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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

 رویکرد »تسامح یا تساهل صفر« که از دهه 1990 در آمریکا و اروپا به کار 
گرفته شده است، بر برخورد قاطعانه ، بدون اغماض و بخشش توسط پلیس 
اجازه رشد و  ترتیب  تاکید دارد و بدین  و سیستم نظارتی و دستگاه قضا 
گسترش تخلفات کوچک و تبدیل آن به جرایم و مفاسد بزرگ داده نمی 

شود.
در دورانی که جرایم و تخلفات افزایش یافته است و حس و ادراک ناامنی 
و فساد بیش از گذشته احساس می شود، تغییر در رویکردهای نظارتی ، 
قضایی و پلیسی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و رویکردهای سخت 
گیرانه تری بایست نسبت به گذشته در دستگاه های نظارتی قضایی و پلیسی 
رویکردهای  از جمله  های شکسته«،  »پنجره  تئوری  شود.  حاکم  کشورها 
پلیسی و قضایی است که بر طبق آن نباید اجازه داد تا شهروندان احساس 
کنند پلیس و دستگاه قضایی ونظارتی نسبت به انحرافات ، تخلفات و جرایم 
بی توجه هستند و باید نشان داد که نظام کنترل اجتماعی نسبت به هشدارها 

حساس هست. 
در پی انتشار مقاله ویلسون و کیلینگ در سال 1982 که باعث گسترش 
بحث ها بر سر رویکردهای پلیسی وانضباطی قاطعانه در برخورد با تخلفات 
وجرایم شد، رویکرد تسامح صفر برای اولین بار در شهر نیویورک در پیش 
گرفته شد. براساس این رویکرد، نیروهای پلیس، دستگاه قضا و مسوولین 
تا بزرگترین جرایم  بلیط مترو  از نپرداختن  با کوچکترین تخلفی  نظارتی، 
اقتصادی،  یا مفاسد کالن  و  ، خرید و فروش مواد مخدر  همچون جنایت 

درسریع ترین زمان و با عزم وجزم قاطعانه برخورد می کنند.
سیاست تسامح صفر بر این مبنا استوار است که حتی تخلفات و مفاسد و 
رشوه های خرد و جزیی هم باید تعقیب شوند و هر فساد کوچکی بسیار 
افزایش جرایم بزرگ،  جدی و مهم تلقی می شود. زیرا که یکی از دالیل 
تسامح و اغماض نسبت به تخلفات کوچک است. بدین منظور با اتکا به روش 
های نظارت و بازرسی هرچه شدیدتر ، تالش می شود تا کوچکترین تخلف و 
فسادی کشف و مجرم به شدت مجازات گردد. در این روش واکنش کیفری 
نسبت به تخلفات بسیار جدی و قاطعانه است. از همین رو احساس مصونیت 
از تعقیب، از میان خواهد رفت. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با 
ضمانت اجراهای سنگین و عدم مسامحه قضایی از جمله دیگر ویژگی های 
این رویکرد در نظام کنترل اجتماعی هستند. در این رویکرد بایستی برخورد 

با یک تخلف قاطعانه، علنی و بدون هرگونه اغماض و بخشش باشد.
زمانی که در دهه های 1980 و 1990 میالدی، شهروندان آمریکایی احساس 
می کردند که تخلفات اجتماعی و اقتصادی و بزهکاری های جزئی به صورت 
مداوم در حال افزایش است، مدیران قضایی و اداری به این نتیجه رسیدند 
که بایستی با برخوردهایی قاطعانه، احساس امنیت را به اذهان شهروندان 
میزان جرایم جزیی در محدوده هایی همچون  این دوران،  در  بازگردانند. 
ایستگاه های مترو افزایش یافته بود و تعداد آن تا حدی باال رفته بود که 
برخی شهروندان هراس داشتند که برای رفت و آمد خود از مترو استفاده 
کنند. از همین رو نیروهای پلیس با حمایت دستگاه های قضایی دست به 
برخوردهایی قاطعانه و جدی با هر تخلفی از کوچک تا بزرگ زدند و نشان 
دادند که نظام کنترل اجتماعی با قاطعیت از نظم و امنیت شهروندان دفاع 

می کند و بدین ترتیب آمار جرایم به صورتی محدود کاهش یافتند.
هرچند این نوع برخورد با جرایم، در مواردی مشکالتی را نیز ایجاد می کرد و 
چه بسا افرادی که به اشتباه مجرم دانسته شده و با آنان برخوردهایی شدید 
صورت گرفت؛ اما به هر ترتیب این سیاست سختگیرانه باعث شد تا در سال 
2001، پلیس فدرال این کشور، شهر نیویورک را به عنوان امن ترین شهر 
آمریکا نامگذاری کند و نیویورک پس از حمالت یازدهم سپتامبر دچار بی 

نظمی و آشفتگی چندانی نشود. 

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

عبدالرضا رحمانی فضلی :

هیچ گونه نگرانی در تامین 
کاالهای اساسی نداریم

نیروهای مسلح باید هر سال 
قوی تر شوند
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توجه ویژه به مرزهای زمینی 
برای کاهش عوارض تحریم
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سال ۹۷ سال دشواری برای 
4شهرداری بود

دکتر محسنی بندپی :

همه مسئوالن موظفند
 رفاه و آسایش مردم را 

فراهم کنند

تصمیم آخر مجمع بعد از عید
ــارزه  ــیون مب ــه کنوانس ــاق ب ــه الح ــاره الیح ــری درب تصمیم گی
بــا جرائــم ســازمان یافته فراملــی )پالرمــو( در مجمــع تشــخیص 

مصلحــت نظــام بــرای چهارمیــن بــار بــه تعویــق افتــاد و ...
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خام فروشی بدون توجه به نیاز 
صنایع پتروشیمی

ــزوده  ــره ارزش اف ــیمی زنجی ــد پتروش ــک واح ــی ی ــگ زن کلن
ــه ... ــواد اولی ــه م ــده ک ــی زده ش ــیمی در حال ــت پتروش صنع
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نیروی انتظامی به سمت 
جوان گرایی حرکت می کند

فرمانــده نیــروی انتظامــی دربــاره انتصــاب هــا در نیــروی 
ــراد  ... ــود اف ــا خ ــه ب ــورتی ک ــا مش ــت: ب ــی گف انتظام
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ورزشی 6

والیبال  لیگ  برای  پلی آف  برگزاری 
درست نیست

ــاور اســت برگــزاری رقابت هــای  ــر ایــن ب کارشــناس والیبــال ب
لیــگ بــه صــورت پلــی آف درســت نیســت چــرا کــه امکانــات 

الزم در ایــن زمینــه وجــود نــدارد...

داریوش جهان بین - مدرس دانشگاه

ضرورت تساهل صفر در مبارزه با مفاسد اقتصادی

یادداشت

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی در معرض رسیدگی به لوایح 
پالرمو و CFT قرار گرفته که قباًل طوفان چنین امتحانی از مجلس عبور 
کرده و با تصویب همین لوایح در بهارستان یک گام در حوزه قانونگذاری 

برداشته شد.
تصویب  به  لوایح  این  تا  شد  وارد  نمایندگان  و  مجلس  بر  که  فشارهایی 
نرسد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حال تکرار است و این بار 
طیف مخالفان فضاسازی ها برای رد این لوایح را تا خود اعضای مجمع هم 
کشانده اند و برخی از اعضا نیز بیانیه ها و استدالل های مخالفان را تکرار 
می کنند. تصویب یا رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به 
قهرمان سازی از مجمع و یا اعضای آن نخواهد شد، اما سرنوشت کشور را به 

غایت در حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی متأثر خواهد کرد.
با درک واقع بینانه از شرایط بین  المللی و نیز شرایط اقتصادی و معیشتی 
در کشور و همچنین ضرورت اصالح ساختاری نظام بانکی با هدف ارتقا 
به شاخص های بین المللی در حوزه بانکداری، تصویب این لوایح ضرورت 
در شرایط فعلی  با جهان خصوصاً  امکان تعامل سازنده  یافته و  بیشتری 
برجام را فراهم خواهد کرد. اگر چه جمهوری اسالمی ایران بارها مواضع 
خود را درخصوص محور مقاومت و نیز سیاست های منطقه ای خود بیان 
داشته و در عمل نیز دیپلماسی و نیز اقدامات میدانی اش مبتنی بر تقویت 
صلح و امنیت منطقه بوده است، اما الحاق به کنوانسیون هایی که ضرورت 
امنیت ساز  اقدامات  با  را  پیام های متضادی  بین المللی شده است،  جامعه 
جمهوری اسالمی در مقابل تروریسم منطقه ای به سطوح مختلف بین المللی 
مخابره خواهد کرد. بخش مؤثری از مخالفان تصویب لوایح چهارگانه از اول 
و  به کف خیابان کشاندند  را  ناشیانه سطح مخالفت ها  اقدام  نیز در یک 
مباحث کارشناسی موافقان را با همه استحکام آن به محاق بردند تا کمتر 
شنیده شوند. اگر چه صدای مخالفان در مقاطعی بلندتر از استدالل های 
لوایح  تصویب  اما  فراگیر شد،  ملی  تریبون های  و  ملی  موافقان در رسانه 
نشان داد که مراکز مهم تصمیم گیری چون مجلس، شورای  در مجلس 
نگهبان و مجمع نباید متأثر از تصمیم گیری های هیجانی سرنوشت کشور و 
واقعیت های جهانی را نادیده گرفته و سمت و سوی هیجانی به تصمیمات 

خود بدهند.
به  تنها  نه  لوایح  این  کردن  سیاسی  مخالفان،  هیاهوهای  از  نظر  صرف 
مصلحت کشور نبوده بلکه نگرانی های فزاینده کشور را درخصوص وضعیت 
اقتصادی و مناسبات خارجی دامن می زند. در این برهه مهم که مقامات 
ارشد کشورهایی نظیر چین، روسیه، هند، ژاپن و... در دیدارهای رسمی 
حوزه های  در  ایران  با  را  خود  آتی  تعامالت  کشورمان  مقامات  با  خود 
تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری مبتنی بر تصویب این کنوانسیون ها بیان 
می دارند، چنین ظرفیتی را بیشتر برای تقویت مناسبات خود با ایران و 
پرهیز از ریسک تسری تحریم ها به حوزه های ملی خود ارزیابی می کنند. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با انباشتی از تجربیات و دانش اعضای خود 
و نیز انبوهی از استدالل های کارشناسی موافقان و مخالفان اکنون در مقام 
و موقعیتی از نظر تصمیم گیری قرار دارد که کشور را از این فراز تاریخی 
عبور داده و با تصویب این لوایح تالش های ارزنده دولت، مجلس و سایر 
ارکان نظام را برای تعامل سازنده با جهان و تقویت مناسبات اقتصادی کشور 
مخدوش و بی اثرتر نسازند. تصویب این لوایح توسط مجمع، ارزش افزوده ای 

در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد برای ایران ایجاد خواهد کرد.

 علیرضا رحیمی-  عضو هیأت رئیسه مجلس

مصلحت عبور از فراز تاریخی

نگاه
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ای  سابقه  غرب  و  شرق  بلوک  رقابت   
بروز  و  زمان  گذر  با  اما  دارد  تاریخی 
الملل  بین  نظم  نوظهور،  های  بحران 
دستخوش تحوالتی شده که در گذرگاه 
ها،  ائتالف  از  حاصل  تقاطع  و  ونزوئال 
سازمان ملل متحد و اصالح ساختارها 

شاهد آن هستیم.
را  سوریه  بحران  اخیر،  دهه  در  شاید   
های  قدرت  مواجهه  نخستین  بتوان 
نظم  که  دانست  جهانی  و  ای  منطقه 
نوین بین المللی را هدف گرفت و عاملی 
شد تا جامعه بین المللی برای تغییر یا 

اصالح آن حرکت کند.
بویژه از زمانی که روسیه هم وارد این 
عرصه شد و به صورت آشکار در مواجهه 
با ساخته برخی کشورهای عربی و غربی 
شاید  پدیده  این  کرد.  می  پیدا  ورود 
های جنگ  قدرت  تقابل  آغازین  نقطه 
اتحادهای  و  بود  معاصر  دهه  در  سرد 

جدیدی هم شکل گرفت.
آمریکا به همراه برخی شرکای اروپایی 
علیه  مدت  این  در  کوشید  همچنین 
متحدان روسیه در منطقه قطعنامه ای 
در شورای امنیت صادر کند که با وتو 
هایی  قطعنامه  مقابل،  در  و  شد  روبرو 
که در کمترین شکل ممکن، تعرضی به 
رژیم صهیونیستی می داشت را وتو یا 

مسدود کرد.
رفتار کاخ سفید باعث شد تا کشورهای 
مخالف یکجانبه گرایی آنها، در مجمع 

خود  به  را  اتحاد  یک  شکل  عمومی 
خالف  بر  مورد،  چند  در  و  بگیرند 
رای  آمریکا،  تهدید  حتی  و  پافشاری 
متعارض به درخواست واشنگتن دادند.

با تداوم بحران سوریه و یاس جبهه غربی 
ایستادگی  همچنین  و  رژیم  تغییر  در 
روسیه در برابر قطعنامه هایی که صرفا 
هدف سیاسی داشت، بازی جدیدی به 
نام حمالت شیمیایی شروع شد و این 
مساله در سناریوی مسمومیت سرگئی 
اسکریپال افسر کی جی بی در سالزبری 
اصلی  که هدف  رسید  اوج  به  انگلیس 
پیروزی  اکتساب  و  روسیه  تضعیف  آن 

در محورهای دیگر بود.
از این رو، کشورهای غربی بدون یافتن 
شواهد کافی و تنها بر حسب ادعاهای 
سرویس جاسوسی انگلیس، در اقدامی 
هماهنگ، علیه روسیه تنبیهاتی اعمال 
کردند که اخراج دیپلمات های روسیه از 
آمریکا و چند کشور اروپایی و همچنین 
وضع تحریم علیه این کشور نمونه های 

آن بود.
در  ترامپ  دونالد  آمدن  کار  روی  با 
به  نسبت  وی  های  سیاست  آمریکا، 
سرساز  درد  المللی  بین  های  سازمان 
پیمان  از چندین  ای که  گونه  به  شد، 
کمکی  بودجه  شد؛  خارج  المللی  بین 
به آژانس های وابسته به سازمان ملل 
را  قدس  کرد؛  قطع  یا  داد  کاهش  را 
پایتخت رژیم اشغالگر دانست و پیمان 

با  ای  هسته  برد  میان  های  موشک 
اینها  کنار  در  کرد.  تعلیق  را  روسیه 
هم  را  متحد  ملل  سازمان  اصالحات 

خواستار شده بود.
به  چین  و  روسیه  اما  مقابل  طرف  در 
حق  دارای  و  جهانی  قدرت  دو  عنوان 
وتو در شورای امنیت بر خالف آمریکا، 
اتحادی نرم را شکل داده اند و به جای 
برای  نظامی  گزاف  های  هزینه  آنکه 
حمله به کشورها بپردازند که در نهایت 
سعی  باشد،  نداشته  دستاوردی  هم 
حول  را  متعددی  کشورهای  کردند 
قوانین بین المللی و حراست از منشور 

ملل متحد گرد هم آورند.
به  نزدیک  آمریکا  کرد  اعالم  ترامپ 
هشت تریلیون دالر در خاورمیانه برای 
هزینه جنگ با تروریسم صرف کرده که 
دستاوردی نداشته است و همان گونه 
آمریکا  کاران  محافظه  اجتماع  در  که 

با  بود  مجبور  نهایت  در  کرد،  مطرح 
چراغ خاموش در باند فرودگاه فرود آید.

در شرایطی که دولت جدید آمریکا در 
به  شدیدی  فشار  تحت  کشور  داخل 
نام احتمال تبانی یا دخالت روسیه در 
قرار  ترامپ  پیروزی  و  انتخابات 2016 
داشت، کاخ سفید هرچند با ظاهرسازی 
سعی می کرد اقدامات خشنی را علیه 
روسیه به کار گیرد و این مساله را به 
حوزه نفوذ این کشور در حیاط خلوت 

خود یعنی آمریکای التین کشاند.
کنون  تا  گذشته  سال   2 از  که  آنها 
تحریم های شدیدی را علیه کاراکاس 
کرده  اعمال  مادورو   نیکالس  دولت  و 
به  را  داخلی  اقتصادی  شرایط  بودند، 
جایی  تا  بردند  پیش  شدن  فلج  سوی 
که یکی از مهره های آنها اعالم ریاست 
جمهوری کرد و به این گونه تالش شد 
تا دولت کودتایی در ونزوئال شکل گیرد.

ونزوئال، جاده متقاطع شرق و غرب در نظم جدید بین الملل

بن  محمد  که   بود  ماه  بهمن   28  
سلمان ولیعهد عربستان سفر دو روزه 
خود را به پاکستان آغاز و پس از آن 
از  که  سفرهایی  کرد؛  سفر  هند  به 
همان ابتدای اعالم با مخالفت بسیاری 
انجام شد.سفر  از مردم این دو کشور 
های  حاشیه  پاکستان  به  سلمان  بن 
اسکورت  از  داشت؛  همراه  به  را  خود 
هواپیمای حامل ولیعهد عربستان در 
توسط  پاکستان  حریم  به  ورود  زمان 
 17 اف  جی  و  اف-16  جنگنده های 
فضای  در  پاکستان  هوایی  نیروی 
این کشور گرفته تا رانندگی »عمران 
که  پاکستان  وزیر  نخست  خان« 
شخصا رانندگی ماشین بن سلمان را 
تا محل کاخ نخست وزیری پاکستان 
به عهده گرفت؛ اما مهم ترین دستاورد 

این سفر که اجرای آن هنوز در هاله 
سرمایه  قرارداد  است،  ابهام  در  ای 
عربستان  دالری  میلیارد   20 گذاری 
در پاکستان می باشد. موج اعتراضات 
مردم پاکستان در بسیاری از شهرهای 
بن  سفر  به  اعتراض  در  کشور  این 
وارد  نفره  کاراوانی هزار  با  سلمان که 
پایتخت پاکستان شده بود به ویژه در 
و  راولپندی، کراچی  آباد،  اسالم  شهر 
سفر  این  های  حاشیه  دیگر  از  الهور 

بوده است. 
پاکستان  به  بن سلمان  از سفر  پیش 
با  کشور  این  مردم  از  نفر  هزاران 
لغو آن  اعتراض به سفر وی خواستار 
استقرار  با  پاکستان  ولی دولت  شدند 
سفر  امنیت  نظامی  نیروی  هزار   20
بن سلمان را تضمین کرد. معترضان 

پاکستانی با حمل پالکاردهایی که در 
آن جمله »ما مخالف سفر قاتل مردم 
یمن و جمال خاشقجی به کشورمان 
نمی کنیم«  استقبال  او  از  و  هستیم 
بودند.  شده  سفر  این  لغو  خواستار 
مقامات  توجه  جلب  برای  سلمان  بن 
پاکستانی طی سخنان در روز اول سفر 

خود اعالم کرد 'من از این به بعد خود 
را نماینده مردم پاکستان در عربستان 
می دانم و به محض برگشت مشکالت 
خواهم  حل  را  پاکستانی  کارگران 
کرد'، سخنانی که فقط جنبه تبلیغاتی 
داشت و مردم و مقامات پاکستان نیز 

این موضوع را زیاد جدی نگرفتند. 

جنگ، هدیه بن سلمان به هند و پاکستان

مهدی میراشرفی :

 پیروز حناچی :
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 FATF خرازی: حساسیت ها به
در ایران تشدید شده است

رویکردهای  به  توجه  با  کرد:  تاکید  روابط خارجی  راهبردی  رئیس شورای 
همراه با فشار غرب، حساسیت شدیدی در ایران در خصوص FATF وجود 

دارد.
مونتین  فرانسوی  اندیشکده  از  هیئتی  دیدار  در  خرازی  سیدکمال  دکتر   
گفت: رویکرد اروپا در قبال برجام، حساسیت ها را مضاعف کرده و موجب 

بی اعتمادی افکار عمومی در ایران به اروپا شده است.
وی تصریح کرد: عملکرد سریع تر اروپا در اجرای اینستکس می تواند فضای 

کنونی را علیه اروپا تغییر دهد.
درباره موضوع سوریه که  روابط خارجی همچنین  راهبردی  رئیس شورای 
محور دیگری در گفت وگوهای امروز بود، گفت: با وجود برخی اختالف نظرها 
بین ایران، روسیه و ترکیه، سه کشور منافع مشترکی در ایجاد ثبات و امنیت 
در سوریه دارند و رایزنی های بین سه کشور در این خصوص مفید و سازنده 

بوده است.
خرازی با اشاره به تشدید لفاظی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه 
ایران نیز تصریح کرد: نتانیاهو برای انتخابات نیاز به نمایش قدرت دارد، اما 
به خوبی می داند که هر گونه تحرک علیه منافع ایران برایش انتحار سیاسی 

خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه همه کشورها باید هدف ایجاد ثبات و آرامش را در سوریه 
پیگیری کنند، گفت: نیروهای خارجی که بدون هماهنگی با دولت سوریه در 

این کشور حضور دارند، باید هر چه سریع تر خاک سوریه را ترک کنند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایجاد بحران در سوریه را در راستای 
منافع رژیم صهیونیستی خواند و در پاسخ به سوالی درباره چرایی سفر بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه به ایران بدون اعالم قبلی گفت: به دلیل رعایت 

مسائل امنیتی، این سفر بدون اعالم قبلی انجام گرفت.
خرازی با اشاره به اینکه ملت سوریه به شدت از تروریسم ضربه خورده است، 
گفت: ملت سوریه از اسد برای ایجاد آرامش و همچنین مقابله با تروریسم 
از تحوالت در  اروپایی  حمایت می کند. وی تصریح کرد: تحلیل دولت های 

سوریه و دیدگاه ملت سوریه واقع بینانه نیست.
خرازی همچنین با اشاره به تحوالت و اعتراضات مردمی در اروپا گفت: منافع 
آمریکا در راستای تضعیف اروپا تعریف شده است و حمایت آمریکا از برخی 
تنش ها و رخدادهای اعتراض آمیز در کشورهای اروپایی در راستای تضعیف 

اروپاست.

به  الحاق  الیحه  درباره  تصمیم گیری 
سازمان یافته  جرائم  با  مبارزه  کنوانسیون 
تشخیص  مجمع  در  )پالرمو(  فراملی 
مصلحت نظام برای چهارمین بار به تعویق 
افتاد و مقرر شد، مجمع در نشست سال 
آینده در این باره تصمیم گیری کند؛ پالرمو 
گروه  با  مرتبط  چهارگانه  لوایح  از  یکی 
اقدام مالی )FATF(  است که پس  ویژه 
از تصویب در مجلس و عدم  تأیید آن در 
مجلس،  دوباره  اصرار  و  نگهبان  شورای 
کار  دستور  در  آن  درباره  تصمیم گیری 

مجمع تشخیص قرار گرفته است.
چهره های جدید در مجمع

با وجود همراهی  دوچهرجدید در مجمع 
دو  دژپسند  فرهاد  و  همتی  عبدالناصر 
چهره اقتصادی دولت و لعیا جنیدی معاون 
حقوقی رئیس جمهور را در مجمع تشخیص 
پالرمو  درباره ضرورت تصویب  تا  مصلحت 
ودر  کنند.  استدالل  مجمع  اعضای  برای 
پالرمو  درباره  مجمع  که  قبلی  جلسه  دو 
جواد  محمد  بود  کرده  برگزار  نشست 
اینکه  به  توجه  با  داشته  حضور  ظریف 
غیبت هایش  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
در جلسات مجمع به 2سال رسیده است؛ 
غایب  هم  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
نشست مجمع بود. به این ترتیب 2رأی از 
در جلسه گذشته مجمع کم  موافق  آرای 
رئیس  بود. حشمت اهلل فالحت پیشه،  شده 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس هم از طرف مجلس در جمع اعضای 
مجمع حضور یافته بود. برای تأیید پالرمو 
اعضای مجمع  از  آرای 53نفر  دو سوم  به 

تشخیص مصلحت نظام نیاز است.
پیشنهاد مجید انصاری برای تعویق 

در رأی گیری
مجید انصاری یکی از موافقان پیوستن ایران 
به FATF  است که بعد از پایان اظهارات 
در  رأی گیری  پیشنهاد  مخالف  و  موافق 
جلسه بعد از عید مجمع تشخیص مصحلت 
نظام را مطرح کرد. این پیشنهاد با موافقت 
سایر اعضا مواجه شد. جلسات مجمع هر دو 
هفته یک بار روزهای شنبه برگزار می شود 
و طبیعتا باید جلسه بعدی 25اسفند برگزار 
به  جلسه  این  اعضا  تصمیم  با  که  می شد 

سال آینده موکول شد.
تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی،  محسن 
مجمع  تأخیر  و  تعلل  از  انتقادها  درباره 
 FATF لوایح  درباره  تصمیم گیری  در 

عجوالنه  تصمیم گیری  نوع  »هر  گفت: 
به دیپلماسی  تأخیر ها  این  غلط است. در 
کشور فرصت داده می شود. نمی شود ایران 
بردارد و طرف مقابل  تنهایی گام هایی  به 
می تواند  تأخیر ها  ندهد.  ضمانتی  هیچ 
سازنده و مفید باشد. کما اینکه می گفتند 
نکنید  بررسی  را   FATF بهمن  تا  اگر 
اثر مثبتش  االن می توانند  چه ها می شود. 
را ببینند.« تعلل مجمع برای تصمیم گیری 
 FATF درباره این لوایح در حالی است که
چهارماهه  مهلت  خود،  اخیر  اجالس  در 
به  پیوستن  برای  تا  داد  ایران  به  دیگری 
گروه ویژه اقدام مالی، لوایح چهارگانه را به 

تصویب برساند.
طرح مجلس برای رفراندوم درباره 

FATF
دولتی ها و طیف گسترده ای از نمایندگان 
مجلس راه چاره FATF را مراجعه به آرای 
عمومی و استفاده از ظرفیت همه پرسی در 
کشیدن  درازا  به  می دانند.  اساسی  قانون 
با وضعیت  لوایح چهارگانه مرتبط  بررسی 
ایران در گروه ویژه اقدام مالی بسیاری از 
چهره های سیاسی را نیز به آخرین راه حل 
یا همان همه پرسی سوق داده است. جمعی 
از نمایندگان اخیرا طرحی درباره برگزاری 
همه پرسی درباره  ۴موضوع تدوین کرده اند 
ایران  پیوستن  سرنوشت  آنها  از  یکی  که 
تی  اف  سی  و  پالرمو  کنوانسیون های  به 
است  قرار  تسنیم،  گزارش  براساس  است. 
این طرح پس از جمع آوری امضا به هیأت 
در  طرح  این  شود.  تقدیم  مجلس  رئیسه 
روزی  ایرانی  هر   ،FATF درباره  ۴محور 

یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه نقدی ماهانه 
2۰۰هزار تومان به جای دالر ۴2۰۰تومانی 
و  اساسی  کاالی  دالر  ۱۴میلیارد  بابت 
تعیین سقف ۷میلیون تومان برای حقوق 
مدیران تدوین شده است. همزمان با انتشار 
سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی  خبر  این 
شورای نگهبان نیز در نشست خبری روز 
شنبه  خود با خبرنگاران به پرسش های آنان 
درباره رفراندوم نیز پاسخ داد. او در واکنش 
به اینکه برخی درباره این لوایح درخواست 
رفراندوم دارند، تصریح کرد: هراسی از این 
موضوع وجود ندارد، اما تا زمانی که مراجع 
قانونی وظایف خود را انجام نداده اند بیان 
دید  باید  و  ندارد  موضوعیت  مسئله  این 
تصمیمی  چه  مصلحت  تشخیص  مجمع 

می گیرد.
اصالح طلب  سیاسی  فعاالن  از  تعدادی 
مجمع  اعضای  به  نامه ای  در  اخیرا 
تصویب  خواستار  نظام  مصلحت  تشخیص 
یا به رفراندوم گذاشتن آن شده بودند. در 
ماندن  معطل  به  اشاره  با  نامه  این  ابتدای 
الیحه پیوستن ایران به جرائم سازمان یافته 
فراملی موسوم به پالرمو و نگرانی از وضعیت 
حال و آینده کشور آمده بود: »کنوانسیون 
جرایم  با  جهانی  مبارزه  درباره  پالرمو 
سازمان یافته، تاکنون به تصویب ۱۸۰کشور 
آن  در  عدم عضویت  است.  رسیده  جهان 
پذیرش  و  ایران  کردن  منزوی  به معنای 
با  اسالمی  جمهوری  مناسبات  در  اختالل 
۱۸۰کشور جهان به شمول چین، روسیه، 
هند، همسایگان و سایر کشورهای دوست 
خواهد بود.« در نهایت نیز پیشنهاد شده بود 

»چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت 
اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان 
به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می توانند 
رد یا تأیید آن را به همه پرسی ملت ایران 

بگذارند.«
رئیس جمهور هم در بخشی از سخنان خود 
در راهپیمایی 22بهمن سال گذشته با اشاره 
به برخی موارد اختالفی در کشور گفته بود: 
و  برداشته  را  بست ها  بن  اساسی  »قانون 
قانون  اصل59  دارد.  بزرگی  بسیار  ظرفیت 
اساسی می گوید یکی از موارد قانونگذاری و 
اعمال قوه مقننه مراجعه به آرای مستقیم 
اختالف  مسئله  دو  در  اگر  است،  مردم 
را  آرا  صندوق  ندارد.  شعار  و  دعوا  داریم، 
عمل  آن  به  گفتند  مردم  هرچه  بیاوریم، 
کنیم«. اسامی چهره هایی همچون محسن 
آرمین، ابراهیم اصغرزاده، محسن امین زاده، 
سعید  تاجرنیا،  علی  تاجزاده،  مصطفی 
هادی  جالیی پور،  حمیدرضا  حجاریان، 
خانیکی، عبداهلل رمضان زاده، عباس عبدی، 
شهیندخت  و  فراهانی  صفایی  محسن 
موالوردی پای این نامه اخیر اصالح طلبان 
می شود.  دیده  مجمع  اعضای  به  خطاب 
اصل59 قانون اساسی درخواست مراجعه به 
آرای عمومی را موکول به تصویب دو سوم 
همچنین  است.  کرده  مجلس  نمایندگان 
جمهوری  در  همه پرسی  قانون  ماده36 
اسالمی ایران مصوب ۱36۸/۴/۴ می گوید: 
رئیس جمهور  پیشنهاد  به  »همه پرسی 
شورای  مجلس  نمایندگان  از  ۱۰۰نفر  یا 
اسالمی و تصویب حداقل دوسوم نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی انجام خواهد شد.«

مجمع برای چهارمین بار رأی گیری پالرمو را به تعویق انداخت

تصمیم آخر مجمع بعد از عید
خبر

نیروهای مسلح باید هر سال 
قوی تر شوند

مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ما باید با 
حمایت دولت هر سال قوی تر شوند و نباید از مکر و حیله دشمنان غافل شویم.

 سردار سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
)ع(  امام حسین  افسری  دانشگاه  دانشجویان  نفری  هزار  دو  اجتماع  در  که 
سخنرانی می کرد با اشاره به تغییر و تحوالت در سطح نظام بین الملل و روند 
پیش رونده انقالب اسالمی ایران، گفت: از شما دانشجویان مؤمن، خردمند و 
شجاع می خواهم سه موضوع رویدادها، روندها و راهبردها را در مقیاس جهانی 

و منطقه ای و ملی مورد مطالعه، کنکاش، تحقیق و پژوهش قرار دهید.
وی یادآور شد: خصوصاً رویدادهای تأثیرگذار بر معادالت جهانی و منطقه ای 
پس از جنگ جهانی دوم )۱9۴5 میالدی( مانند بوجود آمدن یک رژیم جعلی 
و اشغالی در سرزمین فلسطین در سال ۱9۴۸ توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها 
که عامل بسیاری از جنگ ها و تنش ها و ناامنی ها طی بیش از هفتاد سال 
انقالب های مردم هند در سال  تا  بوده است،  گذشته در منطقه غرب آسیا 
۱9۴۷ و شکل گیری استقالل پاکستان در سال ۱9۴۷ و انقالب کمونیستی 
چین در سال ۱9۴9 و انقالب مردم کوبا در سال ۱959 میالدی و در نهایت 
به  میالدی(   ۱9۷9( سال ۱35۷ شمسی  در  اسالمی  کبیر  انقالب  پیروزی 
رهبری حضرت امام )ره( اولین انقالبی بود که نظام دو قطبی قدرت را نفی 
کرد.دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: امام بزرگوار و 
مقام معظم رهبری، قطب قدرت جدیدی را مبتنی بر فرهنگ و تمدن جدید 
اسالمی و خیزش و بیداری سیاسی و مردم ساالری دینی که فرضیه ای جدید 
در مکاتب سیاسی و دولت سازی است را پایه ریزی کردند و جمهوری اسالمی 
ایران و انقالب اسالمی هم اکنون پس از چهل سال در همین مسیر، مکتب 

مقاومت اسالمی را در منطقه غرب آسیا شکل دهی کرده است.
صفوی با اشاره به ویژگی های نظریه مقاومت در بعد علمی و عملی، افزود: 
نظریه مقاومت یک نظریه قابل اتکا و قابل تکثیر از نظر علمی و عملی است 
و همان نظریه ای است که در سوریه و عراق و یمن توانمندی خود را برای 

شکست ائتالف آمریکایی، غربی – صهیونیستی و عربی نشان داد.
وی اضافه کرد: ما و جبهه مقاومت باید راهبرد دشمنان جهانی مثل آمریکایی ها 
و منطقه ای مثل صهیونیست ها و برخی از کشورهای عربی در جنگ اقتصادی 
و نیابتی و فرهنگی در منطقه را تا چند سال آینده به خوبی بشناسیم و از این 
رویدادها و روندها راهبرد آنان را درست تشخیص بدهیم و یک اجماع و فهم 
مشترک در سطوح باالی کشور برای مقابله دراز مدت با آنها داشته باشیم و 

این طور نباشد که برخی در کشور آمریکا را دشمن ندانند.

روحیه مطالبه گری باید در جوانان 
وجود داشته باشد

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: روحیه مطالبه گری باید در جامعه و 
علی الخصوص در جوانان وجود داشته باشد تا اگر مسئولی خطایی مرتکب شد 

آن مسئول را در مسیر درست قرار بدهند.
 سیدمحمد حسینی در سخنرانی »چهل  سالگی انقالب و گام دوم انقالب« که 
در سالن اجتماعات امیرکبیر دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( برگزار شد، با 
اشاره به نقش عدالت در اجتماع تصریح کرد: کشور ما درگیر مشکالت بسیاری 
است، اما این دلیل برای بی مسئولیت بودن ما در قبال وضعیت کنونی کافی 
نیست.وی افزود: هر چقدر هم شب و سیاهی حاکم باشد، این وظیفه ماست 
که دست روی دست نگذاریم؛ باور ما این است که زمینه رشد را باید خودمان 
مهیا کنیم.وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: در یک مقطع 
زمانی رژیم صهیونیستی، لبنان را اشغال کرد و دوستانی از سپاه خواستند به 
یاری برادران مجاهدمان بروند، اما امام خمینی )ره( نظرشان این بود که نیازی 

به حضور در لبنان نیست، عراق در اولویت است.
وی عنوان کرد: امام خمینی )ره( از ظرفیت حزب اهلل لبنان استفاده کردند و 

انقالب لبنان تأثیر گرفته از انقالب ایران است.
حسینی با تاکید بر اینکه باید به سمت عدالت برویم، اضافه کرد: عدالت نسبی 

قابل  اجراست و عدالت مطلق نیز در عصر ظهور تحقق پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم در 22 بهمن و جشن چهل  سالگی پیروزی انقالب 
اسالمی به مسئوالن فهماندند از شرایط موجود ناراضی هستند، اما بین دولت 

و انقالب تفاوت قائل می شوند.
حسینیث در ادامه ادعا کرد: مردم یک دولت ناکارآمد انتخاب کردند که این 
تصور را ایجاد کرده بود که با یک لبخند به غرب، اقتصاد ما شکوفا خواهد شد. 
نگاه دولت ها به خارج از کشور صدمات فراوانی به نظام وارد کرده است، چراغ 

سبز به غربی ها راه حلی برای رفع مشکالت ما نیست.
وی افزود: در سال آینده انتخابات مجلس شورای اسالمی را در پیش داریم 
و اگر نمایندگان انقالبی به مجلس راه پیدا کنند و تغییرات در نفرات فعلی 
مجلس ایجاد شود، می توان به راه حل هایی برای رفع مشکالت دست پیدا کرد.

حاصل  انقالب،  دوم  گام  بیانیه  کرد:  بیان  دانشجویان  به  خطاب  حسینی 
ساعت ها تحقیق و تفکر اندیشکده ها و مراکز فکری بوده و یک  شبه حاصل 
نشده است.وی مطرح کرد: بار انقالب و جنگ بر روی جوانان بود و رهبری 
نیز بارها اشاره فرمودند عرصه را برای حضور جوانان فراهم کنید؛ امام خمینی 
)ره( با تکیه به همین جوانان، تسلیم وضع موجود نشد و مقابل غرب و شرق 
قیام کرد.وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوال های دانشجویان 
چنین ابراز عقیده کرد: ما در حال حاضر ضعیف ترین دولت و مجلس را در 
پس از انقالب داریم، بعضی از حضرات بجای منافع ملت، منافع شخصی را 
در نظر می گیرند و نتیجه این سیاست، شرایط اقتصادی حال است. مسئوالن 
اشرافی به فکر مستضعفین نیستند.وی اشاره کرد: بعضی از سیاسیون این طور 
به مردم می فهماندند که ما در دنیا یا باید منزوی باشیم یا باید از کشورهای 
غربی تبعیت کنیم ولی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر استقالل کشور 

و در عین  حال روابط بین الملل تأکید دارند.

هیچ گونه نگرانی در تامین
 کاالهای اساسی نداریم

تامین کاالهای اساسی مثل روغن،  نگرانی در  وزیر کشور گفت: هیچ گونه 
شکر و برنج نداریم.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، بعد از برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد 
جزئیات  درباره  خبرنگاران  در جمع  کشور  اقتصادی  تبلیغات  رسانی  اطالع 
تمام  کشور  اقتصادی  رسانی  اطالع  ستاد  جلسه  در  امشب  گفت:  جلسه، 
گیری  تصمیم  باید  که  داشت  وجود  مورد  چند  و  داشتند  همکاران حضور 

می شد.
وی با بیان اینکه یکی از موارد بحث، تنظیم کاال برای ایام عید بود، افزود: 
گزارش گیری که ما از استان ها و استانداران محترم داشتیم در جلسه مطرح 
کردیم و مقرر شد که در فرصت باقی مانده ما همه موارد پیش بینی شده را 

به صورت صد درصد در تمام استان ها تأمین کنیم.
وزیر کشور تاکید کرد: طبق آماری که از استان های کشور به ما رسیده، بیش 
از 95 درصد تأمین شده است و باقی آن نیز ان شااهلل طی چند روز آینده 

تأمین خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به تأمین کاالهای اساسی، اظهار داشت: تأمین کاالهای 
اساسی را نیز در جلسه مطرح کردیم، برخی نگرانی ها نسبت به تأمین این 

کاالها در جامعه وجود داشت.
با  اساسی  کاالهای  تأمین  که  داشتند  تاکید  دوستان  همه  کرد:  تاکید  وی 
جدیت در حال پیگیری است. گزارشی که دوستان جهاد کشاورزی از وضعیت 
شکر داشتند نشان دهنده آن بود که هم موجودی انبارها و هم شکری که االن 

در هفت تپه در حال تولید است به بازار عرضه خواهد شد.
وزیر کشور گفت: در عین حال میزان شکری هم که از خارج از کشور خریداری 

شده در مسیر ایران است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اینها همه نشان از آن دارد که هیچ گونه نگرانی 
در تأمین کاالهای اساسی مثل شکر، روغن، برنج و … نداریم، افزود: البته 
برای سال 9۸ هم پیش بینی های الزم انجام شده است، البته در این حوزه 
باید دقت داشته باشیم که تحت تأثیر القائات برخی از موضوعاتی که به صورت 

شایعه مطرح شده و به آن دامن زده می شود، قرار نگیریم.
وی با یادآوری این نکته »در چند روز گذشته موضوعاتی در مورد بحث موبایل 
و موضوع رجیستری مطرح شده بود«، گفت: در جلسه در مورد این موضوع 
نیز صحبت کردیم و به همگی اطمینان دادیم که موضوع موبایل و رجیستری 
کردن و بحث ثبت و ضبط تمام کاالهایی که وارد کشور می شود باید تابع 

قانون و مقررات باشد.
وزیر کشور اضافه کرد: البته ما باید به تمام کسانی که در این امر فعال هستند 
چه تجار محترم و چه کسانی که به صورت مسافری اقدام به واردات موبایل 
می کنند، پیش از این باید مقررات را ابالغ کنیم و به آنها زمان دهیم تا در آن 
موعد زمانی همه پیش بینی های الزم را انجام دهند تا خدایی ناکرده دچار 

ضرر نشوند.
وی گفت: به هر حال تبعیت از قانون و مقررات به نفع همه است و همگی باید 

به این مهم توجه داشته باشیم.

2

FATF FATF هرتصمیمی درباره
گرفته شود، تبعیت می کنیم

با  خارجه  امور  وزیر 
ما  دوستان  اینکه  بیان 
درباره FATF بر اساس 
بگیرند،  تصمیم  واقعیات 
تصمیمی  هر  گفت: 
تبعیت  ما  بگیرند 
است  خوب  اما  می کنیم 
بدانند که چه آثاری دارد.

وزیر  ظریف  محمدجواد 
حاشیه  در  خارجه  امور 
همایش چندجانبه گرایی 
در سیاست خارجی ایران 
راهبردها  و  ظرفیت ها 
سوالی  به  پاسخ  در 
درخصوص تمدید مهلت 
ایران از سوی گروه ویژه 
در   ،FATF مالی  اقدام 
اظهار  خبرنگاران  جمع 
نگاه  ما  دوستان  داشت: 

کنند و بر اساس واقعیات 
تاکنون  بگیرند،  تصمیم 
اتفاقی  که  می گفتند 
نمی افتد حاال واقعیات را 

می بینند.
تصمیمی  هر  گفت:  وی 
تبعیت  ما  بگیرند 
است  اما خوب  می کنیم 
آثاری  چه  که  بدانند 
پایان  در  ظریف  دارد. 
خاطرنشان کرد: دو سال 
اول  از  که  فرصتی  است 
با آنها توافق کرده بودیم 
اینکه  است.  شده  تمام 
گفتند  چیزی  چه  آنها 
آنها  حرف  به  خیلی  ما 
به  ما  نداریم  کاری 
ارتباطات کشور خودمان 

کار داریم.

FATF ابهامات زیادی درباره توصیه های
FATF به ایران وجود دارد

تشخیص  مجمع  دبیر 
مصلحت نظام تصریح کرد: 
زیادی  ابهامات  و  سؤاالت 
 FATF توصیه های  درباره 
انتظار  وجود دارد، از دولت 
قوی،  دیپلماسی  با  می رود 
در  فروغلتیدن  از  را  کشور 

باتالقی جدید بازدارد.
دبیر  رضایی  محسن   
مصلحت  تشخیص  مجمع 
تعلیق  به  واکنش  در  نظام 
تقابلی  اقدامات  چهارماهه 
در  ایران  علیه   FATF
خود  اینستاگرام  صفحه 
عمومی  مجمع  نوشت: 
دیگر  چهارماه   FATF
تکمیل  برای  ایران  به 
چهل گانه اش  توصیه های 
است  دوسال  داد.  فرصت 
که این سیاست را در پیش 

گرفته اند.

جای  به  گذشته  دوماه  در 
استدالل،  و  فنی  بحث 
و  سیاسی  فشارهای 
مجمع  به  زیادی  رسانه ای 
وارد  مصلحت  تشخیص 
کردند تا تصمیم عجوالنه ای 
گفته  مرتب  شود.  گرفته 
ما  بهمن،  آخر   می شد 
قرار  سیاه  لیست  در  را 
که  حالی  در  می دهند.  
زیادی  ابهامات  و  سؤاالت 
  FATF توصیه های  درباره 
وجود دارد، از  دولت انتظار 
قوی،  دیپلماسی  با  می رود 
در  فروغلتیدن  از  را  کشور 
باتالقی جدید بازدارد.  وقتی 
می توان با کوشش برای رفع 
ابهام و ایجاد شفافیت پیش 
فشار،  از   حجم  این  رفت، 
چه  اولتیماتوم   و  تهدید 

هدفی را دنبال می کند؟

بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
اینکه امنیت پایدار کشور در گرو افزایش 
همواره  گفت:  است،  بازدارندگی  قدرت 
باید مبتنی بر تهدیدات و نیازهای دفاعی 
کشورمان به روز شده و تأمین قدرت کنیم.

 سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
تحقیقات  جشنواره  پنجمین  در  مسلح 
فارسی(  )سلمان  مسلح  نیروهای  صنعتی 
که به میزبانی مؤسسه تحقیقات و نوآوری 
دفاعی برگزار شد، این جشنواره را فرصت 
طرح های  ارتقا  و  ارزیابی  برای  مغتنمی 
نیروهای  نیاز  مورد  صنعتی  و  تحقیقاتی 
مسلح جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد.

دانش  ارزش  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
اساسی  موضوع  یک  عنوان  به  اسالم  در 
یاد  سوگند  قلم  به  خداوند  که  زمانی  از 
پیامبر  به  را  زره  ساخت  علم  و  می کند 
خود داوود نبی )ص( عطا می کند همواره 
است،  بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
خاطرنشان کرد: در قرآن و احادیث، علم 

برتری  عامل  و  قدرت  عنوان  به  دانش  و 
در  حیاتی  موضوع  این  و  شده اند  معرفی 
۴۰ سال عمر با برکت انقالب اسالمی در 
ابعاد و اضالع گوناگون جمهوری اسالمی 
نیز به وضوح دیده می شود و مسئوالن در 
هر سمتی که هستند باید به ارتقا علمی و 
دانش بیاندیشند و آن را با جدیت دنبال 

نمایند.
پژوهش های  جایگاه  اینکه  بیان  با  وی 
دفاعی  صنایع  حوزه  در  ویژه  به  صنعتی 
به عنوان یکی از مؤلفه های کسب قدرت 
مهم  تحقیقاتی  می باشد، گفت: طرح های 
دفاعی به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، 
لحن کشورهای قدرتمند را تغییر می دهد و 
این موضوع نشان دهنده اهمیت تحقیقات 

به عنوان یک اصل قدرت آفرین است.
سرلشکر باقری با اشاره به موقعیت حساس 
جمهوری اسالمی ایران و دامنه تهدیدات 
۴۰ ساله علیه جمهوری اسالمی بیان کرد: 
تغییر  با  همواره  اسالمی  نظام  دشمنان 

از هیچ کوششی  روز شدن  به  و  تاکتیک 
برای ضربه به ایران اسالمی کوتاه نیامده اند 
گرو  در  ما  پایدار  امنیت  اساس  این  بر  و 
افزایش قدرت بازدارندگی است و همواره 
باید مبتنی بر تهدیدات و نیازهای دفاعی 
کشورمان به روز شده و تأمین قدرت کنیم.

بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
اینکه بازدارندگی یک موضوع پویا و رشد 

یابنده است افزود: ما قائل به مشابه سازی 
تجهیزات دفاعی نیستیم و همواره باید با 
تولید دانش، تقویت و توسعه بازدارندگی نو 
شونده، خالقانه، نو و پیش رونده و تکیه بر 
ظرفیت های علمی برآمده از داخل بتوانیم 
امنیت ملی خود را تأمین و حتی فکر گزند 
به جمهوری اسالمی ایران توسط دشمنان 

انقالب اسالمی را از آنها سلب کنیم.

امنیت پایدار کشور در گرو افزایش قدرت بازدارندگی است
و  امنیتی 

دفاعی



اقتصاد
اخبار

خام فروشی بدون توجه به نیاز 
صنایع پتروشیمی

صنعت  افزوده  ارزش  زنجیره  پتروشیمی  واحد  یک  زنی  کلنگ 
پتروشیمی در حالی زده شده که مواد اولیه مورد نیاز این زنجیره با 

وجود نیاز داخلی باال، همچنان عمدتا صادر می شود.
 چندی پیش  کلنگ زنی یک واحد پتروشیمی با ظرفیت تولید ساالنه 
اولیه تولید  اتیلن گالیکول یا همان Meg )مواد  ۲۰۰هزار تن مونو 
محصول PET( و ۲۵ هزارتن مخلوط ای.جی با حضور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
انجام شد. خوراک واحدهای ام.ای.جی، گاز اتان است. محصولی که 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در شهریور سال جاری از دو برابر شدن تولید آن  
خبر داد و گفت: میزان تولید اتان در کشور در سال ۹۲ بالغ بر ۳.۹۸ 
میلیون تن بود که در سال ۹۶ به ۶.۱۱ میلیون تن رسید و پیش بینی 
می کنیم این رقم در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن، در سال ۹۸ به ۱۲.۷۵ 

میلیون تن و در سال ۹۹ به ۱۷.۶ میلیون تن برسد.
ایران در حالی در سال ۹۶ از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ام.ای.جی 
) ماده اولیه تولید PET(، بیش از یک میلیون تن آن را صادر کرده 
است، که در کشور با کمبود PET روبرو هستیم. به نحوی که طبق 
اطالعات سایت Tradmap در سال ۲۰۱۷ میالدی )حدود دی ماه 
سال ۹۵ تا دی ۹۶( میزان واردات PET به کشور ۹۰ هزار تن به 
تولید محصولی  از سویی دیگر  است.  بوده  میلیون دالر  ارزش ۱۰۰ 
محصوالت  دستی  پایین  زنجیره  توسعه  موجب   PET همانند  
پتروشیمی و اشتغالزایی گسترده ای می شود. از ۱ میلیون ۳۰۰ هزار 
تن اتیلن گالیکول تولیدی کشور بیش از ۱ میلیون تن آن صادر شده 
و تنها ۳۰۰ هزار تن آن در داخل مصرف شده است. بنابراین می توان 
گفت تنها یک واحد تولیدی ام. ای. جی کافی است. این در حالی است 
که صادرات یکی از محصوالت نهایی تولید شده از ام.ای.جی که پِت 
نام داشته و در صنعت نساجی و بسته بندی کاربرد فراوانی دارد ارزش 
افزوده بیشتری نسبت به صادرات ام ای جی داشته و تقاضای مطلوبی 

برای آن در داخل وجود دارد.
احمد حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی، با بیان اینکه به نظر می 
رسد با کلنگ زنی اخیر برای پتروشیمی با محصول تولیدی ام.ای.جی 
که هدفی برای تولید پت ندارد، چرخه بی توجهی به زنجیره اتیلن 
گالیکول ادامه دارد، گفت: این بی توجهی در حالی است که طرح های 
همچون پتروشیمی بوشهر و پارس فنل هر کدام با ظرفیت ۵۵۴ تن، 
 PET تنها به صادرات اتیلن گالیکول اکتفا کرده اند و محصوالتی نظیر

در سبد محصوالت این دو پتروشیمی  وجود ندارد.
اتیلن  منو  تولید  در  گالیکول ها  اتیلن  مهم  کاربردهای  افزود:  وی 
استر،  پلی  نخ  تولید  برای  اولیه  ماده  عنوان  به  که  است  گالیکل ها 

چیپس پلی استر و تولید بطری استفاده می شود. 

معاون وزیرکار بااشاره به اینکه دردوران 
تحریم برخی َرسته فعالیت ها با رونق 
شناسایی۲۲رسته  می شوند،از  مواجه 
دوران  این  در  رونق  دارای  فعالیت 
وپیش بینی برنامه های حمایتی از این 

فعالیت ها خبر داد.
نشست  حاشیه  در  منصوری  عیسی   
خانگی  مشاغل  ساماندهی  ستاد 
آخرین  درباره  خبرنگاران  درجمع 
وضعیت جمعیت بیکار و شاغل کشور 
گفت: نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز 
آمار ایران در پاییز امسال ۱۱.۷ درصد 
نیز  بیکار کشور  و جمعیت  اعالم شد 
از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار  کمی بیش 

نفر است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری به تنهایی 
وضعیت  اعالم  برای  دقیقی  شاخص 
نرخ  که  چرا  گفت:  نیست،  بیکاری 
بیکاری متأثر از نرخ مشارکت اقتصادی 
)مجموع  مشارکت  نرخ  وقتی  و  است 
تغییر  کشور(  بیکار  و  شاغل  جمعیت 
این  از  متأثر  نیز  بیکاری  نرخ  می کند 
می یابد.  افزایش  یا  کاهش  شاخص 
بنابراین پیشنهاد می شود نرخ بیکاری 
نباید به تنهایی مالک بررسی وضعیت 

بازار کار قرار گیرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
کشور  در  اشتغالزایی  وضعیت  آخرین 
پاییز  به  منتهی  یکساله  در  نیز گفت: 
کار  بازار  وارد  نفر  هزار   ۶۰۹ امسال 
این  دارد  وجود  که  نکته ای  اما  شدند 

این  از  توجهی  قابل  بخش  که  است 
صنایع  حوزه  در  شده  ایجاد  اشتغال 
غیررسمی  اشتغال  و  کوچک  و  خرد 

است.
وی افزود: طی یکسال گذشته به میزان 
قابل توجهی از نیروی کار در صنعت 
در  اما  است  داشته  ریزش  کارخانه ای 
مقابل اشتغال در حوزه خدمات با رشد 

مواجه بوده است.
از  بخشی  کرد:  تاکید  منصوری 
در  شغل  هزار   ۶۰۰ از  بیش  ایجاد 
بکارگیری  با  پاییز  به  منتهی  یکساله 
کار  بازار  سیاست های  ظرفیت های 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط 
به  ما  نیاز  اما  است  بوده  اجتماعی 
اشتغال بسیار بیش از این میزان است.

اینکه  بیان  با  کار  وزیر  معاون 
هدفگذاری امسال برای اشتغال حدود 
یک میلیون شغل بود، گفت: بنابراین 
به رغم اشتغال بیش از ۶۰۰ هزار نفری 
اما با هدفگذاری اشتغال یک میلیونی 

فاصله داریم.
اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  وی 
نیز   ۹۷ سال  اشتغال  برنامه  درباره 
تصریح کرد: ساالنه نیازمند ایجاد ۸۵۰ 
ضمن  هستیم؛  کشور  در  شغل  هزار 
آینده  سال  برای  هدفگذاری  اینکه 
اما  است  میلیون شغل  ایجاد یک  نیز 
برنامه هایی که در حوزه سیاستگذاری 
دنبال  کار  وزارت  سوی  از  کار  بازار 

می شود بخشی از این اشتغال است.
منصوری تاکید کرد: اجرای سیاستهای 

وزارت کار در حوزه اشتغالزایی نیازمند 
و  دستگاهی  بین  هماهنگی  عامل  دو 

تخصیص منابع است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
کار همچنین درباره سیاست های بازار 
اساس  بر  گفت:  تحریم  دوران  در  کار 
مطالعات و بررسی دقیق ما در دوران 
رونق  با  رشته ها  از  برخی  در  تحریم 
این زمینه ۲۲ َرسته  مواجهیم که در 
این  که  کردیم  مشخص  را  فعالیت 
رسته ها در دوران تحریم رونق را تجربه 

می کنند.
به  را  فعالیت ها  رسته  این  افزود:  وی 
دولت ارائه دادیم تا متناسب با هر یک 
از آنها سیاست های حمایتی بکار گرفته 

شوند.

نرخ بیکاری مالک ارزیابی 
بازار کار نیست

گزارش

توجه ویژه به مرزهای زمینی برای 
کاهش عوارض تحریم

 رئیس گل گمرک ایران گفت: قطعاً اگر بخواهیم از عوارض تحریم ها فاصله 
بگیریم باید به مرزهای زمینی توجه ویژه ای داشته باشیم.

مهدی میراشرفی  در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان در محل 
سالن جلسات شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار کرد: مردم شریف 

خوزستان همیشه و در همه مقاطع تاریخی به کمک کشور شتافتند.
وی با اعالم این خبر که در حال حاضر تولید ناخالص ملی دنیا بر اساس 
افزود: ۱۹ هزار میلیارد  آمار متواتر میانگین ۷۲ هزار میلیارد دالر است، 
دالر آن یعنی یک چهارم حجم تجارت است و اهمیت تجارت با این رقم 

مشخص می شود.
رئیس گل گمرک ایران تصریح کرد: در حال حاضر رشد تجارت بر سایر 
رشدهای مباحث اقتصادی فزونی گرفته و کشورهایی که حتی در تولید 

مزیتی نداشته باشند با ورود صحیح به عرصه تجارت منتفع می شوند.
میراشرفی با اشاره به اینکه ایران هشت و نیم درصد منابع دنیا و خوش 
نقشه ترین کشور است، ادامه داد: خوشبختانه استان خوزستان به اندازه 
یک کشور پتانسیل دارد که باید از این ظرفیت ها در راستای توسعه استان 

گام برداشت.
وی با اشاره به اینکه بندر امام اولین بندر کشور به لحاظ وزنی است، عنوان 
کرد: استان خوزستان به تنهایی همه مواهب را دارد، یعنی در خوزستان 
مرز دریایی، هوایی، زمینی و دیگر پتانسیل های اقتصادی، صنعتی و معدنی 

وجود دارد.
رئیس گل گمرک ایران گفت: خوزستان سه نوع مرز و مجموعه ای از تمامی 
مناطق و رویه های گمرکی مثل مناطق آزاد، ویژه، سرزمین اصلی، اماکن 

گمرکی و غیرگمرکی را دارد.
میراشرفی با اشاره به حرکت دنیا به سمت تسهیل تجارت و افزایش روزانه 
استانداردهای تجاری گفت: سازمان جهانی گمرک اعالم کرده هر یک روز 
معطلی کاال در اماکن گمرکی یا غیرگمرکی برابر با یک درصد قیمت کاال به 

قیمت تمام شده کاال اضافه می کند.
وی با اشاره به اینکه دنیا به سمت تکمیل چرخه بهره وری حرکت می کند، 
گفت: بر اساس استانداردهای جهانی اگر قرار است از تجارت مواهب بهتری 
ببریم باید اول سازمان های همجوار در حوزه تجارت هماهنگ و بعد مدیریت 

یکپارچه را اجرا کنیم.
رئیس گل گمرک ایران با اعالم این خبر که کشور چین بزرگترین خریدار 
گمرکات  کرد:  اضافه  است،  ایران  نفتی  میعانات  و  پتروشیمی  محصوالت 
ایالم، باشماق، پرویزخان و خوزستان از جمله مهمترین گمرکات است و 
قطعاً اگر بخواهیم از عوارض تحریم ها فاصله بگیریم باید به مرزهای زمینی 

توجه ویژه ای داشته باشیم.
میراشرفی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۲ قانون، گمرک ایران باید تمامی 
واحدهای مستقر در مرز را مدیریت کند ولی با این وجود گمرک تاکنون 
چنین اهتمام و قدرتی نداشته و همچنین سازمان های موجود در مرز نسبت 

به این موضوع کم لطفی داشته اند.
از استانداران درخواست داریم که در زمینه مدیریت یکپارچه  افزود:  وی 
گمرک همکاری الزم را داشته باشند نه برای اینکه گمرک به اهداف خودش 
برسد بلکه برای مدیریت صحیح و هماهنگی بیشتر که همه موارد در نهایت 

منجر به ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع می شود.
کنترل های  بحث  در  گمرک  اینکه  به  اشاره  با  ایران  گمرک  گل  رئیس 
غیرمزاحم و تجهیزات با مشکالت اعتباری مواجه شده است، اظهار کرد: 
ناهماهنگی ها، عدم تجهیز گمرک به تجهیزات مورد نیاز برای کنترل های 

غیرمزاحم از جمله دالیل برخی مشکالت در مرزها است.
میراشرفی با اشاره به پیگیری برای تجهیز گمرک به ایکس ری، دوربین های 
خاص و دیگر امکانات گفت: گمرک ایران در شرایط خاص فعلی اقدامات 
اقدامات  این  از  یکی  می دهد،  انجام  تحریم ها  با  مقابله  برای  را  متناسب 
واگذاری عمده اختیارات گمرکات ایران به استان ها است تا گمرک ایران 

به کارهای ستادی بپردازد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
بانک پارسیان، یاریگر اقتصاد کشور در 

دوران تحریم است

عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور 
گفت : بانک ها به ویژه بانک پارسیان 
در پیشبرد طرح های عمرانی و توسعه 
عملکرد  تحریم  دوران  در  کشور  ای 

مثبتی داشتند.
حمیده زرآبادی بیان کرد: ورود بانکها به طرح های توسعه ای و عمرانی 
عالوه بر تامین مالی طرح ها، اشتغالزایی مولد و پایداری اقتصاد را به 

همراه دارد و منجر به کاهش بیکاری می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با  آریا اعالم کرد: 
سرمایه گذاری بانکها در طرح های توسعه ای و عمرانی باید با نظارت 
همراه باشد، در صورت نظارت بر مشارکت بانکها در این طرح ها تا حد 
زیادی به اقتصاد فعلی که دچار بحران و تحریم است، کمک می شود 

زیرا طرح های زیرساختی همواره اثر مطلوب در اقتصاد داشته اند.
او افزود : متاسفانه در سال های اخیر هجمه علیه بانک ها بسیار زیاد 
شده درحالی که بسیاری از اقدامات بانک ها به خصوص بانک های 
خصوصی مانند پارسیان که در طرح های عمرانی چون آبرسانی و 
گازرسانی به مناطق محروم، پاالیشگاه بیدبلند بهبهان، فوالد سبزوار و 

... مشارکت دارند، نادیده انگاشته می شود.
این عضو کمسیون صنایع خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم تا همکاری 
و مشارکت بانک ها در طرح های عمرانی و توسعه ای بیشتر شود. 
تکیه اقتصاد که همواره بر درآمد نفتی بوده، با حضور و مشارکت بانکها 
در طرح ها کمتر شده و به دیگر صنایع منتقل شود. بدیهی است 

چنین طرح هایی به اقتصاد بیمار کشور  کمک بسزایی خواهد کرد.

 تجربه تراکنش های هوشمند با BTM بانک ملی ایران

سامانه  در  را  راهکاری  ایران  ملی  بانک 
عالوه  که  کرده  طراحی  بانکی خود  های 
بر کاهش هزینه و هدر رفت وقت کاربران، 

سرعت تراکنش ها را افزایش خواهد داد.
BTM راهکاری برای پایانه های بانکی است که هدف اصلی آن ارائه خدمات 

هوشمند و یکپارچه به مشتریان از طریق کانال های مختلف موجود است.
با این روش، تجربه جزیره ای مشتریان بانکی برای دریافت خدمات از کانال 
های مختلف بانکی از جمله خودپرداز، موبایل و اینترنت به یک تجربه واحد و 

خوشایند تبدیل خواهد شد.
این محصول هوشمند، فعالیت های مشتری در سامانه های بانک را به خاطر 

می سپارد تا آنها را در مراجعات بعدی تسهیل و تسریع کند.
دریافت وجه نقد بدون کارت از دیگر قابلیت های این محصول است، با این 
تفاوت که کاربر با یک تجربه کاربری راحت روی اینترنت بانک یا موبایل بانک، 
به راحتی برای مبلغی حتی با ترکیب اسکناس های مورد نظر، دستور برداشت 

وجه صادر می کند.
این کاربر می تواند با مراجعه به خودپرداز، مبلغ مورد نظر را فقط با اسکن 
یک بارکد و ورود یک رمز دریافت کند و حتی این بارکد را با افراد دیگر به 

اشتراک بگذارد.
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اطالعیه بانک سپه در خصوص ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح

چقازردی: برای انجام مطلوب فرایندهای ادغام 
آمادگی کامل داریم

مرکزی  بانک  اطالعیه  صدور  پیرو 
در خصوص ادغام چهار بانک و یک 
به نیروهای  وابسته  اعتباری  مؤسسه 
این  بانک سپه، مدیرعامل  مسلح در 
مطلوب  انجام  برای  سپه  بانک  کامل  آمادگی  اطالعیه  طی  بانک 
مأموریت های محوله و اجرای فرایندهای ادغام بانک های مذکور در 

نخستین بانک ایرانی را اعالم کرد.
در اطالعیه محمدکاظم چقازردی ضمن اشاره به قدمت ۹۵ ساله این 
بانک در نظام اقتصادی کشور، تصریح شده است: بانک سپه با تکیه بر 
نیروی  دانشی  ظرفیت  مدیریتی،  تجارب  عمومی،  اعتماد  پشتوانه 
پشتیبانی  به مدد  و همچنین  مسئولیت پذیر خود  و  متعهد  انسانی 
ارکان محترم نظام و همکاری مؤثر بانک های ادغام شونده برای انجام 
مطلوب فرایندهای عملیاتی ادغام در قالب یک برنامه جامع و مدون، 

از آمادگی الزم برخوردار است.
مناسب،  به وضعیت  سپه  بانک  مدیره  هیئت  رئیس  اطالعیه  در 
ظرفیت های مدیریتی و کارآمدی نیروی انسانی توانمند و باانگیزه 
بانک های ادغام شونده در مسیر انجام این طرح ملی به عنوان گامی 

اساسی در راستای اصالح نظام بانکی کشور، تأکید شده است.
و  ادغام  امور  ویژه  مدیریت  تشکیل  با  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
تبیین مسئولیت های جدید هیئت مدیره بانک و نیز همکاری الزم 
سایه  در  ان شاءاهلل  شونده،  ادغام  بانک های  محترم  مدیران  توسط 
عنایات پروردگار متعال، عملیات ادغام بانک های مذکور با رویکرد 

استمرار ارائه خدمات مطلوب به کلیه ذی نفعان، محقق خواهد شد.
کلیه  انجام  زمان  تا  است:  شده  یادآور  اطالعیه  این  در  چقازردی 
اقتصاد،  مهر  ایرانیان،  قوامین، حکمت  بانک های  ادغام،  فرایندهای 
خدمات  ارائه  به  نسبت  کماکان  کوثر،  اعتباری  مؤسسه  و  انصار 
بانکی به خانواده محترم نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، اقدام 

می نمایند.
در ضمن اخبار تکمیلی با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
اطالع  به  بانک،  این  در  ادغام  توسط سخنگوی رسمی طرح  ایران 

هموطنان گرامی رسانده خواهد شد.

لزوم هماهنگی وزارتخانه ها برای افزایش ظرفیت انرژی های نوانرژی

وزیر نیرو گفت: افزایش ظرفیت 
انرژی های نو مستلزم هماهنگی 
وزارت  نو،  انرژی های  سازمان 
سایر  و  نیرو  وزات  نفت، 
خصوصی  و  دولتی  دستگاه های 
برای تأمین سرمایه و دانش فنی 

است.
با  نشست  در  اردکانیان،  رضا   
فعاالن بخش خصوصی با عنوان 
توسعه  چالش های  و  فرصت ها 
ایران  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
کار  و  ساز  یافتن  برای  گفت: 
حل مساله سوخت، صرفه جویی 
و  توزیع  بخش  سوخت،  در 
به  رسیدگی  و  صادرات  انتقال، 
بخش  ایده های  و  پیشنهادها 
خصوصی، کارگروهی را با حضور 
انجمن های فعال تشکیل خواهیم 

داد.
حل  درصدد  اینکه  بیان  با  وی 
تجدیدپذیرها  زمینه  در  مسایل 
موضوع  افزود:  هستیم، 

دنبال  جد  به  را  تجدیدپذیرها 
خواهیم کرد و این را یک نجات 

در موضوع انرژی می دانیم.
رایگان  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
برق مدارس ممکن  شدن آب و 
اندکی به آموزش و  است کمک 
پرورش باشد، اما هزینه سنگینی 
در   می کند،  ایجاد  جامعه  برای 
است  رایگان  کاال  این  که  حالی  
باید به فرزندانمان مصرف درست 
که  همانگونه  دهیم؛  آموزش  را 
باشد،  رایگان  کشاورزی  آب  اگر 
نمی توان از کشاورز انتظار صرفه 

جویی داشت.
بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
را  کشور  در  مصرف  فرهنگ 
اصالح کنیم، وزارت نیرو یکی از 
میدان ها است و اگر شیوه مصرف 
را با کمک تمامی ارگان ها اصالح 
فراوانی  آسیب های  نکنیم، 

خواهیم دید.
بدمصرفی  موضوع  اردکانیان، 

اخالقی  و  فرهنگی  را  کشور  در 
اگر  داشت:  اظهار  و  دانست 
نقطه  شود،  اصالح  مشکل  این 
مجموعه  اصالح  در  روشنی 
شکل  کشور  مصرفی  عادات 
مسئول  مقام  گرفت.این  خواهد 
تحریم های  نیرو،  وزارت  در 
همین  از  برگرفته  را  اقتصادی 
نقطه ضعف کشور عنوان کرد و 
افزود: نیروی انسانی، گرانبهاترین 
و ارزشمندترین منبع تجدیدپذیر 
گذاران  پایه  که  است  کشور  در 
این  کردن  سرگرم  روی  تحریم، 
از  جلوگیری  برای  عظیم  قشر 
می  ریزی  برنامه  آن  پیشرفت 
کنند.وی همچنین تفکر بخشی 
ضعف  نقاط  از  دیگر  یکی  را 
در  کرد:  عنوان  و  دانست  کشور 
های  دستگاه  همه  که  صورتی 
دولتی بتوانیم به یک تابع هدف 
این  همه  یابیم،  دست  مشترک 

مشکالت حل شدنی است.
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با  خانگی  مشاغل  ستاد  دبیرخانه  رییس 
قالب  در  نفر  هزار   ۱۵۰ اشتغال  به  اشاره 
سال  سه  طی  خانگی  کارهای  و  کسب 
گذشته، خواستار بازنگری در قانون حمایت 

از مشاغل خانگی شد.
مهناز امامدادی در نشست ستاد ساماندهی 
تشریح  با  خانگی  مشاغل  از  حمایت  و 
عملکرد وضعیت این مشاغل طی سه سال 
گذشته گفت: طی سالهای ۹۵، ۹۶ و و یازده 
ماه سال جاری حدود ۵۴۰ هزار نفر از طریق 
که  کردند  نام  ثبت  خانگی  مشاغل  سامانه 
راه  مجوز  دریافت  به  موفق  نفر  هزار   ۲۱۳

اندازی کسب و کارهای خانگی شدند.
وی افزود: همچنین از مجموع ۲۱۳ هزار نفر 
متقاضی دارای صالحیت راه اندازی مشاغل 
پرداخت  به  موفق  نفر  هزار  صد  خانگی، 
هزار   ۱۵۱ به  منجر  که  شدند  تسهیالت 

اشتغال شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی 
مشاغل خانگی گفت: طی سه سال گذشته 
همچنین رشد فعالیت های شبکه پشتیبانی 
طوری  به  گرفت  قرار  ستاد  کار  دستور  در 
گذشته  به سال  نسبت  جاری  در سال  که 
فعالیت های شبکه ای در کسب و کارهای 

خانگی ۳۲ درصد رشد داشته است.

امامدادی با بیان اینکه ۸۲ درصد متقاضیان 
راه اندازی مشاغل خانگی بانوان و ۱۸ درصد 
این  از  درصد   ۷۴ گفت:  بودند،  آقایان  نیز 
متقاضیان در مناطق شهری و ۲۶ درصد در 

مناطق روستایی ساکن بودند.
وی با بیان اینکه ۶۲ درصد متقاضیان ایجاد 
مشاغل خانگی سرپرست خانوار و ۳۸ درصد 
تصریح  هستند،  خانوار  غیرسرپرست  نیز 

کرد: با توجه به اهمیت بحث بازار، بازاریابی 
و فروش، تقویت بازاریابی به منظور تسهیل 
دستور  در  متقاضیان  محصوالت  عرضه 
عرضه  برای  را  فضاهایی  تا  بود  ستاد  کار 

محصوالت خانگی فراهم کنیم.
رئیس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی 
مشاغل خانگی در بخش دیگری از اظهاراتش 
در  عامل  بانک های  عملکرد  تشریح  با 

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی در سال 
اعتبارات  از ۸۰۰ میلیارد تومان  ۹۷ گفت: 
مشاغل خانگی در سال جاری ۶۰۱ میلیارد 
تومان معادل ۷۵ درصد این اعتبارات توسط 
بانک های عامل برای پرداخت به متقاضیان 
ابالغ شده و از این میزان ۵۳۸ میلیارد یعنی 
متقاضیان  به  ابالغی  اعتبارات  درصد   ۶۷

پرداخت شده است.

اشتغال١٥٠هزار نفر در
 کسب وکارهای خانگی
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خبر

تالش برای جایگزین کردن یارانه به 
جای ضامن برای دریافت وام ازدواج

معاون جوانان وزارت ورزش گفت: در تالش هستیم تا مبلغ 
کنیم.  ازدواج  وام  دریافت  برای  جایگزین ضامن  را  یارانه 
این موضوع ابالغ شده و تنها منتظر تصویب آن در بانک 

مرکزی هستیم.
 محمد مهدی تندگویان در حاشیه مراسم امضای تفاهم 
بهزیستی  سازمان  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  میان  نامه 
ازدواج  مشاوره  مراکز  خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در 
بهزیستی ۳  سازمان  در  حاضر  حال  در  گفت:  خانواده  و 
هزار مرکز مشاوره ازدواج وجود دارد و تالش ما این است 
که تا پایان سال شمار این مراکز مختص مشاوره ازدواج 
که مربوط به وزارت ورزش و جوانان است را با همکاری 

سازمان بهزیستی به ۴۰۰ مرکز رسانیم.
ازدواج رایگان بوده  از  افزود: مشاوره های پیش  تندگویان 
و در صورت ادامه این جلسات در تالش هستیم تا هزینه 
آنها تحت پوشش بیمه قرار گیرد. موضوع تحت پوشش 
بیمه قرار گرفتن هزینه های دوره های اجباری آموزش های 
پیش از ازدواج نیز در کمیسیون اجتماعی، بررسی شده و 

امیدواریم به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه ۷۰ درصد مراجعین به این 
افراد مجرد هستند و ما نیز به دنبال این هستیم  مراکز 
از  ازدواج های مناسب شود و  به  این آموزش ها منجر  که 

ازدواج های نامناسب پیشگیری کنیم.
اینکه یک  بیان  با  وزارت ورزش و جوانان  معاون جوانان 
وحدت رویه در مراکز آموزشی شکل گرفته، تصریح کرد: 
تاکنون سه دوره آموزشی برای مربیان برگزار شده که سر 
فصل های مشترک در آن تدریس شده و مربیان به آموزش 

جوانان می پردازند.
وی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۱۵ هزار میلیارد 
است،  گرفته  تعلق  نفر  میلیون  به یک  ازدواج  وام  تومان 
با  ازدواج  میزان  اگر  است  این  ما  پیش بینی  کرد:  عنوان 
همین روال ادامه یابد سال دیگر دولت موظف به پرداخت 

۳۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج باشد.
وام  دریافت  شرایط  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  تندگویان 
ازدواج تسهیل شده و افراد ظرف یک ماه پس از ثبت نام 
قادر به دریافت وام خود خواهند بود. در وام ازدواج جدید 
که مبلغ آن نیز افزایش یافته، بازپرداخت ۶۰ ماهه شده و 
امیدواریم این عوامل موجب افزایش ازدواج در کشور شود.

ها  انتصاب  درباره  انتظامی  نیروی  فرمانده 
که  مشورتی  با  گفت:  انتظامی  نیروی  در 
انتصابات  این  می شود  انجام  افراد  خود  با 
صورت می گیرد و ما بنا داریم با این انتخاب 

به سمت جوان گرایی برویم.
نیروی  فرمانده  اشتری  حسین  سردار   
رؤسا  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  انتظامی 
پلیس فتا، راهور و سازمان نظام وظیفه گفت: 
سال ۹۷ یکسال پرکار برای نیروی انتظامی 
بود و خدا را شکر می کنیم که همکاران ما 
کمترین  با  مضاعف  تالش  و  الهی  با همت 

هزینه بیشترین اثربخشی را داشته اند.
جز  امروزه  انتظامی  نیروی  افزود:  وی 
و  است  مردم  اعتماد  مورد  سازمان های 
انتظامی  نیروی  به  مردم  اعتماد  همچنین 
باالترین  که  البته  و  است  یافته  افزایش 

سرمایه ما هم اعتماد مردم است.
برنامه ها  از  یکی  کرد:  تصریح  ناجا  فرمانده 
مقام  تدابیر  برابر  انتظامی  نیروی  اهداف  و 
معظم رهبری رسیدن نیروی انتظامی به تراز 
جمهوری اسالمی ایران است که در همین 
راستا و در سال های گذشته گام های خوبی 

برداشته شده است.
سردار اشتری بیان کرد: با تقویت نیروها و 
از  استفاده  و  خود  مأموران  بیشتر  آموزش 
تکنولوژی روز و فناوری های روز امیدواریم 

بتوانیم به نقطه مطلوب نزدیک شویم.
نیروی  در  تأکیدات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
انتظامی ابتکار نوآوری در کار است، باید هر 
مسئول، مدیر و کارکنان ما در حال رشد و 

بالندگی و ابتکار عمل باشند.
می خواهد  که  سازمانی  گفت:  ناجا  فرمانده 
با عملیات های پیچیده برخورد کند و موفق 

باشد باید با علم روز آشنایی داشته باشد.
شده  انجام  انتصاب های  به  اشاره  با  وی 

دالیل  از  یکی  گفت:  انتظامی  نیروی  در 
ظرفیت  از  که  است  این  برای  جابجایی ها 
افراد بتوانیم استفاده بهتری را در جایگاه های 

جدید ببریم.
از جابه جایی  ادامه داد: هدف اصلی ما  وی 
در ناجا خدمت بیشتر، رشد بیشتر و عملکرد 
مثبت است، و این تصور را نکنید که یک جا 
ماه ها  بلکه  می دهد  رخ  یک شب  جایی  به 
بر ظرفیت و توانمندی و تخصص افراد فکر 

می شود و در نهایت تصمیم گرفته می شود.
در  کرد:  بیان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
و  کارشناسان  نظرات  ناجا  جابه جایی های 
افرادی که در اعطای پست ها دخیل هستند 
که  با مشورتی  نهایت  در  و  گرفته می شود 
انتصابات  این  می شود  انجام  افراد  خود  با 
صورت می گیرد و ما بنا داریم با این انتخاب 

به سمت جوان گرایی برویم.

در  داریم  نظر  در  ما  از  یکی  افزود:  وی 
جوان گرایی حداقل ۵ سال در یک جایگاه 
به سمت جوان گرایی برویم و احتمال دارد 
در برخی از پست ها ۷ الی ۸ سال فرد جدید 

جوان تر از فرد قبلی باشد.
اثرات  از  دیگر  یکی  گفت:  اشتری  سردار 
جوان گرایی  سمت  به  و  معارفه ها  و  تودیع 
رفتن ایجاد امید در دل همکارانی است که 

تازه به مجموعه ما پیوستند.
سمت  به  ما  اینکه  از  جدا  داد:  ادامه  وی 
آمادگی  برویم  می خواهیم  جوان گرایی 
به  پلیس  دارد چرا که  اهمیت  ما  نیروهای 
صورت مستقیم با جامعه سروکار دارد و باید 

توان و مقابله با هر بحران را داشته باشد.
وی ادامه داد: برای امن تر کردن چهارشنبه 
آخر سال تمام اقدامات الزم را انجام داده ایم 
و ان شااهلل که هیچ مشکلی را در چهارشنبه 

آخر سال نداشته باشیم.
گذشته  سنوات  در  گفت:  اشتری  سردار 
به خصوص جانی  مالی  خسارت های جانی 
اضافه  با  داریم  نظر  و در  را داشتیم  زیادی 
حفظ  را  مردم  امنیت  خود  مأموران  کردن 
کنیم چرا که جامعه ما باید یک جامعه آرام 

و در شأن مردم باشد.
نوروزی  قرارگاه  کرد:  تصریح  ناجا  فرمانده 
و  کرده  شروع  را  خود  کار  انتظامی  نیروی 
پنجم  و  بیست  از  راهور  نوروزی  قرارگاه 
اسفند کار خود را عماًل شروع خواهد کرد 
و تا پایان تعطیالت سال ۹۸ در کنار مردم 

هستند.
مردم  امیدواریم  شد:  یادآور  اشتری  سردار 
هم با مأموران ما چه در نیروی انتظامی و 
را  الزم  همکاری های  راهور  پلیس  در  چه 

داشته باشند.

نیروی انتظامی به سمت 
جوان گرایی حرکت می کند

سال   ۹۷ :سال  گفت  تهران  شهردار 
دشواری برای شهرداری بود، در دوره ای 
و  منابع  کمبود  بر  عالوه  که  هستیم 
شرایط خاص کشور، با تغییر نگرش در 

مدیریت شهری مواجه هستیم.
 پیروز حناچی در جمع کارکنان معاونت 
گفت:  تهران  شهرداری  عمرانی  و  فنی 
ساخت این فرهنگسرا نتیجه یک تصمیم 
درست و بجا بود و اگر این تصمیم گرفته 
نمی شد در سالن های مجاور، کشتارگاه 
مدیریت  در  کرد.  می  فعالیت  صنعتی 
همواره با چنین شرایطی مواجه هستیم 
که تصمیمات یا درست و به موقع اخذ 
می شوند یا فرصت ها از دست می روند.

شکل  نحوه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
گیری صنایع موشکی در ایران و تبدیل 
این زمینه، عنوان  به فرصت در  تهدید 
کرد: در سال ۶۵ انفجاری خیابان شیخ 
هادی تهران را به لرزه درآورد و قبل از 
آن هم هیچ آژیری به صدا درنیامد. تا 
مدتی همه مبهوت بودند چراکه آن روز 
تهران  به  عراق  بلند  برد  موشک  اولین 
مسئوالن  آن  از  پس  بود.  کرده  اصابت 
تالش کردند تا از طریق برخی کشورها 
دشمن  با  و  بیاورند  دست  به  موشک 
مقابله کنند. وی ادامه داد: در آن زمان 
هر کدام از این موشک ها برای ما ارزش 

شد  گرفته  تصمیم  اما  داشت،  زیادی 
این  از  یکی  امیرکبیر  دانشگاه  در  که 
موشک ها باز و مهندسی معکوس شود 
و از همان جا صنعت موشکی ما شکل 
گرفت.شهردار تهران در ادامه به ساخت 
دو پل مهم و تاثیرگذار بعثت و خیبر در 
و گفت:  پرداخت  تحمیلی  زمان جنگ 
یکی از این سازه ها روی اروند و دیگری 
روی هورالعظیم کشیده شد؛ پل بعثت 
روی رودی نصب شد که ارتفاع جزر و 
مد آن دو متر بود و سرعت آب گاهی به 
این  رسید.  می  در ساعت  کیلومتر   ۶۰
دو پل نقش مهمی در پیروزی های ما 
این،  بر  در دفاع مقدس داشتند. عالوه 
زنجیره بیمارستان های صحرایی که به 
نقش  شد،  ساخته  مهندسین  وسیله 
زیادی در کاهش تلفات رزمندگان ایفا 
کردند.  حناچی تصریح کرد: اگر امروز 
افتخار می کنیم  به دوران دفاع مقدس 
یکی از دالیلش این است که در بخش 
مهندسی، اصولی کار کردیم؛ اگر راهی 
و  می کردیم  طی  تالش  با  را  آن  بود 
اگر راهی نبود یک راه جدید ایجاد می 

کردیم.  
در  شهرداری  شرایط  به  ادامه  در  وی 
 ۹۷ سال  گفت:  و  کرد  اشاره   ۹۷ سال 
سال دشواری برای شهرداری بود و شما 

فعالیت  عمرانی  و  فنی  معاونت  در  که 
می کنید بیشتر از سایرین کمبود اعتبار 
را درک کرده اید. در دوره ای هستیم که 
و شرایط خاص  منابع  کمبود  بر  عالوه 
مدیریت  در  نگرش  تغییر  با  کشور، 
حال  این  با  هستیم،  مواجه  شهری 
فراموش نمی کنیم که در نوروز گذشته 
و عمرانی  فنی  معاونت  ما در  همکاران 
پل  مرمت  پروژه  به صورت سه شیفت 

کریمخان را پیش بردند.
امیدوارم  راستا،  همین  در  افزود:  وی 
ساخت پل گیشا و زیر گذر استاد معین 
عمرانی  بخش  برای  جدیدی  تجربه 
شهرداری باشد. شهردار تهران با تاکید 
تهران  دره های  رود  وضعیت  تغییر  بر 
مکعب  متر  میلیون  گفت: ساالنه ۲۴۰ 
به  البرز  های  کوهپایه  از  باکیفیت  آب 
به  ما  و  شود  می  سرازیر  تهران  سمت 
جای اینکه از این آب ها استفاده کنیم 
آن ها را به سمت دو مسیر و سپس به 
این  کنیم.  می  هدایت  فاضالب  سمت 
تصمیم از اواسط دهه ۴۰ در مورد این 
به  نگاهی  با  اما  شد،  گرفته  ها  روددره 
تجربه سایر شهرهای بزرگ دنیا به این 
نتیجه می رسیم که می توان این روددره 
گردشگری  جاذبه های  به  تبدیل  را  ها 

کرد.

سال ۹۷ سال دشواری برای شهرداری بود

۲نفر  عاطفی  روابط  بعضی  در  گاهی 
هم  کنار  در  همچنان  اینکه  وجود  با 
هستند، ولی حرفی برای گفتن ندارند، 
توجهی به هم نمی کنند و انگار فقط از 
بودن  به  محکوم  اجبار  یا  عادت  روی 
نمی  را  همدیگر  یکدیگرند.  کنار  در 
فهمند  در چنین مواردی می توان گفت 
انگار محبت و عاطفه در رابطه، بینایی 
برای  فضایی  و  داده  دست  از  را  خود 
دیده شدن همدیگر وجود ندارد. کوری 
عاطفی یعنی اینکه زن و مرد در زندگی 
ندارند  گفتن  برای  حرفی  زناشویی 
خانه هستند  یک  در  اینکه  وجود  با  و 
مشغول  یا  خود،  اتاق  در  هریک  اما 
کار های خودشان هستند. البته اینگونه 

به نظر  آزاردهنده  اوایل  بی توجهی ها 
می رسند، اما به تدریج عادت می کنند و 
ادعا  حتی پیش دوست و آشنای خود 
می کنند هنوز کلی حرف ناگفته دارند 
و اوضاع خوب است. اگر به این مرحله 
شده اید  عاطفی  کوری  دچار  و  رسیده 
وگرنه  باشید،  چاره  فکر  به  است  بهتر 
عمر رابطه زناشویی خود را پایان یافته 
تصور کنید، چرا که اینگونه رفتارها بعد 
از مدتی باعث تنش و دعواهایی خواهد 
شد که رابطه را از آنچه هست خراب تر 
راه حل  می توان  چگونه  اما  می کند. 

مناسبی برای این کار پیدا کرد؟ 
دمیرچی  یداهلل  خصوص  این  در 
-ازروانشناسان بالینی و مدرس دانشگاه- 

راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
اختالل  نوعی  واقع  در  عاطفی  کوری 
محسوب  خانوادگی  عاطفی  روابط  در 
نقطه ای  به  مرد  و  زن  یعنی  می شود؛ 
می رسند که دیگر هیچ حرف مشترک 
مهمی ندارند و انگار دو نفر هستند که 
به  ولی  می کنند  زندگی  خانه  یک  در 
اشتراک گذاشتن عواطف در آنها به صفر 
در  باشد  حرفی  هم  اگر  است؛  رسیده 
مورد بچه ها یا موضوعات روزمره زندگی 
است، نه در مورد خودشان و موضوعات 
مهم مربوط به زندگی زناشویی. با وجود 
زیادی  حرف های  ازدواج  از  قبل  اینکه 
بین شان بوده، اما وقتی زیر یک سقف 
خیلی  گفت وگوها  این  میزان  رفته اند 

حرف  دیگر  که  جایی  تا  شده  کمتر 
مشترکی باقی نمانده است. این موضوع 
که  می آید  پیش  زوج هایی  بین  اغلب 
یکی از افراد بسیار درونگراست و دیگری 
رسیدن  احتمال  یعنی  برونگرا؛  بسیار 
این افراد به کوری عاطفی خیلی بیشتر 
این صورت  به  اغلب  این مشکل  است. 
است که در عین حال که زن و شوهر 
در  وقتی  اما  ندارند  همدیگر  با  حرفی 
قرار  دیگران  یا  خود  خویشاوندان  کنار 
می گیرند حرف های نگفته زیادی دارند 
که تازه می توانند آنها را بشنوند و حتی 
را  آن  زودتر  چرا  که  می کنند  تعجب 

مطرح نکرده اند.
معموال اگر ۲تیپ شخصیتی برونگرا با 
یا  است  ممکن  کنند  ازدواج  همدیگر 
خیلی دیر به کوری عاطفی برسند و یا 
اصال به این مرحله نرسند، چون هر دو 
بسیار پرشور و هیجان هستند و در مورد 
همه  چیز با هم حرف می زنند. این افراد 
اغلب دنبال محرک های بیرونی هستند. 
هم  کنار  در  وقتی  هم  درونگرا  آدم   ۲
قرار می گیرند احتماال به کوری عاطفی 
نمی رسند، چون آنها یا اصال زیاد با هم 
حرف نمی زنند و یا اگر حرف بزنند هم 
بود.  خواهد  ضرورت  برحسب  بیشتر 
اما کوری عاطفی بیشتر بین زوج هایی 
و  اتفاق می افتد که یک طرف درونگرا 

دیگری برونگراست. 

کوری عاطفی درروابط زناشویی

خبر

کشف پارچه قاچاق در مالرد

فرمانده انتظامي شهرستان مالرد از کشف ۶۰۰ طاقه پارچه 
قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ برزو همتی 
گفت: در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبني بر دپو پارچه 
قاچاق توسط فردي در شهرستان مالرد، رسیدگي به موضوع 
در دستور  کار ماموران مبارزه با قاچاق کاال قرار گرفت.وي 
افزود: با انجام یکسري اقدامات نامحسوس ، محل مورد نظر 
شناسایي و پس از هماهنگی قضائي در بازرسي از محل ۶۰۰ 
طاقه پارچه ۴۰ متری کشف شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
مالرد، خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و به 
همراه اموال مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مرجع قضائی انتقال داده شد.
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 فرمانده انتظامی استان از انهدام 
۸ باند بزرگ زورگیر، با ۱۰۵ فقره 
سرقت در شهرستان های شهریار 

و مالرد خبر داد.
گو  و  گفت  در  خانچرلی  سردار 
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
فقره  چند  وقوع  پي  در  گفت: 
و  زورگیری  و  طالجات  سرقت 
شکایت چند نفر در این خصوص، 
کار  دستور  در  موضوع  بررسي 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی در پی 
گشت  و  اطالعاتی  های  فعالیت 
نامحسوس  و  های محسوس  زنی 
موفق به شناسایی ۸ باند زورگیر و 
دستگیری ۲۶ نفر در یک عملیات 
هماهنگ و منسجم شده و متهمان 

جهت بررسی و بازجویی به پلیس 
آگاهی انتقال داده شدند.

سردار خانچرلی ادامه داد: متهمان 
های  بازجویی  در  شده  دستگیر 
کرده  قبول  را  خود  جرم  پلیسی 
و در ادامه به ۱۰۵ فقره زورگیری 
در شهرستان های شهریار و مالرد 
اعتراف  مسافربر  عنوان  تحت 

کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران 
با اشاره به اینکه متهمان دستگیر 
شده پس از تشکیل پرونده تحویل 
مراجع قضائی شدند، به شهروندان 
توصیه کرد: جهت تردد از تاکسی 
از  و  کرده  استفاده  دار  آرم  های 
سوار شدن به خودروهای متفرقه 

جدا خودداری کنند.

انهدام 8 باند زورگیر با 105 فقره سرقت در غرب استان تهران انتظامی

شهری

سال ۹8 کمبود  دارو نداریمسالمت
درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  سعید 
و آموزش  پزشکی در حاشیه جلسه 
خبرنگاران  جمع  در  و  دولت  هیئت 
اظهار داشت: بدنبال آن هستیم تا با 
های  تعرفه  کارشناسی،  بررسی های 
کنیم  تعیین  ای  گونه  به  را  پزشکی 
شود.  وارد  مردم  به  فشار  حداقل  که 
از سوی دیگر مزاحمت کمتری برای 
افراد ارائه کننده خدمات ایجاد شود و 
هر دو طرف حداقل رضایت را از این 

تعرفه ها داشته باشند.
نمکی درباره مسائل مطرح شده درباره 
داشت:  اظهار  پزشکان  مالیاتی  فرار 
ارقام اعالم شده در خصوص  اعداد و 
نیست  درست  پزشکان  مالیاتی  فرار 
های  پژوهش  مرکز  را  موضوع  این  و 
مجلس نیز تایید کرده است. در اینکه 
ما در همه اقشار با موضوعی به عنوان 
نمی  را  هستیم  روبرو  فرارمالیاتی 
در  که  رقمی  این  اما  کرد  انکار  شود 
شده،  اعالم  پزشکان  مالیاتی  فرار 
درباره  بهداشت  نیست.وزیر  درست 

قیمت  نیز گفت:  دارو  قیمت  افزایش 
دارو تنها افزایش سنواتی داشته و ما 
یابد.  افزایش  دارو  قیمت  نگذاشته ایم 
اصحاب رسانه و مردم نیز اگر در جایی 
دیدند که قیمت دارو بیش از ۹ تا ۱۰ 
بالفاصله  است،  داشته  افزایش  درصد 
به سازمان غذا و دارو و یا به دفتر من 
اعالم کنند تا پیگیری کنم.وی تصریح 
کرد: هر کسی دارو را فراتر از افزایش ۹ 
تا ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته 
به مردم ارائه دهد قطعا متخلف است. 
برای  پذیریم.  نمی  را  موضوع  این  ما 
افزایش قیمت تنها و  نیز  سال آینده 
تنها به میزان افزایش سنواتی است و 
نیز تالش  وارداتی  داروهای  در حوزه 
برویم،  داخل  تولید  سمت  به  داریم 
باشد  قرار  هم  وارداتی  داروهای  اگر 
افزایش قیمت داشته باشند قطعا زیر 

۱۰ درصد است.
میزان  افزایش  درباره  بهداشت  وزیر 
پرداختی بیمه شدگان در سال آینده 
حق  خصوص  در  داشت:  اظهار  نیز 

جیب  از  پرداختی  داریم  تالش  بیمه 
این  و  کمتر  امسال  به  نسبت  مردم 
پرداخت  دولت  توسط  بیشتر  هزینه 

شود.
نیز  انبارها  در  داروها  دپو  درباره  وی 
 ۶ از  بیش  داروها  نیست  قرار  گفت: 
ماه در داروخانه ها انبار شود. اگر در 
تولید  و  درست  دارویی  نظام  کشور 
تلنبار  باشیم  داشته  مستمر  واردات 
از  یکی  ماه   ۶ از  بیش  دارو  کردن 
غیراقتصادی ترین و غیرمنطقی ترین 
اقدامات است که در این صورت منابع 
نیز  نیازهای کشور  و  بلوکه  فروشنده 
اینکه  است.  نشده  توزیع  درستی  به 
دارو در یک جایی یکسال تلنبار شود 
و در جایی دیگر کشور تنها به میزان 
باشد  داشته  وجود  دارو  ماه  یک  نیاز 
امر درستی نیست. سازمان غذا و دارو 
نیز می خواهد این موضوع را با برنامه 
ریزی به شکلی تعیین کند تا داروخانه 
ها بیش از ۳ ماه دارو ذخیره نکنند تا 

رکود سرمایه و دارو را نداشته باشیم.

کشف مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته 
در شهرستان قدس

از شناسایی و پلمب یک  انتظامی شهرستان قدس  فرمانده 
انبار نگهداری مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

اجرای  در  انتظامی  ماموران  گفت:  فالحی  شاهپور  سرهنگ 
یک  به  قدس  شهرستان  های  سوله  و  انبار  از  بازدید  طرح 
را در دستور کار  بررسی موضوع  و  سردخانه مشکوک شده 
خود قرار دادند. وی افزود: ماموران با هماهنگی دادستان و 
اداره بهداشت وارد انبار شده و در بازرسی از محل ۱۱۰ بسته 
۱۲ کیلوگرمي جمعا به میزان یک هزار و ۳۲۰ کیلوگرم مرباي 
انتظامی  فرمانده  کردند.  کشف  بهداشتي  غیر  و  فاسد  میوه 
شهرستان قدس بیان داشت: با توجه به غیر بهداشتی بودن 
اقالم مکشوفه محل مورد نظر با حضور نماینده اداره بهداشت 

پلمب و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد .

سقوط بالگرد اورژانس و شهادت 5 سرنشین
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از سقوط یک فروند بالگرد 

اورژانس در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور از سقوط یک 
فروند بالگرد در روستای دهدلی استان چهارمحال و بختیاری 
انجام  پنج سرنشین در حال  با  بالگرد  این  و گفت:  داد  خبر 

مأموریت اورژانس بوده که دچار سانحه شده است.
خالدی توضیح داد : در این حادثه سه نفر کادر پرواز و دو نفر 

تکنسین فوریت های پزشکی به شهادت رسیدند.
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اخبار

برنامه های شاخص در حوزه 
ایثار و شهادت تدوین شود

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه امروز دیگر کارهای 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  راستای  در  گذرا  و  ای  کلیشه 
شهادت نمی تواند جوابگو باشد، گفت: ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت نیازمند تدوین یک برنامه ماندگار و اثرگذار در 
جامعه است که باید در طول سال چند برنامه شاخص و 

ویژه صورت گیرد. 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  عالی  شورای  در  مرادنیا،  بهمن 
گمنام  شهدای  سالن  در  که  کردستان  استان  شهادت 
ایثار  استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت موضوع 
و شهادت امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست چراکه در 

قرآن کریم اهمیت آن بیان شده است . 
وی با اشاره به اینکه زبان ما از بیان جایگاه و منزلت رفیع 
شهدا قاصر است، افزود: سال گذشته در یک بخشنامه به 
تمام ادارات اعالم شده که نسبت به سرکشی به خانواده 
شهدای تحت پوشش خود اقدام کنند و نسبت به این امر 

توجه ویژه ای داشته باشند . 
استاندار کردستان بیان کرد: موضوع شهدا را نباید منوط 
به روز ۲۲ اسفندماه کنیم و بررسی مسائل و مشکالت 
خانواده شهدا و سرکشی و دیدار با آن ها را در طول سال 

مورد توجه قرار دهیم . 
و  کلیشه ای  کارهای  دیگر  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
گذرا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمی تواند 
جوابگو باشد، اعالم کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
نیازمند کار ماندگار و اثرگذار بین افراد جامعه است و 

باید این امر مورد توجه دستگاه های ذیربط قرار گیرد . 
مرادنیا عنوان کرد: در استان کردستان باید یک نماد کلی 
از شهدا و یا یک موزه ویژه شهدا که هم محل بازدید و 
هم محل یادآوری خاطرات و زندگی شهدا باشد، ایجاد 

شود.
ایثارگران  و  به جانبازان  امروز  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دفاع  دوران  زنده  شهدای  و  رزمندگان  که  آزادگان  و 
مقدس هستند نیز نمی پردازیم، افزود: در حق جانبازان 
آن ها کم  در حق  و  نکرده ایم  دین  ادای  نیز  آزادگان  و 

لطفی شده است . 
استاندار کردستان با اشاره به اینکه با هدف ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت باید در طول سال با چند برنامه شاخص 
و ویژه صورت گیرد، افزود: باید با همفکری دستگاه های 
اجرایی استان چند برنامه اثرگذار و ماندگار در این راستا 

تدوین شود . 
برنامه  و  نشست  در یک  باید  یادآور شد:  پایان  در  وی 
فرهنگی از رزمندگان بخواهیم تا خاطرات و سختی های 
برای  ساده  زبانی  با  را  خود  اسارت  و  رزمندگی  دوران 

مردم بیان کنند . 

استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
کردستان با اشاره به اینکه در فرآیند توسعه، 
توسعه  فرهیخته،  های  انسان  پرورش  باید 
انسانی و فراهم کردن شرایطی برای زندگی 
متعالی انسان مورد توجه قرار گیرد، گفت: به 

دلیل غفلت از این نکات در جامعه از کم و 
کاستی ها، بحران ها و آسیب های اجتماعی 

رو به رو هستیم. 
بهرام  کردستان،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
نصرالهی زاده ، در اختتامیه نخستین جشنواره 

استانی تئاتر وتار که در سینما آزادی بیجار 
تئاتر  هنری  رویداد  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
بیجار  شهرستان  در  ساله  هر  وتار  استانی 
برگزار می شود تا زمینه بالندگی هنرمندان 

و تعالی روح جامعه را شاهد باشیم . 
های  شهرستان  اکثر  در  اینکه  بیان  با  وی 
شود  می  برگزار  هنری  رویداد  یک  استان 
افزود: قدمت فرهنگی شهرستان بیجار اقتضا 
به صورت  فرهنگی  رویداد  کند چندین  می 

دائمی برگزار شود .
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان 
عنوان کرد: رویداد هنری تئاتر استانی وتار هر 
ساله در شهرستان بیجار برگزار می شود تا 
زمینه بالندگی هنرمندان و تعالی روح جامعه 

را شاهد باشیم .
انقالب  هنری  حوزه  رییس  مرادی،  امین 
یکی  بیجار  گفت:  کردستان  استان  اسالمی 
در  کردستان  استان  مهم  های  از شهرستان 

عرصه فرهنگ و هنر است.
وی در ادامه اختتامیه جشنواره وتار، با اشاره 
به اینکه تئاتر هنر واالی زندگی است اظهار 
کرد: تئاتر هنری است در خدمت ارزش های 
انسانی، هنری برای بودن و ماندن، و هنری 

برای نشان دادن وحدت و دوستی است .

وی افزود: حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
کردستان، در راستای اهداف متعالی خود و 
مسیر  در  و  فرهنگی  به جریان سازی  توجه 
کمک به تولید و چرخه فعالیت های هنری، 
پس از برگزاری چند دوره نمایش نامه خوانی 
زمینه را برای برگزاری نخستین دوره جشنواره 

تئاتر استانی وتار در بیجار فراهم کند.
رئیس حوزه هنری استان کردستان، با بیان 
اینکه علی رغم کمبودها و کاستی ها، رضایت 
سال  در  گفت:  دارد،  وجود  جشنواره  این  از 
های آتی با تقویت ویژگی های مثبت و رفع 
کمبود ها و کاستی ها قدم هایی برای تقویت 

این اتفاق فرهنگی برداشته شود.
شهرستان  از  یکی  بیجار  اینکه  اعالم  با  وی 
های مهم استان کردستان در عرصه فرهنگ 
و هنر است، تصریح کرد: درخشش هنرمندان 
تئاتر شهرستان بیجار در رویدادهای مختلف 
هنری نه تنها افتخاری برای استان کردستان 
است بلکه افتخاراتی برای کشور ما ایران است.

مرادی ادامه داد: با عبور از دروازه فرهنگ و 
هنر ظرفیت و استعداد های شهرستان بیجار 
را به خوبی شناسایی و معرفی کرد و به همین 
را  فرهنگ  نظران  صاحب  که  است  دلیل 

زیربنای توسعه اعالم می کنند.

توسعه انسانی در فرآیند توسعه 
مورد توجه قرار گیرد

اخبار

مرکز فرهنگی گلزار شهدای 
سنندج نیازمند تامین اعتبار است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با اشاره 
به احداث مرکز فرهنگی گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج، 
حال  در  سریش آباد  گلزار  حسینیه  و  پروژه  این  اتمام  گفت: 

حاضر نیازمند تامین اعتبار است .
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  نجفی،  رضا 
کردستان در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار 
از برنامه های گرامیداشت یاد و  کرد: مردم استان کردستان 
خاطر شهدا استقبال خوبی دارند و همین امر نشان از نهادینه 

شدن فرهنگ ایثار و شهادت در استان دارد . 
وی افزود: یادواره شهدای دانش آموز یکی از برنامه های شاخص 
استان در راستای نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت بین 
دانش آموزان بوده که طی ۱۰ سال اخیر در استان کردستان 

برگزار شده و یک کار ماندگار در این حوزه بوده است . 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان عنوان 
کرد: فعالیت ها و برنامه های مختلفی با موضوع ایثار و شهادت 
در استان صورت گرفته که سعی شده برنامه های در خور شأن 

استان فرهنگی کردستان باشد . 
وی با اشاره به تأخیر در برگزاری شورای ترویج فرهنگ ایثار 
تأخیر،  این  علیرغم  کرد:  تصریح  کردستان  استان  شهادت  و 
در  هم  و  استان  در  هم  شهادت  و  ایثار  حوزه  برنامه های 

شهرستان های مختلف استان کردستان برگزار شده است . 
کرد:  اعالم  و  دانست  ایثار  و  فداکاری  مظهر  را  شهدا  نجفی 
الزمه برون رفت از شرایط کنونی جامعه نیازمند نهادینه شدن 

فرهنگ ایثار و شهادت است . 
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری روز شهید در تقویم کشور 
در پنج سال گذشته افزود: در راستای نهادینه کردن این روز 
بین افراد جامعه برنامه های متنوع فرهنگی زیادی تدوین شده 
است . نجفی با اشاره به احداث مرکز فرهنگی گلزار شهدای 
بهشت محمدی سنندج بیان کرد: اتمام این پروژه و حسینیه 
گلزار سریش آباد در حال حاضر نیازمند تامین اعتبار است که 
با افتتاح این مراکز می توانیم شاهد رشد هرچه بیشتر فرهنگ 

ایثار و شهادت در استان باشیم . 
وی یادآور شد: مردم استان کردستان پنج هزار و ۴۷۳ شهید 
فقط  حاضر  حال  در  که  کرده اند  اسالمی  انقالب  تقدیم  را 

وصیت نامه ۲۲۰ نفر از این شهدا تدوین شده است . 
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کرج به قطب استارت آپ
 تبدیل شده است 

استارت آپ استاندار البرز گفت: این امکان برای جوانان فعال 
در محیط استارت آپ ها مهیا است تا برنامه های خود را به 

منصه ظهور برسانند.
عزیزاهلل شهبازی در همایش همسو با کارآفرینان که با حضور 
فعاالن استارت آپی و مدیران استارت آپ های موفق کشور 
در سالن شهیدان نژادفالح کرج برگزار شد با تاکید بر اهمیت 
فعالیت استارت آپ ها در دنیای امروز، اظهار کرد: با فناوری 
های گذشته نمی توان بسترهای اشتغال پایدار را فراهم کرد. 

وی افزود: کشورهای صنعتی پیشرفته به این باور رسیده اند که 
از فناوری های نوین برای اشتغال زایی استفاده کنند.

استاندار البرز با اعالم این که کالنشهر کرج قطب استارت آپ 
شده است، یادآور شد: روز اول حضور در البرز با جمع زیادی از 

اعضای خانه استارت آپ دیدار و گفتگو کردم.
نماینده عالی دولت در استان البرز ادامه داد: با توجه به اهمیت 
موضوِع استارت آپ ها؛ مشاوری را برای ارتباط موثر با فعاالن 
این عرصه منصوب کردیم. وی گفت: فعاالن استارت آپ ها 
گنجینه ارزشمندی از منابع انسانی هستند که با توجه ویژه 
این  افزود:  کرد.شهبازی  خواهیم  همراهی  و  حمایت  را  آنها 
امکان را مهیا می کنیم تا جوانان و عالقمندان فعال بتوانند 

برنامه های خود را بیان و به منصه ظهور برسانند.

تالش مجموعه مدیریت شهری 
توسعه فضای سبز است

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
پارک  دوم  فاز  افتتاح  به  اشاره  با  کرج  شهرداری 
بین فازی مهرشهر گفت: با تالش مجموعه مدیریت 

شهری فضای سبز توسعه می یابد.
بین  پروژه  جزییات  تشریح  در  پور  بضاعتی  پیمان 
هکتار  دهم   ۱.۲ با  پارک  این  کرد:  اظهار  فازی 
مساحت و هفت هزار و ۵۰۰ متر فضای سبز به بهره 

برداری رسید.
با سیستم  افزود: ۸۰ هزار گِل فصلی و دایمی  وی 

آبیاری قطره ای در این پارک کاشته شده است.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان  رییس 
شهرداری کرج با اشاره به اینکه در این پارک از گونه 
های مقاوم به بی آبی استفاده شده، گفت: مبلمان 

شهری این پارک از استاندارد الزم برخوردار است.
 بضاعتی پور از افتتاح دو پارک دیگر تا پایان سال 
جاری خبر داد و افزود: بوستان هشت و نیم هکتاری 
مهر در کیانمهر و پروژه دو هکتاری همگام در خط 
۴ حصار تا پایان اسفندماه به بهره برداری می رسد.

اسالمی  شورای  رئیس  داودی،  حکمت اله 
شهر قزوین اجرای طرح تصفیه آب  روشویی 
شهرداری  آزادگان  پایانه  بهداشتی  سرویس 
اقدامی  را  غیرشرب  مصارف  برای  قزوین 

خالقانه و ارزشمند دانست.
این طرح گفت:  اجرای  از  بازدید   داودی در 
برای  مناسبی  الگوی  این طرح  موفق  اجرای 
رود  می  انتظار  و  است  آب  در  جویی  صرفه 
از  استان  و  شهرداری  ادارت  و  سازمان  سایر 

این الگو بهره برداری کنند.
محمدحسینی، مدیرعامل سازمان پایانه های 
تصریح  با  نیز   قزوین  شهرداری  مسافربری 
اینکه این اقدام در راستای صرفه جویی در آب 

دستگاه های  نصب  با  گفت:  است،  شده  اجرا 
روشویی  آب  لیتر  هزار   ۴ روزانه  مربوطه 

سرویس بهداشتی این پایانه تصفیه می شود.
طرح  این  اجرای  اینکه  بیان  با  مسوول  این 
توسط یکی از کارکنان این سازمان پیشنهاد 
شده، افزود: از آب تصفیه شده برای مصارف 
و  آب حوض  درختان،  و  سبز  فضای  آبیاری 
آبنما، آب کولر و شستشوی سرویس بهداشتی 

استفاده می شود.
راستای  در  سازمان  این  کرد:  اظهار  وی 
و  کارکنان  پیشنهادات  از  بهینه  مدیریت 
این  اجرای  و  می کند  بهره برداری  شهروندان 

طرح نقش موثری در صرفه جویی آب دارد.

اجرای طرح تصفیه آب  در پایانه آزادگان قزوین
 اقدامی خالقانه و ارزشمند است

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان بیجار گفت: در هفته منابع طبیعی، 
۷۵۰۰ اصله نهال با ۶ نوع توزیع در بیجار توزیع 

می شود .
اتفاق روز، قدیر آریان  در نشست  به گزارش 
خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان 
بیجار، با اشاره به اینکه ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه هر 
ساله به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده 
است، اظهار کرد: اهداف مورد نظر این هفته، 

در ۴ محور شامل، ارتقا فرهنگ منابع طبیعی 
در میان مردم و مسئولین، ایجاد تفاهم عمومی 
نسبت به اهمیت و ضرورت حفاظت از احیاء 
توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی، آشنایی 
عموم مردم با اهداف، دیدگاه ها سیاست ها و 
ماموریت های سازمان و جلب مشارکت مردم، 
و  حفظ  در  اقتصادی  های  بنگاه  و  مسئولین 

احیاء منابع طبیعی کشور است .
و  تخریب  پرونده  فقره   ۲۰۲ کرد:  اعالم  وی 

هکتار   ۲۷۰ مساحت  با  ملی،  اراضی  تصرف 
از ابتدای سال ۹۷ تا کنون به مراجع قضایی 

ارجاع داده شده است . 
پرونده  فقره   ۲۶۰ داد:  خبر  همچنین  آریان 
اراضی ملی با مساحتی بالغ بر ۴۱۵ هکتار رفع 

تصرف شده است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان بیجار، با ذکر اینکه گشت حفاظت 
در اکثر روستاهای تابعه شهرستان حضور فعال 
مورد  از ۴۵  زمینه  داد: در همین  ادامه  دارد، 
افراد سودجو  و تصرف توسط  از تخریب  قبل 

جلوگیری شده است.
وی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال تا کنون 
ایم،  داشته  مردمی  گزارشات  مورد   ۲۷۵
مورد   ۲۱۵ تعداد  این  از  کرد:  خاطرنشان 
گزارشات صحیح بوده و منجر به تشکیل پرونده 

شده است .
قدیر آریان، با اشاره به اینکه از صندوق توسعه 
ملی پروژه "کنتر فارو" اجرا شده است اظهار 
سفره  تغذیه  هدف  با  پروژه  این  اجرای  کرد: 
های زیرزمینی بوده است که در این راستا تا 

آباد تغذیه  کنون ۵۰ هکتار در روستای خرم 
شده است .

وی ادامه داد: در سال ۹۷ همزمان با بذرکاری، 
۱۰۰ هکتار کپه کاری انجام شده است و ۴۵ 
هکتار تبدیل دیم زارهای کم بازده به اراضی 
ملی در روستاهای خرم آباد و ندری انجام شده 

است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان بیجار، با اشاره به اینکه مهم ترین 
مورد   ۲ شده  واگذار  های  زمین  استعدادیابی 
بوده است تصریح کرد: در روستای امیرآباد ۵۰ 
هکتار زمین جهت ساخت کارخانه پتروشیمی 
استعداد یابی و واگذار شده است و در روستای 
ساخت  برای  زمین  هکتار   ۱۴۰ فوالد  زاغه 
کارخانه فوالد کردستان استعدادیابی و واگذار 
شده است. وی در پایان با بیان اینکه هر ساله 
نهال توزیع می شود،  در هفته منابع طبیعی 
 ۶ در  نهال  اصله   ۷۵۰۰ امسال  شد:  یادآور 
نوع توزیع می شود که شامل نهال های زبان 
گنجشک، اقاقیا، سرو نقره ای، سرو خمره ای، 

ارغوان و کاج است .

توزیع ۷۵۰۰ اصله نهال در هفته منابع طبیعی در بیجار

میزان  گفت:  کردستان  استان  گمرکات  کل  مدیر 
صادرات کاال در ۱۱ ماهه امسال از طریق گمرکات 
استان ،۱میلیارد و ۶۵۰میلیون و ۸۰۸ هزار و ۶۸۴ 
دالر به وزن ۱میلیون و ۷۷۸ هزار و۶۳ تن کاال بوده 

است. 
اظهار  پور،  رحمانی  بختیار  روز،  اتفاق  گزارش  به 
صد  در   ۶۰ حدود  صادرات  میزان  این  از  کرد: 
استان  گمرکات  در  شده  اظهار  کاالهای  به  مربوط 
است که رقمی بیش از ۹۹۸میلیون دالر را داراست 
شده  اظهار  کاالهای  ارزش  به  مربوط  ۴۰درصد  و 
به  استان  مرزهای  از  که  است  گمرکات  سایر  در 
طی  استان  صادرات  است.  شده  صادر  کشورعراق 
نظر  از  و  رشد ۴۴درصدی  وزنی  نظر  از  مدت  این 
ارزشی رشد ۷۵ درصدی را نسبت به سال گذشته 

داشته است.  

از  کرد:  بیان  صادراتی  کاالهای  خصوص  در  وی 
ماه ۵۳۱میلیون  بهمن  پایان  تا  ابتدای سال جاری 
 ۴۸۲ از  بیش  ارزش  به  کشاورزی  محصوالت  تن 
میلیون دالر از گمرکات استان به کشور عراق صادر 
گمرکات  از  صادراتی  کاالهای  عمده  است.  شده 
استان شامل سبزی و نباتات به ارزش ۲۱۴میلیون 
۱۵۷میلیون  ارزش  به  خوراکی  های  میوه  دالر، 
دالر،مصنوعات پالستیکی به ارزش ۱۱۷میلیون دالر 
و مصنوعات چدن و فوالد به ارزش ۴۶میلیون دالر 
و ماهی و آبزیان به ارزش ۴۵میلیون دالر بوده است. 
آمار واردات ۱۱ ماهه امسال نیز به ارزش ۴۰میلیون 
و ۳۱۶  وزن ۱۱هزار  به  و  و ۷۶۱ دالر  و ۷۷۳هزار 
تن بوده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر ارزشی کاهش ۳۸ درصدی و از نظر 

وزنی کاهش ۸۲ درصدی داشته است. 

مهمترین اقالم وارداتی  طی این مدت ماشین آالت 
و وسایل مکانیکیبه ارزش۲۶میلیون دالر،مصنوعات 
و  آالت  دالر،اشین  ۵میلیون  ارزش  به  آلومینیوم 
دالر،وسایل  میلیون  ارزش۳  به  برقی  های  دستگاه 
نقلیه زمینی به ارزش ۳میلیون دالر ومواد پالستیکی 

به ارزش ۱میلیون دالر بوده است. 
طی  کردستان  استان  گمرکات  درآمد  افزود:  وی 
۱۱ماهه امسال۵۵۴میلیارد و ۸۷۶میلیون و۷۷هزار 
و ۳۹۹ریال بوده است که این مقدار به نسبت مدت 

مشابه سال قبل۴۸درصد رشد داشته است.

صادرات بیش از 482میلیون دالر محصوالت کشاورزی
 از گمرکات کردستان
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معابر و خیابان های کرج
 یکدست می شود

رییس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده 
خدمات  از  برخورداری  گفت:  کرج  شهر  اسالمی  شورای 
وامکانات شهری عادالنه و برابر حق تمامی شهروندان است.

و  معابر  سازی  مناسب  وضعیت  از  گالیه  با  رسولی  احد 
از  دارند  حق  شهروندان  همه  گفت:  کرج  خیابان های 
برابری  و  عادالنه  شکل  به  شهری  امکانات  و  خدمات 
دنبال  به  ما  کرد:  نشان  خاطر  رسولی  باشند.  برخوردار 
تمامی  آن  طریق  از  تا  هستیم  شهری  یکپارچه  طراحی 
معابر و خیابان ها یک دست شود تا تردد معلولین در آنها 
به راحتی صورت بگیرد و در مرحله اول این طرح از میدان 

کرج تا شهدا اجرایی خواهد شد.

تقدیر نماینده یونسکو در ایران از ابتکار 
شهرداری قزوین برای برگزاری جشنواره 

ملی فرهنگ و سنن ایرانی
به گزارش اتفاق روز؛ چونلی هان در آستانه برگزاری دومین 
جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی به پاس برپایی ارزنده این 
جشنواره ملی پیام  تقدیر و تشکر خود را برای متولیان این 

برنامه ارسال کرد.
در این پیام آمده است:

ابتکار شهر قزوین جهت ارتقای ورزش ها و بازی های سنتی 
به طور خاص برای نسل جوان امروز ما ارزشمند می باشد،امید 
است با افزایش و گسترش انواع جدید بازی،نسبت به ورزش 
ها و بازی های سنتی غافل نمانیم.به عنوان نماینده یونسکو در 
جمهوری اسالمی ایران، ارزش بسیاری در خصوص ورزش ها 
و بازی های سنتی ایران و همچنین تالش کارشناسان قائل 
هستم.یونسکو به حفظ و ترویج ورزش ها و بازی های سنتی 
به منظور پیشبرد روحیه اجتماعی،نزدیک کردن انسان ها به 
فرهنگی جامعه  افتخار در ریشه های  ایجاد حس  و  یکدیگر 
بازی های  و  این ورزش ها  ترویج  از  متعهد است.هدف کلی 
به  بدنی  فعالیت  حوزه  در  المللی  بین  همکاری  سنتی،ارتقاء 
منظور تقویت صلح،دوستی،تفاهم و احترام متقابل بین انسان 

ها، به ویژه بین نسل جوان می باشد.



 ورزشی
خبر

برگزاری پلی آف برای لیگ والیبال 
درست نیست

برگزاری رقابت های  باور است  این  بر  والیبال  کارشناس 
لیگ به صورت پلی آف درست نیست چرا که امکانات 

الزم در این زمینه وجود ندارد.
پس از تصمیم FIVB و حذف رقابت های زیر ۲۳ سال 
از تقویم جهانی، فدراسیون ایران نیز اعزام تیم امید در 
را  آسیا  قهرمانی  مسابقات  به  مردان  و  بانوان  بخش  دو 

لغو کرد.
مصطفی کارخانه ، درباره تصمیم فدراسیون والیبال و عدم 
اعزام تیم امید به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: باالخره 
عدم برگزاری چنین مسابقاتی یک خأل را به وجود خواهد 
فدراسیون  زد.  خواهد  لطمه  سنی  رده  به  این  و  آورد 
آنها  حال  هر  به  باشد،  داشته  را  امید  رده  باید  والیبال 
پشتوانه تیم الف هستند، بازیکنان احساس خوبی خواهند 
داشت چرا که ممکن است هیچ وقت امکان حضور در تیم 
الف را به دست نیاورد حداقل در این رده سنی می توانند 

در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند.
او در پاسخ به این سوال که گرفتن چنین تصمیمی در 
این برهه زمانی بدون رئیس فدراسیون درست است یا 
خیر گفت: به هر حال چرخ والیبال باید بچرخد و این 

تصمیمات باید گرفته شود.
کارشناس والیبال در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه 
استعدادیابی  بحث  در  به مسابقات  امید  تیم  اعزام  عدم 
ممکن است مشکالتی را به وجود آورد گفت: فدراسیون 
باید در برخی مواقع ریسک کند و دنبال کسب نتیجه 
نباشد. فارغ از نتیجه باید بازیکنان را سرمایه اصلی والیبال 

هستند تحت حمایت قرار دهیم.
کارخانه درباره حواشی به وجود آمده در لیگ برتر والیبال 
نیز گفت: برگزاری فینال مسابقات در یک شهر بی طرف 
یک امتیاز ویژه محسوب می شود اما من از ابتدا با برگزاری 
مسابقات به صورت پلی آف مخالف بودم چرا که امکانات 
الزم برای انجام چنین کاری را نداریم. مهمترین نیاز ما 
ویدئو چک است اما متأسفانه در شهرستان از این وسیله 
استفاده نمی شود. هر چه حساسیت بازی ها بیشتر شود 
جنجال ها افزایش خواهد یافت. نیاز داریم از ویدئو چک 
قوی و باکیفیت، سالن استاندارد و تعداد باالی مأموران 
انتظامی استفاده کنیم تا بتواند جو حاکم بر تماشاگران 
را کنترل کند. رخ دادن چنین اتفاقاتی خوشایند نخواهد 

بود.

بندی  رده  ترین  تازه  در  ایران  کاراته  مردان 
خود  به  را  مناسبی  جایگاه  جهانی،  فدراسیون 

اختصاص دادند.
لیگ  امتیازات  محاسبه  از  پس  بندی  رده  این 
جهانی امارات متحده عربی اعالم شد و »بهمن 
عسگری« که مدال طالی این رقابت را به دست 

آورد به رتبه دوم وزن 75 کیلوگرم رسید.
»هامون درفشی پور« که مدال برنز لیگ جهانی 
را برگردن آویخت از رده نهم با ۳ پله صعود در 
مکان ششم قرار گرفت. در این رنکینگ، »سجاد 
گنج زاده« و »ذبیح اهلل پورشیب« همچنان در 

رتبه های دوم و چهارم قرار دارند.
»رزیتا  و  چاالکی«  »فاطمه  بانوان  بخش  در 
علپیور« به ترتیب 10 و 6 پله در وزن خود صعود 

کردند.
)اعداد  است  ذیل  شرح  به  شده  اعالم  رنکینگ 

داخل پرانتز رنکینگ قبلی کاراته کاها است(:
*بخش بانوان

کاتای انفرادی:
۳9- نگین باقری 108۲ امتیاز )۳7(
45- فاطمه صادقی 9۲۲ امتیاز )6۲(

در رنکینگ المپیکی، فاطمه صادقی رتبه 19 و 
نگین باقری در رده 59 جدول قرار گرفته اند.

وزن منهای 50 کیلوگرم:
15- سارا بهمنیار ۲15۲ امتیاز )15(

57- نسرین دوستی 69۲ امتیاز )55(
وزن منهای 55 کیلوگرم:

18- طراوت خاکسار ۲08۲ امتیاز )۲۲(
۲1- فاطمه چاالکی 1845 امتیاز )۳1(

51- آویشن باقری 7۲0 امتیاز )61(
ترکیبی  که  نخست  وزن  المپیکی  رنکینگ  در 
از امتیازات کاراته کاهای دو وزن منهای 50 و 
منهای 55 کیلوگرم است، سارا بهمنیار در رده 
1۲، طراوات خاکسار در رده 4۲ و فاطمه چاالکی 

در جایگاه 75 قرار دارند.
وزن منهای 61 کیلوگرم:

18- رزیتا علیپور ۲۲65 امتیاز )۲4(
56- شیما آل سعدی 877 امتیاز )68(

78- مینا یوسفی 480 امتیاز )8۳(
در رنکینگ المپیکی این وزن رزیتا علیپور رتبه 
8 ، شیما آل سعدی در جای ۲1 و ملیکا احدی 

در مکان 87 قرار دارند.

وزن منهای 68 کیلوگرم:
4۳- مبینا کاویانی 99۲ امتیاز )41(

66- نگین آلتونی 457 امتیاز 
97- مهتاب اسماعیلی ۳0۲ امتیاز )91(

وزن به اضافه 68 کیلوگرم:
1۲- حمیده عباسعلی ۲745 امتیاز )11(

67- محدثه آقایی 54۲ امتیاز )54(
در رنکینگ المپیکی وزن مثبت 61 کیلوگرم که 
ترکیبی از رتبه کاراته کاهای وزن منها و مثبت 
68 کیلوگرم است، حمیده عباسعلی در رده 17 
و مبینا کاویانی رتبه 7۳ این وزن را در اختیار 

دارند.
**بخش مردان
کاتای انفرادی:

۳۲- ابوالفضل شهرجردی 14۳۲ امتیاز )۲6(
60- امیر بهادر تدین 905 امتیاز )47(

ابوالفضل شهرجردی در جایگاه ۲1 و امیربهادر 
تدین در رده  ۳6 رنکینگ المپیکی کاتای انفرادی 

مردان قرار دارند.
وزن منهای 60 کیلوگرم:

7- امیر مهدی زاده ۳۳57 امتیاز )8(

۲0- مجید حسن نیا 1955 امتیاز )۲6(
69- میعاد یاری 585 امتیاز )68(

71- قاسم خوبرو 570 امتیاز )70(
وزن منهای 67 کیلوگرم:

6- هامون درفشی پور ۳417 امتیاز )9(
۲0- امیررضا میرزایی ۲09۲ امتیاز )۲7(

50- سعید احمدی 960 امتیاز )4۳(
68- سید علی کریمی 750 امتیاز )69(

88- سعید علیپور 5۳5 امتیاز )89(
در رنکینگ وزن نخست المپیکی که تلفیقی از 
رتبه کاراته کاهای وزن منهای 60 و 67 کیلوگرم 
است، هامون درفشی پور نهم است، امیر مهدی 
زاده در جایگاه ۲9، مجید حسن نیا در رده ۳1 و 

امیررضا میرزایی در جای ۳9 قرار دارند.
وزن منهای 75 کیلوگرم:

4- بهمن عسگری 58۳5 امتیاز )6(
15- علی اصغر آسیابری ۲۲47 امتیاز )16(

65- ابرهیم حسن بیگی 64۲ امتیاز )66(
در رنکینگ المپیکی وزن منهای 75 کیلوگرم، 
بهمن عسگری در رتبه دوم قرار دارد، علی اصغر 
آسیابری حائز رتبه 9 و آرش علی نژاد در مکان 

86 است.
وزن منهای 84 کیلوگرم:

4- ذبیح اهلل پورشیب 5097 امتیاز )4(
1۲- مهدی خدابخشی ۲۳05 امتیاز )14(
۲5- مهدی قراری زاده 1617 امتیاز )۲6(

۲7- علی فداکار 1585 امتیاز )۳8(
6۳- کیوان بابان 697 امتیاز )54(

81- احسان حیدری 497 امتیاز )90(
وزن به اضافه 84 کیلوگرم:

۲- سجاد گنج زاده 5۲47 امتیاز )۲(
6- صالح اباذری ۳675 امتیاز )6(

۲7- مجید نیکو همت 149۲ امتیاز )۳7(
۳5- سامان حیدری 1۲67 امتیاز )۳6(

4۲- هادی عرب 104۲ امتیاز )51(
46- مهدی عاشوری 950 امتیاز )49(

96- جاسم ویشگاهی ۳15 امتیاز )98(
در رنکینگ المپیکی وزن آخر، سجاد گنج زاده 
رتبه 4، ذبیح اهلل پورشیب رتبه 5، صالح اباذری 
مهدی   ،4۲ رتبه  خدابخشی  مهدی   ،14 رتبه 
قراری زاده در مکان 6۲ و علی فداکار رتبه 80 

جدول رده بندی را در اختیار دارند.

جایگاه مناسب مردان کاراته ایران در 
رده بندی جهانی

ضمن  هاکی  فدراسیون  دبیر 
گفت:  رشته  این  وضعیت  تشریح 
شود  احیا  استانی  هیات های  باید 
و زمین هایی که به فوتبال رسیده 

است به هاکی برگردد.
»رمضانعلی دولو« که سابقه دبیری 
هاکی  هیأت  ریاست  و  فدراسیون 
دارد  کارنامه  در  را  تهران  استان 
این رشته گفت: واقعیت  در مورد 
این است که در هاکی از پتانسیل 
کشورمان  گوشه  چهار  در  خوبی 

عنایت  صورت  در  که  برخورداریم 
ویژه به نسل بالنده و جوانان مستعد 
می توانیم فردایی امیدآفرین را رقم 
نیاز  هاکی  زیرساخت  البته  بزنیم. 
راستا  این  در  و  دارد  دگرگونی  به 
باید هاکی روی چمن را نیز همانند 

هاکی داخل سالن فعال کنیم.
ادامه خاطرنشان کرد: در  دولو در 
داخل سالن، ما تیم سوم جهان و 
قهرمان آسیا هستیم که این نشان 
کشورمان  هاکی  باالی  قابلیت  از 

دارد اما باور دارم که باید در عرصه 
هاکی روی چمن نیز اهتمام کنیم 
و آستین همت باال بزنیم. به عنوان 
کرمانشاه،  گچساران،  در  مثال 
چندین  و  مبارکه  سمنان،  تهران، 
روی  هاکی  مسابقات  دیگر  شهر 
شده  برگزار  کشور  قهرمان  چمن 
در  و  احیا  را  زمین ها  این  باید  و 
قابلیت  ورزش  این  که  مکان هایی 
اندازی  راه  چمن  زمین های  دارد، 

کنیم.
یادآور شد:  هاکی  فدراسیون  دبیر 
عنوان  به  بنده  پیشنهاد  واقع  در 
ما  که  است  این  انتخابات  نامزد 
به  باید  عرصه  دو  هر  در  همزمان 
به  منحصر  ما  نگاه  و  برویم  پیش 
هاکی سالنی نباشد. این یک شعار 
نیست بلکه واقعیتی غیرقابل انکار 
است و امید می رود که با حمایت 
مسئوالن محترم بتوان در این آیتم 

به هدف رسید.
دبیر  تصدی  زمان  در  که  وی 
برگزاری  مبتکر  هاکی  فدراسیون 
کالس های  و  بین المللی  مسابقات 

مربیگری  المللی  بین  و  پیشرفته 
در کشورمان بوده، ادامه داد: یکی 
بنده  راهبردی  و  مهم  اهداف  از 
این است هاکی ایران را به هشت 
منطقه تقسیم کرده ام تا استان ها 
بتوانند به سهولت و بدون دغدغه 
کشور  قهرمانی  رقابت های  در 
حضور یابند. در این رهگذر، آئین 
گانه  هشت  مناطق  اجرایی  نامه 
کشور را تنظیم کرده ام که تمامی 
شده  لحاظ  آن  در  الزم  آیتم های 

است.
ادامه  در  هاکی  کارشناس  این 
و  توسعه  برای  اینکه  به  اشاره  با 
برنامه  باید  ورزش  این  اعتالی 
عملیاتی تدوین کرد، افزود: تعامل 
با هیأت های استان ها و ادارات کل 
خرید  برای  و  دارد  رفیعی  جایگاه 
تولید  با  باید  رشته  این  وسایل 
نزدیک  داخلی همکاری  کنندگان 
زمین های  احیای  برای  و  داشت 
زمین  به  متأسفانه  که  چمن 
همت  باید  شده،  تبدیل  فوتبال 
تبریز،  در  مثال  عنوان  به  گمارد. 

برخی  و  نقده  همدان،  گچساران، 
دیگر از شهرستان ها که زمین های 
بنا  بود،  احداث شده  هاکی  چمن 
به دالیلی به زمین فوتبال تبدیل 
مقامات  با  تعامل  با  باید  که  شده 
کنیم  احیا  را  آنها  بتوانیم  ذیربط 
را  چمن  روی  هاکی  نهایت  در  و 
فعال نمائیم. دولو که عضو کمیته 
قوانین و مقررات فدراسیون جهانی 
فلوربال  توسعه  رئیس  فلوربال، 
رئیسه  هیأت  عضو  و  آسیا  غرب 
کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه است 
در ادامه گفت: نگاه ویژه به پشتوانه 
سازی و تربیت نسل مستعد و آتیه 
دار در شهرستان ها به عنوان موتور 
اولویت  در  کشور  هاکی  محرکه 
می رود.  شمار  به  بنده  برنامه های 
ضمن اینکه مقوله آموزش و ارتقای 
نیز  داوران  و  مربیان  دانش  سطح 
از دیگر برنامه های راهبردی است 
که امید می رود این برنامه ها بدون 
همگی  انسجام  پرتو  در  و  شعار 
دوستان و حمایت مسؤوالن از قوه 

به فعل درآید.

هاکی باید از تک بُعدی خارج شود

خبر

سلیماني: چهار ملي پوش اسکواش 
اعزامي به قهرماني آسیا مشخص شدند

جدول شماره دو

مقابله ها در 
برنامه های تلویزیونی سبب 

مخاطب گریزی می شود
فوتبال  فدراسیون  رئیس   
فوتبال  ذات  گفت: 
اما  است  نکوکرداری 
های  برنامه  از  بسیاری 
تلویزیونی این امر را تبلیغ 
نمی کنند و این مقابله ها 
تلویزیونی  های  برنامه  در 
می  گریزی  مخاطب  سبب 

شود.
نشست  در  تاج   مهدی   
هیئت  انتخاباتی  مجمع 
و  کهگیلویه  فوتبال 

افزود:  یاسوج  در  بویراحمد 
های  برنامه  از  بسیاری  در 
روی  رودر  افراد  تلویزیونی 
هم قرار می گیرند و این امر 
از ذات فوتبال به دور است.

امروز  داشت:  بیان  وی 
به  را  سیما  و  صدا  فوتبال 
خانه های مردم برده است 
مخاطبان  افزایش  سبب  و 
صدا و سیما شده اما نباید 
موضوع  با  که  هایی  برنامه 
فوتبال تولید می شود سبب 

مقابله افراد مختلف در این 
ورزش شود.

فوتبال  به  باید  افزود:  وی 
احترام گذاشت فوتبال نان 
و  شده  سیما  و  صدا  دانی 
برنامه های تولیدی باید به 
از  مردم  باشد که  ای  گونه 
آن لذت ببرند اما متاسفانه 
برخی برنامه ها پرخاشگری 
این  و  کنند  می  ترویج  را 
روح  که  نکوکرداری  با  امر 

فوتبال است مغایرت دارد.

سال اول - شماره 2 6

فرزاد«،  »حدیث  گفت:  اسکواش  فدراسیون  رئیس 
اهلل  »سمیع  و  زارعیان«  »سجاد  اقتداري«،  »فرشته 
به  ملی  تیم  انتخابی  دوم  و  اول  نفرات  آبادي«  قاصد 

رقابت هاي قهرماني آسیا اعزام مي شوند.
»مسعود سلیماني« اظهار داشت: رقابت هاي اسکواش 
قهرماني انفرادي بزرگساالن آسیا هفتم  اردیبهشت در 

کشور مالزي برگزار مي شود.
عمومی   وظیفه  خدمت  مشکل  درباره  همچنین  وي 
اکنون  وي  داشت:  اظهار  آبادي«  قاصد  اهلل  »سمیع 
خدمت  مشمول  آنکه  دلیل  به  اما   ، شده   انتخاب 
سربازي است، حضور او در مسابقات قهرماني انفرادي 
ابهام قرار دارد. تالش  از  بزرگساالن آسیا در هاله اي 
نیروی  و  تهران  و هیات  فدراسیون  با کمک  تا  داریم 
دریایی ارتش  او را براي مدتي از خدمت وظیفه آزاد 

کنیم تا در اردوها شرکت کند.
سلیماني افزود: دوران آموزشي خدمت سربازي، قاصد 
آبادي از ۲8 فروردین سال 98 آغاز مي شود و چنانچه 
برطرف  آسیایي  مسابقات  به  اعزام  براي  وي  مشکل 
نشود، تنها »سجاد زارعیان« در بخش مردان راهي این 

رقابت ها خواهد شد.
وي همچنین گفت: با تالش های صورت گرفته و شبانه 
روزی و صرف ساعت ها صرف انرژی با عنایت  وزارت 
ورزش و شرکت توسعه  زمین جنب باشگاه اسکواش 
اسکواش  فدراسیون  به  سال   1۲ مدت  به  را  انقالب 
اي  شیشه  هاي  کورت  ساخت  براي  که  کرده  واگذار 
)سازه شیشه اي( و ابنیه  با کمک معماران داخلي و 
برپایه استانداردهاي بین المللي، برنامه ریزي شده تا 
در آینده بتوانیم میزبان مسابقات بین المللي و جهاني 

باشیم.
کورت  افتتاح  به  اشاره  با  اسکواش  فدراسیون  رییس 
شیشه اي )سازه شیشه اي( یزد در چهلمین سالگشت 
پیروزی انقالب اسالمی  دهه فجر، بیان داشت: از ویژگي 
هاي کورت شیشه اي جدید مي توان ، استحکام خوب 
، برگشت استاندارد توپ از دیواره ها ، ظرفیت 800 
نفري تماشاچیان  و دید گسترده نسبت به اسکواش 
بازان اشاره کرد. نخستین کورت شیشه اي در یزد مي 
تواند آوردگاهی برای اجرای تمرینات منظم و  موفقیت 

اسکواش بازان ایرانی باشد.

افقی:
1-کنایه از آماده شدن برای سفر است

2- دچار شوک شده- شیرینی سوغات تبریز- شعله آتش
3- وقار و سنگینی- روشن و تابناک- توده غله درو شده

4- رزمگاه بوکس- در گذشتگان- تخم مرغ انگلیسی
5- خاموش کننده شمع- اعمال خشونت- با چیزی ور رفتن

6- حرف دهن کجی- شعاع نور- آزمون
7- کمدین سیرک- حروف ادغام در زبان عربی- سگ انگلیسی
در  شهری  سنگین-  اجسام  کننده  جا  به  جا  آهنی  میله   -8

آلمان- سیستم نمایش تصویر رنگی در تلویزیون
9- عبوس- گل زیبای پاییزی- مخترع پیل الکتریکی

خشک-  نیمه  نواحی  در  پهناور  جلگه  گردنه-  سر  دزد   -10
دشمن سرسخت

11- غیر دیجیتال- النجین- نوعی تسهیالت بانکی
12- رایحه-  همراهی کردن جنازه تا گورستان- پایتخت پرو

را  احساسات خود  ها-  انجیل  از  از ساختمان-  ای  13- طبقه 
ابراز نمی کند

14- مهد دلیران- قشنگ- نوزاد حشره
15- داستانی کوتاه از  کریستین آندرسن، نویسنده دانمارکی

عمودی:
1-کنایه از بی شرم و پررو است- فیلمی از سینمای دفاع مقدس 

ساخته زنده یاد ساموئل خاچیکیان
2- مرگ- سرگردان- مایوس

عقب-  به  بازگشت  هفدهم-  قرن  فرانسوی  دان  ریاضی   -3
سست و بی حال

4- از جنس آهن- افسرده- توجه
5- بیزاری- بی خبر از خود- مذکر

6- کشف- مامور گشت- میوه ای گوشتالو
7- پشت سر- ورم غده بناگوش- توله سگ شکاری

8- پول عراق- فهرست غذای رستوران- پیگیری
9- آیین ها- کوهی در خراسان شمالی- سحاب

10- رفت و امد زیاد- جناح لشکر- حرف ندا
11- ریشه- فیلم کوتاه تبلیغی-  نان خرده شده در آبگوشت

12- غیر واقعی و تقلبی- نپریدن اسب سواری از روی مانع- 
تالیف کننده

13- ماه گرم- تخریب کننده اموال عمومی- واداشته شده
14- طبیعی و معمولی- سنگینی معده- آهار زده
15- شهر و جزیره ای در جنوب چین- جاسوس

نیمه اول اسفند  1397 

هاکی

رئیس 
فدراسیون 

فوتبال:



استان تهران
گزارش

مراسم روز درختکاری در شهریار 
برگزار شد

به گزارش اتفاق روز، به مناسبت هفته منابع طبیعی و ۱۵ اسفند ماه 
روز درختکاری و با حضور خانواده معظم شهدا ،مهندس درخشان نسب 
شهردار شهریار ،اعضای شورای اسالمی شهر ،سرهنگ یامینی فرماندهی 
سپاه ناحیه شهریار ،کردی ریاست بنیاد شهید و سایر مسئولین و عموم 
شهدای  ویاد  نام  به  نهال  کاشت  با  درختکاری  روز  مراسم  شهروندان 

گرانقدر در بوستان نهج البالغه شهریار برگزار شد.

محسنی بندپی گفت: تمامی مسئوالن 
موظفند تا با کار و تالش ، حق مردم 
را ادا کرده و با کارهای اساسی، رفاه و 
آسایش را برای مردم به ارمغان آورند. 
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
کانون  در  که  قرچک  اداری  شورای 
مالئک این شهرستان برگزار شد اظهار 
داشت: تهران در یک دیدگاه عمومی، 
ولی  است  برخورداری  استانی  نظر  به 
از  یکی  تهران  ها،  شاخص  بررسی  در 
است  کشور  های  استان  ترین  محروم 
و با شاخصه های توسعه فاصله زیادی 

دارد.
افزود: در مسائل زیست محیطی،  وی 
ترین استان های  آلوده  از  تهران یکی 
کشور است، هرچند که امسال به لطف 
باد  بارش نزوالت جوی و  با  خداوند و 
و باران مناسب تهران از ۲۶ روز هوای 
برخوردار  سالم  هوای  روز   ۴۷ و  پاک 
شد ولی واقعیت این است که به لحاظ 
آالیندگی هوا، تهران یکی از آلوده ترین 

استان های کشور است.
وی گفت : در حمل و نقل درون شهری 
ترین  فرسوده  از  یکی  تهران  استان   ،
ناوگان را در اختیار دارد که این امر نیز 

به میزان آلودی هوا می افزاید.
در  که  کسانی   : افزود  تهران  استاندار 
تهران  شرق  و  غرب  جنوب  و  جنوب 
پساب  با  همواره  کنند  می  زندگی 
تصفیه نشده و فاضالبی که از جمعیت 
هدایت می شود  این سمت  به  شمال 
روبرو هستند و تولید ۸ تا ۹ هزار تن 
پسماند در شبانه روز و دفع بهداشتی 
آن به معضلی جدی تبدیل شده است.

وی با اشاره به بروز پدیده بوی نامطبوع 
در اطراف فرودگاه امام گفت : از فرودگاه 
امام تا مرقد مطهر امام راحل ، ۲۸ نقطه 
شناسایی شده که از اواخر بهار و طول 
تابستان ، با بوی نامطبوعی که به مشام 
ورود  هنگام  در  که  می رسد، مشکلی 

مسافران به تهران، نگاه نامناسبی را از 
این استان تداعی می کند.

محسنی بندپی با اشاره به تأکید رهبر 
معضالت  با  مقابله  در  انقالب  معظم 
شش  جلسات  برگزاری  و  اجتماعی 
ماهه سران سه قوه با ایشان در مقابله 
رشد  گفت:  اجتماعی  های  آسیب  با 
طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی، کودکان 
هایی  آسیب  اخالقی  مشکالت  و  کار 
سایر  نسبت  به  تهران  در  که  هستند 

مناطق کشور بیشتر است .
حوزه  در  تهران  استان   : گفت  وی 
با  نیز  درمانی  و  بهداشتی  مسائل 
کمبودهایی مواجه است به گونه ای که 
در شهرستان ۴۰۰ هزار نفری قرچک 
۶۴ تخت بیمارستانی، مالرد ۴۰۰ هزار 
هزار  شهریار۷۰۰  تخت،  صفر  نفری 
قدس  شهرستان  و  تخت   ۲۰۰ نفری 
۴۰۰ هزار نفری ۱۱۰ تخت بیمارستانی 

دارد.
وی افزود : در حوزه فضای آموزشی نیز 

استان تهران با مشکالت و کمبودهایی 
مواجه است به گونه ای که هم اکنون 
به  استان  کالس   ۱۰۰ و  هزار  یک 

استاندارد سازی سوخت نیاز دارد.
شهرستان  افزود:  بندپی  محسنی 
 ۳۲۰ و  تخریبی  کالس   ۲۴۶ قرچک 

کالس نیازمند به بازسازی دارد.
وی سرانه ورزشی استان تهران را ۲۸ 
صدم متر مربع به ازاء هر نفر اعالم کرد 
و افزود: تمامی مسئوالن موظفند تا با 
کار و تالش ، حق مردم را ادا کرده و با 
کارهای اساسی، رفاه و آسایش را برای 

مردم به ارمغان آورند.
بیمارستان در حال  از احداث ۱۹  وی 
احداث در استان تهران به عنوان یکی 
استان  در  دولت  اقدامات  مهمترین  از 

تهران یاد کرد.
را  استاندار تهران کسب رضایت مردم 
به  افزود:  و  دانست  مسئوالن  اولویت 
منظور رضایتمندی مردم باید شاخص 
این مهم  یابد که  افزایش  رفاهی  های 

باید در معیشت و اشتغال مردم و رونق 
کسب و کار، تولید و اشتغال نمودپیدا 

کند.
وی از حمل و نقل ریلی شهرستان های 
جنوب شرقی تهران به عنوان یکی از 
ضروریات حمل و نقل عمومی یاد کرد.

از  دیگری  بخش  در  تهران  استاندار 
لحاظ  به  ایران   : گفت  خود  سخنان 
فقیرین کشورهای  از  یکی  آبی،  منابع 
جهان است که میانگین ساالنه بارندگی 
سوم  یک  و  متر  میلی   ۲۵۰ آن  در 
میانگین جهانی و میزان تبخیر آن سه 

برابر میانگین جهانی است.
چالش  مهمتری  را  آب  کمبود  وی 
توسعه صنعت یاد کرد و افزود: آب قوه 
است،  اشتغال  و  صنعت  رونق  محرکه 
پیشرفت  از  ای  درجه  به  ایران  امروز 
با  تواند  می  که  یافته  دست  علمی 
تصفیه فاضالب خانگی، آن را در حوزه 
کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار 

دهد.

استاندار تهران: همه مسئوالن موظفند
 رفاه و آسایش مردم را فراهم کنند

دکتر میرزمانی شهردار رباط کریم عملکرد 
۱۷ ماهه و تشریح پروژه های شهرداری رباط 

کریم را به نماینده محترم مجلس ارائه داد.
رباط  شهردار  میرزمانی  محمد  سید  دکتر 
حسن  حاج  دکتر  دفتر  در  حضور  با  کریم 
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  نوروزی 
از عملکرد ۱۷ ماهه خود  اسالمی گزارشی 
ارائه داد و با بیان اینکه پروژه های عمرانی 
شهری  مدیت  اجراء  حال  در  و  شده  انجام 
،رباط کریم را به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل 
کرده گفت:توجه به تمام نقاط شهر و توزیع 
عادالنه سرانه ها در سطح شهر و باالخص 

)آالرد،شترخ به مناطق منفصل  ویژه  توجه 
حجم  و  کیکاور(  و  وار،پرندک،سفیدار،نوده 
اجراء پروژه های متعدد حکایت از این دارد 
که مجموعه شهرداری رباط کریم فقط بفکر 

خدمت به مردم است
شهردار  عملکرد  تائید  ضمن  نوروزی  دکتر 
میرزمانی  گفت؛مهندس  کریم  رباط 
با  و  است  توانمند  و  موفق  ازشهرداران 
از خود نشان داده  قبولی که  قابل  عملکرد 
و با اجرای پروژه های خوب عمرانی در تمام 
نقاط شهر اثبات کرده در جهت خدمت به 

مردم گام بر می دارد.

دکتر نوروزی:عملکرد شهردار رباط کریم بسیار 
مطلوب و در جهت خدمت به مردم است

گزارش

در مسائل فرهنگی باید بدون حب و 
بغض رفتار کنیم

و  فرهنگی  تخصصی  کارگروه  جلسه  در  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
اجتماعی شهرستان گفت: در مسائل و مشکالت حوزه فرهنگی و اجتماعی 

باید بدون حب و بغض کار کنیم.
کارگروه  جلسه  ششمین  در  پور  سلیمان  بیژن  روز،  اتفاق  گزارش  به 
تخصصی فرهنگی و اجتماعی شهرستان بهارستان که با حضور اعضای این 
کارگروه در سالن جلسات پیامبر اعظم )ص( فرمانداری برگزار شد، گفت: 
یکی از مهمترین چالش های کشور مسائل فرهنگی و اجتماعی است که 
و  العالی(  از دغدغه های مقام معظم رهبری )مد ظله  ای  بخش عمده 

مسئولین کشور است.
اداره  اجتماعی  های  آسیب  های  حوزه  در  کرد:  تصریج  پور  سلیمان 
بهزیستی باید تحلیل های دقیق و قابل اندازه گیری ارائه نماید و سایر 
سازمان ها همچون شورای های اسالمی باید به طور تخصصی به مسائل 

فرهنگی بپردازند.
فرماندار بهارستان گفت: آسیب های اجتماعی شبیه یک ارکان انسان است 

که امکان دارد بیماری یک بخش، بخش دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان تاکید کرد: نگاه سیاسی به 
حوزه فرهنگی و اجتماعی باید حذف شود و همگی بدون حب و بغض در 

جهت رفع آسیب ها گام بردارند.
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لزوم ایجاد زمینه های مناسب 
خود کفایی افراد

 به گزارش اتفاق روز ؛ مراسم اهدای کمک هزینه خرید جهیزیه به نو عروسان 
شهرستان، با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، عزیزی رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( شهریار و دیگر مسئولین مرتبط و جمعی از نو 
عروسان شهرستان شهریار در کمیته امداد امام خمینی)ره( شهریار برگزار شد. 
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در جشن کمیته 
امداد خمینی)ره( شهریار با ابراز خرسندی از ایجاد تغییرات مثبت در کمیته 
امداد شهریار در ادامه گفت: از نوع خدمات دهی و جوابگویی به مردم میشود 
این مهم را احساس کرد و گالیه ای از جانب مردم در این مدت گزارش نشده 
است که جای خوشحالی دارد.فرماندار شهرستان شهریار اساس دین را خدمت 
به مردم عنوان کرد که در راستای خدمت به خود میباشد و اظهار داشت: 
عالقمندی به باز کردن گره ای از مشکالت مردم و هموار کردن مسیر بندگان 
خدا امری مقدس و مبارک است که نصیب هر کس نمیشود و این نکته نیز 
به کرات در دین مبین اسالم به آن اشاره شده است. مهندس طاهری با بیان 
اینکه داشتن خصلت دستگیری از مردم نشانه بزرگ منشی و روحیه ای بلند 
باال میباشد که امام راحل با همین فکر و اندیشه دستور راه اندازی مجموعه ای 
با هدف کمک به مستمندان را صادر کردند و افزود: این مجموعه که جایگاه 
بسیار ارزشمندی دارد میتواند خانواده های بسیاری را به زندگی بازگرداند و در 
آینده زندگی ها علی الخصوص زوجین جوان را موثر باشد و آنرا بهبود بخشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با اشاره به اینکه نیاز است با برنامه 
ریزی مناسب ظرفیت پوشش افراد در شهرستان بیشتر شود که افراد نیازمند 
از امکانات و تسهیالت کمیته امداد استفاده کنند، خاطرنشان کرد: استاندار 
محترم تهران نیز همواره نسبت به این موضوع تاکید دارند که باید نهاد هایی 
از این دسته را تقویت کنیم و میتوانیم با استفاده از ظرفیت مهم خیرین در 

این جهت گام برداریم.

مراسم تجلیل از حاج عزیزاله ممقانی بنیانگذار 

ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهریار

به گزارش اتفاق روز، روز یکشنبه ۵ اسفند ماه سال جاری در راستای ترویج 
فرهنگ پهلوانی، آئین تجلیل از کهنه سوار و پیشکسوت ورزش زورخانه ای 
پهلوان حاج عزیزاله ممقانی با حضور مهندس محمودی نماینده مجلس شورای 
اسالمی ،مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، مهندس درخشان نسب 
شهردار شهریار ،دکتر شهبازیان رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسالمی 
شهر و جمعی از  مسئولین و پیشکسوتان در زورخانه شهرداری شهریار برگزار 

گردید.

تعامل  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
مشکالت  رفع  در  راهکار  بهترین 
اتفاق  گزارش  به  است.  بخشی  بین 
فرماندار  ساداتی  مهدی  سید   ، روز 
اندیشی  هم  نشست  در  کریم  رباط 
سطح  های  شهرداری  مطالبات  رفع 
با  که  اجتماعی  تامین  با  شهرستان 
تامین  کل  مدیر  پور  صالح  حضور 
اجتماعی شهرستانهای استان تهران ، 
 ، شهر  نصیر  و  کریم  رباط  شهرداران 
رئیس تامین اجتماعی شهرستان رباط 
کریم برگزار شد اظهار داشت: به لحاظ 
کریم  رباط  فرمانداری  ذاتی  وظیفه 
حافظ منافع همه دستگاههای اجرایی 

خدمات رسان در شهرستان است.

اینکه  بیان  با  کریم  رباط  فرماندار 
مظالبات تامین اجتماعی از شهرداری 
انباشت  و  جرائم  اعمال  موجب  ها 
مطالبات  کرد:  ابراز  شود  می  بدهی 
ارائه  در  مشکالت  ایجاد  بر  عالوه 
خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان 
تامین اجتماعی موجب اعمال جرائم و 
انباشت بدهی شهرداری ها به تامین 
زیانبار خواهد  که  اجتماعی می شود 

بود.
ساداتی در ادامه تاکید کرد: راهکاری 
تعامل  مشکل  این  رفع  برای  مناسب 
هم  تا  است  دستگاهها  بخشی  بین 
تامین اجتماعی به تعهدات عمل کند 
دیگر  انجام  در  ها  شهرداری  هم  و 

تعهدات خود به پرسنل و پروژه های 
عمرانی دچار مشکل نشوند .

تامین  کل  مدیر  پور  صالح  ادامه  در 
تهران  استان  شهرستانهای  اجتماعی 
حداکثر  اجتماعی  تامین  کرد:  بیان 

شهرداری  با  را  همکاری  و  مساعدت 
البته این سازمان  ها خواهد داشت و 
شدگان  بیمه  قبال  در  تعهداتی  هم 
هماممد مستمری بگیران و... دارد که 

با وحدت رویه صورت می پذیرد.

تعامل بهترین راهکار در رفع مشکالت بین بخشی است
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شهردار قرچک خبر داد: تجهیز میدان امام 

خمینی)ره( قرچک به چراغ راهنمایی زمان دار

بیشترین  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  شریف  خرمی  محسن 
درخواست های شهروندان قرچکی از مدیریت شهری در خصوص گره 
خوردگی ترافیک در میدان امام خمینی)ره( است که عموماً دارای بار 

عبور و مرور زیادی است.
وی افزود: طرح های مختلفی برای کاهش ترافیک در منطقه اجرا شد 
روان سازی  برای  قرچک  شهرداری  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی  و 
ترافیک انجام داد، هوشمند سازی و نصب چراغ راهنمایی در میدان 
امام خمینی)ره( است که با توجه به بار ترافیکی کمربندی و محور 

اصلی شهر این مشکل تا حدودی رفع شده است.
این مدیر شهری بابیان اینکه میدان ها و تقاطع ها مهم ترین گلوگاه های 
ترافیکی در سطح معابر شهری هستند، خاطرنشان کرد: حل معضالت 
و گره های ترافیکی میدان ها و تقاطع ها با رویکردی منسجم و یکپارچه 
گامی حیاتی و اساسی در ساماندهی ترافیک شبکه معابر سطح شهر 

قرچک است.
شهردار قرچک از رانندگان درخواست کرد که به هشدارها و عالئم 
ترافیکی در سطح معابر شهر توجه ویژه داشته باشند و در پایان سال 
با توجه به حجم تردد وسایل نقلیه در محور اصلی و کمربندی ها به 

حقوق شهروندان احترام بگذارند تا دچار مشکل نشوند.

امامزادگان پایگاه فرهنگی و اجتماعی هستند
و  فرهنگی  پایگاه  کشور  در سطح  امامزادگان  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
، سید مهدی ساداتی در حاشیه  اتفاق روز  به گزارش  اجتماعی هستند. 
بازدید از فضای امامزادگان عین و غین وهن آباد اظهار داشت: امامزادگان، 
مردم  اجتماعی  و  فردی  زندگی  های  جنبه  تمام  در  اسالمی،  جامعه  در 
حضور دارند، و به عنوان یک پایگاه ارتباطی بسیار مهم نقش موثری در 

فرهنگ مردم دارند.
امامزادگان که  در  بستر حضور مردم  از  باید  ابراز داشت:  ادامه  در  ایشان 
تبیین  با  و  کرده  استفاده  آنهاست  ارزشی  و  دینی  فرهنگ  از  برگرفته 
برنامه های دینی و فرهنگی به شکل متمرکز باعث نشاط دینی در مردم 
شویم. ساداتی همچنین تصریح کرد: ا مسئوالن با آسیب  شناسی اجتماعی 
می توانند برنامه های فرهنگی مناسب مردم و ذائقه های مختلف طراحی و 
در امامزادگان اجرا کنند، نتیجه آن وحدت و اتحاد در سایه فرهنگ دینی و 

ارزشی در امامزاده ها و بقاع متبرکه خواهد بود .

فرمانداری  انتظامی  و  سیاسی  معاون 
شهرستان بهارستان گفت: برنامه ریزی و 
اخذ تدابیر الزم جهت اجرای طرح بسیج 
سالمت نوروزی در شهرستان بهارستان 

انجام شده است.
حبیب  سید   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
کارگروه  جلسه  هشتمین  در  موسوی 
با بیان  سالمت و امنیت غذا شهرستان 

اینکه همه ما با قبول مسئولیت متعهد  
خدمت  راه  در  توان  تمام  با  ایم  شده 
مقدس  نظام  اهداف  اجرای  و  مردم  به 
جمهوری اسالمی و پیشبرد برنامه های 
در  داشت:  نماییم،اظهار  تالش  دولت 
شرایط کنونی کشور به هیچ عنوان کم 
کاری و بی توجهی به مسائل و مشکالت 
مردم خصوصا در حوزه بهداشت ، درمان 

و امنیت غذا قابل قبول نیست.
با توجه به نزدیک شدن به  وی افزود:  
ایام پایانی سال و آغاز سال جدید بایستی 
برنامه ریزی و تدابیر الزم جهت اجرای 
طرح بسیج سالمت نوروزی در شهرستان 
و تشدید نظارت بر اماکن عمومی ، مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی ، کنترل روزانه 
آب آشامیدنی و نظارت بر داروخانه ها از 

سوی شبکه بهداشت و درمان با همکاری 
امنیت  و  سالمت  کارگروه  اعضاء  موثر 

غذای بهارستان انجام گیرد.
موسوی تصریح کرد: در هفته پیش رو 
شبکه بهداشت و درمان در جلسه ای با 
حضور دستگاه ها و ادارات مرتبط تدابیر 
و تمهیدات امدادی و درمانی الزم را برای 

چهارشنبه آخر سال اتخاذ نماید.

برنامه ریزی الزم جهت اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی در شهرستان انجام شده است

شهردار قرچک خبر داد؛ تبدیل وضعیت 
نیروهای آتش نشانی قرچک در سال ۹۸

محسن خرمی شریف در جمع خبرنگارن حاضر در شهرداری از تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک به 
های  درخواست  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  خبرداد  سال ۹۸  در  قراردادی 
نهایی  تصمیم  شهرداری  این  نشانی  آتش  سازمان  شرکتی  نیروهای  مکرر 
برای تبدیل وضعیت این عزیزان گرفته شد. خرمی شریف در ادامه با بیان 
اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، آتش نشانی جزو مشاغل سخت و زیان آور 
محسوب می شود گفت: بر اسا همین موضوع این تبدیل وضعیت بار سنگینی 
از دوش آتش نشانان برداشته خواهد شد. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری قرچک نیز در این خصوص بیان داشت: طبق قول هایی که 
داده بودیم در سال ۹۸ نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی از شرکتی به 

قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد.

مختاری، شهردار قدس: احداث 17 پارک و 

بازسازی 12 پارک در شهر قدس در سال ۹7
به عنوان بخشی  اتفاق روز،  مسعود مختاری گفت: فضای سبز  به گزارش 
زندگی  و  شهری  جامعه  ضروریات  از  یکی  همواره  عمومی  های  کاربری  از 
شهروندی محسوب می شود. اهمیت فضای سبز در محیط های شهری بدین 
حد است که به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جوامع مطرح و 
تلقی می شود  و سرزندگی در شهرها  نشاط  به معنی عدم وجود  آن  نبود 
محیطی،  زیست  کارکرد  جمله  از  مختلفی  کارکردهای  دارای  رو  این  از  و 
کارکرد زیباشناختی، کارکرد ترافیکی است.وی ادامه داد: به همین منظور، 
از  پروژه های گوناگونی را  در این زمینه به بهره برداری رسانده است. که 
جمله این بوستانها میتوان به بوستان محله ای کاووسیه با ۲۵۰۰ متر مربع 
)دارای امکانات سالن تیراندازی، محوطه بازی کودکان، آالچیق، زمین چمن 
مصنوعی(، بوستان نواری با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع، بوستان محله ای خیابان 
یادگار امام )ره(، به مساحت ۴۰۰ متر مربع، بوستان محله ای ابتدای بلوار 
نسترن، طراحی و احداث بوستان گل محمدی، پارک جنگلی کوشان طیور با 
مساحت ۲۰ هکتار، جنگل کاری کمربندی چیتگر اشاره کرد که این اقدامات 

توانسته در مجموع ۱/۵ متر به سرانه فضای سبز شهر بیافزاید.  
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محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی معتقد است: 
کنیم  اعالم  ایران  عزیز  مردم  به  باید  افتخار  با 
موثر  و  ماندگار  خوب،  خیلی  پروژه های  از  یکی 
از نظر مهندسی، طراحی و اجرای پروژه راه آهن 
قزوین - رشت است؛ این پروژه هم در مسیریابی 
و هم طراحی مسیر ریل و نقاطی که از آن عبور 
چشم اندازهای  و  است  متفاوت  کاری  می کند، 
که  تونل هایی  و  پل ها  کنار  در  که  دارد  زیبایی 
کاری  مجموع  در  شده،  طراحی  مسیر  طول  در 
منحصر به فرد و متفاوت را شکل داده است. وی 
می گوید: این کار هم در طراحی و هم در بخش 
و  شده  انجام  ایرانی  مهندسان  توسط  مهندسی 
با  کشورمان  پیمانکاری  و  مهندسی  شرکت های 
نسبت  متفاوت  کاری  پروژه  این  کردن  اجرایی 
رو  همین  از  داده اند؛  انجام  قبلی  پروژه های  به 
افتتاح  از  بعد  می کنم  دعوت  مردم کشورمان  از 
پروژه و شروع بهره برداری از آن، سفر با قطار به 
رشت را در برنامه خود قرار دهند و با بازدید و 
لذت بردن از این مسیر به مهندسان خود افتخار 
قزوین  آهن  راه  کنند.  تجربه  را  مفرح  سفری  و 
- رشت به طول 164 کیلومتر و 185 کیلومتر 
آن  کیلومتر   70 که  شده  احداث  گذاری  ریل 
دارد.  قرار  قزوین  استان  جغرافیایی  محدوده  در 
ریلی  خطوط  توسعه  منظور  به  یازدهم  دولت 
کشور ، پنج طرح اولویت دار را با عنوان طرح های 
استان  پنج  اتصال  که  زد  کلید  مقاومتی  اقتصاد 
به شبکه ریلی اصلی ترین هدف آن بود و در این 

راستا احداث خط آهن قزوین به رشت هم یکی 
از طرح ها محسوب می شد تا اتصال استان های 
شود.  ممکن  هم  ریل  طریق  از  قزوین  و  گیالن 
خط ریلی رشت - قزوین که قرار است در ادامه 
به بندر انزلی و آستارا متصل شود؛ کریدور شمال 
- جنوب را کامل می کند که در همین ارتباط 
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس 
افتتاح  که  است  معتقد  بودجه  و  برنامه  سازمان 
این راه آهن، رونق اشتغال و کسب و کار را در 
گیالن در پی دارد و در توسعه و افزایش سرمایه 
گذاری منطقه نیز موثر است. به بیان محمدباقر 
نوبخت؛ با تکمیل راه آهن گیالن، حلقه مفقوده 
کریدور شمال - جنوب تکمیل و این مسیر مهم 
اقتصادی، شکل می گیرد ضمن آنکه سفر از این 
طریق، وسیله مناسبی هم برای گیالنی ها و هم 
بود و می توانیم  گردشگران در تعطیالت خواهد 
بسیاری از تنگناهای ترافیکی کنونی را پشت سر 
بگذرانیم. به تصریح معاون رئیس جمهوری؛ این 
قطعه متفاوت از قطعات دیگر و جزو پنج پروژه 
اقتصاد مقاومتی است و اهمیت آن به این دلیل 
از  باقی مانده  مفقوده  حلقه  قطعه،  این  که  است 
کریدور شمال - جنوب است و با توجه به بندر 
ریلی  خط  این  انزلی،  آزاد  منطقه  در  کاسپین 
می تواند همزمان به سمت بندرانزلی نیز پیش 
رفته و این ظرفیت بزرگی است که محموله های 
جمهوری آذربایجان و روسیه را از این مسیر به 

آنها برسانیم. 

قطار توسعه از خلیج فارس تا خزر، 
به رشت رسید

حال و روز خودرو

سازمان  کل  رئیس  
گالیه  با  پزشکی  نظام 
علیه جامعه  از هجمه ها 
گفت:  کشور،  پزشکی 
تواند  این هجمه ها می 
به اعتماد میان پزشک و 

بیمار آسیب بزند.
ظفرقندی،  محمدرضا 

پزشکی  نظام  مدیره  هیات  جلسه  در 
تعاون،  وزیر  حضور  با  که  بزرگ  تهران 
افزود:  شد،  برگزار  اجتماعی  رفاه  و  کار 
فکر می کنم جامعه پزشکی برای کشور 
یک سرمایه اجتماعی است. در ارزیابی ها 
رده های  جزو  همیشه  پزشکی  جامعه 
را  ما  آنچه  اما  اند،  بوده  جامعه  باالی 
می بینیم  که  است  این  می کند  نگران 

برخی  سوی  از  هجمه هایی 
این  علیه  مجلس  و  مسئوالن 

جامعه مطرح می شود.
عنوان  به  ما  داد:  ادامه  وی 
می کنیم  فکر  پزشکی  جامعه 
از دست مان  که  کاری  هر  که 
و  دهیم  انجام  باید  می آید  بر 
کار  این  خدمت کنیم؛ چراکه 
عشق مان است. بسیاری از پزشکانی که 
در این جلسه حضور دارند، جانبازهستند 
افرادی  و  داشتند  حضور  جبهه ها  در  و 
هستند که بیماران و مجروحان را کول 
کنند.  ارائه  خدمت  آنها  به  تا  می کردند 
جنگ  به  پزشکی  جامعه  خدمات  البته 
محدود نمی شود، بلکه در همه بحران ها، 

حوادث و...، حضور داشته اند.

هجمه ها علیه جامعه پزشکی به 
سالمت مردم آسیب می زند
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انقالب ایران، نتیجۀ غلبۀ رسانه های کوچک بر رسانه های بزرگ بودارتباطات 
اسالمی،  انقالب  سالگی  چهل  نشست  دومین 
پس  سال  چهل  عنوان  با 
زمینۀ  در  پیروزی،  از 
و  دستاوردها  بررسی 
انقالب  پیامدهای 
ارتباطات  عرصۀ  در 
رسانه  و  اجتماعی 
سالن  در  جمعی  های 
شهید ارشاد 
دانشکدۀ 
م  علو

اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شد.
ارتباطات  علوم  گروه  مدیر  خانیکی،  هادی   
دانشگاه عالمه طباطبائی در این نشست گفت: 
اساساً مسئلۀ ارتباطات در آستانۀ انقالب چه بوده 
است و نقش ارتباطات در انقالب چیست؟ شکل 
گیری و پیروزی انقالب اسالمی به خاطر این که 
به خود نام بزرگترین انقالب مردمی قرن ۲0 را 
داده است به عنوان یک سوژه، متفکرانی که از 
نظر ارتباطی و اجتماعی به آن پرداخته اند، یک 

حوزۀ مطالعاتی در عرصۀ ارتباطات است.
این استاد ارتباطات در ادامه اظهار کرد: کسی 
دیدگاه  یک  اساس  بر  که  لرنر«  »دانیل  مانند 
حوزۀ  جزو  هم  ایران  نوسازی،  بینانۀ  خوش 
خسرو  با  ای  مصاحبه  است،  بوده  مطالعاتیش 
جهانداری بعد از انقالب دارد. در آن می پرسد 
که چه شد شما در مورد این انقالب نظرتان کاماًل 
درست نبود، چون نظر او نظر نوسازی بود و نظر 
نوسازی هم این بود که باالخره با یک رابطۀ علّی 
هرچقدر میزان شهرنشینی باالتر برود، منجر به 
سواد  چقدر  هر  و  شود  می  بیشتر  سوادآموزی 
آموزی بیشتر شود، منجر به استفاده بیشتر از 

رسانه ها و باالتر رفتن مشارکت می شود.
خانیکی با اشاره به اینکه اتفاقی که در انقالب 
پارادوکسی  که  بود  این  افتاد  ایران  اسالمی 
هرکدام  که  میزانی  به  یعنی  آورد.  وجود  به  را 
رژیم سیاسی  تمایل  بیشتر می شدند،  اینها  از 
وقت بیشتر دچار مشکل می شد. لرنر در جواب 
هایی که در پاسخ به آن سوال می دهد به مراکز 
تحقیقاتی ای که در ایران بودند استناد می کند. 
پژوهشکدۀ  بزرگترین  این  که  کند  می  بیان  او 
ارتباطی در کشور هایی است که کار کرده است.

طباطبائی  عالمه  دانشگاه  ارتباطات  گروه  مدیر 
در ادامه تاکید کرد: رژیم سیاسی رژیم گذشته 
به نتیجۀ آن تحقیقات وفادار نبود. یعنی آن را 

عمل  آن  به  که  دانست  می  هایی  علت  نتیجۀ 
علی  دکتر  تهرانیان،  دکتر  زمان  آن  بود.  نشده 
اسدی و همکارانشان پژوهشکدۀ علوم ارتباطی 

توسعۀ ملی ایران را اداره می کردند.
اسالمی  انقالب  معروف  نظریۀ  بعدها  افزود:  او 
ایران شکل گرفت. خانم »سربرنی« نظریۀ انقالب 
بزرگ و رسانه های کوچک را ارائه داد. بحث این 
نظریه این بود که در ایران اتفاقی که افتاد این 
بود که رسانه های کوچک بر رسانه های بزرگ 
کردند. پیدا  غلبه  بودند،  تلویزیون  و  رادیو  که 

خانیکی تصریح کرد: به آن نقطۀ عزیمت بر می 
نقطۀ عزیمتی که در سال 56 می  آن  گردیم. 
بینیم که ایران از نظر ارتباطی چگونه برای همان 
پژوهشکده و برای کمیتۀ ارتباطات برنامۀ ششم 
توسعه که آخرین برنامۀ زمان شاه است، تصویر 
ارتباطی از ایران تعریف می کند که بعد از آن 
انقالب به وقوع می پیوندد. آن کمیتۀ اطالعات 
همان  با  را  ایران  ارتباطی  مسئلۀ  ارتباطات  و 
تغییرات نوسازی مسئلۀ ایران را از جامعۀ سنتی 
به جامعۀ صنعتی تبدیل کردند. ولی معتقد بود 
که این گذار به صورت فشرده شکل می گیرد.

این استاد دانشگاه عالمه طباطبائی بیان کرد: در 
آن واحد، ایران تجربۀ انقالب ها و یا تحوالت در 
انقالب  این  کرد.  می  را کسب  تنیده شده  هم 
آزادی  سمت  به  که  سیاسی  انقالب  شامل  ها 
عدالت  سمت  به  که  اقتصادی  انقالب  هست، 
است. مسئلۀ مهم این بود که جامعه از پوستۀ 
سنتی خود خارج می شود و تنگناهای ارتباطی 
ارتباطات  آنجا تعریف می کند. در حوزۀ  را در 
می شود گفت که گسست ارتباطی را شکل داده 
که رسانه های کوچک آن را پر کرده است. یکی 
شکاف بین پیشرفت سریع تکنولوژی و نارسایی 
به  ها  تکنولوژی  یعنی  است.  ارتباطی  نهادهای 
تاثیرگذار هستند. دومی،  شدت حضور دارند و 

شکافی است که بین فرهنگ سنتی و فرهنگ 
علمی وجود دارد. سومی، شکافی است که بین 
روستاییان و شهرنشینان وجود دارد. به سرعت 
جامعه در حال شهری شدن است در حالی که 
هنوز فرهنگ آن، روستایی مانده است. چهارمین 
شکاف، شکافی است که بین گروه های اجتماعی 
بین  که  است  شکافی  پنجمین،  دارد.  وجود 
دارد.  وجود  ها  فرهنگ  پاره  و  ملی  فرهنگ 
مردان  و  زنان  بین  که  است  شکافی  ششمین، 
نسل  بین  شکاف  شکاف،  هفتمین  دارد.  وجود 
هاست و در نهایت هشتمین شکاف بین واحد 

های سیاستگذاری و اجرایی هست.
وی در ادامه تصریح کرد: او نتیجه می گیرد که 
از سیاست گذاری اطالعاتی باید به سمت برنامه 
ارتباطی برود. در  ریزی یک پارچۀ اطالعاتی و 
نتیجه اگر بخواهیم نسبت بین تغییرات اجتماعی 
را به طور عام و ارتباطات را به طور خاص بررسی 
و  سیاسی  اقتصادی،  تحلیل  توان  می  کنیم، 
خانم  ارتباطی هم  منظر  از  داد.  ارائه  اجتماعی 
بزرگ  انقالب  معروف  سربرنی در همین کتاب 
و رسانه های کوچک، یک تفسیر فرهنگی ارائه 
می دهد.خانیکی با اشاره به اینکه این تحوالت 
تلویزیون رسمی  و  رادیو  از طریق  که  ارتباطی 
به  ارتباطی  بود، یک فراگرد  انجام گرفته  ایران 
وجود آورده بودند، بیان کرد: این امر، دوگانگی 
بی  برابر  در  است.  کرده  تقویت  جامعه  در  را 
اعتمادی به رسانه های نهادهای رسمی شاه با 
فعالیت هایشان، مرتباً مشروعیت سیاسی کاهش 
پیدا می کرد. در حالی که رسانه های کوچک 
تلفنی،  های  شبکه  کاست  نوارهای  بخصوص 
آثار  مسجدها، هیئت ها، دوره های خانوادگی، 
امام خمینی  دکتر شریعتی و… صحبت های 
اعتماد  این رسانه ها قابل  را توزیع می کردند. 

بودند. 

هوش مصنوعی به کمک بیمه گران در 
شناسایی مقصران تصادفات جاده ای و 
آموزش رانندگان جدید آمده است و به 
روند پرداخت خسارت سرعت بخشیده 
هوش  کمک  با  ها  ژاپنی  است.اخیرا 
ای  مصنوعی مقصران تصادفات جاده 
گر  بیمه  یک  کند.  می  شناسایی  را 
ژاپنی در نظر دارد تا با استفاده از این 
سیستم در حدود 100 هزار خودروی 
مجهز به ابزار مربوطه را برای سرعت 
پوشش  خسارت  تعیین  در  دقت  و 
داده  و  تصاویر  از  سیستم  این  دهد. 

آفرینی صحنه  باز  برای    GPS های 
این  نماید.در   می  استفاده  تصادف 
سیستم سرعت وسیله نقلیه و شرایط 
جاده در زمان تصادف در نظر گرفته 
می شود و پس از آن هوش مصنوعی 
به تحلیل داده ها می پردازد و به این 
ترتیب نقش افراد را در حادثه و درصد 
تخلف آنان را در تصادفات محاسبه می 
نماید. این اینشورتک قادر است زمان 
پرداخت خسارت ها را که پیش از این 
حدود دو ماه به طول می انجامید به 

یک یا دو هفته کاهش دهد.

به  اینشورتک  این  کمک  مهمترین 
صنعت بیمه در آن است که تحقیقات 
جدید رابطه محاسبات آن را با ذهن 
داده  تشخیص  گرایانه  واقع  رانندگان 

است.

نقش هوش مصنوعی در شناسایی مقصران 
تصادفات جاده ای نوشتار

گوجه  دهد  می  نشان  مطالعات 
ابتال  کاهش  به  تواند  می  فرنگی 
و  التهاب  چرب،  کبد  بیماری  به 

سرطان کبد کمک کند.
تافتس  دانشگاه  محققان  مطالعات 
آمریکا نشان می دهد مصرف بیشتر 
کاهش  با  می تواند  فرنگی  گوجه 
ریسک ابتالء به سرطان کبد ناشی 
از رژیم غذایی پرچرب مرتبط باشد.

مطالعات انجام شده بر روی موش ها 
از  سرشار  فرنگی  گوجه  داد  نشان 
مؤثر  کاهش  به  که  است  لیکوپن 
بیماری کبد چرب، التهاب و ابتالء 
می کند؛  کمک  کبد  سرطان  به 
اکسیدان،  آنتی  یک  لیکوپن 
ضدسرطان و ماده ضدالتهاب قوی 

است.
سرپرست  وانگ«،  دانگ  »ژیانگ 
باره می گوید:  این  در  تحقیق،  تیم 
»مصرف گوجه فرنگی کامل و گوجه 
قالب رب،  فرآوری شده در  فرنگی 
کنسروشده،  کامل  فرنگی  گوجه 
منبع  بهترین  گوجه  آب  و  کچاپ 

لیکوپن را تأمین می کند.«

»حتی  می افزاید:  ادامه  در  وانگ 
پودر گوجه  که  کردیم  مشاهده  ما 
دوز  از  مؤثرتر  مراتب  به  فرنگی 
مشابه مکمل لیکوپن در پیشگیری 

از ابتالء به سرطان کبد است.«
این مسئله می تواند ناشی از تأثیرات 
سودمند احتمالی سایر مواد مغذی 
موجود در گوجه فرنگی کامل نظیر 
فوالت،   ،C ویتامین   ،E ویتامین 
و  فنولیک  ترکیبات  معدنی،  مواد 

فیبرهای رژیمی باشد.
نشان  تحقیقاتی  یافته های  بعالوه 
گوجه  پودر  با  موش ها  تغذیه  داد 
و  تنوع  افزایش  موجب  فرنگی 
گوناگونی میکروبیوم های سودمند 
شده و از رشد بیش از اندازه برخی 
التهاب  با  مرتبط  باکتری های 

پیشگیری می کند.
مطالعات همچنان نشان داد مصرف 
آن  محصوالت  و  فرنگی  گوجه 
قلبی- بیماری  ریسک  کاهش  با 

و  دیابت،  استخوان،  پوکی  عروقی، 
پروستات،  نظیر  سرطان ها  برخی 

ریه، سینه و روده مرتبط است.

مصرف گوجه فرنگی به مقابله 
با سرطان کبد کمک می کند گزارش
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