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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

تصویب »الیحه شفافیت« در دولت هرچند گامی موثر و ارزشمند در برخورد با 
فساد است ؛ اما هنوز تا تبدیل آن به قانون راه طوالنی درپیش دارد و تصویب این 
الیحه در این مرحله، تاثیر چندانی بر حل مشکالت مبارزه با فساد نخواهد داشت 
و بهتر است قوای سه گانه در فرصت باقی مانده ؛ عزم واراده خود را برای اجرای 

قوانین قبلی مصوب مبارزه با فساد اداری جزم نمایند.
تصویب »الیحه شفافیت« در هیات وزیران، گامی نو در جهت ایجاد شفافیت در 
نظام اداری و مبارزه با فساد است. در این الیحه مصوب شده است که »اشخاص 
مشمول این قانون باید اطالعات سازمانی را جز در مواردی که طبق قانون نحوه 
طبقه بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 طبقه بندی شده باشند 
در پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند«، موسسات 
عمومی موظف هستند »اطالعات آماری« مهم را در پایگاه های خود منتشر نمایند، 
»هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی 
و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده 
باشد« و »چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا 
جرم یا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتماالً کتمان 
خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در 
برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تالفی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، 
تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی 
به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز، ارعاب و تهدید به 

یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد«.
عالوه بر این موارد، در این الیحه درباره موضوعات مورد بحث در حوزه فساد اداری 
همچون استفاده نزدیکان مدیران از امکانات، شفافیت در عملکرد مجلس، آشکار 
ساختن اموال و دارایی برخی سازمان های عمومی غیر دولتی، شفافیت در صندوق 
ها، منع و تحدید معامله با بنگاه های غیرشفاف، شفافیت مالیاتی، شفافیت در 

حقوق و مزایا و بسیاری از موارد دیگر نیز مطرح شده است. 
از  پیش  اما  دارد؛  باالیی  ارزش  و  اهمیت  شفافیت  الیحه  تصویب  نفس  هرچند 
این نیز قوانین متعددی برای مبارزه با فساد در کشور به تصویب رسیده بودند. 
با فساد« در تاریخ 29  به طور مثال قانون »ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله 
اردیبهشت سال 1390 در 35 ماده به تصویب رسید که جامعیت خوبی در برخورد 
بود که مسووالن دولتی  قانون آمده  اداری داشت. در ماده سوم همین  با فساد 
موظف هستند، تمامی اطالعات غیرمحرمانه را به صورت عمومی در پایگاه های 
الکترونیکی خود منتشر نمایند یا در ماده 13 تمامی مسووالن و کارمندان موظف 
شده بودند که هرگونه فساد اداری را به قید فوریت به اطالع مقامات مسوول مبارزه 

با فساد برسانند. 
هیات وزیران در اسفند ماه سال 1382 نیز »برنامه ارتقای سالمت نظام اداری و 
مقابله با فساد« را به تصویب رساند. براساس همین برنامه مقرر شد تا دستگاه های 
مسوول، لوایحی برای ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد را ظرف یکسال به 
هیات وزیران تقدیم کنند. در این برنامه، تدوین لوایح مورد نیاز برای ایجاد شفافیت 

در نظام اداری و مقابله با فساد پیش بینی شده بود.
این موارد تنها بخشی از اقدامات قانونی و برنامه ای سال های اخیر برای مقابله 
فساد اداری و اقتصادی در کشور بوده است؛ اما به نظر می رسد تصویب این لوایح 
که فی النفسه ارزشمند است، تاثیر چندانی بر حل مشکالت مبارزه با فساد نداشته 

است. 
قوانین مصوب در حوزه مبارزه با فساد، نیازمند عزمی جدی برای اجرا هستند. در 
غیر این صورت تصویب مکرر و چندباره قوانین بطور صرف، نمی تواند تاثیری بر 
کاهش فساد در نظام اداری کشور داشته باشد و تنها به تورم قوانین دراین مساله 
و افزایش بی اعتمادی مردم منجر خواهد شد. عزم جدی به این معنا است که 
الیحه مذکور در صورت تصویب، بدون کم و کاست و با قاطعیت هر چه تمام تر 

اجرایی شود. 

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی
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داریوش جهان بین -مدرس دانشگاه

الیحه شفافیت و راه طوالنی مبارزه با فساد اداری

یادداشت

 دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، عربستان سعودی را گاو شیرده خواند و 
با عربستان و یاران منطقه ای آن از جمله حکومت افراطی رژیم صهیونیستی 
همدست شد که هم نفت بیشتر از عربستان صادر شود و هم پایه قیمت نفت، 

هزینه تمام شده استخراج نفت از سنگ های نفتی در امریکا باشد.
این هزینه حدود 10 برابر هزینه استخراج نفت در خاورمیانه است و لذا ترامپ 

با یک سیاست دو هدف را درنظر گرفت:
راضی نگهداشتن تولید کنندگان نفت در امریکا هم از نظر افزایش تولید و 
هم باالنگه داشتن قیمت جهانی نفت با وجود وعده به مردم امریکا که نفت 
درآمد خرج  این  و  یابد  افزایش  نفت  از  عربستان  درآمد  ارزان خواهد شد. 
آنها  امریکایی و گردانندگان صهیونیست  اهداف سیاسی دست راستی های 
شود. رایزنی های امریکا، عربستان و همراهان کوچک  منطقه ای و اسرائیل بر 
این قرار گرفت که عربستان سهم عمده صادرات نفت ایران را بدزدد. بهانه این 
کار برهم زدن پیمان بین المللی برجام و تحریم مجدد صادرات نفت ایران بود. 
خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران، کشورهای اروپایی، روسیه و چین در این 
دام نیفتادند و ترامپ مجبور شد برخالف هرنوع مقررات بین المللی یک تنه 

از برجام اعالم خروج کند.
اما از آنجا که این سیاست ها وافی به مقصود نشد و نتوانستند همه سهم ایران 
را در بازار جهانی نفت بدزدند و صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، به 
معرکه گیری نظامی و تهدید تمامیت ارضی ایران و اعزام ناوگان جنگی جدید 
و  نظامی  عوامل  آوردند.  روی  فارس  در خلیج  ایران  قاره  فالت  آب های  به 
سیاسی در دولت ترامپ همراه با وهابیت پرخاشگر، اسرائیل و دیگر گروه های 
نامتجانس  دسته های  و  دار  این  اصحاب  عمده  شدند.  آواز  هم  نامتجانس 

عبارتند از:
1( نئوکان های امریکایی که با سوءاستفاده از شعارهای پوپولیستی ترامپ و 
ذهنیت  اوانجلیست های عوامزده امریکایی با البی صهیونیستی هموند شده اند.

2( دومین گروه برآورندگان کوس جنگ وهابیت پرخاشگر است.
3( آدم کشان ایرانی که پس از 50 سال دگردیسی های بسیار امروزه از سوی 

ملت ایران مطرود و به منافقین معروف شده اند.
و  امریکا  در  نتانیاهو  متحدین  دارودسته  و  ترامپ  اخیر  و سخنان  رفتار  از 
عربستان و ابوظبی )مرکز امارات( چنین برمی آید که اینان نه تاریخ می دانند 
وستفالی،  پیمان  مثال  برای  دارند.  بین الملل  حقوق  سوابق  از  دانشی  نه  و 
بزرگترین دستاورد بشری پس از چند هزار سال جنگ و خونریزی است. این 
پیمان منعقده در سال 1648 به 500 سال جنگ در اروپا خاتمه داد و مبنای 

منشور سازمان ملل متحد پس از دو جنگ هم هست.
تأکید  به حاکمیت ملی کشورها و جنگ افروزی  تجاوز  به ممنوعیت  درآن 
شده است. از جمله دستاورد تمدن بشری این است که طبق ضوابط حقوق 
الزم االجرای بین المللی رفتار کنند. در این میان تنها دولت غاصب اسرائیل 
خود را بدان در رعایت حقوق سایر ملل ملزم نمی داند و در طول حیات کوتاه 
خود در پنج قاره جهان و در بیش از 20 کشور عملیات نظامی و آدم کشی 
انجام داده است. در پایان با توجه به زیرکی رهبر معظم انقالب که جنگ 
براساس  و  اعمال سنجیده  و  گفته ها  دشمنان  با  مقابله  راه  کردند،  نفی  را 
ضوابط حقوق بین الملل و مطابق عرف عقالی عالم باشد. همان طور که قرآن 
می فرماید: »و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین« سخن و عمل ناسنجیده فقط 
به دشمن کمک می کند. اگر به کسی مأموریتی محول می شود نباید در وهله 
حساس خارج از مسئولیت چیزی بگوید چون فحوای کالم رهبری و ریاست 
را  امریکایی  کودتای  تاریخ  ایشان  که  است. چنان  هادی  محترم جمهوری 
به عنوان شماره تلفن مرجع ارتباط ذکر کردند و گفتند، با شماره 28/5/1332 
تماس بگیرید. یادمان باشد اطرافیان ترامپ جنگ طلب هستند و او هم در 

امور بین الملل به اندازه کافی قابل پیش بینی نیست. 

علی شمس اردکانی - رئیس اسبق کنفرانس خلع سالح سازمان ملل

فرار ترامپ به عقب
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باال  و  دریاها  در  چین  قدرت  توسعه   
آبی  مناطق  در  کشور  این  توان  رفتن 
برای مقابله با نیروی دریایی آمریکا به 
دنیا،  دریایی  قدرت  بزرگترین  عنوان 
به یک چالش بزرگ تبدیل شده است 
دامنه  به  تجاری  در کشاکش جنگ  و 

اختالفات دو کشور افزوده است.
در حالی که چین در حال برگزاری یک 
رزمایش و تمرینات بزرگ دریایی است 
که در نوع خود بزرگترین رزمایش در 
شود،  می  محسوب  کشور  این  تاریخ 
آمریکا نگران است ناوگان بزرگ دریایی 
چین بتدریج چالشی برای این کشور در 
منطقه آسیا، اقیانوس آرام و کل جهان 

باشد.
چین شاید از لحاظ کیفی نتواند قدرت 
آمریکا  دریایی  نیروی  برابر  در  رقابتی 
تمرینات  و  مانورها  اما  باشد  داشته 
نیروی دریایی و کشتی های این کشور 
در سال گذشته از هر کشوری در دنیا از 

جمله از آمریکا بیشتر بوده است.
این  چین  بزرگ  های  چالش  از  یکی 
است به هر میزان که توان خود را در 
دریاها باال می برد باید به همان نسبت 

دنیا  برای  کننده  قانع  هایی  دیدگاه 
باشد که در مسیر توسعه صلح  داشته 
آمیز نظامی گام بر می دارد این درست 
نقطه تالقی چین با آمریکا و کشورهای 
غربی است که پکن را متهم به توسعه 

طلبی نظامی می کنند.
رییس  پینگ  جین  شی  که  زمانی  از 
 2013 سال  در  چین  خلق  جمهوری 
گرفت،  اختیار  در  را  قدرت  میالدی 
که  کرد  اعالم  زود  خیلی  حاکم  حزب 
این کشور به یک قدرت دریایی تبدیل 

خواهد شد.
او که فرماندهی کل قوا را در کشورش 
یک  به  چین  خواهد  می  دارد  برعهده 
آمریکا  مانند  دریاها  در  بزرگ  قدرت 
تبدیل شود برای این کار نیز نقشه راه 
از  مسیر  این  در  او  است  کرده  تعیین 
توسعه هیچ تسلیحاتی دریغ نکرده است 
و ارتش چین در دریاها از جنگنده های 
رادارگریز نیز بهره می گیرد و به دنبال 
ساخت ناوهای هواپیمابر بیشتری است.

هفتادمین  در  اخیر  روزهای  در  چین 
در  دریایی  نیروی  تاسیس  سالگرد 
کشور  این  شرق  در  دائو  چینگ  بندر 

به  را  ای  پیشرفته  دریایی  تسلیحات 
نمایش گذاشت، زیردریایی ها، ناوها و 
کشتی هایی که به نظر می رسد شمار 
آنها از همه کشورهای دیگر نظیر آلمان، 
تایوان  جزیره  و  هند  اسپانیا،  انگلیس، 
بیشتر است.ارتش نیروی دریایی چین 
است  فروند کشتی  دارای 300  اکنون 
که در این زمینه چین در رده نخست 
دنیا ایستاده است اگرچه شمار کشتی 
های آمریکایی به 490 فروند می رسد 
اما قدرت مانوری آنها فقط 287 فروند 
است و فقط از لحاظ کمی آمریکا جلوتر 

از چین قرار دارد.

 2035 سال  در  که  رود  می  انتظار 
نزدیک  چین  دریایی  نیروی  میالدی 
به 6 فروند ناوهواپیمابر داشته باشد که 
کامال  زمان  آن  در  آمریکا  معنا  این  به 
در قاره آسیا دستکم از سوی چین به 

چالش کشیده خواهد شد.
بررسی های کری خوانگ از کارشناسان 
که  دهد  می  نشان  آسیا  شرق  منطقه 
نیروی دریایی چین در آینده می تواند 
و  آسیا  فارس،  خلیج  در  آمریکا  برای 
اقیانوس آرام، اقیانوس هند و اقیانوس 
اطلس چالش باشد و تسلط آمریکا را در 

این مناطق مختل کند.

نیروی دریایی چین، چالش بزرگ آمریکا

سایر  به  نسبت  ارز  متشکل  بازار   
بازارهایی که تاکنون ایجاد شده اند از 
است،  برخوردار  تر  مناسب  سازوکاری 
به  منوط  آن  اهداف  به  یابی  اما دست 
فراهم بودن شرایط پایه ای است.طبق 
ارز  موضوع  اقتصادی  کارشناسان  نظر 
متغیرهای  از  یکی  عنوان  به  همواره 
و  بوده  مطرح  کشور  اقتصاد  در  مهم 
در دولت های مختلف نیز تالش های 
زیادی جهت سامان دهی بازار ارز انجام 
شده است. در چند سال اخیر و به ویژه 
ارز  بازار  گذشته  نیم  و  سال  یک  طی 
همراه  زیادی  های  تکانه  و  نوسانات  با 
همچون  مشکالتی  و  مسائل  و  بوده 
بودن،  بازاری  چند  بودن،  نرخی  چند 
مواردی  و  قیمت  برابری  چند  افزایش 
از این دست را تجربه کرده است. این 
مشکالت باعث شده است که این بازار 
با ویژگی های یک بازار طبیعی، که بر 
مبنای عرضه و تقاضا عمل کند فاصله 
این  بر  پیوسته  و  کرده  پیدا  زیادی 

شکاف و فاصله افزوده می شود. 
های  راه  دولت  شده،  یاد  مدت  طی 

رشد  از  جلوگیری  برای  را  مختلفی 
به  ارزی و سرو سامان دادن  مشکالت 
موضوع ارز و جلوگیری از اثرگذاری آن 
بر سایر بازارها به آزمون گذاشته است. 
برای مثال کارشناسان بر این باورند که 
محدود  برای  تاکنون  که  هایی  تالش 
کردن کارکرد بازار آزاد ارز و جلوگیری 
صورت  بازار  این  در  قیمت  تعیین  از 
گرفته چندان موفق نبوده است.تشکیل 
بازار متشکل ارزی یکی دیگر از اقدامات 
دولتمردان  و  صاحبنظران  نظر  مورد 
کشور است. چند سالی از مطرح شدن 
این موضوع می گذرد. اما در چند ماه 
اخیر تشکیل این بازار با جدیت بیشتری 
از سوی مسوولین بانک مرکزی پیگیری 
بازار  که  است  این  بر  باور  شود.  می 
بازار  ساماندهی  توانایی  ارزی  متشکل 
داشت. خواهد  را  ارز  نشیب  و  پرفراز 

راه  بحث  طرح  کارشناسان،  نظر  طبق 
اندازی بازار متشکل ارزی به سال های 
در  این،  با وجود  باز می گردد.   1391
صورت  به  که  بود  گذشته  سال  اواخر 
جدی تری موضوع پیگیری شد. بدین 

ترتیب در 18 دی ماه 1397 در جلسه 
'بازار  موضوع  اعتبار  و  پول  شورای 
متشکل معامالت ارزی' تصویب شد. به 
گزارش رسانه ها و به گفته عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی این بازار 
از روز شنبه 28 اردیبهشت راه اندازی 
می شود.در این مصوبه هدف از تشکیل 
چنین بازاری ساماندهی و توسعه بازار 
شفاف، منصفانه و کارا اعالم شده است. 
این  بر  قرار  نیز  فنی  نظر  از  همچنین 
مطابق  و  نقد  بصورت  ارزها  که  است 
مقررات مصوبه یاد شده و سایر مقررات 
مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد 

معامله قرار گیرند.به گفته کارشناسان، 
بازار  ارزی مانند  بازار متشکل  سازوکار 
بانک  نظارت  تحت  و  بوده  سرمایه 
مستقلی  معامالتی  تابلوی  از  مرکزی 
برخوردار خواهد بود. همچنین، نرم افزار 
بستر  بر  مبتنی  بازار  این  معامالتی 
ایران  فرابورس  شرکت  بومی  نرم افزار 
ارز  یا 6  این است که 5  بر  قرار  است. 
در این بازار داد و ستد شود. بازیگرانی 
از صرافی  عبارتند  آن  در  اصلی حاضر 
های رسمی بانکی و غیربانکی، بانک ها، 
عرضه کنندگان عمده و همچنین بانک 

مرکزی به عنوان بازیگر اصلی. 

 پیش نیازهای موفقیت بازار متشکل ارزی

سید محمد بطحائی :
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خبر

دنبال جنگ نیستیم ولی اگر
 تحمیل شد قاطعانه دفاع می کنیم

به  نامه ای  در  اخیرا  ملل،  ایران در سازمان  اسالمی  دائم جمهوری  نماینده 
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعالم کرده است که ایران به دنبال ایجاد 
درگیری و جنگ نیست ولی اگر دیگران جنگ را تحمیل کنند، قاطعانه از 

امنیت ملت و کشور دفاع خواهد کرد.
 متن کامل نامه نماینده دائم ایران در سازمان ملل به این شرح است:

»عالیجناب،
منطقه  در  اخیر  دهنده  هشدار  امنیتی  وضعیت  مورد  در  را  نامه  این  من 
خلیج فارس به شما می نویسم. در حال حاضر عالئمی وجود دارد که محافل 
خاصی خارج از این منطقه، از طریقدروغ پراکنی، ارائه اطالعات جعلی و اخبار 
گمراه کننده و با اتکای به حمایت متحدان خود در خاورمیانه و همچنین اعزام 
نیروی دریایی به منطقه، در صدد تعقیب منافع غیرمشروع خود هستند. هدف 
آنها تفرقه افکنی افزون تر بین کشورهای منطقه خلیج فارس و کاهش هرچه 
بیشتر اعتماد بین آنها و نیز افزایش ناامنی و تنش در این منطقه پیشاپیش 
تنش آلود است. اگر این وضعیت مهار نشود، ممکن است دیر یا زود از کنترل 

خارج و به یک بحران غیرضروری دیگر در این منطقه منجر گردد.
و  محافلی  چنین  فتنه انگیزانه  نیات  درباره  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیامدهای گسترده منطقه ای و بین المللی اهداف آنها هشدار داده است. به 
نوبه خود، ایران همیشه درگیری و جنگ را رد کرده و می کند و هرگز جنگ 
را به عنوان یک گزینه یا راهبرد جهت تعقیب سیاست خارجی خود انتخاب 
نخواهد کرد. با این حال، باید به صراحت اعالم کنم که اگر جنگ بر ما تحمیل 
شود، ایران با استفاده از حق ذاتِی دفاِع مشروع خود، قاطعانه از ملت خویش 

دفاع و از منافع خود حفاظت خواهد کرد.
با توجه به مراتب فوق و وضعیت آشفته کنونی منطقه که چشم انداز روشنی 
نیز برای آن متصور نیست، جامعه بین المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد 
نمی توانند و نباید نسبت به برخورد با ریشه های آن بی تفاوت باشند. اگر این 
مسائل به طور کامل حل نشود، دامنه هر گونه درگیری احتمالی به سرعت از 
سطح منطقه ای فراتر رفته و مطمئناً پیامدهای جدی و گسترده ای بر صلح و 

امنیت بین المللی خواهد داشت.
عدم اقدام، یک رهیافت باخت - باخت بوده و می تواند به یک فاجعه منجر 
شود که باید از آن اجتناب گردد. در واقع، تنها راه حل، اتخاذ رویکرد برد 
نظر جمهوری  از  اساس،  این  بر  می باشد.  فعاالنه  مشارکت  از طریق  برد  ـ 
اسالمی ایران، مسائل امنیتی پیچیده فعلی منطقه منحصراً از طریق تعامل 
سازنده و گفتگو میان کشورهای حوزه خلیج فارس قابل مهار شدن و حل و 
فصل است. چنین گفتگوی منطقه ای باید بر احترام متقابل و همچنین اصول 
کلی پذیرفته شده و اهداف مشترک، به ویژه احترام به حاکمیت، یکپارچگی 
سرزمینی و استقالل سیاسی همه کشورها؛ نقض ناپذیری مرزهای بین المللی؛ 
عدم دخالت در امور داخلی؛ حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات؛ عدم تهدید 
یا استفاده از زور؛ و ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه در منطقه استوار باشد.

جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  آقای  جناب  که  همانگونه 
اسالمی ایران تأکید کرده اند، ایجاد یک مجمع گفتگوی جمعی در منطقه 
خلیج فارس برای تسهیل تعامالت، اقدامی است که باید قبل از این انجام 
می شد. فرآیند گفتگوهای منطقه ای می تواند با تقویت تفاهم، به توافق در 
مورد طیف وسیعی از مسائل، از جمله اقداماتی جهت تقویت اعتماد و امنیت، 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز؛ و تضمین آزادی دریانوردی 
و جریان آزاد انرژی منجر گردد. این فرآیند در نهایت حتی می تواند شامل 
ایجاد ترتیبات رسمی در زمینه عدم تجاوز و همچنین همکاری های امنیتی 

نیز باشد.
در همین راستا و با توجه به اینکه بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ )۱۹۸۷( شورای امنیت 
دبیرکل را به بررسی »اقدامات الزم جهت تقویت امنیت و ثبات در منطقه« 
فراخوانده است، جنابعالی می توانید با اجرائی کردن این بند، چتر بین المللی 

الزم برای راه اندازی چنین گفتگوی منطقه ای را فراهم سازید.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور دهید این نامه به عنوان سند شورای 

امنیت منتشر گردد.«

وزیر کشور گفت: اساس تالش رسانه ای 
دشمنان در جهت متزلزل کردن روحیه 
داخل  در  تولید  کردن  ثبات  بی  مردم، 
کشور و در نهایت خارج کردن زندگی 

مردم از روال عادی است
 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 
اطالع  ستاد  جلسه  چهارمین  و  بیست 
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: 
با توجه به گزارشی که از مصوبات جلسه 
قبل و اقدامات و پیگیری هایی که انجام 
شده، در این جلسه ارائه شد، مشخص 
گردید که تمام دستگاه های عضو تالش 
کردند تا مصوبات ستاد اجرایی شود و 

نتایج کار هم در حد قابل قبولی است.
تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 
جلسه  این  در  افزود:  کشور  اقتصادی 
گزارشی از ارجاعات ستاد به قوه قضائیه 
از  جدی  پیگیری های  که  شد  مطرح 
و  است  گرفته  صورت  قوه  این  سوی 
با حوزه های  که  قالب مشورت هایی  در 
تذکراتی  و  داشته ایم  رسانه ای  مختلف 

که داده ایم مشکل رفع شده است.
سیاست  ابتدا  از  کرد:  تصریح  وی 
رسانه ای  موضوعات  که  بود  این  ستاد 
حوزه  به  را  افکارعمومی  مدیریت  و 
روحیه  چراکه  ندهیم  ارجاع  قضائی 
در  رسانه ها  و  مجریان  میان  مشترکی 
اخبار و اطالعات  جهت هدایت درست 
برخی  در  متأسفانه  اما  دارد  وجود 
و  صحبتها  تذکرات،  علیرغم  مواقع 
برخی  می شود،  انجام  که  مشورت هایی 
اصرار بر پخش اخبار جعلی و یا شایعات 
بی اساس دارند و ما ناگزیریم که آنها را 
به حوزه قضائی ارجاع دهیم که البته قوه 
قضائیه نیز با این موضوع فعال برخورد 

می کند.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
جلسه،  این  در  شده  مطرح  موضوعات 
اظهار  بود،  استانی  رسانه های  موضوع 
وزارت  شد  مقرر  جلسه  این  در  کرد: 
ارشاد به طور جدی نظارت بر رسانه های 
استانی را در دستور کار خود قرار دهد 
و ضمن ابالغ سیاست های ستاد اطالع 
به  کشور  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی 
رسانه های استانی، رصد و نظارت مستمر 
و کاملی در این حوزه داشته باشد تا آن 
ملی  رسانه های  با  همگام  نیز  رسانه ها 
ستاد  مدون  سیاست های  جهت  در 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 

حرکت کنند.
تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 
اقتصادی کشور همچنین یادآور شد: بر 
اساس ارزیابی دقیق، رسانه هایی که در 
مدت فعالیت این ستاد به صورت مثبت 
و مناسب اقدام کرده و سیاست ها را اجرا 
و با ما همکاری کرده اند، مورد تقدیر قرار 

خواهند گرفت.
موضوع  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
سطح  در  اخیر  هفته  چند  در  کاغذ 
در  حتی  و  کنندگان  مصرف  اصناف، 
عرصه رسانه ای موجب دغدغه شده بود، 
وزارت  شد  مقرر  جلسه  این  در  گفت: 
فرهنگ و ارشاد اسالمی این موضوع را 

با هماهنگی قوه قضائیه با دقت پیگیری 
ایام و  این  کند تا هم واردات کاغذ در 
هم توزیع آن بین عمده فروشان و خرده 
فروشان و همچنین مسیر تأمین، تولید، 
توزیع و مصرف کنترل شود تا با کسانی 
را  مقررات  و  قوانین  مسیر  این  در  که 
تعهداتشان  به  پایبند  و  نکرده  رعایت 

نبودند، برخورد مناسبی صورت گیرد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان 
حمل  موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  خود 
ستاد  این  توجه  مورد  همواره  نقل  و 
قشر  این  با  باید  گفت:  است،  بوده 
زحمتکش که در شرایط کنونی تالش 
داشته  را  الزم  همکاری  می کنند، 
باشیم تا مشکالت آنها را مرتفع کنیم. 
دستگاه های مسئول هم باید نسبت به 
رفع نگرانی در حوزه حمل و نقل اقدام 
کنند تا حتی االمکان توزیع هیچکدام از 
کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانه ها 
را در انحصار قرار ندهیم. در این راستا، 
متولی  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
تا  بود  خواهد  موضوع  این  پیگیری 
از  را  اساسی  کاالهای  نقل  و  حمل 
انحصار خارج کند.دکتر رحمانی فضلی 
موبایل  واردات  موضوع  به  همچنین 
کرد  اشاره  آن  رجیستری  و  مسافری 
جلسات  تصمیمات  یادآوری  ضمن  و 
اتمام  و  این خصوص  در  ستاد  پیشین 
به مباحث  با توجه  مهلت مقرر، گفت: 
مطرح شده در این جلسه ستاد مقرر شد 
که فعاًل روال فعلی ادامه یابد اما باید به 
دنبال مصوبه ای باشیم که با آن تعیین 
تکلیف نهایی قانونی در این حوزه انجام 
شود و مقرر شد طی دو هفته آینده این 
موضوع پیگیری شود.رئیس ستاد اطالع 
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان 
مطرح  اصلی  موضوعات  از  یکی  اینکه 
فرایند  و  سیستم  جلسه  این  در  شده 
توزیع کاال خصوصاً کاالهای اساسی در 
کشور بود، گفت: در این جلسه گزارش 
وزارت  توزیع  سامانه  از  خوبی  بسیار 
به  شد.  ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سامانه  این  در  کاالهایی  نمونه  صورت 
فرایندها  تمام  باید  ارائه شده است که 
از تولید، تأمین، واردات تا عمده فروشی 

و خرده فروشی و همچنین به طور ویژه 
این سامانه مورد  بازار در  شبکه سنتی 
استفاده قرار گیرد و مشارکت جدی در 
این مسئله داشته باشند. در این راستا 
صورت  به  سامانه  این  که  شد  مقرر 
پایلوت در یک استان اجرا شود که در 
این حوزه استان هرمزگان اعالم آمادگی 
در  متولی  دستگاه های  همه  لذا  کرد. 
این حوزه باید هماهنگی های الزم را با 
استاندار داشته باشند تا انشااهلل بتوانیم 
این سامانه را در این استان پیاده کرده 

و ایرادات و اشکاالت آن را رفع کنیم.
دکتر رحمانی فضلی همچنین در مورد 
اجاره بها گفت: در جلسات گذشته ستاد 
نگرانی  ابراز  و  شد  بحث  مورد  این  در 
مردم  بین  در  این خصوص  در  موجود 
قرار  توجه  مورد  رسانه ای  فضای  در  و 
جلسه  این  در  اساس  همین  بر  گرفت. 
ارائه  طرحی  شهرسازی  و  راه  وزارت 
داد که با توجه به نظراتی که در جلسه 
مطرح شد، باید تکمیل شود و امیدواریم 
که وزارت راه و شهرسازی طرح را کامل 
کند تا بتوانیم اطمینان نسبی به مردم 
آنها  تا  بدهیم  عزیز  بویژه مستأجران  و 
بدانند که این حوزه تابع قانون و قواعد 
و  است  ضمانت  و  نظارت  قابل  خاص 
شود  رها  اجاره  بازار  که  بگذاریم  نباید 
ایجاد  زیادی  مشکالت  می تواند  چون 
از  دیگری  فراز  در  کشور  کند.وزیر 
موضوع  به  اشاره  ضمن  خود  سخنان 
تبلیغات و عملیات روانی از سوی دشمن 
و صلح  گفتمان جنگ  در حوزه  گفت: 
باید بدانیم، اساس همه اتفاقاتی که در 
عرصه رسانه ای در این حوزه در شبکه 
بیگانه  رسانه های  با کمک  و  ای وسیع 
به صورت علنی و بسیار پرقدرت انجام 
روحیه  کردن  متزلزل  برای  می شود، 
داخل  در  تولید  کردن  ثبات  بی  مردم، 
کشور و در نهایت خارج کردن زندگی 
روند  از  مختلف  حوزه های  در  مردم 
است.  نظمی  سمت  به  جاری  و  عادی 
البته مردم ما این نوع عملیات روانی را 
بارها و سالهای متمادی تجربه کرده اند 
برای  کامل  آمادگی  ما  رسانه های  و 
آمادگی  اعالم  باید  لذا  دارند.  را  مقابله 

مردم را در قالب مقاومت و استقامت در 
رسانه  حوزه  در  و  مصرف  تولید،  حوزه 
را منعکس و اعالم کنیم که جمهوری 
را  شرایطی  هر  آمادگی  ایران  اسالمی 
تا  را می کنیم  تمام تالش خود  و  دارد 
مقاومت و استقامت در همه حوزه ها و 

برای هر برنامه ای داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما برخورد منطقی، 
چهارچوب  در  و  منصفانه  معقوالنه، 
قبول  همواره  را  المللی  بین  نظامات 
و  زور  بار  زیر  قطعاً  اما  داریم  و  داشته 

تهدید نرفته و نمی رویم.
ضمن  کشور  امنیت  شورای  رئیس 
یادآوری این نکته که امنیت در منطقه 
امنیت  نمی شود  گفت:  است،  یکپارچه 
یک یا دو کشور را خدشه دار کرد و این 
یکپارچگی در عمل، خود را نشان ندهد. 
با توجه به وجود منابع انرژی در منطقه 
و  بین المللی  امنیت  در  انرژی  تأثیر  و 
روابط بین الملل هر حادثه ای در منطقه 
امنیت  یکپارچگی  آنکه می تواند  ضمن 
امنیت  در  یقیناً  کند  اشکال  دچار  را 
بود.  خواهد  تأثیرگذار  نیز  الملل  بین 
این موضوعی است که همه تحلیلگران 
منطقه  کشورهای  و  دولت ها  همه  و 
موضوع  این  به  واقف  همه  و  می دانند 
هستند که همه باید به گونه ای حرکت 
کنند که یکپارچگی امنیت منطقه دچار 

اشکال نشود.
ایران همیشه خود را حافظ  وی افزود: 
روابط  در  و  است  دیده  منطقه  امنیت 
منطقه ای  سیاسی  و  دفاعی  امنیتی، 
این  از  یکی  است که  فعال عمل کرده 
و  داعش  تروریسم،  با  مبارزه  موارد 
کشور  است.  بوده  تکفیری  گروههای 
ما بیشترین شهید را در این حوزه داده 
است همچنین بیشترین تالش را داشته 
و بیشترین تعهد را پذیرفته و به تعهد 

خود عمل کرده است.
رحمانی فضلی در پایان گفت: امیدواریم 
که انشاهلل با روند توأم با منطق، عقالنیت 
و پایبندی به قوانین، تحوالت را هدایت 
کنیم و ان شاا… که همه ما بتوانیم در 
جهت تقویت صلح پایدار و ثبات تالش 

کنیم.

اساس تالش رسانه ای دشمن در جهت 
متزلزل کردن روحیه مردم است

خبر

 امنیت ایران در برابر تهاجم دشمن 
تضمین است

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر نوشت: جنگی نخواهد شد چون 
جنگ نظامی هشت ساله علیه ایران اگرچه خسارت هایی داشت اما 

توان دفاعی ما را صد چندان کرده است.
 عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: جنگی نخواهد شد چون جنگ نظامی 
هشت ساله علیه ایران اگرچه خسارت هایی داشت اما امنیت ایران را 
در برابر تهاجم نظامی دشمن تا سال ها تضمین و توان دفاعی ما را صد 

چندان کرده است.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: این موضوع را »ریچارد هاس« 

خوب می داند که می گوید: جنگ، ایران را قوی تر می کند.

آماده رویارویی با هرگونه 
ماجراجویی دشمن هستیم

فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر آمادگی نیروی هوای برای مقابله 
با تهدیدات دشمنان، گفت: ما برای رویارویی با هرگونه ماجراجویی 

دشمن الگوهای عملی همانند شهید بابایی، شهید دوران داریم.
بازدید  در  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  نصیرزاده  عزیز  خلبان  امیر   
و  بندرعباس  بوشهر،  پایگاه های  توانمندی ها و طرح های عملیاتی  از 
اصفهان در جمع خلبانان و کارکنان فنی با تاکید بر ضرورت امیدوار 
پایداری،  را  الهی  این وعده قطعی  الهی، رمز تحقق  به نصرت  بودن 
استقامت و ایمان داشتن به پیروزی حتمی در برابر دشمن عنوان کرد 
و گفت: نیروی هوایی در همه صحنه ها در دفاع و حراست از مردم و 
منافع ملی حضور فعال داشته و همواره از آمادگی مطلوب روحی و 

رزمی برخوردار است.
این  خلبانان  روحیه  و  رزمی  مطلوب  آمادگی  از  تقدیر  ضمن  وی 
پایگاه ها بر آمادگی نیروی هوای برای مقابله با دشمن و حفظ و تقویت 
هوشیاری در مقابل دشمن تاکید کرد و با اشاره به برخورداری نیروی 
هوایی از جوانان مستعد، باانگیزه، خوش فکر و ورزیده در تخصص های 
مختلف به ویژه تخصص های پروازی و فنی گفت: شما برای رویارویی با 
هرگونه ماجراجویی دشمن الگوهای عملی همانند شهید بابایی، شهید 
دوران و از قهرمانانی همچون امیر برات پور بهره مند هستید که بدون 

واهمه از استعداد رزمی دشمن خالق حماسه های بی بدیل بودند.
فرمانده نیروی هوایی با استناد به آیه ای از سوره مبارکه بقره اظهار 
داشت: وعده حق حتمی است و خداوند متعال وعده داده است اگر با 
صبر، در مقابل فشار و تهدید دشمن استقامت و مقاومت داشته باشیم 
قطعاً ِعده و ُعده کم ما بر ِعده و ُعده زیاد آنها به اذن خداوند پیروز 
خواهد شد پس با اراده قوی و مصمم آمادگی الزم را کسب کنید و 

نسبت به این وعده الهی ایمان داشته باشید.
گفتنی است، امیر سرتیپ نصیرزاده طی سه روز بازدید از پایگاه های 
بوشهر، بندرعباس و اصفهان ضمن بازدید از میزان آمادگی عملیاتی 
از  ماه مبارک رمضان  برنامه های فرهنگی  یگان های پیش گفته، در 
جمله جلسات قرآن کریم و افطاری ساده مساجد پایگاه های بوشهر و 

بندرعباس شرکت کرد. دولت درباره افزایش حقوق ها به 
قانون عمل کند

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسالمی از دولت خواست 
درباره افزایش حقوق ها به قانون عمل کند. حبیب اهلل دهمرده در جلسه علنی 
مجلس در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر کشور گفت: در خصوص برآورد 
خسارات مرغداران سیستان و سایر بخش ها از طرف استان هیچ اقدامی صورت 

نگرفته است؛ آیا معنای اشتغال و تولید به این شکل است؟
وی همچنین در تذکری به وزیر ورزش و جوانان، افزود: لطفاً برای قهرمانان 
بازی های آسیایی و پا را آسیایی طبق وعده های داده شده قبل از اعزام عمل 

کنید که متأسفانه پس از ۹ ماه اقدامی صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، تصریح کرد: 
و  کرده  عمل  سلیقه ای  دیرکرد  سود  خصوص  در  بانک ها  برخی  متأسفانه 
همچنین در مورد افزایش حقوق ها چرا به قانون عمل نمی شود که متأسفانه 
گرانی،  معیشت،  علی الخصوص  مختلف  سطوح  در  مدیریت  سو  گفت  باید 
اشتغال و تولید ملموس بوده و غیرقابل تحمل برای مردم شده است که باید 

گفت این سو مدیریت خود تبدیل به مشکل شده است.
دهمرده در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چرا در خصوص 
برای  این روند و وضعیت  ادامه  آیا  قیمت خودرو نظارتی صورت نمی گیرد؛ 

جامعه قابل تحمل است؟
وی در تذکری به وزیر علوم افزود: در خصوص کنکور وزارت علوم باید قاطعانه 
نگرانی  و  کنکور  داوطلبان  اذهان  تشویش  و  باعث سردرگمی  تا  کند  عمل 

خانواده ها نشود.
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اهل بیت  باسعادت کریم  در شب والدت 
علیه السالم  مجتبی  حسن  امام  حضرت 
جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و 
حضرت  با  پیشکسوت  و  جوان  شاعران 
انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل 

اسالمی دیدار کردند.
این دیدار،  آیت اهلل خامنه ای در  حضرت 
انقالب  شعر  جریان  پیشرفت  و  حرکت 
البته  امیدوارکننده دانستند و گفتند:  را 
جریان های شعری دیگری نیز وجود دارد 
از  که  است  انقالب  شعر  جریان  این  اما 
و  مضامین  در  نوآوری  مضمون،  لحاظ 
بسیار  پیشرفت  الفاظ  صیقل یافتگِی 

چشمگیری داشته است.
رهبر انقالب اسالمی، بیان و پدیده ی شعر 
را از معجزات آفرینش خواندند و افزودند: 
شعر از جنبه ی جمال و زیبایی برخوردار 
است و این امتیاز، شعر را به یک رسانه ی 
میکند  تبدیل  مسئولیت آور  و  اثرگذار 
جریان  در خدمت  را  تعهد  این  باید  که 

روشنگری و هدایت قرار داد.
ایشان با اشاره به یک مغالطه ی ناشیانه 
»شعر  و  هنری«  »شعر  به  را  شعر  که 
با  می کوشد  و  می کند  تقسیم  متعهد« 
آن  از  متعهد،  شعر  کردن  قلمداد  شعار 
کردند:  خاطرنشان  کند،  ارزش زدایی 
فارسی  شعر  قله های  و  بزرگان  اشعار 

و  فردوسی  سعدی،  حافظ،  همچون 
تعهد،  تعلیم،  اخالق،  از  آکنده  مولوی 
ناب  اسالم  و  معنویت  عرفان،  حکمت، 
هنری  جنبه ی  تفکیک  بنابراین  است، 
رسالت  جنبه ی  از  شعر  زیباشناختی  و 
از  ناشی  و  واضح  مغالطه ای  آن،  تعهد  و 

غفلت یا کم سوادی است.
دادن  قرار  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل 
و حوادث  انقالب  علیهم السالم،  اهل بیت 
دنیای  گوناگون  مسائل  و  کشور  مهم 
دانستند  شعر  اعتالی  موجب  را  اسالم 
زیبایی های  خود  اشعار  در  افزودند:  و 
زیبا  حماسه ی  همانند  ملت،  رفتاری 
در  مردم  فداکارانه ی  حضور  پُرشکوه  و 
به تصویر  را  به سیل زدگان  کمک رسانی 
بکشید، زیرا این کار، شعر شما را به پرچم 

هویت ملت تبدیل می کند.
ملت  هویت  حفظ  کردند:  تأکید  ایشان 
بسیار مهم است، چراکه ملتی که هویت 
خود را گم کند، در مشت بیگانگان آب 

می شود و از بین می رود.
بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
زبان  از سخنانشان، در خصوص  دیگری 
ابراز نگرانی کردند و گفتند: من  فارسی 
راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم زیرا 
در جریان عمومی، زبان فارسی در حال 

فرسایش است.
از  من  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  اینکه  به دلیل  گله مندم،  صداوسیما 
جای ترویج زبان صحیح و معیار و زبان 
زبان  گاهی  درست،  و  صیقل خورده 
همه  از  بدتر  و  غلط  تعابیر  و  بی هویت 
انتشار  میکند.  ترویج  را  خارجی  تعابیر 
فالن لغت فرنگی یک مترجم یا نویسنده 
از تلویزیون، موجب عمومی شدن آن لغت 
و آلوده شدن زبان به زوائد مضر میشود.

ایشان با تقبیح استفاده ی فراوان از لغات 
مسئوالن  به  خطاب  رسانه ها،  در  بیگانه 
تأکید کردند: نگذارید زبان فارسی دچار 

فرسودگی و ویرانی شود.
از  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار نازل 
برخی ترانه ها و پخش آنها از صداوسیما 

گفتند:  و  کردند  انتقاد  نیز  سریال ها  در 
فارسی قرن های متمادی است که  زبان 
حفظ  بزرگ  شاعران  به وسیله ی  عمدتاً 
شده و این گونه سالم و فصیح به دست ما 
رسیده است، بنابراین ما باید حرمت زبان 
را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی مباالتی 
بی هنر  ترانه سرای  فالن  دست  به  را  آن 
بعد  و  کند  خراب  را  الفاظ  که  بدهیم 
و  صداوسیما  در  بیت المال  پول  با  نیز 
پخش  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های 
شاعران  از  تن   ۲۹ دیدار  این  شود.در 
در  را  خود  اشعار  پیشکسوت،  و  جوان 
حضور رهبر انقالب اسالمی قرائت کردند.

پیش از نماز مغرب و عشاء نیز تعدادی از 
شاعران از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی 
دیدار و گفت وگو و آثار خود را به ایشان 

تقدیم کردند.

راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم / از صداوسیما گله مندم
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خصوصی سازی باید متوقف شود

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: خصوصی سازی باید 
متوقف شود تا رویه و مقررات آن مورد بازنگری قرار گیرد و دیوان 

محاسبات به درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی رسیدگی کند.
محمدعلی پورمختار در جلسه علنی مجلس در تذکر شفاهی از حضور 
مستمر معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس تشکر کرد و گفت: 
امیدواریم زمینه مالقات مجامع نمایندگان با رئیس جمهور فراهم شود 

زیرا مسائل مختلفی برای طرح در این جلسات وجود دارد.
وی افزود: باید قانون رتبه بندی معلمان هر چه سریع تر اجرایی شود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خواستار اجرای قانون مجلس 
در خصوص افزایش حقوق شد و گفت: سازمان برنامه و بودجه نسبت 
به اجرای قانون افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان به همراه ۱۰ 
درصد اقدامات الزم را انجام دهد؛ همچنین قانون همسان سازی حقوق 

نیز باید اجرایی شود.
و  رویه  تا  شود  متوقف  باید  خصوصی سازی  کرد:  تصریح  پورمختار 
مقررات آن مورد بازنگری قرار گیرد و دیوان محاسبات به درآمدها و 

هزینه های شرکت های دولتی رسیدگی کند.
وی با انتقاد از افسارگسیختگی قیمت کاالها در بازار بر لزوم کنترل 

آن تأکید کرد.



اقتصاد
اخبار

واردات گوشی موبایل ۸۶ درصد
 کم شد

واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال 
گذشته حدود ۸۶ درصد کاهش داشته است.

 بررسی آمار واردات ایران در ماه ابتدایی امسال از این حکایت دارد 
که در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دالر واردات گوشی 
موبایل به ایران انجام شده که نشانگر کاهش ۸۶ درصدی نسبت به 

فروردین سال گذشته است.
طی نخستین ماه سال قبل حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دالر گوشی 

موبایل به ایران وارد شده بود.
همچنین طبق اطالعات گمرک واردات موبایل در فروردین ۱۳۹۷ از 
سه کشور چین، امارات متحده عربی و کره جنوبی بوده، درصورتیکه 
در فروردین امسال واردات گوشی به ایران از امارات متحده عربی و 

چین انجام شده است.
آخرین آمار واردات مربوط ۱۱ ماهه سال گذشته و حاکی از واردات 

۳۱۹ میلیون دالری گوشی موبایل در این مدت است.

 ۱.۵ گاز  جهانی  بازار  در  ایران  حاضر  حال  در 
ذخایر  به  توجه  با  که  کرده  ایفا  نقش  درصد 
پیش بینی  راهبردی،  موقعیت  و  گازی  عظیم 
می شود که بتواند در این بازار بزرگ سهم خود 
بسیاری  که  موضوعی  برساند  درصد   ۱۰ به  را 
و  دارند  نظر  اتفاق  آن  به  نسبت  از کارشناسان 
معتقدند که در شریط تحریم های نفتی می توان 

نسبت به آینده گاز امیدوار بود.
 صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در 
برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده که البته 
کشورهای  ایران،  گاز  صادراتی  بازار  اولویت 
به  تاکنون  ایران  گاز  صادرات  است.  همسایه 
کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و 
این کشورها  با  قرارداد  انجام شده که  نخجوان 
گاهی در قالب قراردادهای درازمدت، گاهی در 
در  بعضاً  و  سوآپ  کوتاه مدت  قراردادهای  قالب 

قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است.
پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه 
به عنوان بزرگ ترین مشتری گاز طبیعی ایران 
در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز 
از سال  و  امضا  در سال ۱۳۷۴  ترکیه،  و  ایران 
۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد. 
با  نیز  ارمنستان  به  ایران  گاز  صادرات  قرارداد 
هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، 
ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات 

ساعت برق به ایران تحویل می دهد.
بصره  و  بغداد  مقصد  دو  برای  را  گاز  نیز  عراق 
دریافت می کند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر 
مشتریان گاز ایران هستند. پنج کشور دنیا در 
ایران  ایران هستند که هدف  حالی میزبان گاز 
گاز  جهانی  بازار  از  را  خود  که سهم  است  این 
می رود  انتظار  بنابراین  برساند،  درصد   ۱۰ به 
حجم صادرات و هم چنین تعداد مشتریان خود 

را افزایش دهد.
ترکیه و عراق جزو مشتریان گازی ایران هستند 
که صادرات گاز از ایران به این دو کشور ادامه 
صادرات  قرارداد  دو  طبق  راستا  این  در  دارد. 
میلیون   ۶۰ آن  روزانه  ظرفیت  با  عراق  به  گاز 

مترمکعب انجام می شود.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که حجم قرارداد 
با ارمنستان و جمهوری آذربایجان محدود  گاز 

هم چنان  پاکستان  گازی  قرارداد  اما  است 
قرارداد  پاکستان  واقع  مانده است. در  مسکوت 
گاز با ایران را اجرا نکرده و تخلف کرده است، 
این موضوع به نخست وزیر این کشور هم بازتاب 
است  کرده  اعالم  پاکستانی  و طرف  داده شده 
امارات  و  آمریکا، عربستان  فشار سیاسی  تحت 

هستیم.
قرارداد صادرات گاز به عمان از دیگر پرونده های 
جدی  آن  توافق نامه  که  است  مسکوت  گازی 
لوله گذاری در عمق ۱۰۰۰ متری  باید  و  است 
دریا از سوی دو شرکت در دنیا انجام شود که 
شرکت ها به دلیل تحریم درباره آن اقدامی انجام 

نمی دهند.
در  گاز  تولید  میانگین  که  است  حاکی  آمارها 
میلیون   ۶۲۰ معادل   ،۱۳۹۱ سال  در  ایران 
مترمکعب بوده که در سال گذشته با ۳۰ درصد 
رشد به روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده، 
میدان  از  گاز  برداشت  بیشترین  اساس  این  بر 
مشترک پارس جنوبی در سال ۱۳۹۱، معادل 
۲۸۰ میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال 

۱۳۹۷ به ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
در این باره بهروزی فر - کارشناس حوزه انرژی 

- در خصوص وضعیت آینده صنعت گاز، گفت: 
جایگزینی گاز در شرایط تحریم نفتی در کوتاه 
تحریم  از  قبل  نیست چراکه  پذیر  امکان  مدت 
روزی ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادرات داشتیم 
در  درآمد  ایجاد  و  گاز  صادرات  حجم  این  که 
پذیر  امکان  مدت  میان  حتی  و  مدت  کوتاه 
نیست. وی با بیان اینکه این حجم عظیم گاز باید 
به بازارهای بزرگ دنیا همچون هند، اروپا و چین 
برود که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اظهار 
کرد: برنامه هایی برای افزایش حجم صادرات گاز 
به عراق و ترکیه وجود دارد که این مساله نیز 
می تواند بخشی از خسارت ناشی از تحریم ها را 
جبران کند البته این در شرایطی است که این 

کشورها تمایل به افزایش واردات داشته باشند.
به گفته وی برای بلند مدت نیز اگر تحریم وجود 
داشته باشد نمی توان گاز را جایگزین نفت کرد 
چرا که بازارهای نزدیک به ایران؛ اروپا، چین و 
هند است که اگر صادرات از طریق خط لوله و ال 
ان جی منتقل شود مشکالت خاص خود را دارد.

وی با تاکید به این مساله که اگر در کوتاه مدت 
بخواهیم گاز را جایگزین نفت کنیم و تحریم ها 
است،  ممکن  غیر  تقریباً  باشد  داشته  وجود 

تصریح کرد: در آسیای جنوب شرقی چین و هند 
بازارهای رو به گسترشی هستند که پیش بینی 
واردات  به  زیادی  نیاز   ۲۰۴۰ سال  تا  می شود 
اعالم  با صراحت  تا جایی که روسیه  گاز دارند 
می کند قصد دارد با خط لوله بخشی از صادرات 
چین را تأمین کند یعنی بازار بسیار بزرگی در 
شرق ایران وجود دارد که می تواند مورد توجه 

قرار گیرد.
وی افزود: علی رغم اینکه در اروپا روند مصرف 
داخلی  تولید  چون  اما  است،  کاهش  حال  در 
بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد باز هم نیاز آنها 
بتوان  اگر  به واردات گاز بیشتر خواهد شد که 
مسائل ترانزیت را حل کرد می توان با خط لوله 

نیز صادرات گاز را انجام داد.
وی با تاکید به این مساله که بازار گاز بازار رو به 
توسعه ای است، تصریح کرد: اگر مساله تحریم ها 
این کار وجود  برای  برنامه  برطرف شود و یک 
داشته باشد با توجه به ذخایر عظیمی که داریم 
این امکان وجود دارد که بتوانیم گاز را جایگزین 
یک  این  که  داشت  توجه  باید  اما  کنیم،  نفت 
برنامه ریزی های  باید  و  است  مدت  بلند  برنامه 

متعددی برای آن در نظر گرفته شود.

گزارشنقش گاز در بازی تحریم های نفتی

آغاز فعالیت های مصرف بهینه برق
 برای پیک تابستان

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت با اقدام های مدیریت مصرف در سال 
گذشته ۱.۵ برابر درآمد برق کشور صرفه جویی شده است.

صنعت  مدیران  با  نشست  و  خوزستان  استان  به  سفر  در  حائری  همایون   
برق و استاندار در کمیته کنترل و کاهش پیک بار تابستان ۹۸ استان گفت: 
هماهنگی های سال گذشته در خوزستان باعث شد تا نگاه جدیدی در صنعت 
برق ایجاد شود که ما می توانیم از طریق تعامل با مسئوالن استانی، مدیریت 

مصرف ارزشمندی را داشته باشیم.
گذشته  سال  تابستان  کرد:  تصریح  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
کشور  در  مگاوات   ۲۲۰۰ از  بیش  بار  پیک  در  صورت گرفته  اقدام های  با 
صرفه جویی شد، آن هم در شرایطی که با کمبود تولید نیروگاه های برق آبی 

در کشور مواجه بودیم.
حائری با بیان این که خوزستان به تنهایی ۵۰۰ مگاوات صرفه جویی داشت 
و اگر بتوانیم این ۵۰۰ مگاوات را برای سال ۱۳۹۸ هم ادامه دهیم، ۱۰۰۰ 
مگاوات صرفه جویی خواهد شد، افزود: اگر این ۱۰۰۰ مگاوات در بخش مصرف 
را به بخش تولید منتقل کنیم و تلفات شبکه انتقال و توزیع و مصرف داخلی 
نیروگاه ها را نیز در نظر بگیریم، باید ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه نصب می کردیم تا 

هزار مگاوات صرفه جویی شده را برای ما تولید می کرد.
طبق اعالم وزارت نیرو، وی ادامه داد: این ۱۵۰۰ مگاوات در خوزستان برابر 
است با ۱۵ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی و ۲۲۰۰ مگاوات صرفه جویی 
معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در کشور است و این عدد چیزی 

حدود ۱.۵ برابر درآمد صنعت برق است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه این روند آغاز شده را باید 
بتوانیم ادامه دهیم، اظهار کرد: امسال هم با این رشد ۱۵ درصدی مصرف که 
تا این لحظه با آن مواجه هستیم باید اقدامات مدیریت مصرفی سال گذشته 

را در دستور کار قرار دهیم.
اقدامات مدیریت مصرف در سال  تاریخ شروع  حائری گفت: ۱۹ خرداد که 
گذشته از خوزستان بوده را به عنوان روز مدیریت مصرف نام گذاری کرده ایم و 
برنامه هایی نیز در همین راستا و با هدف کاهش پیک بار برنامه ریزی شده که 

در همان روز اعالم خواهد شد.
وی با تشکر از اقدامات انجام شده و سربلندی صنعت برق در سیل اخیر، تاکید 
کرد: امیدوارم تابستان بدون مشکلی را با برنامه ریزی های صورت گرفته پشت 
سر بگذاریم و در برنامه ریزی های سال های آینده در کنار سرمایه گذاری هایی 

که انجام می شود مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته و دیده شود.
برنامه ریزی متمرکز و مدیریت مصرف برای عبور موفق از پیک تابستان

از سوی دیگر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هم در نشست با مدیران 
عامل شرکت های توزیع نیروی برق منطقه یک کشور در اراک، برنامه ریزی 
متمرکز و مدیریت مصرف برای عبور موفق از پیک تابستان را ضروری دانست.

غالمعلی رخشانی مهر گفت: بیش از ۴۱ درصد از خدمات شرکت های توزیع 
برق در منطقه یک کشور ارائه می شود و به دلیل ترکیب نیروی انسانی متخصص 
در مجموعه صنعت برق کشور، خدمات ارزنده انجام شده در شرکت های توزیع 

برق قابل تسری به سایر شرکت هاست.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، او هدف از برگزاری این جلسه را گذر از پیک ۹۸ عنوان 
کرد و افزود: برنامه ریزی متمرکز و مدیریت مصرف قطعاً برای عبور از پیک 

موفق تابستان ضروری است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اضافه کرد: اخذ موافقت استانداران برای 
تغییر ساعات اداری و همکاری دستگاه های اجرایی در بحث مدیریت مصرف 

به ویژه در ایام پیک سال باید با جدیت پیگیری شود.
طرح حذف قبوض کاغذی در دستور کار

رخشانی مهر بیان کرد: شرکت های توزیع برق سهمیه پیک سایی در بخش های 
مختلف را با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در استان بررسی و در 

اسرع وقت به توانیر اعالم کنند.
وی، انسجام بخشی، تبادل تجارب موفق و حل مسائل و مشکالت شرکت های 
توزیع برق را از دالیل مهم برگزاری جلسات عنوان کرد و با ارائه و تشریح 
مدلی برای نظارت سیستماتیک بر عملکرد شرکت های توزیع برق گفت: با 
هدف ارتقای خدمات و افزایش کارایی، ارزیابی شرکت های توزیع بر اساس 

شاخص های کمی قابل اندازه گیری در دستور کار است.
او هدف از ارائه این مدل را شفاف سازی، تعریف شاخص های استاندارد، ایجاد 
بستر مناسب نرم افزاری و توسعه وب سرویس های مورد نیاز برای جمع آوری 

داده ها برشمرد.
رخشانی مهر با بیان اینکه طرح حذف قبوض کاغذی در دستور کار قرار دارد، 
در دست  این طرح  اجرای  الزم جهت  کارسازی های  و  بسترسازی ها  افزود: 

بررسی است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به اینکه هدف ما احصا و رفع 
مشکالت و ایجاد مطالبه گری است، افزود: در این جلسات تعهداتی خواهیم داد 

و به دنبال آن مطالباتی خواهیم داشت.

انتخاب موزه بانک ملی ایران به عنوان
 موزه برتر کشور

انتخاب موزه بانک ملی ایران به عنوان 
موزه برتر کشور موزه بانک ملی ایران 
عنوان  به  کشور  های  موزه  میان  در 
موزه برتر و برگزیده سال ۹۷ از سوی 
نوجوان«  و  در بخش »کودک  )ایکوم(  ایران  موزه های  ملی  کمیته 

انتخاب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، موزه های برتر کشور در آیین 
دوازدهمین دوره از روز جهانی موزه که هر ساله توسط نماینده ایکوم 
در ۲۸ اردیبهشت ماه در ایران  برگزار می شود، توسط هیات داوران در 
چهار بخش موزه های خصوصی و دولتی کوچک، متوسط و بزرگ 

انتخاب و جوایزی به آنها اهدا شد.
هیات داوران در این آیین، موزه بانک ملی ایران را در سال ۱۳۹۷ در 
بخش »کودک و نوجوان« به جهت اقدامات انجام شده در شاخصه 
و  نقاشی  ایستگاه  ایجاد  تئاتر،  و  نمایش  اجرای  گویی،  قصه  های 
عکاسی، ضرب سکه با خمیر، اجرای برنامه های محیطی و گرافیکی و 
پخش فیلم برای کودکان به عنوان موزه برتر و برگزیده در میان موزه 

های شاخص دولتی متوسط کشور انتخاب کرد.
گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  سازمان  رییس  مونسان  اصغر  علی 
علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر ایران، تسوتان تکوفسکی 
رییس دفتر منطقه ای یونسکو، احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم 
ایران و جمعی از اهالی فرهنگ و میراث فرهنگی و موزه داران کشور 

از حاضران در این آیین بودند.
الزم به ذکر است، آیین انتخاب موزه های برتر سال با ارزیابی شاخص 
های مختلف و به مناسبت روز جهانی موزه ها و هفته گرامیداشت 
برگزار  )ایکوم(  ایران  میراث فرهنگی، توسط کمیته ملی موزه های 

می شود.
ایکوم بزرگ ترین خانواده جهانی موزه شناسان و سازمان هایی است که 
به نحوی با تعریف موزه در ارتباط هستد و با ارایه خدمات به اعضای 
از  را در زمینه حفظ و حراست  آنها  کمیته موزه های سراسر جهان 

گنجینه های ملی شان و تبادل تاریخ و فرهنگ یاری می رساند.
موزه بانک ملی ایران در خیابان فردوسی تهران واقع است و در آن 
مجموعه ای ارزشمند از سکه ها، تابلوهای نفیس خوشنویسی، فرش 
و مینیاتور، نقاشی های مدرن و کالسیک، مسکوکات، اشیای قیمتی 
و کهن اهدا شده از طرف بانک ها و یا شخصیت های برجسته، آثار 
اسناد  نیز  و  بانکداری  قدیمی  و  تاریخی  ابزارهای  و  ادوات  قلمزنی، 

معامالت بزرگ به نمایش درآمده است.
عالقه مندان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی می توانند روزهای 
شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۳ تا ۱۷ برای بازدید به این 

موزه مراجعه کنند.

حمایت بانک پارسیان ازرونق تولید و اشتغال پایدار

مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
محروم کشور ازحمایت بانک پارسیان 
اشتغال  رونق  در  برکت  بنیاد  و 
اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت  و 
نامه  تفاهم  انعقاد  اساس  بر  روستایی 
سه جانبه میان این نهاد ها خبر داد و گفت: استان قزوین همچنین 
بانک های  طریق  از  و  روستایی  تسهیالت  از  خارج  اعتبارات  ازمحل 

پارسیان و سینا به نحو مناسبی بهره مند شده است.
از سویی دیگر نیز مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین 
با اشاره به انعقاد تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور با بنیاد برکت و بانک پارسیان گفت : ۶۱ طرح به ارزش ۳۲۹ 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در استان معرفی شد که از محل اعتبارات 
این تفاهم نامه، تا کنون ۶ طرح به میزان ۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

ریال با اشتغالزایی ۵۳ فرصت شغلی محقق شده است.
اکرم نجفی، سهم اعتبارات استان از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
را یک هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: اعتبارات تخصیص 
یافته تاکنون ۹۳۷ میلیارد ریال و میزان پرداخت شده نیز تاکنون یک 

هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال بوده است.
به گفته وی، با پرداخت این میزان تسهیالت ارایه شده سه هزار و ۲۴۸ 

فرصت شغلی در روستاهای استان ایجاد شده است.

3 سال دوم - شماره 5

بدعهدی تجار در تحویل نهاده های دامی
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران 
با بیان اینکه برخی از واردکنندگان بزرگ 
نهاده های دامی در تحویل این محصوالت 
های  دستگاه  گفت:  کنند،  می  بدعهدی 
نظارتی باید به این مساله رسیدگی کنند.

سید احمد مقدسی با بیان اینکه در واردات و تأمین نهاده های دامی هیچ گونه 
انبارها رسوب کرده و فراوان است.وی با  مشکلی وجود ندارد، گفت: بار در 
دام  سویا( سهم  و  ذرت  )جو،  وارداتی  نهاده های  درصد  اینکه ۲۰  به  اشاره 
سنگین است، افزود: متأسفانه برخی واردکنندگان از دی ماه پارسال، پول تولید 
کننده را گرفته اند و هنوز باری را که باید تحویل آنها بدهند به طور کامل 
تحویل نداده اند، ۵۰ درصد بار تحویل شده و ۵۰ درصد آن همچنان مانده 
است.مقدسی با بیان اینکه در گذشته آنها بهانه های مختلفی برای امتناع از 
عدم بارگیری محصول مطرح می کردند، گفت: درحال حاضر نبود ماشین را 
بهانه می کنند و می گویند که ماشین برای بارگیری وجود ندارد.وی تصریح 
کردن  گران  و  بازار  کردن  متشنج  بار،  داشتن  نگه  برای  اقدامات  این  کرد: 
زمینه  این  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  اینکه  درباره  است.مقدسی  کاال 
اظهارکرده توزیع نهاده ها در اختیار دولت است و واردکننده نمی تواند در آن 
اختاللی ایجاد کند، گفت: ایشان درست می گوید، دولت توزیع را در اختیار 
گرفته است، ما پول واریز می کنیم و به ما حواله دریافت می دهند اما وقتی 
به تجار برای بارگیری مراجعه می کنیم آنها به بهانه های مختلف از این کار 
سرباز می زنند.وی تاکید کرد: دولت و دستگاه های نظارتی باید به این مساله 
ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.وی ادامه داد: چطور وقتی که نهاده را 
با قیمت گران می خریم، شب بار می زنند و صبح در دامداری خالی می شود 

اما وقتی با نرخ دولتی خریداری می کنیم دچار چنین مشکالتی می شویم؟

وزارت  تفکیک  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
صنعت یک تصمیم خلق الساعه نبوده و بر این 
با  نیز  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  اساس 

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالف است.
اقتصادی  کمیسیون  مقاومتی  اقتصاد  کمیته   
اعضای  حضور  با  ماه  اردیبهشت   ۲۹ مجلس 
کمیسیون های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، 
مسئوالن و رؤسای تشکل های تولیدی اقدام به 
ابعاد  و  بازرگانی  وزارت  تشکیل  طرح  بررسی 
رئیس  زارع،  رحیم  جلسه  ابتدای  کرد.در  آن 
اخیر  به طرح  اشاره  با  مقاومتی  اقتصاد  کمیته 
برخی از نمایندگان مجلس در خصوص تشکیل 
این طرح طی سال های  گفت:  بازرگانی  وزارت 
اخیر چندین بار در مجلس بررسی شده بود و 

نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند.
نمایندگان  از  برخی  اخیراً  داشت:  اظهار  وی 
دولت  مکرر  درخواست های  به  توجه  با  مجلس 
این  و  کردند  طرحی  چنین  تهیه  به  اقدام 
موضوع در مجلس در حال بررسی است. کمیته 
بررسی  منظور  به  نیز  مجلس  مقاومتی  اقتصاد 
تشکیل  به  اقدام  مختلف  تشکل های  نظرات 
محمود  ادامه  است.در  کرده  جلسه ای  چنین 
اشاره  با  سابق  بازرگانی  وزارت  معاون  دودانگه، 
به دالیل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های 
تولیدی گفت: در اقتصاد ایران باید توجه شود 
برای  ابزاری  بلکه  نیستند  هدف  ساختارها  که 
دستیابی به اهداف هستند. بنابراین با استفاده از 
ساختارها باید به هدف دست پیدا کرد.دودانگه 
اظهار داشت: رشد اقتصادی و تولید رقابتی دو 
دو  این  که  است  ایران  اقتصاد  در  اصلی  هدف 
از  ابالغی  کلی  سیاست های  از  برگرفته  هدف 
باید  مجلس  است.  رهبری  معظم  مقام  سوی 
مشخص کند چه ساختاری باعث دستیابی بهتر 
ادغام  افزود:  می شود.وی  اهداف  این  به  دولت 
بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی نیز پس 
از سال ها جلسه کارشناسی و برای دستیابی به 
اهداف مذکور انجام شد. با ادغام بخش بازرگانی 
مقابله  برای  شرایط  تولیدی  وزارتخانه های  در 
فراهم شد.معاون  با تحریم سال های ۹۰ و ۹۱ 
سابق وزارت بازرگانی تصریح کرد: پیش از ادغام 
وزارتخانه ها تعارض بسیاری بین وزارت صنایع و 
وزارت بازرگانی وجود داشت که این تعارض در 
راهبردها باعث جلوگیری از تصمیم گیری بهینه 
بازرگانی  بررسی ها نشان می داد وزارت  می شد. 
تصدی گری بسیاری در بخش بازار داشت و این 
بسیاری  آسیب های  آمدن  فراهم  باعث  موضوع 
در خصوص  تجارت می شد.دودانگه  و  تولید  به 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: باید در 
مقطع کنونی آسیب شناسی جدی بر بحث ادغام 
وزارتخانه ها انجام شود و نباید با تفکیک وزارت 
را  بازرگانی مدیریت متمرکز در شرایط تحریم 
عضو  حریری،  مجیدرضا  ادامه  داد.در  دست  از 
تعیین  لزوم  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق 
تعاریف متناسب با اقتصاد ایران گفت: باید نقش 
مشخص  ابزار  یا  هدف  عنوان  به  وزارتخانه ها 
شود. با مشخص شدن این تعاریف، بررسی مدل 
نیز راحت تر خواهد شد.عضو  یا تفکیک  ادغام 

جنگ  شرایط  در  افزود:  ایران  بازرگانی  اتاق 
اقتصادی نباید وزارت بازرگانی تفکیک شود بلکه 
با تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی به مقابله با 
برای  دیگر  سویی  از  رفت.  دشمن  تحریم های 
نباید برای واگذاری پست یک وزارتخانه به یکی 
از اشخاص، ساختار کشور را برهم ریخت.حریری 
تاکید کرد: از سویی دیگر باید وزیران منتخب 
برای وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی باید 
تخصص مناسب در حوزه تولید و تجارت داشته 
باشند. در حال حاضر هیچکدام از وزرا متناسب 
فعال  ندارند.این  تخصص  خود  وظایف  شرح  با 
اقتصادی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران 
و در حالت ثبات اقتصادی باید بخش های تولید 
و تجارت به دلیل عدم شکل گیری زنجیره تولید 
تصمیمات  تا  شوند  یکدیگر جدا  از  عرضه  تا  و 
اقتصادی صحیح تری اتخاذ شود.در ادامه حبیب 
اله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ادغام  لزوم  اشاره  با  نشست  ادامه  در  نیز  ایران 
بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: 
به  توجه  بدون  تولید  حوزه  در  گیری  تصمیم 
امور تجارت امکان پذیر نیست.وی اظهار داشت: 
وزارتخانه های  در  بازرگانی  بخش  ادغام  از  پس 
چابک  صمت  وزارت  ساختارهای  باید  تولیدی 
می شد؛ اما این اتفاق رخ نداد و در شرایط کنونی 

ساختارهای این وزارتخانه سنگین شده است.
جلسه  این  در  تولیدکنندگان  بخش  نماینده 
مناسبی  دلیل  هیچ  کنونی  شرایط  در  افزود: 
ندارد و تفکیک  برای توجیه وزارتخانه ها وجود 
جهانی  تجارب  برخالف  تجارت  و  تولید  بخش 
است.امانی، رئیس یک گروه صنعتی نیز در این 
جلسه با اشاره به سال رونق تولید گفت: تالش 
دولت و نمایندگان مجلس باید برای حمایت از 
تولید ملی باشد و با تصویب قوانین مناسب از 
به حاشیه رفتن تولید داخلی جلوگیری کند.این 
تولیدکننده بخش صنعتی اظهار داشت: با توجه 
به ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت و 
چاره ای  مجلس  باید  وزارتخانه  این  ناکارآمدی 
وزارت  تشکیل  با  بیاندیشد.  موضوع  این  برای 
بازرگانی این انتظار وجود دارد تا وضعیت تجارت 

خارجی بهبود یابد.
در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن 
یا  ادغام  خصوص  در  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق 
تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی 
گفت: بررسی تجارب سایر کشورهای پیشرفته 
در  بازرگانی  بخش  ادغام  دهنده  نشان  صنعتی 
کمیسیون  است.رئیس  تولیدی  وزارتخانه های 
استراتژی  تعیین  گفت:  بازرگانی  اتاق  معدن 
و  است  بسیار مهم  اقتصاد کشور  برای  مناسب 
با تعیین استراتژی مناسب می توان کشور را در 
شرایط تحریم نجات داد.وی خاطر نشان کرد: در 
صورتی که ساختارهای وزارت صمت سنگین و 
عملکرد این وزارتخانه ناکارآمد شده است باید 
بازرگانی مسیر ساده تر  وزارت  به جای تشکیل 
کالمی،  شود.محمدرضا  پیگیری  ادغام  تکمیل 
مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت در ادامه 
این جلسه با اشاره به شرایط کشور قبل و پس از 
ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی 

گفت: بهینه سازی سیاست های تجاری و انتخاب 
مدیران مناسب برای نظارت در زنجیره تأمین دو 
هدف اصلی از ادغام بوده است. این مقام مسئول 
در وزارت صمت تصریح کرد: در شرایط کنونی 
هیچکدام از اهداف مدنظر در وزارتخانه صمت به 
دلیل ساختارهای موجود قابل دسترسی نیست 
و برای مدیریت بهتر کشور باید بخش تولید و 
تجارت از یکدیگر جدا شود.کالمی خاطر نشان 
کرد: برای مدیریت بهتر وزارت صمت در شرایط 
ادغام باید مدیران توانمند و با پتانسیل در این 
وزارتخانه حضور داشته باشند، حال آنکه مشابه 
چنین مدیرانی در کشور کمیاب بوده و تربیت 
وزارت  بازار  تنظیم  دفتر  است.مدیرکل  نشده 
بازرگانی  با تفکیک بخش  اظهار داشت:  صمت 
از وزارتخانه های تولیدی به دلیل تعارض منافع 
ایجاد شده رنگ و بوی تصمیم گیری ها بهتر و 
پخته تر خواهد شد. شکل گیری رشد اقتصادی 
وزارت  تشکیل  گروی  در  نیز  رقابتی  تولید  و 
اسبق  معاون  شجاعی،  است.علیرضا  بازرگانی 
وزارت صمت نیز در ادامه با اشاره دالیل و نتایج 
حاصل از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های 
تولیدی گفت: ادغام وزارت بازرگانی از سال ۸۶ 
از حوزه تجارت کلید خورد. پیش  و  در کشور 
ادغام  برای  دلیل   ۱۱ بازرگانی  وزارت  ادغام  از 
بیان داشت:  این بخش ها وجود داشت.شجاعی 
در  بازرگانی  بخش  اصولی  ادغام  برای  گام   ۳۲
وزارتخانه های تولیدی تعریف شده بود و شرح 
وظایف جدید وزارت صمت در سال ۹۱ ابالغ شد 
که متأسفانه از سوی مجلس پیگیری نشد.معاون 
سیاست های  کرد:  تصریح  صمت  وزارت  اسبق 
سازی  یکپارچه  لزوم  بر  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
حوزه های تولید و تجارت تاکید دارد و مجلس 
نباید با تشکیل وزارت بازرگانی بر خالف قوانین 
و سیاست های باالدستی عمل کند.نایب رئیس 
انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز در این 
جلسه با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور 
گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و ساختارهای 
وزارتخانه های  از  بازرگانی  وزارت  باید  دولت 
داشت:  اظهار  پور  شود.نجف  تفکیک  تولیدی 
پس از ادغام وزارت بازرگانی ساختارهای دولتی 
نتوانست  صمت  وزارت  و  شد  طویل  و  عریض 
عملکرد بهتری در حوزه مسائل مربوط به خود 
داشته باشد. باید پس از ادغام وزارت بازرگانی 

خصوصی  بخش  به  دولتی  وظایف  از  بسیاری 
واگذار می شد که این اتفاق رخ نداد.رئیس نظام 
طرح  خصوص  در  نیز  کشور  کشاورزی  صنفی 
اخیر مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: 
متأسفانه دولت و مجلس شرایط الزم برای رونق 

تولید داخلی را فراهم نمی کنند.
محمد شفیع ملک زاده اظهار داشت: متأسفانه 
طرح  مکرر  بررسی  دلیل  به  تولیدکنندگان 
و  نگران  مجلس  در  بازرگانی  وزارت  تشکیل 
خواستار به پایان رسیدن همیشگی این موضوع 
با  کرد:  تصریح  زاده  هستند.ملک  مجلس  در 
بازرگانی در  تمرکز وظایف  قانون  ناقص  اجرای 
بسیاری  دستاوردهای  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تجارت محصوالت کشاورزی  و  تولید  در حوزه 
نشان  بررسی ها  دیگر  سویی  از  شد.  حاصل 
قانون  این  ناقص  اجرای  دلیل  به  می دهد 
محصوالت  بازار  تنظیم  در  بسیاری  مشکالت 
ادغام  با  تا  است  نیاز  است.  آمده  پیش  اساسی 
کامل بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی 
ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت چابک 
تر شود.در ادامه معصومی نماینده سازمان توسعه 
تجارت در این جلسه با اشاره تجارب کشورهای 
پیشرفته در زمینه ادغام وزارت بازرگانی گفت: 
و  تولید  بخش  ادغام  با  کشورها  از  بسیاری  در 
تجارت به سمت رشد اقتصادی حرکت کردند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که شرایط 
اقتصادی ایران با کشورهای توسعه یافته متفاوت 
بوده و باید برای حل مشکالت کنونی وزارتخانه 
جدید برای بهبود شرایط تجاری کشور تشکیل 
شود.زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  جلسه  این  پایان  در 
فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل 
وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی 
برای  دیگری  مسیر  باید  و  کرد  نخواهد  کشور 
حل مشکالت اقتصادی طی شود.رئیس کمیته 
کرد:  نشان  خاطر  مجلس  مقاومتی  اقتصاد 
باید  دولت  اقتصادی کشور  شرایط  بهبود  برای 
به  مربوط  مدیران  انتخاب  در  ای  ویژه  توجه 
داشته  کشاورزی  جهاد  و  صمت  وزارتخانه های 
کوتاه  عمر  به  توجه  با  فعلی  شرایط  در  باشد. 
باقیمانده از دولت، تفکیک وزارت بازرگانی باعث 
بر  باری  بلکه  نخواهد شد  کشور  شرایط  بهبود 

مشکالت قبلی اضافه خواهد کرد.

مخالفت کمیته اقتصاد مقاومتی 
مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی

نیمه دوم اردیبهشت  1398 
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کمبود منابع و خط فکری
 تولیدی داخلی

محمود حکمت نیا با انتقاد از کمبود منابع و خط فکری 
تولیدی داخلی گفت: بر همین اساس حقوق ما عاریه ای 

و ترجمه ای است و از این موضوع خیلی ناراحت هستم.
 محمود حکمت نیا معاون پژوهشی، استاد و عضو هیأت 
اسالمی  نظام های  پژوهشکده  حقوق  و  فقه  گروه  علمی 
بین  نسبت  درباره  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
قرآن و مسائل معرفتی، اخالقی و حقوقی که به مناسبات 
انسانی بر می گردد، گفت: اینکه وضعیت انسان معاصر و 
مسئله او چیست و اینکه چگونه باید مسائل او را از منابع 
معرفتی خودمان پاسخ دهیم، مسئله های مهمی برای ما 
هستند. قرآن اولین و مهمترین منبع معرفتی حوزه حقوق 
مسائل  به  اینکه  فلسفه  در  می شود.  محسوب  اسالمی 
انسان از چه منظری می خواهیم ورود کنیم مهم است و 
جایگاه قرآن نیز در این راستا مهم است. البته این نکته 
هم در مورد تمدن ما وجود دارد که هرگاه مسئله ای حل 
می شود ما با مراجعه به گذشته می گوئیم که این راه حل 
را در ۱۴۰۰ سال پیش هم داشته ایم که باید این عارضه 
و  نبوت  کتاب ختم  را  »قرآن«  آسیب شناسی شود.وی 
جمع بندی تمام معارف الهی توسط انبیا پیشین ارائه شده 
دانست و افزود: قرآن جمع بندی گذشته و آغازی برای 
به  وحیانی  منبع  پیش  سال  در ۱۴۰۰  اما  است؛  آینده 
پایان رسید و توانمندی انسانی آغاز شد. دستگاه معرفت 
و پیوند با وحی و نه تفسیر وحی به پایان می رسد چرا 
که ختم نبوت است. پس قرآن دستگاه معرفتی را نمایان 
می کند که همه انبیا گذشته درآن جمعند؛ این دستگاه 
معرفتی دید وسیعی در ابعاد مختلف تجربی، مفاهیم عقلی 
و حکمت عملی ایجاد می کند که در تفاسیر علمای بزرگی 
چون عالمه طباطبایی به وضوح بیان می شود که چطور 
دانش بشری در هر سه زمینه تکمیل می شود و بسط پیدا 
می کند.این استاد دانشگاه با اشاره به حکمت های انسانی 
در طول تاریخ بشریت و انبیای الهی گفت: وقتی می گوئیم 
را  حوادثی  و  می کند  عرضه  یکجا  را  بشر  تجربه  قرآن 
گزارش می دهد که هیچ وقت تکذیب نمی شود، این در 
سطح معرفت تجربی است و هنوز به مراحل معرفت دیگر 
نرسیدیم. با نگاهی به تاریخ و قرآن، متوجه می شویم که 
که  می شود  عرضه  جامعه ای  در  اعال  درجه  در  معرفت 
زیارت  در  موضوع  این  و  است  نبوده  جامعه  آن  مصداق 
وارث دیده می شود؛ معرفت ارثی بشر در این زیارت نامه 
جمع می شود و سیر حرکت انبیا یکجا عرضه می شود و 
و ظرفیت  توانمندی  که  می افتد  اتفاق  انسانی  برای  این 

آن را دارد.

رئیس قوه قضائیه، گفت: از گزارشات مردمی پیرامون فساد 
حمایت می کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد 
دهند، مورد تشویق قرار می دهیم و ما این موضوع را به 

صورت قانونمند دنبال می کنیم .
 آیت اهلل رئیسی در جمع بندی نشست صریح و صمیمانه 
با دانشجویان به بیان نکاتی پرداخت و اظهار کرد: مطالب 
خوبی از سوی دانشجویان عزیز در این جلسه مطرح شد. 
یک بخش از این مطالب شامل پیشنهاداتی بود که بسیار 
قابل توجه هستند؛ به ویژه پیشنهاداتی که از سوی دوستان 
از جمله مسئله ی  قضائی مطرح شد؛  علوم  دانشجویان  و 
اطاله  و  احکام  اتقان  با  رابطه  در  دادرسی ها  به  توجه 
جمعیت  کاهش  و  پرونده ها  ورودی  کاهش  و  دادرسی ها 
کیفری، اینها پیشنهادات قابل توجهی است که در برنامه 

کاری ما نیز مطرح هستند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مشخص شدن تکلیف 
در  که  پرونده ها  از  بسیاری  گفت:  کشور  در  عادی  اسناد 
است  موضوع  همین  محصول  می یابد  ورود  دادگستری ها 
که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می گیرند و موجب 

مشکالت جدی برای طرفین معامله می شود.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: این اسناد عادی در زمینه های 
اگر سند  آنکه  متعدد هستند. حال  معامله  مورد  مختلِف 
رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر 

کمتر اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: باید با همکاری مجلس تکلیف سندهای 
عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی 

جزو برنامه های کاری ماست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع سالمت قوه قضائیه 
اظهار کرد: باور ما این است که اگر یک قاضی یا یک فرد 
مرتبط با مجموعه قضائی صالحیتش مخدوش شد، به هیچ 
امر  از جمله  قضائی  عرصه های  سایر  به  ورود  عنوان حق 

وکالت را ندارد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در برخورد با مفاسد به ویژه 
مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  از  اعم  جایگاهی  هر  در  هرکسی 
سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی 

قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
وی افزود: در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری 
بی استناد است؛ اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، 
فساد  ویژه  به  فساد  با  برخورد  برای  را  قرمزی  هیچ خط 

اقتصادی قائل نیستیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز همه بخش های کشور باید 
باور داشته باشند که بنای ما در دستگاه قضائی بدون توجه 
به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سالمت در نظام 
اداری کشور است؛ لذا هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با 

فساد برای خود نمی شناسیم.
آیت اهلل رئیسی گفت: به همکارانمان صریحاً اعالم کرده ایم 
و این اعالم را مسئوالن و مردم نیز بدانند که در برخورد با 

فساد هیچ خط قرمزی نداریم.
مردم  به  هرجا  هستند.  ناظران  بهترین  مردم  افزود:  وی 
حوزه  آنجا  آوردیم،  میدان  به  را  مردم  و  کردیم  اعتماد 

پیرامون  مردمی  گزارشات  از  لذا  است؛  بوده  ما  موفقیت 
فساد حمایت می کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از 
فساد دهند، مورد تشویق قرار می دهیم. ما این موضوع را به 
صورت قانونمند دنبال می کنیم تا سازوکار آن فراهم شود 
و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند 
و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی 
مشغول بوده و حاال بیرون آمده و اعالم کند در آن مجموعه 
فرد  این  است که چرا  پیگرد  قابل  این  دارد؛  فساد وجود 

تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال 
اصل شفاف سازی  مبنای  بر  گفت:  شفاف سازی هستیم، 
اعالم کرده ایم که آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار 
گیرد و در سامانه ای همه آرای قضائی بدون ذکر نام درج 
شود؛ البته در مواردی که قانون الزام کرده نظیر پرونده های 
فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، آن حکم صادره 

بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعالم خواهد شد.
در سازمان  واگذاری ها  پرونده  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
با  را  سازی ها  خصوصی  موضوع  گفت:  سازی  خصوصی 
نخبگان  و  مردم  تا  می دهیم  قرار  رسیدگی  مورد  جدیت 
این منظور قضاتی  برای  قرار گیرند. همچنین  در جریان 
را مأمور کرده ایم و گزارشات سازمان بازرسی نیز در این 

رابطه آماده شده است.
وی افزود: برخی دوستان در این جلسه اسامی شرکت هایی 
ذکر  سازمان خصوصی سازی  واگذاری های  با  رابطه  در  را 
و  شرکت ها  این  موضوع  پیگیری  بگویم  باید  که  کردند 
شرکت هایی که شما به آن ها اشاره نکردید، در دستور کار 

است.رئیس قوه قضائیه بیان داشت: صد نفر از نمایندگان 
مجلس نیز شکایات و گزارشات مستندی را نسبت به برخی 
خصوصی سازی ها به بنده ارائه کردند؛ بنابراین این موضوع 
را با جدیت پیگیری و نتایج آن را به مردم اعالم خواهیم 

کرد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت های 
قوه قضائیه در کمیسیون ها و مجامع تصمیم ساز گفت: بنای 
ما این است که از ظرفیت های قوه قضائیه در کمیسیون ها 
در  و  اقتصادی  در حوزه های  بویژه  تصمیم ساز  و مجامع 
اموری نظیر تضمین اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای 
قانون و جلوگیری از فسادهای احتمالی، بهره برداری کنیم.

گفت:  قضات  رفتار  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دستورالعملی را در چند فصل با الهام از موازین شرعی و 
آموزه های امام راحل )ره( و فرمایشات مقام معظم رهبری 
در خصوص ضرورت حفظ کرامت همه مراجعان و مرتبطان 
به مجموعه های قضائی اعم از قاضی، وکیل، شاکی و متهم 
تهیه کرده ایم و این دستور العمل به زودی ابالغ خواهد 

شد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: حفظ کرامت همه افراد که 
به نحوی با مجموعه های قضای مرتبط هستند، برای همه 
بخش ها در دستگاه قضائی الزامی است؛ البته عموماً قضات 
دستگاه  به  مرتبطین  و  مراجعان  کرامت  حفظ  امر  به  ما 
قضائی اهتمام دارند؛ لکن بنای ما آن است که موارد کم نیز 

در این رابطه نداشته باشیم.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه در موضوع 
حقوق بشر گفت: باید جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر 

که بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دوره معاصر هستند را 
به رخ بکشیم؛ خصوصاً در فضای رسانه ای که این مدعیان 
دروغین حقوق بشر سعی در محدود کردن سخنان حق 
دارند.وی تاکید کرد: ما باید در دستگاه قضائی به صورت 
مستند اعالم کنیم که در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم 
و این امر نیازمند کار و تالش است و در دستور کار قرار 
دارد. اگرچه امیدی به رسیدگی به جنایات مدعیان دروغین 
حقوق بشر در دادگاه ها و مجامع بین المللی که تحت فشار 
صهیونیست ها و مستکبرین هستند نداریم، اما بازگو کردن 
آزادزنان عالم ضروری  آزادمردان و  برای  را  جنایات آن ها 
بورسیه ها  موضوع  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  می دانیم.رئیس 
احقاق  به  نسبت  بار  چندین  رهبری  معظم  مقام  گفت: 
حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیری هایی 
بوده،  اگرچه الزم  پیگیری ها  این  اما  صورت گرفته است؛ 
کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان 
این است  ما  افزود: تالش  رئیسی  بورسیه هستیم.آیت اهلل 
که اگر در رابطه با پرونده بورسیه ها حکمی از سوی دیوان 
از  نگرفته،  قرار  اجرا  مورد  اما  شده،  صادر  اداری  عدالت 
از  صادره  احکام  اجرای  برای  قانون  در  که  سازوکارهایی 
بهره بگیریم  بینی شده،  اداری پیش  طرف دیوان عدالت 
تا در قضیه بورسیه ها از طرف دستگاه قضائی احقاق حق 
صورت گیرد؛ البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز 
این رابطه به ما کمک کنند و پیگیری های الزم  باید در 
عدالت  دیوان  در  همکاران  به  نیز  من  و  دهند  را صورت 
به  را  بورسیه ها  این موضوع  تاکید خواهم کرد که  اداری 

یک سامانی برسانیم.

خط قرمزی دربرخورد با فساد نداریم

سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ از امضا تفاهم نامه میان پلیس و دو 

اپلیکیشن مسیریاب ایرانی خبر داد.
علمی-اطالع  همکاری  نامه  تفاهم 
و  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  بین  رسانی 
دو مسیریاب داخلی در مرکز فرماندهی 

پلیس راهور تهران بزرگ امضا شد.
تردد  تسهیل  جهت  نامه  تفاهم  این 
رانندگان، مدیریت سفر و مدیریت زمان 
و  شهری  درون  سفرهای  انجام  جهت 
به  رسانی  اطالع  منظور  به  همچنین 
پایتخت  محترم  مسافران  و  شهروندان 
ترافیکی  مختلف  طرح های  اجرای  از 
شهر،  سطح  در  ترافیکی  اقدامات  و 
تولید  مسیریاب های  با  را  تفاهم نامه ای 
داخلی کشور »بلد« و »نشان« امضا شده 

است.
سردار محمدرضا مهماندار -رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران- اظهار داشت: 
از  و حمایت  داخلی  تولیدات  از  حمایت 
در  که  سرزمینمان  استعداد  با  جوانان 
حوزه آی. تی مشغول به فعالیت هستند 
تفاهم نامه  انعقاد  برای  ما  اهداف  از 
همکاری با این دو مسیریاب داخلی است.

داخلی  مسیریاب های  اینکه  بیان  با  وی 
یابی  مسیر  به  نسبت  کاستی  و  کم 
تبادل  بحث  گفت:  ندارند  خارجی  های 
اطالعات به صورت در لحظه بین پلیس 
اهداف  از دیگر  این مسیریاب ها  و  راهور 
که  است  طبیعی  است.  تفاهم نامه  این 
اقدامات ترافیکی مختلفی را ما در سطح 
اقدامات  این  که  می دهیم  انجام  شهر 

ممنوعیت های  و  محدودیت ها  شامل 
ترافیکی است.  بر اساس طرح های  تردد 
بارگذاری  با  می توانیم  ما  را  موارد  این 
به  اپلیکیشن ها  این  روی  بر  بالفاصله 
نتیجه  در  که  کنیم  رسانی  اطالع  مردم 
مسیریاب ها  پیشنهادی  مسیرهای  آن 
این  و  شد  خواهند  اصالح  لحظه  در 
نسبت  به  نرم افزارها  این  مزیت  می تواند 
استفاده  با  لذا  باشد.  مشابه های خارجی 
از این ابزارهای داخلی شهروندان محترم 
پایتخت و مسافران عزیز تهران می توانند 

با دقت و سرعت باالتری در سطح شهر 
به تردد بپردازند.

امضای  دیگر  هدف  به  اشاره  با  وی 
دو  این  و  پلیس  میان  نامه  تفاهم  این 
دیگر  اهدف  از  یکی  گفت  اپلیکیشن 
نقاط  رفع  برای  اطالعات  از  استفاده 
گلوگاهی، نقاط حادثه خیز و به طور کل 
سطح  در  ترافیکی  مشکالت  شناسایی 
کاهش  باعث  می تواند  که  است  شهر 
ترافیک، تسهیل در تردد و طبیعتاً کاهش 

تصادفات نیز بشود.

پلیس با دو نرم افزار مسیریاب 
داخلی همکاری می کند

خبر

کشف روغن موتور های قاچاق در رباط کریم

 فرمانده انتظامی استان از کشف 6۰ هزار لیتر روغن موتور 
قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال در شهرستان رباط کریم خبر 
با خبرنگار پایگاه خبري  داد.سردار خانچرلی در گفت و گو 
پلیس، گفت: با به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مبني بر این 
که فردی در شهرستان رباط کریم اقدام به تهیه و توریع روغن 
موتور قاچاق مي کند، بررسي موضوع در دستور کار ماموران 

پلیس آگاهي قرار گرفت.
فرمانده انتظامي ویژه غرب استان تهران افزود: در این راستا 
محل  شدند  موفق  اطالعاتی  کارهای  انجام  از  پس  ماموران 
از  بازرسی  به  قضائي  هماهنگي  با  و  شناسایی  را  نظر  مورد 
آن پرداختند.این مقام ارشد انتظامي بیان داشت: در بازرسي 
انجام شده 6۰ هزار لیتر انواع روغن موتور کشف شد، گفت: 
براساس نظر کارشناسان ارزش این محموله 5 میلیارد ریال 

برآورد شده است.
این خصوص  در  کرد:  پایان خاطرنشان  در  سردار خانچرلی 
پرونده اي تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائي تحویل 

داده شد.
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فرمانده انتظامی استان از کشف 2 تن و 
293کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری ۴ 
سوداگر مرگ ، طی دو عملیات جداگانه 

خبر داد.
سردار محسن خانچرلي در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبري پلیس، گفت: در پی 
دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر اینکه 
محموله  توزیع  قصد  مرگ  سوداگر   2
موادمخدر دپو شده در شهرستان شهریار 
کار  دستور  در  موضوع  بررسی  دارند،  را 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب 

استان تهران قرار گرفت.
اقدامات  انجام  با  ماموران  افزود:  وی 
دپو  محل  تخصصی،  و  اطالعاتی 
موادمخدر را دراین شهرستان شناسایی 
و پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام 

شدند.
در  داد:  ادامه  انتظامی  ارشد  مقام  این 
این عملیات، سوداگران مرگ با مشاهده 
پلیس به سوی آنها تیراندازی کردند که 

با آتش پرحجم ماموران،  از مواجه  پس 
خود را تسلیم قانون کردند.

تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
قاچاقچی   2 دستگیری  به  اشاره  با 
موادمخدر گفت: در بازرسی از مخفیگاه 
سوداگران مرگ، یک تن و ۴86 کیلوگرم 
 ۴ و  کشف  مرفین  کیلو   56 و  تریاک 

خودرو نیز توقیف شد.
سردار خانچرلی به عملیات دیگر پلیس 
استان اشاره و بیان کرد: ماموران پلیس 
کسب  از  پس  موادمخدر  با  مبارزه 
اطالعاتی مبنی بر انتقال مواد مخدر در 
جاده "رباط کریم – شهریار" به منظور 

پایش، به محور مزبور اعزام شدند.
صورت  های  بررسی  در  داد:  ادامه  وی 
گرفته، خودرو حامل موادمخدر که یک 
که  شناسایی  بود،  وانت  پیکان  دستگاه 
 ، پلیس  گریز  و  تعقیب  عملیات  طی 
خودرو توقیف و 2 قاچاقچی نیز دستگیر 

شد.

کشف 2 تن و 293 کیلوگرم مواد افیونی در غرب استان تهران انتظامی

امسال به جای سفید بالک ها پروانه ها به تهران آمدند
شهردار تهران گفت :سال ها بود که 
بودند  نیامده  شهرمان  به  پروانه ها 
این در حالی است که امسال به  و 
در  را  پروانه ها  سفیدبالک ها  جای 

شهر می بینیم.
پیروز حناچی  در آئین بهره برداری 
در  شهری  مدیریت  پروژه   ۱۴ از 
از  تن  با حضور چند  که  منطقه 9 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
والدت  تبریک  ضمن  شد،  برگزار 
یادآوری  و  )ع(  مجتبی  امام حسن 
آزادسازی  )سالروز  خرداد  سوم 
خرمشهر( به عنوان یکی از روزهای 
تاریخ  در  ماندگار  و  خاطره انگیز 
فضایی  خوشحالم  گفت:  ایران، 
برای خدمت بیشتر به مردم شریف 
تالش  است.  شده  فراهم   9 منطقه 
ما برای افزایش کیفیت زندگی بحث 
بسیار مهمی است و پروژه هایی که 
از  می شوند،  انجام  راستا  این  در 

جایگاه متفاوتی برخوردارند.
وی با بیان اینکه باید برای کار در 
شهر تعاریف جدیدی داشته باشیم، 
مورد  در  است  ضروری  داد:  ادامه 
افزایش  به  لزوماً  اقداماتی که  انجام 
کیفیت زندگی در شهر نمی انجامند 
و آرامش بیشتری برای شهروندان به 

بار نمی آورند، بیشتر تأمل کنیم.
خانواده  از  تشکر  ضمن  حناچی 
مرحوم دکتر »قریب« برای همکاری 
این  نام  به  اندیشکده ای  در ساخت 
پزشک شهیر، گفت: دکتر قریب به 
عنوان بنیان گذار طب کودکان در 
تاریخ و خاطره ایران می درخشد. به 
از مردم  نمایندگی  به  و  سهم خود 
به  ایشان  گرامی  خانواده  از  تهران 
خاطر همکاری در اجرای این پروژه 

قدردانی می کنم.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مراکز  توسعه  کرد:  تصریح  خود 
دانش بنیان  شرکت های  و  نوآوری 
موضوع مهمی است که از شعارهای 
شهرداری  و  شهر  شورای  مهم 
از  استفاده  می رود.  شمار  به  تهران 
شهر  مشکالت  حل  برای  خالقیت 
و  است  ما  اصلی  سیاست های  از 
با  بیشتر  چه  هر  بتوانیم  امیدوارم 
نبوغ و استعداد فراوان فرزندان این 
سرزمین، در شرایطی که بدخواهان 
برای ایجاد اغتشاش در کشور طمع 
دارند، مشکالت شهر را حل کنیم و 

به کار و تولید رونق ببخشیم.
الزم  کرد:  تاکید  ادامه  در  حناچی 
نیست برای افزایش کیفیت زندگی 

بار  زیر  را  شهر  باقیمانده  فضاهای 
بزرگ ترین  ببریم.  ساز  و  ساخت 
آلودگی  و  ترافیک  ما  مشکالت 
آلودگی  منشأ  کنترل  باید  و  است 
را هدف قرار دهیم که خدا را شکر 
امسال به یمن نزوالت جوی و تالش 
هدف  این  به  حدی  تا  همکارانم، 

رسیدیم.
پروانه ها  که  بود  سال ها  افزود:  وی 
این  و  بودند  نیامده  شهرمان  به 
جای  به  امسال  که  است  حالی  در 
شهر  در  را  پروانه ها  سفیدبالک ها 

می بینیم.
مشکالت  به  همچنین  حناچی 
عنوان  و  اشاره   9 منطقه  ترافیکی 
کرد: این منطقه از جهت دسترسی 
افتتاح  با  که  دارد  زیادی  مشکالت 
پایان سال،  تا  معین  استاد  زیرگذر 
و  حل  مشکالت  این  از  بخشی 
فراهم  جنوب  به  شمال  دسترسی 
در  تهران  شهردار  شد.  خواهد 
به  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  پایان 
تناسب فضاهای ایجاد شده، سازمان 
مناسبی برای نگهداری از این فضاها 
نیز در نظر گرفته شود تا در طول 
خدمات  بهره برداری  سال های 

مناسب به مردم ارائه شود.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی 
در شهریار

 رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری اعضای باند 3 نفره 
سارقان اماکن خصوصی و باغات در شهرستان شهریار خبر 
داد. سرهنگ کریمخانی با اعالم این خبر گفت: در پی وصول 
 3 باند  تشکیل  با  افرادی  اینکه  بر  مبنی  اطالعاتی  و  اخبار 
اقدام به سرقت  باغات  نفره سرقت و مصدوم کردن نگهبان 
مي نمایند و کلیه اموال را در شهرستان بهارستان به فروش 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  بررسی  رسانند،  مي 
کارآگاهان  کرد:  اظهار  انتظامي  مقام  گرفت.این  قرار  پلیس 
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده و تخصصي اعضای 
باند سارقان را شناسایي و با هماهنگي قضائي متهمان را در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند.سرهنگ کریمخانی با اشاره به 
اینکه سارقان دستگیر شده داراي سوابق متعدد بودند، ادامه 
فقره   3۱ به  متهمان  آمده،  عمل  به  هاي  بازجویي  در  داد: 
سرقت اماکن خصوصی و موتور سیکلت در شهرستان شهریار 
اعتراف کردند. به گفته رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران 
، متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.

نیمه دوم اردیبهشت  1398 

شهری

شهریه تمام مدارس غیردولتی باید شفاف اطالع رسانی شود
شهریه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مصوب تک تک مدارس غیردولتی کامال 
شفاف باید برای مردم اطالع رسانی شود.

شکایات  ثبت  سامانه  از  رونمایی  آئین 
و تلفن گویای سازمان مدارس و مراکز 
مشارکت های  توسعه  و  غیردولتی 
با حضور سید محمد بطحائی،  مردمی، 
حمایت  میر  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و 
پرورش مجلس، مجتبی زینی وند رئیس 
مدارس و مراکز غیردولتی، رضوان حکیم 
علیرضا  ابتدایی،  آموزش  معاون  زاده 
در  پرورشی  و  فرهنگی  معاون  کاظمی 

سالن شهید حججی برگزار شد.
این مراسم گفت:  مجتبی زینی وند در 
ما تیم های نظارتی ویژه در مناطق یک 
تا ۱2   ۷ مناطق  و  کردیم  مستقر   6 تا 
نیز روزهایی را مشخص کردیم و اطالع 
رسانی کردیم تا در این روزها پاسخگوی 
مدارس  از  تیم   5 روزانه  هستند.  مردم 

غیردولتی تهران بازدید می کنند.
امروز  که  سامانه  دو  این  داد:  ادامه  وی 
شفاف  و  تقویت  امیدواریم  شد  افتتاح 
دنبال  به  را  غیردولتی  مدارس  سازی 
شهریه  طریق  چهار  از  باشیم.  داشته 
مدارس اطالع رسانی می شود. در پرتال 
اپلیکیشن  غیردولتی،  مدارس  سازمان 

استعالم میزان شهریه هم همین کار را 
انجام می دهد. از طریق پوسترهایی که 
مکلف کردیم در هر مدرسه نصب شود 
مشارکت ها  سامانه  امسال  همچنین  و 
ثبت  اطالعاتشان  و  لینک شدند  و سنا 
می شود و قرارداد هم که میزان شهریه 
سامانه  این  در  می کند  مشخص  را 
هست و پیامکی هنگام ثبت نام به ولی 
دانش آموز می رسد و میزان شهریه هم 

مشخص می شود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم 
برای  این دو سامانه مسیری  بیان کرد: 
از همکارانم  از حق مردم است.  صیانت 
که  کنم  تشکر  غیردولتی  مدارس  در 
دارد  وجود  که  مالی  سختی های  با 
دوشادوش ما هستند. از درک موقعیتی 
که  مشکالتی  به  نسبت  موسسین  که 
مردم با آن مواجهه هستند و مسائل مالی 

مردم را درک می کنند تشکر می کنم.
وی گفت: مدارس غیردولتی منشأ خیر 
بودند.  پرورش  و  آموزش  در  برکت  و 
امروز دو سامانه ای که می تواند آسایش 
شد.  رونمایی  کند  فراهم  را  خانواده ها 
سامانه ثبت شکایت مردمی امکان ثبت 
شکایت در زمینه های مختلف را فراهم 
کرده و بنا به وعده ای که داده شده این 
رسیدگی  روز   ۱۰ ظرف  باید  شکایت 

شود.
که  دیگری  سامانه  کرد:  اظهار  بطحائی 
برای افرادی که امکان دسترسی به نرم 
 ۴3۱۷ تلفنی  سامانه  ندادند  را  افزارها 
ابتدای  یک ۰2۱  با  شهرستانها  برای  و 
که  می کنم  کنترل  شخصاً  و  است  آن، 
این سامانه ها دقیق کار کند و پیامک ها 
ارسال شود که شکایت ثبت شد یا پاسخ 

شما آماده است.
وی ادامه داد: شهریه ای که برای مدارس 
غیردولتی تعیین شده باید اطالع رسانی 
دقیق شود و این مورد تاکید بنده است. 
تهیه  نیز  افزاری  نرم  و  اپلیکیشن  البته 
همه  اپلیکیشن  آن  در  که  است  شده 

مدارس غیردولتی ثبت شده است.
در  کرد:  بیان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  باید هزینه ها  همه مدارس غیردولتی 
خانواده ها  تا  باشد  شده  ثبت  شهریه ها 
وارد مدرسه شدند بتوانند آن را ببینند. 
امیدوارم موسسین مدارس غیردولتی با 
مردم  و  کشور  اقتصادی  شرایط  درک 
هرگونه  دریافت  از  و  کنند  همراهی 
وجهی خارج از آنچه مصوب شده است 
موجه  دالیل  با  اگر  حتی  کنند.  امتناع 
می خواهند بیش از شهریه و هزینه های 
تعریف شده وجهی را دریافت کنند این 

کار مجاز نیست.



اخبار

نرخ کاال و خدمات در کردستان 
از میانگین کشوری پایین تر است

کردستان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
گفت: نرخ کاال و خدمات در کردستان در بسیاری 

از اقالم اساسی از میانگین کشوری پایین تر است.
به گزارش اتفاق روز، بهرام نصراللهی زاده  در مراسم 
در  که  ارتباطات  و  عمومی  روابط  روز  گرامیداشت 
سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، 
اظهار کرد: توسعه را متاسفانه در مقطعی در کشور 
بد تعریف کرده و فقط در کارهای فیزیکی خالصه 

کرده اند.
وی با اشاره به اینکه هدف غایی توسعه فراهم کردن 
زیست انسانی است، افزود: به شدت نیازمند تغییر 
ظرفیت های  افزایش  با  توسعه  چون  هستیم  نگاه 
مادی و معنوی و فراهم کردن شرایط برای زندگی 

انسان ها فراهم می شود.
کردستان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خود  مشارکت  و  ارتباط  بدون  توسعه  کرد:  عنوان 
مردم و نیازسنجی و آشنایی با خواست های مردم به 

سر منزل مقصود نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه کمتر کسی از روند توسعه کشور 
بین  صحیح  تعامل  نیازمند  ما  گفت:  دارد،  رضایت 
که  هستیم  عمومی  افکار  و  اجرایی  دستگاه های 

برقراری این پل ارتباطی وظیفه رسانه هاست.
نصراللهی زاده در بخشی دیگر از سخنان خود بیان 
کرد: متاسفانه عده ای در استان این احساس را دارند 
نفرین  استان  عنوان یک  به  را  که چهره  کردستان 
می بینند؛  را  مشکالت  فقط  و  دهند  نشان  شده 
هرچند منکر این نیستیم که روند توسعه در کشور 
نامتعادل بوده است اما در همه جا مسایل و مشکالت 

وجود دارد و فقط خاص کردستان نیست.
وی در ادامه به بحث تورم و گرانی های اخیر اشاره و 
تصریح کرد: در خبرها مطرح شده بود که کردستان 
گرانترین استان کشور است در صورتی که نرخ کاال 
و خدمات در کردستان در بسیاری از اقالم اساسی از 

میانگین کشوری پایین تر است.
کردستان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  نمونه  از 12 هزار  بیش  ماه  خاطرنشان کرد: هر 
قیمت 450 قلم کاال در سطح بازارهای استان گرفته 
می شود و ما قیمت اقالم اساسی را بررسی و محاسبه 

می کنیم.

آفرینی  نقش  خواستار  کردستان  استاندار 
بیشتر روابط عمومی های استان برای توسعه 
و ارتقا جایگاه کردستان در همه بخش ها شد.

اتفاق روز؛ بهمن مرادنیا در آیین  به گزارش 

و  عمومی  روابط  جهانی  روز  بزرگداشت 
در  گفت:  مناسبت  این  تبریک  و  ارتباطات 
رفته  پیش  نحوی  به  مسائل  گذشته  یکسال 
است که نشان می دهد ارتباط چندانی میان 

روابط عمومی ها و مدیران وجود نداشته است.
وی ضعف عملکرد روابط عمومی ها را به عدم 
باور مدیران و دل مشغولی روابط عمومی ها 
نسبت  وظایفشان  شرح  از  خارج  مسائلی  به 
داد و افزود: هر دو رویه در پیش گرفته شده 
زودتر  هر چه  نگاه  این  باید  و  بوده  ناصحیح 

اصالح شود.
مرادنیا با بیان اینکه روابط عمومی دستگاه ها و 
سازمان های دولتی باید هنرمندانه به انعکاس 
را  خود  نقش  و  بپردازند  رویداها  دوسویه 
اظهار  کنند،  ایفا  ارتباطی  پل  یک  همچون 
در  نباید  ادارات  عمومی  روابط  کار  داشت: 
مسائل جزیی نظیر نصب بنر و پالکارد خالصه 
شود بلکه باید هنرمندانه به مسائل توسعه ای 

ورود و نقش ایفا کنند.
با  خود  سخنان  ادامه  در  کردستان  استاندار 
انتقاد از اشخاص و جریان هایی که به ناامید 
امروز  گفت:  اند  آورده  روی  مردم  کردن 
آن  انسانی  نیروی  استان  سرمایه  بزرگترین 
بافی  منفی  آنقدر  استان  به  نسبت  اما  است 

می  ناامید  اندیشه  و  فکر  صاحبان  که  شده 
توسعه  عامل  اینکه  بیان  با  مرادنیا  شوند. 
نیافتگی کردستان در گام اول خود ما هستیم 
ناتوانی خود  از  باید مدام  ما  اذعان کرد: چرا 
و ظرفیت  توانمند  واقعا  حالیکه  در  بنویسیم 

های بی بدیلی برای رشد در اختیار داریم.
وی مدیران دستگاه های اجرایی را به بازنگری 
ها  عمومی  روابط  به  نسبت  خود  دیدگاه  در 
فرخواند و گفت: روابط عمومی ها می توانند 
یاری رسان مدیران در بازتاب درست خدمات 

و تحلیل مسائل باشند.
را  ها  عمومی  روابط  مدیران  کرد:  اضافه  وی 
امور  جریان  در  را  آنان  و  بدانند  خود  امین 

دستگاه ها و ادارات خود قرار دهند.
استاندار کردستان سکوت در برابر کسانی که 
و  ندانست  جایز  را  کنند  می  ناامید  را  مردم 
گناه  این خصوص  در  سکوت  هرگونه  گفت: 
است و الزم است اجازه ندهیم کسانی که به 
دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند، 

مردم را به ورطه ناامیدی سوق دهند

روابط عمومی ها باید در توسعه استان
 نقش آفرینی کنند

اخبار

مدیران از حداکثر ظرفیت های 
قانونی برای رونق تولید بهره بگیرند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: 
از حداکثر  استان  مسئوالن  و  مدیران  که  داریم  انتظار 
بهره  استان  در  تولید  رونق  برای  قانونی  ظرفیت های 

بگیرند.
شورای  در  وزمی  دره  محمد  روز،  اتفاق  گزارش  به 
امور  و  دارایی  وزارت  زیرمجموعه  مدیران  هماهنگی 
اقتصادی که با حضور مدیران اجرایی استان در سنندج 
کارگروه  جلسه   187 تاکنون  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
رفع موانع تولید و با یک هزار و 334 مصوبه در استان 

کردستان برگزار شده است.
وی افزود: هفت درصد از مصوبات که بالغ بر 98 مورد 
را شامل می شود مربوط به مشکالت امور مالیاتی بوده 

است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه 
تاکنون  مالیاتی  مشکالت  مصوبات  از  درصد   70 داد: 
اجرایی شده است که این نشان دهنده موفقیت کارگروه 

رفع موانع تولید و اداره امور مالیاتی در استان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان 
کرد: باید از حداکثر ظرفیت های قانونی برای تسهیل در 

تولید و رفع موانع این بخش بهره ببریم.
وی هدف از برگزاری این جلسه را کمک به رفع موانع 
در  امروز  و گفت:  کرد  عنوان  انسان  تولیدی  واحدهای 
این جلسه مشکل مالیاتی 13 واحد تولیدی استان مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
مسئوالن  و  مدیران  همه  کرد:  خاطرنشان  وزمی  دره 
استان در راستای رونق تولید و رفع موانع و مشکالت 
این بخش در حال تالش هستند و انتظار داریم که از 
حداکثر ظرفیت های قانونی برای رونق تولید در استان 

بهره بگیرند.
تولیدی  واحد  مالیاتی 13  مشکل  جلسه  این  ادامه  در 
استان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای 

آنها چاره اندیشی شد.
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وظیفه مدیران پاسخگویی است

شهردار کرج گفت: شهروندان مطالبات به حقی دارند که باید 
پیگیری شود.

علی کمالی زاده در حاشیه برپایی میز خدمت شهرداری کرج 
در مصلی نماز جمعه کرج، اظهار کرد: نفس برپایی میز خدمت 
پیگیری مطالبات شهروندان از مجموعه مدیریت شهری است.

انتقادها؛  شنیدن  و  شهروندان  با  دیدار  که  آن  بیان  با  وی 
به  رسیدن  در  را  شهری  مدیریت  ها  دلگرمی  و  پیشنهادها 
اهدافی که دارد یاری می کند، یادآور شد: مطالبات شهروندان 
و دستوراتی که امروز در میز خدمت داده شد تا رسیدن به 

نتیجه نهایی دنبال می شود.
کمالی زاده گفت: حل موضوعاتی که امروز به دغدغه شهروندان 
تبدیل شده وظیفه ما است و یقین بدانید از مدیران مناطق و 

روسای سازمان ها اقدامات را پیگیر خواهم شد.
مجموعه  مدیران  وظیفه  که  این  به  اشاره  با  کرج  شهردار 
مدیریت شهری پاسخگویی است؛ ادامه داد: تالش می کنیم 

نه در شعار بلکه در عمل به این موضوع جامه عمل بپوشانیم.
افزود: شهروندان  نیست؛  اعتماد خریدنی  که  آن  بیان  با  وی 
وقتی اعتماد می کنند و همراه می شوند که کار و تالش و 

خدمت صادقانه ببینند.

بهره برداری از چهار دستگاه پیشرفته 
دیجیتال در شهرستان بیجار

به گزارش اتفاق روز، طی یکسال گذشته پیشرفت 
تجهیزات  و  ها  زیرساخت  تقویت  در  چشمگیری 
پزشکی شهرستان بیجار رخ داده است و در طول سال 
به  بیمارستانی  تجهیزات  ریال  میلیارد  گذشته 90 
این شهرستان اختصاص داده شد. آیین افتتاح چهار 
ماموگرافی   ، دیجیتال  رادیولوژی  پیشرفته  دستگاه 
آندوسکوپی وپریمیتری چشمی، با حضور مهندس 
نماینده  بیجار، کریمی  فرماندار شهرستان  ورمقانی 
مردم در مجلس شورای اسالمی، دکتر واحدی رئیس 
ادارات  دانشگاه علوم پزشکی، مدیران کل ومدیران 
شد .  برگزار  حسین)ع(  امام  بیمارستان  محل  در 
قائم مقام وزیر بهداشت در استان کردستان، اظهار 
با پیگیری های  داشت:دستگاه رادیولوژی دیجیتال 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و مدیرشبکه 
بهداشت ودرمان به بیجار اختصاص داده شد. وی در 
خصوص مزیت های این دستگاه ها عنوان کرد: این 
دستگاه ها توانایی تشخیصی صحیح تر را به پزشکان 
بین  تردد  بسیار مهمی در کاهش  ونقش  می دهد 
از  نقطه  هر  به  کلیشه  ارسال  امکان  و  دارد  شهری 
ایران را برای ما فراهم می نماید. واحدی ادامه داد: با 
توجه به اهمیت سرطان سینه وآمار باالی این بیماری 
شهرستان  سطح  در  ماموگرافی  دستگاه  نخستین 
در  مردم  کردستان،نماینده  استاندار  پیگیری  با  ها، 
مجلس شورای اسالمی و مدیریت شبکه بهداشت به 
بیجار تخصیص داده شد. این مسئول اظهار داشت: با 
توجه به اهمیت باالی تکریم ارباب رجوع در مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی و درخواست یکی از شهروندان 
میدان  چشمی)سنجش  پریمتری  دستگاه  بیجاری 
شهرستان  به  دیجیتال،  اندوسکوپی  ودستگاه  دید( 
این  پایان خاطرنشان کرد:  در  داده شد. وی  بیجار 
پایان راه نیست و همه ما برای فردایی بهتر در کهن 
دیار گروس در تالشیم و هم پیمان شده ایم که راه 

رابرای توسعه در این دیار هموار کنیم.

استاندار قزوین گفت: خالص مهاجرت در قزوین 
منفی بیست هزار است؛ باید چرایی آن را بررسی 
کرد که به چه علت مهاجران محل سکونت خود 
را تغییر داده اند؛ در این زمینه پیشنهاد می شود 
سامانه پیگیری علت مهاجرت در قزوین تأسیس 

شود.
در  زاهدی  عبدالمحمد  روز،  اتفاق  گزارش  به 
که  جمعیت  جوانی  و  بالندگی  پویایی،  همایش 
تصریح  شد،  برگزار  قزوین  استانداری  در  امروز 
کرد: جمعیت شناسی پایه ای ترین آمار و اطالعاتی 
است که در هر نوع برنامه ریزی باید به آن توجه 
تدوین می کنیم هدفش  که  برنامه ای  هر  کنیم، 
ابتدا  باید  انسان  شناخت  برای  و  است  انسان 

مسئله جمعیت شناسی را داشته باشیم.
شناخت  اساس  بر  باید  برنامه ریزی  افزود:  وی 
امور  متولیان  و  برنامه ریز  به عنوان  صورت گیرد، 
مختلف مردم در استان اگر تحوالت جمعیت را 
نشناسیم برنامه هایمان به نتیجه نمی رسد، وقتی 
مردم  از  جمعی  ذهنمان  در  جمعیت  می گوییم 
مطالب  و  عناصر  جمعیت  اما  می شود  تداعی 
مختلفی دارد که باید به آن دسترسی پیدا کنیم.

استاندار با اشاره به باال بودن مهاجرت در قزوین 
یادآور شد: مهاجرت مسئله ای است که در همه 
ما  درواقع  دارد،  وجود  استان  شهرستان های 
استانی مهاجرپذیر و مهاجر فرست هستیم، وقتی 
خالص مهاجرت در قزوین منفی بیست هزار است 

علت  چه  به  که  کرد  بررسی  را  آن  چرایی  باید 
و  داده اند  تغییر  را  مهاجران محل سکونت خود 
هم مسائل روان شناختی آن را موردتوجه قرارداد .

افراد  بررسی کنیم که چرا  باید  یادآور شد:  وی 
به قزوین آمده اند و با چه ذهنیتی محل سکونت 
و  شهری  از  کسی  وقتی  داده اند،  تغییر  را  خود 
روستایی به قزوین می آید روحیات کاماًل متفاوتی 
دارد و باید در این رابطه مسائل روان شناختی را 

موردبررسی قرار دهیم.
زاهدی بیان کرد: صرف نظر از اینکه در خصوص 
تعداد اقوام مختلف در استان عددهای مختلفی 
اعالم می شود، نشان می دهد قزوین ظرفیتی برای 
باید  لذا  است،  داشته  مهاجر  تعداد  این  پذیرش 
مردم  مراجعات  در  که  باشیم  داشته  سامانه ای 
از  برنامه ریزی ها  در  و  بررسی  را  مهاجرت  دلیل 

آن استفاده کرد.
جمعیت  باید  ملی  امنیت  برای  شد:  یادآور  وی 
را بشناسیم و جوامع همگن را شناسایی و همه 
رفتارها را بررسی کنیم، بر این اساس می توانیم 
تشخیص دهیم که در آینده به درمانگاه، مسکن و 

مدرسه چه میزان نیاز داریم.
قزوین  استان  ثبت احوال  مدیرکل  وفایی  حسن 
سی ام  کرد:  اظهار  مراسم  این  ادامه  در  نیز 
کلی  سیاست های   93 سال  اردیبهشت ماه 
جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ و این 
روز توسط سازمان ثبت احوال به عنوان روز ملی 

جمعیت به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد 
و مصوب شد. وی افزود: شورای راهبردی جمعیت 
دستگاه های  و  راه اندازی  استان ها  و  کشور  در 
متعددی عضو آن شدند که سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری در سه کمیته و در طول سال 

تغییرات جمعیتی را بررسی می کنند.
کرد:  تصریح  قزوین  استان  ثبت احوال  مدیرکل 
ضرورت های  که  است  مغتنمی  فرصت  روز  این 
جمعیت  درصد   71 کنیم،  یادآوری  را  جمعیت 
تا ۶4 سال قرارگرفته است،  در گروه سنی 15 
اگر این گروه سنی را سن کار و فعالیت معرفی 
به  نسبت  باید  که  است  مناسبی  فرصت  کنیم 

که  شود  برنامه ریزی  گروه  این  توانمندسازی 
درنهایت این سرمایه تبدیل به ثروت ملی شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه جمعیت به سمت 
پیری حرکت می کند باید برنامه ریزی هرچه بهتر 
و سیاست گذاری های مناسب در شورای راهبردی 
جمعیت در حوزه فرهنگ سازی تکریم سالمندان، 
خصوص  در  روستایی  و  شهری  زیرساخت های 
فراهم  معلوالن  و  کودکان  سالمندان،  زندگی 

کنیم.
وفایی تأکید کرد: جمعیت در هر استان متفاوت 
با  باید بومی و مطابق  برنامه ریزی  ازاین رو  است 

پنجره جمعیتی هر استان باشد.

سامانه پیگیری علت مهاجرت در قزوین تأسیس شود

گفت:  کردستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
اتالف بی رویه سرمایه های ملی، معطل شدن 
مدیران در جلسات و سرگردانی ارباب رجوع، 
صحیح  نگهداشت  در  دولتمردان  کم کاری 
محیط زیست از جمله منکراتی است که در 
جامعه وجود دارد در حالیکه مسئوالن ما تنها 
مواردی مانند پوشش نامناسب و یا موسیقی 
امر به معروف مورد بحث قرار  را در جلسات 

می دهند.
مختار  حجت االسالم  روز،  اتفاق  گزارش  به 
نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  در جلسه  کرمی 
از منکر شهرستان کامیاران با اشاره به اینکه 
وظایف  از  منکرات  از  نهی  و  معروفات  ترویج 
رسالت  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  ذاتی 
مبارک  ماه  کرد:  اظهار  است،  دین  مبلغین 
این  ترویج  برای  ارزشمندی  فرصت  رمضان 
مهم در جامعه به شمار می رود و باید از این 

فرصت بهره ببریم.
به  تنها  برخی جلسات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  تاثیری  و  می رود  جلو  سخنرانی  شیوه 
جامعه ندارد، افزود: بی شک بقا و دوام جامعه 
بسته به رعایت فرایض امر به معروف و نهی از 
منکر است و فرائضی مانند روزه، نماز، زکات و 
غیره در سایه  پرداختن به امر به معروف میسر 

می شود.
اشاره  با  کردستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
کردستان  اسالمی  تبلیغات  اداره کل  اینکه  به 
به  امر  ستاد  مردم  و  دولت  به  مردم  معاونت 
معروف استان را برعهده دارد، عنوان کرد: این 
اساسی  قانون  هشتم  اصل  براساس  معاونت 
طراحی شده و سه وظیفه مهم را بیان کرده 

است.
یادآور  مهم،  رسالت  سه  این  به  اشاره  با  وی 
شد: مردم و دولت در راستای توجه به امر به 
به  دارند  برهم  حقی  منکر  از  نهی  و  معروف 
گونه ای که وظیفه دولت نسبت به مردم این 

است آنها را به خیر و نیکی دعوت کند و در 
وهله دوم نیز مسئولیت مردم در مقابل مردم 
دیگر این است که همدیگر را به خیرو نیکی 

دعوت کنند.
سومین  کرد:  بیان  کرمی  حجت االسالم 
قانون  هشتم  اصل  براساس  که  وظیفه ای 
که  است  این  شود  توجه  آن  به  باید  اساسی 
مردم موظفند دولت و حاکمیت و مسئوالن را 

به خیر و نیکی دعوت کنند.
وی عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر 
کردن فقط برای مردم عادی نیست بلکه خود 
مسئوالن و دیگر اهالی دولت نیز باید به آن 
که  کنند  ایجاد  گونه ای  به  فضارا  و  بپردازند 
را  خواسته هایشان  و  حرف ها  بتوانند  مردم 

بگویند.
وی همچنین به نمونه هایی از منکرات جامعه 
که باید در جلسات به آنها پرداخته شود اشاره 
ملی  بی رویه سرمایه های  اتالف  گفت:  و  کرد 
نامتعارف،  صورت  به  گاز  و  آب  برق،  مانند 
معطل شدن مدیران در جلسات و سرگردانی 
ارباب رجوع، کم کاری دولتمردان در نگهداشت 
صحیح محیط زیست و مواردی از این قبیل 
جزو منکراتی است که در جامعه وجود دارد در 
حالیکه مسئوالن ما تنها مواردی مانند پوشش 
به  امر  در جلسات  را  موسیقی  یا  و  نامناسب 

معروف مورد بحث قرار می دهند.
عنوان  کردستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
بدانیم  و  دهیم  تغییر  را  نگاهمان  باید  کرد: 
که همه آحاد مردم نیازمند آموزش هستند و 
مسئوالن و نهادهای فرهنگی باید به این مهم 
توجه کنند چرا که خدمت به مردم باالترین 

پاداش در پیشگاه خداوند متعال را دارد.
گام  بیانیه  به  همچنین  کرمی  حجت االسالم 
دوم انقالب اسالمی اشاره و اعالم کرد: بیانیه 
راه  نقشه  و  ادامه  و  برنامه ها  منشور  دوم  گام 
ماست و مقام معظم رهبری بیان کرده اند باید 

جوانان و نخبگان را مطالبه گر تربیت کنیم چرا 
که مطالبه گری به رشد جامعه منجر می شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسالمی 
چهلمین  برنامه های  اجرای  در  کردستان 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به عنوان اداره 
برتر کشور شناخته شد، اظهار کرد: امروز نیز با 
مطرح شدن بیانیه گام دوم توسط مقام معظم 
تبیین  پیشرو  و  پرچمدار  را  رهبری خودمان 

بیانیه می دانیم.
ترویج  کردستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
نگاه و روحیه انقالبی و جهادی را نیز از دیگر 
افزود:  و  دانست  بیانیه  در  رهبری  تاکیدات 
با  تعامل  و  رفتار  در  جهادی  و  انقالبی  نگاه 
نباید  و  می خواهد  جهادی  روحیه  زیردستان 

این مهم نادیده گرفته شود.
کامل  کردن  ناامید  کرمی  حجت االسالم 
توصیه  را  آنها  مقابل  در  مقاومت  و  دشمنان 
بدعهدی  گفت:  و  خواند  قرآن  و  خدا  اسالم 

بر  باید  که  است  استکبار  و  طاغوت  خصلت 
مبنای بیانیه گام دوم انقالب این مهم نیز مورد 

توجه باشد.
سپردن  رهبری  معظم  مقام  کرد:  اضافه  وی 
کاربه دست جوانان را در بیانیه گام دوم انقالب 
مورد تاکید قرار داده  اند و بی شک تجربه باالتر 
دارند  تجربه  کسانیکه  از  باید  و  است  علم  از 
جوانان  به  هم  میدان  اما  شود  گرفته  کمک 
داده شود بنابراین استفاده از نظرات و ایده های 
نخبگان، صاحبنظران و هنرمندان در جلسات 

نیز باید مورد توجه مسئوالن باشد.
در  اخالق  و  معنویت  توسعه  همچنین  وی 
جامعه را از دیگر موارد مطرح شده در بیانیه 
گام دوم ذکر کرد و یادآور شد: پرداختن به این 
باید در جامعه  مولفه وظیفه همه ماست که 
و معنویت  اگر اخالق  و  جاری و ساری شود 
در جامعه گسترش یابد بسیاری از آسیب های 

اجتماعی در جامعه حل می شود.

امر به معروف را فقط در برخورد با پوشش نامناسب 
خالصه نکنیم

نیمه دوم اردیبهشت  1398 

افزایش رضایت بیماران بستری 
طی سال های اخیر

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، از افزایش رضایت 
بیماران بستری طی سال های اخیر خبر داد. 

از  نفر  و 800  هزار  اینکه 1۶2  به  اشاره  با  محمدی،  علی 
سالمندان باالی ۶5 سال طی سال گذشته از خدمات درمانی 
اجرای  خوشبختانه  کرد:  اظهار  شده اند،  بهره مند  سازمان 
طرح تکریم سالمندان و پیشکسوتان به قوت خود باقی است 
از مراکز  به هر یک  باالی ۶5 سال به محض ورود  افراد  و 
درمانی بدون نوبت ویزیت شده و تحت معالجه و درمان قرار 

می گیرند.
این مسئول ادامه داد: بیش از 147 هزار و 900 بیمار سالمند 
در سال 9۶ از خدمات درمانی سازمان بهره مند شده بودند 
پارسال رشدی 10 درصدی  تعداد طی  این  و خوشبختانه 
بیانگر  طرح،  این  اجرای  کرد:  تصریح  محمدی  داشت. 
تجربه اندوزان  انسانی  واالی  شخصیت  و  اجتماعی  منزلت 
و سال خوردگان است و طبق بررسی آماری از سال 93 تا 
مراکز  دو  در  بستری  بیماران  رضایت مندی  درصد  پارسال، 

درمانی رشد چشم گیری داشته است.



 ورزشی
خبر

سومین قهرمانی شیرین ترین 
قهرمانی است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه کسب سومین 
عنوان قهرمانی در لیگ برتر شیرین ترین قهرمانی است، 
گفت: هیچکس در این راه به ما کمک نکرد و خستگی و 

بی عدالتی هم نتوانست جلوی ما را بگیرد.
از بوشهر  ایوانکوویچ  در راه بازگشت پرسپولیس   برانکو 
به تهران درباره قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر گفت: 
و  تأیید  این  است.  قهرمانی  قهرمانی سخت ترین  سومین 
اثباتی است بر کار مستمر ما و شیرین ترین قهرمانی است.

وی افزود: کم تیمی در دنیا وجود دارد که سه بار پشت سر 
هم قهرمان شود بخصوص در شرایط سختی که ما داشتیم 
مثل سال گذشته که محروم بودیم و نمی توانستیم بازیکن 
سال  سه  در  که  بودیم  تیمی  همینطور  بگیریم.  جدید 
اخیر فشرده ترین برنامه ها را داشتیم ولی در تمام جام ها 
موفق عمل کردیم.سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: امسال 
سوپرجام را گرفتیم، در فینال آسیا بودیم و قهرمان لیگ 
برتر شدیم. نیمه نهایی حذفی هم در انتظارمان است. به 
خاطر همین عرض کردم سومین قهرمانی اهمیت خاصی 
دارد چون همه دنبال این هستند بازی به بازی کیفیتمان 
تراکتورسازی  می دانیم  داد:  ادامه  برانکو  کنیم.  اثبات  را 
چقدر تقویت شده و سه کاپیتان تیم ملی و چند بازیکن 
جدید دیگر را به خدمت گرفت. سپاهان و استقالل هم 
تیم های قوی هستند. این نتایجی که کسب کردیم شگفت 
انگیز است. فصل به فصل انتظارات بیشتر می شود.وی با 
پارس  تیم  بازی مقابل  و  بوشهر  به سختی کار در  اشاره 
یادآور شد: بازیکنان ما تحت فشار زیادی بودند و انتظار 
زیادی از آنها می رفت. می دانستیم روی چه زمینی بازی 
بود.  ما  بازی  برای سبک  مانع  یک  که خودش  می کنیم 
عصبیت و استرس تأثیر خاص خودش را در بازی داشت 
ولی بازیکنانم قهرمانانه جنگیدند و از همه شیرین تر این بود 
که هیچکس به ما در راه قهرمانی کمک نکرد. همه چیز را 
در نبرد و در زمین به دست آوردیم. بی عدالتی و خستگی 
و عوامل دیگر هم نتوانستند جلوی ما را بگیرند بخصوص 
نیم فصل دوم که به طور خاص سخت تر بود چون هر چهار 
و  تمرین  امکان  بدون  آنهم  داشتیم  بازی  یکبار  روز  پنج 
استراحت کافی.برانکو در پایان درباره لیست ورود و خروج 
روی  ما  تمرکز  کرد:  تاکید  آینده  برای فصل  پرسپولیس 
مسابقات بود و در این خصوص صحبتی نداشتیم. بازیکنان 
پرسپولیس تحت قرارداد هستند و نفراتی مثل انصاری و 
ماهینی هم سال آینده به تیم اضافه می شوند. عماًل نیازی 
به بازیکن جدید نداریم اما بعضی از نفرات تیم پیشنهاد 

دارند که باید ببینیم چه پیش می آید.

وزیر ورزش با بیان اینکه برنامه ریزی ستاد عالی 
یک  از   ۲۰۲۰ پارالمپیک  و  المپیک  بازی های 
کرد  امیدواری  ابراز  شد،  اغاز  پیش  نیم  و  سال 
ایران حضور پرتعداد و پرقدرتی در این رویدادها 

داشته باشد.
المپیک  بازی های  اهمیت  فر  سلطانی  مسعود   
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  پارالمپیک  و 
المپیک  بازی های  تا  ماه   ۱۴ حدود  فاصله  در 
سال  یک  حدود  از  توکیو   ۲۰۲۰ پارالمپیک  و 
قالب  در  ایران  ورزش  مجموعه  پیش  نیم  و 
و  المپیک  ملی  و جوانان، کمیته  ورزش  وزارت 
ورزشی  فدراسیون های  همچنین  و  پارالمپیک 
در یک مجموعه ستاد عالی بازی های المپیک و 
پارالمپیک را در یک حرکت جمعی آغاز کردیم.

بازی های  در  حضور  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
المپیک چند رویداد مهم را به عنوان ارزیابی در 
دستور کار قرار دادیم تا عملکرد ورزشکاران به 
قرار  ارزیابی  و  نظر  برنامه جامع مد  عنوان یک 

گیرد.
از آن روزی که شروع  سلطانی فر تصریح کرد: 
با  باکو  در  اسالمی  کشورهای  بازی های  کردیم 
در  بود. سپس  همراه  ایران  قهرمانان  درخشش 
ما  ورزشکاران  نیز  آسیا  سالن  داخل  بازی های 
مهم  رویدادهای  در  و  داشتند  خوبی  درخشش 
اتفاقات  هم  آسیایی  را  پا  و  آسیایی  بازی های 
آسیایی  بازی های  در  که  طوری  داد  رخ  خوبی 
پیروزی  از  بعد  ادوار  در  مدال  تعداد  بیشترین 

بازی های  در  و  آمد  دست  به  اسالمی  انقالب 
به  ایران  چهارمی  رتبه  نیز   ۲۰۱۸ پاراآسیایی 

سومی ارتقا پیدا کرد.
وزیر ورزش خاطرنشان کرد: از طرفی رکوردهای 
در  آمد؛  ارمغان  به  رویداد  دو  هر  در  خوبی 
کبدی بازی های آسیایی که سطح آن به دلیل 
قدرت های برتر جهان در قاره کهن دارای سطح 

ایران  مردان  و  زنان  تیم  دو  هر  است،  جهانی 
ست  یک  حتی  بدون  والیبال  شدند،  قهرمان 
باخته قهرمان شد و در واترپلو بعد از ۴۴ سال 
در تاریخ بازی های اآسیایی روی سکو رفتیم و در 
رشته های کشتی، تکواندو، وزنه برداری، ووشو و 

کاراته هم به نتایج خوبی دست یافتیم.
مسعود سلطانی فر با بیان اینکه این سه رویداد 

می خواستیم  آنچه  به  شد  تفسیری  و  تحلیل 
برسیم، اظهار داشت: با این آمادگی که به مرور به 
دست می آید انشا هلل بتوانیم سهمیه های الزم را 
از طریق مختلف به دست آوریم و امیدوارم سال 
۹۸ که با محدودیت های مالی هم مواجه هستیم 
و  المپیک  در  سهمیه  بیشترین  کسب  با  توأم 

پارالمپیک ۲۰۲۰ شود.

ابراز امیدواری سلطانی فر از حضور 
پرتعداد و پرقدرت در المپیک ۲۰۲۰

اعضای کمیته فنی و هیات مدیره 
هنوز  درحالی  استقالل  باشگاه 
ایرانی  سرمربی  انتخاب  برای 
به  آینده  فصل  برای  خارجی  یا 
یک  که  نرسیده اند  نظر  اتفاق 
گزینه ایتالیایی نزدیک به نیمکت 

آبی هاست.
لیگ  رقابت های  هجدهم  فصل 
به  استقالل  برای  حالی  در  برتر 
از  پس  تیم  این  که  رسید  پایان 
برکناری شفر از یک مربی جوان 
که دستیار سرمربی آلمانی بود در 
هفته های پایانی استفاده کرد و به 

عنوان سومی بسنده کرد.
پرسش مهم

مهمترین  اما  فصل  پایان  از  پس 

این  استقالل  هواداران  پرسش 
است که چه کسی سرمربی فصل 
بتواند  تا  می شود  تیم  این  آینده 
طلسم نرسیدن به عنوان قهرمانی 
را  اخیر  سال  چند  در  تیم  این 

بشکند.
ایرانی یا خارجی

انتخاب  در  که  موضوعی  اولین 
سرمربی آبی ها مورد پرسش قرار 
سرمربی  که  است  این  می گیرد 
فصل آینده استقالل ایرانی خواهد 
آبی  هدایت  خارجی  یک  یا  بود 
پوشان در فصل آینده فوتبالی را 
برعهده خواهد داشت. این موضوع 
هنوز به طور قطعی مشخص نشده 
اعضای  بین  نظرهایی  اختالف  و 

باشگاه  مسئوالن  و  مدیره  هیات 
وجود دارد.

مربی  موافقان  نظر  مد  گزینه  دو 
ایران

و  مدیره  هیات  اعضای  از  برخی 
کمیته فنی باشگاه استقالل اعتقاد 
دارند با توجه به شرایط اقتصادی 
و مشکالت ارزی، بهتر است یکی 
را  داخلی  نظر  مد  گزینه های  از 
آینده  فصل  سرمربی  عنوان  به 
گزینه هایی  بین  در  کرد.  انتخاب 
که مطرح شده اند، امیر قلعه نویی 
و فرهاد مجیدی شانس بیشتری 
این  با  دارند.  افراد  این  دیدگاه  از 
نفراتی مثل پرویز مظلومی،  حال 
این  در  هم   … و  مرفاوی  صمد 

دایره قرار می گیرند.
خارجی  مربی  موافق  کسانی  چه 

هستند؟
مسئوالن  از  تعدادی  چند  هر 
دارند  تمایل  استقالل  باشگاه 
عنوان سرمربی  به  را  داخلی  یک 
فصل آینده این تیم انتخاب کنند 
و  فنی  کمیته  اعضای  اکثر  اما 
اعتقاد  مدیره  هیات  عضو  چند 
باید  آینده  فصل  سرمربی  دارند 
حتی  آنها  باشد.  خارجی  یک 
نیمکت  برای  هم  را  گزینه هایی 

آبی ها در نظر گرفته اند.

مدیرعامل چه می کند؟
امیرحسین فتحی که برخی اعتقاد 
مرتکب  شفر  برکناری  در  دارند 
از  جمعی  بین  حاال  شد،  اشتباه 
مخالفان و موافقان مربیان داخلی 
طبیعتاً  و  گرفته  قرار  خارجی  و 
باید  گیر  تصمیم  نفر  عنوان  به 
گزینه ای را انتخاب کند که بتواند 
از آن دفاع کند. این امر کار او را 
داخلی  مربی  به  دادن  رای  برای 
است. در  یا خارجی سخت کرده 
هیات  اعضای  برخی  که  حالی 
مدیره و کمیته فنی به او گفته اند 
خارجی  سرمربی  باید  قطعاً  که 
می شود  گفته  اما  کند،  انتخاب 
یک  نیست  میل  بی  مدیرعامل 
ایرانی را به عنوان سرمربی انتخاب 
و  ارزی  مشکالت  فشار  از  و  کند 

اقتصادی رها شود.
یک ایتالیایی مد نظر کمیته فنی

باشگاه  فنی  کمیته  اعضای 
اخیر  جلسه  در  که  استقالل 
روی  باشگاه  مدیرعامل  با  خود 
تاکید  خارجی  مربی  استخدام 
پایان  راه  دارند  اعتقاد  اند،  کرده 
استقالل  نشدن  قهرمان  به  دادن 
در سالهای اخیر به خدمت گرفتن 
و  خوب  خارجی  سرمربی  یک 
آنها حتی »ماسیمو  است.  کاربلد 

کاررا« ایتالیایی را به عنوان گزینه 
مد نظرشان به باشگاه معرفی کرده 
اند تا مذاکرات الزم با وی صورت 

بگیرد.
چه  سرمربیگری  های  گزینه 

کسانی هستند؟
باشگاه  مسئوالن  که  درحالی 
یا  ایرانی  برای  هنوز  استقالل 
خارجی بودن سرمربی فصل آینده 
اما  اند  نرسیده  بندی  جمع  به 
فنی  کمیته  عضو  مظلومی  پرویز 
این باشگاه تاکید کرد پنج گزینه 
برای جانشینی شفر در نظر گرفته 
شده اند که در بین آنها هم گزینه 

خارجی وجود دارد و هم ایرانی.
با این حال به نظر می رسد، فرهاد 
مجیدی، پرویز مظلومی، امیر قلعه 
دیگر  پیشکسوت  چند  و  نویی 
استقالل جزو گزینه های داخلی 
»ماسیمو  باشند.  باشگاه  نظر  مد 
ترین  جدی  نیز  ایتالیایی  کاررا« 
گزینه خارجی نزدیک به نیمکت 
های  گزینه  البته  است.  استقالل 
این  برای  هم  دیگری  خارجی 
مسئولیت در نظر گرفته شده اند 
اما با توجه به اینکه هنوز تکلیف 
بودن مشخص  داخلی  یا  خارجی 
نشده، اسامی گزینه های خارجی 

منتشر نشده است.

اختالف نظر برای یک انتخاب؛
بررسی گزینه های سرمربیگری استقالل

خبر

بالتکلیفی کشتی به همه چیز
 لطمه می زند

جدول شماره پنج

عراقی زاده: بازیکنی به کادرفنی تحمیل نکردیم
اصفهان  گیتی پسند  باشگاه  مقام  قائم 
می گوید در زمینه اختالف با باشگاه مس 
نخواهند  باشگاه  این  از  سونگون شکایتی 

کرد.
محمد حسین عراقی زاده، قائم مقام باشگاه 
تیم  وضعیت  آخرین  درباره  گیتی پسند، 
از شروع فصل  فوتسال گیتی پسند پیش 
سال  بودجه  گذشته  هفته  گفت :  جدید، 
۱۳۹۸ خود را تقدیم هیأت مدیره کردیم 
ولی با دریافت مجوز از یک ماه پیش و به 
دلیل این که زمان را از دست ندهیم وارد 

فصل نقل  و انتقاالت شدیم.
از  پس  و  مدیره  هیأت  نظر  با  افزود:  او 
رسیدیم  نتیجه  این  به  گزینه ها  بررسی 
فصل را با حمید بی غم که سابقه حضور 
درخشان در گیتی پسند داشته آغاز کنیم 

و فهرست کادر فنی و بازیکنان مد نظرش 
را دریافت و با آنان مذاکره کردیم.

این که گفته  درباره  عراقی زاده هم چنین 
باشگاه  سوی  از  بازیکنان  برخی  می شود 
به کادر فنی تحمیل شده اند؟ توضیح داد: 
هیچ شخصی یا بازیکنی را به سرمربی تیم 
تحمیل نمی کنیم و در گیتی پسند با نظر 
سرمربی همه افراد منصوب می شوند. در 
این زمینه مشورت هست ولی نظر نهایی را 
سرمربی تیم خواهد داد و هرگونه صحبت 

دیگری شیطنت افراد مغرض است.
قائم مقام گیتی پسند با اشاره به عوامل 
جدا شده، گفت : اعضای باشگاه با رضا لک 
ولی  داشتند  نظر  اختالف  مورد  چند  در 
نمی توان از زحمات او به سادگی گذشت. 
هم چنین نفراتی که امسال از کادر ما جدا 

کشیدند  را  خود  زحمات  همگی  شده اند 
و از آن ها سپاسگزاریم. مهدی جاوید نیز 
بازیکن بزرگی است که از جمع ما رفت. او 
با ما قرارداد نداشت و تصمیم گرفت تیم 

دیگری را تجربه کند.
وضعیت  درباره  پسند  گیتی  مقام  قائم 
او  نامه  کرد:  تصریح  نیز  کاظمی  افشین 
و  کردیم  ارسال  فوتبال  فدراسیون  به  را 
منتظر جواب هستیم. افشین ترک تمرین 
به  را  موضوع  زمان  همان  در  ما  و  کرده 

هیأت فوتبال نیز کتباً اعالم کردیم.
این مقام مسؤول باشگاه گیتی پسند درباره 
درباره  باشگاه  حقوقی  مدیر  صحبت های 
تخلف محمد شجری و اوالدقباد به ایسنا، 
نامه  آئین  طبق  طباطبایی  آقای  گفت : 
فیفا  و  فوتبال  فدراسیون  انتقاالت  و  نقل 

کاماًل صحیح اعالم نظر کرده اند ولی ما بنا 
نداریم از طریق شکایت موضوع را پیگیری 
کنیم چون اوالً باشگاه مس نماینده ایران 
در آسیاست ثانیاً این دو بازیکن سال قبل 
و  کشیدند  زیادی  زحمات  باشگاه  برای 
را  خود  تالش  تمام  بازیکنان  سایر  کنار 
قهرمانی  و  پسند  گیتی  نام  اعتالی  برای 
کردند. همان طور که مدیرعامل مس نیز 
عنوان کرد این مساله بین دو باشگاه حل 
درباره  اوالقباد  مسلم  ولی  شد  خواهد 
مدیران  به  اکاذیب  نشر  و  خود  مصاحبه 
باشگاه باید توضیح دهد که امور حقوقی 
ما پیگیر موضوع است. ما هیچ بازیکنی را 
به زور نگه نخواهیم داشت و بازیکنی که 
با ما قرارداد ندارد خودش می تواند تصمیم 

بگیرد.
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ایران گفت: بالتکلیفی  آزاد  سرمربی تیم ملی کشتی 
و تأخیر در انتخاب ریاست فدراسیون، تأثیر منفی بر 

تمامی امور دارد که این روند واقعاً نگران کننده است.
غالمرضا محمدی در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی و گزینشی 
اردوی کنونی دومین  به خبرنگار مهر گفت:  المپیک 
قهرمانی  رقابتهای  از  بعد  آزادکاران  تمرینات  مرحله 
حضور  برای  ملی  تیم  اردوی  مرحله  نهمین  و  آسیا 
 ۳۰ حضور  با  که  است  رو  پیش  مهم  رویدادهای  در 
کشتی گیر از روز ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده است. این 
مرحله از تمرینات تا روز اول خرداد ماه ادامه خواهد 
داشت و سپس تیم منتخب کشتی آزاد ایران راهی جام 

ساساری ایتالیا می شود.
وی تصریح کرد: لیست نفرات مورد نظر کادر فنی تیم 
ملی برای حضور در تورنمنت بین المللی جام ساساری 
منتظر صدور  ما  و  ارائه شده  روادید  اخذ  برای  ایتالیا 
میدان  این  به  اعزامی  نفرات  نهایی  اعالم  و  روادید 

تدارکاتی هستیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران به اردوی مشترک 
تیم ایران و ترکمنستان هم اشاره کرد و گفت: به تازگی 
اردوی مشترکی در ترکمنستان با آزادکاران این کشور 
پشت سر گذاشتیم که این اردو از نظر ایجاد تنوع برای 
بچه ها بسیار الزم و مفید بود. ضمن اینکه این اردوی 
۱۰ روزه به نحو احسن از سوی مسئوالن کشتی کشور 
میزبان برپا شد و آزادکاران ما توانستند تمرینات خوب 

و پرنشاطی را پشت سر بگذارند.
محمدی در پاسخ به این سوال که تا چه حد به کسب 
نتایج مطلوب در رقابتهای جهانی امیدوار است، گفت: 
اردوها و مسابقات تدارکاتی و رسمی که  ما در طول 
از  همواره  کردیم  سعی  گذاشتیم  سر  پشت  تاکنون 
نفرات باتجربه و همچنین جوانان مستعد و آینده دار 
برای  ترکیب  بهترین  به  نهایت  در  تا  کنیم  استفاده 
رقابتهای جهانی برسیم. البته برای پاسخ به این سوال 
که چقدر امید به موفقیت در رقابتهای جهانی داریم 
باید در ابتدا ببینیم کشتی ایران در سالهای اخیر چه 
مسیری را طی کرده و هم اکنون چه شرایطی از لحاظ 

مدیریتی و فنی بر کشتی ما حاکم است.

افقی:
1-حرف فاصله- رودخانه ها- وسیله نقلیه قدیمی

قرن  فرانسوی  جهانگرد  و  نویسنده  لوتی،  پیر  سفرنامه   -2
بیستم – سازه ای با شیب شکسته

3- بت- ملت ها- تخته های زیر ریل
4- زاپاس- رشته کوهی در غرب و جنوب ایران- تیر پیکاندار

5- عالم وهم و خیال- بدن- گروهی
6- باالی زانو- عدس پخته لعابدار- اسب

7- فلز سرخ- شهر تمر هندی- پایان پذیر
8- از یک پدر و مادر- تقویم- همسر حضرت یعقوب ) ع ( 

9- کلبه درختی- جلوس کردن- دانه معطر
10- از پسران فریدون پیشدادی- تخلص هوشنگ ابتهاج- تیز 

و برنده
11- جشن پاییزی فنالندی ها- محوطه ورزش اتومبیلرانی- 

فرکانس
12- ضربه سر در فوتبال- ایرانی- خلط سینه و بینی

13- قوه ابتکار- پدر آذری- حلقه بسکتبال
14- آب دهان – بی اطالع و ناهوشیار

15- بی اعتقاد به دین- قهرمان جنگ تروا- اشاره به دور

عمودی:
1-توضیح اضافی بر مواد قانون- طالق- نیمه دیوانه
2- فلز قرآنی- مجموع کارکنان یک اداره- دهبان

3- زن گندمگون- نخستین مرد شهید اسالم- سرزنش
4- ضمیر سوم شخص- واحد پول ویتنام- قالبی در خوشنویسی که 

در آن متنی را به صورت مورب می نویسند
5- صندلی کالس- تنومند- سکه طالی عصر سلجوقی

6- ستاره دنباله دار- همسایه ایران- دو شب پیش
7- مقابل فرع- اهرم زیر پایی- سامانه

8- طاقچه باال- علم بررسی زندگی موجودات زنده- گشاده
9- بد زبانی- اراده و خواست خداوند- فاضالب

10- چرخ تولید را می چرخاند- از مصالح ساختمانی- پاکدامن
11- میوه ساوه- ضعف و سستی- از هم پاشیدن

12- فیلم کابویی- هوش و استعداد سرشار- کافی
فراعنه مصر  از  تعدادی  نام  لشکر-  گیر خودرو- جناح  13- ضربه 

قدیم
14- کمبود آن موجب پوکی استخوان می شود- دریغ- دومین حرف 

یونانی
15- تکرار حرفی- بیش از حد آرام- شهری کوچک در شرق تهران

فوتبال

نیمه دوم اردیبهشت  1398 

سلیمانی: مشهد باید قطب اسکواش کشور شود
در ابتدای این مجمع، اصغری رئیس هیات اسکواش 
و  فدراسیون  رئیس  حضور  از  تشکر  ضمن  استان 
کمیته های استانی، به ارائه گزارشی از عملکرد این 
موارد  مهمترین  از  که  پرداخت   ۹7 سال  در  هیات 
می توان به اعزام رده های سنی مختلف به مسابقات 
همگانی،  بخش  اشاعه  جهت  در  تالش  کشوری، 
برگزاری کارگاه های دانش افزایی، قهرمانی در لیگ 
مجموعه های  احداث  و  توسعه  کشور،  یک  دسته 
سجاد،  مجموعه  جمله  از  استان  اسکواش  مختلف 

فعالیت شهرستان ها و... اشاره کرد.
را   ۹۸ سال  برنامه های  مهمترین  همچنین  وی 
برشمرد و گفت: ضمن توجه به بعد قهرمانی به بخش 
همگانی و فرهنگی توجه بیشتری خواهیم داشت و 
تالش می کنیم تا بتوانیم از قابلیتهای بیشتری بهره 

ببریم.
با  و  داشتیم  خوبی  جلسات  پرورش  و  آموزش  با 
رایزني صورت گرفته کالسهای استعدادیابی در برخی 
مدارس شهر برگزار می گردد. اکنون نیز درحال تست 

استعدادیابی در مدارس هستیم.
ها،  شهرستان  سازی  فعال   : افزود  همچنین  وی 
هم  جلسات  و  ملی  داوری  های  کلینیک  برگزاری 
و  بازدید  به  توجه  با  ماست.  های  برنامه  از  اندیشي 
کمک های آقای فتاحی و مساعدت ایشان امیدواریم 
تا  کنیم  اجرا  زودی  به  نیز  را  سجاد  مجموعه  پدل 
زودتر از سالن اسکواش به بهره برداری برسد. درپایان 
جا دارد از دکتر سلیمانی و کمکهای فدراسیون تشکر 

ویژه داشته باشم.

در ادامه فتاحی، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان 
ضمن تشکر و قدردانی از حضور رئیس فدراسیون و 
سایر حضار به کمک های اداره کل به ورزش اسکواش 
مهیج  رشته  از  حمایت  بر  مبنی  اداره  این  اراده  و 
کمک  با  فدراسیون   : گفت  و  کرد  اشاره  اسکواش 
آقای سلیمانی قدمهای زیادی برداشته و قطعا بزودی 
شاهد موفقیت های بسیاری خواهیم بود. این رشته 
در  ولی  است  فقیر  کامال  ها  استان  از  بسیاری  در 

شهرهای کوچک نیز اکنون در حال اجراست.



استان تهران
گزارش

مکانیزه شدن چهارراه مصلی با نصب 
۱۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی

رانندگی در  از نصب دوربین های ثبت تخلفات  رباط کریم  شهردار 
چهارراه مصلی خبر داد که تعداد ۸ عدد از آنها ثابت و ۲ عدد بصورت 

چرخشی 360 درجه می باشند
در  کریم  رباط  شهردار  میرزمانی  سیدمحمد  روز،  اتفاق  گزارش   به 
جمع خبرنگاران ضمن بازدید از اتاق مانیتورینگ این دوربین ها اظهار 
کرد: ما به دنبال آن هستیم که شهری مکانیزه برنامه ریزی و طراحی 
کنیم و قبل از آن  نیازمند تقویت فرهنگ سازی این سبک از زندگی 

هستیم.
 ۹۷ سال  در  شهرستانی  مسئوالن  خوب  همکاری  با  داد:  ادامه  وی 
اتفاقات مطلوبی از جمله افتتاح و بهره برداری از تعداد زیادی پروژه 
شهری در سطح شهر رباط کریم رقم خورد و تعداد زیادی نیز کلنگ 
زنی انجام شد که هم اکنون شاهد اجرای آنها هستیم و تالشمان بر این 

است تا هفته دولت بخشی از آنان را به بهره برداری برسانیم.
شهردار رباط کریم ادامه داد:در سال گذشته بودجه شهرداری رباط 
کریم به صورت کامل محقق شد و 5 میلیارد تومان نیز توانستیم به 
صورت مازاد جذب کنیم که این نشان دهنده آن است هزینه های 
صورت گرفته پروژه های عمرانی با میزان اعتبار اختصاص یافته برابری 

می کند.
وی یادآور شد که شهرداری رباط کریم طی سالهای گذشته به طور 
معمول با کسری بودجه مواجه می شد و با فروش ملک  باید کسری 
بودجه را جبران می کرد ولی در سال ۹۷ موفق شدیم بدون فروش 

حتی یک ملک، بودجه را محقق و روند افزایشی نیز داشته باشیم.
میرزمانی به زیرسازی مناسب آسفالت در شهر رباط کریم اشاره کرد و 
گفت: اقدام به زیرسازی مناسب در آسفالت ریزی خیابان ها و میادین 
شهر رباط کریم یکی از اقدامات مهم شهرداری در سال ۹۷ بود که 
امروز دیگر مشکلی در این باره نداریم و با همین سرعت معابر باقیمانده 

را نیز زیرسازی و آسفالت خواهیم نمود.
وی اضافه کرد: در نقاط منفصل شهری امکانات و اقدامات خوبی انجام 
شد و سعی ما بر این است که در سال جاری به بخش مرکزی شهر 

رباط کریم توجه نمائیم.
رباط  قدیمی  بخش  به  امسال  کرد:  عنوان  شهری  مدیریت  سکاندار 
کریم توجه ویژه ای خواهد شد و به یاری خداوند و همت همکارانم 
در معاونت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی، مرکز شهر رباط کریم 

سنگ فرش خواهد شد.
وی به افزایش ۲ متری سرانه فضای سبز در شهر رباط کریم اشاره و 
خاطرنشان کرد: این روند با تالش همکارانم در سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری  در حال پیگیری است و به دنبال افزایش هرچه 

بیشتر فضای سبز در این شهر تاریخی هستیم.
میرزمانی به مجهز نمودن چهارراه اصلی رباط کریم به دوربین های 
و  با تالش همکارانم در سازمان حمل  و گفت:  اشاره کرد  هوشمند 
نقل و ترافیک، امروز این مکان دارای ۱0 دوربین فعال است که ۸ 
دوربین ثابت و ۲ دوربین به صورت 360 درجه چرخشی بوده و تا پایان 
خردادماه نیز 3 دوربین ثبت تخلفات در نقاط دیگر شهر فعال خواهد 
شد. ایشان در پایان یادآور شد: تا پیش از نصب این تعداد، ۴ دوربین 
پایش تصویری در سطح شهر رباط کریم داشتیم که با این رقم تعداد 

دوربین های کنترل به ۱۷ عدد خواهد رسید.

استاندار تهران گفت: : استکبار از همه 
ظرفیت هایش در ایجاد تنش اقتصادی 
استفاده  کشور  آرامش  زدن  برهم  و 

می کند. 
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
با  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
بیان اینکه سال دشواری پیش ِرو داریم 
ظرفیت هایش  همه  از  استکبار  گفت: 
در ایجاد تنش اقتصادی و برهم زدن 

آرامش کشور استفاده می کند.
این  از  برون رفت  برای  کرد:  بیان  وی 
به  توجه  راهکارها  از  یکی  وضعیت 
مردم  معیشت  و  تولید  رونق  تولید، 
در  نیز  رهبری  معظم  مقام  که  است 
بودجه ۹۸ توجه به معیشت مردم را 
تولید  رونق  سال  را  امسال  و  گوشزد 

نامگذاری کردند.
قدر  هر  افزود:  تهران  استاندار 
کسب وکار و فضای تولید افزایش پیدا 
طریق  از  را  ارزی  منابع  می توان  کند 
دادوستد با کشورهای همسایه تأمین 

کرد.
به  توجه  با  ادامه  در  بندپی  محسنی 
مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد: 
بازسازی  و  نوسازی  طرح های  کنار 
گردش  در  سرمایه  ضرورت  از  نباید 
غفلت نکنیم چرا که برای دستیابی به 
نیاز به سرمایه و نقدینگی  اولیه  مواد 

بیشتر داریم.
این  انتظار  کرد:  تأکید  همچنین  وی 

بانک ها  مستقیم  پرداخت  که  است 
طرح های  و  غیرمستقیم  پرداخت  با 
تسهیل  ستاد  سوی  از  ارائه شده 

همخوانی و برابری کند.
استاندار تهران سپس راجع به برگزاری 
به  توجه  با  گفت:  ستاد  این  جلسات 
تولید جلسات  رونق  به  توجه  اهمیت 
میان  در  هفته  یک  باید  ستاد  این 
کمیته های  اینکه  ضمن  شود  برگزار 
ذیل کارگروه نیز باید هر هفته تشکیل 

جلسه دهند.وی همچنین تصریح کرد: 
برای  بزرگان  از  متشکل  کارگروهی 
گیرد  شکل  بانکی  پرونده های  داوری 
عملکرد  بانک ها  پرداخت  حوزه  در  تا 
بهتری ارائه شود، ضمن اینکه شورای 
عالی بانک ها نیز باید در استان تهران 
شکل بگیرد تا طرف حساب ما معلوم 
برای  داد:  ادامه  تهران  استاندار  باشد. 
به واسطه  که  محدودیت هایی  رفع 
شعاع  در  صنایع  استقرار  منع  قانون 

گرفته  صورت  استان  ۱۲0کیلومتری 
در  زیست محیطی  قوانین  رعایت  با 
حال تالش هستیم تا زمینه اشتغال را 
توسعه دهیم.محسنی بندپی در پایان 
خروجی  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
از سوی  تسهیالت  پرداخت  نامناسب 
تهران  استان  نمایندگان  از  بانک ها 
عملکرد  استماع  برای  اقتصاد  وزیر  و 
بانک ها دعوت می کنیم تا شرایط بهتر 

شود.

رونق تولید تنها راه رویارویی با
 تنش اقتصادی دشمن است

ارتقای  ساماندهی  گفت:  پور  جمالی 
به  تهران  نفت  پاالیشگاه  امنیت  سطح 
صورت جدی در دستور کار فرمانداری 
قرار گرفته و تصمیمات خوبی در این 
باره اتخاذ شده است. به گزارش پایگاه 
تهران، جلسه  استانداری  اطالع رسانی 
شورای پدافند غیر عامل استان با حضور 
جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، محسنی بندپی استاندار تهران، 
انتظامی  و  امنیتی  معاون  گودرزی 
فرمانداران  از  تعدادی  استانداری، 
شهرستان های استان و سایر اعضا در 

محل استانداری تهران برگزار شد.
  هدایت اهلل جمالی پور معاون استاندار 
این  در  ویژه شهرستان ری  فرماندار  و 
توجه  اهمیت  به  اشاره  ضمن  جلسه 
های  دستگاه  در  غیرعامل  پدافند  به 
مختلف اظهار داشت: به جهت اهمیت و 
لزوم اهتمام به پدافند غیرعامل؛ تمامی 
طرح ها و برنامه های این حوزه در سطح 
اکنون  ما  و  شهرستان ری دنبال شده 

رتبه اول را از این حیث در سطح استان 
تهران داریم. همچنین بیشترین تعداد 
در  غیرعامل  پدافند  حوزه  در  جلسات 
برگزار  ری  در شهرستان  استان  سطح 
نیز  و مستمر  به صورت منظم  و  شده 

تداوم خواهد یافت.
قرارگیری  به  توجه  با  افزود:  وی    
حوزه  در  تهران  نفت  پاالیشگاه 
شهرستان ری ساماندهی آن و ارتقای 
به صورت  پاالیشگاه  این  امنیت  سطح 
قرار  فرمانداری  کار  دستور  در  جدی 
باره  این  و تصمیمات خوبی در  گرفته 

اتخاذ شده است.
تصریح  ویژه شهرستان ری  فرماندار    
کرد: در خصوص پاالیشگاه نفت تهران 
آن  حوزه  در  مشخصی  امنیتی  حریم 
تهیه  نیز  جمر  سامانه  و  شده  تعریف 
شده و به زودی در این مجموعه مستقر 

خواهد شد. 
  جمالی پور خاطرنشان کرد: با توجه 
و  ها  دامداری  بیشترین  قرارگیری  به 

ری  شهرستان  سطح  در  دامی  صنایع 
و  بود  تب برفکی  ما  اساسی  مشکل 
تصمیمات خوبی را در حوزه آموزش و 
واکسیناسیون در این باره اتخاذ کردیم.

ادامه داد: در سال ۹۷ در سایه    وی 
این تالشها و اقدامات کمترین تلفات را 
ری  در سطح شهرستان  دام  حوزه  در 
خوبی  تصمیمات  همچنین  و  داشتیم 

آب  و  سالمت  و  تامین  بحث  در  نیز 
قرار  اجرا  و  رصد  مورد  روستاها  شرب 

گرفته است.
کرد  خاطرنشان  نیز  پایان  در  وی    
اولویت  پدافند غیرعامل به عنوان یک 
مهم و اساسی در دستور کار فرمانداری 
شهرستان ری قرار گرفته و به صورت 

منظم و مستمر دنبال خواهد شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری: ارتقاء سطح امنیت 
پاالیشگاه نفت تهران در دستور کار فرمانداری است

گزارش

سنگ بزرگ شهردار صالحیه برای 
بافت های فرسوده

ستاد بازآفرینی صالحیه با سه ماموریت مهم آغاز بکار کرد.
به گزارش اتفاق روز، مهندس قربانی از آغاز بکار ستاد بازآفرینی صالحیه 
با سه ماموریت مهم خبر داد.شهردار صالحیه با بیان اینکه ستاد بازآفرینی 
شهری با رویکردی نو در نوسازی بافت های فرسوده در این شهر آغاز بکار 
که  کردیم  تعریف  مهم  ماموریت  سه  ستاد  این  برای  داشت:  اظهار  کرد، 
دهد.مهندس  می  پایان  صالحیه  از مشکالت  زیادی  بخش  به  آن  پیشبرد 
علیرضا قربانی در این باره توضیح داد: تملک و تخریب ۴50 واحد مسکونی 
در حریم رودخانه سیاب و تبدیل آن به فضای سبز و همچنین تخریب و 
تملک ۱۱0 واحد مسکونی غیر رسمی در محله قلعه نشینان کردهای حصار 
چوپان بمنظور تبدیل به تفرجگاه، دو ماموریت مهم ستاد باز آفرینی این 
شهر است.وی همچنین به سومین ماموریت این ستاد مهم اشاره داشت و 
افزود: بازگشایی خیابان نگارستان ۱۷ و اتصال آن به خیابان 30 متری فشار 
قوی سومین پروژه ای است که برای این ستاد تعریف شده است. قربانی 
همچنین یادآوری کرد: ستاد بازآفرینی شهری در راستای تحقق سیاست 
های دولت در صالحیه تشکیل شده است که همه ادارات در این راستا موظف 

به همکاری با آن هستند.
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استخر ولیعصر)عج( قرچک در ماه رمضان 
افتتاح می شود

به گزارش اتفاق روز، محسن خرمی شریف در حاشیه بازدید از مراحل 
اجرای این پروژه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استخر ولیعصر)عج( 
قرچک پس از 3 سال تعطیلی به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: 
یکی از وعده هایی که داده بودیم تقویت و افزایش فضاهای ورزشی 
و فرهنگی در دستور کارمان باشد که در این خصوص چندین زمین 
چمن مصنوعی افتتاح کرد و در این ماه نیز استخر ولیعصر)عج( نیز با 

امکانات پیشرفته توسط بخش خصوصی افتتاح خواهد شد.
وی افزود: با مشارکت بخش خصوص کلیه تجهیزات این استخر که 

فرسوده و یا به سرقت رفته بود مرمت و بازسازی شد.
با  با متراژ ۱500 مترمربع  پروژه  این  بیان داشت:  این مدیر شهری 
اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال راه اندازی و تجهیز شد و تا پایان ماه 
مبارک رمضان توسط مسوولین استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره 

برداری خواهد رسید.
شهردار قرچک با بیان اینکه تعمیرات اساسی مانند تعویض لوله های 
قدیمی و اصالح آن با لوله های یو پی وی سی ویژه استخری با ۱6 بار 
فشار آب، اجرای سقف دکور پی وی سی، تجهیز و نوسازی موتورخانه 
و تصفیه خانه آب استخر، نورپردازی محوطه و سالن با طراحی جدید 
و نورافکن های کم مصرف و تعویض کاشی های کل استخر ولیعصر)ع( 
انجام شده است، گفت: احداث حمام سنتی، استخر کودک، جکوزی 
نمک، استخر روباز، تراس آفتاب، سنونای نمک، خشک و بخار، اتاق 
اقدامات اساسی در این  از جمله  ماساژ، بوفه و پارکینگ اختصاصی 

استخر است.
خرمی شریف اظهار کرد: استخر ولیعصر)عج( شهرداری قرچک توسط 
بخش خصوصی طبق استانداردهای روز دنیا و با کیفیت استخرهای 
درجه  یک است و با امیدواریم با افتتاح این مجموعه بتوانیم قدم های 

خوبی در جهت رفاه حال شهرندان قرچکی برداریم.
وی درپایان با بیان اینکه خدمت به مردم خوب قرچک ادامه دارد، 
گفت: شعار ما در مجموعه شهرداری خدمت به مردم است و در این 

خصوص از هیچ تالشی فرو گذار نیستیم.

تاکید فرماندار بهارستان بر نقش آفرینی موثر 

روابط عمومی ها در ایجاد امید و اعتماد در جامعه

فرماندار شهرستان بهارستان بر نقش آفرینی موثر روابط عمومی ها 
در ایجاد امید ، نشاط و اعتماد در جامعه تاکید کرد . به گزارش اتفاق 
روز ، بیژن سلیمان پور در اولین جلسه هیئت رئیسه شورای هماهنگی 
: حیات یک سازمان  بهارستان گفت  روابط عمومی های شهرستان 
وابسته به پویایی و تحرک روابط عمومی است و هنر مدیریت در یک 

سازمان ، استفاده موثر و شایسته از روابط عمومی است .
وی افزود : روابط عمومي یکي از ارکان مهم توسعه سازماني و اصلي 
ترین حلقه اتصال و پیوند دو سویه سازمان ها با مخاطبین محسوب 

می شود .
بهارستان  شهرستان  های  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای  رئیس 
تصریح کرد : روابط عمومي ها باید با درک درست از نیازها و ضرورت 
هاي زمانه، از عملکرد و ساختار سنتي و ناکارآمد فعلي خود فاصله 
بگیرند و با مجهز شدن به دانش روز  ،  شناخت صحیحی از  نیازهاي 

اصلي سازمان خود و مخاطبین پیدا کنند .
مهم  سرمایه  تقویت   و  حفظ  و  آفریني  عتماد  اینکها  بیان  با  وی 
اجتماعي از طریق انعکاس هنرمندانه خدمات و دستاوردهاي دولت 
و نظام اسالمي از جمله رسالتهای مهم روابط عمومی های ادارات و 
دستگاه های اجرایی است ، تاکید کرد : روابط عمومی نقش موثری 
در ایجاد امید ، نشاط و اعتماد در جامعه دارند و باید در این زمینه 

بیشتر تالش کنند .

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
 NERT در ششمین جلسه مدیریت بحران
در شهر فردوسیه گفت: انجام یک طرح و 
آبادانی  به  را  کشور  میتواند  ای  ریشه  کار 
گزارش  به  دهد.  سوق  پایدار  توسعه  و 
اتفاق روز؛ ششمین جلسه مدیریت بحران 
NERT با حضور مهندس طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار،اعضای شورای اسالمی و 
شهردار فردوسیه، دکتر افشاری پور مبتکر 
اعضای   ،NERT بحران  مدیریت  طرح 
و جمعی  بحران شهرستان  مدیریت  ستاد 
و  حوزه  این  فعالین  امدادی،  نیروهای  از 
فردوسیه  شهرداری  در  هدف  های  گروه 

برگزار شد.
طاهری  مهندس  گزارش؛  این  بر  بنا 
فرماندار شهرستان شهریار با عرض قبولی 
با  داران،  روزه  تمامی  عبادات  و  طاعات 
درست  برخورد  موضوع  اهمیت  بر  تاکید 
با حوادث و جلوگیری از آسیب های ناشی 
آموزش  نبود  دلیل  به  داشت:  بیان  آنها  از 
دچار  حوادث  در  ما  اولیه  اطالعات  و 
مشکالت و صدمات زیادی شده ایم و اگر 
مختلف  سطوح  در  مناسب  هایی  آموزش 
بکار  و  انتقال  جامعه  افراد  تمام  به  توسط 
گرفته شود مقاومت بهتری در برابر حوادث 
صورت میگیرد. فرماندار شهرستان شهریار 
با اشاره به حوادثی مانند سیل و زلزله که در 
طبیعت به اتفاق میپیوندد و این ما هستیم 
باید خود را در برابر آنها مقاوم سازیم  که 
حاصل  زمانی  موفقیت  کرد:  خاطرنشان 
ای  حادثه  هر  برابر  در  بدانیم  که  میشود 

چگونه برخورد کنیم.
مهندس طاهری انجام کارهای زودبازده را 
مورد پسند آحاد مردم دانست که کسی را 
به دنبال کار ریشه ای در کشور ما راغب 

مثال  عنوان  به  کرد:  تصریح  و  نمیکند، 
گذشته  سالیان  از  خوبی  بسیار  مطالعات 
انجام  به  تهران  استان  شرب  آب  روی  بر 
سال  در  که  شده  ریزی  برنامه  و  رسیده 
۱۴0۴ این استان چه جمعیتی را به خود 
خواهد دید و چه تدابیری مورد نیاز است و 
ما امروز برای شرق، شمال و جنوب استان 
شرب  آب  مصارف  برای  ای  برنامه  چنین 
برای  اما متاسفانه به دالیل مختلف  داریم 
غرب استان تهران و شهرستان شهریار که 
داده  جای  خود  در  نیز  را  باالیی  جمعیت 
است از قفدان این برنامه در رنج بودیم که 
ما با پیگیری مستمر و بهره گیری از افراد 
متخصص در تالش هستیم این موضوع را 
حل کنیم.نماینده عالی دولت در شهرستان 
شهریار با بیان اینکه گاهی یک طرح ریشه 
توسعه  و  آبادانی  به  را  کشور  میتواند  ای 
 NERT سوق دهد و طرح مدیریت بحران
اگر با دلسوزی، احساس مسئولیت و برنامه 
بدنبال  خوبی  بسیار  آثار  شود  انجام  مند 
در  طرح  این  داشت:  اظهار  داشت  خواهد 
راستای آگاه سازی و مقاوم سازی مردم در 
اهمیت  از  و  میباشد  طبیعی  برابر حوادث 
فراوانی برخوردار است که مردم این کشور 
بالخیز، با تدبیر مناسب خود را ایمن کنند.

فرماندار شهریار با اشاره به اینکه این طرح 
معاون  دستور  با  کشور  در  بار  اولین  برای 
اول رئیس جمهور به شخص بنده به عنوان 
پایلوت در شهرستان شهریار اجرایی شده و 
باید با جدیت دنبال شود افزود: این طرح 
پایه  بدرستی  و  انجام  کامل  بصورت  باید  
در  آن  بندی  و سرانجام جمع  ریزی شود 
الیحه ای به هیئت دولت ارسال میشود تا 
در تمام کشور اجرایی شود.مهندس طاهری 
عنوان  درمان  و  درد  را همچون  این طرح 

و  بداند  پزشک  اگر  اینکه  بیان  با  و  کرد 
تشخیض دهد بیمار خود به چه عارضه ای 
دچار است، درمانی مناسب برای او در نظر 
میگیرد ادامه داد: به همین منوال مسئولین 
نیز اگر لحظه به لحظه از شهر خود اطالع 
بسیاری  باشند  آگاه  مردم  و  باشند  داشته 
باید  و  و  شد  خواهد  مرتفع  مشکالت  از 
اگر  بعد  وهله  در  و  بشناسیم  را  مشکالت 
حادثه ای رخ بدهد، بدانیم که چه اقدامی 
برای انجام الزم است و اطالعاتی درست در 

اختیار داشته باشیم.
اخیر  سیل  و  ها  بارندگی  به  اشاره  با  وی 
در خوزستان تصریح کرد: با این وجود که 
مدیریت  عدم  اما  بود  شده  انجام  اقداماتی 
صحیح در منطقه و عدم حضور مسئولین 
باعث شد ما  آن شهرستان در میان مردم 
اطالعات ناقصی در دست داشته باشیم و کار 
پیش نمیرفت و مشکالت عدیده ای را برای 
مردم ایجاد کرده و آنها را ناراضی کرده بود 
که ما بهمراه معاون استاندار تهران توانستیم 
با حضور در آن مناطق اطالعات مورد نیاز 
را بدست آورده و متناسب با شرایط موجود 
اقداماتی راهگشا و در جهت خواست مردم را 
به انجام برسانیم.فرماندار شهرستان شهریار 

با ابراز خرسندی از اینکه مجموعه اجرایی 
فعلی شهرستان در رابطه با این طرح و طرح 
شده  عمل  وارد  بخوبی  دیگر  بنیادی  های 
اند و با هدف باز کردن گره ای از مشکالت 
مردم کار میکنند بیان داشت: در شهرستان 
ناراحت  کارهای زمین مانده بسیار است و 
کننده است که عده ای میخواهند با حباب 
را  شهرستان  بودن  دولت  سایه  در  و  ها 
حفظ کنند و با همان شرایط نابسمان خود 
میخواهند مسائل را پیش ببرند و از تلگنر 

زدن به این حباب ها بیزارند.
مهندس طاهری افزود: شاید مردم از بهترین 
اطالعی  شهرستان  امور  انجام  های  شیوه 
با  بخواهند  نیز  ای  عده  و  باشند  نداشته 
بگذارند  را سرکار  مردم  پوشالی،  شعارهای 
باید  و  نیست،  نظام  پسند  مورد  اصال  که 
توجه داشت و موضوعات غیرواقعی را کنار 
گذاشته و به کار اصولی و با نظر متخصصان 
پیش ببریم که در آینده مشکل ساز نشود 
و مردم متضرر نشوند و لذا ما بدون چشم 
واقعی،  درست،  کار  میخواهیم  تنها  داشت 
هدفمند و با برنامه انجام دهیم و مطالبات 
به حق مردم را پاسخگو باشیم که آیندگان 

ایراد یا نقصی وارد نکنند.

انجام کار ریشه ای کشور را به توسعه سوق میدهد

بررسی مشکالت صنعتگران در ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید رباط کریم

فرماندار شهرستان رباط کریم ، مشکالت ۱۱ واحد صنعتی و تولیدی 
را مورد بررسی قرار داد. به گزارش اتفاق روز ، سید مهدی ساداتی 
در جلسه ستاد رفع موانع تولید شهرستان رباط کریم اظهار داشت: 
هدف از برگزاری چنین جلساتی رفع موانع تولید برای صنعتگران و 
تولیدکنندگان است و تولید کننده در سال رونق تولید نباید دغدغه 

ای جز تولید و اشتغالزایی داشته باشد.
رئیس ستاد رفع موانع تولید شهرستان رباط کریم در این جلسه ابراز 
داشت: بیشترین  مشکالت این قشر تامین مواد اولیه ، بیمه تامین 
که  است  مشکالتی  مهمترین  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اجتماعی، 

صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
سید مهدی ساداتی در ادامه تاکید کرد: اگر نگرش بر این باشد که هر 
جا یک فعالیت تولیدی در حال انجام بود باید حفظ شود دیگر تحت 
هیچ شرایطی واحدهای تولیدی تعطیل نمی شوند و شعار سال محقق 
می گردد. فرماندار شهرستان رباط کریم ضمن بررسی  مشکالت ۱۱ 
شرکت صنعتی و تولیدی ، دستورات الزم را در رفع موانع این شرکتها 

صادر کرد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 
به  اهدای عضو  در حال حاضر شاهد حدود ۱۱ 

ازای یک میلیون نفر جمعیت کشور هستیم.
ملی  روز  بزرگداشت  و  و  شفا  جشن  مراسم   
مناسبت  به  زندگی«  اهدای  عضو،  »اهدای 
بزرگداشت روز ملی اهدای عضو با حضور جمعی 
از مسئوالن کشوری و نظام سالمت، صاحبنظران 
و اساتید حوزه اهدا و پیوند اعضا و خانواده های 
اهداکننده، هنرمندان، ورزشکاران و پیشکسوتان، 
روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در تاالر ابن سینا 

دانشکده پزشکی برگزار شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  آقاجانی  محمد 
از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  بهشتی،  شهید 
ایثار و فداکاری خانواده های اهداکنندگان اظهار 
داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی 
در  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  برترین  از 

زمینه اهدای عضو است.
علوم  دانشگاه های  که  مطلب  این  ذکر  با  وی 
اولین  شیراز  و  تهران  بهشتی،  شهید  پزشکی 
پیوند  زمینه  در  که  هستند  کشور  دانشگاه های 
عضو تالش کردند، از تالش ها و نقش مؤثر اساتید 
این دانشگاه در راستای ایجاد فرهنگ اهدای عضو 

و گسترش این تکنیک مهم تقدیر کرد.
انجام ۸۰۰۰ پیوند عضو در  به  با اشاره  آقاجانی 
افزود:  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تاکنون ۸۰۰۰ پیوند عضو قلب، ریه، کبد، کلیه و 
پانکراس در ۵ بیمارستان این دانشگاه انجام شده 

اهدای ۵۰۰۰  این دانشگاه  است و همچنین در 
عضو از ۲۰۰۰ بیمار مرگ مغزی اهدا کننده به 

نیازمندان صورت گرفته است.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  گفته  به 
بهشتی، در حال حاضر شاهد حدود ۱۱ اهدای 
عضو به ازای ۱ میلیون نفر جمعیت کشور هستیم. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  آمار در  این  در حالی که 
شهید بهشتی ۳۲ اهدای عضو به ازای ۱ میلیون 
در  نفر  هزار  به وجود ۳۰  اشاره  با  است.وی  نفر 
لیست انتظار پیوند اعضا در ایران گفت: متأسفانه 
روزانه ۱۲ نفر از این افراد به دلیل نرسیدن عضو 
به  نفر   ۱۰ نیز  روز  هر  و  می کنند  فوت  اهدایی 
این لیست اضافه می شوند که این امر الزمه تالش 
بیشتر در زمینه فرهنگ سازی اهدای عضو است.

ادامه گفت: متأسفانه سالیانه حدود  آقاجانی در 
اهدای عضو وجود  قابل  نفر مرگ مغزی   ۴۰۰۰
دارد که ۵۰ درصد از آنها به دلیل سوانح و حوادث 
رانندگی بروز می کند. آمارها نشان می دهد صرفاً 
بیماران مرگ  این  یعنی یک چهارم  نفر   ۱۰۰۰
مغزی اعضایشان اهدا می شود و مابقی این اعضا از 
بین می روند. وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر 
گسترش مراکز فراهم آوری اعضا و لزوم فرهنگ 
سازی مناسب برای اهدای عضو با کمک رسانه ها 
فرهنگی  حوزه های  در  قبول  مورد  چهره های  و 
و هنری خاطرنشان کرد: مرکز مسیح دانشوری 
موفق شده است مرکز نمونه کشوری در اهدای 

عضو باشد.

۳۰ هزار نفر در کشور منتظر 
پیوند اعضا هستند

سایه سنگین قیمت مسکن بر سر اجاره نشین ها

نوآوری  صندوق  رئیس 
قطار  گفت:  شکوفایی  و 
کشور  فناوری  و  علم 
و  است  حرکت  حال  در 
این  به  را  آن  نمی توان 
برخی  هنوز  که  دلیل 
آن  زیرساخت های 
متوقف  نشده،  تکمیل 

کرد. دکتر علی وحدت در سی و نهمین 
و  پژوهش  صندوق های  کارگروه  جلسه 
فناوری که با حضور وزیر علوم، تحقیقات 
با  شد،  برگزار  اعضا  اکثریت  و  فناوری  و 
حوزه های  مالی  تأمین  بحث  اینکه  بیان 
صندوق های  طریق  از  فناوری  و  علم 
مهمترین  از  یکی  فناوری  و  پژوهش 
نوآوری  و  فناوری  اکوسیستم  مؤلفه های 

این  گفت:  می شود،  محسوب 
است  کم تجربه  اگرچه  حوزه 
نیز  کوتاه  زمان  همین  در  اما 
کیفی  و  کمی  عملکردهای 
تحولی  است؛  داشته  مناسبی 
و  پژوهش  صندوق های  که 
اندک  سرمایه های  با  فناوری 
تکنولوژی  حوزه های  در  خود 
نیست.دبیر  انکار  قابل  کردند،  ایجاد 
کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با 
تاکید بر اینکه قطار علم و فناوری کشور 
در حال حرکت است و نمی توان آن را به 
این دلیل که هنوز برخی زیرساخت های 
گفت:  کرد،  متوقف  نشده،  تکمیل  آن 
بخشی از مسئولیت اجتماعی ما در توسعه 

این اکوسیستم نهفته است. 

قطار علم و فناوری کشور
 متوقف نمی شود
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حاشیه های »پالم« استرس زا شدسالمت
خبری  نشست  در  نمکی،  سعید   
با  خون،  فشار  کنترل  ملی  بسیج 
تاکید بر نقش بی بدیل رسانه ها در 
اقدامات  و  برنامه ها  رسانی  اطالع 
وزارت بهداشت و همچنین انتقال 
جامعه،  به  سالمتی  پیام های 
حوزه  دستاوردهای  کرد:  اظهار 
ابتدایی پس  سالمت در سال های 
بسیار  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 
زمان  آن  در  است.  بوده  مطلوب 
واکسیناسیون،  پوشش  زمینه  در 
ترویج  باردار،  زنان  از  مراقبت 
با شیر مادر، توسعه شبکه  تغذیه 
بهداشتی و درمانی کشور و ایجاد 
زیرساخت های آن، به شاخص های 
دست  سالمت  حوزه  در  خوبی 

یافتیم.
که  پیش  سال   ۲۹ افزود:  نمکی 
خدمتگزاران  از  یکی  عنوان  به 
معاون  سمت  در  سالمت،  نظام 
فعالیت  بهداشت،  وزارت  بهداشت 
داشتم، اداره کل بیماری های غیر 
نگاه  و  اندازی کردیم  راه  را  واگیر 
ما این بود که پس از فائق آمدن 
معضل  واگیردار،  بیماری های  بر 
واگیر  غیر  بیماری های  شیوع 
حوزه  در  تهدید  یک  عنوان  به 
سالمت، دامن گیر ما خواهد شد 
اداره، درصدد  این  اندازی  راه  با  و 
نظام  مسئولین  توجه  که  بودیم 
متمرکز  سمت  این  به  سالمت 
واگیر  غیر  بیماری های  از  و  شده 
فرسای  طاقت  بار  تا  نشوند  غافل 

این بیماری ها به ما تحمیل نشود. 
اگر در آن سال ها ۶ بیماری مسری 
واکسن  با  پیشگیری  قابل  مهلک 
کنی  ریشه  قابل  دالر  پنج  با  را 
قلبی  بیماری های  امروزه،  بود، 
به  ابتالء  خون،  فشار  عروقی، 
زندگی،  سبک  تغییر  سرطان ها، 
چاقی  دیابت،  ترافیکی،  حوادث 
از معضالت  زندگی غلط،  و شیوه 
می شوند. محسوب  سالمت  نظام 

آنچه  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
در سال های اخیر به عنوان منابع 
تخصیص  سالمت  نظام  به  مالی 
 ۶ سهم  که  بود  این  شده،  داده 
 GDP از  سالمت  نظام  درصدی 
باالی ۹ درصد رسیده است و  به 
بر اساس متوسط جهانی، نمی توان 
حوزه  برای  را  رقم  این  از  بیش 
سالمت در نظر گرفت و طلب کرد. 
بنابراین باید به سراغ کیفی کردن 
خدمات و استفاده کیفی تر از منابع 
سالمت حرکت کنیم. در این راستا 
نیز باید برنامه هایی را دنبال کنیم 
که اولین هدف، اولویت پیشگیری 
در  افزود:  است.نمکی  درمان  بر 
سراغ  به  باید  پیشگیری  حوزه 
بیماری هایی برویم که بار بیشتری 
را به نظام سالمت تحمیل می کنند 
آنها است.  از  که فشار خون یکی 
نفر  میلیون  گذشته، ۱۰  در سال 
در جهان به دلیل عوارض بیماری 
فشار خون، جان خود را از دست 

داده اند.

وزیر بهداشت ادامه داد: برآورد ما 
ایرانی،  میلیون   ۱۵ که  است  این 
مبتال به فشار خون هستند. حداقل 
فشار  به  مبتال  افراد  از  ۴۰ درصد 
خون از این بیماری خبر ندارند که 
این موضوع بسیار خطرناک است؛ 
این افراد زمانی از فشار خون خود 
مطلع می شوند که با عارضه سکته 
مغزی، قلبی و یا نارسایی کلیه به 

بیمارستان مراجعه می کنند.
به  خون  فشار  کرد:  بیان  نمکی 
اصلی  اولویت های  از  یکی  عنوان 
توجه  با  که  است  سالمت  نظام 
از  ناشی  میر  و  مرگ  آمارهای  به 
را قاتل  بیماری می توانیم آن  این 
خاموش عنوان کنیم. در این زمینه 
این  برداریم  باید  که  گامی  اولین 
است که به مردم هشدار دهیم که 
فشار خون آنها مهم است. در عین 
حال، متأسفانه برخی از پزشکان ما 
از دستگاه فشار خون در مطب های 
خود استفاده نمی کنند، لذا باید به 
طبیبان هم، اهمیت کنترل فشار 

خون را گوشزد کنیم.
یادآور شد: دومین  بهداشت  وزیر 
آن  از  باید  مردم  که  موضوعی 
آگاه پیدا کنند، این است که هر 
ایرانی در سن باالی ۳۰ سال که 
پرفشاری  بیماری  به  ورود  سن 
خون  فشار  باید  است،  خون 
این  را کنترل کند. در کنار  خود 
از  باید  ما  مردم  رسانی،  آگاهی 
نیز  فشارخون  کنترل  روش های 

مطلع باشند، اما باید تسهیالت و 
زمینه  این  در  را  زیرساخت هایی 

فراهم کنیم.
اول  اینکه سیاست  بیان  با  نمکی 
است،  درمان  بر  پیشگیری  ما 
خاطرنشان کرد: اولویت و سیاست 
توسعه  بهداشت،  وزارت  دوم 
درمان  به  نسبت  سرپایی  درمان 
ارزان ترین و در  بستری است که 
دسترس ترین آن مراجعه به سطح 
عین  در  است.  خدمات  ارائه  یک 
زندگی  شیوه  باید  مردم  حال، 
مناسبی را هم برای استمرار حیات 
رعایت کنند که تغذیه یکی از این 

موارد محسوب می شود.
به مصرف  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
نمک در کشور، عنوان کرد: یکی 
مصرف  باال  خون  فشار  علل  از 
مصرف  ما  مردم  و  است  نمک 
نمک  مصرف  دارند،  باالیی  نمک 
باال در کشورمان ریشه در فرهنگ 
ایران  دارد.  ما  مردم  تاریخ  و 
سرزمینی پر آفتاب است. بنابراین 
گذشتگان ما که کار و کشاورزی 
داشتند  زیادی  تعریق  می کردند، 
دست  از  را  بیشتری  سدیم  و 
باید  دلیل  همین  به  و  می دادند 
نمک  و  می کردند  دریافت  سدیم 
امروز  حال،  می کردند،  مصرف 
با همان  ما،  نشین  فرزندان سایه 
می کنند.  زندگی  تغذیه  الگوی 
الگوی تغذیه ای  این  باید  بنابراین 

را تغییر دهیم.

راستای  در  جهاددانشگاهی  رئیس 
تولید  و  گلخانه ها  هوشمندسازی 
محققان  توسط  هیبریدی  خوردهای 

این نهاد اعالم آمادگی کرد.
مراسم  در  طیبی  حمیدرضا  دکتر   
سازمان  یک  با  نامه  تفاهم  امضای 
بسیار  امروز  کرد:  اظهار  اقتصادی 
سازمان  یک  با  که  هستیم  خوشحال 
بزرگ اقتصادی کشور که نقش مهمی 
تفاهم نامه ی  دارد،  کشور  اقتصاد  در 
مهم  حوزه  چند  در  فناورانه  و  علمی 
امضا می کنیم که بتوانیم در آن حوزه ها 

صاحب فناوری پیشرفته جهانی شویم. 
و  دوطرف  همت  با  داریم  هم  یقین 
اهداف  به  رسیدن  به  موفق  پیگیری، 

خواهیم شد.
وی با اشاره به همکاری با این سازمان 
باعث  همکاری  این  امیدواریم  گفت: 
همکاری های  برای  بیشتر  تشویق 
فناورانه دوطرف باشد. معتقدیم اساس 
پیشرفت و حتی اساس استفاده درست 
فناورانه  توسعه  کشور،  خاک  و  آب  از 

است.
طیبی اظهار کرد: این سازمان اقتصادی 

فعالیت های  برای  طراحی  دفتر  دارای 
اعالم  حمایت  برای  ما  است؛  جدید 
آمادگی کردیم تا در زمینه ی خوردهای 
این  جمکو  مجموعه  با  هیبریدی 

سازمان همکاری داشته باشیم.

آمادگی جهاددانشگاهی برای طراحی 
ماشین های هیبریدی نوشتار

توسعه  ستاد  اهداف  از  یکی 
فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی، ایجاد بانک 
غیرنظامی  پهپادهای  اطالعاتی 
است تا به کمک این بانک، ایمنی 
کلیه پروازها در فضای کشور فراهم 

شود.
فناوری های  توسعه  ستاد 
پیشرفته  نقل  و  حمل  و  فضایی 
تهیه  با  فناوری  و  علمی  معاونت 
وسایل  عملیاتی  دستورالعمل 
از  کنترل  سرنشین  بدون  پرنده 
اهدافی  تحقق  دنبال  به  دور  راه 
پروازی  فعالیت  بر  »نظارت  چون 
و  غیرنظامی«  کاربرد  با  پهپادها 
مناسب  زیرساخت های  »توسعه 
بکارگیری  از مزایای  استفاده  برای 

پهپادهای غیرنظامی« است.
همچنین »ارتقا ایمنی کلیه پروازها 
»ساماندهی  کشور«،  فضای  در 
عملیات پرواز پهپادهای غیرنظامی 
به منظور پیشگیری از بروز سوانح 
احتمالی و ایجاد مخاطرات امنیتی« 
و »ایجاد بانک اطالعاتی پهپادهای 
دیگر  از  کشور«  در  غیرنظامی 

اهداف این طرح است.دامنه کاربرد 
این شیوه نامه در خصوص فعالیت 
عمومی،  پهپادهای  برای  پهپادها 
و  سرگرمی  و  تفریحی  آموزشی، 

خدماتی اجرایی می شود.
این پهپادها در حوزه های مختلفی 
چون »پایش عبور و مرور زمینی و 
دریایی«، »مقابله با آتش سوزی«، 
امدادرسانی«،  و  نجات  »تجسس، 
»پایش شرایط جوی و آب و هوا«، 
بالیای  با  مرتبط  اقدامات  »پایش 
زلزله، سیل، آتش سوزی،  طبیعی 
طوفان و غیره«، »حفاظت از محیط 
کشاورزی«  »خدمات  و  زیست« 

کاربرد دارند.
»زمین شناسی و اکتشاف معدن«، 
و  عکسبرداری  »فیلمبرداری، 
خطوط  »پایش  برداری«،  نقشه 
فعالیت های  گاز«،  و  برق  و  آب 
»حمل  تحقیقاتی«،  و  علمی 
خدمات  »دیگر  و  پست«  و  بار 
ورزشی  گردشگری،  تفریحی، 
تحقیقاتی«  سازمان  تأیید  مورد 
پهپادهای  این  کاربردهای  از دیگر 

غیرنظامی است.

ایجاد بانک اطالعاتی 
پهپادهای غیرنظامی گزارش
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