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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 حذف کپی شناسنامه و کارت ملی
 در ارائه خدمات دولتی

 رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت 
کشور اعالم کرد: به زودی دریافت کپی شناسنامه 
و کارت مل��ی در ارائه خدمات دولتی در کش��ور 
حذف می ش��ود. به گزارش ایس��نا، امیر شجاعان 
در همایش توس��عه دولت الکترونیک در زاهدان 
گفت: محور توس��عه دول��ت الکترونیک، وزارت 
کش��ور و زیرمجموعه آن در استان ها است، لذا با 
توج��ه به تحوالت جامعه جهانی ، موضوع دولت 
الکترونیک باید در اولویت امور باشد. وی ضمن 
تاکید بر آمادگی جدی دس��تگاه ها بر اس��تفاده از 
فن��اوری دول��ت الکترونی��ک از مهمترین اهداف 
 توس��عه دولت الکترونی��ک را ارتقا به��ره وری و 
رضایت من��دی ش��هروندان عنوان ک��رد و ادامه 
داد: تحقق دولت الکترونیک در کش��ور به توسعه 
مشارکت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک 
می کند. شجاعان تصریح کرد: دولت الکترونیک، 
نقش مهم��ی در کاهش بس��یاری از معضالت از 
جمله جلوگی��ری از فس��اد اداری دارد. هدف از 
دولت الکترونیک بهبود کارای��ی دولت، مدیریت 
اطالعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر 
به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق 
 در دسترس قراردادن اطالعات و مشارکت آنها در 

تصمیم گیری های عمومی است. 

   اکران فیلم سینمایی»هاری« 
از ۲۳ بهمن ماه 

فیلم س��ینمایی»هاری« س��اخته امیراحمد 
انص��اری از ۲۳ بهمن ماه در گروه س��ینمایی آزاد 
اکران می ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان؛ »هاری« به کارگردانی امیر احمد انصاری 
و تهیه کنندگی مهدی مددکار پس از ۳سال اکران 
می ش��ود. »هاری« نوشته امیرعلی محسنین یک 
اثر اجتماعی اس��ت . »هاری« در فس��تیوال های 
بین المللی معتبری همچون مونترال، تورنتو، لندن، 
اس��تانبول، زنگبار ، کلن، فجر و... حضور داش��ته 
است. گفتنی است؛ پخش فیلم سینمایی»هاری« 
بر عهده نیمروز فیلم به مدیریت مهدی صباغ زاده 
 است. همچنین تماش��ای این فیلم برای افراد زیر

18 سال ممنوع است.

خبرنامه

نخستین جشنواره کودکان »ایران و 
مالزی« در کواالالمپور برگزار می شود

 نخستین جش��نواره مشترک کودکان ایران و 
مالزی به مناس��بت بزرگداش��ت انقالب اسالمی و 
 همزم��ان با ایام دهه فجر در رش��ته های مختلف

  قصه گویی و علمی- آموزشی در کواالالمپور برگزار 
م��ی ش��ود. علی محمد س��ابقی رای��زن فرهنگی 
 جمه��وری اس��المی ای��ران درمال��زی در م��ورد 
برنامه های فرهنگی ایام دهه فجر در این کش��ور 
در گفت وگو با ایرنا گفت: نمایش��گاه تصویرگران 
کتاب کودک، آشنا کردن کودکان با مبانی نوین علم 
و فناوری، برپایی کارگاه های آموزشی هنرمندان و 
تصویرگران ایرانی برای هنرمندان مالزیایی از جمله 
برنامه هایی اس��ت که با حض��ور یک گروه چهار 
نفره از هنرمن��دان ایرانی فعال در عرصه ادبیات و 
تصویرگری کتاب کودک در مالزی برگزار می شود. 
به گفته وی در این جش��نواره فرهنگی چهار روزه 
برنامه های متنوعی مانند نمایش��گاه تصویرگری 
کتاب کودک با نمایش آث��ار هنرمندان تصویرگر 
ماالی��ی- ایرانی و برپایی کارگاه های آموزش��ی 
ب��ا حضور هدی حدادی، نس��یم ن��وروزی، کمال 

طباطبایی و علی بوذری اجرا می شود. 

 پخش ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
 به ۳ زبان

  تفاهم- گروه فرهنگی: ویژه برنامه »س��ینما 
آی فیلم« در ایام دهه فجر با محوریت رویدادهای 
س��ی و شش��مین جش��نواره فیلم فجر به سه زبان 
فارس��ی، انگلیس��ی و عربی به روی آنتن می رود.  
ویژه برنامه »س��ینما آی فیلم« به تهیه کنندگی وحید 
رونق��ی و محم��د تنکابنی از اس��تودیوی پردیس 
ملت به همراه پوش��ش نشست های خبری فیلم ها 
ب��ا حضور عوامل تولید و نی��ز گفت وگو با مدیران 
جش��نواره و منتقدان پخش می ش��ود و به بررسی 
اتفاقات جش��نواره، حواش��ی و معرف��ی فیلم های 
در ح��ال اکران ب��ا حضورعوام��ل و بازیگران آن 
می پ��ردازد. »س��ینما آی فیل��م« که ب��ه صورت 
سه زبانه )فارسی، انگلیسی و عربی( تهیه می شود، 
در کانال های عربی و انگلیس��ی با یک روز تأخیر 
پخش می ش��ود، اما نسخه فارسی هر برنامه همان 

شب روی آنتن می رود. 

خبرنامه

مشاور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از تصمیم شورای سیاستگذاری 
طرح اشتراک نشریات برای تعطیلی این طرح خبر داد و علت آن را نیز تمایل 
مدیران نشریات به یارانه مستقیم عنوان کرد. مهران عباسی انارکی- مشاور 
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
گفتگو با مهر، در پاسخ به این پرسش که قرار بود کمیته سیاستگذاری طرح 
اش��تراک نشریات کشور 1۵ دی ماه امسال درباره سرنوشت این طرح  که 
فعالیت آن از 1۵ آذرماه موقتًا یک ماه متوقف شده بود  تصمیم گیری و نظر 
نهایی خود را در این باره اعالم کند. آیا این تصمیم اتخاذ شده است یا خیر؟ 
گفت: بله، 1۵ دی ماه امس��ال تصمیم گرفته شد که طرح اشتراک نشریات 
1۵ بهمن ماه امسال تعطیل شود و این اتفاق چند روز پیش افتاد و این طرح 
تعطیل ش��د. رئیس هیئت مدیره موسسه مطبوعاتی نشرآوران اضافه کرد: 
این تصمیم در پی درخواس��ت خود اهالی مطبوعات که از طریق انجمن ها 
و تشکل های صنفی مختلف این حوزه به شورای سیاستگذاری طرح ارائه 
شد و پس از بررسی هایی که صورت گرفت، اتخاذ شده است؛ دلیل اصلی 
آن هم این بود که اهالی مطبوعات به سمت پرداخت یارانه مستقیم، بیشتر 

تمایل نشان می دادند تا اجرای این قبیل طرح های حمایتی. 
مش��اور معاون امور مطبوعات��ی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و 
 ارش��اد اس��المی در عین حال اطمینان داد که تعهدات مال��ی این طرح با 

مشارکت کنندگان آن، تسویه و مابه  التفاوت مبالغ مربوطه، به حساب آنها 
واریز خواهد ش��د و در این باره تاکید کرد که این کار هم پس از بررس��ی 
دقیق و راستی آزمایی در خصوص ارسال نشریات به مشترکین و دریافت 

نش��ریات توسط آنها، انجام خواهد ش��د. یادآوری می شود، آذرماه امسال 
»س��میرا بندگان« مدیر طرح اشتراک نشریات کشور گفته بود: با توجه به 
مصوبه یک آذر ۹۶ کمیته سیاستگذاری طرح اشتراک نشریات، از 1۵ آذر 
تا 1۵ دیماه امسال، امکان خرید نشریات موجود در سامانه اشتراک و تمدید 
دوره اشتراک آن ها در این طرح، میسر نیست تا در این مدت یک ماهه، با 
بررسی نظرات مدیران رسانه ها، نسبت به ادامه یا توقف آن، تصمیم گیری 

الزم انجام شود. 
وی ضمن اذعان به این نکته که حضور نشریات در این طرح نسبت به 
سال ۹۵ کمتر شده است، درباره دلیل هم عنوان کرده بود: دارا بودن ضریب 
کیفی باال و بر اساس شیوه جدید در سال ۹۶، نظم در انتشار و داشتن لیست 
بیمه برای نش��ریات با دوره انتش��ار روزنامه، هفته  نامه و دوهفته  نامه، شاید 
علت اصلی کاهش تقاضای نشریات بوده است. همچنین به گفته مدیر طرح 
اشتراک نشریات کشور بودجه مصرف شده در سامانه اشتراک نشریات کشور 
در سال ۹۶ بسیار کمتر از مقداری بوده که در سال گذشته و با نظر نمایندگان 
تش��کل های مدیریتی مطبوعات برای آن در نظر گرفته شده بود؛ به عبارت 
دقیق تر در حالی که در س��ال گذشته بودجه ای در حدود ۲۰ میلیارد تومان 
برای اجرای طرح اشتراک نشریات در نظر گرفته شده بود، تا آذرماه امسال 

تنها در حدود ۴ میلیارد تومانش، برای طرح هزینه شده است.

مشاور معاون مطبوعاتی خبر داد

طرح اشتراک نشریات پس از ۴ سال تعطیل شد
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استان خوزستان ویژه 

مهندس پورهنگ- مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون :

 ورزش باعث ایجاد نشاط و انگیزه بین کارکنان می شود
آیی��ن اختتامیه نهمی��ن المپیاد فرهنگي ورزش��ی 
کارکنان ش��رکت بهره برداری نفت وگاز مارون یادواره 
ش��هدای انقالب اسالمی وهشت س��ال دفاع مقدس با 
حضور مدیر عامل این ش��رکت و مدیر عامل باش��گاه 
فرهنگی ورزشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
سالن آمفي تئاترشهرک نفت برگزار شد . مدیر عامل این 
شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقالب 
اسالمي، امام خمیني)ره( و ش��هداي انقالب، گفت: در 
کنار تولید نفت خام، اشاعه فرهنگ ورزش بین کارکنان 

وفرزندان آنها جزو برنامه های امور ورزش��ی ما است، 
چرا که ورزش بر ایجاد  نشاط و انگیزش کاري کارکنان 
تاثیر مي گذارد. مهندس جهانگیر پورهنگ با اش��اره به 
اینکه ورزش مکمل فعالیت های عملیاتی و واحدهای 
 فنی کارکنان صنعت نفت است، افزود: شرکت بهره برداری

 نفت گاز مارون امس��ال با اختصاص بودجه اي حدود 
8 میلیارد ریال براي برگزاری اردوهای مختلف تمرینی 
قبل وبعد مس��ابقات، زمینه آماده سازی کارکنان براي 
مس��ابقات ورزش��ی را فراهم کرد و امیدواریم بتوانیم 

این مس��ابقات را در آینده به نحو مطل��وب تر برگزار 
کنیم. گفتني اس��ت؛ در این تورنمن��ت، بیش از ۲۰۰۰ 
نفر از کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون و 
اعضاي خانواده هاي آنها در رده هاي سني مختلف به 
رقابت پرداختند .در پایان عالوه بر برترین های نهمین 
المپیاد ورزشی کارکنان شرکت بهره برداری نفت وگاز 
مارون در1۹ رشته ورزش��ی در کالس آقایان، بانوان، 
فرزن��دان کارکنان وهمس��ران، از نفرات برتر مس��ابقه   

قرآن و عترت نیز  تقدیر بعمل آمد.

تفاهم- گروه اجتماعی: رئیس سازمان غذا و 
دارو گفت: امروزه بیش از ۹۰ درصد از داروها را 
از لحاظ تعداد در داخل کشور تولید می کنیم و در 
بین کشورهای منطقه کشوری هستیم که بیشترین 
داروی مورد نیاز خود را تامین می کنیم. غالمرضا 
اصغری، رئیس س��ازمان غذا و دارو در نشس��ت 
خبری که به مناس��بت دهه فجر برگزار شد، ضمن 
تبریک این ایام، اظهار داشت: شعار اصلی انقالب 
اس��المی اس��تقالل آزادی و جمهوری اس��المی 
 ب��وده اس��ت، در اوایل انقالب اکثر ش��رکت های 
داروس��ازی چن��د ملیت��ی بودن��د اما ب��ا تالش 
 متخصص��ان کش��ور اکن��ون اکثر این ش��رکت ها 

توسط متخصصین داخلی اداره می شود. 
وی گف��ت: اگر ده��ه چهارم انق��الب را با 

گذشته مقایسه کنیم می بینیم که در زمان انقالب 
اکثر ش��رکت های دارویی خارج��ی بودند و بعد 
از انقالب از کش��ور خارج شدند. بعد از انقالب 
داروسازان و نیروهای تحصیل کرده داروسازی 
توانس��تند چرخ��ه دارو را بچرخانن��د در بی��ن 
کش��ورهای منطقه کشوری هس��تیم که بیشترین 
داروی مورد نیاز خود را تامین می کنیم. رئیس 
س��ازمان غ��ذا و دارو با بیان این ک��ه دارو یک 
ابزار استراتژیک در جهان است گفت: تولید دارو 
در کش��ور یکی از موفقیت های انقالب اسالمی 
 محسوب می شود و امیدواریم در سایر حوزه ها 
نی��ز ش��اهد پیش��رفت باش��یم. اصغ��ری افزود: 
امیدواریم در س��ایر حوزه ها نیز مانند دارو عمل 
کنیم. به طور مثال در حوزه آرایش��ی و بهداشتی 

عقب هس��تیم و کمتر از ۵۰ درصد نیاز کش��ور 
را تولی��د می کنیم و الزم اس��ت از تجارب دارو 
در این صنعت اس��تفاده ش��ود. وی تصریح کرد: 
درحال حاض��ر ۳۰ درصد رقم ریال��ی بازار به 
داروه��ای خارجی اختص��اص دارد ک��ه برای 
واردات ۴ درص��د داروه��ا اختص��اص یافت��ه 
اس��ت. اگر قرار بود ۹۴ درص��د دیگر داروهارا 
وارد کنیم، ارز زیادی از کش��ور خارج می ش��د 
و درح��ال حاضر یک میلیارد و دویس��ت هزار 
دالر صرف تهیه این داروها می شود.وی درباره 
کمبود داروی بیماران مبتال به پارکینسون، گفت: 
یک��ی از مواردی که س��ازمان رصد می کند آمار 
کمبودهای دارویی اس��ت. این کمبودها به س��ه 
روش انجام می ش��ود و در حال حاضر بین ۶۰ 

تا ۶۵ قلم کمبود دارویی در کش��ور وجود دارد. 
این رقم قابل برطرف شدن است. اصغری افزود: 
اقالم دارویی به دس��ته تقسیم می شوند. یکی از 
این موارد داروهایی هس��تند ک��ه تولید داخل و 
وارداتی هس��تند و برخی از بیماران و پزش��کان 
اصرار دارند که داروی خارجی را مصرف کنند.

داروی پارکینسون تولید داخل نیز دارد و مشکل 
بیمار را برطرف می کند.

اصغ��ری ادامه داد: اقالم دیگر نیز داروهایی 
هستند که کمبود واقعی دارند و سیستم در تنظیم 
بازار دچار مشکل می شود و به هر دلیل مصرف 
آن ها افزایش پیدا می کند یا ماده اولیه آن نرسیده 
یا در گمرک و هنگام ترخیص با مش��کل مواجه 

شده است.

تولید ۹۰ درصدی داروها در داخل کشور     

    


