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وطن امروز شماره 2594

آذربایجانشرقی

تأکید بر تأمین بموقع اعتبارات خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان
آذربایجانش��رقی با اشاره به تخصیص ناکافی
و نابهنگام اعتب��ارات طرحهای احیای دریاچه
ارومیه در بخش کشاورزی گفت :سهم اعتبارات
بخش کش��اورزی متناس��ب با حجم عملیات
ابالغ��ی نبوده و بخ��ش ناچی��زی از اعتبارات
دریاچه ارومیه را تشکیل میدهد .اکبر فتحی در
نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون
کش��اورزی مجلس و سرپرس��ت اس��تانداری
آذربایجان ش��رقی گفت :با توج��ه به کاهش
روزاف��زون درصد اعتبارات بخش کش��اورزی
نسبت به کل اعتبارات تملک دارایی ابالغی در
سطح کشور و استان ،تحقق آن دشوار به نظر
میرسد ،لذا پیشنهاد میشود اعتبارات بخش
کش��اورزی به میزان قابل توجهی تعیین شود.
وی ب��ر تأمین بموقع اعتبارات خرید تضمینی
محصوالت مازاد کش��اورزان و نیز اعالم بموقع
قیمت تضمینی محصوالت کش��اورزی جهت
انجام برنامهریزیهای کشت توسط بهرهبرداران
تاکید کرد و افزود :پذیرش اعتبارات کمکهای
فنی و اعتباری به شکل اسناد خزانه اسالمی در
قالب اعطای تسهیالت کمبهره توسط بانکهای
عامل از جمله معضالت و مشکالت این بخش
محسوب میشود.
مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی راههای
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی و مقابله با آن با همکاری
انجمن حمایت از زندانیان و با حضور عجمی،
سرپرس��ت س��ازمان فرهنگ��ی ،اجتماعی و
ورزش��ی ش��هرداری اراک در فرهنگس��رای
سیدالش��هدا(ع) برگزار ش��د .نوبت دوم این
کارگاه آموزش��ی نیز در همین فرهنگس��را
برگزار خواهد ش��د .به گزارش اداره ارتباطات
و امور بینالملل ش��هرداری اراک ،سرپرست
س��ازمان فرهنگ��ی ،اجتماع��ی و ورزش��ی
ش��هرداری با اعالم این خبر اف��زود :با توجه
به نیاز به آموزش شهروندان درباره معضالت
اجتماعی ،دورههای متنوعی در این زمینه در
فرهنگسراهای شهر و سیدالشهدا(ع) در طول
سال برگزار میشود.

نماینده مردم قصرشیرین ،سرپلذهاب و گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

زندگی نیمی از زلزلهزدگان همچنان در چادر

نماین��ده مردم قصرش��یرین ،س��رپلذهاب و
گیالنغرب در مجلس ش��ورای اسالمی گفت۵۰ :
درصد زلزلهزدگان کرمانش��اه همچنان در چادر و
کانکس زندگی میکنند .فرهاد تجری در گفتوگو
با تسنیم ،با بیان اینکه بهدلیل پسلرزههای مکرر
و ش��دید ،مقاومت س��اختمانهایی ک��ه در زلزله
سال قبل آس��یب جزئی دیده بودند کاهش یافته
اس��ت ،اظهار داشت :مس��ؤوالن عالوه بر بازسازی
ساختمانهایی که سال گذشته آسیب دیدند باید
به فکر بازس��ازی ساختمانهایی که در زلزله اخیر
دچار خسارت ش��دند باشند .وی خاطرنشان کرد:
ب ه دلیل حضور و پیگیریهای مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) و کمکهای مردمی ،در بخش��ی از
مناط��ق زلزلهزده خدمات مناس��بی ارائه ش��ده و
بسیاری از پیش��رفتها در مناطق زلزلهزده از این
طریق بهدست آمده است .تجری بیان کرد :تالش
مس��ؤوالن در زمینه حمایت از مردم زلزلهزده نیز
قابل تقدیر است اما این نگرانی وجود دارد که کارها
در مناطق زلزلهزده نیمهتمام باقی بماند و حمایت
مسؤوالن تنها به ساخت واحدهای مسکونی مردم
محدود ش��ود .وی افزود :مش��کالتی طی ماههای
گذشته در روند بازس��ازی مناطق زلزلهزده استان
کرمانشاه به دلیل موضوعاتی همچون گرانی مصالح
ساختمانی ایجاد شده اس��ت و برخی پیمانکاران
کار بازس��ازی را ره��ا کردهاند که پیگیر تغییر این
وضعی��ت هس��تم .نماین��ده مردم قصرش��یرین،
سرپلذهاب و گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه بنیاد مسکن باید در ساختمانسازی
پاس��خگوی مطالبات مردم مناطق زلزلهزده باشد،
رئیس س��ازمان بس��یج جامعه پزش��کی استان
اصفهان با اشاره خدمترسانی به افراد نیازمند گفت:
این سازمان دارای فعالیت  18ساله است که با جامعه
آماری  9هزار نفری بیش از یکسوم جامعه پزشکان
را در برگرفته اس��ت .مجتبی کرباسی در گفتوگو با
فارس در اصفهان ،با بیان اینکه سازمان بسیج جامعه
پزش��کی هماکنون عضوگیری خود را ادامه میدهد،
افزود :اعضای این سازمان افراد متخصصی هستند که
دانش��جویان پزشکی و همچنین فارغالتحصیالن در
رشتههای مرتبط با پزشکی از مقطع دیپلم تا تخصص
را شامل میشود .وی درباره تعامل با قشر بسیجیان

بیان کرد :نظام مهندس��ی نیز در کند شدن روند
ساختمانس��ازی تأثیرگذار بوده ،زیرا با ظرفیت و
توان کمی در میدان حضور داشته است که پیگیری
برای برطرف کردن این مشکالت ادامه دارد.

■■واحدهای مسکونی روستایی مناطق زلزلهزده
تا پیش از فصل سرما تکمیل شود

مع��اون اول رئیسجمه��ور گف��ت :واحدهای
باقیمانده بویژه در بخش روس��تایی باید در روزها
و هفتههای آینده تکمیل ش��ود ت��ا مردم مناطق
زلزلهزده استان در فصل سرما از سرپناه مطمئنی
برخ��وردار باش��ند .به گزارش تس��نیم ،اس��حاق
جهانگیری در فرودگاه کرمانشاه اظهار داشت :مردم
کرمانشاه مرزدارانی غیور هستند که در طول تاریخ

جامعه پزش��کی بیان کرد :ج��ذب افراد متخصص و
عالقهمن��د و ارتقای افراد بس��یجی از عادی به فعال
توسط نیروی انسانی سازمان انجام میگیرد .کرباسی
در ادامه گفت :گسترش فرهنگ خدمترسانی به افراد
نیازمند که در دین مبین اسالم به آن تأکید شده است
از فعالیتهای فرهنگی این سازمان در مناطق شهری
و حتی مناطق محروم اس��ت .رئیس سازمان بسیج
جامعه پزش��کی اس��تان اصفهان درباره فعالیتهای

اعالم برگزیدگان پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
خالقی برای فیلم مس��تند «پس��رم» ،لوح تقدیر
ویژه کارگردانی به مصطفی اشراق برای «ب ِیتُنا» و
دیپلمهای افتخار کارگردانی به محمدرضا امامقلی
برای «آقای نخس��توزیر» ،وحی��د فراهانی برای
«با صبر زندگی» و رض��ا فرهمند برای «زنانی با
گوشوارههای باروتی» رسید .همچنین در بخش
فیلمهای مستند بینالملل جوایز به جرمی ویلیام
کارگردان «بر روی لبه چاقو» ،خدیجهالس�لامی
کارگردان «یمن ،کودکان و جنگ» ،دن کوهن و
مکس بلومنتال کارگردانان «کش��تن غزه» و رضا
فرهمند کارگردان «زنانی با گوشوارههای باروتی»
اهدا ش��د .در بخش سینمای بینالملل این دوره
از جش��نواره فیلم مقاومت نی��ز جوایز تندیس و
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه به باسل الخطیب
نویس��نده فیلم س��ینمایی «پدر» ،دیپلم افتخار
بهترین کارگردانی به کیم دروژنین و اندری شالوپا
کارگردان��ان فیلم « 28م��رد پانفیلوو» و تندیس
بهتری��ن کارگردانی ب��ه آلوارو برچن��ر کارگردان
«ش��ب  12ساله» رس��ید .جایزه ویژه این بخش
ش��امل تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم نیز

به س��عید ملکان تهیهکننده «تنگ��ه ابوقریب» و
تندیس بهترین فیلم نیز به س��یدمحمود رضوی
تهیهکننده «ماجرای نیمروز» رس��ید .در بخش
روایت نو جش��نواره پانزدهم مقاومت جایزه ویژه
به علی دهک��ردی بازیگر فیلم «دریاچه ماهی» و
تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردان فیلم اول
به منیر قیدی کارگردان «ویالییها» رس��ید .در
بخش جلوهگاه نور این دوره از جشنواره نیز جایزه
ویژه به محمدحسین مهدویان کارگردان «ماجرای
نیمروز» اهدا شد .همچنین در بخش عماد مغنیه
نیز جایزه بهترین فیلم به وحید فراهانی کارگردان
«ب��ا صبر زندگ��ی» و رض��ا فرهمن��د کارگردان
«زنانی با گوش��وارههای باروتی» رسید .همچنین
جایزه «چهره مقاومت سال  »۲۰۱۸به ابومهدی
المهندس از فرماندهان حشدالش��عبی به عنوان
چهره سال مقاومت اهدا شد .در این بخش دریادار
س��یاری ،س��ردار غیبپرور و محمد خزاعی روی
صحنه آمدند .به دلیل اینکه ابومهدی المهندس
حضور نداشت ،سیدعباس موسوی به نیابت از او
برای دریافت این جایزه روی صحنه حاضر شد.

این واقع ًا شبکه شماست؟!
ادامه از صفحه اول
نگاه
...تبلی��غ ش��دن را ب��ه
اف��راد هتاکی مانند مجری برنامه «من و ش��ما»
میدهند ،اس��ت« :انتق��اد از ابتذال در س��ینما
اینقدر هزینهزا شده است که منتقد را به بدترین
ش��کل ممک��ن ،از برنامه فراری دهن��د و او را با
توهینه��ای زننده راهی کنند؟»« ،آیا س��ازمان

صداوسیما و معاونت اس��تانهای سازمان که از
متولیان مس��تقیم شبکه ش��ما و برنامه «من و
شما» اس��ت ،مدافع فیلمهای مبتذل و سخیف
و ضدخانواده روی پرده هس��تند که اجازه دفاع
از آنه��ا را در برنامه زنده میدهند؟» «آیا مجری
یک شبکه نمادی از کلیت شبکه نیست؟»« ،آیا
آنتن زنده تلویزیون به محلی برای ماجراجویی و

ایران شجاعانه از مرزهای کشور حراست و حفاظت
کردهاند و متأس��فانه مردم این استان در شهرهای
سرپلذهاب ،قصرش��یرین ،گیالنغرب و اسالمآباد
غرب ب��ه دلیل وق��وع زلزلههای ش��دید متحمل
خسارات سنگینی شدهاند .جهانگیری با تأکید بر
اینکه دولت از نخستین لحظات پس از وقوع زلزله
سال گذشته کرمانش��اه در کنار مردم این استان
قرار داش��ت ،تصریح کرد :دولت در این مس��یر به
دنبال اج��رای نمایش و اقدام��ات تبلیغاتی نبود،
بلکه مصمم بود بار س��نگینی را که بر دوش مردم
مناطق زلزلهزده قرار دارد از دوش آنها بردارد .وی
با اش��اره به گزارش استاندار کرمانشاه و مسؤوالن
بازسازی که در سالگرد وقوع زلزله در جلسه هیات

ارائه خدمت  9هزار پزشک بسیجی به محرومان

ابومهدی المهندس چهره برگزیده مقاومت و تنگه ابوقریب بهعنوان بهترین فیلم انتخاب شد

جشنواره مقاومت پانزدهمی��ن جش��نواره
بینالمللی فیلم مقاومت با
معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد .به گزارش
«وطن امروز» ،آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم «مقاومت» با حضور مس��ؤوالن
لش��کری و کش��وری ،اعضای صنوف سینمایی،
خانوادهه��ای ش��هدا و همچنین س��ینماگران،
هنرمندان و اصحاب رس��انه در برج میالد تهران
برگزار ش��د .ب��ر این اس��اس در بخش مس��ابقه
سینمای ایران جایزه بهترین فیلمبردار به علیرضا
زریندس��ت برای فیلم «س��رو زیر آب» ،بهترین
بازیگر به ناصر بابائیان برای فیلم «دایان» ،بهترین
فیلمنامه به منیر قیدی و ارسالن امیری برای فیلم
«ویالییه��ا» ،جایزه ویژه بهتری��ن کارگردانی به
محمدعلی باشهآهنگر برای فیلم «سرو زیر آب» و
جایزه بهترین کارگردان به بهرام توکلی برای فیلم
«تنگه ابوقریب» رس��ید .همچنین جایزه بهترین
فیلم این دوره از جشنواره نیز به سعید ملکان برای
فیلم «تنگه ابوقریب» اهدا شد .در بخش فیلمهای
مس��تند ایران ،جایزه کارگردانی به محمدمهدی
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تبلیغ ش��دن افراد سطحی تبدیل شده است؟»،
«آیا جلوی این سطحینگری و سلبریتیپروری
به بهانه جذب مخاطب که در جلس��ه اخیر مورد
نق��د یکی از مقامات نظام نی��ز قرار گرفته ،نباید
از جایی گرفته ش��ود؟»« ،رویمان میشود جایی
بگوییم این تلویزیون ماست؟» و «واقعا این شبکه
شماست؟»

سازمان بسیج جامعه پزشکی در قالب خدمات سالمت
اظه��ار داش��ت :خدمت به مناطق مح��روم در قالب
طرح ش��هید دکتر رهنمون و همچنین امدادرسانی
در ش��رایط بحرانی جزو فعالیتهای این سازمان در
خدمات امداد و نجات است .وی درباره فعالیت معاونت
علمی و پژوهشی سازمان جامعه پزشکی تصریح کرد:
اج��رای دورههای آموزش��ی با موضوع��ات مختلف
همچون جمعیت ،بیوتروریسم ،امنیت غذایی و سبک

دولت ارائه شد ،این گزارش را رضایتبخش دانست
و افزود :در زلزله س��ال گذشته بیش از  100هزار
واحد مس��کونی دچار آسیب شد که تاکنون برای
جبران خس��ارات ،بیش از  20هزار واحد مسکونی
ساخته و بیش از  55هزار واحد بازسازی و تعمیر
ش��ده اس��ت .جهانگیری همچنین با اش��اره به
زلزله اخیر در اس��تان کرمانشاه گفت :متأسفانه
هنوز عوارض زلزله س��ال گذش��ته به طور کامل
برطرف نشده بود که در روزهای گذشته باز زلزله
نسبتاً شدیدی کل منطقه و بسیاری از شهرهای
استان نظیر قصرشیرین ،سرپلذهاب ،گیالنغرب،
ثالث باباجانی و منطقه اورامانات را دچار آسیب
کرد .معاون اول رئیسجمه��ور افزود :زلزله 6/4
ریش��تری اخیر زلزلهای بزرگ محسوب میشود
که در هر نقطه از کش��ور اتفاق بیفتد خس��ارات
جان��ی و تلفات انس��انی به هم��راه خواهد آورد
و این ش��دت از زلزله نهتنها در ای��ران ،بلکه در
س��طح دنیا نیز زلزلهای بزرگ محسوب میشود
اما خوش��بختانه در این زلزله تلفات جانی وجود
نداش��ت که مهمتری��ن دلیل آن مقاومس��ازی
و ساختوس��از اس��تاندارد و ایم��ن واحده��ای
مس��کونی بوده اس��ت .معاون اول رئیسجمهور
با بیان اینکه ایران کش��وری زلزلهخیز اس��ت و
باید تمام واحدهای روس��تایی کشور بازسازی و
مقاومس��ازی ش��ود ،تصریح کرد :در حال حاضر
بیش از  6میلیون واحد روستایی در کشور وجود
دارد که باید حتماً بازس��ازی و مقاومسازی شود
تا اطمینان پیدا کنیم مردم روس��تاها در جریان
وقوع زلزله دچار خسارت نمیشوند.

زندگی با استفاده از رهنمودهای رهبر معظم انقالب
اسالمی از فعالیتهای معاونت علمی و پژوهشی این
سازمان است .کرباس��ی درباره تعامل با اعضای این
سازمان گفت :ارتباط و نحوه اطالعرسانی برنامههای
این سازمان از طریق فضای مجازی و پیامرسانهای
داخلی صورت میگیرد .رئیس سازمان بسیج جامعه
پزشکی استان اصفهان درباره کانونهای این سازمان
گفت 21 :کانون تحت نظر بسیج جامعه پزشکی در
استان اصفهان در حال فعالیتند که اهداف سازمان را
دنبال کرده و نیروهای تشکیلدهنده این کانونها از
بسیجیانمتخصصهستند.

مازندران

پرداخت  38درصدی مردم
با اجرای طرح تحول سالمت

قائممقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت
با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با
رئی��س ،معاونان و مدیران توس��عه مدیریت و
مناب��ع ،درمان و غذا و داروی این دانش��گاه و
جمعی از روس��ای بیمارستانهای تابعه دیدار
کرد .دکتر ایرج حریرچی در این نشس��ت که
ب��ا حضور دکتر س��یدعباس موس��وی رئیس
دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و معاونان و
مدی��ران توس��عه مدیریت و مناب��ع ،درمان و
غذا و داروی این دانش��گاه و تعدادی از روسای
بيمارس��تانهاي تابعه در س��الن قلم دانشگاه
علوم پزش��کي مازن��دران برگزار ش��د ،گفت:
ارتقای س�لامت ،محافظت مال��ي از مردم در
برابر هزينههاي درماني ،پاسخگويي به نيازهاي
پزشکي مردم و افزايش کارآيي  4هدف اصلي
اجراي طرح تحول نظام س�لامت است .قائم
مقام وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
افزود :منظ��ور از «ارتقای س�لامت» ،امید به
زندگی ،کاهش مرگ و میر کودکان و مادران،
جلوگیری از مرگ نابهنگام و زودرس اس��ت و
در عین حال افزایش کیفیت زندگی نیز در این
ش��اخص جا میگیرد .دکتر حریرچی با بیان
این مطلب که ماموریت دیگر ما حفظ کرامت
مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه اس��ت،
اظهار کرد :در برنامهریزیها هدفگیریمان آن
بوده که خانوادهها دچار هزینههای کمرشکن
س�لامت نش��وند که ب��ا اجرای ط��رح تحول
نظام س�لامت به این شاخص دست یافتيم و
پرداخت��ي از جيب م��ردم در اين حوزه به ۳۸
درصد رسيده است .وی مدیریت کاهش هزینه
در حوزهه��ای درم��ان ،دارو و تجهی��زات را از
سیاس��تهای اصولی وزارت بهداشت در ادامه
اج��رای طرح تحول عنوان کرد و یادآور ش��د:
باید تغییر دیدگاه دهیم و از تبدیل ش��دن به
دستگاههای هزينهمحور بپرهيزيم .در ابتدای
این جلس��ه که در سالن «قلم» دانشگاه علوم
پزشکی مازندران برگزار شد ،دکتر سیدعباس
موسوی ،رئیس این دانشگاه با اشاره به تالش
و اهتمام انجام ش��ده در عرصه سالمت استان
مازن��دران و رضایت مردم گفت :طرحی با این
گستردگی ش��اید دارای نقاط ضعفی باشد اما
ما وظیف��ه داریم تمام تالش خود را برای رفع
مشکالت موجود به کار گیريم.

