش از 

این برق تولیدی این نیروگاه به عراق 
صادر شده است.

توجه  با  افزود:  صادقی«  »محمدرضا 
ظرفیت  افزایش  برای  دولت  برنامه  به 
پروژه  اجرای  با  گازی  نیروگاه های 
ورودی  هوای  کن  خنک  سامانه 
کمپرسور )مدیا( 60 مگاوات به ظرفیت 
تا  شد  اضافه  کوثر  زاگرس  نیروگاه 
70۸مگاوات  به  نیروگاه  این  ظرفیت 

برسد.
به گفته مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر 
طرح افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان 
دارد  قرار  کار  دستور  در  ۳۲0مگاوات 

شورای  مصوبه  براساس  طرح  این  که 
کرمانشاه  استاندار  پیگیری  و  اقتصاد 
به زودی کلنگ زنی خواهد شد تا بدون 
مصرف سوخت اضافه ظرفیت نیروگاه 

افزایش یابد.
نیروی  توزیع  شرکت  ایرنا،  گزارش  به 
استان کرمانشاه ۱۱ هزار و 75۸  برق 
کیلومتر شبکه هوایی، ۱7 هزار و ۹6۸ 
ترانس با تولید ۲ هزار و ۱5۳ مگاوات 
فید عمومی و ۳۱  توزیع، ۲6۹  شبکه 

فید تخصصی دارد.
تعداد مشترکان عمومی )ادارات،  نهاد 
و ارگان ها( این شرکت سه هزار و ۲50 

مشترک، مشترکان کشاورزی )چاه آب( 
هفت هزار و ۴00، مشترک صنعتی سه 
هزار و ۱۱۱ و مشترک تجاری هشت 

هزار و ۹00 است.
کیلومتر  هزار   ۲5 داشتن  با  کرمانشاه 
مرز  کیلومتر   ۳7۱ و  وسعت  مربع 
هزار   7۸5 عراق؛  کشور  با  مشترک 
از  درصد   ۸۳ که  دارد  برق  مشترک 
آنها، یعنی 65۲ هزار مشترک خانگی 

هستند.
نفر  میلیون   ۲ با  کرمانشاه  استان 
و  هزار   ۲ و  شهر   ۳5 دارای  جمعیت 

5۹5 روستا است.

تامین برق پایدار در تابستان امسال یکی از 
دستاوردهای دولت سیزدهم است

پتروشیمی شهرستان   تسهیل شروع عملیات 
کنگاور و اشتغال جامعه جوان جویای کار این 
از  محور  حمایت  نگاهی  نیم  نیازمند  منطقه 

سوی دولتمردان است.
صنایع  مهم ترین  از  یکی  پتروشیمی  صنعت   
با  کرمانشاه  استاندار  می رود.  به شمار  ایران 
پیگیری های خود به دنبال آن است که پروژه 
های نفت و گاز استان را به موتور محرک توسعه 
تبدیل  یافته  توسعه  کمتر  دیار  این  اقتصادی 
استان  گاز  و  نفت  های  پروژه  از  یکی  کند. 
شهرستان  در  پتروشیمی  احداث  کرمانشاه، 

کنگاور است.
تیم اقتصادی استان کرمانشاه، نماینده کنگاور 
این  فرماندار  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
برگزاری  با پیگیری ویژه، مستمر و  شهرستان 
نشست های تخصصی با وزارت نفت و هلدینگ 
خلیج فارس پس از ایجاد زیرساخت، رفع موانع 
و اخذ گواهینامه های الزم موفق شدند اقدامات 
پتروشیمی  اجرایی  عملیات  شروع  برای  الزم 
صورت  به  حتی  و  نمایند  تسهیل  را  کنگاور 
رسمی اعالم شد که کلنگ این طرح مهم خرداد 
ماه سال جاری به زمین زده می شود ولی برخی 
مشکالت دست و پاگیر تاکنون شروع عملیات 
این پروژه که گام مهمی برای ایجاد اشتغال و 
تحول اقتصاد شهرستان کنگاور است را به تاخیر 

انداخته است.
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه اخیرا اعالم 
کرده که مدیریت ارشد استان با جدیت ویژه ای 
و  گاز  نفت،  حوزه  صنایع  توسعه  دنبال  به 
پتروشیمی و پایین دست آن در استان با هدف 

ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده است.
افزود: خوشبختانه پروژه های  باباخانی«  »بهزاد 
افتاده و  این حوزه در روال مناسبی  جدید در 
و  اجراست  دست  در  استان  پتروشیمی  چهار 
امیدواریم دیگر پروژه ها نیز به زودی وارد مرحله 

اجرایی شود.
صحنه  کنگاور،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرسین  و 

اینکه  بر  مبنی  ایرنا،  خبرنگار  سوال  به  پاسخ 
طرح احداث پتروشیمی کنگاور در چه مرحله 
ای قرار دارد، اظهار کرد: در راستای شکل گیری 
زنجیره ارزش محصوالت نفت و پتروشیمی در 
استان کرمانشاه، تالش های زیادی انجام دادیم 

که یکی از این طرح ها در کنگاور اجرا شود.
که  هایی  گواهینامه  افزود:  رضایی«  »علی 
زمان وزیر سابق نفت برای ساخت پتروشیمی 
کنگاور صادر شده بود به مرحله ابطال رسید، 
ولی با رایزنی ها و پیگیری های مستمری که 
با مهندس اوجی وزیر نفت فعلی صورت گرفت 

توانستیم مجوزهای جدید را اخذ نماییم.
وی ادامه داد: وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس 
همه اقدامات الزم پتروشیمی را بر اساس جدول 
زمان بندی جلو برده اند و تاکنون کوتاهی در 
این راستا نشده است.عضو کمیسیون اقتصادی 
به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
مدیرعامل  عسگری  علی  آقای  از  سوال  طرح 
ایران  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
از محورهایی  در ۱۲ محور، تصریح کرد: یکی 
مورد بحث اینجانب پتروشیمی کنگاور بود که 
قول  نیز  ایران  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 

پیگیری و اجرای پروژه را داد.
عوامل  از  یک  آبی  کم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بود،  کنگاور  در  بزرگ  طرح  این  شروع  کندی 
امسال  پاییز  که  کرد  اعالم  نیرو  وزارت  افزود: 
بسیار کم بارش است و همین موضوع بهانه ای 
در  پتروشیمی  ساخت  که  ها  برخی  برای  شد 

کنگاور توجیه ندارد.
رضایی ادامه داد: با متقاعد سازی افراد مخالف 
تا  سدآناهیتا  آبگیری  به  توجه  با  گردید  مقرر 
پایان سال، طرح ساخت پتروشیمی در کنگاور 

اجرا شود.
امیدوارم  نماینده مجلس خاطرنشان کرد:  این 
از ظرفیت دانش آموختگان بومی در این عرصه 
در جهت توسعه شرق استان کرمانشاه استفاده 

شود.
این  احداث  با  امیدوارم  یادآورشد:  رضایی 

نیروهای متخصص  از ظرفیت  بتوانیم  کارخانه 
هرچه  توسعه  موجبات  و  کنیم  استفاده  بومی 

بیشتر شرق استان کرمانشاه را فراهم آوریم.
فرماندار کنگاور نیز در این راستا تامین منابع 
مالی را مهمترین مشکل اجرای طرح پتروشیمی 
این شهرستان عنوان کرد و افزود: ضروری است 
مشکالت قانونی و موانع پیش روی بانکها برای 
تامین سرمایه مورد نیاز اجرای این طرح انرژی 

برداشته شود.
»فرزاد الماسی« تاکید کرد: مشکالت قانونی و 
و  تامین سرمایه  برای  بانکی  روی  پیش  موانع 
پیش  موانع  مهمترین  بانکی  منابع  محدودیت 
پتروشیمی  افزود:  است.وی  پروژه  این  در  رو 
در  صنعتی  بزرگ  طرح  یک  عنوان  به  کنگاور 
آینده بخش مهمی از اشتغال و تولید شهرستان 

را حل خواهد کرد.
بخش  برای  که  حقوقی  مشکل  به  اشاره  با  او 
اندکی از زمین ۱5 هکتاری پتروشیمی کنگاور 
که در گذشته به وجود آمده بود، توضیح داد: 
با  جلسات  برگزاری  و  الزم  های  پیگیری  با 
مسوالن نهادهای قضایی و مدیران شهرک های 
صنعتی، مشکل زمین حل شد و به وزارت نفت 
جهت احداث پتروشیمی تحویل گردید.فرماندار 
اقساط  از  مرحله  چندین  کرد:  اضافه  کنگاور 

زمین نیز پرداخت شده و در مرحله تامین منابع 
آینده  در  تا  هستیم  پروژه  اجرای  برای  مالی 
نزدیک عملیات کلنگ زنی و افتتاح این واحد 

اجرایی شود.
پتروشیمی  گروه  شرکت  داد:  ادامه  الماسی 
سرمایه گذاری ایرانیان پترول در مرحله نخست 
میلیارد  از ۳0 هزار  اجرای طرح، مبلغی بیش 
سرمایه گذاری  کنگاور  پتروشیمی  در  ریال 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: مواد اولیه این پتروشیمی نیز قرار 
است از خط اتیلن غرب و شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی تأمین شود.
اشتغالزایی  خصوص  در  کنگاور  فرماندار 
پتروشیمی کنگاور تشریح کرد: اشتغالزایی در 
متفاوت  مقوله   ۲ برداری  بهره  و  ساخت  دوره  
با  اولویت  ساخت  دوره   اشتغال زایی  در  است، 

متقاضیان بومی در این شهرستان است.
الماسی از امضای تفاهم نامه آموزش با فنی و 
حرفه ای توسط مسوالن استانی خبر داد و گفت: 
طی این تفاهم نامه فنی و حرفه ای موظف شده 
۲ هزار و 500 نیروی متخصص در پنج رشته 
از  تا  آموزش دهد  را  این صنایع  در  نیاز  مورد 
استان  های  پروژه  در  بومی  نیروهای  حداکثر 

استفاده کنیم.

شروع عملیات پتروشیمی کنگاور نیازمند حمایت های بیشتر دولت

گزارش

تاکید فرماندار مالرد بر اجرای کامل 
شبکه دولت در شهرستان

بودن زیرساخت های الزم، موانع  آماده  به  با توجه  فرماندار مالرد: 
اتصال ادارات، نهادها و دهیاری های شهرستان به شبکه دولت در 

کمترین زمان ممکن رفع شود.
کریمی  جابر  مالرد،  شهرستان  فرمانداری  از  روز  اتفاق  گزارش  به 
روسای  و  بخشداران  معاونین،  شورای  جلسه  در  مالرد  فرماندار 
ادارات فرمانداری بر اجرای کامل شبکه دولت در شهرستان تاکید 
کرد و گفت: هدف از راه اندازی شبکه دولت اتصال تمام ادارات و 
امنی است که کاهش هزینه،  به شبکه  اجرایی کشور  سازمان های 
تسهیل تبادل اطالعات، تسریع در پیگیری امورات و کاهش مراجعه 

مردم به دستگاه های اجرایی را در پی دارد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود برگزاری منظم جلسات، کارگروه 
ها، کمیسیون ها و .. در فرمانداری را براساس تقویم جلسات خواستار 

شد.
کریمی ادامه داد: پیگیری مصوبات جلسات مهمتر از تصمیماتی است 

که در خالل جلسات صورت می گیرد.
فرماندار مالرد تاکید داشت: فرمانداری به عنوان عالیترین دستگاه 
نظارتی در شهرستان وظیفه دارد نسبت به حفظ بیت المال و هزینه 

هایی که در دستگاه ها می شود حساس باشد.
در ادامه جلسه شورای معاونین فرمانداری شهرستان مالرد، گزارشی 
از اقدامات اخیر و اهداف پیش روی هر کدام از معاونت ها و واحدهای 
بیان  اعضاء  از  یک  کدام  هر  توسط  جداگانه  صورت  به  فرمانداری 

گردید.
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فرماندار گیالنغرب: بازسازی و تکمیل ساختمان های 

اداری گیالنغرب ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 فرماندار گیالنغرب گفت: با توجه به تخصیص 50 درصدی اعتبارات زلزله 
به پنج ساختمان در حال احداث این شهرستان، هم اکنون این واحدها ۳0 
تا ۸5 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برای تکمیل آنها ۲0میلیارد تومان 

اعتبار مورد نیاز است.
»وحید محمدی« افزود: در جریان زلزله سال ۹6 در بخش اداری ۱۴ مورد 
ساختمان و ۱۸ ساختمان دهیاری آسیب دیدند که از این تعداد پنج مورد از 

ساختمان های اداری تخریبی و مابقی تعمیری ارزیابی شد.
وی اظهار داشت: پنج ساختمان تخریبی که اکنون برای تکمیل آن ها اعتبار 
مورد نیاز است شامل فرهنگ ارشاد اسالمی، جهاد کشاورزی، آتش نشانی 
های گیالنغرب و شهر سرمست و بخشداری گواور از توابع این شهرستان است 

و مابقی ساختمان های تعمیری مقاوم سازی و مرمت شده اند.
نماینده عالی دولت در گیالنغرب گفت: همچنین در زلزله آبان سال ۹6 در 
بخش مسکونی چهار هزار واحد مسکونی به طور ۱00 درصد تخریب و بیش 
از ۱۲ هزار واحد مسکونی نیز آسیب دیدند که در بازده زمانی ۲ساله مورد 

بازسازی قرار گرفتند.
محمدی اضافه کرد: در بخش مساجد شهری و روستایی ۱۹ مسجد آسیب 
دیدند که تعداد چهار مورد تخریب و نیاز به احداث مجدد بنا داشتند و به 
دلیل تخصیص 50 درصدی اعتبارات تاکنون ۳0 تا 50 درصد مساجد تخریبی 
انجام گرفته و برای تکمیل آنها بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار الزم است.

او ادامه داد: در بخش آموزشی ۳۲ مدرسه ۱0 تا ۱00 درصد آسیب دیدند 
که ۱6 واحد آنها به همت خیرین و مابقی با اختصاص اعتبارات توسط دولت 

بازسازی و احداث شدند.

سالخوردگی جمعیت یک بحران جدی است

بحران جدی  رباط کریم گفت:  سالخوردگی جمعیت یک  فرماندار 
است که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می دهد

امید احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم در جلسه جوانی جمعیت 
با حضور روسای ادارات و کارشناسان در حوزه جمعیت اظهار داشت:  
کاهش فرزند آوری ریشه در باورهای غلط شعار " فرزند کمتر زندگی 
بهتر" دارد که با الگو سازی صحیح و اقدامات جدی در جهت اصالح 

این فرهنگ غلط ، خانواده ها را تشویق به فرزند آوری کنیم
وی افزود: متاسفانه امروز در جامعه شاهد کاهش شدید میل به فرزند 
آوری در خانواده ها هستیم که ریشه این موضوع در ترویج باورهای 

غلط فرهنگی است
یک  بخش  تریم  مهم  انسانی  منابع  اینکه  بیان  با  ادامه  در  احمدی 
جامعه هستند گفت:همه دستگاه ها و ادارات  در راستای تربیت و 
پرورش منابع انسانی به جهت دستیابی به جامعه ای پویا و بانشاط 

مسئول هستند 
وی تصریح کرد:مسئولین باید زمینه ها و بسترهای الزم جهت آگاهی 
خانواده ها و نسل جوان را فراهم سازند تا باعث انگیزه و امید و تشویق 

به فرزند آوری شود
فرماندار رباط کریم تاکید کرد: شبکه بهداشت با فراهم آوردن بستر 
و  ها  از خانواده  و حمایتی  و کمک های مشورتی  آگاهی  در جهت 
زنان شاغل و تشویق به فرزند آوری می تواند کشور را از بحران پیری 

جمعیت و باورهای فرهنگی غلط برهاند

دبیرکل جمعیت مبارزه با مواد مخدر کشور:
افزایش مصرف دخانیات بین جوانان زنگ 

خطری برای سالمت جامعه است

بررسی های صورت  با  گفت:  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت   
گرفته، میزان مصرف دخانیات بین پسران و دختران جوان کشور افزایش یافته 

و این زنگ خطری برای سالمتی جامعه محسوب می شود.
اهلل  آیت  با  دیدار  در  مسجدی   محمدرضا  روز،  اتفاق  خبرنگار  گزارش  به 
سیدمرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین 
اظهار داشت: پیشگیری مصرف دخانیات به عنوان دروازه ورود به بسیاری از 
معضالت اجتماعی، امری جدی و قابل اهمیت است که همه افراد و دستگاه ها 

باید به آن ورود جدی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در برخی از کشورها زمانی مصرف دخانیات بین 
جوانان زیر ۲۱ سال تا ۲۱ درصد رسیده بود، با اتخاذ سیاست های مختلف 
این آمار به حدود ۲ درصد رسید ولی آمارها نشان می دهد که مصرف سیگار 

و دخانیات بین جوانان ایران افزایش یافته است.
مسجدی ادامه داد: در شرایطی که استکبار جهانی تالش دارد مصرف دخانیات 
به  بر اساس سیاست های استکباری خود  بین جوانان خود کاهش دهد،  را 
دنبال ابتالی افراد به دخانیات و مواد مخدر در دیگر کشورها است، چرا که 
سود مصرف دخانیات برای این کشور بوده و تالش می کند با سرمایه گذاری 

در کشورها، به این سود هنگفت دست یابد.
وی یادآور شد: برخی از اراضی کشاورزی استان های کشور به کشت گیاهان 
دخانی اختصاص یافته که با حمایت های صورت گرفته از سوی دولت سیزدهم، 

با تغییر الگوی کشت، این اراضی به زیر کشت گیاهان مورد نیاز کشور رفت.
آیت اهلل سید مرتضی محمودی امام جمعه ورامین نیز در این دیدار گفت: 
مردم باید درک کنند که دخانیات برای آنان ضرر دارد و در این رابطه دولت با 

ید مردم را با آموزش های الزم آگاه کند.
وی برای جمعیت مبارزه با دخانیات در جهت روشنگری و آگاه سازی جامعه 

خاص جوانان آرزوی توفیق کرد

فرماندار سرپل ذهاب: ۱۶ روستای شهرستان 

ُکددار شدند
 فرماندار سرپل ذهاب گفت: با پیگیری های به عمل آمده ۱6 روستای این 
شهرستان دارای کد روستایی شدند که با این اقدام زمینه ارائه امکانات 

اولیه و توسعه زیر ساخت های الزم برای این روستاها فراهم شده است.
این  روستای   ۲0۸ مجموع  از  این  از  پیش  تا  افزود:  بابلی«  »صدراهلل 
شهرستان ۱75 روستا دارای کد بودند که ۱6 روستای جدید نیز به این 
آمار افزوده شد و تاکنون مجموع روستاهای دارای کد به ۱۹۱ روستا 

رسیده است.
وی اظهار داشت: موضوع کدگذاری روستا در راستای توجه ویژه رهبر 
معظم انقالب و رییس جمهور و هیات دولت به روستاها است که بر این 
اساس نگاه بسیار خوبی در زمینه توسعه، اشتغالزایی، عمران و آبادانی 
به روستاها شده و به صورت هدفمند در روستاها کارهای بزرگی صورت 

گرفته است.
شهرستان  در  روستا   ۳۴ گفت:  ذهاب  سرپل  در  دولت  عالی  نماینده 
فاقد کد روستایی بودند و برای اکثریت روستاها کد روستایی و برخی 
کد مزرعه تعریف شد و برخی چون متروکه و خالی از سکنه بودند در 

مصوبات کد گذاری قرار نگرفتند.
روستایی شناسایی  کد  عنوان  به  با کدی  روستا  هر  کرد:  اضافه  بابلی 
تقسیمات کشوری  واحدهای  از  یکی  عنوان  به  در حقیقت  و  می شود 
رسمیت پیدا می کند که شرط ارائه خدمات در بحث عمرانی و زیر بنایی 
در روستاها داشتن کد است و با این شرایط مسووالن اداری از لحاظ 

مسائل عمرانی منع قانونی هزینه کرد و یا فعالیت ندارند.
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دروازه بان تیم ملی فوتبال گفت: کار ما در جام 
جهانی دشوار است. امیدوارم بتوانیم تاریخ ساز 
این  و  کادرفنی  زحمات  کنار  در  و  شویم 

تمرینات از گروه خود صعود کنیم.
حاشیه  در  بیرانوند  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
اظهار  فوتبال،  ملی  مرکز  در  ملی  تیم  اردوی 
نزدیک می شویم و در  به جام جهانی  داشت: 
حال پشت سرگذاشتن تمرینات خود هستیم. 
البته لژیونرها نیستند. این هفته دوم است که 
خوبی  شرایط  می کنیم.  تمرین  داریم  مرتب 
می دهیم.  انجام  را  مناسبی  تمرینات  و  است 
امیدوارم در این هفته بازی دوستانه را به خوبی 
پشت سر بگذاریم و بتوانیم برای جام جهانی 

آماده شویم.
کنار  در  و  است  خوب  شرایطم  افزود:  وی 
تمامی بازیکنان تمرینات مناسبی را پشت سر 
آماده  خوب  بازی های  برای  همه  می گذاریم. 
تا مردم را خوشحال کنیم. رقبای ما  هستیم 
تیم های سختی هستند  آن ها  را می شناسید. 
و کار ما در جام جهانی دشوار است. امیدوارم 

بتوانیم تاریخ ساز شویم و در کنار زحمات کادر 
فنی و این تمرینات از گروه خود صعود کنیم.

در  کرد:  عنوان  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان 
و  داشتیم  شانس  خیلی  قبلی  جهانی  جام 
اما  کنیم  صعود  خود  گروه  از  می توانستیم 
متاسفانه نشد. همان کادر هم هست و شناخت 
بازیکنان دارند. هر چند زمان کمی  از  خوبی 
بود. بازیکنان می دانند که کارلوس کی روش از 
ما در بازی ها چه می خواهد تا همان تکنیک را 

پیاده کنیم.
وی اضافه کرد: با بازی های خوبی که روبروی 
زیادی  دادیم، شانس  انجام  اروگوئه  و  سنگال 

داریم. امیدوارم با دعای مردم صعود کنیم.
که  می دهد  نشان  عملکردم  گفت:  بیرانوند 
ندارم.  االن  اما  قبال داشتم  ندارم.  مصدومیتی 
به لطف خدا و زحمات کادر پزشکی مدتی زیر 
در  بودم.  پرسپولیس  و  ملی  تیم  پزشک  نظر 
باشگاه پرسپولیس تا دقیقه ۹۰ بازی می کردم 
هیچ  نگران  است.  آماده  کامال  بدنم  االن  و 

چیزی نباشید.

بیرانوند: در جام جهانی تاریخ ساز 
می شویم

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
های  همکاری  گسترش  بر  پزشکی 
عرصه  در  کوبا  و  ایران  راهبردی 
زمینه  گفت:  و  کرد  تاکید  سالمت 
و  روابط  ارتقای  برای  خوبی  های 
درمانی  و  بهداشتی  های  همکاری 

بین دو کشور وجود دارد.
الیو  با  دیدار  در  اللهی  عین  بهرام   
رودریگز پردومو، معاون وزیر خارجه 
برگزار  بهداشت  وزارت  در  که  کوبا 
کمیسیون  مسئولیت  افزود:  شد، 
با  کوبا  و  ایران  اقتصادی  مشترک 
کمیسیون،  این  و  بهداشت  وزارت 
گسترش  برای  ارزشمندی  فرصت 

روابط دو کشور است.
هجدهمین  اظهارداشت:  وی 
ایران  مشترک  اقتصادی  کمیسیون 
شد  برگزار  تهران  در  امسال  کوبا  و 
روابط  تحکیم  به  تعامالتی  چنین  و 
کند.  می  بزرگی  کمک  کشور  دو 
اسناد  کمیسیون،  این  جلسات  در 
امضا  کشور  دو  همکاری  مشترک 
شد که تالش ما بر اجرایی شدن این 

اسناد همکاری است.
همکاری  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 

های ایران و کوبا در حوزه سالمت به 
ویژه در زمینه ساخت واکسن کرونا، 
گفت: خوشحالیم که فرهنگ انقالبی 
در  این کشور  مردم  مقاومت  و  کوبا 
برابر تحریم های ناجوانمردانه آمریکا 
به سایر کشورهای آمریکای جنوبی 

نیز گسترش یافته است.
و  ایران  کرد:  تاکید  اللهی  عین   
مانند  انقالبی  و  دوست  کشورهای 
کوبا می توانند با همکاری و همراهی 
یکدیگر، در مقابل ظلم و ستم آمریکا 

و نظام استکبار، ایستادگی کنند.
و  پرشور  حضور  به  بهداشت  وزیر 
یوم  راهپیمایی  در  مردم  پرتعداد 
و  کرد  اشاره  در کشور  آبان  اهلل ۱۳ 
گفت: مردم ایران و کشورهای دوست 
همچون کوبا، در مقابل سیاست های 
و متحدانش،  آمریکا  مداخله جویانه 
ایستاده اند و تاریخ نشان خواهد داد 
نمی  نتیجه  به  تحریم،  و  ستم  که 
رسد چراکه جمهوری اسالمی ایران 
مستقل،  و  آزاده  های  ملت  دیگر  و 
و  ناجوانمردانه  تحریم های  با وجود 
فشارهای اقتصادی، امروز بسیار قوی 

تر از سالهای قبل شده اند.

گسترش همکاری های راهبردی ایران 
و کوبا در عرصه سالمت خبر

پرورش  و  آموزش  وزیر   
و  معلمان  به  باید  گفت: 
انجام  برای  دانش آموزان 
فعالیت های اجتماعی میدان 
دهیم تا پس از توانمندشدن 

به درستی عمل می کنند.
 یوسف نوری امروز در آیین 
انعقاد تفاهم نامه بین آموزش 
حل  مرکز  و  پرورش  و 
اظهار  قضائیه  قوه  اختالف 
سند  نهادی  نگاشت  کرد: 
دارد  اهمیت  بسیار  تحول 
نقش  شدن  مشخص  یعنی 
سایر نهادها در موضوع سند 
مشترکاتی  و  بنیادین  تحول 

که در این زمینه داریم.
به  آموزان  دانش  افزود:  وی 
خانواده  رفتار  بر  تاثیر  دلیل 
که  دلیل  این  به  معلمان  و 
کشور  اجتماعی  سرمایه های 
امور  بر  می توانند  هستند، 

جامعه تاثیرگذار باشند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان 
مردمی  دولت  شعار  اینکه 
حل  مرکز  گفت:  است،  ساز 
از  یکی  قضائیه  قوه  اختالف 
راستای  در  مهم  شوراهای 

مردمی سازی است.
و  آموزش  افزود:  نوری 
جامعه  سالمت  و  پرورش 
دارنددر  مستقیم  رابطه ای 
و  آموزش  که  کشورهایی 
پرورش پیشرفته دارند، جرم 

هم حداقل می شود.
اسناد  در  داد:  ادامه  وی 
تحولی ساحت هایی داریم که 
یکی از آنها، ساحت اعتقادی 
ایفای  معنای  به  اخالقی  و 
انسانها  اجتماعی  مسوولیت 
است.  ایدئولوژی  براساس 

توانمند  به  توجه  با  اکنون 
اتفاقاتی  ساحت،  این  نشدن 

رخ می دهد.
از  کنون  تا  داد:  ادامه  وی 
نشده  استفاده  آموزان  دانش 
استفاده  که  نخواستیم  و 
که  است  بهتر  و  کنیم، 
و  قوانین  رعایت  براساس 
مقررات اجتماعی به معلمان 
و دانش آموزان میدان دهیم 
تا آنها پس از توانمندشدن به 

درستی عمل می کنند.
باید  افراد  افزود:  نوری 
سپس  و  باشند  توانمند 
که  افرادی  شوند،  مجری 
و  عمومی  صالحیت های 
می کنند  پیدا  را  تخصصی 
به راحتی در این عرصه می 

توانند فعالیت کنند.
وی یادآور شد: با این تفاهم 
سند  تکالیف  از  بخشی  نامه 
می شود  اجرا  بنیادین  تحول 
برای  زمینه  همچنین  و 

فراهم  مدارس  در  فعالیت 
تربیت  مصلح  نسلی  تا  است 
نظر  در  طرح های  شود. 
از  تعدادی  در  شده  گرفته 
آزمایشی  صورت  به  مراکز 
به  سپس  و  می شود  انجام 
پیدا  تسری  مراکز  همه 

می کند.
به  باید  تربیت  تعلیم و  نظام 
پیش  محوری  تربیت  سمت 

رود
رییس مرکز حل اختالف قوه 
مراسم  این  در  نیز  قضائیه 
تربیت  و  تعلیم  نظام  گفت: 
به  محوری  آموزش  از  باید 
تا  رود  پیش  تربیت  سمت 
تراز  انسان  داشتن  برای 
جمعی  افزایی  هم  انقالب 

انجام شود.
هادی  االسالم  حجت 
حل  کرد:  اظهار  صادقی 
دعوی  و  اختالف  مسئله، 
و  افراد  توانمندسازی  برای 

هدف  اختالف  از  پیشگیری 
از این تفاهم نامه است.

تربیت  برای  افزود:  وی 
صحیح تجربه، دانش قضایی 
توجه  مورد  باید  حقوقی  و 
دیگر  کشورهای  گیرد،  قرار 
به  رسیدن  زمینه  در  اگر 
اهداف موفق شدند، از تربیت 
کودکان آغاز کردند پیش از 
قضایی  پرونده  یک  به  آنکه 

تبدیل شود.
ادامه  حجت االسالم صادقی 
داد: این ظرفیت بزرگ دانش 
آموزی، در صورتی جامعه را 
اسالمی  جمهوری  اهداف  به 
می رساند که نزاع و اختالف 

در آن کم باشد.
روش های  کرد:  عنوان  وی 
مسئله  حل  برای  بسیاری 
توان  می  که  شده  ارائه 
مسائل تحول بنیادین در هر 
دو دستگاه به درستی پیش 

بینی شود.

نوری: باید در مدرسه به دانش آموزان و معلمان 
میدان دهیم

خبر
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مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی مجلس :

فاصله افزایش حقوق بین اقشار مختلف جامعه 
قابل قبول نیست

نوشتار

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در 
مصوبه  در  گفت:  خود  دستور  میان  نطق 
تومان  میلیون  افزایش حقوق هر ۱  اخیر 
افزایش حداقل حقوق، سقف را ۷ میلیون 
تومان باال برد و با احتساب سایر تغییرات، 
سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور 
قانونی شد، چرا باید فاصله این همه زیاد 

باشد؟
 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
علنی  نشست  در  نیاسر  شریعتی  مالک 
میان  نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس 
دستور خود، با سالم  و درود خدمت ملت 
به مناسبت  ایران و عرض تسلیت  شریف 
وشهادت  معصومه)س(  حضرت  شهادت 
به ویژه در حرم  از مردم بی گناه  جمعی 
شیراز؛  در  موسی)ع(،  ابن  احمد  حضرت 
گفت: در برابر حماسه میلیونی مردم بصیر 
تماشایی  ماه  آبان   ۱۳ در  اسالمی  ایران 
سر به سجده سپاس الهی می گذاریم؛ اما 
باید تشکر واقعی را از مردم کنیم که همه 
محترم  دولتمردان  ویژه  به  مسئوالن  ما  
اقتصادی  ثبات  و  گشایش  ایجاد  در  باید 
از  حمایت   و  صحیح  تصمیمات  اتخاذ  و 
تبعیض  فقر  خط  حتی  و  محروم  اقشار 
بدانیم؛  هر چه در این راه مجاهدت شود 
از  برخی  در  که  هستیم  مردمی  بدهکار 

ناکارآمدی ها گالیه مند هستند.
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری 
مشخص شده است کار فرمای اغتشاشات 
سرکردگی  به  سلطه  نظام  ایران  اخیر 
سعودی  شیرده  گاو  دالرهای  و  آمریکا 
پرت  حواس  جمهور  رییس  بایدن  است؛ 
جمهوری  مستحکم  نظام  درباره  آمریکا 
غلط  و  کرد  واهی  تحلیلی  ایران  اسالمی 
مضاعف آن را در روز آمریکا ستیزی  به 
زبان آورد که بالفاصله با ضربه پشت دست 
مردم در راهپیمایی۱۳ آبان ماه مواجه شد 
و هیچ کس در هیات حاکمه آمریکا از او 
حمایت نکرد اما سخن تنها از بی کنترلی 
آمریکا نبوده است بلکه سابقه ای طوالنی و 

تاریخی در ذهن مردم دارد.
وی افزود: در اسناد مهم و خواندنی منتشر 
پر  از  یکی  آمریکا  جاسوسی  النه  شده 
ایران نفت و  تکرار ترین عبارات در مورد 
گاز انرژی است؛ آمریکا ایران را به عنوان 

برای  و  خود  برای  انرژی  منابع  از  یکی 
متحدشان می دید و هنوز هم می بینید.در 
جلد ۱۱ اسناد جاسوسی حدود ۱۰ صفحه 
پترولیوم  کرسیت  شرکت  قراردادهای  به 
یک  را  آن  اصلی  سهامداران  و  پرداخته 
از قوه  شرکت آمریکایی معرفی می کند؛ 
قضاییه می خواهم در پاسخ به نامه سال 
از  گزارشی  مجلس  نماینده   26۵ گذشته 
نماید.  ارائه  پرونده  این  به  رسیدگی  روند 
 ۱6۷ گزارش  در  اسناد  این  از  بخشی  در 
و ۹۰۱ آمده است اهمیت اصلی ایران به 
موقعیت مهم جغرافیایی آن و جایگاهش 
و  نفت  عمده  کننده  تولید  عنوان  به 
کشوری دارای ذخایر گازی عظیم  گازی 
وابستگی شدید برخی از هم پیمانان اصلی 
ما به نفت ایران و نقش نوظهور ایران در 
رهبری منطقه خلیج فارس به طور خاص 
است. نماینده مردم در مجلس یازدهم در 
ادامه اظهار داشت:عزیزان مسئله آن است 
سال   ۵۰ به  نسبت  سو  یک  از  امروز  که 
قبل نیاز غرب به منابع انرژی ایران بیشتر 
جمهوری  ذاتی  نقش  دیگر  سوی  شده،از 
منطقه  و  فارس  خلیج  در  ایران  اسالمی 
غرب آسیا از رژیم یک نفره و سگ دست 
و  مردمی،مستقل  قدرتی  به  آمریکا،  آموز 
لنگرگاه تعادل سیاسی ،امنیتی در منطقه 

و فرا منطقه تبدیل شده است.
مدافع  کشور  یک  از  شد:ایران  یادآور  وی 
یک  به  خود  جغرافیایی  مرزهای  پشت 
معادالت  کننده  تعیین  و  فعال  عنصر 

آمریکا،  تالش  شده،تمام  بدل  جهانی 
آنها  کودن  متحدان  و  صهیونیستی  رژیم 
سود  به  تعادل  این  زدن  بهم  منطقه  در 
غیر  است،در  خودشان  شیطانی  منافع 
آزاد  آسیا  غرب  منطقه  مردم  اینصورت 
را  آمریکا  به سبک  شدن کشورهای خود 
تجربه  لیبی  و  افغانستان،عراق،سوریه  در 
کرده اند و این آیینه عبرت عالوه بر خوی 
استکبار ستیزی و ذات دین مداری مردم 

ایران، همواره پیش چشم ماست.
کفر  کرد:جبهه  تاکید  ادامه  در  شریعتی   
نزول  درحال  و  منفعل  امروز  استکبار  و 
اغتشاشات  دهی  است،سامان  سقوط  و 
جمهوری  علیه  بار  خشونت  و  عجوالنه 
اسالمی ایران هم یک حرکت انتحاری در 
رهبری  به  مقاومت  جبهه  پیشروی  برابر 
برخی  البته  که  شود  می  قلمداد  ایران 
نیز  را  ما  درونی  های  خالء  و  ها  کاستی 

نمایان کرد،تا تدبیر و درمان شوند.
 وی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس 
در  یازدهم  کرد:مجلس  تصریح  یازدهم 
دوسال اخیر اقدامات بسیار خوب و مهمی 
انهادر  از  بسیاری  تاثیر  که  داده  انجام 
خواهد  آشکار  مدت  بلند  و  مدت  میان 
بر  مداومت  کلیدی،  قوانین  شد،تصویب 
آنها  روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای 
ترین  مهم  جمله  از  نظارتی  اقدامات  با 
از  پس  نیز  دولت  بود،  مجلس  تالش های 
اصالحات  بر  کرونا  چالش  از  موفق  عبور 
تالش  دنبال  به  و  کرده  تمرکز  اقتصادی 

مخلصانه است،که باید به ویژه در تثبیت 
نرخ ارز، تالش بیشتری داشته باشد .

افزود:علیرغم  اسالمشهر  مردم  نماینده   
است  بسیار  نرفته  راه  اقدامات  این  همه 
نیازمند  قوه   ۳ مشترک  همکاری  با  که 
تعیین تکلیف است، در این میان اما گاهی 
در  است  دهنده  آزار  تصمیمات  برخی 
مصوبه اخیر افزایش حقوق هر ۱ میلیون 
را ۷  افزایش حداقل حقوق، سقف  تومان 
میلیون تومان باال برد و با احتساب سایر 
تومانی  میلیون  تغییرات،سقف حقوق ۵۰ 
این  فاصله  باید  شد،چرا  قانونی  کشور  در 

همه زیاد باشد؟
تفاوت  بله  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
درمهارت،کارآیی،تخصص،سابقه،سختی 
این  داریم،اما  قبول  را  مسئولیت  و  کار 
چند  مگر  نیست.  منطقی  اصال  فاصله ها 
هیئت علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند 
بخاطر  که  داشتیم  سقف  رعایت  عدم 
مردم  نزد  را  زحمتکش  قشر  دو  کل  آنها 
ظرفیت  از  کردیم،چرا  معرفی  ضابطه  بی 
مشاغل  برخی  کردن  استثنا  برای  موجود 
نمی  و  نکرده  استفاده  ذیحق  و  خاص 
یک  و  صنف  یک  آن  جای  به  کنیم؟چرا 
همه  کنیم،این  می  مستثنی  را  دستگاه 
از  و  آبکش  به  تبدیل  را  قانون  استثنا 
کارآیی ساقط کرده است،چرا یک کارمند 
اداری در شرکت دولتی نفت یا برق 2 الی 
پرورش  و  درآموزش  شعل  همان  برابر   ۳

دریافتی دارد.

خبر

در مراسم معارفه دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد؛

وزیر اقتصاد: تکلیف مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد روشن شود

نوشتار

بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   
اینکه تکلیف مناطق آزاد به لحاظ قانونی 
به ویژه در ارتباط با قانون جدید مالیات 
بر ارزش افزوده تعیین شود، گفت: قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز 
و  آزاد  مناطق  فعاالن  با  مشکالت جدی 
ویژه اقتصادی و عماًل در مواردی تبدیل 

آن به مالیات مضاعف شده است.
سید  اقتصاد،  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
معارفه  مراسم  در  خاندوزی  احسان 
دبیر  عنوان  به  عبدالملکی”  اله  “حجت 
تجاری  آزاد  مناطق  شورای عالی  جدید 
با  که  کشور  اقتصادی  ویژه  و  - صنعتی 
ستادی  کل  مدیران  و  معاونان  حضور 
زیر  سازمان های  رؤسای  از  تعدادی  و 
مجموعه برگزار شد، مطالبه نخست خود 
آزاد  مناطق  شورای عالی  جدید  دبیر  از 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور 
را تدوین الیحه اصالح قانون مناطق آزاد 
عنوان و اظهار کرد: کارهایی پیش تر در 
کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته 
که شاید بتوان از مواد آماده آن استفاده 
کرد، اما ترجیح این است که خود دولت 
مجلس  به  خصوص  این  در  الیحه ای 

تقدیم کند.
گذشته،  در  هم  ما  خود  افزود:  وی 
شورای عالی  دبیرخانه  به  ایرادهایی 
ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق 
اقتصادی به لحاظ عدم شفافیت اطالعات 
تجاری مربوط به ورودی و خروجی های 
آنها داشتیم و اینکه، این “ظرفیت بزرگ” 
به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل 
به  قاچاق  و  واردات  برای  پایگاهی  به 
همان  این  که  است  شده  کشور  داخل 
نیز  رهبری  معظم  مقام  که  بود  ایرادی 
ابراز  آن  از  و  داشتند  موضوع  این  به 

نارضایتی می کردند.
معنا  آن  به  این  داد:  ادامه  اقتصاد  وزیر 
آزاد  مناطق  پدیده  کلیت  که  نیست 
اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی   - تجاری 
است؛  مسئله  و  ایراد  دارای  پدیده ای 
طراحی  سمت  به  بتوانیم  باید  ما  بلکه 
مناطق،  این  که  برویم  بهینه ای  مدل 
ضمن بهره مند سازی فعاالن اقتصادی از 
سمت  به  گمرکی،  و  مالیاتی  مزیت های 
صادرات  و  تولید  اقتصادی،  کار  سهولت 

بروند.
وزارت  در  ما  اگر  کرد:  بیان  خاندوزی 
اقتصاد داریم برای بهبود فضای کسب و 
کار تالش می کنیم، بهترین جایگاهی که 
در یک محیط محدود برای پیاده سازی 

آزاد  مناطق  مثل  محلی  داریم،  برنامه ها 
اقتصادی است  تجاری - صنعتی و ویژه 
ویژه  اختیارات  دارای  آن  دبیرخانه  که 

قانونی خیلی خوبی است.
وی تأکید کرد: حرکت ما باید به گونه ای 
آینده  ماه  حداکثر شش  ظرف  که  باشد 
انجام  تسهیل های  از  استفاده  با  بتوانیم 
کار،  و  کسب  سهولت  زمینه  در  گرفته 
آزاد  مناطق  از  مثبتی  پالس  و  پیام 
به  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی   - تجاری 
فعاالن اقتصادی بدهیم و آن را تبدیل به 
محیطی بسیار جذاب تر و دارای امتیازاتی 

ویژه تر کنیم.
مناطق آزاد تبدیل به مبدأ قاچاق کاال و 

واردات بی رویه نشود
گمرکات  باید  شد:  متذکر  اقتصاد  وزیر 
و  ورودی  بر  دقیق  نظارت  منظور  به 
خروجی ها، در این مناطق مستقر باشند 
آزاد  مناطق  که  نشویم  متهم  این  به  تا 
واردات  و  کاال  قاچاق  مبدأ  به  تبدیل 

بی رویه شده اند.
خاندوزی یادآور شد: در عین حال نباید 
خود  ذاتی  مزیت های  از  را  آزاد  مناطق 
از  دارد  حق  کاماًل  جامعه  و  کنیم  تهی 
این  با  می خواهید  آیا شما  بپرسد  دولت 
مناطق مشابه سرزمین اصلی رفتار کنید 

یا خیر؟
وزیر اقتصاد عنوان کرد: حتماً باید تکلیف 
سوی  از  الیحه ای  قالب  در  موضوع  این 
اگر طرحی هم در  دولت روشن و حتی 
شود،  ارائه  مجلس  سوی  از  زمینه  این 
محسوب  “پایه”  آن  در  دولت  نظر  باید 
شود. وی تأکید کرد: ما نیازمند یک سند 

قانونی محکم هستیم که چشم انداز آینده 
مناطق آزاد را برای تعیین تکلیف فعاالن 

اقتصادی روشن سازد.
احکام  قانون  مفاد  به  اشاره  با  خاندوزی 
بر  که  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
مبنای آن باید به استثنای موارد امنیتی و 
نظامی، سایر اختیارات به مدیران مناطق 
این  متأسفانه  گفت:  شود،  تفویض  آزاد 
و  نگرفته  تاکنون صورت  اختیار  تفویض 
ایفای  که  دارند  مسئولیت هایی  مناطق، 
و  نیست  آنها  اختیارات  زمره  در  آن 
ممانعت  با  می کنند  ورود  که  هم  وقتی 

دستگاه های ذی ربط مواجه می شوند.
مصادیق  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
اختیار”  تفویض  “عدم  این  از  مکرری 
فعالیت  و  شود  رفع  باید  که  دارد  وجود 
کامل  نظارت  با  البته  مناطق،  مدیران 

قانونی، با قدرت پی گرفته شود.
 وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم 
مسئله  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که 
اصالح نظام درآمدهای خود سازمان های 
ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق 
“زمین  جای  به  باید  که  است  اقتصادی 
فروشی” و “واردات گرایی” به سمت یک 
نظام درآمدی سالم و پاک حرکت کنند.

خود  همچنین  شد:  متذکر  خاندوزی 
صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق  دبیرخانه 
باید جایی کوچک،  نیز  اقتصادی  و ویژه 
توسعه  دنبال  به  و  بوده  فرز  و  چابک 

تشکیالتی خود و مسایل مشابه نباشد.
جدید  قانون  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
بروز  باعث  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
آزاد  مناطق  فعاالن  با  جدی  مشکالت 

تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و عماًل 
در مواردی تبدیل آن به مالیات مضاعف 
نارضایتی  این موضوع  است، گفت:  شده 
خیلی زیادی بین فعاالن اقتصادی ایجاد 

کرده است که باید تعیین تکلیف شود.
وی عنوان داشت: من خیلی خوش بین 
دبیرخانه  مجموعه  تالش  با  که  هستم 
 - تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای 
صنعتی و ویژه اقتصادی، خیلی از گره ها 

در همین ماه های اول باز شود.
خاندوزی ادامه داد: یک نکته بسیار مهم 
در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و ویژه اقتصادی این است که مدیران و 
فعاالن آن، در ایفای نقشی که به عهده 
دارند، باید مطمئن باشند، در برنامه های 
شورای  مجلس  مصوب  قوانین  و  توسعه 
این  الزامات  و  اقتضائات  حتماً  اسالمی، 
نباشد  این گونه  و  می شود  لحاظ  مناطق 
که به یکباره فعاالن مطلع شوند، قوانینی 
کتاب  و  حساب  که  است  شده  تصویب 
آنها را به هم می زند.وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه، تا قبل از تصویب ماده 2۳ قانون 
برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، نقش ویژه ای در زمینه مناطق 
اقتصادی  ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد 
ما  از  اما  اکنون  هم  شد:  یادآور  نداشت، 
در  عملکردی  چه  که  شد  خواهد  سؤال 
این خصوص داشته ایم.وی در ادامه ابراز 
حجت  مسئولیت  دوره  کرد،  امیدواری 
مناطق  شورای عالی  در  عبدالملکی  اله 
اقتصادی،  ویژه  و  تجاری - صنعتی  آزاد 
برای  شیرین  و  آفرین  تحول  دورانی 

فعاالن این مناطق باشد.
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