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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

 سیالب های بی سابقه اخیر در عین این که باعث ایجاد زحمت و مشقت بسیار برای کار و 
زندگی هموطنان شد اما روی دیگری نیز داشت و آن عبرت ها و تجربه هایی است که باید 
قدر آنها را بدانیم. وقوع چنین سیالب هایی اگرچه در چند دهه گذشته در ایران که اسیر 

خشکسالی های شدید بوده کمتر اتفاق افتاده اما بی سابقه نیست.
نگاهی مختصر به طول و ارتفاع پل های تاریخی و سربندهای کهن بخوبی حجم و ارتفاع 
با  بناهای  مناطق  از  بسیاری  در  آنکه  طرفه  می دهد.  نشان  را  دور  گذشته  سیالب های 
استحکامات جدید آسیب های جدی دیده و در معرض تخریب قرار گرفته اما آن بناهای 
خشت و گلی کهن همچنان استوار ایستاده اند. اگرچه نقش تغییرات اقلیمی، افزایش گرمایش 
زمین و رفتار ناسنجیده ما در برابر طبیعت و محیط زیست را در این اتفاقات نمی توان نادیده 
گرفت اما باید پذیرفت که در تمام این سال ها به شکلی پیوسته و حتی برنامه ریزی شده 
به حریم رودخانه ها که همان خانه طبیعی رود است دست درازی و در کنار آن ساخت و 
ساز کردیم غافل از آنکه رود حریم خانه خود را فراموش نمی کند و روزی آن را پس خواهد 
گرفت. درختان جنگلی را بی حساب و کتاب قلع و قمع کرده ایم و به جای آن حتی درختی 
هم نکاشته ایم. این هنر نظام مدیریت بحران است که می باید با پیش بینی های الزم از ساخت 
و سازهای بی قاعده و تخریب مراتع و جنگل ها و باالخره وقوع چنین بالیایی جلوگیری کند. 
نباید فراموش کنیم که می توان سیل را مهار و هدایت کرد. شاید مهم ترین تفاوت سیل با 
زلزله در این است که برخالف زلزله که زمان و مکان نامشخصی دارد بارش های پیوسته و 
شدید را می توان از مدت ها قبل پیش بینی کرد و مکان های آسیب پذیر و در معرض خطر 
را مشخص کرد و اقدامات پیشگیرانه را انجام داد. البته مدیریت بحران سیل و زلزله یک 
فرآیند چند ساعته یا چند روزه نیست بلکه فرآیندی طوالنی است که مردم و مسئوالن در 
آن سهمی دارند.این تجربه در کنار تجربه زلزله بم، ورزقان و اهر و زلزله سرپل ذهاب نشان 
می دهد که مدیریت بحران نظامی به هم پیوسته و بیشتر بر جذب مشارکت های مردمی 
است بر خالف درکی که از قبل در این خصوص وجود داشت و فقط سازمان های دولتی و 
رسمی و شخصیت های حقوقی را در سند جامع مدیریت بحران جای می داد. امروز می دانیم 
که مواجهه متمرکز و تک سویه با بحران توسط دولت و ارگان های رسمی امکان پذیر نیست. 
بخشی  ورزشکاران  خیریه،  مؤسسات  ستاره ها، سمن ها،  بازیگران،  هنرمندان،  تمام  امروزه 
غیرقابل انکار در نظام مقابله و امداد رسانی هستند. در بازار وکیل شیراز وقتی سیل جاری 
شد سیالب نتوانست به درون بسیاری از مغازه ها راه یابد. زیرا سطح مغازه ها یکی دو پله از 
سطح بازار باالتر بود و این نشان می دهد زمانی که بازار وکیل را می ساختند به فکر چنین 
بحران هایی بوده اند. با این همه وقتی سیل سرازیر شد اهالی شهر با خوشرویی درب خانه های 
خود را به روی میهمانان نوروزی سیل زده گشودند، تعمیرگاه ها، اتومبیل های خسارت دیده را 
رایگان تعمیر کردند و مراکز اقامتی پذیرای سیل زدگان شدند. اینها بخشی از اسکان اضطراری 
پس از بحران است که توسط مردم انجام شد بدون آنکه کسی از آنها بخواهد. سیل کمک های 
نقدی مردم به هالل احمر در هیچ سندی پیش بینی نشده است در حالی که در زمانی کوتاه 
از مرز هزارها میلیارد ریال گذشت.کاروان کمک های غیرنقدی مردم برای سیل زده ها جریانی 
باسابقه است که پیشتر نیز در وقوع زلزله های مرگبار شاهد آن بوده ایم اما سازماندهی این 
ظرفیت اجتماعی و کمک های مردمی توسط نهادهای مسئول هنوز به آن حدی که باید، 
نرسیده و این نشان می دهد که دستگاه های مدیریتی بایستی در این زمینه بیشتر فعالیت 
کنند. حتی در سند دو فوریتی پیشنهادی شهرداری تهران برای کمک به سیل زدگان این 
زمینه  فراهم سازی  مدیران شهری  کار  مهم ترین  که  در حالی  بود.  نشده  پیش بینی  نکته 
و  سمن ها  شورایاری ها،  که  روست  این  از  است.  مشکالت  برای حل  شهروندان  مشارکت 
شهرداری ها، سه ضلع مثلثی هستند که حلقه مدیریت را کامل می کنند و از سه ضلع مذکور 
دو ضلع مستقیماً و یکی با واسطه به مردم مربوط می شود.نشانه های همبستگی و اتحاد ملی 
را در این ایام می توانیم در جای جای میهن عزیزمان ببینیم. نخستین کاروان های امدادی 
از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب که خود هنوز در کانکس زندگی می کنند برای سیل زدگان 
گلستان فرستاده شد. کاروان های بعدی از مازندران، گیالن، آذربایجان و کردستان و سیستان 
و استان های دیگر نیز به راه افتاد. البته پایتخت نشینان عالوه بر کمک های لجستیکی نقش 
قابل توجهی در این عرصه داشتند. در زلزله بم هنگامی که تعدادی از هنرمندان کشورمان 
همچون آقای نصیریان و شهرام ناظری در محل حادثه در کنار آسیب دیدگان حاضر شدند 
موجی از احساسات پاک پدید آورد که با هیچ معیاری جز اخالق و همدلی قابل سنجش نبود. 
هنوز جامعه فرهنگی و هنری کارهای بزرگتری در پیش دارد. حضور آنان در مراکز دریافت 
کمک های مردمی تنها بخش کوچکی از رسالت آنهاست. بنیادی که استاد شجریان در بم از 
خود به یادگار گذاشت، نمونه ای از این آینده نگری است که جا دارد در آینده برای چنین 

مناطقی نیز چنان کارهایی صورت گیرد.

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

رهبر معظم انقالب در دیدار معلمان و فرهنگیان تبیین کردند؛

هدِف اجرای 2030 ؛ تربیت سرباز 
و رعیت برای آمریکا و انگلیس

تصور مذاکره در شرایط فعلی 
معادل فشار بیشتر علیه ایران است

وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه تصــور مذاکــره در شــرایط فعلــی 
معــادل فشــار بیشــتر و گام هــای بیشــتر علیــه ایــران اســت، گفت: 

بایــد مقاومــت و اســتقامت را تقویــت کنیــم ....
2

پشت پرده تصمیم ترامپ برای به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران
3

خسارت بیش از هزار میلیاردی 
4سیل به زیرساخت های درمانی

دکتر محسنی بندپی :

امید غلبه بر توطئه دشمنان را 
در جامعه ایجاد کنیم

ایران باید استراتژی بحری داشته باشد
ــر  ــه نظ ــت: ب ــوا گف ــده کل ق ــی فرمان ــاور عال ــتیار و مش دس
می رســد تــا ۲۰ ســال آینــده توســعه ایــران بــر مبنــای صــادرات 

ــد ... ــرای ایــن منظــور بای ــود و کشــور مــا ب خواهــد ب

2

تهدید امنیت غذایی هدف اصلی 
تحریم های اخیر آمریکا است

ــی کشــور و  ــان اینکــه امنیــت غذای ــا بی ــاد ب ــر جه ــاون وزی مع
ــکا از  ..... ــت آمری ــی دول ــدف اصل ــردم ه ــت م معیش

3

بیشتر به مشکالت مردم
 رسیدگی کنید

ــه  ــری ائم ــردی سراس ــش علمی-کارب ــران در همای ــهردار ته ش
ــت  ... ــاختمان بهش ــه در س ــران ک ــهرداری ته ــت ش جماع

4

ورزشی 6

قهرمانان پیشکسوت ایران در اسکواش 
مشخص شدند

ســومین دوره رقابــت هــاي قهرمانــي ورزشــکاران بــاالي 35 ســال ایران 
بــا نظمــي خــاص و بــا اســتقبالي خــوب در دو بخــش بانــوان و مــردان 
در باشــگاه انقــالب تهــران برگــزار شــد و نفــرات برتــر معرفــي شــدند...

 احمد مسجد جامعی - عضو شورای شهر

 درس اجتماعی سیل

یادداشت

تهران- ایرنا- محمدجواد ظریف استعفا داد و با پذیرفته نشدن استعفایش به وزارت 
امور خارجه بازگشت. این رخداد آبستن تحلیل های بسیار بوده و هست و تا سالیان 
بسیار گمانه زنی درباره علل آن و پیامدهایش تحلیل هایی ارائه می شود. من اما دعوت 

می کنم تا از زاویه ای دیگر به این رخداد نگاه کنیم.
یک ویژگی محمدجواد ظریف - صرفنظر از اینکه موافق مشی و عملکردش باشیم 
یا نباشیم – قابل تردید نیست: او از جمله برندهای بین المللی ایران است. کاالی 
مهمی که برند ما در جهان باشد و جهانیان با چشم هایی حساس یا نگران به آن 
بنگرند – به غیر از نفت – نداریم. مشکل این است که نفت هم رقیبان بسیار دارد. 
هیچ کاالی ایرانی به غیر از نفت نیست که بود و نبودش بازارهای بورس جهان را 

عمیقاً نگران کند. 
این وضعیت را وقتی از عرصه کاالها به حوزه مقامات دولتی تعمیم دهید، خیلی 
دلیل  به  که  است  ظریف  محمدجواد  فقط  احتماالً  که  می شویم  متوجه  سریع 
را  خارجه  امور  وزارت  هدایت  سکان  آن  در  که  زمانه ای  و  شخصی  ویژگی های 
برعهده گرفته – در تعاملی میان ساختار صحنه سیاست خارجی ایران و قابلیت های 
شخصی اش و شرایط داخلی ایران – به برندی بدل شده که بود و نبودش بسیار 

تعیین کننده شده است.
وزیر امور خارجه ایران، محصولی تاریخی است، یعنی در تعامل روندهای ساختاری 
بسیار پدید آمده و بشدت بین المللی است. قابلیت های دیپلماتیکش برای او سرمایه ای 
فرهنگی، نمادین و سیاسی در عرصه بین المللی حاصل کرده است. ارتباطات شخصی 
که حاصل 4۰ سال فعالیت دیپلماتیک است، او را در جامعه دیپلمات های جهان به 
چهره ای شناخته شده بدل ساخته، توانش زبانی او به عالوه کنش های کالمی اش در 

مواقع خاص، برایش سرمایه ای بزرگ تولید کرده است. 
قرار گرفتن ظریف در رأس پرونده هسته ای ایران، او را برای هموطنانش و جهان 
شناخته شده ساخت و بیش از همه بر این نکته بسیار مهم تأکید می کنم که او در 
جریان پرونده ای قرار گرفت که برای همه کشورهای مهم جهان، اهمیت داشت. 

منافع همگان به نحوی با سرنوشت پرونده هسته ای گره خورده بود.
قصدی برای معرفی آقای ظریف ندارم و همه مطالب را نوشتم تا به این جمله برسم 
که »منافع همه کشورهای مهم جهان به نحوی با سرنوشت پرونده هسته ای گره 
خورده بود.« صلح و امنیت، تجارت، سرنوشت روندهای خلع سالح، اقتدار برخی 
سازمان های بین المللی، مشروعیت دیپلماسی به عنوان راهی برای حل مناقشات 
است.  خورده  گره  ایران  هسته ای  پرونده  به  مهم  مباحث  بسیاری  و  بین المللی 
سرمایه های آقای ظریف هر چند مدیون قابلیت های شخصی او نیز هست، اما مهم تر 
آن است که او در مسیر بین المللی شدن قرار گرفت. کشورهای جهان – و از جمله 
مردم ایران، اعم از موافقان و مخالفان ظریف – منافعی در بود و نبود نقش آفرینی 

ظریف در سیاست خارجی ایران دارند. 
جهان نمی تواند نسبت به بود و نبود ظریف بی تفاوت باشد. این دقیقاً همان وضعیتی 
است که جهان نسبت به نفت عربستان، صنایع فناوری پیشرفته امریکا، آلمان، ژاپن، 
تولیدات انبوه اقتصاد چین یا محصوالت کشاورزی تولیدی در امریکا، برزیل یا چین 
دارد. همه اینها به درجاتی بین المللی شده اند، یعنی کمیت و کیفیت شان، منافع 

کشورها و آدمیان زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ماجرای استعفای محمدجواد ظریف صرفنظر از هر تحلیل یا موضع سیاسی نسبت به 
آن، اهمیت بین المللی بودن و انباشت سرمایه فرهنگی و سیاسی بین المللی و شکل 
دادن به قدرت نرم را نشان می دهد. می توان موافق، منتقد یا مخالف محمدجواد 
ظریف بود اما نمی توان در اینکه او بخشی از قدرت نرم ایران است تردید کرد. کافی 
است نوع مواجهه جهان با استعفای ظریف با نوع خبررسانی و واکنش های بین المللی 
به برکناری یکی دیگر از وزرای امور خارجه ایران در دولت دهم مقایسه شود تا 

اهمیت بین المللی بودن ظریف آشکار شود.
ماجرای استعفای ظریف بار دیگر اهمیت بین المللی شدن را یادآوری می کند. ایران 
قهرمانان  برندها،  شایسته آن است که شخصیت ها، شرکت ها، کاالها، گفتمان ها، 
به  نیز  بین المللی شدن شان  و  باشد  داشته  بین المللی  نشان های  و  نام  بسیاری  و 
این باشد که جهان نتواند نسبت به بود و نبود، وفور یا کمبود آنها بی تفاوت باشد. 
محمدجواد ظریف نقطه تالقی شخصیت، قابلیت ها، گفتمان و تعاملی بین المللی بر 

سر مسأله ای مهم برای جهان است. 

  محمد فاضلی - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اهمیت بین المللی بودن

نگاه
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 روزهای اخیر شمال شرق سوریه که بیشتر 
کردها در این مناطق ساکن هستند، شاهد 
تحرکات  اخبار  و  جدید  تحوالت  برخی 

آمریکا در این مناطق است.
در این ارتباط می توان به خبرهایی مانند 
عشایر  از  برخی  برای  گردهمایی  برگزاری 
ایجاد  برای  تالش  عیسی،  عین  در  سوری 
منطقه امن در شمال شرق سوریه و افزایش 
به  مناطق  این  در  مستقر  کردهای  حقوق 
دنبال دیدارهای هیات های آمریکایی اشاره 
کرد که در پس همه آنها واشنگتن حضور 
دارد و به دنبال اهداف خاص خود در این 

مناطق است.
تجاوزکارانه  حضور  زمان  از  آمریکا  دولت 
نامشخصی  اهداف  سوریه  شرق  در  خود 
تاکنون  آن  از  هایی  دنبال کرده که بخش 
در جریان وقایعی از سوی تعدادی از منابع 
اعالم شده و برخی از این اهداف نیز برای 
تحلیلگران با توجه به تحرکات آمریکا قابل 

ارزیابی و پیش بینی است.
در  مستقر  های  تروریست  از  حمایت 
با هدف  و سوریه  عراق  بین  مرزی  مناطق 
این مناطق به منظور  آنان در  آزادی عمل 
تردد بین دو کشور ، طمع به مناطق نفتی 
شرق سوریه ، برقراری ارتباط با ساکنان این 
تحقق  جهت  آنان  جذب  هدف  با  مناطق 
و  واشنگتن در کوتاه مدت  اهداف سیاسی 
برای  تالش  نیز  مورد  آخرین  و  مدت  بلند 
نهان  و  پیدا  اهداف  از جمله  تجزیه سوریه 
واشنگتن برای این حضور نظامی غیرقانونی 

در مناطق شرقی سوریه است.
آمریکا در این ارتباط دارای 19 پایگاه نظامی 
مناطق شرق  در  نیرو  هزار  به 7  نزدیک  با 
بود  اردن  مرز  و  ترکیه  مرز  نزدیک  سوریه 
که در اواخر سال میالدی گذشته برخی از 
این نیروها به عراق منتقل شدند، ولی اعالم 
شد که در صورت نیاز این نیروها قابل انتقال 

سریع به سوریه هستند.
از  شماری  حضور  با  گردهمایی  برگزاری 
عشایر در مناطق شمال شرق سوریه آخرین 
ترفند آمریکا در ارتباط با این مناطق با هدف 
دنبال کردن سیاست های تجزیه طلبانه در 
برخی کشورهای  و  است.آمریکا  این کشور 
عربی - غربی در کنار رژیم صهیونیستی با 
در  ها  تروریست  از  حمایت  سال   9 وجود 
هزار   136 آن  آمارهای  آخرین  که  سوریه 
نفر از 1۲۰ کشور اعالم شده بود، موفق به 
دستیابی به اهداف نظامی در سوریه نشدند 
و اکنون به دنبال رسیدن به این اهداف از 
و  اقتصادی  جنگ  مانند  دیگر  های  روش 
تجزیه سوریه با استفاده از عناصر متمایل به 
غرب در شرق سوریه هستند که به رسمیت 
شناختن حاکمیت اسراییل بر بلندی های 
ارتباط  این  در  نیز  سوریه  جوالن  اشغالی 
در  عیسی  عین  است.منطقه  ارزیابی  قابل 
استان الرقه در منطقه تل ابیض در شمال 
شرق سوریه جمعه گذشته شاهد نشستی با 
حضور برخی عشایر بود که با حمایت طرف 
های حامی آمریکا از جمله نیروهای سوریه 
دمکراتیک )قسد( برگزار شد.وزارت خارجه 

با  این نشست  دنبال  به  و مهاجران سوریه 
صدور بیانیه آن را نشانه خیانت و مزدوری 
افزود،  و  خواند  غرب  حامی  گروههای 
حامی چنین  و  غربی  از کشورهای  دمشق 
دیدارهایی دعوت می کند تا به قطعنامه ها 
و قوانین شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که بر اهمیت وحدت اراضی، ملت، حاکمیت 
و استقالل سوریه تاکید دارد، پایبند باشند.

دولت سوریه خاطر نشان کرد که این نشست 
به نام عشایر در حالی از سوی برخی شبه 
نظامیان و مزدوران آمریکا برگزار می شود 
که به خاطر مخالفت بسیاری از عشایر اصیل 
سوریه با آن، ناکام مانده است. برگزاری هر 
و  سیاسی  جنبه  که  گردهمایی  و  تجمعی 
نژادی و نظایر آن داشته باشد، بدون تردید 
برگزارکنندگان  وابستگی  و  خیانت  نشانگر 
کرده  ثابت  سوریه  تاریخ  و  بود  خواهد  آن 
شود.پیش  نتیجه  به  منجر  تواند  نمی  که 
و  مناطق شرق  نشستی  برگزاری چنین  از 

روزهای  در  سوریه  شرق  شمال  به  نزدیک 
گذشته شاهد برگزاری برنامه های اعتراضی 
به خاطر نبود امنیت ، آدم ربایی و قتل و 
ترور بود که در جریان آن 3 فرد معترض به 
خاطر تیراندازی نیروهای قسد کشته شدند 
و همین نیروها نیز با حمایت آمریکا مسوول 

برگزار نشست موسوم به عشایر بوده اند.
چنین  برگزاری  دنبال  به  حال  همین  در 
 ، حلب  عشایر  سران  از  شماری  نشستی 
مناطق اطراف آن و درعا در جنوب سوریه 
اقداماتی را  با تشکیل نشست هایی چنین 
ارضی  تمامیت  حفظ  بر  و  کرده  محکوم 

سوریه و حفظ حاکمیت آن تاکید کردند.
هفته گذشته نیز شماری از اهالی الحسکه 
به همراه سران و شخصیت های این شهر 
تحرکات  به  نسبت  تجمعی  برگزاری  با 
با  استان  این  اطراف  مناطق  در  مشکوک 
برخی طرف های خارجی، هشدار  حمایت 

داده بودند.

تحرکات واشنگتن برای تجزیه شرق سوریه

کنونی  شرایط  در  کارشناسان،  نظر  طبق   
برای مدیریت سوخت و جلوگیری از قاچاق، 
ناپذیر  اجتناب  امری  بنزین  بندی  سهمیه 
است اما راه حل نهایی را بایستی در تقویت 
پول  ارزش  افزایش  اقتصادی،  شاخص های 
جستجو  داخلی  خودروهای  ارتقای  و  ملی 
بنزین  اقتصادی  کارشناسان  نظر  کرد.طبق 
همواره به عنوان کاالیی بسیار تأثیر گذار در 
اقتصاد کشور مطرح بوده است. قیمت بنزین، 
نیاز کشور  توجه  قابل  زمانی که بخش  چه 
را از طریق واردات تأمین می کردیم و چه 
اکنون که به نوعی خودکفایی رسیده ایم به 
یک مساله بدل شده است که باید برای آن 

چاره ای اندیشید. 
از یک طرف دولت بنزین را بسیار پایین تر 
از هزینه تمام شده آن به فروش می رساند 
به  قابل توجهی  پنهان  یارانه  بابت  این  از  و 
مصرف کنندگان پرداخت می کند. از طرف 
دیگر میزان مصرف بسیار باال بوده و افزایش 

بی رویه آن به معنای فشار بیشتر بر دولت 
امکان  در صورت عدم  و  بیشتر  تولید  برای 
افزایش تولید واردات بنزین است. عالوه بر 
ملی  پول  ارزش  کاهش  و  تورم  اینها،  همه 
فوب  قیمت  با  داخلی  بنزین  قیمت  فاصله 
خلیج فارس را به طرز قابل توجهی افزایش 
داده و این مسئله انگیزه قاچاق میلیون ها 
به کشورهای  مرزهای کشور  از  بنزین  لیتر 
تفاسیر  این  است.با  شده  باعث  را  همسایه 
یا  و  قیمت  تغییر  عدم  از  کردن  صحبت 
به  معقول  امری  بنزین  بندی  سهمیه  عدم 
نظر نمی رسد. به همین خاطر بنابر گزارش 
رئیس مجلس شورای  گفته  به  و  ها  رسانه 
اسالمی روز در جلسه سران قوا بحثی در این 
به  بندی  است سهمیه  بنا  و  خصوص شده 
نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و 
هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این مساله 
مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود.بنابر 
این به گفته تحلیلگران اقتصادی به نظر می 

رسد. سهمیه بندی بنزین امری قطعی است 
دولت  در  و  پیشتر  نیست.  آن  از  گریزی  و 
های قبل نیز صورت گرفته است، در تیر ماه 
1386 هر لیتر بنزین سهمیه ای با نرخ 1۰۰ 
تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت 4۰۰ 
تومان عرضه شد. سپس در ۲8 آذر 1389 
ایران  در  یارانه ها  هدفمندسازی  اجرای  با 
بنزین رخ داد. در  افزایش دوباره ی قیمت 

آن زمان و هر لیتر بنزین سهمیه ای به 4۰۰ 
تومان و بنزین آزاد هم به 7۰۰ تومان رسید. 
اجرای  با  در سال 1393  یازدهم  دولت  در 
لیتر  هر  یارانه ها  دوم هدفمندسازی  مرحله 
لیتر  تومان و هر  به 7۰۰  بنزین سهمیه ای 
بنزین آزاد به 1,۰۰۰ تومان رسید. در نهایت 
با تک نرخی شدن بنزین در سال 1394 به 

قیمت 1,۰۰۰ تومان کنونی افزایش یافت.

 سهمیه بندی بنزین امری اجتناب ناپذیر اما ناکافی

 سعید نمکی :
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خبر

ایران باید استراتژی بحری 
داشته باشد

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: به نظر می رسد تا ۲۰ سال آینده 
توسعه ایران بر مبنای صادرات خواهد بود و کشور ما برای این منظور باید 

استراتژی بحری داشته باشد.
 سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به 
همراه دانشجویان خود در مقطع دکتری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از زیرساخت های نظامی و اقتصادی استان هرمزگان 

بازدید کرد.
سرلشکر صفوی در این بازدید در تحلیل اهمیت تاریخی منطقه خلیج فارس 
تصریح کرد: اهمیت منطقه خلیج فارس از ۱۱۱ سال قبل شروع شد. در سال 
۱۹۰۸ میالدی نفت در مسجد سلیمان ایران کشف شد و تا آن زمان نفت 
در هیچ کجای منطقه کشف نشده بود. چهار سال بعد انگلیسی ها بزرگترین 
پاالیشگاه نفت خاورمیانه را سال ۱۹۱۲ در آبادان ساختند. انگلیسی ها سوخت 
ناوگان خود را از ذغال سنگ به هیدروکربنی تبدیل کردند و در جنگ اول 
و دوم جهانی آبادان و ایران را اشغال نظامی کردند و از محصوالت پاالیشگاه 
آبادان برای هواپیماهایشان و خودروهای نظامی استفاده کردند و همچنین از 

راه آهن جنوب به شمال بهره بردند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: انگلیسی ها با تغییر 
استراتژی از سال ۱۹۶۸ از خلیج فارس، دریای سرخ و شرق مدیترانه خارج 
شدند و سه دولت مصنوعی را ایجاد کردند و بحرین و امارات متحده عربی 
این  از  انگلیسی ها  خروج  از  پس  دادند.  تشکیل  سال ۱۹۷۱  در  را  قطر  و 
منطقه آمریکا در سال ۱۹۷۱ قدرت این منطقه شد. استراتژی توازن دوستانه 
نیکسون در همین راستا اجرا شد و در آن استراتژی، آمریکایی ها رژیم ایران را 
ستون امنیتی و نظامی و به اصطالح ژاندارم این منطقه قرار دادند و عربستان 

سعودی را به ستون اقتصادی منطقه تبدیل کردند.
در  هرمز  تنگه  و  فارس  خلیج  جایگاه  تبیین  در  سیاسی  جغرافیای  استاد 
ندرت در کل مناطق جهان  به  افزود:  استراتژیک منطقه و جهان  تحوالت 

منطقه ای به اهمیت خلیج فارس می توان پیدا کرد.
ژئو  و  ژئواکونومیک  ژئوپلیتیک،  الیه های  منطقه  یک  در  وقتی  افزود:  وی 
استراتژیک برهم منطبق می شود، آن منطقه راهبردی خواهد بود و هنگامی 
همه  شود،  برخوردار  ژئوپلیتیکی  و  راهبردی  برتر  وزن  از  منطقه  یک  که 
در  می رسد  بنظر  و  دوخت  خواهند  منطقه چشم  آن  به  قدرت های جهان 
آینده ای نه چندان دور استراتژی چینی ها و هندی ها به سمت این منطقه و 

برای بهره مندی از انرژی این منطقه جلب شود.
سرلشکر صفوی با تأکید بر اهمیت فرهنگی و ژئوکالچر منطقه خلیج فارس 
تا دریای مدیترانه اظهار کرد: تمام ادیان بزرگ الهی از جمله حضرت موسی 
اهلل  صلی  محمد  و حضرت  علیه  اهلل  مسیح سالم  علیه، حضرت  اهلل  سالم 
علیه و آله و سلم، آخرین پیامبر الهی از این منطقه تا دریای مدیترانه ظهور 
کرده اند و تا کنون در این منطقه مسیحیان و یهودی ها و مسلمانان در کنار 
هم زندگی می کردند و با تشکیل غده سرطانی رژیم اشغالگر قدس در سال 
۱۹۴۸ میالدی توسط انگلیس و با حمایت آمریکا، منطقه هم اکنون دچار 

ناامنی شده است.
وی با تحلیل چالش های بزرگ آمریکا تا سال ۲۰۳۰ در مقیاس جهانی گفت: 
آمریکایی ها سه چالش بزرگ پیش رو دارند. چالش اول آنها با ماهیت اقتصادی 
برابر چین است. چین تا سال ۲۰۳۰ قدرت اول اقتصادی جهان خواهد شد و 
هر کشوری که قدرت اقتصادی شود به سمت توسعه و گسترش قدرت نظامی 
حرکت خواهد کرد و آمریکایی ها از این روند احساس خطر می کنند. به همین 
دلیل اوباما در اواخر دوره ریاست جمهوری خود از استراتژی کوچ شرقی و 

حرکت به سمت چین سخن گفت.
سرلشکر صفوی افزود: آمریکایی ها در راهبرد امنیت ملی خودشان در سال 
۲۰۱۲ اعالم کردند که از نظر نظامی به سمت جنوب شرقی آسیا و اقیانوس 
آرام خواهند رفت و قصد دارند آرام، آرام به سمت آن منطقه تغییر استراتژی 
بدهند به دلیل اینکه چین قدرت تأثیرگذار اقتصادی در مقابل آمریکا است و 

روسیه نیز قدرت نظامی مقابل آمریکا محسوب می شود.
خاطرنشان  و  دانست  نظامی  ماهیت  با  را  آمریکایی ها  دوم  چالش  صفوی 
ساخت: چالش دوم آمریکایی ها با فدراسیون روسیه است که ماهیت نظامی 
دارد. روسیه پس از فروپاشی شوروی ساختار نظامی و اطالعاتی خود را حفظ 
کرده است و هم اکنون هم بزرگترین قدرت نظامی در مقابل آمریکا خصوصاً 

سالح های قاره پیما موشکی و اتمی است.
سرلشکر صفوی سومین چالش آمریکایی ها را فرهنگی تمدنی دانست و افزود: 
واقعیت این است که یک قدرت بزرگ فرهنگی و تمدنی به نام جهان اسالم در 
برابر فرهنگ و اقتصاد لیبرال دموکراسی و تفکر مادی آمریکایی ها و غربی ها 
در حال ظهور و بروز است و با پیروزی انقالب کبیر اسالمی ساختار قدرت در 
منطقه غرب آسیا به نفع ایران رقم خورد و آمریکایی ها و صهیونیست ها دچار 

غافلگیری استراتژیک شدند.
سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه 
روابط ایران با سایر کشورها گفت: جمهوری اسالمی ایران با داشتن ۲ هزار و 
۲۰ کیلومتر ساحل در دریای عمان و خلیج فارس، به عنوان یک حکومت با 
ثبات و قدرتمند بایستی روابط خودش را با سایر کشورها بر اساس منافع ملی 

و امنیت ملی توسعه دهد.
نگاه  در  اینکه  بیان  با  رجایی  شهید  بندر  از  بازدید  در  صفوی  سرلشکر 
برنامه ریزی راهبردی، دریا به عنوان لوکوموتیو توسعه کشور می تواند نقش 
ایران  توسعه  آینده  سال  تا ۲۰  می رسد  نظر  به  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 
استراتژی  باید  منظور  این  برای  ما  کشور  و  بود  خواهد  صادرات  مبنای  بر 
از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ساحل دریا در خلیج  ایران  باشد.  بحری داشته 
فارس، دریای عمان و دریای خزر برخوردار است که می تواند مبدأ صادرات به 
پانزده کشور همسایه و کل کشورهای جهان باشد.وی افزود: هم اکنون کل 
صادرات غیر نفتی ایران حدود ۵۰ میلیارد دالر در سال است که می توانیم با 
توسعه بنادر در جنوب و شمال کشور، این رقم را تا چند برابر افزایش دهیم. 
ده ها سال است که استراتژی ایران بّری بوده، اما به نظر می رسد می توانیم 
با ترکیب استراتژی بّری و بحری و فضایی، به امنیت پایدار و توسعه همه 
جانبه کشورمان دسترسی پیدا کنیم.دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم 
کل قوا در بازدید از پاالیشگاه های استان با اشاره به ظرفیت این پاالیشگاه ها 
گفت: مجموع پاالیشگاه های استان هرمزگان ۶۰ درصد تولید بنزین کنونی 
ایران را تأمین می کند. سرلشکر صفوی و اساتید و دانشجویان دوره دکترای 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران در این سفر علمی 
سه روزه، از ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه، منطقه یکم نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی در بندر عباس، بندر شهید رجایی و پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و جزایر منطقه و ظرفیت های اقتصادی و نظامی استان بازدید و 

با استاندار هرمزگان دیدار و گفتگو کردند.

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
العالمین و الّصالة و الّسالم علی  الحمد هلّل رّب 
سّیدنا و نبّینا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی 
آله االطیبین االطهرین المنتجبین سّیما بقّیة اهلل 

فی االرضین.
 خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، 
جمع بسیار محترم و معّزز. تبریک عرض میکنم 
به همه ی شما  را  یا هفته ی معلّم  را  روز معلّم 
عزیزانی که ]حاضر[ هستید -مسئولین محترم 
آموزش و پرورش، معلّمین عزیز، کارکنان عزیز، 
وزیر محترم- و به همه ی معلّمان سراسر کشور.

از  دارد  اهّمّیت  مختلفی  از جهات  جلسه  این   
مهم ترین  درباره ِی  اینکه  یکی  حقیر:  این  نظر 
است؛  تربیت  و  تعلیم  یعنی  ما  تمّدنی  موضوع 
به  و  نام شهید  به  معلّم  روز  اساساً  اینکه  یکی 
گوناگونی  مختلف  جهات  و  است؛  شهادت  نام 
که در ضمن صحبت عرض خواهم کرد. شهید 
عزیز ما، مرحوم آقای مطّهری )رضوان  اهلل  تعالی  
دلسوز  معلّم  کلمه یک  واقعی  معنای  به  علیه( 
بود، خوب فکر میکرد، خوب بیان میکرد، خوب 
دنبال میکرد؛ ِصرف اینکه حرفی بزنیم و تکلیفی 
اداء کنیم نبود. ما از نزدیک میدیدیم که چگونه 
اسالمی  عمیق  اندیشه های  رسوخ  دلسوزانه، 
همه ی  -با  دوره  آن  جوانهای  ذهن  در  را  خود 
میکرد  دنبال  داشت-  وجود  که  محدودیّتهایی 
این  است؛  مهم  این  شد؛  شهید  راه  این  در  و 
شهادت، امضای قطعی حّق متعال پای کارنامه ی 

این شهید عزیز است.
 خب، قشر معلّم واقعاً یک قشر شریف و محترمی 
برای یک کشور،  این است که  علّت هم  است؛ 
برای یک تمّدن، برای یک ملّت، مهم تر از همه ی 
سرمایه ها، سرمایه ی انسانی است؛ یعنی اگر شما 
انسانی درست  اّما سرمایه ی  باشید  داشته  پول 
نمیرسید؛  جایی  به  باشید،  نداشته  حسابی  و 
می بینید  که  پول داری  کشورهای  همین  مثل 
پولهایشان کجاها خرج میشود، دست چه کسانی 
صورت  به  پُرپولشان  گشاد  جیبهای  میرود؛ 
خائن  دستهای  اختیار  در  سفاهت آمیز  بسیار 
نتیجه ی  در  این  میگیرد؛ خب  قرار  بشریّت  به 
چیست؟ ]چون[ پول دارند، انسان ندارند؛ پول 
ندارند،  انسانی  نیروی  ندارند،  اندیشه ورز  دارند، 
منابع  اگر  است.  ضعیف  انسانی شان  سرمایه ی 
نیروی  ]اّما[  باشیم،  داشته  فراوانی  زیرزمینی 
کشور  ندارد.  فایده ای  باشیم،  نداشته  انسانی 
نه  ]ولی[  بود؛  خوابیده  نفت  دریای  روی  ما 
شد؟  چه  نتیجه  بودیم؛  بلد  نه  داشتیم،  خبر 
و  داشتند  خبر  که  آنهایی  که  شد  این  نتیجه 
بلد بودند، آمدند مسلّط شدند به نفت ما. نفت 
میساختند،  را  خودشان  تمّدن  میبردند،  را  ما 
در  و  می انداختند  راه  را  خودشان  کارخانه های 
دوران جنگی که بود، از این نفت برای پیروزی 
خودشان استفاده میکردند و یک چیز مختصری 
هم به ما میدادند؛ زمان طاغوت این جوری بود؛ 
روی  بر  نکردن  سرمایه گذاری  نتیجه ی  ]این[ 
را  انسانی  منابع  این  خب،  است.  انسانی  منابع 
شما االن دارید تولید میکنید؛ ببینید اهّمّیت کار 
میدهید، شما  پرورشش  دارید  است! شما  کجا 
دارید ]آن را[ پردازش میکنید. بنده اهل تعارف 
درباره ی  متمادی  سالهای  بنده  آنچه  نیستم؛ 
نقش معلّم و دانشجومعلّم و آموزش و پرورش 
اظهار کرده ام، برخاسته ی از این احساس است؛ 
برخاسته ی از این باور است که معلّم یک چنین 
نقشی دارد. در واقع، پایه ریز تمّدن نوین، شما 
هستید؛ چون نیروی انسانِی شایسته اگر نباشد، 
جهادگرانی  شما  آمد.  نخواهد  وجود  به  تمّدنی 
بی سوادی هستید.  و  با جهل  کارزار  میدان  در 
ببینید! یک جوان را، یک کودک را، یک نوجوان 
را شما از وادی بی سوادی و ظلمات می آورید به 
وادی نور و علم، با جهاد؛ کار سختی هم هست. 
میکنید.  فرهنگی  هویّت سازی  واقع  در  شما 
هویّت سازی  است؛  مهم  خیلی  هویّت سازی 
است؛  مهم  خیلی  جامعه  یک  در  انسانها  برای 
]انسانها باید[ احساس هویّت کنند. هویّت انسان 
به  او است،  به دانسته های  او است،  به فرهنگ 
سبک زندگی او است. تمّدن، مّتکی به فرهنگ 
نداشته  وجود  غنی  و  قوی  فرهنگ  اگر  است؛ 
باشد، تمّدن به معنای مصطلح و رایِج خودش 
به وجود نمی آید. فرهنگ چیست؟ مجموعه ی 
عناصر سازنده ی فکر و عمل انسان؛ این فرهنگ 
است. این از کجا ناشی میشود؟ فرهنگ به نوبه ی 
خود مّتکی است به فکر، اندیشه و جهان بینی؛ 
]یعنی[ نوع تلّقی انسان و مجموعه ی انسانی از 
جهان و عالم وجود و هستی و آفرینش و مانند 
اینها؛ این است که پایه ی اصلی فرهنگ است و 

پایه ی اصلی تمّدن است.
مخصوصاً  کنید؛  توّجه  درست  من!  عزیزان   
مسئولین عزیز و محترمی که تشریف دارند، توّجه 
کنند. اینجا است که اهّمّیت سند ۲۰۳۰ معلوم 
میشود. لُّب کالم و جان کالم در این سند ۲۰۳۰ 
که فصل مهّمی مربوط به آموزش و پرورش دارد، 
این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را 
به  غربی  مبانی  اساس  بر  را  حیات  فلسفه ی  و 
کودک بیاموزد؛ این آن لُّب کالم در سند ۲۰۳۰ 
است. یعنی چه؟ یعنی جنابعالی، انسان متدیّن و 
عالقه مند به کشورتان، عالقه مند به آینده تان، در 
کالس درستان سرباز برای غرب درست کنید.

)۲( این که روی سند ۲۰۳۰ این قدر اصرار دارند 
و کار میکنند، آشکار و غیر آشکار سعی میکنند 
این را تحکیم کنند بر مناسبات کشورها از جمله 
کشور ما، این معنایش این است؛ چون دستورات 
این سند  در  موجود  اصلی  نکات  و  توصیه ها  و 
برای آموزش و پرورش این است که آموزش و 
شاگردان  فکری  مناسبات  جوری  باید  پرورش 
را تنظیم کند که فلسفه ی زندگی شان، اساس 
طبق  نظرشان،  در  حیات  مفهوم  زندگی شان، 
باشد. همین که عرض کردم؛ شما  تفّکر غربی 
اینجا بنشینید سرباز درست کنید برای انگلیس 
وحشی های  این  بقّیه ی  و  آمریکا  و  فرانسه  و 

همینهایی  ظاهرساز؛  ادکلن زده ی  کراوات زده ی 
که آدم میکشند بدون اینکه خم به ابرو بیاورند، 
به آدمکش کمک میکنند بدون اینکه خم به ابرو 
بیاورند؛ میگویند آقا چرا شما به سعودی کمک 
داریم؛  احتیاج  پولش  به  ما  میگویند  میکنید؟ 
در  میکند،  دارد  چه  کار  یمن  در  که  میدانند 
عین حال کمکش میکنند. اینها بنشینند آنجا، 
و  آسیا  و در کشورهای  ایران  اینها در  برای  ما 
اینها،  مانند  و  اسالمی  و کشورهای  آسیا  غرب 
سرباز و پشتیبان و رعّیت تربیت کنیم؛]سند[ 

۲۰۳۰ این است.
 خب، یک نکته ای که حتماً باید مورد توّجه باشد 
این است که جامعه ی فرهنگیان -یعنی معلّمین 
و کارمندان فرهنگی- در این چهل ساِل دوران 
کارهای  دادند،  انجام  بزرگی  کارهای  انقالب 
انجام دادند. درست توّجه بفرمایید؛  ثمربخشی 
به  را  پرورش  و  آموزش  میخواهند  عّده ای  یک 
دالیل گوناگون سیاسی بی قدر و قیمت کنند؛ 
این بی انصافی است، این خالف واقع است. من 
البّته نواقص موجود آموزش و پرورش را میدانم، 
با  را  کنونی  پرورش  و  آموزش  فاصله ی  بنده 
و  فاصله ی آموزش  اّما  نقطه ی مطلوب میدانم، 
پرورِش موجود با آن وضع اسفباری که قبل از 
انقالب داشت، را هم میدانم. آموزش و پرورش 
در دوره ی انقالب -در این چهل ساِل  انقالب- 
دانشمندان  همین  داده.  انجام  بزرگی  کارهای 
گوناگونی که کشور شما را از لحاظ فّناوری نانو 
جزو پنج کشور اّول دنیا قرار دادند، در آموزش و 
پرورش تربیت شدند؛ همین نسل سّوم و چهارم 
انقالب که نه امام را دیده، نه دوران دفاع مقّدس 
را دیده، نه شهدای نامدار دوره ی هشت ساله را 
دیده، امروز  محکم و استوار در مقابل دشمن 
دفاع  حرم  از  برود  که  میکند  اصرار  می ایستد، 
بکند و میرود دفاع میکند، یکی شهید میشود، 
این  برمیگردند.  و  نمیشوند  شهید  هم  نفر  ده 
انگیزه ی مجاهدت کردن چیز کمی نیست، اینها 
پرورش  و  آموزش  کرده؟  تربیت  کسی  چه  را 
در  ]اینکه[  دنیا.  این  در  هم  آن  کرده؛  تربیت 
گوناگون  مفاسد  دنیای  در  اینترنت،  دنیای 
جوان  جور  این  ماهواره،  دنیای  در  اخالقی، 
تربیت کنید، این خیلی هنر است. این اردوهای 
کسی  چه  میکند؟  تهّیه  کسی  چه  را  جهادی 
میروند؛  جوانها  این  جهادی؟  اردوهای  میرود 
اینها را آموزش و پرورش تربیت کرده. این همه 
کار بزرگ علمی در این کشور انجام گرفته، این 
در  نشانه های حقیقی دین داری  و  همه مظاهر 
جامعه وجود دارد -که بنده بارها گفته ام، جوان 
امروز با قرآن و با دعای ندبه و با ماه رمضان و با 
گریه و با توّسل و با تضّرع و با پیاده روی به کربال 
و با اینها زندگی میکند- این حرفها کجا بود، ِکی 
بود؟ این همه شهیِد دانش آموز ما داریم، چندین 
هزار شهید دانش آموز ما داریم، چه تعداد زیادی 
شهید معلّم داریم، این دانش آموزهای شهید را 
چه کسی تربیت کرده؟ همین معلّمین، همین 
و  آموزش  نگیرید  دست کم  پرورش.  و  آموزش 
پرورِش دوره ی انقالب را؛ در دوره های مختلف 
خیلی کار کردند. البّته نواقص هست، بنده عرض 
معایب هست، تالش  است،  زیاد  نواقص  کردم، 
هم میکنیم و به حول و قّوه ی الهی و به تفّضل 
الهی این نواقص و معایب را برطرف هم خواهیم 
و  آموزش  نقطه ی  آن  به  ان شاء اهلل  یعنی  کرد؛ 
میرسد؛  ملّت  این  یعنی  میرسیم؛  پرورش 
»میرسیم«، نه اینکه امثال حقیر و مانند اینها 
که کاره ای نیستیم ]میرسانیم[؛ یعنی این ملّت، 
این مجموعه، این نظام، آموزش و پرورشش را 
به آن سطح مناسب میرساند. خب ببینید، آن 
وضع مطلوبی که ما میخواهیم این است: آموزش 
و پرورش باید بتواند انسانهایی تربیت کند دانا 
باشند، توانا باشند، خردورز باشند، پارسا باشند، 
پرهیزکار باشند، پاکدامن باشند، کارآمد باشند، 
مبتکر باشند، شجاع باشند، اهل اقدام باشند، از 
دشمن نترسند، از تهدید نترسند، خواب رفتگی 
و غفلت پیدا نکنند؛ انسانهای این  جوری تربیت 
کند. این ]طور[ اگر شد، این کشور به همانی که 
بنده آرزو کردم و گفتم و وعده دادم و ان شاء اهلل 
چند  تا  ما  یعنی  رسید؛  خواهد  شد،  خواهد 
تا پنجاه سال که  دهه بعد -آن روز من گفتم 
پنجاه سال  تا  مثاًل  سالش گذشته-  حاال چند 
دیگر ]به جایی میرسیم که[ هر کسی در دنیا 
بخواهد مرزهای جدید علم را به دست بیاورد، 
مجبور باشد فارسی یاد بگیرد. تربیت یک چنین 
اصلی  پایه ی  جوانهایی،  چنین  یک  انسانهایی، 
تمّدن  اصلی  پایه ی  است،  فردا  سربلند  ایراِن 

نوین اسالمی است.
 خب من چند تذکر بدهم؛ تّذکر اّول راجع  به 
سند تحّول است که آقای وزیر محترم گزارشی 
دادند، گزارش مکتوب هم به ما رسید و دیدیم. 
عزیزان من! سند تحّول، یک ریل گذاری است؛ 
سند تحّول میتواند آموزش و پرورش را به آن 
سرمنزل مورد نظر برساند؛ ما باید کاری کنیم 
ابالغ کردیم،  بیفتد. خب گفتند  اتّفاق  این  که 

کافی  ابالغ  لکن  شده  ابالغ  هست  هم  درست 
نیست، ابالغ قدم اّول است؛ باید کاری کنیم که 
این سند محّقق بشود. من پارسال گفتم  جوری 
عمل کنید که بدنه ی آموزش و پرورش این سند 
چه  که  بفهمند  بنیوشد،  بشناسد،  بخواند،  را 
کار بنا است در آموزش و پرورش انجام بگیرد؛ 
دنبالگیری  این  است؛  خوبی  بسیار  سند  سند، 
الزم  که  اّولین چیزی  میخواهد.  کار  میخواهد، 
روحیه ی  است،  حرکت  این  اصلی  نیاز  و  است 
آن  از  گذشت  نخواهد  خداوند  است.  انقالبی 
کسانی که با قلمشان، با بیانشان سعی میکنند 
روحیه ی انقالبی را در بین مردم ما و جوانهای ما 
تضعیف کنند؛ خدا از اینها نمیگذرد. این انقالب 
تحّقق  مردِم همین کشور  جانهای  وسیله ی  به 
کشور  توانست  که  بود  انقالب  این  کرد؛  پیدا 
به وسیله ی  بار حکومتی که  و  زیر سلطه  از  را 
و  بود  آمده  کار  سِر  بر  کشور  این  در  بیگانگان 
عزیزاِن  کند.  خارج  میکرد،  کار  بیگانگان  برای 
انقالب  به وسیله ی  پهلوی ای که  من؛ حکومت 
بَرافتاد، دو پادشاه داشت: رضا و محّمدرضا؛ رضا 
هم  را  محّمدرضا  آوردند،  کار  سِر  انگلیس ها  را 
این  ببینید  انگلیس ها و آمریکایی ها. خب شما 
سِر  بیگانه  دستهای  وسیله ی  به  که  حکومتی 
کار بیاید، برای مردم خودش چه نسبتی خواهد 
داشت، برای آن بیگانه چه نسبتی خواهد داشت. 
رضای پهلوی -رضاخان- به وسیله ی انگلیس ها 
به  جنگ  شروع  دوران  در  بعد  کار،  سِر  آمد 
خاطر هیاهوهایی که هیتلر میکرد و مانند اینها، 
یک  بود،  هیتلری  طبیعت  طبیعتش،  ]چون[ 
مقداری عالقه مند به طرف آلمانها شد و گرایش 
به آلمانها پیدا کرد؛ معمار آلمانی بیاید، مهندس 
کرد؛  عصبانی  را  انگلیس ها  اینها  بیاید؛  آلمانی 
آنها خودشان او را سِر کار آورده بودند، خودشان 
برای یک  رفت. خب  و  برو؛  او گفتند  به  ]هم[ 
کشور، برای یک ملّت بیش از این سرافکندگی 
که در رأس کشور یک کسی باشد که حکومت 
انگلیس او را بیاورد سِر کار، بعد که نپسندید و بر 
خالف میلش شد، بگوید برو؛ او هم مجبور باشد 
برود! خیلی خب انگلیس ها پیغام دادند که باید 
تو بروی! تو اگر َمردی، اگر انسانی، اگر غیرتی 
داری،  غیرت  جو  یک  اگر  هست،  تو  وجود  در 
بگو نمیروم؛ بگذار تو را بکشند؛ نخیر، بلند شد 
رفت خانه ی محّمدعلی فروغی که داّلل و عامل 
انگلیس ها بود و واسطه بود، گفت که بله، بنده 
آماده هستم بروم؛ ماشین در اختیارش گذاشتند، 
رفت اصفهان و از طریق راه های مختلف رفت تا 
َدم دریا و سوار کشتی اش کردند و بردند. برای 
این  آمد  انقالب  باالتر؟  این  از  ننگ  ملّت،  یک 
را  انقالب آمد کشور  را سرنگون کرد،  حکومت 
از زیر پای این انسانهای حقیر و پست و ظالم 
ملّت  این  جان  انقالبی  روحیه ی  کشید.  بیرون 
است، روح این ملّت است. آن وقت آن قلمی که 
این روحیه را در مردم تضعیف کند و تشکیک 

کند در انقالب، این را خدا خواهد بخشید؟
روحیه ی  پرورش  و  آموزش  تحّول  برای   
انقالبی الزم است. روحیه ی انقالبی یعنی ترس 
باشید،  نداشته  مالحظه کاری  باشید،  نداشته 
تشخیص  وقتی  باشید؛  نداشته  محافظه کاری 
دادید، عمل کنید، اقدام کنید؛ پیش بروید، به 
توّقف راضی نشوید؛ کارها را تزیینی انجام ندهید. 
حالت  میدهد،  انجام  کاری  یک  انسان  گاهی 
تزیینی و تشریفاتی دارد؛ اینها َسم است؛ نخیر، 
کار را جّدی انجام بدهید؛ اینها تحّول را عملی 
میکند، ممکن میکند، تحّقق پیدا میکند. البّته 
بروید،  نکنید،  توّقف  میگویم  من  اینکه  معنای 
حرکت کنید، اقدام کنید، این نیست که اگر نقد 
عالمانه ای به شما شد، گوش نکنید؛ نخیر؛ یکی 
از حرکتهای انقالبی هم همین است؛ نقد عالمانه 
نّقاد  و  ناقد  از  بدانید،  قدر  بگیرید،  به گوش  را 
استقبال کنید. این یک نکته ی اّولی که عرض 
کردم. نکته ی دّوم؛ در آموزش و پرورش، سازمان 
و  آموزش  قلب  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
پرورش است، این قلب را گرامی بدارید، اهّمّیت 
بدهید و حفظ کنید؛ برنامه ریزی آموزشی خیلی 
چیز مهّمی است. متون آموزشی ای که در این 
با  باید  میشود،  تولید  سازمان  این  در  مرکز، 
شیوه نامه ی همین تحّول منطبق باشد؛ این کار 
الزمی است؛ البّته شنیده ام که مشغول شده اند؛ 
گزارش گرفته ام، این کار را دارند میکنند منتها 
باید با سرعت و جّدیّت انجام بگیرد. دوازده سال 
گزارش  من  به  که  طور  آن  شده  معّین  زماْن 
کردند؛ نه! دوازده سال قابل قبول نیست. متون 
آموزشی دوازده سال دیگر با سند تحّول تطبیق 
که »ساعتها«  است  روزی  امروز  نه!  کند؟  پیدا 
در پیشرفت جوامع نقش دارند، ساعت! دوازده 
سال؟ نه! زمان معّین کنید، زمان کوتاه؛ تالش 

را، جّدیّت را بیشتر کنید.
 آن وقت این متون بایستی جوان را همان  جور 
که عرض کردم بار بیاورد. یکی از چیزهایی که 
در این متون باید حتماً مورد توّجه قرار بگیرد 
انقالب  معارف  و  انقالب  پیامهای  است که  این 

در این متون باید گنجانده بشود. معارف انقالب 
فقط در کتاب معارف دینی و مانند اینها نیست، 
یا در کتاب مثاًل ادبّیات و امثال اینها؛ در همه ی 
متون میشود به مناسبت هایی معارف انقالب را، 
اشاره های انقالب را،  درسهای انقالب را گنجاند. 
ریاضی،  معلّم  یک  گاهی  گفته ام؛  مکّرر  بنده 
یک معلّم فیزیک، سِر کالس یک کلمه ممکن 
این  سخنرانِی  ساعت  یک  از  که  بگوید  است 
باشد،  بیشتر  دانش آموز  آن  در  تأثیرش  حقیر 
این  جوری است؛ معارف انقالب گنجانده بشود؛ 
این هم یک موضوع. بنابراین مسئله ی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را جّدی بگیرید، 
به آن اهّمّیت بدهید، آنجا را غنی کنید از لحاظ 
و  متدیّن  و  خوش فکر  و  آگاه  و  دانا  انسانهای 

انقالبی.
و  فرهنگیان  دانشگاه  مسئله ی  مسئله ،  یک   
دانشگاه شهید رجائی است که آقای وزیر اشاره 
کردند؛ بله، بنده هم اّطالع دارم که کّمّیتها باال 
رفته؛ باید هم باال برود، هنوز هم کم است، هنوز 
بازنشستگی  معرض  در  پرورش  و  آموزش  هم 
کّمّیتها  بشود؛ هم  باید جبران  و  است  وسیعی 
را باز هم باید زیاد کرد، هم کیفّیت ها را باید باال 
برد، هم نوع کاری که در این دانشگاه فرهنگیان 
بایستی  میگیرد  انجام  رجائی  دانشگاه شهید  و 
باشد.  معلّمین  انقالبی  و  دینی  تربیت  موجب 
معلّمی  از  کالس،  و  مدرسه  که  کنید  کاری 
بهره مند بشود که خود این معلّم به معنای واقعی 
کلمه معلّم دین و تقوا و پارسایی و انقالب باشد. 
فشار این و آن را هم قبول نکنید؛ شنیده ام که 
گاهی اوقات اِعمال فشار میشود از طرف مراکز 
گوناگون قدرت. زیر فشار ]قرار نگیرید[، مّر قانون 

را رعایت کنید، بر طبق قانون حرکت کنید.
 در همین رابطه، مدارس استعدادهای درخشان 
خیلی  نخبه پروری  است،  مهم  خیلی  که  است 
درخشان  استعدادهای  مدارس  است،  مهم 
اینها  میتوانید  چه  هر  بشود،  تضعیف  نبایست 
را تقویت کنید و جایگاه کشور در المپیادهای 
جهانی بایستی حفظ بشود. البّته من شنیده ام 
در چند رشته تنّزل پیدا کرده ایم؛ در ریاضی، در 
فیزیک، در رایانه، در شیمی، رتبه های ما پایین 
آمده. باید اینها جبران بشود. یکی از افتخارات 
که  هستند  المپیادی  بّچه های  همین  کشور، 
میکنند  دنیا کسب  در  را  باال  رتبه های  میروند 

و می آیند؛ نگذارید رتبه ی اینها تنّزل پیدا کند.
مسئله ی  دیگر،  نکته ی  و  دیگر  موضوع  یک   
دانش آموزی  محیط  در  بودن  سرزنده  و  نشاط 
است. بنده این حرف را زیاد تکرار کرده ام -چه 
برای دانشجوها، چه برای عموم جوانهای کشور، 
محیطشان  بایستی  که  دانش آموزها-  برای  چه 
محیط نشاط باشد. این را خیلی ها بد میفهمند. 
خیال میکنند وقتی میگوییم »نشاط«، یعنی باید 
آنجا بزن و بکوب و رّقاصی و ]امثال اینها باشد[! 
سرزنده  جوان  یعنی  نشاط  نیست؛  این  نشاط 
باشد، پژمرده نشود؛ با ورزش، با فوق برنامه های 
آموزنده و جّذاب، با این چیزها، نه با آن کارهایی 
میشود،  مدارس  از  بعضی  در  شنیده ام  که 
دنبال  کنید،  مراقبت  باید شماها  را  اینها  البّته 
بکنید؛ یعنی مسئولیت مستقیمش به عهده ی 
بعضی  شنیده ام  است.  پرورش  و  آموزش  خود 
به  ندارند؛  این جهت وضع خوبی  از  از مدارس 
اسم »نشاط« ]کارهایی میکنند[. »نشاط« این 
است که شما کاری کنید که این جوان، سرحال، 
سرزنده، باامید، باانگیزه، آماده ی به کار، پُرانرژی 

مشغول کار بشود، درس بخواند.
 گاهی اوقات فشارهای درسی، ضّد نشاط است؛ 
در بعضی از مدارس، آن قدر روی این نوجوان 
میبیند  آدم  که  می آورند  درسی  فشار  جوان  و 
این پژمرده شد، افسرده شد. حاال البّته نّیتشان 
اّما بعضی ها میگویند اینها  ان شاءاهلل خیر است 
برای این است که ]آن[ آموزشگاه در کنکور اسم 
نیستند،  جوان  این  فکِر  به  ]یعنی[  کند؛  پیدا 
قدر  فالن  ما  بگویند  تا  آموزشگاهند  فکر  به 
داشتیم  قبولی  که  کنید  فرض  مثاًل  کنکور  در 
قبیل؛  این  از  و  داشتیم   ۱۰۰ زیر  نمره ی  یا 
نام  برای  نوجوان،  و  جوان  روی  می آورند  فشار 
خودشان. به نظرم باید بنشینید روی اینها فکر 
احتیاج  که  است  چیزهایی  اینها  همه ی  کنید؛ 
دارد به کار کردن، فکر کردن و بعد دنبال کردن. 
این هم یک نکته که حائز اهّمّیت است. مسئله ی 
کنکور را من مطرح کردم. برای کنکور هم یک 
فکری بکنید. من البّته هیچ اظهارنظری نمیکنم، 
یعنی من واقعاً کارشناِس این قضّیه نیستم لکن 
فکر  بنشینند  پرورش  و  آموزش  کارشناس های 
ما  دانشگاه های  که  حاال  واقعاً  ببینند  و  کنند 
سال  -هر  داریم«  خالی  صندلی  »ما  میگویند: 
صندلی  دانشگاه ها،  کالس های  میشود  اعالم 
به  نبودنش،  کنکور،  این  بودن  دارند-  خالی 
همین شکل بودنش، تغییر پیدا کردنش ]کدام 
بهتر است[. باالخره بنشینید یک فکر صحیح، 
عمیق و عملی کنید، بعد هم دنبالش اقدام کنید، 

این قضّیه را حل کنید.

هدِف اجرای 2030 ؛ تربیت سرباز و 
رعیت برای آمریکا و انگلیس

خبر

نیروی هوایی در ساخت مسجد 
پیشتاز است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی ارتش همچنان که در 
خیلی از امور پیشتاز به شمار می رود، در ساخت مسجد نیز پیشتاز است.

و  اصفهان  بابایی  پایگاه شهید  )ع(  طیار  افتتاح مسجد جعفر  مراسم   
سالن بریفینگ فرماندهی این پایگاه با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز 
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، حجت االسالم قاضی رئیس اداره 
عقیدتی سیاسی نهاجا و جمعی از فرماندهان و مسئولین این نیرو برگزار 

شد.
در این مراسم امیر سرتیپ نصیرزاده، گفت: در راستای تقویت باورهای 
نیروی  بعنوان  هوایی  نیروی  خانواده ها،  و  کارکنان  اعتقادی  و  دینی 
در  مساجد  احداث  به  اقدام  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  در  پیشتاز 
کوی های سازمانی کرده و این مسجد پنجمین مسجدی است که در 

سطح پایگاه های نیروی هوایی احداث شده است.
منازل  خصوص  در  هوایی  نیروی  اهداف  از  یکی  افزود:  ادامه  در  وی 

سازمانی زیباسازی محیطی است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به ساخت و سازهای گسترده 
در سطوح گوناگون در این نیرو، ادامه داد: اداره مهندسی نیروی هوایی 
ارتش نقش ویژه ای در ساخت و مرمت ابنیه و ساختمان های پایگاه ها 
بر عهده دارد و ما شاهد هستیم که این نیرو بعنوان یکی از مجهزترین 

نیروها در زمینه ساخت و تجهیز اماکن و سازه ها نیز شناخته می شود.
در بخش دیگری از این مراسم نیز حجت االسالم سیداحمد قاضی رئیس 
اداره عقیدتی سیاسی نهاجا ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، با 
اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه توبه بیان کرد: شما عزیزان با حضورتان 
خانه خدا را آباد می کنید و هرکس با مسجد انس بگیرد با خدا انس 

گرفته و مقدمه ارتباط با خدا انس با مسجد است.
وی افزود: فلسفه ماه مبارک رمضان رسیدن به پرهیزگاری است و مسجد 

وسیله رسیدن به این پرهیزگای به شمار می رود.
توجه  با  جامعه  امروز  نیاز  کرد:  تاکید  ادامه  در  قاضی  االسالم  حجت 
امام راحل )ره( که فرمودند مسجد سنگر است و همچنین  بیانات  به 
هجمه های فرهنگی و اعتقادی که توسط دشمنان ایجاد شده نیاز به این 
اماکن مقدس است که باعث می شود جوانان ما با خدا و قران مأنوس شده 

و در دام شیاطین گرفتار نشوند.
بنا براین گزارش؛ مسجد جعفر طیار )ع( طی ۱۸ ماه با هزینه ای بالغ بر 

۲۲ میلیارد ریال احداث شده است.

تصور مذاکره در شرایط فعلی معادل 
فشار بیشتر علیه ایران است

فعلی معادل فشار  اینکه تصور مذاکره در شرایط  به  اشاره  با  وزیر کشور 
بیشتر و گام های بیشتر علیه ایران است، گفت: باید مقاومت و استقامت را 
تقویت کنیم که آنها به این نتیجه برسند که جز پذیرفتن ما و کنار آمدن 

با راه دیگری ندارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز همایش استانداران سراسر کشور، ضمن 
تشکر از استانداران استان هایی درگیر بحران سیل و استانداران استان های 
معین، بیان کرد: کمک های استان های معین به استان های سیل زده قابل 

توجه بود و سایر استان ها نیز در این زمینه هرچه توانستند انجام دادند.
وزیر کشور همچنین ضمن گرامیداشت روز معلم و سالروز شهادت شهید 
مطهری اظهار کرد: دشمن در اوایل انقالب در جهت ضربه زدن و خسارت 
با به شهادت رساندن شخصیت هایی چون شهید مطهری که  انقالب،  به 
مسلک و اندیشه و تفکرشان در اوایل انقالب مؤثر و در استمرار انقالب قطعاً 
می توانست مؤثرتر باشد، به خوبی نشانه گیری کرد؛ با این حال، خون جاری 
این شهدا در کالبد انقالب استمرار و دوام انقالب را در پی داشت و خط 

رهبری و انقالب را برای ما روشن تر کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در دنیا با شرایط پیچیده و جدیدی رو 
برو هستیم و رقابت ها شدید و بلوک بندی ها دچار تغییر شده است، گفت: 
دخالت آمریکا از منظر قلدری و زور، آشکار است. آمریکا هم در نهادها و 
تشکیالت بین المللی و هم در پیمان ها و تفاهمات جهانی و هم در امور 

داخلی کشورها، بدعهدی و دخالت می کند.
با مرور سوابق دخالت ها و فشارهای ظالمانه  رئیس شورای امنیت کشور 
تصور  برجام، حتی  در  آمریکا  بدعهدی  و  مورد کشورمان  در  آمریکایی ها 
مذاکره را در شرایط فعلی معادل فشار بیشتر و گام های بیشتر علیه ایران 

دانست و آن را مطلقاً منتفی برشمرد.
وزیر کشور با بیان اینکه دشمنان کینه عمیقی نسبت به جمهوری اسالمی 
دارند، تصریح کرد: باید مقاومت و استقامت را تقویت کنیم که آنها به این 
نتیجه برسند که جز پذیرفتن ما و کنار آمدن با راه دیگری ندارند. فشار آنها 
از طریق نفت و با خیال به صفر رساندن فروش نفتمان است اما جمهوری 

اسالمی از طرق مختلف تالش می کند و جلوی آنها خواهد ایستاد.
با ایران مشکل ندارند بلکه با اسالم و همه  وی ادامه داد: دشمنان صرفاً 
کشورهای اسالمی مشکل دارند و به دنبال این هستند که اسالم واقعی 
اقتصادی و مالی،  از منطقه برچیده شود. دشمنان تالش دارند در حوزه 
منطقه و کشور ما را سال های سال عقب بیندازند و به همین دلیل باید 
دقت کنیم و با درایت و تدبیر امور را به بهترین نحو و با کمترین هزینه 

ممکن پیش ببریم.
دشمنان  کردن  مایوس  تدبیر،  باالترین  اینکه  بر  تاکید  با  رحمانی فضلی 
در  و سرمایه گذاری  اشتغال  تولید،  است، گفت:  تحریم ها  تاثیرگذاری  از 
استان ها می توانند هسته اصلی این کار باشد. مهمترین گام در زمینه سازی 
ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری ها، کنترل اضطراب و استرس و تنش 

های جامعه است.
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اقتصاد
اخبار

دسترسی به اطالعات تجارت خارجی 
تسهیل می شود

امور،  کردن  الکترونیکی  راستای  در  گفت:  گمرک  کل  رییس 
داشبوردهایی برای اطالعات تجارت خارجی ایجاد خواهیم کرد.

از آمار تجارت خارجی کشور   مهدی میراشرفی در مراسم رونمایی 
بر اساس طبقه بندی های اقتصادی، با بیان اینکه در حال حاضر دنیا 
دچار انفجار اطالعات است، اظهار داشت: کسی در دنیای فعلی موفق تر 

خواهد بود که اطالعات خام را به اطالعات پردازش شده تبدیل کند.
رئیس کل گمرک ایران افزود: سازمان جهانی گمرک با کمک سازمان 
ملل قبل از دهه ۵۰ میالدی اقدام به تهیه آمار در بحث تجارت کردند 
 HS تا اینکه سازمان جهانی گمرک گردآوری آمار تجارت را در قالب

)نظام هماهنگ تولید و کدگذاری کاال( در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه ما در سال ۷۳ عضو کنوانسیون HS شدیم، ادامه داد: 
در حال حاضر به قدری تنوع در تولید ایجاد شده که فهرست طبقه 

بندی کاال از تولید عقب مانده است.
میراشرفی با اشاره به تهیه به روز اطالعات تجارت خارجی در گمرک 
ایران، گفت: باید یک داشبورد اطالعاتی ایجاد شود تا نظارت و رصد 

کامل بر اطالعات انجام شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در راستای الکترونیکی 
کردن امور و داشبوردی کردن، طی هفته های گذشته اقداماتی انجام 
موبایل  طریق  از  می توان  را  تجارت  اطالعات  حاضر  حال  در  و  شد 

دریافت کرد.
وی افزود: طی هفته های آتی نیز سیستم پیام رسان را در گمرک ایجاد 
خواهیم کرد که بر HS و سایر اطالعات سوار می شود و می توانیم با 
پیش شرط های »بهنگام بودن، به روز بودن و روایی« کلیه اطالعات 

اقتصادی را به متولیان و مسئوالن برسانیم. 

امنیت  اینکه  بیان  با  جهاد  وزیر  معاون 
غذایی کشور و معیشت مردم هدف اصلی 
است،  اخیر  های  تحریم  از  آمریکا  دولت 
خنثی  در  را  جهاد  وزارت  های  سیاست 
توصیف  هوشمندانه  ها  تحریم  این  کردن 
کرد.حسین شیرزاد اضافه کرد: دولتمردان 
وزیر  پمپئو  مایک  جمله  از  آمریکایی 
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیو  و  خارجه 
به  و  مزدورانه  همواره  اظهارات خویش  در 
دروغ مدعی هستند که تبادالت مالی برای 
فروش محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
مبنی  اصل،  و  نبوده  تحریم  قابل  ایران  به 
بر مستثنی بودن دارو و مواد غذایی است 
اما اخیراً، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت 
امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار 
با وزرای اروپایی به صراحت اعالم نموده که 
)غذا- بشردوستانه  اقالم  برای  ویژه  مجوز 

دارو( منتفی است!
وی اظهار داشت: در واقع ایاالت متحده با 
سر باز زدن از ارائه تضمین درباره مستثنی 
غذایی  مواد  و  کردن محصوالت کشاورزی 
کلیه  برخالف  ایران،  علیه  تحریم ها  از 
بی  نهایت  در  بین المللی،  کنوانسیون های 
مسئولیتی و با سلوکی غیر اخالقی به شدت 
است.مدیرعامل  کرده  ناامید  را  اروپاییان 
کشور  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان 
افزود: از حدود ۷ ماه قبل سفرای بریتانیا، 
سعی  مشترک  طور  به  آلمان  و  فرانسه 
سازند  متقاعد  را  متحده  ایاالت  داشتند 
که درباره روند تأمین اقالم بشردوستانه به 
ایران تضمین دهد، اما هنوز که به موفقیت 
دارایی های  کنترل  اداره  بعالوه  نرسیده اند. 
آمریکا موسوم  داری  وزارت خزانه  خارجی 
به)OFAC( هم تا کنون بیش از ۳۶ قلم از 
تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت 
ممنوعیت  دارای  اقالم  فهرست  به  را  غذا 
بیش  است.  کرده  اضافه  ایران  به  فروش 
فهرست  در  ایرانی  شرکت  و  فرد   ۹۷۵ از 
تحریم ها قرار دارند که در این میان حداقل 
دو بانک و ۱۲ شرکت به حوزه غذا و دارو 
مرتبط بوده و سامانه سوئیفت از اغلب این 
وزیر  است.معاون  کرده  پیروی  تحریم ها 
جهاد کشاورزی اضافه کرد: طرح ارائه شده 
از سوی سوئیس موسوم به »طرح برن« نیز 
که مقرر بود تضمینی برای انتقال پول دارو 
و  تحریم ها  سایه  زیر  ایران  غذایی  مواد  و 
اعالن جزئیاتش  بدون  باشد،  آن  زدن  دور 
سیاست  افزود:  است.وی  مانده  مسکوت 
چرخه  از  ایران  کردن  خارج  در  آمریکا 
بین المللی دالر، ترساندن تعداد بی شماری 
از  بزرگ  و  کوچک  خارجی  بانک های  از 
جریمه شدن و عدم انجام تراکنش های مالی 
و  در همکاری  تجاری  سبب شده شرکای 
تجارت با ایران بسیار محتاطانه رفتار کنند 

بدانند.  ریسک آمیز  را  ایران  با  مبادالت  و 
برای  مالی  تبادالت  هزینه  اینکه  ِصرف 
نیز  محموله ها  بیمه  حق  و  انتقال  خرید، 
می رود  انتظار  داشته،  توجهی  قابل  رشد 
هزینه تبادالت مالی برای تأمین محصوالت 
در  که  غذایی  مواد  و  کشاورزی  اساسی 
حالت عادی نیم درصد است به بیش از ۱۲ 
درصد هم برسد البته به این رقم باید دیگر 
هزینه های تأخیر در پرداخت وجه معامالت 
مبادالت  عدم  کشتی ها،  بار  تخلیه  و 
موقع  به  تخصیص  عدم  بهنگام،  بانکی 
گشایش های اعتباری، اثرات تحریم سیستم 
شرکت های  مشارکت  عدم  نقل،  و  حمل 
معتبر بین المللی در زمینه تأمین نهاده ها، 
نوسان فزاینده نرخ ارز، افزایش نرخ تبادالت 
مالی برای خرید، انتقال و بیمه محموله ها را 
نیز افزود.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی کشور افزود: شرکت های ایرانی و 
طرف مقابل آنها به طور دائم مجبورند به 
برای  تازه ای  مالی  کانال های  یافتن  دنبال 
تسویه معامالت خود باشند که این مسئله 
تأخیرها و هزینه ها منجر  افزایش  به  خود 
خواهد شد. تحریم های آمریکا و آثار جانبی 
مبادالت  سیر  خاصی  هوشمندی  با  آن ها 
تجاری و مالی برای خرید، انتقال و توزیع 
حداکثری  چالش های  دچار  غذایی  مواد 
فشار  اعمال  راستای  در  و  است  ساخته 
مردم  توده  ساختن  ناراضی  جهت  بیشتر 
اعم از مصرف کننده شهری و تولیدکننده 
با  دارد  تحریمی قصد  نظام  این  روستایی، 
ایراد فشار به سازمان های کشتیرانی، بیمه 
و انتقال پول باعث بروز مشکالت عدیده ای 
نهاده های  و  غذایی  مواد  واردات  روند  در 
دام و طیور و آبزیان به کشور شده و سبب 
اختالل جدی در زنجیره تأمین نهاده های 

مواد  و  کشاورزی  اساسی  محصوالت 
معیشت  و  مصرف  و سبد  دارویی  غذایی- 
طرفی،  از  شد.  خواهد  ایرانی  خانوارهای 
برخی از نامدارترین شرکت های مواد غذایی 
به دلیل اخطارهای مکرر مؤسسات  جهان 
مالی آمریکایی و تحریم ها قراردادهای خود 
دو  نموده اند.  تعلیق  و  محدود  را  ایران  با 
 )Cargill( »شرکت چند ملیتی »کارگیل
نیز شرکت  و  کافکو   ،)Bunge( »بانج«  و 
دلیل  به   )OLAM( »اوالم«  سنگاپوری 
ریسک تحریم های آمریکا از امضای قرارداد 
جدید برای صادرات گندم، ذرت، شکر خام 
امتناع  ایران  به  غذایی  مواد  اقالم  دیگر  و 

می کنند.
دهه،  یک  به  نزدیک  طی  داد:  ادامه  وی 
ذرت  درصد   ۶۵ از  بیش  تأمین  با  برزیل 
کالری  اصلی  منبع  مثابه  به  صادراتی 
مصرفی دام و طیور ایران نقش بازی می کرد 
اما با تشدید فشارهای آمریکا به شرکت های 
بین المللی کشتیرانی و سیستم بانکی این 
برزیل  در  اخیر  سیاسی  تغییرات  و  کشور 
در  تجاری جدیدی  دنبال شرکای  به  باید 
رومانی  روسیه،  اوکراین،  کشورهای  میان 
مورد  سویای  مضافاً"،  بود.  صربستان  و 
اوکراین،  برزیل،  طریق  از  نیز  کشور  نیاز 
با  که  می شده  تأمین  کانادا  و  آرژانتین 
مالی  انتقاالت  و  نقل  آمریکا،  اخیر  فشار 
سه کشور از این فهرست محدود یا متوقف 
شده همچنین واردات عمده کنجاله سویای 
کشور سال گذشته از کشورهای آرژانتین، 
به  تهدید  بود.  شده  انجام  برزیل  و  هند 
تحریم شرکت های کشتیرانی و اخطارهای 
بین المللی  به شرکت های کشتیرانی  مکرر 
که سابقه حمل غالت با شرکت های ایرانی 
ابتکارات آمریکایی ها  از دیگر  اند  را داشته 

کاالهای  کننده  تأمین  منابع  اخیراً  است. 
اروگوئه(  )حتی  کارائیب  حوزه  اساسی 
هم دچار تردید شده و نگران این موضوع 
بر  ایران،  برای  کاال  تأمین  آیا  که  هستند 
کشورها  سایر  با  آن ها  همکاری  و  فعالیت 

تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
آمریکا  واقع،  در  گفت:  جهاد  وزیر  معاون 
انجام  برای  تا هیچ شانسی  است  در صدد 
وجود  متعارف  مکانسیم های  با  پرداخت ها 
کوچک تر  بانک های  حتی  و  باشد  نداشته 
آسیایی و اروپایی که در دور قبلی تحریم ها 
تراکنش های  نیز  داشتند  مراوده  ایران  با 
بپذیرند.  اکراه  با  را  ایران  با  غالت  معامله 
شده  مشخص  گذشته  سپتامبر  ماه  از 
در  آمریکایی  -مالی  نظارتی  نهادهای  که 
غذایی  مواد  تحریم  برای  بیشتر  فشار  پی 
بیم  از  اروپایی  بانک های  هستند.  ایران 
را  ایران  با  پولی  مبادالت  آمریکا،  مجازات 
شرکت های  از  بسیاری  و  نمی دهند  انجام 
بین المللی غالت قادر به انجام تجارت جدید 

با ایران نیستند.
کوچک تر  شرکت های  از  برخی  گفت:  وی 
پرداخت  فرایند  در  اختالل  دلیل  به  نیز 
نتوانسته اند قراردادهای  ایران  اروپا و  میان 
دیگر  و  خام  شکر  ذرت،  گندم،  صادرات 
برسانند  سرانجام  به  را  اساسی  کاالهای 
نقش  که  ایرانی  بانک های خصوصی  حتی 
به  اند  داشته  غذا  واردات  در  عمده ای 
واسطه های  با  آن هم  ارتباط  ادعای  دلیل 
اند  موهومی در معرض تحریم قرار گرفته 
بانک های  به  شده  تأیید  پرداخت های  و 
هندی، اروپایی، چینی و روسی برای تأمین 
موضوع مشخص کاالهای اساسی کشاورزی 
هم با تکیه بر تحریم ها به حساب طرف های 

ایرانی بازگشته است.

تهدید امنیت غذایی هدف اصلی 
تحریم های اخیر آمریکا است

گزارش

چهار پروژه افزایش تولید نفت در 
دستور کار شرکت فالت قاره

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره، با اشاره به ۳۳ طرح شرکت ملی نفت 
برای نگهداشت و افزایش تولید نفت، از اجرای چهار طرح توسط شرکت 

نفت فالت قاره خبر داد.
 حمید بورد مدیر عامل شرکت نفت فالت قاره  طی نشستی در بیست 
و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با اعالم 
اینکه ۶۰ درصد فعالیت های این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده 
است، گفت: در تالشیم تا حداکثر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
را داشته باشیم. این در حالی است که برنامه تولید این شرکت در سال ۹۷ 

بیش از صد درصد اجرایی شد.
اینکه در راستای اجرایی کردن طرح ngl خارک، نخستین  بیان  با  وی 
برج پروپان زدا از اهواز به مقصد خارک در حال حمل است، اظهار داشت: 

امیدواریم طی سه سال آینده این طرح نهایی شود و به سرانجام برسد.
به گفته این مقام مسئول از ۳۳ بسته طراحی شده در راستای نگهداشت 
و افزایش تولید توسط شرکت ملی نفت ایران، ۴ پروژه مربوط به شرکت 
فالت قاره است که یکی از آنها در حال اجرا، دو پروژه دیگر در مرحله عقد 
قرارداد و پروژه میدان فروزان نیز به عنوان بسته آخر در نیمه نخست سال 

جاری نهایی می شود.
بورد با تأکید بر اینکه در تولید تجمعی از میادین مشترک عقب نیستیم، 
تصریح کرد: مدیریت یکپارچه مخازن بهترین راهکار برای توسعه میادین 

به ویژه میدان های مشترک است.
مدیر عامل شرکت نفت فالت قاره در ارتباط با اقدامات این شرکت برای 
الیه نفتی پارس جنوبی، خاطرنشان کرد: مدیریت مخزن و مدیریت بهره 
برداری از این الیه نفتی را در دستور کار داریم. الزم به تأکید است که 
هزینه بهره برداری و تولید ما در این میدان نسبت به طرف مقابل حدود 

یک چهارم است.
در ادامه گودرزی مدیر فنی شرکت نفت فالت قاره با اعالم اینکه قرارداد 
مطالعه مخازن در بهرگانسر، هندیجان، نوروز و هنگام طی ماه های آینده 
رسانی  روز  به  طرح های  اجرای  مسیر  در  داشت:  اظهار  می شود،  امضا 
امضا  ابوذر  و  درود  فروزان،  میدان  سه  مطالعه  قرارداد  مخازن،  مطالعات 

شده است.
به گفته این مقام مسئول به احتساب ضریب بازیافت حدود ۳۷ درصدی 
قابل  بر ۸۳ درصد ذخایر  بالغ  تاکنون  قاره  نفتی فالت  میادین مشترک 

برداشت این میادین برداشت شده است.

دکتر حسین زاده: توسعه بانکداری دیجیتال، 
اولویت بانک ملی ایران است

این  بیان  با  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
که دولت مصمم است بانکداری دیجیتال 
ملی  بانک  نهادینه شود، گفت:  در کشور 
ایران، پیشتاز تحول گرایی است و توسعه 

بانکداری دیجیتال، یکی از مصادیق آن است.
 دکتر محمدرضا حسین زاده در جمع شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی 
یک روزه مدیران ارشد بانک با موضوع آشنایی با جدیدترین سامانه های بانکی 
دنیا افزود: بانک ملی ایران، همواره تحول گرا بوده و این روحیه باید برای 
همیشه در مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد و همه کارکنان بانک حفظ 
با هدف جلب رضایت حداکثر مشتری را  بانک  شود.وی توسعه محصوالت 
مهمترین هدف بانک ملی ایران خواند و گفت: نیاز مشتری باید درک شود و 
متناسب با آن خدمات جدید طراحی شود، به طوری که مشتری، همواره با 
یک بانک پویا و به روز مواجه باشد.حسین زاده »ایده پردازی« را الزمه حرکت 
سازمان  اجزای  تک  تک  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  سازمان  یک  پیشرونده 
باید خود را در قبال آن مسئول بدانند و از حداکثر توان علمی و عملی خود 
برای توسعه آن استفاه کنند.وی خدمت رسانی چابک و داشتن سرعت عمل 
در پیاده سازی خدمات بانکی را الزمه زندگی امروز دانست و با بیان این که 
بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز است، ادامه داد: تحول گرایی و نوآوری، 
دو کلیدواژه موثر در استراتژی بانک ملی ایران است و همه برنامه ها باید بر 
اساس این دو محور طراحی شده و همچنین این سازمان باید به معنای واقعی 
یادگیرنده باشد. حسین زاده در ادامه به ضرورت استفاده از فناوری های نو در 
نظام بانکی اشاره کرد و گفت: مسیر تاریخی مبین این موضوع است که بانک 
ملی ایران از دیرباز در حوزه انفورماتیک فعال بوده و در حال حاضر نیز فعالیت 

هایش در این بخش ها بسیار چشمگیر است.

درنشست مدیر عامل بانک ملت و رییس ستاد عمره و عتبات 

دانشگاهیان اعالم شد: 

ابالغ دستورالعمل اعطای تسهیالت عتبات عالیات به 
دانشگاهیان در آینده ای نزدیک

دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت 
سیدمحمد  والمسلمین  االسالم  و حجت 
عتبات  و  عمره  ستاد  رییس  فقیهی  رضا 
دانشگاهیان در نشستی مشترک، برتقویت 

همکاری های فی ما بین تاکید کردند.
با بیان این نکته که همکاری با ستاد عمره   دکتر بیگدلی در این نشست 
و عتبات خیر و برکات زیادی برای بانک ملت به همراه داشته است، اظهار 
داشت: کارکنان شعب بانک  با عالقه در این زمینه همکاری می کنند و به 
زائران  در خدمت  گذشته  های  سال  همانند  هم  سال جدید  خداوند  لطف 

دانشگاهی خواهیم بود.
وی با بیان این نکته که اطالعیه مربوط به مصوبه اعطای وام و تفاهمنامه 
جدید مابین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و بانک ملت به زودی به شعب 
سراسر کشور اعالم خواهد شد، افزود: سال گذشته در مرحله اول۲۵میلیارد 
تومان به عتبات دانشگاهیان اختصاص پیدا کرد و در مرحله دوم۳  میلیارد 
تومان هم به آن اضافه شد و ان شااهلل در سال جاری هم این مبلغ با افزایش 
روبه رو خواهد بود.مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که فعالیت ستاد 
در زمینه اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات کار ارزشمندی است و تاثیر این 
اقدام بر قشر دانشگاهی و همچنین فرزندان ما کامال مشهود است، اعالم کرد 

که بانک ملت در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین فقیهی، رییس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
نیز در این نشست با قدردانی از  همکاری صمیمانه بانک ملت در اعطای وام 
از اعزام دانشگاهیان در  به زائران عتبات عالیات در سراسر کشور، گزارشی 

بیستمین دوره ارائه داد.
وی درگزارش ارائه شده از اجرای برنامه های فرهنگی با همکاری شعب بانک 
ملت در استان ها تشکرکرد و گفت: در سال گذشته در مجموع۲۸ میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه به زائران دانشگاهی تعلق گرفته است که جای تشکر 

و قدردانی دارد.
فقیهی با اشاره به نقش ارزنده بانک ملت در ارائه تسهیالت و خدمات فرهنگی 
این  اعطای  برای  را  سال۹۸  دستورالعمل  زودتر  هرچه  ابالغ  ملت،  بانک 

تسهیالت خواستار شد.
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مهندسی رودخانه ها نیازمند ساالنه ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار

مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  ایران  آب  منابع 
مهندسی  سال  سه  برای 
 ۳۷۰۰ کشور  رودخانه های 
نیاز  اعالم  تومان  میلیارد 
استان های  و  کرده ایم 

خوزستان، لرستان و گلستان در اولویت اعتبارات قرار دارند.
 محمد حاج رسولی ها در حاشیه سفر به استان گلستان و بازدید از 
مناطق سیل زده با بیان این که بعد از وقوع سیل، کمیسیون های آب 
و کشاورزی و عمران به دلیل رسالت نظارتی خود، در همه مناطق 
سیل زده از جمله گلستان حضور پیدا کردند، افزود: تمام حوضه های 
آبریز استان گلستان در سیالب نادر استان، به طور همزمان بارش 
مداوم، شدید و طغیانی شدن رودخانه ها را تجربه کردند، به گونه ای 

که مخازن سدهای استان نیز جوابگوی چنین سیالبی نبود.
یک  اولیه  برآوردهای  در  گلستان  استان  سیالب  کرد:  اظهار  وی 
نیم  هر سال،  در  یعنی  است،  ساله  بازگشت ۲۰۰  دوره  با  سیالب 
درصد احتمال وقوع آن وجود دارد و همین موضوع، نشان دهنده 

نادر بودن این سیالب است.
مدیریت  بحث  در  افزود:  ایران  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
آب  شرکت  همکاران  آن،  از  بعد  چه  و  وقوع  از  قبل  چه  سیالب 

منطقه ای و بقیه دستگاه ها و نهادها تمام تالش خود را کرده اند.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، حاج رسولی ها با بیان این که سدهای حوضه 
استان گلستان، نیازمند توجه بیشتر است، گفت: سدهای نیمه تمام 
استان از جمله نرماب، آقدکش و چایلی دارای ردیف اعتباری هستند 
که باید اعتبارات آن ها را تقویت کنیم. همچنین سد آقدکش نیز که 

به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده بود باید فعال شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با بیان این که 
است،  ثابتی  زمینه مهندسی رودخانه ها، عدد  ما در  اعتبار مصوب 
مهندسی  بخش  در  حوادث  اعتبارات  تخصیص  صورت  در  گفت: 

رودخانه می توان از آن در مقوله پیشگیری استفاده کرد.
و  گرگانرود  سیل  جامع  طرح  کرد:  بیان  پایان  در  حاج رسولی ها 
عالج بخشی سد وشمگیر دارای ردیف اعتباری است که در صورت 
امکان باید با اعتبارات سیل )حوادث( در سال جاری و در غیر این 

صورت با اعتبارات سال بعد تقویت شود.

ممنوعیت  برای  ترامپ  غیرمنتظره  تصمیم 
ایران و خاتمه دادن به  تمام صادرات نفت 
اتخاذ  این  از  پس  کشور،   ۸ معافیت های 
شد که مشاوران اقتصادی و امنیتی تندرو، 
را  نفت  قیمت  جهش  از  ترامپ  وحشت 

کاهش دادند.
طبق گفته ۳ منبع آگاه، تصمیم غیرمنتظره 
تمام  ممنوعیت  برای  ترامپ  رئیس جمهور 
صادرات نفت ایران پس از ۱ می و خاتمه 
دادن به معافیت های ۸ کشور، پس از این 
امنیتی  و  اقتصادی  اتخاذ شد که مشاوران 
تندرو، وحشت ترامپ از جهش قیمت نفت 

را کاهش دادند.
این تصمیم غیرمنتظره که برای تحت فشار 
مالی،  لحاظ  از  تهران  پیش  از  بیش  دادن 
آوریل  بیانیه ۲۲  روز  تنها چند  اتخاذ شد، 
نهایی شده بود. این به این نکته تاکید دارد 
امنیت  انجمن  تندروهای  تأثیرگذاری  که 
ملی ترامپ، افزایش یافته است، انجمنی که 
طبق گفته ۲ منبع آگاه بیشتر از همه از این 
تصمیم دفاع کرده است. آنها ماه ها بود که 
خواهان تشدید تحریم ها بودند و با اعتراض 
می شدند.  روبرو  خارجه  وزارت  مقامات 
بودند  این  خواهان  خارجه  وزارت  مقامات 
که به برخی از شرکا و متحدان آمریکا برای 
ادامه واردات نفت از ایران، مجوز داده شود.

یکی از مقامات ارشد دولتی به رویترز گفت: 
هیچکس تا به حال سعی نکرده بود که این 
اضافه  او  برساند.  به صفر  کاماًل  را  صادرات 
بین  نظر  توافق  یک  کردن  اجرایی  کرد: 
نهادهای دولتی به کار زیادی نیازمند است.

که  زمانی  همان  از  ترامپ  رئیس جمهور 
از  پس  بار  اولین  برای  گذشته،  نوامبر  در 
۲۰۱۵، تحریم های ضد ایرانی را وضع کرد، 
عالقه مند بود صادرات نفت ایران را متوقف 

کند. اما او در ابتدا از یک راهکار با روندی 
کندتر استفاده کرد و به متحدان و شرکای 
تجاری خود، نظیر چین، هند و ترکیه، برای 

واردات نفت از ایران معافیت داد.
طریق  از  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت 
و  ایران  نفت  صادرات  بر  که  تحریم هایی 
 ۲ حدود  روزانه  است،  کرده  وضع  ونزوئال 
بازارهای  دسترس  از  نفت  بشکه  میلیون 
جهانی دور کرده است. اما واشنگتن امیدوار 
است جهش تولید نفت آمریکا که حاال در 
سطح ۱۲ میلیون بشکه در روز قرار دارد، 
بتواند جوابگوی عرضه بازارهای جهانی نفت 

باشد و قیمت ها را پایین نگاه دارد.
به گفته منابع آگاه، در آخر هفته ۲۰ آوریل، 
پیش از پایان مهلت معافیت های داده شده 
ایران، در  از  برای واردات نفت  به ۸ کشور 
اول ماه می، اقتصاددانان و مشاوران امنیتی 
ارشد ترامپ را قانع کردند که باید صادرات 

نفت ایران را به طور کامل متوقف کند.
به گفته دو منبع آگاه، انجمن امنیت ملی 
نقشی  معافیت ها  برنامه  به  دادن  پایان  در 
گلدبرگ،  ریچارد  ویژه  به  داشت.  کلیدی 
عضو جدیدی از دولت ترامپ، که سابقه ای 
طوالنی در طرفداری از تقابل با ایران داشت، 
مربوطه  بحث های  در  پررنگ  حضوری 
داشت. یکی از منابع آگاه وجود او را بسیار 

مفید دانسته است.
مشاور امنیت ملی آمریکا، جان بولتون، در 
ماه ژانویه گلدبرگ را به انجمن امنیت ملی 

)ان اس سی( افزود.
پیش از این، گلدبرگ مشاوری در اتاق فکر 
)اف دی دی(،  از دموکراسی ها  مؤسسه دفاع 
به رهبری مارک دوبوویتز، بود که از زمان 
دور قبلی تحریم های ضد ایرانی تحت دولت 

اوباما، پیشتاز فشار بر ایران بوده است.
مارک  مشاور  گلدبرگ   ،۲۰۱۲ سال  در 

بود و تحت  کیرک، سناتور جمهوری خواه، 
تحریم های دولت اوباما قانونی را به تصویب 
سیستم  به  ایران  دسترسی  که  رساند 

پیام رسان مالی )سوئیفت( را قطع کرد.
دولت،  بلندپایه  مقامات  از  یکی  گفته  به 
مشاوران اقتصادی کاخ سفید، کوین هاست 
و لری کودالو هم خواهان پایان معافیت ها 
وزیر  بولتون،  با  را  مساله  این  بودند.ترامپ 
خزانه داری، استیون منوچین و وزیر انرژی، 
ریک پری و همچنین وزیر خارجه، مایک 
و  بولتون  که  حالی  کرد.در  مطرح  پمپئو، 
معافیت ها  به  دادن  خاتمه  طرفدار  پری 
در  پمپئو،  خارجه  وزارت  در  برخی  بودند، 
مورد احتمال افزایش قیمت های نفت نگران 
بودند. این طور که منابع آگاه می گویند در 
کنار  را  خود  مخالفت های  هم  آنها  نهایت، 
برابر  در  از سیاست خصمانه تر  و  گذاشتند 

ایران حمایت کردند.

پشت پرده تصمیم ترامپ برای به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران

نیمه  اول اردیبهشت 1398

همه دستگاه ها باید در راستای رونق تولید
 تالش کنند

رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد 
امام جمعه  با  شمالی  خراسان  استان 
بجنورد و نماینده ولی فقیه در استان دیدار 

کرد.
و  شمالی  خراسان  استان  در  ولی فقیه  نماینده  یعقوبی-  ابوالقاسم  آیت اهلل 
امام جمعه بجنورد- در این دیدار اظهار کرد: خرسندیم که پایه و اساس بانک 
مهر اقتصاد بر اساس قوانین اسالم شکل گرفته است و مخلص ترین کارکنان در 

این بانک، مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را رونق تولید قرار دادند و 
عالوه بر شعار امسال در روزهای پایانی سال۱۳۹۷ بیانیه گام دوم انقالب را 
صادر کردند که می بایست با بهره گیری از این دو راهبرد کار رونق تولید و 
پایداری اقتصاد را در استان پیش ببریم که بانک مهر اقتصاد می تواند در این 

عرصه نقش تعین کننده ای داشته باشد.
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خبر

پاک کردن حتی یک معتاد مثل
 جهاد است

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به فرمایشات 
رهبر انقالب گفت: پاک کردن حتی یک معتاد مثل جهاد 

است
 اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش 
از ظهر امروز در افتتاحیه مرکز نگهداری، درمان و کاهش 
موضوع  شاید  اظهارکرد:  سروش(  )مهر   ۱۶ ماده  آسیب 
تلقی شود  اینگونه  جامعه  در  مجاهر  معتادان  ساماندهی 
که ما معتادان را از جامعه جمع آوری می کنیم که جلوی 
ندارد.  این موضوع صحت  ولی  نباشند.  دیگر  افراد  چشم 
مددجویان هم انسان هستند و همه ما به عنوان انسان در 

برابر خداوند یکسان هستیم.
وی افزود: انسان شایسته کرامت است و هر کس این انسان 
را )فرد معتاد( نجات دهد، در واقع جامعه را نجات داده 
است. ما واقعاً هدفمان این نیست که افراد را از چشم ها 

دور کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: شایسته 
یک انسان این نیست که به دلیل اعتیاد و وضعیتی که در 
حال حاضر به آن گرفتار است بخواهد زیر پل یا در پارک ها 
و یا هر گوشه و کناری در این جامعه بخوابد. ما با هدف 
ساماندهی و بهبود وضعیت معتادان، آنها را از سطح شهر 

جمع آوری و به اینجا انتقال داده ایم.
وی ادامه داد: تمامی مسئوالن نظام اراده کرده اند، حتی 
خود رهبری هم رهایی از اعتیاد یک فرد معتاد را به معنای 
جهاد تلقی کرده اند. همه دست به دست هم داده ایم تا 

معتادان را پاک کنیم و به جامعه و زندگی برگردانیم.
مؤمنی تصریح کرد: از ظرفیت های خالی که در نهادهای 
انتظامی، سازمان زندان ها، سپاه و  نیروی  مختلفی مانند 
غیره بود، استفاده کردیم. وزارت بهداشت و بهزیستی هم 
در این راستا کمک زیادی به ما کردند تا بتوانیم این مرکز 

را سرپا کنیم.
سال  پایان  از  قبل  سروش(  )مهر  مرکز  این  افزود:  وی 
گذشته راه اندازی شد، مجوزها صادر شد و برای ورود ۲ 

هزار نفر ظرفیت ایجاد شد.
تمامی  کرد:  تصریح  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
به  مرکز  این  در  مشاوره ای  و  درمانی  و  پزشکی  اقدامات 
مددجویان ارائه می شود و می توانم بگویم که مددجویان در 

شرایط خوبی می توانند اعتیاد خود را ترک کنند.

علمی-کاربردی  همایش  در  تهران  شهردار 
که  تهران  ائمه جماعت شهرداری  سراسری 
در ساختمان بهشت برگزار شد، بر ضرورت 
پرداختن بیشتر به مشکالت مردم تأکید کرد.

 پیروز حناچی شهردار تهران بعدازظهر امروز 
ائمه  سراسری  علمی-کاربردی  همایش  در 
که  کرد  شرکت  تهران  شهرداری  جماعت 
امام جمعه موقت  فرد  ابوترابی  حجت االسالم 
پایتخت و رئیس شورای استانی امربه معروف 
و نهی از منکر و چند تن از معاونان شهرداری 

نیز در آن حضور داشتند.
فرازی  با  را  همایش  این  در  سخنانش  او 
ضمن  و  کرد  آغاز  شعبانیه  مناجات  از 
در  حاضر  روحانیون  به  خوش آمدگویی 
همایش، گفت: در سالگرد روز معلم و به یاد 
مرحوم شهید مطهری هستیم. سال ها پیش 
وقتی کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران را، 
کتابی که در دهه ۴٠ نوشته شد و هنوز هم 
تأثیرگذار است، می خواندم، متوجه شدم یکی 
از رفرنس هایی که ایشان استفاده کرده بود از 
کتاب »ایران در عصر ساسانیان« نوشته آرتور 
خیلی  من  خود  برای  است؛  کریستین سن 
عجیب بود که یک روحانی در دهه ۴٠ از یک 

رفرنس خارجی استفاده کرده بود.
ایشان  خصیصه های  از  داد:  ادامه  حناچی 
نقل می کرد،  را  بود که وقتی موضوعی  این 
نخست بدون احساس و پیش داوری و مثل 
یک معتقد واقعی آن را توضیح می داد و بعد 

آن را به نقد می کشید.
شهردار تهران با اشاره به این که به مناسبت 
ماه مبارک رمضان گرد آمده ایم، گفت: تمام 
ماه  دعای  در  دهیم  انجام  باید  که  کارهایی 
ایتام،  به  رسیدگی  است:  آمده  مبارک 
باید  و…  فقرا  به  رسیدگی  اسرا،  آزادسازی 
همه آن اقدامات پسندیده ای را انجام دهیم 
که معصومین علیهماالسالم ما را به سمتشان 

هدایت کردند.
فرصت  این  از  می خواستم  داد:  ادامه  او 
بدون  باید  که  بگویم  و  کنم  استفاده 

رودربایستی راجع به مشکالت مردم صحبت 
انتظاری  چنین  روحانیون  از  مردم  کنیم. 
بود  همین  به  نیز  روحانیون  عزت  و  دارند 
که در کنار مردم بودند و بی هیچ تعارفی به 
مشکالتشان می پرداختند. در شرایط سخت 
اکنون  با چشم اندازی که  و  اقتصادی حاضر 
داریم، ممکن است شرایط سخت تر هم شود، 
مخصوصاً که جنگ اقتصادی در جریان است 
برای  حدی  و  عقل  هم  روبرویمان  طرف  و 
شرایط  این  در  کار  چاره  ندارد.  بدی هایش 
انسجام داخلی است؛ این که مردم متحد کنار 
ما نشان دادند وقتی در  بایستند. مردم  هم 
انسجام شان  می گیرند،  قرار  بدخواه  مقابل 

بیشتر می شود.
حوزه  در  مخصوصاً  کرد:  تصریح  حناچی 
فعالیت ما باید بدون رودربایستی به مشکالت 
مردم پرداخت، چرا که با زندگی روزانه مردم 

سروکار داریم.

مردم  گذشته  سال  گفت:  تهران  شهردار 
ترافیک  و  آلودگی  نظرسنجی ها،  در  تهران 
کردند.  اعالم  خود  مشکالت  اصلی ترین  را 
درست است که اگر امروز نظرسنجی انجام 
پیدا  اولویت  اقتصادی  مشکالت  قطعاً  شود، 
می کند، اما به این معنی نیست که ترافیک 
و آلودگی هوا اهمیت ندارند. یکی از دالیل 
اصلی آلودگی، خودروهای تک سرنشین است؛ 
۴٠ درصد این مشکل مربوط به خودروهای 
نمی شود،  حل  معضل  این  است.  شخصی 
حل  که  ندارم  شک  مردم.  همراهی  با  مگر 
این مشکل خود یکی از بزرگترین معروف ها 
است. چه معروفی باالتر از این که کاری کنیم 

تا هوای شهرمان قابل تنفس شود؟!
از  یکی  را  پسماند  امروزه  که  کرد  تأکید  او 
بزرگترین منابع می دانند و گفت: با این نگاه 
می توانیم از اتالف منابع خدادادی جلوگیری 
کنیم. حجم زباله ای که روزانه جمع می کنیم 

٩ هزار تن است. حمل این حجم زباله خود 
حجم بسیار بزرگی از تردد تولید می کند. تازه 
نخاله های  بود،  زباله ها  به  مربوط  مقدار  این 

ساختمانی که ۴۵ هزار تن است.
حناچی دوباره به موضوع ماه مبارک رمضان 
پرداخت: این ماه مبارک در میان کشورهای 
است.  سرور  و  شادی  و  نشاط  ماه  اسالمی 
پشت  بانشاط  ماه  این  که  کنیم  کاری  باید 
سر گذاشته شود و عید فطر نیز که یکی از 
همین  به  است،  مسلمانان  اعیاد  عزیزترین 

شکل با نشاط برگزار شود.
شهردار تهران در پایان سخنانش با اشاره به 
این که خود و همکارانم را موظف کردم تا در 
باشند،  داشته  مؤثر  حضور  شعائر  و  مراسم 
خاطرنشان کرد: تمامی مراکز شهرداری در 
به موقع پخش خواهند  را  اذان  تهران  شهر 
کرد؛ شهر ما ام القرای اسالم است و باید این 
موضوع را در خیابان های شهر نیز حس کنیم.

بیشتر به مشکالت مردم رسیدگی کنید

سردار " محسن خانچرلی" فرمانده 
انتظامی غرب استان تهران

 از آثار گسترش تولید ملی کاهش جرم، 
اجتماعی  حاد  معضالت  دیگر  و  جنایت 
است، زیرا در سایه گسترش تولید ملی 
سطح اقتصادی باالترمی رود و وضعیت 

زندگی مردم بهبود می یابد.
بهبود  ملی  تولید  گسترش  آثار  از  یکی 
رونق  با  زیرا،  است؛  مردم  زندگی  سطح 
کاهش  بیکاری  نرخ  کشور،  در  تولید 
به  که  کسانی  زندگی  و سطح  یابد  می 
خواهد  بهبود  اند  وابسته  تولید  بخش 
یافت. به زبان ساده تر چرخش فعالیت 
های اقتصادی باعث بهبود زندگی مردم 
خواهد شد. بهبود سطح زندگی عمومی 
گسترش  به  خود،  نوبه  به  جامعه،  در 
شکل  انجامد.  می  جمعی  خودباوری 
از  ملی،  خودباوری  گسترش  و  گیری 
آثار  تربیتی،  و  اخالقی  فرهنگی،  جهات 
بسیار مهمی را به دنبال خواهد داشت. 
بهترین مثال در این زمینه توسعه صورت 
گرفته در مبحث فناوری هسته ای است. 
در این چند سال کشور ما به پیشرفت 
مهم  عرصه  این  در  توجهی  قابل  های 
به  که  است  آن  واقعیت  است.  رسیده 
دلیل خودباوری شکل گرفته پیرامون این 
مسئله و به دلیل آنکه مردم، به صورت 
یکپارچه و متحد، از این فناوری ارزشمند 
و بسیار مهم حمایت می کنند. مجموعه 
تحریم ها، تهدیدها و موانعی که بر سر 
ایجاد شده  بیگانگان  از طرف  راه کشور 
است را به جایی نخواهد برد؛ کما اینکه تا 
به امروز نیز وضعیت این گونه بوده است.

دسته  آن  از  حمایت  سمت  به  باید  ما 
و  ایجاد  به  که  برویم  ملی  تولیدات  از 
مدد  ما  اقتصادی  استقالل  گسترش 
رساند. به این ترتیب منظور ما از حمایت 
از تولید ملی باید گام زدن در راه گسترش 
استقالل اقتصادی باشد؛ چه آنکه اگر از 
تولیدات خود حمایت کنیم و، در نتیجه؛ 
بیگانه  کشورهای  به  اقتصادی  جهت  از 
برای  مساعدی  زمینه  و  نگردیم  وابسته 
ما  سیاسی  استقالل  گسترش  و  تقویت 

هم فراهم خواهد شد.
گسترش  آثار  بحث  بر  ناظر  کلی  اصول 

تولید ملی
اصل اول: انسان موجودی اجتماعی است 
و خداوند متعال انسان را به گونه ای خلق 
کرده است که در اجتماع زندگی کند و 
نیازهای خود را در سایه تعامل با دیگران 
تعریف  هنگام  فلسفه،  در  کند.  تأمین 
از این موجود به عنوان »حیوان  انسان، 

مدنی بالطبع« یاد می کنند.
اصل دوم: این اصل مبتنی بر اصل اول 
با  ها  انسان  استعداد  و  ظرفیت  است. 
یکدیگر متفاوت است؛ یعنی همه انسان 
ها از استعداد واحد و مشخص برخوردار 
نیستند و ظرفیت های ایشان با یکدیگر 

این  به  قرآن  در  خداوند  دارد.  تفاوت 
مطلب اشاره کرده است. "و رفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات" )برخی از انسان ها را 
بر اساس درجاتی بر برخی دیگر برتری 
تفاوت  شریفه  آیه  این  اساس  دادیم(.بر 
از جهت درجات در بین انسان ها وجود 
دارد. بنابراین ظرفیت ها و استعدادهای 
بشری متفاوت است و این تفاوت باعث 
های  نیازمندی  ها  انسان  تا  شود  می 

متفاوت یکدیگر را برطرف کنند.
وابستگی  ها  انسان  بین  در  سوم:  اصل 
مبتنی  وابستگی  این  دارد.  وجود  هایی 
استعدادهای  و  ها  ظرفیت  بر  است 
اینکه  بر  و  دوم(  اصل  )مفاد  آدمی 
)مفاد  است  اجتماعی  موجودی  انسان 
اصل اول(. این وابستگی ها را می توان 
از  یکی  کرد.  تبیین  مختلف  ابعاد  در 
مهمترین این وابستگی ها، وابستگی در 
بعد منابع مادی است. در بحث حمایت 
از تولید ملی غرض ما این نیست که ما 
درشت  و  ریز  نیازهای  همه  توانیم  می 
آنکه  چه  کنیم  تولید  داخل  در  را  خود 
نه  ایران و  نه در  این کار  انجام  ظرفیت 
هیچ نقطه دیگری در جهان وجود ندارد. 
در واقع، با توجه به اصل چهارم که گفتیم 
را  هر نقطه ای استعداد پرورش منبعی 
دارد. باید از عدم امکان تولید همه نیازها 
در داخل سخن گفت. با این حال، نکته 
آن است که ما باید به سمت حمایت از 
به  که  برویم  ملی  تولیدات  از  دسته  آن 
ما  اقتصادی  استقالل  گسترش  و  ایجاد 

مدد رساند.
در  تسهیل  برای  ها  انسان  اصل چهارم: 
امور زندگی و مادی، و با نگاهی توحیدی 
نیازمند  معنوی،  امور  در  تسهیل  برای 
گسترش علم و دانش هستند؛ البته این 
علم و دانش در حد علوم بشری و تجربی 
و علوم دنیوی است. در واقع همه علومی 
که برای پیشرفت امور دنیوی و تسهیل 
زیر  اند  آمده  پدید  انسان  مادی  زندگی 

مجموعه علم األبدان قرار می گیرد.
فرهنگ سازی حمایت از تولید داخلی

اگر حمایت از تولید ایرانی فرهنگ سازی 
و  کنند  پیدا  رغبت  ایران  مردم  و  شود 
کاالی  خرید  برای  باشند  داشته  تعصب 
ایرانی و تقاضا زیاد باشد، عرضه هم زیاد 
خواهد شد و این خود مستلزم این است 
که جنس ایرانی استاندارد واقعی و قیمت 

مناسب داشته باشد.
ازاهمیت  اقتصادی  نظام های  در  تولید 
فوق العاده ای برخوردار است، زیرا دوام و 
به  اقتصادی در جوامع بشری  امور  قوام 
آن وابسته است، حتی امروزه میزان ثبات 
و امنیت هر کشوری، با ظرفیت و توان 
باال بودن  تولیدی آن سنجیده می شود. 
سطح تولید در هر جامعه ای، از معیارهای 
سنجش پیشرفت اقتصادی آن به شمار 

می رود.

کمر  کاال،  غیررسمی  و  رسمی  قاچاق 
و  است  نموده  خم  را  داخلی  تولید 
دراین میان چنانچه دولت خواهان رونق 
تولید است، باید اعتقاد داشته باشد که 
احتکار  و  قاچاق  اقتصادی،  مفاسد  با 
که  نیست  پذیرفتنی  نماید.  برخورد 
اقالم و کاالهای بی کیفیت و گرانتر به 
باشیم  انتظار داشته  و  ارائه دهیم  مردم 
که آنها کاالهای مشابه باکیفیت و ارزان 
را انتخاب نکنند. اگر دولتمردان و مردم 
پیام  و  نمایند  توجه  داخل  تولیدات  به 
رهبری را درک نمایند و لبیک گویند از 
مشکالت اقتصادی نجات خواهیم یافت.

ملی  تولید  گسترش  آثار  از  دیگر  یکی 
معضالت  دیگر  و  جنایت  جرم،  کاهش 
سایه  در  زیرا  است؛  اجتماعی  حاد 
اقتصادی  سطح  ملی  تولید  گسترش 
مردم  زندگی  وضعیت  و  رود  باالترمی 
متفق  شناسان  جامعه  یابد.  می  بهبود 
القول هستند که نتیجه طبیعی کاهش 
سرقت،  جنایت،  و  جرم  کاهش  فقر 
معضالت و بزهکاری اجتماعی است... هم 
چنین در چنین شرایطی شاهد کاهش 
فرهنگی  مشکالت  و  اخالقی  فسادهای 
نیازمند  که  بود.جامعه ای  خواهیم  نیز 
و فقیر و محتاج باشد از لحاظ کاری و 
فرهنگی دچار ذلت و عقب ماندگی می 
اسراء  سوره   ۱۲ آیه  به  استناد  با  شود. 
»َوَجَعلَْنا اللَّْیَل َوالنََّهاَر آیََتْیِن َفَمَحْونَا آیََة 
لَِتْبَتُغواْ  ُمْبِصَرًة  النََّهاِر  آیََة  َوَجَعلَْنا  اللَّْیِل 
ِنیَن  السِّ َعَدَد  َولَِتْعلَُمواْ  ُِّکْم  ب رَّ مِّن  َفْضاًل 
تَْفِصیاًل«،  لَْناُه  َفصَّ َشْیءٍ  َوُکلَّ  َوالِْحَساَب 
"شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت 
را  شب  نشانه  سپس  دادیم.  قرار  خود 
محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش 
ساختیم تا در پرتو آن، فضل پروردگارتان 
را بجویید و به تالش زندگی برخیزید و 
عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزی 
را مشخص و آشکارا بیان کردیم.جامعه 
اسالمی باید به گونه ای برنامه ریزی کند 
نیازهای  و  نباشد  دیگران  محتاج  که 
خود را تأمین کند.رونق تولید داخلی و 

افول  به  می تواند  که  واردات  از  کاستن 
تولیدی  توّقف واحدهای  و  و کم  رونقی 
استقالل  موجب  شود،  منجر  داخلی 
و  خارج  به  وابستگی  قطع  اقتصادی، 
ارتقای تکنولوژی در سطح کالن  می شود.

از دیگر آثار گسترش تولید ملی تبدیل 
دیگر  برای  الگویی  به  اسالمی  نظام 
فرآیند  واقع  در  است.  جهان  کشورهای 
استقالل  و  خودباوری  که  ملی،  تولید 
جامعه  در  را  آرامش  ثبات  و  اقتصادی 
این  شدن  الگو  باعث  کند،  می  تزریق 
شد.  خواهد  جهان  در  نظامی  چنین 
گسترش تولید ملی، هم چنین، به مبارزه 
رساند. چرا  می  مدد  فرهنگی  تهاجم  با 
که بسیاری از مفاهیم ناصحیح و بعضاً، 
کاالهای  تبلیغ  مسیر  در  مستهجن 
نیز به صورت ضمنی هنگام  خارجی، و 
استفاده از آنها، از طریق مصرف کاالهای 
خارجی به جوانان ما منتقل می شود. در 
گمان  که  است  انگاری  ساده  این  واقع 
بریم کاالها حایز جنبه فرهنگی نیستند 
تأثیر  خود  مصرفی  نتایج  از  گذشته  و 
دیگر  گذارند.یکی  نمی  بر جای  دیگری 
از آثار گسترش تولید ملی جلوگیری از 
تجمل گرایی و کاهش عالقه برای خرید 
است.  غیرضروری  و  لوکس  کاالهای 
واقعیت آن است که جریان تولید کاال در 
غرب نوعی مصرف گرایی لحاظ گسیخته 
را تحریک می کند که در بسیار از مواقع 
با نیازهای واقعی و مطلوبیت های عینی 
مورد انتظار از خرید کاال ارتباطی ندارد. 
در واقع این سیستم منجر به آن می شود 
که ذهن آدمی، به صورت پیوسته، خود را 
در معرض نیاز به کاالهای جدید ببیند و 
این نیاز مرتباً در وی تحریک شود. طبعاً 
در چنین وضعیتی بخشی از سرمایه ملی 
برای خرید کاالهایی صرف می شود که 
فرهنگ  حاصل  و  نیست  استفاده  مورد 
طرف  از  است...  افراطی  گرایی  مصرف 
جامعه  سطح  در  گرایی  تجمل  دیگر 
بر ضررهای  عالوه  را،  زیادی  منفی  آثار 

اقتصادی، در پی خواهد داشت.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
به  به خسارت سیل  اشاره  با  پزشکی 
درمانی  و  بهداشتی  زیرساخت های 
کشور گفت: علی رغم گستردگی حجم 
مناطق سیل زده، تاکنون هیچ موردی 
از شیوع بیماری های واگیردار گزارش 
نشده است که این در نوع خود در دنیا 

بی نظیر است.
اختتامیه  حاشیه  در  نمکی  سعید 
عکس  بین المللی  جشنواره  پنجمین 
خبرنگاران  جمع  در  روان،  سالمت 
ماه  سیل  جریان  در  اینکه  بیان  با 
تومان  بر ۱٠٠٠ میلیارد  بالغ  گذشته 
آموزشی  و  درمانی  مراکز  به  خسارت 

کرد:  اظهار  شد،  وارد  وزارتخانه  این 
یک  برای  حتی  شرایط  این  علی رغم 
تعطیل  خدمات  ارائه  نیز  ساعت 
حال  در  نیروها  لحظه  این  تا  و  نشد 
از  آسیب دیده  افراد  به  خدمات رسانی 

این پدیده هستند.
مرمت  کارهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شود،  آغاز  اعتبارات  اختصاص  با 
کاهش  بر  ما  تالش  همه  افزود: 
آسیب ها و توجه به سالمت افراد است؛ 
چراکه بی توجهی به این موارد می تواند 

تبعات بدی را داشته باشد.
ضرورت  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
توجه به سالمت روان در جامعه، گفت: 

از  و  است  بسیار جدی  روان  سالمت 
این مورد توجه  به  باید  همه جنبه ها 
کرد و همه باید برای کاهش افسردگی 
به  نیاز  موضوع  این  و  کنند  کمک 
کار بین بخشی دارد تا فضای جامعه 
تلطیف شده و شاهد کاهش اختالالت 
روانی باشیم.نمکی در پاسخ به سئوالی 
مرتبط  تخت های  تعداد  با  رابطه  در 
و  بیمارستان ها  در  روانی  بیماران  با 

افزایش آن، تصریح کرد:  برای  برنامه 
جایی  را  کار  نباید  نخست  گام  در 
برسانیم که بیمار روان نیاز به بستری 
شدن در بیمارستان داشته باشد؛ بلکه 
روانی  اختالالت  دچار  که  بیماری 
مورد حمایت  قبل  از  باید  است  شده 
و درمان قرار گیرد و باید تالش کرد 
به  نیاز  و  نشده  عمیق  افسردگی ها 

درمان بیمارستانی نداشته باشد.

خسارت بیش از هزار میلیاردی 
سیل به زیرساخت های درمانی

خبر

جوان گرایی در قوه قضائیه مورد توجه 
خواهد بود 

در همایش  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی  اهلل سیدابراهیم  آیت 
فرماندهان ناجا که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار 
برنامه های  و  اهداف  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  شد، 
برای  امروز  الملل، اظهار داشت:  بین  خود در حوزه معاونت 
آمریکا دوست  این مناطق روشن شده است که  همه مردم 
و  ناامنی  جز  منطقه  در  آمریکایی  نیروهای  نیست.  آنها 
ندارند. منطقه  مردم  برای  ایده ای  هیچ  منطقه  کردن  ناامن 

وی افزود: آنها می دانند حکومت های دست نشانده ای مانند 
آل سعود و بعضی از حکومت های دیگر در دل مردم جایی 
ندارند. برای مردم روشن شده اقدامات آل سعود در منطقه، 
تداوم جریان راهبردی نظام استکبار در منطقه است.رئیس 
قوه قضائیه تصریح کرد: مردم نسبت به این حکومت ها بسیار 
بدبین هستند. آنچه که بر ما وظیفه است این است که بدانیم 
حکومت آل سعود می تواند با کشت و کشتار ظالمانه ای که 
در سعودی راه انداخته است حق مردم را به صورت روشن 
ضایع می کند.آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: نه امریکایی ها 
با تحریم ها می توانند کاری را پیش ببرند و نه کسی دیگر. به 
حمد اهلل جبهه انقالب اسالمی در همه منطقه دست تفوق و 
برتری را به سوی تمامی مردم مسلمان دراز کرده است و این 

امر برای همه قابل مشاهده است.
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انتظامی

آموزش و 
پرورش

۳۵۶ میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای بازسازی 
مدارس سیل زده

 ۸۶ گفت:  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
میلیارد تومان در استان گلستان، ۱۷٠ 
میلیارد تومان در استان لرستان و ۱٠٠ 
خوزستان  استان  در  تومان  میلیارد 
برای بازسازی مدارس نیاز است.برنامه 
تلویزیونی پرسشگر با موضوع »بازسازی 
مدارس پس از بحران« روی آنتن شبکه 
آموزش رفت و مهدی جمالی نژاد معاون 
زاهدی  مهدی  و  کشور  وزیر  عمرانی 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
برنامه  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کارشناس  سواالت  وبه  شدند  حاضر 
برنامه پاسخ دادند. برنامه ای که با توجه 
به حوادث سیل اخیر دو هفته ای است 
مناطق  این  در  مدارس  بازسازی  روی 
نژاد  جمالی  است.مهدی  کرده  تمرکز 
در این برنامه ابتدا با اشاره به آماری از 
حادثه سیل اخیر و خسارت های آن به 
طور کلی گفت: سیلی که امسال پیش 
استان   ۲۵ و  بود  نادر  واقعه  یک  آمد، 
کشور درگیر آن شدند. به دنبال سیل 
شاهد بودیم که تمام کشور برای حل 
بحران خصوصاً در استان هایی که بیشتر 
برخی  و  شدند  بسیج  دیدند  خسارت 
استان  در  سیل  حوادث  هم  استان ها 
معین  هم  و  کردند  مدیریت  را  خود 
اضافه  شدند.وی  همجوار  استان های 

کرد: میزان خسارات هایی که سیل وارد 
کرد باال بود و زیرساخت های استان ها 
طبق  حاضر  حال  در  کرد.  تخریب  را 
مسکونی  واحد  هزار   ۱۸٠ ما  برآورد 
نیازمند بازسازی است و ۱۳۸۴ مدرسه 
نیز آسیب دیده است که عمدتاً در سه 
لرستان  و  خوزستان  گلستان،  استان 
هستند. طبق برآوردها ۴ هزار میلیارد 
مدارس  به  وارده  میزان خسارات  ریال 
به  نیاز  مدارس  این  از  برخی  است. 
بازسازی  به  نیاز  برخی  و  مقاوم سازی 
 ۸۶ نژاد،  جمالی  گفته  دارند.به  مجدد 
میلیارد تومان در استان گلستان، ۱۷٠ 
میلیارد تومان در استان لرستان و ۱٠٠ 
میلیارد تومان در خوزستان و برای سایر 
استان ها ۴۴ میلیارد تومان بودجه برای 
یک  که  است  نیاز  مدارس  بازسازی 
برنامه بهبود اضطراری کوتاه مدت برای 
همچنین  گرفتیم.  نظر  در  منظور  این 
طبق برآورد ما تا کنون ۳۵ هزار میلیارد 
زیرساخت های  به  جدی  آسیب  تومان 
کشور وارد شده است.جمالی نژاد اضافه 
ایجاد  ما  اولویت  اول  سیل  در  کرد: 
ساماندهی  دوم  و  مردم  برای  سرپناه 
آسیب  و گستره  پهنه  اما  بود.  مدارس 
برای  نیز  حاضر  حال  در  و  بود  بزرگ 
ساماندهی مدارس در حال انجام است. 

شده  تشکیل  نیز  مختلفی  کمیته های 
است.وی درباره اینکه چقدر زمان نیاز 
ما  مدارس  فیزیکی  وضعیت  تا  است 
مبلغ  کرد:  بیان  یابد؟  بهبود  در کشور 
را  مدارس  تا  است  نیاز  زیادی  بسیار 
کنیم. بازسازی  خوبمان  مردم  مناسب 

جمالی نژاد ادامه داد: می توان شماری 
مدارس کشور را با امکانات نرم افزاری 
بهبود بخشید. بنده خودم شهردار بودم، 
پرورش  و  آموزش  مسئوالن  با  تعامل 
مشکل است و باید آن را تسهیل کرد. 
به عنوان سازمان شهرداری ها با سازمان 
مشترک  راهکارهای  مدارس  نوسازی 
و  کاربری  تغییر  برای  را  گری  تسهیل 
داریم  فرسوده  مدارس  سازی  بهینه 
ادامه  هستیم.در  آن  اجرای  آماده  و 
کمیسیون  عضو  زاهدی  مهدی  برنامه 
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
اسالمی ضمن تبریک ایام گرامیداشت 
بندی  رتبه  مساله  به  ابتدا  معلم  مقام 
اشاره  برنامه  بحث  از  خارج  معلمان 
رتبه  دولت  داریم  انتظار  گفت:  و  کرد 
بندی را سریع تر به مجلس ارسال کنند.

وی در ادامه با اشاره به آسیب ۱۳۸۴ 
مدرسه در جریان سیل که برخی از آنها 
تخریب کامل شدند و برخی نیز نیاز به 
لرستان  در  گفت:  دارند،  سازی  مقاوم 

اند  ۱۱۲ داریم که کاماًل تخریب شده 
قرار  روستاها  در  مدارس  این  عمده  و 
داشتند. در خوزستان نیز ۸٠ مدرسه و 
در گلستان ۲٠ مدرسه تخریبی برآورد 
شده است. برای بازسازی مدارس ۴٠٠ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. باید همه 
دست به دست هم بدهیم تا مدارس را 
بازسازی کنیم.عضو کمیسیون آموزش 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و 
ادامه داد: در این شرایط حداقل ۱٠٠ 
هزار کالس درس نیازمند مقاوم سازی 
متوسط  هستند.  اساسی  بازسازی  و 
سرانه هر کالس حداکثر ۵٠ متر است، 
اما اتاق مدیر، راهرو و.. نیز در مدرسه 
متوسط  علت  همین  به  و  دارد  وجود 
سرانه هر کالس را ۱۴٠ متر محاسبه 
میلیون  سه  حداقل  اگر  و  می کنند 
نیاز  مربع  متر  هر  برای  بودجه  تومان 
میلیارد  هزار  اعتباری حدود ۴۵  باشد 

تومان نیاز دارد.
ساالنه  بازسازی ها  برای  داد:  ادامه  وی 
بحران ها  و  حوادث  برای  بودجه ای 
وزارت  اختیار  در  که  می شود  تصویب 
کشور قرار می گیرد. آموزش و پرورش 
هم بودجه ای جداگانه برای این امر دارد 
اما این بودجه ها کافی نیست و نیاز است 

که خیرین پای کار بیایند. 

کشف 12 هزار لیتر روغن موتور تقلبي در 
غرب استان تهران

 فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۲ هزار لیتر روغن موتور 
تقلبی به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.سردار خانچرلی  گفت: 
با به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مبني بر این که افرادي در 
شهرستان شهریار اقدام به تهیه، تولید و نگهداري روغن موتور 
تقلبي مي کنند، بررسي موضوع در دستور کار پلیس آگاهي 
استان قرار گرفت. فرمانده انتظامي ویژه غرب استان تهران 
افزود: در این راستا ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهي پس از انجام کارهای اطالعاتی موفق شدن محل 
مورد نظر را شناسایی و با هماهنگي قضائي وارد محل شدند.

پلیس آگاهي  بیان داشت: ماموران  انتظامي  ارشد  این مقام 
در بازرسي از محل، ۱۲ هزار لیتر انواع روغن موتور تقلبي به 
ارزش ۲ میلیارد ریال کشف کردند. سردار خانچرلی در پایان 
خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده اي تشکیل و به همراه 

متهم به مرجع قضائي تحویل داده شد.

نیمه  اول اردیبهشت 1398

آثار امنیتی رونق تولید



اخبار

نماینده ولی فقیه در کردستان:

آمریکا توان مقابله با قدرت 
نظامی ایران را ندارد

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: در گذشته قدرت 
در دست آمریکا و هم پیمانانش بود و کسی جلودار آنها 
نبود اما اکنون ایران در مقابل آنها ایستاده و هیچ غلطی 
هم نمی توانند بکنند، چون توان مقابله با قدرت نظامی 

ایران را ندارند.
حسینی  سیدمحمد  اهلل  آیت  روز،  اتفاق  گزارش  به 
شاهرودی در همایش رونق تولید که در سنندج برگزار 
شد، اظهار کرد: سال هاست که مقام معظم رهبری امور 
که  می گیرند  درنظر  سال  شعار  عنوان  به  را  اقتصادی 
نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید نیز در این راستا 
از دشمن  قبل تر  سال ها  رهبری  افزود:  وی  است.  بوده 
به بحث اقتصادی تاکید داشتند و سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و نامگذاری سال ها به نام مسایل اقتصادی در 

راستای همین دغدغه بوده است.
به  عنوان کرد: دشمن  در کردستان  فقیه  ولی  نماینده 
به  اقتصادی  از راه  خیال خود فکر می کرد که سریع تر 
نتیجه می رسد اما کارساز نشد، چون یکی از دالیل آن 
وجود روحیه حماسی و انقالبی در مردم و مسئوالن ما 

بود.
انقالبی در سایر  این روحیه  ادامه داد: خوشبختانه  وی 
ملت  ها نیز دمیده شده و بعد از انقالب اسالمی در سایر 

کشورها نیز همین روحیه پدیدار شده است.
دست  در  قدرت  قبال  کرد:  تصریح  شاهرودی  اهلل  آیت 
نبود  آنها  جلودار  کسی  و  بود  پیمانانش  هم  و  آمریکا 
اما اکنون ایران در مقابل آنها ایستاده و هیچ غلطی هم 
نمی توانند بکنند چون توان مقابله با قدرت نظامی ایران 

را ندارند.
کشورهای  سایر  مستضعفین  از  ایران  کرد:  تاکید  وی 
مسلمان و همسایه و حتی کشورهایی همچون ونزوئال 

حمایت می کند و دشمن را خالء سالح کرده است.
نماینده ولی فقیه در کردستان ذکر کرد: همچنین آمریکا 
با دارا بودن اقتدار سیاسی و سازمان های  ابرقدرت ها  و 
بین المللی زیر نظر خود، هر کاری دلشان می خواست 
جهانی  اجماع  این  اکنون  خوشبختانه  اما  کردند  می 

شکسته شده است.
وی ادامه داد: آنها انحصار علمی داشتند اما ما توانستیم 
این انحصار را از دست چند کشور بگیریم و اکنون به 
منطقه  نظامی  و  علمی  قدرت  ما  دشمن،  خود  اذعان 
هستیم که منطقه را می شود به خاورمیانه و حتی آسیا 

نیز تعبیر کرد.
از  ما  کشور  علمی  رتبه  کرد:  ذکر  شاهرودی  اهلل  آیت 
۱۵8 به ۱۵ رسیده است که از حیث پیشرفت  نه تنها 

در منطقه، بلکه در جهان هم اول هستیم.

میان  اختالف  وجود  کردستان  استاندار 
شهرداران و شوراها در بعضی شهرها را مورد 
انتقاد قرار داد و از آنها خواست به جای چند 

پارگی به مردم خدمت کنند.
به گزارش اتفاق روز ؛ بهمن مرادنیا در دیدار 
و  شهرستان ها  شورای  روسای  با  صمیمانه 

به  اذعان  با  استان  اسالمی  شورای  اعضای 
شهرهای  سطح  در  عدیده  مشکالت  وجود 
استان گفت: با توجه به وجود محدودیت های 
مالی و شرایط دشوار کشور حل هم مشکالت 
امکان پذیر نیست و باید سعی کنیم با امکانات 
را  عمده  مدیریت صحیح مشکالت  و  موجود 

حل کنیم.
شوراها  به  توجه  عدم  اعالم  اینکه  بابیان  وی 
است  انصاف  از  دور  اشخاص  بعضی  جانب  از 
از  ها  توجهی  کم  بعضی  است  ممکن  گفت: 
اما  باشد  گرفته  صورت  مدیران  برخی  جانب 

این مسئله را نباید به همه تعمیم داد.
بعضی  از  مندی  گله  ابراز  و  انتقاد  با  وی 
شوراهای شهرستانها افزود: متاسفانه در بعضی 
شهرها شورا و شهرداری ها با هم تفاهم ندارند 
و این مسئله باعث می شود از رسالت واقعی 

خود که خدمت به مردم است باز بمانند.
استاندار کردستان وجود پاره ای از مشکالت 
را به ضعف شوراها و شهرداری مربوط دانست 
ای  اتاق شیشه  ایجاد  بر وجود  بارها  و گفت: 

در شهرداری ها و پرهیز از استخدام های غیر 
الزم تاکید کرده ام ولی متاسفانه گاها شاهد 
ها  شهرداری  برخی  در  نیرو  های  بکارگیری 

بوده ایم.
وی افزود: شهرداری ها نباید همه چیز را به 
دولت تحمیل کنند و شوراها اگر شهرداری را 

ناتوان می دانند او را عزل کنند.
مرادنیا اضافه کرد: منطقی نیست از من انتظار 
داشته باشند کارهای مربوط به شهرداری ها 
را انجام دهم و عموما ما نباید به دنبال حل 

مشکالت جزیی در شهرستانها باشیم.
بودن  روز  به  ضرورت  بر  کردستان  استاندار 
کرد  تاکید  شوراها  اعضای  و  ها  شهرداری 
برای  آموزشی  های  دوره  برگزاری  گفت:  و 

شهرداران و شوراها امری الزم است.
وی در پایان به حفظ وحدت و همدلی برای 
گفت:   و  کرد  اشاره  مردم  به  رسانی  خدمت 
ویا  انجام  استان  نیز در  بسیار خوبی  کارهای 
در حال انجام است و بهتر است همگان برای 

توسعه بیشتر استان تالش کنند.

استاندار کردستان:شهرداران و شوراها به 
رسالت واقعی خود عمل کنند

اخبار

حمل ونقل و ترافیک موردتوجه 
مدیریت شهری قرار بگیرد

مقصد  آینده  در  قزوین  استان  گفت:  قزوین  استاندار 
مدیریت  بنابراین  می شود  محسوب  کشور  گردشگری 
شهری باید به مسئله حمل ونقل و ترافیک توجه ویژه ای 

داشته باشد.
به گزارش اتفاق روز ، عبدالمحمد زاهدی در آیین افتتاح 
و کلنگ زنی ۲۴ پروژه شهرداری قزوین که پیش از ظهر 
امروز در توقفگاه امام علی )ع( برگزار شد، تصریح کرد: 
مردم عالوه بر رئیس جمهوری و مجلس شورای اسالمی، 

در سطح شهری مسئوالنی را انتخاب می کنند.
وی افزود: امروز ۲۴ پروژه شهری در قزوین کلنگ زنی 
و افتتاح می شود، پروژه های قابل افتتاح نشان می دهد که 

در قزوین مدیریت شهری نگاه همه جانبه دارد.
پروژه های شهری  در  اینکه  به  اشاره  با  قزوین  استاندار 
می شود  آسایش  و  آرامش  به  مربوط  که  هرچیزی 
پروژه ها  کرد:  خاطرنشان  است،  گرفته  قرار  موردتوجه 
در ابعاد مختلف حمل ونقل، ترافیک، فضای سبز، مسائل 
اجتماعی، رونق کسب وکار و سرمایه گذاری انجام می شود.

باید  شهری  ترافیک  و  حمل ونقل  کرد:  تصریح  وی 
همانند  شهرها  بگیرد،  قرار  شهری  مدیریت  موردتوجه 
انسان از ابتدای تولد نیازهای فیزیکی و مادی و معنوی 

دارند.
انسان  هرچه  که  همان طور  کرد:  خاطرنشان  زاهدی 
نیازهای  می کند،  تغییر  نیازهایش  می شود  بزرگ تر 
به  بگوییم  نمی توانیم  می کند؛  تغییر  نیز  شهر  فیزیکی 
همان شکل که شهر از اول شروع شده ادامه دهیم چراکه 
ساختار تغییر می کند و انسان نیاز به تفریح، فضای سبز 

و فضای ورزشی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شهر قزوین به دالیل مختلف باید 
به حمل ونقل توجه شود چراکه قزوین، مرکز استان است 

و نرخ رشد باالتری دارد.
استاندار قزوین بیان کرد: در کشور ما شهرها، مرکزیتی 
با عنوان بازار قدیمی شهر دارند که به واسطه آن نقطه 
ترافیکی پیرامون هسته مرکزی شهر به وجود می آید، 
باید فکر کرد و سیستم های حمل ونقل جدید استفاده 

کنیم.
پایان خاطرنشان کرد: بدون شک در آینده  زاهدی در 
قزوین با توجه به جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی 
در  گردشگری  مقصد  به عنوان  دارد  چهارفصل  در  که 
کشور مطرح می شود؛ این موضوع بسیار مهمی است که 
باید در برنامه شهرداری گنجانده شود که در طول این 

مدت نیز توجه جدی شده است.
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بوستان ملی باراجین از ظرفیت های 
فراوان سرمایه گذاری برخوردار است

مشارکت های  و  گذاری  سرمایه  معاون  ترابی،  علیرضا 
ملی  بوستان  از  بازدید  در  قزوین،  شهرداری  اقتصادی 
باراجین گفت: مجموعه بوستان باراجین از ظرفیت های 
بسیار فراوانی جهت پیاده سازی پروژه های سرمایه گذاری 

برخوردار است.
به گزارش اتفاق روز؛ ترابی در بازدید و معرفی فرصت های 
گذاران  سرمایه  به  گردشگری  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
گفت: در ماه های گذشته امکان سنجی های بسته فرصت 
های سرمایه گذاری با نگاهی جامع تهیه و تدوین شده و 
هم اکنون بسترهای الزم جهت حضور سرمایه گذاران در 
باراجین فراهم شده  پروژه های مختلف در بوستان ملی 

است.
ترابی ضمن اشاره به این نکته که آینده نگری در تعریف 
از اولویت های تهیه بسته فرصت های سرمایه  پروژه ها 
راه  نقشه  افزود:  است،  باراجین  ملی  بوستان  در  گذاری 
اینکه  ریزی شده که ضمن  به صورتی طرح  منطقه  این 
تک تک پروژه ها کامل کننده یکدیگر هستند، در عین 
حال با یکدیگر هم پوشانی ندارند. در این بازدید علیرضا 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  خزائلی، 
لحاظ  به  باراجین  ملی  بوستان  استان، گفت:  گردشگری 
جاذبه  پر  اقتصادی  های  مزیت  اکولوژیکی  و  جغرافیایی 
ای در حوزه های گردشگری برای فعاالن بخش اقتصادی 
در بخش خصوصی دارد. وی با اشاره به تشکیل معاونت 
فرهنگی، صنایع دستی  میراث  اداره کل  گذاری  سرمایه 
و گردشگری گفت: مهمترین رویکرد و هدف این معاونت، 
برنامه ریزي، هدایت، امکان سنجي پروژه ها، تهیه و تدوین 
صنایع  گردشگري،  هاي  حوزه  توسعه  کالن  هاي  برنامه 
ریزي  برنامه  و  سیاستگذاري  فرهنگي،  میراث  و  دستي 
براي جذب منابع و سرمایه هاي داخلي و خارجي جهت 
فرهنگي، گردشگري، صنایع  میراث  فعالیت هاي  توسعه 
دستي و هنرهاي سنتي، همچنین بررسي راهکارهاي الزم 
به منظور شناسایي منابع جدید حمایتي و جذب سرمایه 
است. الزم به ذکر است؛ در این بازدید نمایندگان شرکت 
از  بازدید  طی  پایدار،  مهر  ایران  گذاری  سرمایه  توسعه 
پروژه های شاخص سرمایه گذاری شهر قزوین از نزدیک 
مجتمع  دره،  هفت  سایت  پروژه  اجرایی  روند  جریان  در 
باشگاه سوارکاری  بام سآن و  اقامتی-خدماتی و تفریحی 

واقع در بوستان ملی باراجین قرار گرفتند.

سرانه زمین صنعتی در کردستان 
نصف میانگین کشوری است

استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
زمین صنعتی در کردستان  کردستان گفت: سرانه 

۳.۶ مترمربع و نصف میانگین کشوری است.
به گزارش اتفاق روز، احمد خسروی در همایش رونق 
شهرک های  شرکت  کرد:  اظهار  سنندج،  در  تولید 
تأمین  و  صنعتی  زیرساخت های  بحث  در  صنعتی 
تولیدی  واحدهای  به  خدمات  ارائه  و  امکانات 
برای  نیز  را  تشویقی  بسته های  و  می کند  فعالیت 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در نظر گرفته است.

انتفاع  از این بسته ها واگذاری حق  افزود: یکی  وی 
با  تولیدکنندگان  به  زمین های شهرک های صنعتی 
نرخ ۱۰ درصد است و بقیه هزینه خرید زمین هم به 

صورت ۴8 ماهه از تولیدکنندگان دریافت می شود.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کردستان ادامه داد: توسعه شهرک های صنعتی در 
کردستان نیز در دستور کار قرار گرفته و در طول 
می شود  اندازی  راه  پنج شهرک جدید  جاری  سال 
و همچنین شهرک صنعتی مشترک بین کردستان 

ایران و اقلیم کردستان عراق هم احداث می شود.
ناحیه  و  شهرک   استان  نقطه   ۲٩ در  گفت:  وی 
نقطه   ۱٩ در  فقط  اما  است  شده  تعریف  صنعتی 
زمین در دسترس داریم. خسروی اعالم کرد: سرانه 
زمین خالص صنعتی در استان ۳.۶ مترمربع است 
که با توجه به میانگین کشوری که ۷ مترمربع است 
امیدواریم با افتتاح شهرک های صنعتی طی دو سال 
آینده به میانگین کشوری برسیم.وی با اشاره به اینکه 
فعالیت شرکت های تولیدی باید به سمت تولیدات 
دانش بنیان سوق داده شود، خاطرنشان کرد: برخی 
از قوانین نیز نیازمند بازنگری هستند که باید اصالح 
ماه سال  پایان گفت: ۲۰ خرداد  در  شوند.خسروی 
اندازی  راه  در سنندج  تولید  رونق  نمایشگاه  جاری 
با  تولیدات  می توانند  تولیدکنندگان  که  می شود 
کیفیت خود را در این نمایشگاه در معرض نمایش 

بگذارند.

ابهر گفت: اهتمام  رئیس شورای اسالمی شهر 
الزم برای حل مشکل فاضالب ابهر وجود داشته 

باشد .
در  عسگری  حجت اهلل  روز،  اتفاق  گزارش  به 
همایش روز شوراها با بیان اینکه مسئوالن باید 
پناهگاه  کرد: شوراها  اظهار  دریابند،  را  شوراها 
توجه  آن ها  به جایگاه  باید  لذا  مردم  هستند، 

ویژه ای شود .
با اشاره به وجود آیه قرآن درباره شوراها،  وی 
تصریح کرد: وجود این آیه بیانگر جایگاه شورا و 

مشورت در دین مبین اسالم است .

امور  حوزه  در  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  این 
شورا،  به  نگاه ها  اغلب  روستایی  و  شهری 
امر  این  داد:  ادامه  است،  دهیاری  و  شهرداری 
کفاف  شهرداری ها  بودجه  که  است  حالی  در 

بسیاری از کارها را نمی دهد .
اینکه بودجه سال ٩۵  به  با اشاره  این مسئول 
تصریح  بود،  تومان  میلیون  ابهر ۳۱  شهرداری 
استانی  بر  مبنی  مجلس  تصویب  از  پس  کرد: 
شدن ارزش افزوده شهرستان ابهر از این موضوع 
بسیار متضرر شد تا جایی که بودجه ۳۱ میلیارد 
تقلیل  تومان  میلیارد  به ۱۵  تومانی شهرداری 

یافت . وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری 
ابهر بیش از ۴۰۰ پرسنل دارد، یادآور شد: هیچ 
منبع درآمدی جایگزین ارزش افزوده کسر شده، 

نشده است .
عسگری با اشاره به اینکه برخی تصمیم گیری های 
در گذشته به اشتباه گرفته شده است، ادامه داد: 
امروز ما پاسخ گوی بسیاری از تصمیمات غلط 

گذشتگان هستیم .
وی با تاکید بر اینکه اگر مشکل مردم را حل 
نمی کنیم نباید مشکل جدیدی به مشکالت آنان 
اضافه کنیم، تصریح  کرد: اگر مسئوالن وظیفه 

خود را درست انجام ندهند مردم به نظام بدبین 
خواهند شد .

رئیس شورای اسالمی شهر ابهر با اشاره به اینکه 
ابهر در  در صورت کوتاهی فاضالب شهرستان 
آینده نزدیک به یک بحران تبدیل خواهد شد، 
ادامه داد: باید گام های عملیاتی برای حل این 

مشکل برداشته شود .
عسگری یادآور شد: بحث فاضالب در گذشته در 
حالی پایان یافته اعالم شد که هنوز ۵۰ درصد از 
این طرح باقی مانده است و برای اتمام آن بیش 

از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم است .

اهتمام الزم برای حل مشکل فاضالب ابهر وجود داشته باشد

اله داودی، رئیس شورای اسالمی شهر  حکمت 
قزوین در مراسم پیاده روی خانوادگی در بوستان 
ملی باراجین گفت: اعضای شورای اسالمی شهر 
در این دوره توجه ویژه ای به مسائل اجتماعی و 
موضوعات فرهنگی و ورزشی دارند و ۴۰ درصد 
سرانه ورزشی شهر در این دوره افزایش داشته 

است.
به گزارش اتفاق روز؛ داودی با بیان اینکه توسعه 
فضاهای ورزشی و حمل و نقل پاک برای تقویت 
شهرداری  برنامه  اولویت  در  اجتماعی  نشاط 
ایجاد  افزود:  است،  شهر  اسالمی  شورای  و 
فضاهای  توسعه  سواری،  دوچرخه  مسیرهای 
پیاده راه و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی 

برنامه های شورا و شهرداری قزوین در  از دیگر 
استقبال  اینکه  بیان  با  وی  است.  جدید  دوره 
فرهنگی  و  ورزشی  فعالیت های  از  مردم  خوب 
موجب تقویت روحیه شادابی در جامعه خواهد 
شد، تصریح کرد: تالش مدیریت شهری قزوین 
افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی 
از  محور  انسان  های  زیرساخت  توسعه  و  بوده 

جمله اقدامات در این راستا است.
 داودی معرفی قزوین در سطح ملی و بین المللی 
را از اولویت های شورا و شهرداری خواند و گفت: 
شده  مهیا  گردشگر  جذب  زمینه  اقدام  این  با 
است و شاهد حضور گردشگران در شهر قزوین 

هستیم. 

افزایش ۴۰ درصدی سرانه ورزشی شهر در دوره پنجم 
شورای اسالمی شهر قزوین

و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  رییس 
مهندسی  ضرورت  بر  کرج  شهرداری  مسافر 

خطوط ناوگان اتوبوسرانی تاکید کرد.
با توجه به  مجید استاد کاظمی  اظهار کرد: 
نزدیک شدن به روزهای گرم سال، تمهیدات 
ویژه ای برای اصالح سیستم سرمایشی ناوگان 

اتوبوسرانی کرج صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به جز یک تعداد 
محدود اتوبوس گاز سوز که از نظر فنی قابلیت 
به  مجهز  اتوبوس ها  بقیه  ندارند،  کولر  نصب 

سیستم سرمایشی هستند.
در  کولر  فاقد  اتوبوس های  این  افزود:  وی 
خطوط حاشیه ای و کم مسافر شهر فعالیت 

مسافران   برای  کمتری  مشکل  تا   کنند  می 
ایجاد شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: سال گذشته در 
اتوبوسرانی، ۳۰  ناوگان  توسعه  راستای هدف 
که  شده  اضافه  خطوط  به  اتوبوس  دستگاه 
اعتبار خریداری آنها را شهرداری به طور کامل 

پرداخت کرده است.
وی ابراز کرد: این اتوبوس ها در دو خط پرتردد 
و  دارند  فعالیت  بعثت و حصارک  یعنی  شهر 
خدمات  کیفیت  در  تسریع  باعث  آنها  تردد 

رسانی این ناوگان شده است.
مهندسی  دنبال  به  افزود:  خاطر  مسئول  این 
خطوط هستیم  تا کمبود خطوط و نیازهای 

الزم  اقدامات  و  احصاء  ناوگان 
برای رفع آنها صورت بگیرد.

و  مدیریت حمل  رییس سازمان 
بار و مسافر شهرداری کرج  نقل 
در بخش دیگری از صحبت های 
خود به دلیل طوالنی شدن مدت 
انتظار در برخی خطوط  گفت: ما 
در حال حاضر با کمبود اتوبوس 
مواجه هستیم که همین خدمات 
رسانی به شهروندان را با مشکل 

مواجه کرده است.
خطوط  برای  ما  هدفگذاری  کرد:  اظهار  وی 
 ۱۰ مرکزی  و  اصلی  خطوط  و   ۲۰ عمومی 

دقیقه است که امیدواریم با خرید اتوبوس های 
جدید این امر محقق شود.

۹۵ درصد اتوبوس های کرج به سیستم سرمایشی مجهز هستند

نیمه  اول اردیبهشت 1398

گفت:  قزوین  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
هالل احمر  حوزه  در  کشور  کمک های  درصد  هفت 
مربوط به استان قزوین بود که بالغ بر چهار میلیارد 
ریال کمک های نقدی انجام شده و استان قزوین در 

کمک به سیل زدگان رتبه سوم را کسب کرده است.
به گزارش اتفاق روز، حسن آصفی مدیرعامل جمعیت 
با  مطبوعاتی  نشست  در  قزوین  استان  هالل احمر 
اصحاب رسانه اظهار کرد: مدیریت خوب و موقعیت 
طبیعی و جغرافیایی در بحث سیل اخیر موجب شد 
تا کنترل صورت گیرد که البته همه این ها باعث شد 

ما فاجعه ای را شاهد نباشیم.

وی افزود: همدلی خوبی در حوزه کمک به سیل زدگان 
کشور در استان شاهد بودیم و در جمع آوری کمک به 
سیل زدگان نیز رتبه سوم را در کشور کسب کردیم 

که به نسبت جمعیت رقم بسیار خوبی است.
کمک های  درصد  هفت  کرد:  خاطرنشان  آصفی 
قزوین  استان  به  مربوط  در حوزه هالل احمر  کشور 
بود که بالغ بر چهار میلیارد ریال کمک های نقدی و 
۴۵ میلیارد ریال کمک های غیر نقدی در این زمینه 

انجام گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به اینکه 
تمامی اقالمی که در هالل احمر جمع آوری می شود 

باید ضبط شود اضافه کرد: ما نمی توانیم اقالم را کم 
یا زیاد کنیم.

وی تأکید کرد: بعد از زلزله کرمانشاه ناهماهنگی هایی 
ایجاد  مشکالتی  تا  شد  سبب  اقالم  جمع آوری  در 
با  که  باشد  داشته  پی  در  را  نارضایتی هایی  و  شود 
یک برنامه ریزی و کار قانونمند می توانیم رضایتمندی 
ایجاد کنیم تا نارضایتی ها بعد از حوادث به حداقل 

برسد.
اخذ  منتظر  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  آصفی 
جامع  مرکز  برای  بهداشت  وزارت  سوی  از  پروانه 
حاد توان بخشی در استان هستیم که این مرکز در 

سبزه میدان مستقرشده و تجهیزات گران قیمتی هم 
در آن مکان وجود دارد و آمادگی کامل را برای آغاز 
فعالیت داریم اما مجوز از طریق علوم پزشکی صادر 

نشده است.
هفته  در  داشتن  به قرار  توجه  با  کرد:  اعالم  وی 
صلیب سرخ و هالل احمر برنامه های مختلفی ازجمله 
غبارروبی مزار شهدا و تجدید بیعت با شهدا، همایش 
با  همکاری  هم چنین  و  پیاده روی  دوچرخه سواری، 
با  برنامه هایی  رمضان  ماه  شب های  در  صداوسیما 
حضور داوطلبان برای جمع آوری کمک های مردمی 

برای سیل زدگان انجام می شود.

استان قزوین در کمک به سیل زدگان رتبه سوم را کسب کرد



 ورزشی
خبر

آرزویم کار در تیم ملی
 ایران است

اینکه  بیان  با  فوالد خوزستان  فوتبال  تیم  سرمربی 
نداشته  تیم  این  با  قراردادش  تمدید  برای  شرطی 
است، گفت: کار در تیم ملی ایران آرزوی همیشگی ام 

بوده است.
 افشین قطبی درباره ارزیابی اش از عملکرد تیم فوالد 
این  اهدافش در  به  اندازه  تا چه  اینکه  و  خوزستان 
رقابت  در  داشتیم  دوست  گفت:  است،  رسیده  تیم 
قهرمانی باشیم. باشگاه در ۱۴ بازی اول امتیاز کمی 
داشت ولی احساس کردم با انرژی و تجربه ام بتوانم 
این کار را انجام بدهم. نتایج خوبی هم گرفتیم ولی 
چند مسابقه نتوانستیم با برد از زمین خارج شویم. 
اندازه  به  ناراحت هستم چون  و  نگران  برای همین 

کافی موقعیت ساختیم.
وی که با رادیو تهران گفتگو می کرد، درباره اینکه 
فوتبال ایران چقدر نسبت به چند سال پیش تغییر 
کرده است؟ خاطرنشان کرد: فوتبال ایران حرفه ای 
شرایط  در  جسمی  نظر  از  بازیکنان  است.  شده  تر 
بازی ها  زمین  و  باشگاه ها  امکانات  هستند.  بهتری 
تاکتیکی  از نظر  بازیکنان هم  پیشرفت کرده است. 
و فنی بهتر شده اند. مربیان هم با علم بیشتری کار 

می کنند. این برای فوتبال ایران مثبت است.
سرمربی تیم فوالد خوزستان درباره اینکه آیا شروطی 
برای فصل بعد گذاشته است؟ تصریح کرد: باشگاه 
دوست دارد با من ادامه کار بدهد. ما هم استقبال 
تا صحبت های  بودیم  کردیم. منتظر زمان مناسبی 
جدی برای جزئیات داشته باشیم. من کسی نیستم 
که برای ماندن یا رفتن شرط بگذارم. وقتی دو گروه 
می خواهند همکاری کنند باید دوستانه تمام جزئیات 

را بررسی و راه حل ها را مشخص کنند.
و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بالتکلیفی  درباره  قطبی 
عدم انتخاب سرمربی تیم ملی تاکید کرد: االن زمان 
خیلی مهمی برای تیم ملی است. بهترین استعداد 
تاریخی را در فوتبال ایران داریم. باوجود بازیکنانی 
از ۱۸ تا ۲۸ سال می توانیم جزو بهترین تیم های 
از نظر استعداد بی  بازیکنان ما  باشیم.  آسیا و دنیا 
نظیر هستند. فقط الزم داریم در فرهنگ سازی و یاد 
دادن و حرفه ای بودن آموزش بیشتری داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر 
مقدماتی  مرحله  در  تیمش  حساس  شرایط 
لیگ قهرمانان آسیا گفت: همانطور که قباًل 
گفتم در لیگ قهرمانان شرایط سختی داریم 

و در گروه سختی هستیم.
پیش  خبری  نشست  در  ایوانکوویچ  برانکو 
ازبکستان  پاختاکور  و  پرسپولیس  بازی  از 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  پنجم  هفته  در 
آسیا گفت: همانطور که قباًل گفتم در لیگ 
گروه  در  و  داریم  سختی  شرایط  قهرمانان 

سختی هستیم.
داد:  ادامه  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
است.  ازبکستان  تیم  بهترین  پاختاکور 
همچنین السد قطر نیز همین شرایط را دارد. 
در گروه سختی قرار داریم و می خواهیم برنده 
دیدار فردا باشیم. االهلی عربستان هم شرایط 
خوبی دارد. قبل از بازی رفت با پاختاکور هم 
گفتم مربی این تیم خیلی خوب است. این 
مراحل  به  صعود  الیق  مربی  چنین  با  تیم 
به  صعود  شانس  تیم  چهار  هر  است.  باالتر 

مرحله بعدی این مسابقات را دارند.
اظهار  نیز  پرسپولیس  شرایط  درباره  وی 
دلیل  به  را  زاده  خلیل  شجاع  داشت: 
ربیع  محسن  نداریم.  اختیار  در  محرومیت 
خواه هم مصدوم است و شرایط او را پس از 
تمرین امروز بررسی خواهیم کرد که می تواند 
افتخار  من  حال  هر  به  خیر.  یا  کند  بازی 
می کنم که در این مسابقات هستیم و برای 

موفقیت تالش می کنیم.
برانکو درباره بازی با پاختاکور اظهار داشت: 
وجود  آسان  بازی  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
ندارد. در بازی فردا مقابل هواداران پاختاکور 
بازی می کنیم که سخت خواهد بود. تیم با 
گذشته  سال های  در  که  هستیم  تجربه ای 
هم نتایج خوبی گرفتیم و به فینال رسیدیم. 
شرایط خیلی سختی داشتیم اما بازیکنان من 

اگر  دارند.  را  شرایط سخت  در  بازی  تجربه 
بازیکن من نتواند در چنین موقعیت سختی 
کار کند بازیکن پرسپولیس نیست. بازیکنان 
باید از رفاقتی که با هم دارند و فضایی که 

وجود دارد لذت ببرند.
فوتبال  در  داد:  ادامه  پرسپولیس  سرمربی 
باید لذت برد. در فوتبال است که ما تالش 
می کنیم. بهترین شغل دنیا را داریم که در 

فوتبال هستیم.
ازبکستانی  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
که آیا پاختاکور نسبت به دیدار رفت دو تیم 
تیم  این  بله  داد:  پاسخ  است  داشته  تفاوتی 
آنها  رفت  بازی  در  دارد.  زیادی  تفاوت های 
لیگ خود را تازه شروع کرده بودند اما حاال 
فرم بهتری دارند. پاختاکور فرم تیمش را به 

طور کلی عوض کرده است. یکی از نشانه های 
این تیم هم برد سه بر یک مقابل  موفقیت 

لوکوموتیو بوده است.
از داوری هایی که  برانکو درباره نگرانی خود 
برای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا انجام 
شده است نیز گفت و اذعان داشت: اشتباهی 
بود که در بازی های قبلی وجود داشت اما این 
اشتباهات از عمد نبوده است. من دوست دارم 
دیدگاه مثبت داشته باشم چون می خواهم از 
انسان  هر  مثل  هم  داور  ببرم.  لذت  فوتبال 
دیگری می تواند اشتباه کند. در بازی با السد 
شکل  همین  به  فوتبال  بود.  همینطور  هم 
دلیل  بدانیم  که  نیستیم  این  دنبال  است. 
مسائلی  چیست.  است  بوده  موضوعات  این 
که در تیم بوده است را بررسی می کنیم. ما 

مسائل تیم را بررسی می کنیم و سعی داریم 
اشتباهات خودمان را مرتفع کنیم. اشتباهات 
به هر حال  اما  بوده است  داوری هم خیلی 
اینجا لیگ قهرمانان است و داوران می خواهند 

بهترین عملکرد خودشان را داشته باشند.
دو  به  راجع  ادامه  در  سرخپوشان  سرمربی 
باخت خارج از خانه این تیم در لیگ قهرمانان 
آسیا در فصل جاری تصریح کرد: نقشه من 
مهم  است.  یکسان  همواره  بازی ها  تمام  در 
احترام  با  باشد.  ما  رقیب  تیمی  چه  نیست 
کامل به تمام رقیبان خود باید بگویم فلسفه 
و دیدگاه خودمان را که پیروزی در هر بازی 
است داریم. البته خیلی خوب می دانیم بازی 
نمی کند.  تغییر  ما  فلسفه  اما  نداریم  آسانی 

سعی می کنیم از پاختاکور بهتر باشیم.

شرایط سختی در لیگ قهرمانان
 آسیا داریم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
گفت: نگاه و برنامه های ما باید 
المپیکی باشد ضمن اینکه در 
بازیهای  و  جهانی  مسابقات 
سختی  بسیار  کار  المپیک 

داریم.
کرد:  اظهار  محمدی  غالمرضا 
خوشبختانه نتایج بسیار خوبی 
در مسابقات آسیایی رقم خورد 
این  به  آزاد  واقع کشتی  در  و 
پیروزی نیاز داشت تا مقدمه ای 
شود که راه خود را با انگیزه تر 
ادامه دهد. البته برای مسابقات 
جهانی و المپیک کار فوق العاده 
تالشمان  باید  است.  سخت 
ابتدا  در  تا  کنیم  بیشتر  را 
سهمیه های المپیک را بگیریم 
بازی های  فکر  به  سپس  و 

المپیک توکیو باشیم.
نگاهمان باید المپیکی باشد

باید  ما  نگاه  داد:  ادامه  وی 
برای  البته  که  باشد  المپیکی 
سال  چهار  حداقل  المپیک 
اتفاقاتی  اما  است  الزم  زمان 
شد  بحرانی  شرایط  که  افتاد 
به  آرامش  شکر  را  خدا  اما 
به لحاظ  برگشت.  آزاد  کشتی 
سخت  بسیار  ما  کار  فنی 
زمان  و  موجودیت  با  و  است 
باید  دارد  ما  کشتی  که  کمی 
پیش  جدی تر  خیلی  را  کار 
کوتاه  فاصله  این  در  ببریم. 
سپس  و  جهانی  مسابقات  تا 
بازی های المپیک تالش کنیم 
تا با کمترین ضریب اشتباه جلو 
را  نفرات  رویم و شایسته ترین 

برای تیم ملی انتخاب کنیم.
خوب  شرایط  به  محمدی 
کرد  اشاره  ملی  تیم  اردوی 
بین  در  خوشبختانه  گفت:  و 
موج  همدلی  گیران  کشتی 
موفقیت  رمز  این  که  می زند 

است.
آسیا  وزن  سبک  در  سال ها 

مدال طال نگرفته بودیم
بسیار  عملکرد  به  ادامه  در  او 
خوب سبک وزن های ایران در 

اشاره  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
کرد و گفت: رضا اطری در این 
ظاهر  خوب  بسیار  مسابقات 
شد. سال گذشته در مسابقات 
آسیایی کره شمالی به راحتی 
در  نیز  امسال  و  شد  قهرمان 
ژاپن  گیر  کشتی  نهایی  نیمه 
که قهرمان جهان بود را مغلوب 
کرد اما اطری در این رقابت ها 
شمالی  کره  حریف  توانست 
دهد.  شکست  فینال  در  را 
وزن  در سبک  بود که  سال ها 
آسیا مدال طال نگرفته بودیم و 
این مدال که پس از سال ها به 

دست آمد ارزشمند بود.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
داد: چیزی که مشخص  ادامه 
خیلی  ما  گیران  کشتی  بود 
می رفتند  تشک  روی  سبک 
ضمن  بود  شاداب  بدن شان  و 
کم  کدامشان  هیچ  اینکه 
فروشی نمی کردند و این بسیار 
این مشکل که در  و  بود  مهم 
لحظات آخر نتایج را از دست 
می دادیم در این رقابت ها تکرار 

نشد.
کشتی گیران جسورانه مبارزه 

کردند
قهرمانی  به  ادامه  در  محمدی 
در وزن ۶۱  پور  احسان  بهنام 
افزود:  و  کرد  اشاره  کیلوگرم 
وزن  آسیایی  مسابقات  برای 
خیلی  را  پور  احسان  و  اطری 
بدون  و  کردیم  کنترل  خوب 
داشته  مشکلی  هیچ  اینکه 
ضمن  دادند  مسابقه  باشند 
بسیار  ما  گیران  کشتی  اینکه 

جسورانه مبارزه کردند.
نخودی انقدر سنش کم است 
که با رضایتنامه پدرش مسابقه 

داد
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
نخودی  محمد  برنز  مدال  به 
در  که  نوجوانی  گیر  کشتی 
بزرگساالن  ملی  تیم  ترکیب 
کرد  اشاره  بود  گرفته  قرار 
گیر  کشتی  به  باید  گفت:  و 

نوجوانی مانند نخودی فرصت 
داد تا بتواند در چنین میادینی 
تجربه  با  و  کند  پیدا  را  خود 
که  کمی  سن  خاطر  به  شود. 
او داشت حتی برای وزن کشی 
مشکل داشتیم و باید رضایت 
گواهی  و  پدر  محضری  نامه 
پزشکی ارائه می دادیم تا بتواند 
در مسابقات بزرگساالن شرکت 
کند چرا که او سنش هنوز ۱۸ 

سال نشده است.
سطح قاسم پور و کریمی باالتر 

از آسیاست
وی همچنین گفت: اکثر ملی 
پوشان ما در مسابقات آسیایی 
رو به جلو بودند و کشتی ناب 
گذاشتند.  نمایش  به  را  ایرانی 
علیرضا  و  پور  قاسم  کامران 
به  و  زیرگیری  در  کریمی 
حریف خوردن بی نظیر عمل 
کردند و با جسارتی که داشتند 
بسیار  سطح  که  دادند  نشان 

باالتری از آسیا دارند.
رضا یزدانی در حال بهتر شدن 

است
عملکرد  مورد  در  محمدی 
به  او  بازگشت  و  یزدانی  رضا 
میادین رسمی پس از دو سال 
دوری گفت: یزدانی روز به روز 
شرایطش بهتر می شود و باید 
در شیوه های تمرینی شرایطی 
و  پیچ  در  که  گیریم  بکار  را 
خم های کشتی بیشتر کار کند. 
ادامه نیز شرایطش  یزدانی در 
اینکه  ضمن  شد  خواهد  بهتر 
کشتی  یزدانی  مغولی  حریف 
کنار  در  بود.  بدنی  بد  گیر 
یزدانی، فروتن و طالبی را هم 
حفظ می کنیم تا در آینده نیز 

آنها را داشته باشیم.
که  برسیم  روزی  به  کاش  ای 
سخت  اوزان  همه  در  انتخاب 

شود
کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
سنگین  خوب  شرایط  به  آزاد 
کرد  اشاره  ملی  تیم  وزن های 
و گفت: سه کشتی گیر خوب 

یداهلل  هادی،  پرویز  مانند 
داریم  قاسمی  و کمیل  محبی 
دو جوان  یکی  آنها  کنار  در  و 
نظر  زیر  نیز  را  دیگر  خوب 
دان  جام  در  هادی  گرفته ایم. 
کلوف بلغارستان قهرمان شد و 
محبی نیز در آسیایی به مدال 
طال رسید. ضمن اینکه کمیل 
قاسمی در جام جهانی کشتی 
گرفت. در واقع به هر سه آنها 
میدان دادیم و زمانی که چند 
کنار  وزن  در یک  گیر  کشتی 
موفقیت  می کنند  رقابت  هم 
کاش  ای  و  می آید  دست  به 
به روزی برسیم که در هر وزن 
داشته  خوب  نفر  شش  پنج، 
باشیم و کار انتخاب ملی پوش 
شود  سخت  بسیار  ما  برای 
اوزان  برخی  در  متأسفانه  اما 
ملی  تیم  داریم.سرمربی  خأل 
کشتی آزاد در مورد محمدباقر 
مسابقات  پنجم  نفر  یخکشی 
 ۶۱ وزن  در   ۲۰۱۸ جهانی 
مدت  بلند  دوری  و  کیلوگرم 
متأسفانه  گفت:  میادین  از  او 
یخکشی از ناحیه زانو مصدوم 
بوده و به همین خاطر چند ماه 
از مسابقه دور شده است. البته 
و  است  بهتر  او  وضعیت  االن 
نامش را در فهرست اعزامی به 
تورنمنت ایتالیا قرار داده ایم که 
امیدواریم مصدومیتش برطرف 
شود و او را در کنار احسان پور 
داشته  کیلوگرم   ۶۱ وزن  در 

باشیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
در مورد قرار دادن نام هر سه 
ملی  تیم  مدعی  وزن  سنگین 
در فهرست اعزامی به تورنمنت 
ایتالیا گفت: در این چند روزه 
تصمیم خواهیم گرفت که آیا 
ایتالیا  به  این مدعیان  هر سه 

اعزام شوند یا نه؟
را  هزینه ها  همه  ترکمنستان 

داد تا با ما تمرین کنند
اردوی  درباره  پایان  در  او 
کشور  در  که  ملی  تیم 
است  جریان  در  ترکمنستان 
امکانات  ترکمنستان  گفت: 
فضای  و  دارد  نظیری  بی 
فوق العاده عالی برای تیم ملی 
کشتی آزاد در این اردو فراهم 
تمام  ترکمنستان  است.  شده 
هزینه های ما را داده و شرایط 
در  نیز  فوق العاده ای  تمرینی 
اینکه  اینجا مهیا است. ضمن 
چنین  به  ما  گیران  کشتی 
تا  داشتند  احتیاج  شرایطی 
از حاشیه و در مکانی  به دور 
تهران  در  از خانه کشتی  غیر 
اینکه  ضمن  کنند.  تمرین 
ترکمنستان رقیب ما نیست و 
حتی به عنوان حریف تمرینی 
نیز می توانند به کشتی گیران 
ما کمک کنند. در حال حاضر 
برای  که  شاهین  رمضان  نیز 
ترکیه مدال طالی المپیک به 
دست آورد و اصالتاً اهل روسیه 
ملی  تیم  است سرمربی گری 

ترکمنستان را بر عهده دارد.

کشتی به این قهرمانی احتیاج داشت

خبر

قهرمانان پیشکسوت ایران در اسکواش 
مشخص شدند

جدول شماره چهار
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باالي 35  ورزشکاران  قهرماني  هاي  رقابت  دوره  سومین 
سال ایران با نظمي خاص و با استقبالي خوب در دو بخش 
بانوان و مردان در باشگاه انقالب تهران برگزار شد و نفرات 

برتر معرفي شدند
پیشکسوتان  از  جمعي  و  فدراسیون  رییس  حضور  با 
ایران و دیگر مسولین فدراسیون مراسم  مطرح اسکواش 
ایران  پیشکسوتان  هاي  رقابت  دوره  سومین  اختتامیه 
تحت عنوان جام بزرگان در فضایي شاد و صمیمي برگزار 
شد و  قهرمانان مدال و احکام قهرماني و جام قهرماني 
پوشش  تحت  که  مراسم  این  در  شد  اهدا  ها  برترین  به 
کمیته پیشکسوتان برگزار مي شد سلیماني اعالم داشت 
در شرایط کنوني مملکت ما به این اجتماعات بي دغدغه 
بسیار نیازمندیم و  حضور 7۲ شرکت کننده پیشکسوت را 

مایه فخر فدراسیون دانست .
در باالي 5۰ سال:

محمد علي محمدي
مسعود پایدار فر
کوروش فروغان

رضا فضلعلي بترتیب اول تا چهارم شدند
در باالي ۴5 سال:

مجید روحاني
شاهین رمضان زاده نمیني

سید حمید موقر
بهنام مصداقي اول تا چهارم شدند

باالي ۴۰ سال:
محمد اسالمي سعید
امیرحسین شمیراني

سعید شمیسا
مرتضي جودي اول تا چهارم شدند

باالي 35 سال
پویا احمدآبادي

امیر دامري
مهدي خدا کرمي

بیژن زارع
باالي 35 سال بانوان:

الهام زواري
آزاده قنبري

غزاله کمپاني
زهرا طبسي اول تا چهارم شدند.

شایان ذکر است در این رقابت ها دو رییس هیات تهران و 
خراسان شمالي هم شرکت کرده بودند .

افقی:
1-نوه- رمانی نوشته جمال میر صادقی- سفید آذری

2- بسیار ماهر و باتجربه- مظهر سردرگمی- بوی رطوبت
3- زیاده گو- نوعی بیسکوئیت سبک- توانا

4- برشته شده- مته برقی- گوناگونی
5-نرم افزار نقشه کشی- شبیه و نظیر- اسباب سفر

6- مفقود- حواری خائن- ماده قندی که در اغلب میوه ها 
وجود دارد

7- از بند رسته- راضی و قانع- از نام های دوزخ
8- نیرومند کردن- کلید خودرو

9- همسایه- هیدروکربنی مایع برا ی بیهوشی- زالزالک
10- همنشین-  کدورت و رنجش- همه را شامل می شود

11- زیرکی- مخفی- به سختی یافت می شود
12-گنجینه- میانگین- عددی دو رقمی

خودروی  گشاد-  دهان  دیگ  شده-  کباب  و  برشته   -13
زرهی

14- مشک- همبازی هاردی- نوعی شیرینی خشک و نازک
داروی  ها-  آیینی سامورایی  ویتنام- خودکشی  عید   -15

بیهوشی

عمودی
ازدواج  سن  به  که  دختری  بازیگران-  صورت  آرایش  صدایی-  1-بی 

رسیده است
2- سند رسمی حمل بار- روزنامه چاپ ترکیه

3- شادابی- قتل از روی ترحم 
4- انحراف- نیروها- حلقه نورانی اطراف چیزی

5- غذای بیمار- کنایه از تعجب شدید یا غافلگیر شدن است- نغمه
6- خالکوبی- فراق- با اهمیت- تکرار حرف دوازدهم

7- کشته شده در راه خدا- فرمان دوچرخه- ترقی و پیشرفت
8- دستور- نوعی سیب زمینی

حساب  دفتر  داشت-  عهده  بر  را  )س(  مریم  حضرت  سرپرستی   -9
روزانه- سرسرای ورودی

10- خاندان- دارای پای معیوب- آبشار دیدنی لرستان- بسیار درخشان
11- کامل و تمام- مثنوی عرفانی سروده عطار نیشابوری- نت آخر

12- مهربانی- صورت اندوه- خوراکی از فیله گوساله 
13- جزیره ای در خلیج فارس- پایتخت کانادا

14- بزرگترین مجمع الجزایر جهان- ترک دنیا و عبادت برای  آمرزش  
گناهان

15- سوره صد و یکم قرآن- خوب و پسندیده- پزشک

کشتی
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استان تهران
گزارش

فرماندار بهارستان خبر داد : ارتقای دو 
متری سرانه فضای سبز شهرستان بهارستان

اقدامات صورت گرفته در سال گذشته  با   : بهارستان گفت  فرماندار 
سرانه فضای سبز شهرستان به میزان دو مترمربع ارتقا یافت .

به گزارش اتفاق روز ، بیژن سلیمان پور افزود : فضای سبز شهرستان 
بهارستان در سال ۹۷ با احداث چندین بوستان شامل بوستان خلیج 
فارس نسیم شهر ، بوستان محله حصارک پایین نسیم شهر ، فاز سوم 
بوستان نهج البالغه شهر صالحیه و تعدادی بوستان محلی در سطح 

شهرها و روستاها افزایش چشمگیری پیدا کرد .
وی ادامه داد :  با اقدامات انجام شده  که سرانه فضای سبز شهرستان 

از۷و نیم متر مربع در سال ۹۶به ۹ و نیم متر مربع ارتقا پیدا کرد.
فرماندار بهارستان با بیان اینکه هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم 
خاطرنشان کرد : در تالش هستیم در سالجاری نیز سرانه فضای سبز 

بهارستان را با کمک شهرداری ها و دهیاری ارتقا ببخشیم .

رفت  برون  راه  گفت:  تهران  استاندار 
و  انسجام،وفاق  گرو  در  ها  توطئه  از 
و  اساسی  قانون  وحدت در چارچوب 
همچنین تحقق شعار رونق تولید در 
اقتصاد  کردن  مردمی  با  جاری  سال 
همایش  روز،  اتفاق  گزارش  به  است. 
در  انسانی  سرمایه  نقش  روزه  یک 
حضور  با  امروز  صبح  تولید  روند 
رفاه  و  کار  تعاون  وزیر  شریعتمداری 
استاندار  بندپی  محسنی  اجتماعی، 
نمایندگان  وکیلی  و  موسوی  تهران، 
شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
اسالمی، مرسلپور فرماندار شهرستان 
این  جمعه  امام  نوروزی  اسالمشهر، 
استانی  مسئولین  سایر  و  شهرستان 
و محلی در مرکز همایش های ملی 
سازمان  در  رضا  امام  المللی  بین  و 
منطقه  صنعتی  و  علمی  پژوهشهای 

احمدآباد مستوفی برگزار شد.
استاندار  بندپی  محسنی  انوشیروان 
این همایش ضمن تبریک  تهران در 
و  کارگر  روز  فرارسیدن  مناسبت  به 
هفته معلم اظهار داشت: برگزاری این 
با چنین  همایش و کارگاه یک روزه 
محتوا و موضوعی می تواند در شرایط 
کنونی نقش موثری در گشودن گره 

های حوزه تولید ایفا کند.
انقالب  پیروزی  بدو  افزود:از  وی 
های  توطئه  جهانی  استکبار  اسالمی 
بی شماری را علیه مردم شریف ایران 
تدارک  اسالمی  شکوهمند  انقالب  و 
شرایط  در  و  اکنون  اما  بود  دیده 
فعلی از همه اهرم های خود در ابعاد 
روانی اقتصادی و سیاسی علیه نظام و 

انقالب استفاده می کند. 
برون  راه  یادآور شد:  بندپی  محسنی 
رفت از این توطئه ها در گرو انسجام 
قانون  و وفاق و وحدت در چارچوب 
اساسی و همچنین تحقق شعار رونق 
تولید در سال جاری با مردمی کردن 

اقتصاد خواهد بود. 
تهران  استان  در  دولت  عالی  مقام 
خاطرنشان کرد: اکنون میزان صادرات 

نفت کشور به حداقل خود رسیده و 
بر این اساس باید تحقق شعار اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک رویکرد درون 
زا را به جد دنبال کنیم. همچنین باید 
در عرصه تولید و اقتصاد، تقویت نقش 
کارگران کارفرمایان و سیاست گذاران 
حوزه کسب و کار را به صورت توأمان 

در نظر بگیریم. 
داشت:کشور  عنوان  تهران  استاندار 
عزیز ما ویژگی های ارزشمندی را در 
ابعاد مختلف دارد و می توان با نهادینه 
کردن رونق تولید و کسب و کار این 
را  امید  و  را برجسته کرده  ویژگی ها 
در مردم تقویت کرد. همان گونه که 
درستی  به  جمهور  محترم  ریاست 
میزان  همان  به  باید  داشتند  اشاره 
ایران  شکست  به  امید  دشمن  که 
بر  غلبه  امید  باید  نیز  ما  بسته  عزیز 
این توطئه ها را در میان آحاد جامعه 

ایجاد کنیم.
کرد:برنامه  تصریح  بندپی  محسنی 
و  فعال  نیمه  واحدهای  شناسایی 
با  تهران  استان  سطح  در  تعطیل 
دولت  و  شده  آغاز  جدی  انسجام 

تمامی سیاستگذاری خود را با رویکرد 
و  حمایت  راستای  در  عمل  و  اقدام 
همراهی تولید و فعالیت های تولیدی 
استانداری  در  است.  کرده  بسیج 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  نیز  تهران 
جلسات منظمی را تشکیل داده و به 
صورت مداوم و مستمر نسبت به حل 
مشکالت کارفرمایان و فعاالن تولیدی 

اقدام می کند.
سال  شد:در  یادآور  بندپی  محسنی 
اعتباری  محترم  مجلس  گذشته 
بالغ بر یک و نیم میلیارد دالر را در 
راستای رونق بخشی به کسب و کار 
روستایی با حداقل بهره در نظر گرفت 
که همین مهم به افزایش ۳۰ درصدی 
اشتغال روستایی منجر شد از همین 
روستاییان  ماندگاری  شرایط  باید  رو 
در  و  کرده  فراهم  خود  زادگاه  در  را 
روستایی تالش  رونق فضای  راستای 

کنیم.
موجود  اشتغال  حفظ  داد:  ادامه  وی 
از ایجاد اشتغال جدید برای ما اولی تر 
است. بر این اساس ما باید کارفرمایان 
و سرمایه گذاران را با توجه به مزیت 

های نسبی هر منطقه نسبت به حفظ 
ایجاد  آن  از  پس  و  موجود  اشتغال 

اشتغال جدید ترغیب کنیم.
ادامه  در  همچنین  تهران  استاندار 
مترو  ساخت  روند  به  اشاره  ضمن 
با  کرد:  خاطرنشان  نیز  اسالمشهر 
و  مجلس  محترم  نمایندگان  اهتمام 
همکاری فرماندار و شهردار اسالمشهر 
ونیز نگاه ویژه دکتر نوبخت در سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی نسبت به این 
عمومی  مطالبه  یک  عنوان  به  پروژه 
که  شده  فراهم  شرایطی  اکنون 
عملیات اجرایی آن آغاز و روند ساخت 

نیز با سرعت قابل قبول پیش برود.
وی همچنین در پایان نیز ضمن اشاره 
به ایجاد فرصت های شغلی در سطح 
یادآور  تهران در سال گذشته  استان 
شد: بالغ بر ۸۴ هزار فرصت شغلی در 
سال ۹۷ در سطح استان تهران ایجاد 
شد که سهم شهرستان اسالمشهر به 
شغل   ۹۶۶۰ برتر  شهرستان  عنوان 
بوده است و امیدواریم در سال جاری 
نیز نسبت به ارتقاء و افزایش این مهم 

اقدام کنیم.

امید غلبه بر توطئه دشمنان را در جامعه 
ایجاد کنیم

شهردار رباط کریم نقش مشارکت مردم را 
مانند  اداره سازمان های خدمات رسان  در 
شهرداری را بسیار موثر دانست و خواستار 
همکاری های بیشتر شهروندان با شهرداری 

در انجام تعهدات دو سویه شد.
محمد  سید  دکتر   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
های  درآمد  محل  اینکه  بیان  با  میرزمانی 
شهرداری از پرداخت عوارضی است که مردم 
به واسطه اقدامات اقتصادی شان در سطح 
شهر پرداخت می کنند ، گفت : همه باید 
در انجام مسئولیت هایشان متعهد باشند تا 
در سطح  را  خود  خدمات  بتواند  شهرداری 
را  عمرانی  های  طرح  و  داده  انجام  شهر 

تعریف و اجرایی نماید .
وی افزود : ارائه آموزش های شهروندی به 
های  زمینه  تواند  می  کارآ  و  جامع  صورت 
مناسبی را برای مشارکت شهروندان در امور 
شهری و همکاري آنان با مسئوالن شهری به 

منظور اداره هرچه بهتر زندگي فراهم کند.
اینکه  به  اشاره  با  کریم  رباط  شهردار 
مشارکت  و  مردمی  گذاران  سرمایه  حضور 
شهروندان خود آن منطقه نقش مهمی در 
شهر  آن  فرهنگی  و  اقتصادی  ارتقا  و  رشد 
دارد ، خاطرنشان کرد : جذب مشارکت های 
سطح  در  گذاری  سرمایه  جذب  و  مردمی 
شهر از مهم ترین عوامل ایجاد درآمد های 
پایدار در سطح شهر است که هر چند ایجاد 
باید  ولی  است  بر  زمان  پایدار  های  درآمد 

بستر آن فراهم گردد.
دکتر میرزمانی تصریح کرد : آنچه می تواند 
عملکرد  بهتر  هرچه  شدن  بارور  موجب 
افزایش  باشد،  رسان  خدمات  های  دستگاه 
مسائل  با  شهروندان  آشنایی  و  آگاهی 
راستا  این  در  تا  است  شهر  ناپذیر  اجتناب 
نسبت  را  اجتماع  عضو  هر  تعهدات  بتوان 
پیشرفت  نهایت  در  و  مشخص  جامعه  به 

همگانی را سرلوحه کار قرار داد .
وی در پایان با اشاره به اهمیت مردم و نقش 
آن ها در پیشرفت و توسعه شهری و خط 
ارتباطی میان آن ها و شهرداری اشاره کرد 
و خاطر نشان کرد : نگاه باید از سوی مردم 

باشد و کمک کنیم با ارتباط صحیح و انتقال 
نظرات و پیشنهادات به شهرداری پلی میان 
بتوان  تا  باشند  اجرایی  های  نهاد  و  مردم 
سرعت بهبود مسایل و پیشرفت روز افزون 
را هر چه بیشتر در سطح شهر شاهد باشیم .

شهرداری ها نیازمند مشارکت مردمی و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند

گزارش

تقدیر از شهردار قرچک توسط دبیر کل خانه 

کارگر کشور به خاطر حمایت از جامعه کارگری

به گزارش اتفاق روز، در متن تقدیرنامه علیرضا محجوب نماینده مجلس 
و دبیر کل خانه کارگر کشور به شهردار قرچک آمده است؛ انجام هر 
بزرگ  خانواده  ویژه  به  ایران  بزرگ  ملت  و  مردم شریف  به  خدمتی 
کارگری افتخاری است بس بزرگ که به نعمت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران ممکن شده است و تالش ها و خدمات ارزنده جنابعالی 
به این شهر درخور تحسین و توجه به قشر کارگر شایسته بهترین 
قدردانی ها، لذا رجاء واثق دارم که با بهره مندی از اراده مرصوصتان در 
راه تحقق منویات  مقام معظم رهبری در سال رونق تولید نهایت تالش 

خود را به کار خواهید بست.
به پاس این خدمات گران بها مصداق آیه شریفه لم یشکر المخلوق و 
لم یشکر خالق از حمایت های بی دریغ و خدمت صادقانه تان به جامعه 
کارگری و شهر قرچک صمیمانه تشکر و توفیقات روزافزون برایتان 

آرزومندم.
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تقدیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان تهران 
و شهرستان بهارستان از شهردار صالحیه

از  بهارستان  شهرستان  و  تهران  استان  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد 
مهندس قربانی شهردار صالحیه تقدیر کرد.

و  تهران  استان  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  روز،  اتفاق  گزارش  به 
شهرستان بهارستان از مهندس قربانی شهردار صالحیه تقدیر کرد.

سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  رئیس  و  فرماندار  پور  سلیمان  بیژن 
شهرستان بهارستان و دالور بزرگ نیا مدیرکل و دبیر ستاد اجرایی 
خدمات سفر استان تهران از عملکرد مهندس قربانی شهردار صالحیه 
ایام  و مسافرانی که در  در جلب حداکثری رضایتمندی گردشگران 
نوروز ۱۳۹۸ از شهرستان بهارستان دیدار داشتند با اهداء لوحی تقدیر 

کردند.
در متن این تقدیر نامه آمده است:

جناب آقای علیرضا قربانی
شهردار محترم صالحیه

بی تردید رشد و توسعه صنعت گردشگری مدیون تالش خالصانه و 
تفکر و تفکر مدبرانه و بی شائبه مدیران و کارگزارانی است که دانش 
تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای توسعه و تعالی این 
سرزمین، همیشه سرافراز داده اند. بدینوسیله از زحمات و تالشهای 
جنابعالی در جلب حداکثری رضایتمندی گردشگران و مسافرانی که 
در ایام نوروز ۱۳۹۸ از شهرستان بهارستان دیدار داشتند کمال تشکر 
و قدردانی را دارم، امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

در خدمت به مردم عزیز ایران اسالمی پیروز و سربلند باشید. 
سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  رئیس  و  پور_فرماندار  سلیمان  بیژن 

شهرستان بهارستان
نیا_مدیر کل و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان  دالور بزرگ 

تهران
گفتنی است مهندس قربانی در سال گذشته نیز در راستای تسهیل 
سفرهای نوروزی و ارائه خدمات به مسافران و شهروندان مورد تقدیر 

استاندار و معاون سازمان گردشگری قرار گرفته بود.

مهندس طاهری در جلسه شورای اداری:
هیچ هدفی بجز خدمت صادقانه به مردم و
 گره گشایی از مشکالت مورد قبول نیست

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در سومین جلسه شورای اداری 
شهرستان شهریار اختصاصی شهر شاهدشهر گفت: هیچ هدفی بجز خدمت 
صادقانه به مردم و گره گشایی از مشکالت مورد قبول نخواهد بود و قطعا 
نارضایتی مردم و خداوند را بدنبال خواهد داشت. به گزارش اتفاق روز؛ سومین 
جلسه شورای اداری شهرستان شهریار به ریاست مهندس طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار و با حضور مهندس محمودی نماینده مردم شهرستانهای 
شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی، دکتر واثقی معاون برنامه 
عبدالعلی  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  فرنیاپور  توسعه،  و  ریزی 
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار، شهردار و رئیس 
محل  در  شهریار،  شهرستان  ادارات  روسای  و  شهر  شاهد  اسالمی  شورای 

شهرداری شاهدشهر برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ در ابتدا مصوبات جلسه گذشته شورای اداری اختصاصی 
شهر شاهدشهر پیگیری و درصد پیشرفت و روند اجرایی شدن آنها بررسی 
شد و در ادامه هر یک از مسئولین و روسا به ارائه گزارشی از اقدامات مرتبط 
و بیان نقطه نظرات خود در رابطه با مسائل مطرح شده پرداختند.در ادامه 
مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با تبریک به مناسبت هفته معلم، 
روز شوراها و روز کارگر، با تاکید بر اینکه نیاز است امسال بصورت مضاعف 
وقت گذاشته شود گفت: امسال سال انتخابات است و کشور به تنها چیزی که 
نیاز دارد وجود مردم است، لذا ما باید با اقدامات مناسب، بیش از گذشته امید 
را در جامعه ایجاد و تزریق کرده و با تمام توان بکوشیم تا توقع به حق مردم 
که حل مسائل و مشکالت میباشد را برطرف نماییم.نماینده عالی دولت در 
شهرستان شهریار با بیان اینکه امسال با وجود تمام شرایط سخت و مشکالت 
زدگان  سیل  به  کمک  راه  در  مردم  که  دیدیم  داشت  وجود  که  ای  عدیده 
شتافتند و در تمام صحنه های دیگر دست از عقاید خود برنداشته و از اصول 
انقالب کناره گیری نکردند در ادامه افزود: این مردم، الیق کار و تالش شبانه 
روزی و خاصالنه مسئولین هستند، لذا بدین صورت میتوان در این اوضاع و 
شرایط دشواری که ناشی از تحریم و فشارهای مختلف استکبار جهانی میباشد 
فرایند ساخت  به  اشاره  با  نمود.مهندس طاهری  ایجاد  موثر  و  مثبت  تغییر 
مخزن آب در شاهد شهر که میتواند تا ۱۵ سال آینده نگرانی از بابت آب این 
منطقه را تسهیل کند در ادامه اظهار داشت: با وجود شهردار جوان و خوش 
فکر این شهر، اقدامات بسیار خوب دیگری انجام و در دست اقدام است و لذا 
ما همانطور که تا به امروز درصد اجرایی شدن مصوبات را تا ۷۰ درصد براورد 
کرده ایم انتظار داریم این درصد با سرعت و کیفیت بیشتر و بهتری پیش برود 
و ما نیز همواره بر اقدامات و امور شهرها و روستاها بصورت مستمر نظارت 
خواهیم داشت. فرماندار شهریار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
این پروژه، ما  با  رابطه  امام خمینی)ره( تصریح کرد: در  بیمارستان  موضوع 
نمیخواهیم پرده ها کنار برود و مقصرها مشخص شوند که آن زمان قضاوت به 
مردم سپرده شود و اگر هر کاری انجام شود امتیازی برای مجموعه اجرایی در 

بین مردم محسوب شده و رضایتمندی آنها را بدنبال خواهد داشت.
مهندس طاهری با بیان اینکه ما همواره در طول مدتی که مسئولیت گرفته ایم 
بدنبال التیام زخم های کهنه بر پیکر شهرستان بوده و خواهیم بود خاطرنشان 
کرد: به عنوان مثال آزاد سازی حرائم رودخانه ها که در کمتر جایی انجام 
میشد و تنها امسال بواسطه سیل عده ای را به فکر انداخته بود، ما بصورت 
مستمر این قضیه را از ابتدا پیگیری کردیم و اقدامات پیشگیرانه بسیار خوبی 
به انجام رساندیم که از بروز اتفاقات ناگوار محتمل جلوگیری کنیم، همچنین 
اگر وضعیت مدرسه سازی را طبق مستندات بر روی نمودارها بررسی کنید، 
در سال اخیر نقطه عطفی در این مورد مشاهده خواهید کرد و ما بصورت کامال 
ملموس، رشدی مطلوب را در بحث افزایش فضاهای آموزشی تجربه کرده ایم 
که بواسطه تالش و همکاری مسئولین به منظور برداشتن موانع با شیوه های 
مختلف بوده است.سپس مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار به بیان 
مصوبات جلسه پرداخت و گفت: درخواست مدرسه پور قاسمی قدیم باید از 
طرف شورای شهر و شهرداری شاهدشهر ارائه شود و زمین مقرر شده برای 
ساخت مدرسه جدید تحویل آموزش و پرورش شود؛ چاه آب شاهدشهر هر چه 
سریعتر با اقدامات مناسب به نتیجه برسد و اگر نیاز است دبی آن زیاد شود، 
ظرف مدت مشخص انجام بگیرد؛ آب تصفیه خانه به کشاورزی ما برگردد و 
با نشستی که در این رابطه در فرمانداری برگزار میشود باید به جمع بندی 
واحدی برسیم که پساب های تخصیص یافته، به زمینهای کشاورزی بازگردد.

این  و  شود  پیگیری  جدی  بصورت  شاهدشهر  در  اورژانس  داد:  ادامه  وی 
به منظور  تقسیمات کشوری  انجام شود؛ جلسه  فطر  تا عید  افتتاحیه مهم 
انطباق این شهر با شهرستان در فرمانداری برگزار شود؛ زمین های کمیته 
امداد به تفیکیک مشخص و نامه آنها زده شود و مبالغ مورد نیاز برای افتتاح 
استخر در شاهدشهر برآورد و به ما اعالم شود تا بتوانیم از منابع موجود و یا 

مبالغ ارزش افزوده، بودجه مورد نیاز آنرا تامین کنیم.

تکریم  آیین  در  کریم  رباط  فرماندار 
روستای  و  شهر  اسالمی  شوراهای  از 
ارتباطی  حلقه  گفت:  شهرستان 
شوراها  نهاد  در  مردم  و  حاکمیت 
محقق شد و شوراها نماد مردمساالری 
روز،  اتفاق  گزارش  به  هستند.  دینی 
سید مهدی ساداتی در  آیین تکریم 
روستای  و  شهر  اسالمی  شوراهای  از 
مدیر  پرندوار  با حضور  که  شهرستان 
کل روستایی استانداری تهران ، حجت 
امام جمعه  ترابی  والمسلمین  االسالم 
، شهرداران و جمعی از اعضای شرای 
افزود:  شد  برگزار  روستایی  و  شهر 
اولویت  در  باید  شوراها  قانون  اصالح 

قرار گیرد.
رونق  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  نیز  را  تولید 
امسال  شعار  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
که از سوی مقام معظم رهبری به نام 
سال رونق تولید نامگذاری شده است 
بازگشت  برای  الزم  های  بستر  باید 
در  و  شود  فراهم  روستاها  به  مردم 

باغی رونق  و  تولید محصوالت زراعی 
چشمگیری را شاهد باشیم.

مدیر  را  دهیاران  و  شهرداران  وی 
اجرایی در شهر ها و روستا ها برشمرد 
و ابراز داشت: اعضای شورا باید اجرای 
و  را سربوحه خود در مصوبات  قانون 
که  زیرا  دهند  قرار  مردم  به  خدمت 
در  مردم  و  حاکمیت  ارتباطی  حلقه 

نهاد شوراها محقق شده است.
به  اشاره   ضمن  ادامه  در  ساداتی 
تاکید   ، سالجاری  پایان  در  انتخابات 
انتخابات شرف  کرد: صالبت برگزاری 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است و 
اعضای شورا نردبان ترقی هیچ فردی 
را  مردم  خدمتگزاری  و  نگیرند  قرار 

افتخار خود بدانند.
نماینده عالی دولت در شهرستان رباط 
کریم همچنین یادآور شد: شوراها بر 
تمامی فعالیت های اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی باید نظارت داشته باشند و 
با خرد جمعی موجب توسعه و آبادانی 

شهر و روستا گردند.

االسالم  مراسم حجت  این  ابتدای  در 
رباط  جمعه  امام  ترابی  والمسلمین 
کریم به ویژگی مومنین اشاره و اذعان 
کرد: مشورت و خرد جمعی که منجر 
به استفاده از تجارب دیگران می شود 
به کمترین  انجام کارها  را در  و خطا 
از ویژگی های مومن  میزان میرساند 
آن  به  شورا  سوره  در  قرآن  که  است 

تاکید دارد.
را  اسالمی  جمهوری  نظام  ایشان 
نظامی مردمی دانست و بیان داشت: 

و  حضور  با  اسالمی  جمهوری  نظام 
مشارکت همیشه مردم پا برجاست و 
تعیین سرنوشت خود نقش  مردم در 

مهمی دارند.
روستایی  امور  کل  مدیر  پرندوار 
این  ادامه  در  نیز  تهران  استانداری 
مردم،  مشارکت  کرد:  تصریح  مراسم 
و  پذیری  نقد  قانون،  مر  رعایت  الزام 
عدالت اجتماعی باید بعنوان مشخصه 
شوراهای  در  مردم  خدمتگزاران 

اسالمی مورد توجه باشد.

حلقه ارتباطی حاکمیت و مردم در نهاد شوراها محقق شد

بهار پروژه های عمرانی در صالحیه
 با ۳۵ میلیارد بودجه

محمدرضا دهقان نیری گفت : بودجه شهرداری صالحیه در سال جاری 
به میزان ۳۵ میلیارد تومان جمع بندی شده است که ۷۰ درصد از این 

بودجه صرف پروژه های عمرانی خواهد شد.
به گزارش اتفاق روز، محمدرضا دهقان نیری گفت : بودجه شهرداری 
صالحیه در سال جاری به میزان ۳۵ میلیارد تومان جمع بندی شده 
است که ۷۰ درصد از این بودجه صرف پروژه های عمرانی خواهد شد.

اینکه در سال ۱۳۹۳ بودجه  با بیان  رئیس شورای اسالمی صالحیه 
با رشد ۲  با ۱۲ میلیارد تومان طراحی و در سال ۱۳۹۷  شهرداری 
برابری به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است افزود : بودجه های پیش 
بینی شده در همه این سالها بطور متوسط " ۵ ماه " زودتر از پایان 

سال تحقق یافته است .
دهقان نیری در ادامه بر همدلی مجموعه مدیریت شهری برای رونق 
کیفیت زندگی شهروندان تاکید کرد و اجرای یکصد پروژه زیرساختی 
و تحول آفرین را کارنامه اعتماد مردم به خدمتگزاران خود دانست 
و افزود : طی سال ۹۸ نیز با پیش بینی بودجه ۳۵۰ میلیارد ریالی 
امیدواریم در تعریف و اتمام پروژه های جاری،بویژه خروج صالحیه از 
بن بست از طریق تکمیل پل وحدت در مسیر کمربندی صالحیه به 

شهرک  واوان،مهمترین نیاز پیش روی شهر را مرتفع کنیم .

نیمه  اول اردیبهشت 1398
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کمیته تحقیقات »رابرت مولر« در زمینه رابطه 
»دونالد ترامپ« و روسیه پرونده ای گشوده شده 
ای است که دموکرات ها از همان ابتدا به نتیجه 
نهایی آن برای تحت فشار قرار دادن کاخ سفید 
دل بسته اند. مولر گزارش 448 صفحه ای خود 
را پس از نزدیک به دو سال تمام کرد و آن را 
به وزارت دادگستری تحویل داد. براساس قانون، 
وزیر دادگستری هم نتیجه نهایی تحقیقات را در 
قانونگذاران  و  افکار عمومی  به  گزارشی خالصه 
صفحه   4 گزارش  محتوای  کرد.  ارائه  آمریکایی 
ای »ویلیام بار« وزیر دادگستری و دادستان کل 
اتهامی  هیچ  تقریبا  که  بود  ای  گونه  به  آمریکا 
مهمی را علیه رئیس جمهوری آمریکا تایید نمی 
موارد  بیشتر  در  ترامپ  که  مدعی شد  بار  کرد. 
آن  روند  از  اطالعی  یا  بوده  گناه  بی  یا  اتهامی 
به هیچ  ها  دموکرات  این حال  با  است.  نداشته 
عنوان راضی نشدند و بر ناقص و نادرست بودن 
تاکید کردند.  از تحقیقات مولر  چنین تفسیری 
دموکرات ها به ویژه نمایندگان کنگره به همین 
نشده  ویرایش  و  کامل  گزارش  خواستار  دلیل 
)بدون سانسور( هستند و بارها از طریق کمیته 

قضایی آن را تقاضا کرده اند. 
از  آمریکا  کل  دادستان  اساسی،  قانون  براساس 
می  انتخاب  کشور  این  جمهوری  رئیس  سوی 
شود. نوع برخورد و حمایت ویلیام بار از ترامپ و 
مصلحت اندیشی های وی به نفع جمهوریخواهان، 
اکنون به اندازه ای آشکار است که حتی انتقاد 

رابرت مولر تنظیم کننده تحقیقات را برانگیخت. 
مولر از نحوه جمع بندی گزارش نهایی از سوی 
وزیر دادگستری ابراز نارضایتی کرد و در یک نامه 
به بار، وی را به درک نادرست از گزارش متهم 
کرد. مولر حتی از دادستان کل آمریکا درخواست 
تنها بخش خالصه گزارش مبسوط وی  تا  کرد 
تقاضا  این  اما  کند  منتشر  به صورت خالصه  را 
نگرفت.  قرار  دادگستری  وزیر  توجه  مورد  نیز 
که  بود  قرار  اگر  دارند  تاکید  هم  ها  دموکرات 
تحقیقات  نبایست  شود  شناخته  بیگناه  ترامپ 
مولر 22 ماه به طول می انجامید. ویلیام بار که 
قضایی  کمیته  استماع  جلسه  در  پیشتر حضور 
مجلس نمایندگان را رد می کرد روز چهارشنبه 
گذشته در جلسه ای با این کمیته شرکت کرد اما 
هیچ سخنی از نامه مولر و انتقادات وی به میان 
نیاورد. با افشای این نامه و مشخص شدن پنهان 
از  اما نمایندگان کنگره  کاری وزیر دادگستری، 
سواالت  به  هم  سنا  مجلس  در  تا  خواستند  بار 
و  از گزارش  ارزیابی وی  نوع  سناتورها در مورد 
ماهیت تحقیقات پاسخگو باشد. وزیر دادگستری 
از این کار سرباز زد و از سوی چهره های برجسته 

دموکرات ها به دروغ و دورویی متهم شد. 
»نانسی  سوی  از  ها  واکنش  تندترین  از  یکی 
پلوسی« نشان داده شد. رئیس دموکرات مجلس 
ها  آمریکایی  همه  خواندن  برابر  با  نمایندگان 
به دلیل  دانستن وی  از مجرم  قانون،  مقابل  در 

دروغگویی به کنگره سخن گفت.

اوج گیری جنگ دموکرات ها و 
کاخ سفید

سکه و دالر باز هم شگفتی ساز شدند!

های  تاکسی  رانندگان 
اوبرو  جمله  از  اینترنتی 
چهارشنبه  روز  لیفت  و 
نسبت به وضعیت شغلی 

خود اعتصاب می کنند.
در  رویترز،  از  نقل  به 
رانندگان  آتی  روزهای 
شرکت تاکسی اینترنتی 

اوبر در نیویورک نسبت به وضعیت شغلی 
در  اعتراض  این  اعتصاب می کنند.  خود 
تصمیم  اوبر  که  شده  برنامه ریزی  حالی 
بورس  در  خود  سهام  اولیه  عرضه  دارد 

نیویورک را آغاز کند.
به هرحال دلیل اعتراض رانندگان شرایط 

ناعادالنه استخدام اعالم شده است.
اعتراضات در حقیقت نشان دهنده  این 
کاهش  برای  اوبر  چالش های  از  یکی 

و  رانندگان  هزینه های 
از  و  سوددهی  به  دسترسی 
دستمزد  پرداخت  دیگر  سوی 
برای حفظ  رانندگان  به  کافی 

خدمات آنان است.
در همین راستا رانندگان اوبر، 
اپلیکیشن های  دیگر  و  لیفت 
چهار  روز  اینترنتی  تاکسی 
شنبه به مدت 2 ساعت اعتصاب می کنند.

شیکاگو،  سانفرانسیسکو،  در  رانندگان 
و  فیالدلفیا  دیگو،  سن  لس آنجلس، 
شرکت  اعتصاب  این  در  واشنگتن 
نیویورک  تاکسیرانی  می کنند.اتحادیه 
امنیت  خواهان  رانندگان  کرده  اعالم 
شغلی، درآمد بهتر و محدود کردن سهم 
شرکت های تاکسی اینترنتی از کرایه های 

دریافتی است.

رانندگان تاکسی های اینترنتی در 
سراسر آمریکا اعتصاب می کنند
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سرمایه انسانی پیشران توسعه همه جانبهتحلیل 
ریزی  برنامه  مستلزم  پایدار  توسعه  تحقق   
منسجم، رفع نواقص و خالء های موجود میان 
امر است.  این  نهادها و سازمان های متولی در 
هر چند گام هایی در این زمینه برداشته شده 
اما کافی نبوده و اثرگذاری چندانی دربر نداشته 

است.
 آموزش و پرورش نقش اصلی در تربیت نیروی 
مدنظر  اصلی  مولفه  اساس  این  بر  دارد.  انسانی 
کشورها در پیشرفِت همه جانبه توجه به تربیت، 

رشد و ارتقای نیروی انسانی است. 
که  کشوری  عنوان  به  نیز  اسالمی  جمهوری 
پیشرفت همه جانبه را دنبال می کند همواره بر 
نقش نیروی انسانی به عنوان پایه اصلی رسیدن 
به پیشرفت تاکید داشته است. در این میان نقش 
آموزش و پرورش به عنوان جهت دهنده اصلی 
در ارتقای نیروی انسانی بر هیچ کسی پوشیده 

نیست. 
همانگونه که رهبر انقالب اسالمی هفته گذشته 
در دیدار جمعی از فرهنگیان سراسرکشور نقش 
اساسی  نقش  را یک  پرورش  آموزش  و  و  معلم 
برشمردند و خاطرنشان کردند: مهمترین سرمایه 

برای یک ملت، سرمایه انسانی است. 
پیش از این نیز رهبر معظم انقالب سال گذشته 
امید  بر  تاکید  با  راهبردی  و  مهم  بیانیه ای  در 
در  بی بدیل جوانان  نقش  و  آینده  به  واقع بینانه 
برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب 
به جوانان و آینده سازان ایران مقتدر، الزامات این 
جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسی بیان کردند. 
مهم ترین  که  بود  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
ظرفّیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد 
و  ایمانی  اصیل  و  عمیق  زیربنای  با  کارآمد  و 
که  40  سال  زیر  جوان  جمعّیت  است.  دینی 
بخش مهّمی از آن نتیجه ی موج جمعّیتی ایجاد 
ارزشمندی  فرصت  است،   60 دهه ی  در  شده 

 36 است.  کشور  برای 
سنین  در  نفر  میلیون 
میانه ی 15 و 40 سالگی، 
نزدیک به 14 میلیون نفر 
عالی،  تحصیالت  دارای 
در  جهان  دّوم  رتبه ی 
و  علوم  دانش آموختگان 
جوانانی  انبوه  مهندسی، 
انقالبی  روحیه ی  با  که 
رشد کرده و آماده ی تالش 
و  کشورند،  برای  جهادی 
جوانان  چشمگیر  جمع 
که  اندیشمندی  و  محّقق 
و  علمی  های  آفرینش  به 
فرهنگی و صنعتی و غیره 
ثروت  اینها  دارند؛  اشتغال 
است  برای کشور  عظیمی 
که هیچ اندوخته ی ماّدی با 
آن مقایسه نمی تواند شد. 
در واقع دستیابی به مزیت 
اثربخشی  و  پایدار  رقابتی 

برخودار است.  اهمیت  باالترین  از  انسانی  منابع 
انسانی  سرمایه  پردازان  نظریه  اساس  این  بر 
مهارت،  صورت  به  انسانی  سرمایه  که  معتقدند 
و  است  یافته  تجسم  افراد  در  تخصص  و  دانش 
سطح تولیدات، کیفیت خدمات و میزان درآمد را 
افزایش داده و بسیاری از رویه های آن ها را در 

زندگی متاثر می سازد. 
و  ابعاد  مهمترین  از  انسانی  سرمایه  طرفی  از 
است  اقتصادی  رشد  در  موجود  های  ظرفیت 
که در رفع نابرابری ها نقش عمده ای دارد. به 
از  یکی  عنوان  به  انسانی  سرمایه  دیگر  عبارتی 
مهمترین عوامل موثر در رشد اقتصادی می تواند 

نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد. 

از نظر تاریخی نیز نخستین مفهوم و عامل تاثیر 
گذار بر رشد اقتصادی در الگوهای رشد بر اساس 
انباشت سرمایه فیزیکی تبیین می شد، به گونه 
ای که هر چه تراکم سرمایه فیزیکی در کشوری 
بیشتر بود، انتظار می رفت رشد اقتصادی آن هم 
افزایش یابد. تجربه کشوری پیشرفته و مطالعات 
در  کشورها  اقتصادی  رشد  زمینه  در  مختلف 
طول زمان یا در میان کشورها نشان می دهد که 
توضیح نرخ رشد اقتصادی فقط از طریق عوامل 
مرسوم مانند سرمایه مادی تنها منطق درستی 
ندارد، بر این اساس سرمایه انسانی باید به عنوان 

یک متغیر اصلی وارد مدلهای رشد شود.
بنابر این از اصلی ترین سیاست گذاری هایی که 

کشورها دنبال می کنند جذب، حفظ، نگهداری و 
ارتقای نیروی انسانی به عنوان بن مایه و شالوده 
پیشرفت پایدار است. در این میان نیز نخبگان 
نقش  توسعه  موتور  پیشران  و  پیشگام  مثابه  به 
این حال طی سال  با  ایفا می کنند.  بی بدیلی 
های گذشته برخی نخبگان کشور بار سفر بسته 

و راهی دیگر کشورها شده اند.
امروز در دنیا منابع طبیعی را ثروت نمی دانند، 
بلکه نیروی انسانی را منبع ایجاد ثروت می دانند. 
انداز  چشم  و  راه  نقشه  که  زمانی  تا  بنابراین 
نیروی  از  بهینه  استفاده  زمینه  در  مشخصی 
انسانی ترسیم نشود، از سرعت پیشرفت کاسته 

شده و مسیر پیشرفت ناهموار می شود.

گروهی از محققان انگلیسی سعی دارند 
نانوایان  به  مصنوعی  هوش  کمک  با 
کمک کنند قرص نانی تولید کنند که 
دور  از  ترتیب  این  به  و  باشد  آل  ایده 
ریز نان بکاهند. نانواهای انگلیسی برای 
تولید یک قرص نان ایده آل دست به 
اند.گروهی  دامن هوش مصنوعی شده 
از محققان مستقر در یورک با دریافت 
بودجه 77 هزار پوندی از دولت سعی 
دارند ماشینی بسازند که چنین قرص 
حاضر  حال  می کند.در  تولید  را  نانی 
وسیله  به  انگلیس  نان  درصد   80
چیز  همه  اما  می شود  تولید  ماشین ها 

کاررفته  به  آرد  تا  گرفته  وهوا  آب  از 
می گذارد.  تأثیر  تولیدی  نان  روی 
شرکت  محققان  راستا  همین  در 
بنیاد  و   RedBlack Software
تحقیقاتی Campden BRI تصمیم 
بهترین  کنند  کمک  نانواها  به  دارند 
کنند.جین  تولید  را  خود  محصول 
 RedBlack شرکت  مدیرعامل  تایلر 
نان  قرص  هر  می گوید:   Software
با دیگری متفاوت است. نمی توان آنها 
طور  به  روند  کرد.این  بینی  پیش  را 
اتفاق  بزرگ  نانوایی های  در  وسیع تر 
ارزش  به  نانی  مقدار  و ساالنه  می افتد 

می شود. دورریز  پوند  میلیون   205
تایلر در این باره می افزاید: حتی اندکی 
تفاوت در کیفیت آرد نان، تأثیر زیادی 
داشت.  خواهد  نهایی  محصول  روی 
از  نانواها مقدار زیادی  به همین دلیل 
خمیر را قبل از پخت نان دور می ریزند.

هوش  از  نانوایی  در  راستا  همین  در 
اطالعات  تا  استفاده می شود  مصنوعی 
مربوط به حسگرهای مختلف را جمع 
آوری کند. این اطالعات نشان می دهند 
تا  گرفته  رطوبت  از  مختلف  عوامل 
سرعت حرکت میکسر در کیفیت نان 

تأثیر می گذارد.

هوش مصنوعی نان ایده آل تولید می کند نوشتار

رئیس انجمن دیابت ایران، گفت: حدود 
5 میلیون نفر در کشور به دیابت مبتال 
هستند که البته طبق تحقیقات جهانی، 
بیماری  از  دیابت  به  مبتالیان  از  نیمی 

خود اطالعی ندارند.
 کامران نیکوسخن در حاشیه برگزاری 
افراد  از  بسیاری  افزود:  دیابت،  همایش 
یک  عنوان  به  تنها  را  دیابت  جامعه، 
خون  قند  در  اختالل  ساده  بیماری 
از  پس  می تواند  فرد  که  می شناسند 
ابتالء به آن تا آخر عمر از طریق مصرف 
نوع  در  و  قند خون  کاهنده  قرص های 
زندگی  به  انسولین  تزریق  شدیدترش 

عادی خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: اما واقعیت این است که 
یک  تنها  خون  قند  در  اختالل  وجود 
صورت  در  بلکه  نیست  ساده  بیماری 
عدم شناسایی و مراقبت می تواند منشأ 
بسیاری از بیماری های غیر واگیر شده و 
بدن  اساسی  و  مهم  اعضای  از  بسیاری 
از جمله قلب، کلیه و چشم ها را از بین 

ببرد.
از  یکی  افراد  سن  افزود:  نیکوسخن 
دیابت  به  ابتالء  خطر  عوامل  مهم ترین 
باالی 45  افراد  است و توصیه می شود 

سال از لحاظ دیابت غربالگری شوند و 
آزمایش قند انجام دهند، در صورتی که 
مشکلی نداشتند باید هر 3 سال یک بار 

این آزمایش را تکرار کنند.
آگاهی  و  دانش  کسب  عدم  گفت:  وی 
چون  مزمنی  بیماری  با  رابطه  در  کم 
دیابت مشکلی رایج در بین افراد مبتال 
می تواند  امر  این  است.  بیماری  این  به 
منجر به عوارض جدی در بیماران گردد 
و هزینه های سنگینی را به نظام سالمت 
تحمیل نماید. بنابراین ضروری است که 
مؤثر  روش های  از  بهداشتی  کارکنان 
انتقال اطالعات برای این افراد استفاده 

کنند.
وزن،  اضافه  کرد:  تصریح  نیکوسخن 
سابقه خانوادگی و کم تحرکی از دیگر 
عوامل مهم ابتالء به دیابت هستند که 
موارد  این  استان ها  برخی  در  متأسفانه 

بسیار بیشتر به چشم می خورد.
به  را  ما  شیرینی  خوردن  افزود:  وی 
اضافه  این  بلکه  نمی کند  مبتال  دیابت 
به  دارد  را  اصلی  نقش  که  است  وزن 
طوری که هر یک کیلوگرم اضافه وزن، 
5 درصد خطر ابتالء به دیابت را افزایش 

می دهد.

5 میلیون ایرانی قند دارند گزارش
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