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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

درست است که درانتخابات جدید پارلمان اروپا، نمایندگان احزاب راسِت پوپولیست 
و اتحادیه ستیزان، افزایش قابل توجهی یافتند، اما کماکان بیش از دو ثلث کرسی 
های پارلمان در اختیار جناح های سنتی و طرفداران اتحادیه اروپایی قرار دارد. هیچ 
معلوم نیست که انتخابات پارلمان، بتواند اتحادیه را از بحران های دائمی اش خارج 
کند، مسئله برکزیت الینحل باقی مانده و پوپولیست ها توازن سنتی نیروها را تا حد 
زیادی در پارلمان تغییر داده اند. ماه های آتی شاهد کشمکش بر سِرتعیین پست 
های کلیدی اتحادیه از جمله تعیین رئیس کمیسیون در بروکسل خواهد بود و اروپا 
در قبال شکل گیری نظامات نوین جهانی که با سرشاخ جدید میان چین و آمریکا 

درحال ظهور است، همچنان دست کوتاه و در حاشیه باقی خواهد ماند. 
مناسبات میان ایاالت متحده و چین مختصات این نظم نوین جهانی را درآینده 
نه چندان دور تعیین خواهد کرد و رهبران اروپایی خوب فهمیده اند که چنانچه 
نخواهند دراین کارزار، کامال در حاشیه قرار بگیرند، باید با سرعت دست به کار شوند 
و سیاست واحدی را در قبال مناقشات جدید میان واشنگتن و پکن در پیش بگیرند. 
سیاست خارجی و امنیتی همیشه متشتت و مغشوش اتحادیه که سنت دور و درازی 
به قدمت تاریخ خود اتحادیه دارد، اینک ناتوان تر از هر زمانی برای سرراست کردن 
چالش های جدید برخاسته از شرق و غرب عالَم است. انفعال تحقیرآمیز اروپا در 
قبال توافق هسته ای ایران که تمام اعتبار و حیثیت اش را پای آن گذاشته بود، 
این چالش ها  با  برای رویارویی  انسجام الزم  اقتدار، تهور و  از  اروپا  نشان داد که 
تدریجی یک جنگ  به وضوح شاهد شروع  دنیا،  نیست. در سوی دیگِر  برخوردار 
سرد تمام عیار میان چین و آمریکا هستیم. چنین جنگ سردی هم در حوزه های 
نظامی – در دریای جنوبی چین – ولو فعال در مقیاس خفیف تر، لیکن در عرصه 
های بسیار تعیین کننده اقتصادی و مخصوصا تکنولوژیکی با شدت هرچه تمام تر 
ادامه دارد. تقدیر این جنگ به گونه نامعلومی رقم خواهد خورد، زیرا چین )برخالف 
اتحاد شوروی سابق( هرچه شتابان، یکی به پویایی اقتصادی و تجارت آزاد و دیگری 
به تکنولوژی مدرن که دو نهاد و عامِل کشنده )Killerapplication( دنیای غرب 
هستند، مجهز می شود. برنامه فنآوری بلند پروازانه چینی ها موسوم به "ساخت 
چین 2025" به موازات طرح عظیم اقتصادی – ترانزیتی احیای جاده ابریشم قدیم 
انقالب  یا  برنامه  این  با تمام توان به پیش می رود. به موجب  از سوی چینی ها 
تکنولوژیک، چین گویا می خواهد در ده رشته کلیدی صنعتی و فنآوری، تا اواسط 
دهه بعدی میالدی به قدرت مسلط جهان تبدیل شود و با اختصاص صدها میلیارد 
دالر در این راه بزرگ گام برداشته است. آمریکای دونالد ترامپ نیز خود را برای 
شروع یک جنگ تجاری بزرگ با چین آماده کرده و این راهبردی است که تقریبا 
تمام ممالک بزرگ سرمایه داری در بلوک غرب، چه در آمریکای شمالی، در اروپا و 
یا آسیای شرقی، با نگرانی از خیز خزنده اما مستمر و بلند چینی ها، اینک صراحتا 
ازآن استقبال می کنند و اساسا چاره ای غیر از این رویارویی هم در خود نمی بینند. 
شکی نیست که هر دو طرف به انجام مذاکرات سازشی در عرصه های تجاری – که 
نیاز متقابل به هم دارند – در مقاطع کوتاه مدت نهایتا از خود تفاهم نشان خواهند 
داد. لیکن در بلند مدت به روشنی می توان دید که تاریخ، سرشاِخ دنیای غرب این 
بار با زردهای شرقی را شاهد خواهد بود و شروع یک جنگ سرد تمام عیار با چین که 
دیگر نه صرفا یک تهدید تجاری، بلکه خطر امنیتی و ایدئولوژیکی هم هست اجتناب 
ناپذیر می نماید. برای روشن ترشدن افکار، اینجا نمونه ای از اظهارات ترامپ، این 
رهبر جبش جدید شوونیست های سفید آمریکایی را درقبال چین بازگو می کنم: 
"...چین دوست ما نیست. چین شغل و کار ما را می دزدد. چین نورافکن ویرانگر 
بر سِر صنایع ما می افکند و به سرعت برق از آن تصویر می گیرد. اعمال تعرفه تنها 
راهی است که بتوانیم چین را بر سر عقل آوریم. جنگ تجاری کاِر خوبی است و 
ما به سادگی برنده این جنگ خواهیم شد." آمریکای ترامپ کار را با اعمال تعرفه 
سنگین 25 درصدی بر کاالهای وارداتی از چین به حجم 250 میلیارد دالر شروع 
کرده است. او درعین حال برای اینکه بر سر میز مذاکرات تجاری، چین را تحت 
فشار سنگین قرار دهد و بازارهای چینی را به روی صادرات آمریکا گشوده تر ببیند، 
به تازگی تصمیم گرفته است همین میزان تعرفه ها را بر سایر اقالم وارداتی آمریکا 
از چین این دفعه به حجم 300 میلیارد دیگر، مورد بررسی جدی قرار دهد. در این 
صورت هرچه مخاطره آمیزتر شدن ابعاد یک جنگ تجاری بزرگ میان واشنگتن و 

پکن اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

سردار حسین سالمی :

دیوان محاسبات به اجرای با اقتدار ایستاده ایم
قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان ورود کند

2

سایه روشن برنامه جدید وزارت 
راه برای رونق ساخت مسکن
3

امام راحل از بنیان گذاران 
4نهاد شورا بودند

آغاز عملیات اجرایی برنامه 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 

در شهر جدید اندیشه

رفتار سعودی ها و اماراتی ها در دراز 
مدت به زیان آنها است

ــاً  ــر خصوص ــای اخی ــه اجالس ه ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل رئی
ــی ... ــه برخــی از کشــورهای عرب اجــالس مکــه نشــان داد ک

2

توتال جای چینی ها را در
 آمریکا گرفت

گــروه انــرژی فرانســوی توتــال پــس از کنــار کشــیدن خریــدار 
چینــی قــرار شــد کســب و کار گاز طبیعــی مایــع ....

3

سالمت قوه قضاییه بدون سالمت 
جریان وکالت ممکن نیست

رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه ســخن گفتــن از ســالمت 
قــوه قضاییــه بــدون ســالمت جریــان وکالــت ....

4

ورزشی 6

جهانی  جام  به  امیدوارم  ویلموتس:  
صعود کنیم

ــد  ــران می گوی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــد تی ــرمربی جدی س
می خواهــد کاری کنــد کــه هــم مــردم و هــم بازیکنــان 

ــد ... ــو ببرن ــر جل ــی را حرفه ای ت ــم مل تی

بهاءالدین بازرگانی گیالنی، مترجم و پژوهشگر 

 انفعال تحقیرآمیز اروپا، از برجام تا جنگ تجاری چین و امریکا

یادداشت

نظم اقتصادی جهان تامین کننده منافع آمریکا نیست، آمریکا درصدد ایجاد 
ثقل  مرکز  اخیر،  بیست سال  است. طی  اقتصاد جهانی  در  نظم جدیدی 
اقتصاد جهانی از آمریکا به چین و کشورهای نفتی منتقل شد، اگر اقتصاد 
جهان با همین فرمان پیش برود به زودی آمریکا به قدرت اقتصادی درجه 
دو تبدیل می شود و این کشور تبدیل شدن به قدرت اقتصادی درجه دو 
را بر نمی تابد. هدف آمریکا، بازگرداندن مرکز ثقل اقتصاد جهانی از چین و 

کشورهای نفتی به آمریکاست.
تحقق این شرط دو پیش نیاز دارد؛ مهار چین و تضعیف اقتصاد کشورهای 

نفتی. 
همه کشورهای نفتی به گونه ای دچار بحران شده اند که نهایتا به تضعیف 
اقتصاد آنها منجر می شود !خاورمیانه کانون اصلی کشورهای نفتی است. 
آمریکا یک خاورمیانه ترجیحا ضعیف می خواهد که از منظر سیاسی متفرق، 
از منظر اقتصادی در بن بست و از منظر اجتماعی فاقد روحیه باشد، چنین 
خاورمیانه ای مرکز ثقل اقتصاد جهانی را مجددا به آمریکا منتقل می کند، 
سیاست خاورمیانه ای آمریکا بر این چهار اصل استوار است و بقیه تفسیر 

این چهار اصل.
پال کروگمن که هر هفته در نیویورک تایمز سرمقاله می نویسد ادعا می 
کند که هدف آمریکا مهار چین است و این درست است اما چین چگونه 
مهار می شود؟ پال کروگمن می نویسد چین امروز شبیه ژاپن اواخر دهه 
هشتاد است و این ارزش بررسی دارد. در دهه هشتاد هر کس در هر نقطه 
جهان در این اندیشه بود که به ژاپن برود و در سهام یا ملک سرمایه گذاری 
کند. قیمت سهام و آپارتمان در ژاپن ماهانه افزایش قابل مالحظه داشت. 
قیمت آپارتمان در ژاپن به قدری افزایش یافت که آپارتمان را دو نسله می 
فروختند یعنی اقساط آن را پدر مادر و فرزندان تقبل می کردند. همه می 
گفتند دهه آینده دهه ژاپن خواهد بود، اما در سال ۹۱ اقتصاد ژاپن سقوط 
کرد، قیمت آپارتمان به 20 درصد سابق سقوط کرد و قیمت سهام به ۱۶ 
درصد سابق رسید. دهه ۹0 میالدی که قرار بود دهه ژاپن باشد ژاپنی ها از 

آن به دهه از دست رفته یا دهه سوخته یاد می کنند. 
همین وضعیت برای چین تکرار می شود. چین امروز، ژاپن سال ۹0 میالدی 
است، اقتصاد چین فرومی پاشد و برنده آن آمریکا خواهد بود. تقلیل دادن 
اختالفات آمریکا و چین به اختالفات تعرفه ای پاک کردن صورت مسئله 
است. دهه آینده برای چین دهه از دست رفته است. چینی ها بعدها، از این 
دهه به نام دهه سوخته یاد خواهند کرد. چین با فروپاشی مالی مهار می 

شود و خاورمیانه با سیاست چهارگانه.
رئیس جمهوری آلمان یک بار جمله عجیبی گفت: »آمریکا، چین و روسیه 
در یک چیز به تفاهم رسیده اند و آن بی ثبات کردن اروپاست.« بر اساس 
ادعای رئیس جمهوری آلمان استراتژی آمریکا؛ بی ثبات کردن اروپاست. 
اما بی ثبات کردن اروپا برای آمریکا چه مزیت هایی دارد؟ اروپا اکنون کجا 

ایستاده است؟
ولخرج ترین ملت اروپا یونانی هستند و حسابگرترین ملت اروپا، آلمان ها؛ 
اما این دو ملت متفاوت در منطقه یورو تشکیل یک بلوک اقتصادی دادند. 
با عضویت یونان در منطقه یورو وضعیت یونان ناگهان به شدت تغییر کرد 
انقالب در  ایجاد شد که عامل  ایده  این  رفاه شدند.  یونانی ها غرق در  و 
رفاه یونانی ها، تشکیل منطقه یورو بوده است. به زودی اعالم شد میزان 
بدهی خارجی یونان از ۱0 میلیارد دالر قبل از تشکیل منطقه یورو به 250 
میلیارد دالر افزایش یافته است. در واقع علت رفاه غیر قابل تصور یونانی 
ها، استقراض وحشتناک بالفاصله بعد از عضویت در منطقه یورو بوده است. 
صندوق بین المللی پول اعالم کرد یونان حداکثر 50 میلیارد دالر از این 
بدهی را می تواند پرداخت کند. در عمل یونان بیش از ظرفیت و توان باز 
پرداخت خود وام خارجی دریافت کرده است. اما ۷0 درصد از وامی که به 

یونان پرداخت شده به وسیله آلمان و فرانسه بوده است. 

محمد حسین ادیب، اقتصاددان و استاد دانشگاه

چین، نفت خاورمیانه و نقش تخریبی امریکا

نگاه
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 طی هفته های اخیر شکاف و واگرایی 
»دونالد  همسوی  ظاهر  به  رویکرد  در 
ترامپ« و »جان بولتون« مشاور امنیت 
گشته  نمایان  پیش  از  بیش  وی  ملی 
است؛ دعوایی که نه تنها به نوع مواجهه 
کره  با  برخورد  نوع  به  بلکه  ایران  با 

شمالی و ونزوئال نیز مربوط می شود.
وقتی از سیاست خارجی آمریکا و تنش 
های اخیر بین واشنگتن و تهران سخن 
به میان می آید، نام بولتون ایران ستیز 
گذرد؛  می  ذهن  از  نیز  افروز  جنگ  و 
وزیر  ظریف«  »محمدجواد  که  فردی 
امور خارجه کشورمان نام او را به عنوان 
اعضای چهارگانه »تیم بی« و  از  یکی 
در کنار »بن سلمان« ولیعهد عربستان، 
»بنیامین  و  امارات  حاکم  زائد«  »بن 
می  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو« 

آورد.
مسائل  کارشناسان  و  ظریف  نگاه  از 
قابل  اثرگذاری  بی«  »تیم  الملل،  بین 
توجهی بر شخص ترامپ دارند اما اخیراً 
خبرهایی از اختالف نظرهای عمیق بین 
ترامپ و بولتون در موضوعات مختلفی 
مواضع  است.  یافته  انتشار  ایران  چون 
معتدل و منعطف ترامپ در قبال ایران، 
همین  برایند  ونزوئال  و  شمالی  کره 
به مواضع جنگ  توجهی  بی  و  شکاف 
معتدل  مواضع  است.   بولتون  طلبانه 
کره  ایران،  قبال  در  ترامپ  منعطف  و 
شمالی و ونزوئال، برایند همین شکاف 
مواضع جنگ طلبانه  به  توجهی  بی  و 
نخستین  برای  است.وقتی  بولتون 
پست«  »واشنگتن  های  روزنامه  بار 

و  شکاف  این  از  تایمز«  »نیویورک  و 
در  ترامپ  نوشتند،  پرده  دعوای پشت 
صدد کتمان آن برآمد و در توئیت خود 

این دو روزنامه را »جعلی« خواند.
که  شد  مدعی  توئیت  آن  در  ترامپ 
»رسانه جعلی واشنگتن پست و حتی 
رسانه جعلی تر نیویورک تایمز اخباری 
می نویسند مبنی بر اینکه در خصوص 
یک  خاورمیانه،  در  من  قوی  سیاست 
دعوای داخلی وجود دارد. هیچ دعوای 
های  دیدگاه  ندارد.  وجود  داخلی 
تصمیم  من  و  می شود  بیان  متفاوتی 
یک  این  گیرم.  می  را  قاطع  و  نهایی 

فرآیند بسیار ساده است.«
ترامپ چند روز بعد در کنفرانس خبری 
کاخ سفید برای توصیف بولتون از واژه 
و  گرفت  بهره  طلبانه«  جنگ  »خوی 
تاکید کرد که »بولتون عقاید محکمی 
و  )افراد  بولتون  از  غیر  من  اما  دارد 
مشاوران دیگری( هم دارم و در حقیقت 
من سعی می کنم خوی جنگ طلبانه 
اش را متعادل کنم«. همچنین یکی از 
مقامات ارشد کاخ سفید نیز به نقل از 
ما  بود  جان  به  »اگر  که  گفته  ترامپ 

اکنون در چهار جنگ بودیم«.
نیویورک تایمز اما در تازه ترین گزارش 
خود الیه های بیشتری از این دعوای 
پنهانی را نمایش داده و به انتقاد جدی 
ترامپ از بولتون در باشگاه گلف خود در 
باشگاه،  فلوریدا اشاره می کند. در آن 
ترامپ در نقد دیدگاه مشاور ارشد خود 
قدم  راهی  در  بولتون  که  کرده  تاکید 
در  نهادن  گام  به  نهاده که وی حاضر 

آن مسیر نیست.
نسخه هایی که بولتون به عنوان سومین 
مشاور امنیت ملی برای سیاست خارجی 
آمریکا می پیچد، بوی جنگ می دهد 
در حالی که ترامپ همواره از رویارویی 
نظامی و تحمیل هزینه های بیشتر بر 
آمریکا امتناع می ورزد. نسخه هایی که 
بولتون به عنوان سومین مشاور امنیت 
ملی برای سیاست خارجی آمریکا می 
حالی  در  دهد  می  جنگ  بوی  پیچد، 
نظامی  رویارویی  از  همواره  ترامپ  که 
و تحمیل هزینه های بیشتر بر آمریکا 
روزهای  در  بنابراین  ورزد.  می  امتناع 
گذشته در تحلیل صحبت های ترامپ 
به وضوع می توان، دوری او را از اندیشه 
ها و مشاوره های بولتون مشاهده کرد.

با نگاهی موشکافانه به مواضع معتدل 
سفر  جریان  در  ویژه  به  ترامپ  اخیر 
چهار روزه وی به ژاپن، نیویورک تایمز 
جمهوری  رئیس  که  گیرد  می  نتیجه 
در  را  ملی خود  امنیت  آمریکا، مشاور 

زده  کنار  شمالی  کره  و  ایران  موضوع 
سفر  این  در  ترامپ  که  چرا  است. 
آزمایشات موشکی کره شمالی را ناقض 
قطعنامه های شورای امنیت ندانست و 
در ارتباط با ایران نیز به صراحت اعالم 
رژیم  تغییر  و  براندازی  سیاست  کرد 
را دنبال نمی  ایران  جمهوری اسالمی 

کند!
ترامپ،  اخیر  اظهارنظرهای  از  پس 
خود  قبلی  مواضع  از  حدی  تا  بولتون 
عقب نشسته و در گفت وگو با شبکه 
»اسکای نیوز«، ترامپ را تصمیم گیرنده 
نهایی معرفی کرده است. »عدم تمایل 
کره  و  ایران  در  رژیم  تغییر  به  ترامپ 
جمهوری  رئیس  »استقبال  شمالی«، 
پیونگ  و  تهران  با  مذاکره  از  آمریکا 
یانگ« و همچنین »تصمیم قاطع کاخ 
سفید برای جلوگیری از دستیابی این 
دو کشور به تسلیحات هسته ای« سه 
بولتون به  موضوع محوری در سخنان 

شمار می رفت.

پشت پرده دعوای ترامپ و بولتون

در حالی رایزنی های پمپئو و مرکل 
بر سر موضوعات موشکی و منطقه 
خارجه  وزارت  بیانیه  در  ایران  ای 
در  اساسا  که  شده  برجسته  آمریکا 
طرفین  میان  ای  مذاکره  باره،  این 

صورت نگرفته است!
دیدار  درباره  آمریکا  خارجه  وزارت 
صدراعظم  با  پمپئو   مایک  خیر 
از  و  کرده  منتشر  بیانیه ای  آلمان، 
رایزنی های ضد ایرانی و ضد روسی 
این مقام دولت »دونالد ترامپ« در 

برلین خبر داده است.
روایت وزارت خارجه آمریکا از دیدار 
پمپئو و مرکل اما، جای بسی تامل 
دارد! در این بیانیه آمده است که این 
دو، در برلین درباره مسائل مختلفی 
موشکی  برنامه  با  »مقابله  قبیل  از 

در  روسیه  »تجاوزگری  و  ایران« 
کرده  نظر  تبادل  و  بحث  اوکراین« 

اند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 
اتهام زنی  علیه ایران و روسیه را تکرار 
کرده و از تهدیدات فزاینده ایران در 

منطقه خبر داده است!
رایزنی  حالی  در  گزارش،  این  بنابر 
های پمپئو و مرکل بر سر موضوعات 
موشکی و منطقه ای ایران در بیانیه 
وزارت خارجه آمریکا برجسته شده 
ای  مذاکره  باره،  این  در  اساسا  که 

میان طرفین صورت نگرفته است!
 به عبارت بهتر؛ بیانیه وزارت خارجه 
با  غلط  آدرس  نوعی  ارسال  آمریکا، 
هدف انحراف افکار عمومی نسبت به 
محتویات واقعی مذاکرات واشنگتن 

و برلین محسوب می شود.
که  اند  کرده  اعالم  آگاه  منابع   
وزیر  رایزنی  اصلی  موضوعات 
خارجه آمریکا و صدر اعظم آلمان، 
ذیل  آتالنتیکی«  درون  »اختالفات 
ناتو و »بررسی ظرفیتهات و  پیمان 
میان  گری  واسطه  در  آلمان  نقش 

ایران و آمریکا« بوده است.
بر  طرفین  دیدار،  این  در  همچنین 
و  روسیه«  و  ناتو  روابط  »مدیریت 
»استمرار دیپلماسی پنهان در قبال 
روسیه« اتفاق نظر داشته و مخالفت 
خود را با بحران سازی در روابط با 

مسکو اعالم کرده اند.

 خواسته اصلی پمپئو از مرکل چه بود؟

محمدعلی پورمختار :

 پیروز حناچی :
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دیوان محاسبات به اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان ورود کند

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: دیوان محاسبات باید 
به صورت قاطع تر و جدی تر به موضوع اجرای قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان ورود کنند.
منع  قانون  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره  پورمختار،  محمدعلی 
به کارگیری بازنشستگان، گفت: برخی از مدیران بازنشسته برای ادامه 
کار مجوز گرفتند که ماندن آنان در پست هایشان موجه است و البته 

تعداد این افراد بسیار کم است.
وی افزود: اگر فرد دیگری به هر طریقی پست خود را ترک نکرده، 
کاماًل تخلف و خالف قانون است و باید با وی برخورد جدی حقوقی 

شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه از آنجایی 
که دیوان محاسبات به همه پرداختی ها نظارت دارد حتماً باید در این 
حوزه هم نظارت جدی داشته باشد تا افراد بازنشسته دیگر فعالیت 
نکنند، تصریح کرد: توقع ما از دیوان محاسبات این است که به صورت 
جدی تر و قاطع تر همه بخش ها را رصد کند و اگر در جایی برخالف 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان عمل می شود، گزارش دهد تا با 

خاطیان برخورد شود.
پورمختار درباره میزان بازدارندگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
گفت: این قانون به اندازه کافی محکم است اما برخی از افراد به اَشکال 
و بهانه های مختلف، از اجرای آن سر باز می زنند که باید با متخلفان 

برخورد جدی شود.
وی درباره ضمانت های اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
حقوقی  و  کیفری  صورت  به  قانون  این  اجرایی  ضمانت های  گفت: 
است و اگر مدیری در یک اداره این قانون را رعایت نکند و به فرد 
بازنشسته پولی را پرداخت کند، مصداق تصرف در بیت المال است و بر 
اساس مبلغی که پرداخت کرده است، مجازات خواهد شد و همچنین 
شخصی که پول را دریافت کرده به پرداخت دو برابر این مبلغ محکوم 

می شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید کرد: همچنین شخصی 
بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  زدن  دور  جهت  را  پولی  که 
پرداخت می کند، تصرف در بیت المال کرده است و در راستای همین 

موضوع با وی برخورد خواهد شد.

فرمانده کل سپاه نهراسیدن از قدرت ها را 
ملت  و  بقای یک جامعه  و سر  راز حیات 
توصیف کرد و گفت: اگر با اقتدار ایستاده 
ایم به واسطه پیکرهای مطهری است که به 
قرار  ما  روی  پیش  عنوان حجت های خدا 

دارند.
سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار   
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
خانواده  و  جانبازان  ایثارگران،  جمع  در 
معظم شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم 
با آرزوی بهره مندی هر چه بیشتر مردم با 
ایمان ایران اسالمی بویژه جوانان از فیوضات 
امیدوارم  کرد:  اظهار  خدا،  میهمانی  ماه 
پاک سرشت  و  فطرت  پاک  عزیز،  جوانان 
با قران که مخزن فیض  ما هر چه بیشتر 
پایان ناپذیر الهی است، آشنا و مأنوس شوند 
تا در مسیر پیش روی خود برای ساختن 
یک آینده درخشان، از قوت و نورانیت این 
کالم نورانی بهره گرفته و زندگی آینده آنان 

سراسر رحمت الهی شود.
سرلشکر سالمی اقتدار، عزت و امنیت امروز 
ایثار  و  مجاهدت  مرهون  را  اسالمی  ایران 
غیور مردانی دانست که سینه های خود را 
تا آسیب و خدشه ای بر  به تیرها سپردند 
پیکر امت وارد نشود و اظهار کرد: در به ثمر 

مردان،  بزرگ  این  مجاهدت های  نشستن 
خانواده ها نقش برجسته ای را ایفا کردند.

تاریخ  از  ما  ادامه خاطرنشان کرد:  وی در 
بزرگی  دشمنان  و  ایم  گذشته  سختی 
شاهد  امروز  تا  ایم  کشانده  به شکست  را 
درخشش خورشید اسالم باشیم و در این 
نورانی، شهدا، جانبازان و  مسیر مقدس و 
را  ابدی  و  تاریخی  مسیری  ما  ایثارگران 

برایمان گشودند.

فرمانده کل سپاه نهراسیدن از قدرت ها را 
ملت  و  بقای یک جامعه  و سر  راز حیات 
با  اگر  هم  امروز  کرد:  تصریح  و  توصیف 
پیکرهای  واسطه  به  ایم  ایستاده  اقتدار 
حجت های  عنوان  به  که  است  مطهری 
گلستان های  و  زهراها  بهشت  در  خدا 
شهیدان پیش روی ما قرار دارند؛ هر تکه 
که  است  ستونی  ما،  یک شهید  استخوان 
بنای عظمت این تمدن بزرگ بر روی آن 

تکیه کرده است.
و  جانبازان  از  پایان  در  سالمی  سرلشکر 
ایثارگران به عنوان بازماندگان نسل جاودان 
و فداکار دوران عزت و شکوه دفاع مقدس 
یاد کرد و گفت: شما برای این ملت و جهان 
بشریت مثل ستاره های  برای  اسالم حتی 
به  را  راه  می توان  که  هستید  درخشانی 
به وجودتان  ما  وسیله آن دید و پیمود و 

افتخار می کنیم.

 با اقتدار ایستاده ایم
خبر

رفتار سعودی ها و اماراتی ها در دراز 
مدت به زیان آنها است

اجالس مکه  اخیر خصوصاً  اینکه اجالس های  بیان  با  رئیس مجلس 
تجربه شکست های گذشته  عربی  از کشورهای  برخی  که  داد  نشان 
خود را تکرار می کنند، گفت: رفتارهای سعودی ها و اماراتی ها به زیان 

آنهاست.
علی الریجانی  در دیدار »عدنان محمود« سفیر سوریه در ایران اظهار 
شیطنت های  میان  در  سوریه  حکومت  و  کشور  خوشحالیم  داشت: 
با مقاومت  صورت گرفته در سال های گذشته با درایت عمل کرد و 

خود پیروز شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مایه تأسف است در سال های 
گذشته برخی از کشورهای عربی منطقه علیه سوریه گرد هم جمع 
شده اند و ضد این کشور عمل می کنند و البته با مقاومت سوریه این 

کشورها شکست خوردند.
الریجانی با اشاره به اینکه اجالس های اخیر و اجالس مکه نشان داد 
که برخی از کشورهای عربی تجربه شکست های گذشته خود را تکرار 
می کنند، ادامه داد: این کشورها با تصور دستیابی به موفقیت اقدام به 

برگزاری جلسه و صدور بیانیه می کنند.
رئیس قوه مقننه عنوان کرد: البته در اینجا باید از دولت سوریه و رئیس 
جمهوری عراق تشکر کنم که نشان دادند که اظهارات را قبول ندارند؛ 

رفتارهای سعودی ها و اماراتی ها در درازمدت به زیان آنها است.
وی با تاکید بر اینکه در روز قدس مردم منطقه از مظلومیت مردم 
با عنوان معامله قرن را تقبیح کردند،  فلسطین دفاع و طرح ترامپ 

عنوان کرد: ما دولت سوریه را دولت دوست و برادر خود می دانیم.
راستای  و در  قانونی  به درخواست دولت  ایران در سوریه  **حضور 

مبارزه با تروریست است
»عدنان محمود« سفیر سوریه در ایران نیز در این نشست اظهار داشت: 
در همه زمینه ها و جبهه ها جنگ ادامه دارد، اما در زمینه منطقه ای 
جنگ آشکارتر است، رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ در سوریه 

با گروه های تروریستی همکاری کرده و سعی در آسیب رسانی دارد.
وی با اشاره به اینکه کشور سوریه در خصوص اجالس مکه بیانیه ای را 
صادر و مواضع آن را رد کرده است، تاکید کرد: حضور ایران در سوریه 
مشمول قوانین و به درخواست خود این کشور و در راستای مبارزه با 

تروریست است.
عدنان محمود با تاکید بر اینکه اجالس مکه دستاوردی نداشته است، 
عنوان کرد: کشورهایی که اینگونه اجالس ها را برگزار می کنند بهای 
جنگ در منطقه را می دانند، جنگ امروز جنگ تجهیزات نیست، بلکه 

جنگ تفکرات علیه جبهه مقاومت است.
**ایران اساس استراتژیک منطقه است

سفیر سوریه در ایران با اشاره به اینکه حاشیه مانور ترامپ سیر نزولی 
نشان  نظرسنجی ها  کرد:  تصریح  است،  دنبال کسب سود  به  و  دارد 
می دهد در صورت وقوع جنگ این اتفاق به زیان ترامپ و انتخابات آنها 
رقم می خورد، جمهوری اسالمی ایران اساس استراتژیک منطقه است 
و آن را مدیریت می کند. امروز بسیار مهم است که دستاوردهای جبهه 
مقاومت در سوریه را تثبیت و طرح های ترامپ و آمریکا را شکست 

دهیم.

رفع دغدغه و مشکالت مردم، نیازمند 
مدیریت جهادی و تفکر انقالبی است

فوق  بیمارستان  از  سرزده  بازدید  در  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
تخصصی بعثت، رفع دغدغه و مشکالت آحاد مردم را نیازمند مدیریت 

جهادی و تفکر انقالبی عنوان کرد.
 امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح 
امروز به صورت سرزده و بدون اطالع قبلی از بیمارستان فوق تخصصی 

بعثت این نیرو بازدید کرد.
وی در این بازدید، با حضور در درمانگاه ها، بخش ها و کلینیک های فوق 
تخصصی بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش، ضمن دیدار چهره به 
چهره با تعدادی از مراجعین و بیماران، روند کیفیت خدمات رسانی 
مورد  را  بیمارستان  کارکنان  توسط  رجوع  ارباب  تکریم  همچنین  و 

ارزیابی قرار داد.
امیر سرتیپ نصیرزاده همچنین با حضور در جمع کارکنان مجتمع 
این  از  بخش هایی  بازسازی  سرعت  از  رضایت  ابراز  با  بعثت  درمانی 
به  اکتفاء  عدم  و  انقالبی  تفکر  جهادی،  کار  ضرورت  بر  بیمارستان، 
وضعیت موجود گفت: امروز رفع دغدغه و مشکالت آحاد مردم، نیازمند 
مقام  تاکید  مورد  همواره  که  است  انقالبی  تفکر  و  مدیریت جهادی 

معظم رهبری هست.
رضایتمندی  جلب  در  افزود:  ادامه  در  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
مراجعین باید به این نکته توجه ویژه شود که در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران بیمار یا همراهان او، دغدغه ای بیشتر از بیماری نباید 

داشته باشند.
گفتنی است امیر نصیرزاده پس از بازدید از درمانگاه و بخش تخصصی 
تجهیز  و  بازسازی  تازگی  به  که  بعثت  بیمارستان  روان  و  اعصاب 
شده است دستورات الزم را برای عملیاتی شدن این بخش ها را در 

سریع ترین زمان ممکن صادر کرد.

طرح اختصاص ۱۵ درصد حقوق 
کارمندان برای تامین »مسکن اقساطی«

اقتصاد  محرکه  موتور  َمسکن  براینکه  باتاکید  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
درشرایط تحریم است درنامه ای به روحانی راهکاری برای واگذاری هرسال 
یک میلیون مسکن اقساطی ازمحل ۱۵ درصد حقوق کارکنان دولت ارائه 

داد.
سید امیرحسین قاضی زاده  با تاکید بر اینکه موتور محرکه کاماًل درونی 
اقتصاد ایران، ساخت و ساز مسکن است گفت: ساخت وساز مسکن چندین 
دهه موتور محرکه اقتصاد ایران بوده است و تنها ساخت وساز صنعتی است 
و  اجراست  قابل  تحریم  شرایط  در  و  بوده  داخلی  آن  جنبه های  همه  که 

می تواند به رونق همه جانبه تولید منجر شود.
وی در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، افزود: دولت باید به همه کارمندان 
خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به 
صورت قطعی، مسکن خریداری کنند. )میزان دقیق درصد نیاز به کارشناسی 
دارد و برای کارکنان مختلف، درصدهای متفاوت باید تعیین شود و متراژهای 
مختلف پیشنهاد می شود. میزان درصد قبل از تحویل و بعد از تحویل واحد 
مسکونی نیز می تواند متفاوت باشد و مدل های مختلفی را باید به کارکنان با 

پیش پرداخت اولیه و بدون پیش پرداخت پیشنهاد داد(.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این ساز و کار با افزایش حقوق 
کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی کند و این مزیتی برای دولت است 
و درواقع دولت برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به صورت 

مسکن داده است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال ۸۸ ماهانه ۶۰۰ 
هزار تومان حقوق می گرفته است، االن بیش از سه میلیون تومان حقوق 
اما در  ثابت می ماند،  بانکی، میزان قسط در گذر سال ها  می گیرد، در وام 
این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی 

افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه برای مثال ۱۵ درصد حقوق در سال ۸۸ برابر با ۹۰ هزار 
تومان است درحالی که ۱۵ درصد حقوق ۳ میلیون تومانی برابر با ۴۵۰ هزار 
تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال ۸۸ دریافت می کرده 
است و قسط آن معادل ۱۵ درصد حقوق او می بود، االن در سال ۹۸ نیز 

همان ۹۰ هزار تومان را قسط می دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شهروندانی که کارکنان دولت نیستند نیز 
می توانند در این طرح خرید قسطی مسکن بر پایه درصد حقوق شرکت کنند 
و معادل یک کارمند دولتی هر سال با توجه به درصد تعیین شده به دولت 

پرداخت داشته باشند.
قاضی زاده هاشمی در تشریح مزیت های این سازوکار، گفت: دولت به جای 
پرداخت حقوق به کارکنان، به آنها مسکن داده و به این ترتیب، بخشی از 

نقدینگی موجود در کشور را خودش به سمت تولید هدایت کرده است.
وی می گوید: بر اساس شرایط فعلی پرداخت وام بانکی با کاهش ارزش پول، 
مبلغ اقساط هر سال بی ارزش می شود اما در این طرح ارزش مبلغ اقساط 

ثابت می ماند.
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گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
آسیا  غرب  در  مسئله ای  هیچ  امروز 
نیست  شدنی  حل  ایران  مشارکت  بدون 
رژیم  مقاومت،  جبهه  شکل گیری  و 
صهیونیستی را بیش از هر زمان دیگر در 

کابوس امنیتی گرفتار ساخته است.
سالروز  امین  سی  رسیدن  فرا  آستانه  در 
ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره(،سرلشکر 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد 
و  بزرگ  دستاوردهای  پیامی  در  مسلح 
را  اسالمی  ایران  و  انقالب  افتخارآمیز 
حقیقت  و  مکتب  بودن  زنده  محصول 
خمینی کبیر )ره( و جاری بودن والیت و 
رهبری آن شخصیت بی نظیر تاریخی در 
وجود شریف خلف صالحش امام خامنه ای 
)مدظله العالی( توصیف و تاکید کرد: ملت 
ایران از توان دفاعی کشور به عنوان موضوع 
اساسی انقالب، ذره ای عقب نشینی نخواهد 

کرد.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت انقالبی و شریف ایران و آحاد آزادگان 
و حق طلبان جهان در شرایطی سی امین 
معمار  جانسوز  و  ملکوتی  ارتحال  سالگرد 
کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران حضرت امام خمینی )ره( را فراروی 
خود دارند که انوار تابناک نهضت اسالمی 
را  بشری  جامعه  عزیزمان،  میهن  از  فراتر 
تأثیرات  با  و  است  داده  قرار  تأثیر  تحت 
معجزگون و شگفتی ساز خود، سردمداران 
شدت  به  را  صهیونیسم  و  سلطه  نظام 

بیمناک ساخته است.
دهه  پنجمین  طلیعه  و  سالگی  چهل  در 

انقالب و ورود جمهوری اسالمی به فصل 
شد  یادآور  باید  خود،  حیات  از  جدیدی 
گسترش عمق راهبردی و اقتدار منطقه ای 
را  ناپذیری  تردید  و  نوین  شرایط  ایران 
سبب شده است که امروز هیچ مسئله ای 
ایران  مشارکت  بدون  آسیا  غرب  در 
جبهه  شکل گیری  و  نیست  شدنی  حل 
اشغالگر  و  غاصب  رژیم  اسالمی،  مقاومت 
حمایت های  رغم  به  را  صهیونیستی 
همه جانبه غربی و بعضأ عربی بیش از هر 
امنیتی  هراس  و  کابوس  در  دیگر  زمان 

گرفتار ساخته است.
اسالم  خورده  قسم  دشمنان  روزی  اگر 
ایاالت  فرعونی  نظام  آن  رأس  در  و  عزیز 
ملت  بر  آمدن  فائق  برای  آمریکا  متحده 
ایران، دلخوش عده ای خودفروخته و بیگانه 
پرست و یا چندین هواپیما و بالگرد بودند، 
با  امنیتی  سیاسی،  مصاف  برای  اکنون 
جمهوری اسالمی ایران محتاج یک ائتالف 
مرعوب  یا  و  معاند  دولت  ده ها  از  بزرگ 
هستند که آن هم بر فرض تحقق، فرجامی 
خود  برای  خواری  و  خفت  شکست،  جز 

تصور نمی کنند.
آری این حقایق بزرگ و افتخارآمیز برای 
ایران و ایرانی، محصول زنده بودن مکتب 
نام  یاد،  و  )ره(  کبیر  خمینی  حقیقت  و 
و  اندیش  ژرف  و  امام حکیم  آن  آرمان  و 
جاری بودن والیت و رهبری آن شخصیت 
خلف  شریف  وجود  در  تاریخی  نظیر  بی 
العالی(  )مدظله  خامنه ای  امام  صالحش 
با ویژگی های  الشأن  است. رهبری عظیم 
ممتاز و اقتدار نافذ در اندیشه و عمل که 
مورد تکریم و احترام پیروان و عالقه مندان 

و حتی بزرگترین دشمنان وی است.
اینک انقالب اسالمی با بهره مندی از تجارب 
ارزنده چهل سال مصاف راهبردی با دشمن 
زبون و دغل باز، با فجر بیانیه گام دوم در 
ایران اسالمی، وارد دومین  سپهر نهضت و 
مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن 
سازی شده است. گامی که باید در چارچوب 
با  معظم،  رهبری  انقالبی«  نظام  »نظریه 
حزب  و  انقالبی  جوانان  مجاهدت  و  تالش 
تمدن  ایجاد  آرمان  تحقق  سوی  به  اللهی 
نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید 

والیت عظمی )ارواحنا فداه( برداشته شود.
خطیر،  مسیر  و  سترگ  عرصه  این  در 
نسل های  ویژه  به  کشور  مسلح  نیروهای 
با درک جایگاه و نقش خود در  جوان آن، 
اصلی  نظریه  عنوان  به  انقالبی  نظام سازی 
گام دوم انقالب و با افتخار به دستاوردهای 
عظیم خود در حوزه دفاعی و محور مقاومت 
ضد سلطه و تروریسم، به دشمن سرکش و 

بی خرد اعالم می کنند:
عنوان  به  دفاعی کشور  توان  از  ایران  ملت 
موضوع اساسی انقالب، ذره ای عقب نشینی 
نخواهد کرد و با تأسی به آموزه های مکتب 
معادله ای  در  عزیز  ای  خامنه  و  خمینی 
به  را  دشمن  تهدید  گونه  هر  معکوس 
دستاوردهای  توسعه  برای  طالیی  فرصتی 
و  دفاعی  اقتدار  ویژه  به  انقالب  ناموسی 
موشکی- تبدیل و دست و پای هرمتعرض و 

تجاوزگری را قطع خواهند کرد.
بی شک آنچه نیروهای مسلح طی سال های 
و  ملی  امنیت  پایدارسازی  صراط  در  اخیر 
بازدارنده در طوفان  افزایی دفاعی و  قدرت 
شعله  و  منطقه ای  ناامنی های  و  جنگ 

و  تکفیری  تروریسم  فتنه  آتش  شدن  ور 
امریکایی  ظالمانه  شمار  بی  تحریم های 
انقالب  ضد  و  معاندین  جبهه  و  پیموده اند 
بدون  ساخته اند،  خود  منفعل  و  مرعوب  را 
گوهر ارزشمند والیت فقیه به عنوان میراث 
هوشانه،  تیز  رهبری  و  )ره(  امام  ماندگار 
انقالب  معظم  رهبر  مومنانه  و  مدبرانه 
اسالمی میسر نمی شد و خدای کریم را در 

این باب خاضعانه شاکریم.
در سالگرد ارتحال امام )ره( به روح مطهر، 
ملکوتی و تابناک آن عزیز درود می فرستیم 
باشکوه ملت  از حماسه حضور  با تجلیل  و 
جهانی  روز  سراسری  راهپیمایی  در  ایران 
قدس و آرزوی قبولی طاعات و عبادات آحاد 
مردم مسلمان و شریف در ضیافت اهلل اکبر 
و  امام  به  فطر  سعید  عید  درک  و  رمضان 
نیروهای  می دهیم  اطمینان  اسالمی  امت 
مسلح مقتدر جمهوری اسالمی ایران اعم از 
ارتش دالور، سپاه سلحشور، نیروی انتظامی 
مجاهد و نیز بسیجیان دریا دل با هوشمندی 
اطالعاتی  اشراف  توسعه  و  هوشیاری  و 
دادن  قرار  محور  با  دشمنان  اردوگاه  بر 
ظرفیت ها  تمامی  انقالب،  دوم  گام  بیانیه 
صیانت  پشتوانه  را  خود  توانمندی های  و 
ملی،  امنیت  و  ارضی  تمامیت  استقالل،  از 
پیش روندگی انقالب و نظام اسالمی و بی 
اثر ساختن تهدیدات نظام سلطه و استکبار 
و ارتجاع منطقه قرار داده و به فضل الهی 
در این میدان مقدس و تاریخ ساز لحظه ای 

درنگ نخواهند کرد.
السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

هیچ مسئله ای در غرب آسیا بدون مشارکت ایران حل نمی شود 

بیان  با  )ره(  امام  بزرگداشت  ستاد  دبیر 
اینکه برخی بر این باورند که ما نمی توانیم 
با تحریم ها و تهدیدات آمریکا مقابله کنیم، 
گفت: عده ای برای پوشاندن ضعف خود به 

دنبال سازش با دشمن هستند.
دبیر  انصاری  محمدعلی  حجت االسالم   
ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی )ره( 
در نشست خبری، گفت: ابتدا باید از مردم 
برای شرکت در راهپیمایی روز قدس تشکر 

کنیم.
وی ادامه داد: ما امروز در آستانه سی امین 
سالگرد امام و ۵۶ امین سالروز شروع نهضت 
اسالمی در سال ۴۲ هستیم و به نوعی این 

دو مناسبت به هم پیوند خورده اند.
دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی 
نهضت  آغاز  از  ما  اینکه  به  اشاره  با  )ره( 
بسیار  توفان های  و  حوادث  با  اسالمی 
شد:  متذکر  بوده ایم،  رو  به  رو  سهمگینی 
بوده اند  ویرانگر  به حدی  از حوادث  برخی 
از  امام  همراهان  از  بعضی  راه  آغاز  در  که 
به گوشه  صف مبارزه جدا شدند، بسیاری 
انزوا و سکوت سیاسی خزیدند و برخی نیز 

عماًل پرچم مخالفت را برداشتند.
ایام  آن  در  برخی  اینکه  بیان  با  انصاری 
نمی تواند  درفش  با  مشت  که  می گفتند 
پیروزی  از  بعد  کرد:  تصریح  کند،  مقابله 
و  سخت تر  بسیار  حوادث  انقالب 
کردستان  همانند  کشور  در  شکننده تری 
همه  و  پیوست  وقوع  به  و…  منافقین  و 
کسانی که در متن حوادث بودند، می دانند 
که حرف همه این بود که انقالب نمی تواند 

از مشکالت عبور کند.
تحمیلی  جنگ  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
واسطه  که  می زدند  فریاد  گروهی 
را متوقف  بپذیریم و جنگ  را  واسطه گران 
سازیم و شعار آن ها سازش بود، گفت: آنان 
می گفتند ما تنها زمانی پیروز می شویم که 
باشیم و  اندازه دشمن تجهیزات داشته  به 

در موضوع حوادث دیگری چون تحریم های 
آمریکا و تهدیدات بسیاری هم که در عصر 
ما وجود دارد، هنوز هم بسیاری می گویند 
مقابله  نمی توانیم  جهانی  قدرت های  با  ما 
ما  عصر  برای  تنها  موارد  این  که  کنیم 

نیست، در زمان پیامبر هم بوده است.
آمده  قرآن  در  اینکه  به  اشاره  با  انصاری 
است که گمان می کنید، مشکالتی که در 
گذشته بوده است، برای شما پیش نمی آید، 
اظهار داشت: در تاریخ بسیارند جمعیت های 
اندکی که در برابر دشمنان بزرگ گمان بر 
می خواهند  حتی  عده ای  کرده اند.  ناتوانی 
برای  هم  عده ای  و  کنند  سازش  یا  فرار 
سر پوش گذاشتن بر ضعف خود می گویند 
که کاش از ابتدا شرایط دشمن را پذیرفته 

بودیم.
انصاری افزود: بنابر نمونه های قرآنی امروز 
هم در سختی ها عده ای مقاومت نمی کنند. 
از  جامعه  دادن  عبور  در  رهبری  نقش 
مشکالت بسیار مهم است. امام، ۱۴ خرداد 
دستگیر شد و پهلوی خیابان ها را به خون 
کشید و همان زمان بود که عده ای در آن 
باید مسیر مبارزه  زمان ترسیدند و گفتند 
عوض شود ولی امام در این وضعیت سخن 
از ضعف نگفت. بعد از حمله صدام هم در 
»نترسید دزدی  فرمودند  فرماندهان  دیدار 

آمد و سنگی انداخت و رفت.«
وی تاکید کرد: امام بر خود باروری تاکید 
معظم  مقام  بیان  در  مفهوم  این  داشتند. 
رهبری نیز است. اگر به خودباوری رسیدیم، 
ملت های  مگر  نداریم.  کم  چیزی  دیگر 
همینطور  اول  روز  از  قدرت ها  و  آمریکا 
مسأله  بودند.  بیابان گرد  بسیارشان  بودند؟ 
اندازه  به  چیزی  هیچ  و  است  وحدت  دوم 
وحدت جامعه نزد امام مورد تاکید نبود و 
هیچ چیزی به اندازه اختالف امام را اذیت 
نمی کرد. هرکس ندای اختالف سر داد، امام 
را اذیت کرد و هر کسی که امروز در جامعه 

کند،  ایجاد  اختالف  و  بیاندازد  دشمنی 
دشمن امام است.

)ره(  امام  بزرگداشت  مرکزی  ستاد  دبیر 
تنهایی  به  شخصیت ها  و  احزاب  افزود: 
نمی توانند کار کنند. تکیه بر علم و آگاهی 
توجه  مورد  بسیار  که  است  دیگری  نکته 
بگویند  که  کردند  تالش  عده ای  بود.  امام 
تصمیمات نظام و امام احساسی بوده است. 
کسانی که با سبک و سیاق و اخالق امام 
تمامی  در  ایشان  می دانند  دارند  آشنایی 
آگاهی  و  علم  روی  بر  خود  زندگی  ابعاد 
برخاسته از وحی و برداشت های دینی بود. 
باید در تصمیم  امام همیشه می گفت من 
خود، جواب خدا را بدهم. امام در تصمیمات 
خودآگاهانه عمل کرد. خط امام خط آگاهی 
است و خط کوباندن رقیب با اهداف سیاسی 

نیست.
از  نهراسیدن  بر  همیشه  امام  افزود:  وی 
که  نمی داد  اجازه  او  داشت.  تاکید  دشمن 
دست  را  قدرت ها  و  دشمن  طرفدارانش 
نیافتنی ببینند. امام در مقابله با شاه عاقالنه 
حرف می زد و عمل می کرد. تحلیلگران اگر 
از قدرت ها بزرگنمایی کنند، نشان دهنده 
ضعف است. امروز آمریکا طبق همان گفته 
امام هنوز غلطی نتوانسته بکند. سر و صدا 

بر  دستش  از  کاری  اصل  در  ولی  می کند 
نمی آید.

انصاری تاکید کرد: امام در مقابل اسرائیلی 
کردند،  بزرگ  را  آن  قدرت ها  همه  که 
گفت که غده سرطانی است. این معنایش 
امام در فیضیه  از دشمن است.  نهراسیدن 
باید  ما  دادند.  را همچنین  هم جواب شاه 
در مقابل قدرت های بیگانه سر عزت داشته 

باشیم.
وی بیان داشت: امام همه چیز را از نصرت 
الهی می دید. هیچگاه نمی گفت من انقالب 
)ص(  پیغمبر  به  هم  خدا  کردم.  پیروز  را 
همین را می گوید. اگر نصرت الهی نبود مگر 
امروز  پیروز شویم.  بر شاه  ما می توانستیم 
ترامپ هم چنین وضعیتی دارد. همین که 
می گوید ما نمی خواهیم جنگ کنیم، خود 
نصرت الهی است. هیچکس نباید پیروزی 
که  بوده  این سهمی  بزند.  اسم خود  به  را 
خدا داده است. فرمانده ارتش، سپاه، بسیج، 

دولت تنها نیست، فرمانده خداست.
علت  هم  امروز  کرد:  خاطرنشان  انصاری 
انتقال همین پیام ها  امام  برگزاری سالگرد 
به جامعه است. می خواهیم بگوییم با وجود 
رهبری فرزانه و نصرت الهی آینده انقالب 

روشن است.

عده ای برای پوشاندن ضعف هایشان به دنبال سازش با دشمن هستند



اقتصاد
اخبار

سایه روشن برنامه جدید وزارت راه 
برای رونق ساخت مسکن

کارشناسان معتقدند دستور اخیر وزیر راه برای واگذاری رایگان اراضی 
دولتی به انبوه سازان برای حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت، 
در صورتی که برخی مالحظات در آن رعایت نشود، مشکلی را حل 

نخواهد کرد.
 کارشناسان معتقدند دستور اخیر وزیر راه برای واگذاری رایگان اراضی 
دولتی به انبوه سازان برای حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت، 
در صورتی که برخی مالحظات در آن رعایت نشود، مشکلی را از بازار 

مسکن حل نخواهد کرد.
در آخرین روز کاری هفته ای که گذشت محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی در ابالغیه ای به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، از آنها 
درخواست کرد تا اراضی دولتی را بدون اخذ هزینه زمین در اختیار 

سازندگان قرار دهند.
وی به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها دستور داد با اهتمام ویژه 
و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تالش خویش 
را برای احداث پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی با 

مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، طی ماه های اخیر وزارت راه 
و شهرسازی با ورود اسالمی تمرکز ویژه ای بر اتمام پروژه های مسکن 
مهر و ساخت واحدهای مسکونی جدید داشته است. در طرح اقدام ملی 
مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن طی دو سال ۹۸ و ۹۹ در دستور 
کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش قیمت تمام شده 

ساخت مسکن است.
با توجه به این که زمین، بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود 
اختصاص می دهد، در برنامه »اقدام ملی« سیاستگذار تالش کرده تا با 
واگذاری زمین های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح 
بر  بر زمین های وزارت راه وشهرسازی  کاهش دهد. همچنین عالوه 
اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه های دولتی موظف 
شده اند تا زمین های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی قرار دهند.
و  پروانه  صدور  هزینه  درصدی   ۵۰ کاهش  دولتی،  زمین  واگذاری 
مجوزها، ۲۵ میلیون تومان وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید 
مصالح از »بازار تعهدی« با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از بسته جدید 

رونق مسکن است.
ملی  اقدام  از طرح  دیگری  بخش  مصالح  تعهدی«  »بازار  اندازی  راه 
است که بر اساس آن، قراردادی بین بانک عامل بخش مسکن، بنیاد 
مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می شود. ساز و کار بازار 
به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح ساالنه خود را اعالم 
می کنند و شرکت تأمین، مصالح را به صورت عمده خریداری می کند 

که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.
همچنین علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن  اعالم کرد: با اجرای این طرح، در دو سال آینده 
می توانیم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنیم که رفع نیمی از نیاز 

ساالنه بازار مسکن نوساز خواهد بود.
وی ادامه داد: ورود این حجم واحد مسکونی به بازار می تواند عالوه 
بر آنکه قیمت مسکن را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد، به 

تعدیل بازار اجاره مسکن نیز منجر شود.
و  راه  وزیر  دستور  ابالغ  از  پس  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
شهرسازی به دنبال تحویل گرفتن اراضی دولتی هستیم تا قراردادهای 

مربوطه را آماده و به انبوه سازان طی فراخوانی، واگذار کنیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با آغاز این روند، 
قرار  ساز  انبوه  اختیار  در  رایگان  به  دولتی  اراضی  اینکه  به  توجه  با 
می گیرد، هزینه زمین از قیمت تمام شده ساخت و ساز حذف می شود.

با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی  برآوردها نشان می دهد 
نسبت به تعداد خانواده ها و همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج 
و وجود ۶ میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری و روستایی 
برای تنظیم بازار ساالنه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. 
احتکار،  و  برای سوداگری  این کمبود، در کنار وجود فرصت  نتیجه 
یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت مسکن در روزهای اخیر بوده است. 
بنابراین این تغییر روند در وزارت راه و شهرسازی می تواند موجب رونق 
عرضه و تنظیم بازار مسکن شود. اما تا زمانی که دولت با وضع مالیات، 
مانعی پیش روی دالالن و سوداگران بازار مسکن ایجاد نکند، نمی توان 

شاهد منطقی شدن قیمت ها بود.
مطالعات  مرکز  مسکن  گروه  مدیر  غالمی،  مهدی  راستا  همین  در 
داشت:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  صنعت  و  علم  دانشگاه 
افزایش تولید و عرضه مسکن حتماً در تنظیم بازار مسکن مؤثر خواهد 
قدرت  و  امکان  نیز  واقعی مسکن  متقاضیان  آنکه  به شرط  ولی  بود 
خرید این واحدها را داشته باشند. متأسفانه افزایش قیمت مسکن در 
شهرهای بزرگ به صورتی بوده است که اگر واحدهای نوساز با قیمت 

بازار عرضه شود، قدرت خرید مردم کفاف تهیه آنها را نمی دهد.
غالمی اضافه کرد: در این صورت اگر وزارت راه و شهرسازی می خواهد 
برای افزایش تولید و عرضه، از امکانات خود مانند زمین های دولتی 
استفاده کند، باید سیاست هایی را دنبال کند که واحدها به قیمت تمام 
شده به دست متقاضیان واقعی برسد و نباید واحدهای نوساز به قیمت 

بازار عرضه شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن به شیوه تولید مسکن به شکل مشارکتی 
اشاره کرد و گفت: در این شیوه نه تنها مسکن به قیمت تمام شده 
یا ارزان تر از بازار عرضه نمی شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که 

پروژه ها به سرعت انجام شده و در زمان مناسب به بازار عرضه شوند.
مسکن،  تولید  به  مربوط  نهاده های  در  معموالً  کرد:  اضافه  غالمی 
مؤثرترین و بیشترین تورم را زمین به خود اختصاص می دهد. بنابراین 
در این شرایط برای انبوه ساز کاماًل صرفه دارد که پروژه های مشارکتی 
طوالنی مدت شود تا سهم هزینه ساخت نسبت به هزینه زمین کاهش 
برای  انگیزه ای  این صورت  در  کنند.  بیشتری کسب  منفعت  و  یابد 

ساخت مسکن به شکل صنعتی نیز وجود نخواهد داشت.
وی یادآور شد: آخرین گزارش مرکز آمار از بازار زمین و مسکن شهر 
تهران در زمستان سال ۹۷ نشان می دهد افزایش قیمت زمین فاصله 
معناداری با افزایش قمیت مسکن داشته است. مطابق این گزارش در 
حالی که تورم نقطه به نقطه مسکن در زمستان ۹۷، معادل ۸۲ درصد 

بوده، تورم نقطه به نقطه زمین ۱۴۳ درصد بوده است.

گروه انرژی فرانسوی توتال پس از کنار 
کشیدن خریدار چینی قرار شد کسب و 
کار گاز طبیعی مایع شرکت توشیبا در 
آمریکا را تحویل گرفته و ۸۰۰ میلیون 
دالر نقد از این گروه ژاپنی دریافت کند.

توتال ۱۵  اعالم کردند  این دو شرکت 
میلیون دالر بابت سهام در دارایی های 
نیز  توشیبا  و  می کند  پرداخت  تگزاس 
به توتال ۸۱۵ میلیون دالر بابت تحویل 
گرفتن تمامی قراردادهای مربوط به این 

کسب و کار پرداخت خواهد کرد.
اعالم  این  از  پیش  ژاپنی  گروه  این 
کرده بود فعالیت های LNG آمریکایی 
یک  حداکثر  است  ممکن  شرکت  این 
تریلیون ین )۹ میلیارد دالر( ضرر روی 

دست توشیبا بگذارد.
توشیبا قراردادی دارد که تحت آن باید 
از   LNG فرآوری  برای  ثابت  هزینه 
مدت ۲۰ سال  به  را   LNG فریپورت 
پرداخت کند فارغ از اینکه بتواند بعدها 
خریداری برای این سوخت به نرخ روز 

پیدا کند.
توتال این قرارداد را در راستای توسعه 
کرده  منعقد  خود   LNG دارایی های 
است. این شرکت در ماه مه قرارداد ۸.۸ 
دارایی های  خرید  برای  دالری  میلیارد 

پیشنهاد  آفریقا  در  آنادارکو  شرکت 
در   LNG پروژه  یک  شامل  که  کرد 

موزامبیک بود.
این شرکت فرانسوی در بیانیه ای اعالم 
توشیبا   LNG دارایی های  خرید  کرد 
برای  توتال  استراتژی  راستای  در 
در  بزرگ  بازیگر  یک  به  شدن  تبدیل 
این  با  انجام گرفته است.   LNG بازار
 LNG خرید ۲.۲ میلیون تن در سال

به کسب و کار آمریکایی توتال افزوده 
می شود.

توشیبا اعالم کرد انتظار دارد این معامله 
پس از تأیید رگوالتوری، تا اواخر مارس 
این  و  شود  تکمیل  جاری  مالی  سال 
میلیون   ۸۵۹( ین  میلیارد  شرکت ۹۳ 

دالر( ضرر را ثبت کند.
هولدینگز  اکولوژیکال   ENN شرکت 
بود  کرده  توافق  گذشته  سال  چین 

کسب و کار LNG توشیبا را خریداری 
جلب  در  ناکامی  به  اشاره  با  اما  کند 
موافقت سهامداران و یک پنل آمریکایی 
که بر سرمایه گذاری های خارجی نظارت 

دارد، این قرارداد را در آوریل لغو کرد.
زمان  آن  در  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
قیمت  افت  بودند  گفته  تحلیلگران 
LNG برای تحویل فوری این قرارداد 

را غیرجذاب کرده است.

توتال جای چینی ها را در
 آمریکا گرفت

گزارش

کاهش۱۰ میلیارد دالری واردات 
در سال گذشته

وزیر صمت گفت: با اعمال محدودیت در ورود برخی کاال ها به کشور، سال 
۹۷ واردات ۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت.

با  اندیشی  هم  نشست  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی،  رضا   
صنعتگران و سرمایه گذاران ورامین گفت: برای تحقق شعار سال و رونق 
تولید هفت محور و ۲۶ برنامه تدوین شده است که برای اجرای دقیق آن 

تالش خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه و تعمیق ساخت داخل، طراحی 
و ساخت قطعات وارداتی از مهم ترین برنامه های وزارت صمت در سال ۹۸ 

است که برای تحقق آن نقش بخش خصوصی پررنگ است.
رحمانی با اشاره به اینکه محدودیت واردات کاال های ساخت داخل را برای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی مدنظر قرار دادیم، گفت: واردات کشور در 
سال گذشته، ۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت و از سوی دیگر برپایی نمایشگاه 
قطعات خودرو که در آینده در شاخه های دیگر برگزار خواهد شد، از جمله 

مهم ترین اقدامات برای رونق تولید داخلی خواهد بود.
به  منجر  دولت  عزم  و  خصوصی  بخش  جهادی  روحیه  اینکه  بابیان  وی 
شکست دشمن در سال ۹۷ شد، بیان کرد: امسال هم با توجه به شعار سال 
و عزم تولیدکنندگان داخلی، حمایت مجلس و برنامه های مفصل دولت یقینا 

مانع رسیدن دشمن به اهدافش خواهیم شد.
رحمانی تعطیل نشدن تولید، حفظ اشتغال و تولید موجود و میدان داری 
انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی را مهم برشمرد و گفت: در روز های 
اخیر جلسات مستمری با انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله 

سیمان، سنگ آهن، کاشی و سرامیک، سرب و روی برگزار کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ظرفیت های تولید کشور اشاره و تصریح 
کرد: در فوالد ۲ برابر، آلومینیوم و مس ۱.۵ برابر، کاشی و سرامیک و سیمان 

بیش از ۲ برابر نیاز کشور تولید داریم.
وی از تجار خواست از سرمایه گذاری بر روی اقالم اساسی و کاال های مورد 
نیاز کشور پرهیز کنند و در بخش هایی که ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور 

است و جزو اقالم ضروری محسوب نمی شود، سرمایه گذاری کنند.

3 سال دوم - شماره 6

با حمایت همکاران در تمامی شاخص ها 

موفق بوده ایم

کارکنان  فرهنگی-تخصصی  همایش 
و  کهگیویه  استان  شعب  امور  اداره 
مدیر  عامل،  مدیر  حضور  با  بویراحمد 
و  مدیریت  حوزه  و  عمومی  روابط  کل 

مدیر کل امور مدیران بانک مهر اقتصاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان کهگیلویه و بویر احمد، 
سید ضیاء ایمانی – مدیر عامل بانک - در این مراسم، ضمن قدردانی از 
تالش های کارکنان این استان، ابراز داشت: بانک مهر اقتصاد علی رغم 
محدودیت در استفاده از برخی امکانات و سرویس های بانکی، توانسته 
است با جلب اطمینان و اعتماد عمومی، ضریب نفوذ باالیی در بازار پولی 
و مالی کشور داشته باشد و با برخورداری از مشتریان چندین میلیونی 
در رقابتی تنگاتنگ، ضمن رعایت قوانین و مقررات ابالغی از سوی بانک 

مرکزی، سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم های ظالمانه کشور، گفت: در 
سال گذشته بخشی از فعالیت های بانک صرف مقابله با چالش های پیش 
رو از جمله بهینه سازی منابع و مصارف بود اما با همه تنگناها یک سال 
خوب و به یاد ماندنی را پشت سرگذاشتیم و توانستیم با تالش خوب همه 
کارکنان در یک فرایند منسجم و یکپارچه کارنامه قابل قبولی ارائه کنیم.

اقتصاد در تمام شاخص  بانک مهر  اگر  اینکه  بیان  با  بانک  مدیر عامل 
های عملکردی خوش درخشیده است، به واسطه تالش کارکنان آن بوده 
است، تصریح کرد: خوشبختانه با وجود تمامی موانع و چالش های پیش 
ارائه  رو، در حوزه وصول مطالبات، جذب منابع، فروش امالک مازاد و 

تسهیالت اقدامات بی نظیری در سال گذشته صورت گرفت.
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود نیروی انسانی را شالوده اصلی 
پیشبرد برنامه ها دانست و تاکید کرد: توجه به خواست ها و نیازهای 
منطقی سرمایه انسانی می تواند همه چالش ها و مشکالتی پیش روی 

بانک را از میان بردارد که این را همه در عمل دیده ایم .
وی خاطر نشان کرد: توجه به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان را در 
اولویت برنامه ها قرار داده ایم و در این راستا آئین نامه های مناسبی نیز 
تدوین شده که امیدواریم با مرتفع نمودن نواقص گذشته، سطح خدمات 

رفاهی و مزایای همکاران ارتقاء بیشتری یابد.
ایمانی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر بانک در سال های اخیر بیان 
داشت: بانک مهر اقتصاد در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقالب 
در حمایت از کاالی داخلی و تولید ملی در صدد است تا با برنامه ریزی و 
تالش مضاعف در تحقق این شعار و دست یابی به اهداف پیش بینی شده 

اقتصادی نظام، سهیم باشد.

 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در یاداشتی با اشاره به الزامات به کارگیری 
اقتصاد  چارچوب  در  هوشمند  اقتصاد 
برای  برنامه  تنظیم  زمان  در  نوشت:  ایران 
از  را یکی  اقتصاد هوشمند  اقتصاد،  وزارت 
ستون های برنامه خودم قرار دادم و اکنون 

آن را شخصاً راهبری و پیگیری می کنم.
اما چرا؟ حاصل سال ها تحصیل و تدریس 
اقتصاد من را به این  و مدیریت در عرصه 
به  باید  ما  که  است  رسانده  بندی  جمع 
کنیم.  حرکت  هوشمند  اقتصاد  سمت 
و  ابرچالش ها  از  که  ایم  کرده  عادت  ما 
ابرمساله ها بگوییم، اما من ترجیح می دهم 
و  به مسائل و بحران ها  بر رسیدگی  عالوه 
بپردازم. بخشی  نیز  ابرفرصت ها  به  چالش، 
از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند 
است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال 

را زیاد شنیده ایم.
با  هوشمند  اقتصاد  تفاوت  مهم ترین  اما 
اقتصاد  که  است  آن  دیجیتال  اقتصاد 
مبتنی  زیرساخت های  به  بیشتر  دیجیتال 
بر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی تمرکز 
می کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است 
که بازیگران )کنشگران(، فعالیت ها، تعامالت 
و معامالت خود را بر بستر زیرساخت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می دهند.

و  بخشی  تکامل  نتیجه  هوشمند  اقتصاد 
در  که  است  دیجیتال  اقتصاد  ثمردهی 
دیجیتال،  اقتصاد  پایه های  بر  بازیگران  آن 
می دهند.  نشان  خود  از  رفتارهوشمندانه 
سنتی،  اقتصاد  به  نسبت  هوشمند  اقتصاد 
و  سریع تر  ورتر،  بهره  سبزتر،  نوآورتر، 
اقتصاد هوشمند؛ هوش  شفاف تر است. در 
قرار  انسانی  هوش  کنار  در  مصنوعی 
شعب  حضوری،  تعامل  کاغذ،  و  می گیرد 
و  انسانی  عامل  و  فیزیکی  کارت  فیزیکی، 
می کند.  میل  شدن  حذف  سمت  به  غیره 
ستانی  مالیات  غیرحضوری،  بانکداری 
غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش 

مصنوعی انجام می شود.
فناوری  روی  بیشتر  دیجیتال  اقتصاد 
و  صنعت  عنوان  به  ارتباطات  و  اطالعات 
 ICT و   ICT as a sector( زیرساخت 
 )ICT Infrastructure و as Industry
تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج 
و دستاوردها )زندگی و کسب وکار( تاکید 

دارد.
ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش 

روندهای زیر است:
۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ 
انسان  در جست وجوی  ما  این  از  پیش  تا 
هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند 
پیشرفت های  لطف  به  اکنون  بوده ایم، 
صورت گرفته، ما می توانیم اشیا هوشمند را 
به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد 
اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد 
پایید که خود ماشین ها، با شرکت های بیمه 
مذاکره می کنند و بهترین بیمه نامه را خرید 
بانکی،  به حساب  اتصال  با  و  خواهند کرد 
اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند 

کرد.
۲- کالن داده ها: %۹۰ از داده های موجود 
در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون 
بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته 
کالن  معموالً  که  داده  از  این حجم  است. 
می شوند،  نامیده  عظیم  داده های  یا  داده 
نتیجه عملکرد عالی رایانه ها در جمع آوری 
را  داده ها  کالن  است.  اطالعات  ذخیره  و 
می توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختار 
نیافته تقسیم کرد. داده های ساختار نیافته، 
نشده  سازماندهی  که  هستند  اطالعاتی 
قرار  تعیین شده  پیش  از  در دسته های  و 
از  شده  جمع آوری  داده های  نمی گیرند. 
داده های  جمله  از  اجتماعی  شبکه های 
ساختارنیافته هستند که سازمان ها از آنها 
برای جمع آوری اطالعات در مورد نیازهای 

مشتریان استفاده می کنند.
داده های ساختار یافته، مرکب از اطالعاتی 
سازمان  داده  پایگاه  در  که  هستند 
تولید  از  حجم  این  شده اند.  طبقه بندی 
به  قادر  را  ما  جهان،  در  داده ها  توزیع  و 
تحلیل هایی می کند که تا پیش از این قادر 
تکنولوژی های  همچنین  نبوده ایم.  آن  به 
مرتبط با کالن داده ها، پاسخ طبیعی ماست 
وجود  خاطر  به  اطالعات!  انفجار  این  به 
چنین حجم عظیمی از داده هاست که اگر 
اقتصادی بتواند این کالن داده ها را بهتر و 
بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.

همین  با  می تواند  دولت  مثال  عنوان  به 
کالن داده ها، مالیات ها را با دقت یک ریال 
محاسبه و تأیید کند و تمام پرداخت های 
حمایتی خود را مبتنی بر این کالن داده ها، 
با  و  دقیقاً  خانوار  هر  به  و  ببخشد  سامان 
پرداخت  عادالنه  یارانه  اشتباهی،  کمترین 

کند.
یکی  ۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی 
و  است  شناختی  فناوری  زیرشاخه های  از 
است  رایانه هایی  ساخت  جست وجوی  در 
که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام 
آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور 
دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش 
زبان. هوش مصنوعی در کنار کالن داده ها، 
موجب می شود تا بتوانیم از طریق استخراج 
الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش بینی 
کرده و در نتیجه تصمیم گیری های انسانی 

را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک 
شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. 
آینده  در  که  می دهد  نشان  پیش بینی ها 
ربات های  مدیره،  هیأت  اعضای  جای  به 
قرار  شرکتی  حکمرانی  نظام  در  هوشمند 

خواهند گرفت.
بلوکی:  ۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره 
جدید  پروتکل  یک  هوشمند  قرارداد 
قراردادهای  است.  قراردادها  تنظیم  برای 
هوشمند معامالت و فرایندها را به صورت 
ثالث  اشخاص  بدون  و  تضمینی  کاماًل 
انجام می دهند. فعالیت و ثبت های قرارداد 
هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت 
با  خسارت  خودکار  پرداخت  هستند. 
بیمه  شرکت های  در  هوشمند  قراردادهای 
فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند 

است.
جدید  دوران  در  اشتراکی:  اقتصاد   -۵
از  وسایل  همه  اینترنت  طریق  از  می توان 
ماشین چمن زنی گرفته تا دوچرخه و کیف 
مهمانی را به راحتی اجاره داد و اجاره کرد، 
خانه  کرد.  تهاتر  یا  و  گذاشت  اشتراک  به 
مبادله  مشارکتی،  کاری  فضای  مشارکتی، 
به  لباس،  معاوضه  کتاب،  معاوضه  خانه، 
این  از  مثال هایی  پارکینگ  اشتراک گذاری 
دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت 
پرداخت  ازای  در  دارید،  عهده  بر  را  آن 
قرار  دیگران  اختیار  در  می تواند  مبلغی 
اشتراک در  اشتراکی شامل  اقتصاد  بگیرد. 
خدمات  و  کاالها  مصرف  و  توزیع  تولید، 

می شود.
مالکیت  دارای  که  خدماتی  یا  کاالها 
نظیر  بازارهای  طریق  از  هستند  خصوصی 
گذاشته  اشتراک  به  مصرف  برای  نظیر  به 
مورد  در  می شوند.  داده  اجاره  یا  می شوند 
دیده ایم  را  اینها  دوچرخه  و  ماشین  خانه، 
اما اکنون روند به سمت آن است که تمام 
مهارت ها  فضا،  زمان،  جمله  از  دارایی ها 
اینکه  بگذارند.  اشتراک  به  با هم  را  و پول 
چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر 
انسان  نهاد  فراگیر می شود شاید ریشه در 
آن  از  اما  دارد.  شدنش  اجتماعی  حس  و 
گذشته به اشتراک گذاشتن دارایی ها فواید 

زیر را به همراه دارد:
منابع  مصرف  کاهش  و  بهره وری  افزایش 

)مثل  زیست  محیط  بر  منفی  آثار  با 
گازهای گلخانه ای و کاهش منابع طبیعی( 
صرفه جویی در هزینه ها با قرض گرفتن و 

بازیافت.
دسترسی افراد به کاالهایی که توان خرید 
استفاده طوالنی  به  تمایل  یا  ندارند  را  آن 

مدت از یک کاال را ندارند.
انتخاب،  در  تنوع  و  انعطاف پذیری  افزایش 
می توانید  بلکه  بخرید  نیست  الزم  چون 
استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی 

گزینه دیگری را انتخاب کنید.
درآمد  منبع  به  بالاستفاده  سرمایه  تبدیل 
)مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل(

ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد 
اقتصاد  من  نظر  از  هستیم.  هوشمند 

هوشمند شش پایه اصلی دارد:
۱- هویت دیجیتال
۲- سواد دیجیتال

۳- امنیت دیجیتال
۴- دسترسی دیجیتال

۵- دارایی دیجیتال
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.

وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال 
توکن  الکترونیکی،  پول  هرگونه  )شامل 
همچنین  و  دیجیتال(  دارایی های  سایر  و 
باید  دیجیتال  وکار  کسب  و  زیست  قانون 
نقش آفرینی کند. این پایه های شش گانه 
اقتصاد  بازیگر  چهار  تراکنش  و  رفتار  بر 

هوشمند موثرند:
۱- دولت هوشمند

۲- سازمان هوشمند
۳- انسان هوشمند
۴- اشیا هوشمند

با یکدیگر  رابطه  نوع  بازیگر ۱۰  این چهار 
در  ما  وظیفه  و....   G۲C, T۲G دارند: 
وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاه ها 
سپس  و  زیرساخت ها  کردن  فراهم  برای 
است.  گانه   ۱۰ روابط  این  بر  تأثیرگذاری 
این  در  هوشمند  اقتصاد  که  است  بدیهی 
اما  نمی رسد.  پایان  به  دولت  این  و  دوره 
وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است 
که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل 
ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم.  یک 
در این راه دست همه نخبگان و مجریان و 

اندیشمندان را می فشارم.

تمرکز اقتصاد دیجیتال به 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

نیمه اول خرداد  1398 

تقدیر مدیرکل بهزیستی استان کردستان از 

بانک پارسیان شعبه سنندج

سید صباح قریشی، مدیرکل و فرهاد 
های  مشارکت  امور  معاون  عزیزی، 
بهزیستی  توانمندسازی  و  مردمی 
استان کردستان با ارسال لوح تقدیر، 
سنندج  شعبه  کارکنان  و  رییس  از 
و  اشتغالزایی  در  موثر  همراهی  و  اهتمام  دلیل  به  پارسیان  بانک 
سازمان  این  تحت حمایت  نیازمندان  و  معلولین  زدایی  محرومیت 

تقدیر کرد.
از  ویکی  معاون  رییس،  به  ها خطاب  تقدیرنامه  این  از  بخشی  در 
همکاران شعبه سنندج آمده است : ... برخود الزم می دانم از تالش 
و کوشش جناب عالی که زمینه ساز اشتغالزایی و محرومیت زدایی 
معلولین و نیازمندان تحت حمایت این سازمان بوده اید، صمیمانه 
تقدیر و تشکر نمایم. امید است در سایه عنایات ایزدمنان موفق و 

موید باشید.
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رفع مشکل وام اشتغال مددجویان 
روستایی و عشایر

مدیرکل بهزیستی استان تهران از برطرف شدن 
و  روستایی  مددجویان  اشتغالزایی  وام  مشکل 
عشایر خبر داد و گفت: پیشنهادی برای ضمانت 

وامهای مددجویی ارائه شده است.
به  که  تسهیالتی  گفت:  نژاد  بیات  داریوش 
استثنای  به  کرده  پیدا  اختصاص  بهزیستی 
وام  و  آنها جذب شده  روستاییان و عشایر همه 
در  اشکاالتی  سری  یک  عشایر  و  روستاییان 
تخصیص داشت که در آخرین جلسه این موضوع 

برطرف شد.
وی گفت: اعتبار مربوط به اشتغال روستاییان و 
عشایر ۱۵ میلیارد تومان بود که تا ۱۰ روز پیش 
این  امروز  از  اما  داشت  مشکل  نام  ثبت  سامانه 
جلسه  آخرین  در  و  است  شده  برطرف  مشکل 
و  روستاییان  که  شد  مصوب  کار،  عالی  شورای 
عشایری که شرایط الزم را برای اشتغالزایی دارند 

در این سامانه ثبت نام کنند.
اشتغال مددجویان  وام  بازپرداخت  مورد  در  وی 
بهزیستی گفت: باید شرایط را به گونه ای فراهم 
به  وابستگی  تسهیالت،  دریافت  با  که  کنیم 
پرداخت ها قطع شود و آنچه کمیته امداد برای 
از  داده  اختصاص  مددجویی  وام های  ضمانت 
بودجه  که  چرا  است  خودش  اختیار  در  منابع 
نهاد، بودجه عمومی است و همچنین صندوقی 
دارند که اقساط را بر عهده می گیرد اما متأسفانه 
سازمان بهزیستی این صندوق را در اختیار ندارد.

در قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود 
که صندوق اشتغال نیز برای مددجویان بهزیستی 

ایجاد شود که ما نیز پیگیر این موضوع هستیم.
نیز  بهزیستی  مددجویان  ضمانت  مورد  در  وی 
برای وام های اشتغال گفت: به بانک ها اعالم کرده 
یارانه  که  بهزیستی  افراد  از  بخشی  آن  که  ایم 
خود  ضمانت  بتوانند  را  می کنند  دریافت  نقدی 

کنند که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

از  گفتن  سخن  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
وکالت  جریان  سالمت  بدون  قضاییه  قوه  سالمت 
امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سالمت نهاد 

وکالت در کشور تاکید کرد.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از 
وکالی دادگستری ضمن آرزوی بهره مندی همگان 
استمرار  بر  رمضان،  مبارک  ماه  مانده  باقی  ایام  از 
تاکید  قضایی  با دستگاه  دادگستری  ارتباط وکالی 
صورت  به  محترم  وکالی  که  آنجا  از  گفت:  و  کرد 
مستقیم با دادگاه ها، دادسراها، اصحاب دعوا، دعاوی 
دارند،  کار  و  سر  پیچیده  پرونده های  و  مختلف 
راهگشا  بسیار  قوه قضاییه می تواند  برای  نظراتشان 
باشد و معتقدیم جریان وکالت می تواند نقش ارزنده 
ایفا  دادگستری  به  پرونده ها  ورودی  کاهش  در  ای 

کند.
اتقان  در  نقش وکال  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
کشف  زمینه  در  وکالت  نهاد  افزود:  محاکم،  آرای 
عالم حق طلب  و وکالی  دارد  بسزایی  اثر  حقیقت 
عدالتخواه در جهت احقاق حق، ابطال باطل و صدور 
شگرفی  تاثیر  می توانند  دادگاه ها  در  صائب  احکام 

داشته باشند.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه وکالت ریشه در فرهنگ 
اسالمی، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور دارد، 
قانونی  و  نهاد رسمی  امروز وکالت یک  اظهار کرد: 
با  باید  مشکالت  این  که  دارد  مشکالتی  اما  است 
همکاری خود وکال حل شود. در این راستا یکی از 
نکات بسیار مهم، ساماندهی جریان وکالت در کشور 
است که باید به صورت قانونی دنبال شود و این امر 
نیازمند یک حرکت علمی و یکپارچه است تا اگر نیاز 
به شکلی  بتوان  است،  قوانین  تصویب  یا  اصالح  به 

منطقی این موضوع را محقق کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قضاوت فضای عمومی 
جامعه نسبت به وکالت، این امر را نیازمند واکاوی 
و  سازی  شفاف  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  دقیق 
سازمان  مردم،  برای  ها  الوکاله  حق  کردن  واقعی 
از  مالیاتی، دستگاه ها و مجموعه های مختلف،  امور 
بسیاری از بدبینی ها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری 

می کند.
آیت اهلل رئیسی همکاری و مشارکت وکال در تهیه 
تقنینی  غنای  موجب  را  مقررات  و  قوانین  لوایح، 
کشور دانست و افزود: کار هماهنگ مبارزه با فساد، 

امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخش ها را 
می طلبد. اگر وکیل ناسالمی وجود دارد، خود جریان 
دیگر  سوی  از  باشد.  او  مدعی  اولین  باید  وکالت 
قاضی  بدون سالمت  قضاییه  قوه  معتقدیم سالمت 
و سالمت نهاد وکالت بدون سالمت وکال امکان پذیر 
نیست. جریان سالم قضایی همراه با جریان سالم در 
درون کارشناسان، وکال و ضابطان است و مردم؛ همه 
ما را یک مجموعه می بینند. براین اساس همه باید 

آهنگ سالمت داشته باشیم.
از  گفتن  سخن  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
وکالت  جریان  سالمت  بدون  قضاییه  قوه  سالمت 
امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سالمت نهاد 
وکالت در کشور تاکید کرد و گفت: چرا باید اجازه 
دهیم چند وکیل، قاضی و کارمند ناسالم، نگاه مردم 
را به ما عوض کنند؟ این سالم سازی نیز با بخشنامه 
امکان پذیر نیست بلکه در میدان عمل باید اعتماد 

آفرینی کرد و رضایت مردم را به دست آورد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ 
کرامت قاضی، وکیل، اصحاب دعوا و متهم در روند 

رسیدگی های قضایی، خاطرنشان کرد: دفاع از حق 
موکل نباید حقوق سایر اصحاب دعوا را ضایع کند.

رئیس قوه قضاییه، هدف مشترک جریان وکالت و 
قضاوت را کشف حقیقت و احقاق حق دانست و با 
بیان اینکه دریافت وجه برای دفاع از باطل، اکل مال 
به باطل است، خاطرنشان کرد: وکالت می تواند روند 
دادرسی را تسهیل کند و در این عرصه رعایت اخالق 
وکالت از مهمترین مسائلی است که همانند اخالق 

قضاوت باید مورد توجه جدی باشد.
آیت اهلل رئیسی، وکالت تخصصی را مهم و ضروری 
دادگستری  شعب  با  رابطه  در  ما  افزود:  و  برشمرد 
نیز معتقد به ایجاد شعب تخصصی هستیم و در این 
و  نیز می تواند جایگاه مهم  وکالت تخصصی  زمینه 
با  ادامه  قوه قضاییه در  رئیس  باشد.  موثری داشته 
تاکید بر لزوم استقالل وکیل اظهار کرد: به موازات 
استقالل  باید  هم  وکیل  معتقدیم  قاضی،  استقالل 
در  که  است  کسی  مستقل  وکیل  باشد.  داشته 
تشخیص و پیگیری حق موکل خود، کاماًل مستقل و 
نفوذناپذیر عمل کند اما این استقالل به معنای عدم 

نظارت نیست. نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی 
اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و 
برای تضمین تداوم اعتماد و سالمت وکیل و قاضی، 
این سازوکار نظارتی در قانون پیش بینی شده که 

باید فعال باشد تا از سوء استفاده ها جلوگیری کند.
نسبت  انتقادات  برخی  به  اشاره  با  رئیسی  اهلل  آیت 
به ارائه چهره غیرواقعی از وکال در رسانه ها، گفت: 
آنچه می تواند از این امر جلوگیری کند، عملکرد خود 
وکالست و جز عملکردها هیچ چیز در افزایش اعتماد 
اثربخش  نمی تواند  کشور  در  وکالت  نهاد  به  مردم 
باشد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به تالش های معاونت 
حقوقی قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مربوط به 
نهاد وکالت با هم اندیشی خود وکال، به موضوع تعداد 
وکال در کشور اشاره کرد و افزود: اگر تعداد وکال بیش 
از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد می کند و فسادآور 
است. تعداد وکال باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور 
ساماندهی  باید  حقوقی  موسسات  همچنین  باشد. 
شوند و این پذیرفته نیست که کسی بدون داشتن 

توانایی های الزم، موسسه حقوقی تاسیس کند.

سالمت قوه قضاییه بدون سالمت 
جریان وکالت ممکن نیست

شورای  جلسه  در  مسجدجامعی  احمد 
اسالمی شهر تهران گفت: اصالح تابلوها 

نیاز به شیوه نامه دارد.
به  تهران  شهر  اسالمی  شورای  جلسه 
بررسی طرح الزام شهرداری به شناسایی، 
راهنمای  تابلوهای  اصالح  و  ساماندهی 
تهران  تاریخی و گردشگری شهر  مراکز 
احمد  جلسه  این  داشت.در  اختصاص 
مسجدجامعی ابتدا با بیان اینکه در این 
تفکیک  هم  از  را  موضوع  دو  باید  طرح 
بحث  یک  تابلوها  اصالح  در  گفت:  کرد 
مربوط به محتوای نوشته های تابلوهاست 
و بحث دیگر مربوط به شکل، رنگ، خط، 
شورای  آنهاست.عضو  مانند  و  نشانه ها 

مسئولیت  افزود:  تهران  شهر  اسالمی 
برعهده  آنها  نوشته  و  تابلوها  محتوای 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
این  در  شهرداری  و  است  گردشگری  و 

زمینه وظیفه و تکلیفی ندارد.
وی با اشاره به اینکه اصالح شکل تابلو، 
گرفته  کار  به  نوشته ها  برای  که  خطی 
و  نشانه  رنگ،  تابلو،  اندازه  می شود، 
اینها مشترکا برعهده شهرداری و  مانند 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری است، اظهار داشت: از آنجا که 
چارچوبی برای این اصالحات وجود ندارد 
از هرگونه اصالح، شیوه  الزم است قبل 
نامه واحدی در نظر گرفته شود تا مبنایی 

برای اصالح در اختیار مسئوالن قرار دهد.
با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
برای  که  تابلوهایی  اینکه  به  اشاره 
صنوف مختلف ازجمله وکال، پزشکان و 
مهندسان وجود دارد شیوه نامه یکسانی 
فرهنگی هیچ  میراث  برای  دارند، گفت: 
شیوه نامه ای نداریم. بعضی تابلوها خیلی 
یا  کوچک  خیلی  برخی  و  است  بزرگ 
معمولی، بعضی روی پایه نصب شده اند 
و برخی روی دیوار قرار دارند. اینها نوعی 
الزم  که  می آورد  وجود  به  ناهماهنگی 
اطالعات  افزود:  وی  شود.  اصالح  است 
تابلوها بعضاً غلط است. مثاًل در بازدیدی 
که از ری داشتیم اطالعات تابلو با آنچه 
ادامه  نداشت.در  همخوانی  بود  موجود 
احمد مسجدجامعی در خصوص  جلسه 
تعیین زمان سه ماهه برای اصالح تابلوها 
مراکز  و  اماکن  تعداد  که  آنجا  از  گفت: 
بنابراین  است  زیاد  خیلی  ما  شده  ثبت 
و  شهرداری  مانند  مسئول  نهادهای 
مدت  ظرف  نمی توانند  میراث  سازمان 
سه ماه اصالح را انجام و گزارش دهند.

عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان 
اینکه تمامی یا بخش اعظم بعضی مناطق 
مانند یازده، دوازده، هفت، یک و شهر ری 
بافت تاریخی است و نمی توان در سه ماه 
پیشنهادم  گفت:  پرداخت  آنها  همه  به 
این است که برای اصالح تابلوها تعیین 

اولویت شود و مراکز شاخص در اولویت 
قرار گیرند تا امکان ارائه گزارش در مدت 
سه ماه فراهم شود. طبیعی است اصالح 
خواهد  انجام  بعداً  هم  مناطق  دیگر  در 
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  گرفت.وی 
و  هستند  شاخص  تهران،  نقاط  برخی 
پیرامون  مراکز  و  آنها  از  عمومی  بازدید 
در  اصالح  باید  گفت:  است  زیاد  آنها 
تابلوهای این نقاط از شهر هم در اسرع 
وقت رسیدگی شود. مثاًل سردر باغ ملی 
یکی از همین نقاط شاخص تهران است 
و  موزه  عبرت،  موزه  آن  اطراف  در  که 
ایران  موزه  پست،  موزه  ملک،  کتابخانه 
است  الزم  و  دارد  قرار  و…  باستان 
توجه  وقت  اسرع  در  هم  مراکز  این  به 
کافی شود.در ادامه جلسه، عضو شورای 
اسالمی شهر تهران در خصوص پیشنهاد 
اضافه شدن »اماکن فرهنگی و هنری« در 
و گردشگری شهر  تاریخی  کنار »مراکز 
تهران« گفت: این پیشنهاد خوبی است 
اما باید در نظر داشت که کل ماده واحده 
این  قرار می دهد. رویکرد  تأثیر  را تحت 
است  گردشگری  تاریخی  اماکن  طرح 
از  بسیاری  مثاًل  هنری.  و  فرهنگی  نه 
مراکز فرهنگی هنری زیرمجموعه میراث 
بند  این  اگر  بنابراین  نیستند.  فرهنگی 
اضافه شود الزم است در بقیه بندها هم 

تغییر کلی شود.

شهرداری ها  گفت:  کشور  وزیر  معاون 
نهادهای  عنوان  به  دهیاری ها  و 
مستقل عمومی غیر دولتی نباید نظیر 
سازمانی  را  خود  دولتی  دستگاه های 
دولتی بدانند با این تفکر توسعه شهرها 

و روستاها اتفاق نمی افتد.
مهدی جمالی نژاد، در نشست مدیریت 
شهرستان  در  روستایی  و  شهری 
سرعت  ضرورت  به  اشاره  با  ایرانشهر، 
و  سیستان  استان  توسعه  گرفتن 
نمود  مطرح  را  سوال  این  بلوچستان، 
که آیا با وجود کمک های مختلف دولت 
پرداخت  جمله  از  اخیر  های  سال  در 
و…،  قیر  و  آالت  ماشین  و  اعتبارات 
گرفته  صورت  شهرها  در  الزم  توسعه 

است.
و  کشور  وزارت  کمک های  افزود:  وی 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
دهیاری ها  و  شهرداری ها  به  کشور 
ایجاد تحول  انجام می شود ولی  امسال 
و جهش در شهرها و روستاهای استان 
یکی  که  می طلبد  را  جدید  نگاه  یک 
تفکر  از  شدن  دور  آن  محورهای  از 
به  صرف  اتکای  با  روستا  و  شهر  اداره 

کمک های دولتی است.
توجه  بر  ادامه  در  نژاد  جمالی 
به  شوراها  و  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
تاکید  مقاومتی  اقتصاد  مختلف  ابعاد 
نمود و گفت: برای اداره مطلوب شهرها 
و روستاها و تأمین درآمد برای اجرای 

پروژه ها و تقویت زیرساخت ها چاره ای 
جز تغییر نگاه و رویکرد به اداره شهر و 

روستا نداریم.
وی در ادامه با بیان اینکه با همکاری و 
نگاه های  و  مردم  مشارکت  و  همفکری 
جدید به اداره شهرها و روستاها می توان 
شهرها و روستاها را متفاوت با وضعیت 
فعلی اداره و از آنها درآمدپایدار و ثروت 
راهکارهای  از  یکی  گفت:  نمود،  تولید 
این  و  است  گذار  سرمایه  اصلی جذب 
زیرساختهای  تقویت  نیازمند  بحث 
گذار  سرمایه  امنیت  و  گذاری  سرمایه 
از  باید  موضوعات  این  جلوه  و  است 
و  باشد  داشته  نمود  استان  بیرون 
اندرکاران  دست  و  استان  مسؤوالن 
است  الزم  روستایی  و  مدیریت شهری 
معرفی و اطالع رسانی مؤثری از منطقه 

خود و مزیت های آن انجام دهند.
تعریف  ضرورت  بر  همچنین  وی 
حضور  برای  گذاری  سرمایه  بسته های 
مؤثر بخش خصوصی و سرمایه گذاران و 

اطالع رسانی آنها تاکید نمود.
به  اشاره  با  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
و  پیشینه  و  قدمت  ظرفیت ها،  وجود 
استان  مردم  اصیل  شهروندی  فرهنگ 
فرهنگی  میراث  و  بلوچستان  و  سیتان 
آداب و رسوم و فرهنگ و  و  و معنوی 
اصالت و داستان های اسطوره ای استان، 
این موارد را ظرفیت بزرگی برای جذب 

سرمایه گذار ذکر نمود.
وی در ادامه گفت: در قانون بودجه سال 
۹۸ برخی احکام مربوط به شهرداری ها 
و دهیاری ها نظیر تبصره )۲( ماده )۳۹( 
واریز  آن  اعتبارات  اول  مرحله  و  احیا 
شد و میزان قیر رایگان نسبت به سال 
گذشته افزایش یافت و اعتباری هم برای 
شده  گرفته  درنظر  پسماندها  مدیریت 
برنامه  بر  همچنین  نژاد،  است.جمالی 
اوراق  انتشار  از  بهره گیری  برای  ریزی 
پروژه  یک  اجرای  طریق  از  مشارکت 
تاکید  شهرداری  چندین  مشارکت  با 
و  شهرداری ها  سازمان  گفت:  و  نمود 
دهیاری های کشور به طرح های درآمدزا 
شهرداری ها و دهیاری ها تسهیالت اعطا 
رفع  پیگیر  کرد:  اضافه  می نماید.وی 
در  دهیاری ها  و  شهرداری ها  مشکالت 
زمینه منابع انسانی از طریق تهیه لوایح 
و  این حوزه  نامه های تخصصی  آئین  و 

ارائه آنها به مجلس و دولت هستیم.
و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
اشاره  با  همچنین  کشور  دهیاری های 
این سازمان و شرکت  به همکاری های 
بازآفرینی شهری گفت: شهرهای دارای 
فرسوده  بافتهای  و  تاریخی  بافت های 
موضوع  این  اعتبارات  از  می توانند 
استفاده نمایند و ضرورت دارد شهرداران 
با تهیه و ارائه طرح های دقیق و کاربردی 

بتوانند اعتبار الزم را جذب کنند.

شهرداری ها نباید 
دولتی اداره شوند

خبر

کشف لوازم خانگي قاچاق در مالرد

انتظامی استان، ازکشف لوازم خانگي و 4 دستگاه   فرمانده 
لیفتراک قاچاق در شهرستان مالرد خبر داد.سردار محسن 
خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: 
در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر دپو لوازم خانگی در 
شهرستان مالرد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس 
اقدامات  انجام  از  ماموران پس  افزود:  قرار گرفت.وی  آگاهی 
اطالعاتی موفق به شناسایی انبار دپو لوازم خانگی شده و پس 
از هماهنگی قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شده 
و به بررسی آنجا پرداختند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: 
کارآگاهان پلیس آگاهی در بازرسی از انبار موفق به  کشف 
۱۰ دستگاه یخچال ساید خارجي، 4۰ عدد توالت فرنگي، 77 
دستگاه فن کوئل، ۱۰ دستگاه کباب پز، ۲7 دستگاه قطعات 
خارجي  لیفتراک  دستگاه   4 و  روشویي  عدد   ۳۵ آسانسور، 
فاقد هرگونه مدارک  شدند .سردار خانچرلی با اشاره به اینکه 
برآورد  ریال  میلیارد  این کاالها توسط کارشناسان ۸  ارزش 
از  و پس  متهم دستگیر  راستا ۲  این  در  است، گفت:  شده 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.فرمانده انتظامی 
غرب استان تهران در پایان گفت: قاچاق کاال یکي از مهمترین 
عوامل ایجاد مشکالت اقتصادي و افزایش مشاغل کاذب در 
جامعه محسوب مي شود که بایستي با آگاهي بخشي به مردم 
و مبارزه هدفمند با این پدیده قبیح اجتماعي قدم هاي مفید 
 و موثر در جهت کاهش اثرات منفي آن در جامعه و حمایت از 

تولید کنندگان داخلي برداریم .
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نشست  در  پیرصالحی  مهدی  دکتر   
خبری وزارت بهداشت، درباره وضعیت 
برخی  کمبود  چرایی  و  دارو  واردات 
راستای  در  گفت:  خارجی،  داروهای 
و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
دستور وزیر بهداشت مبنی بر ممانعت 
از واردات داروهای مشابه تولید داخل، 
واردات  از  جلوگیری  گذشته  سال  از 
داروهای دارای مشابه تولید داخل آغاز 
شده و کم کم اثر آن را می بینیم. به 
این ترتیب به تدریج کمبود داروهای 
می شود.  زیاد  داخل   مشابه  خارجی 
موضوع  این  که  می کنم  تاکید  اما 
نمی شود؛  حساب  کمبود  عنوان  به 
در  بهداشت  وزارت  سیاست  که  چرا 
است.  داخل  تولید  از  حمایت  جهت 
مردم نیز مطمئن باشند که داروهای 
تولید داخل موجود هستند و کمبودی 

ندارند.

بر  مبنی  اخباری  درباره  ادامه  در  وی 
پروانه ای،  بیماران  پانسمان  کمبود 
گفت: در حال حاضر پانسمان بیماران 
"ای بی" برای حدود یک ماه از منبع 
سوئدی موجود است؛ اما بیش از یک 
سال است که شرکت سوئدی فروشی 
به ما ندارد و پانسمان ها از منابع دیگر 

تامین می شوند.
رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
پانسمان  دیگر  برندهای  مجموع  در 
و  دارند  وجود  بی"  "ای  بیماران 
"ای  خانه  که  است  آن  خواهشمان 
کنند.  همکاری  زمینه  این  در  بی" 
تاکید بر روی یک برند خاص آن هم 
در شرایط تحریم، می تواند بیماران را 
دچار مشکل کند. در عین حال تاکید 
هم  سوئدی  برند  همین  که  می کنم 
تامین  موجودی اش  آینده  ماه  یک  تا 

است.

علت کمبود برخی داروهای خارجی 
امام راحل از بنیان گذاران نهاد شورا بودند

اعضای شورای اسالمی شهر  و  تهران، رئیس  شهردار 
تهران، معاونان و مدیران شهرداری به منظور تجدید 
جماران  حسینیه  در  راحل  امام  آرمان های  با  میثاق 

حضور یافتند.
این  در  خود  سخنان  تهران،  شهردار  حناچی  پیروز   
و  کرد  آغاز  راحل  امام  اشعار  از  قطعه ای  با  را  مراسم 
تعالی اهلل چه  از دست مستی،  گفت: »گرفتم ساغری 
دستی و چه مستی، گلی چون تو کجا در پرده ماند، 

مگر از شرم چون من گل پرستی«.
وی در ادامه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ابراز 
خرسندی از حضور در حسینیه جماران، عنوان کرد: 
این مکان، فضایی است که همه از آن خاطرات بسیار 
داریم. امام عزیز، این بزرگوار، هر کجا رفت، آن مکان 
به واسطه وجود ایشان بخشی از تاریخ شد؛ چه نجف، 
چه نوفل لوشاتو و چه جماران. جای ایشان خالی است 
و من به نمایندگی از اعضای خانواده بزرگ شهرداری 

تهران یاد ایشان را گرامی می دارم.
شهردار تهران، امام خمینی )ره( را بنیانگذار و نظریه 
و  دانست  اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  پرداز 
ارکان  اصلی ترین  از  یکی  همچنین  ایشان  داد:  ادامه 
بنیانگذاری نهاد شوراها در کشور بودند؛ پدیده ای که 

در دوره ایشان ریشه پیدا کرد.
حناچی تصریح کرد: بخشی از تاریخ معاصر ایران در 
حسینیه جماران رقم خورد. در بازدیدهای قبلی از این 
مکان، حاج حسن آقای خمینی فضایی را به ما نشان 
دادند که تصمیمات جنگ در آن مکان گرفته می شد؛ 
اتاقی با مساحت بسیار کم که ساده، اما خیلی تأثیرگذار 
بود. اثر امام )ره( را بر در و دیوار و هر گوشه حسینیه 

جماران می بینیم.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  تهران  شهردار 
و  گرامی می داریم  را  راحل  امام  یاد  کرد:  خاطرنشان 
بار دیگر به نصایح ایشان توجه می کنیم چرا که این 
کار ضروری است. ایشان می گفتند مادامی که مردم را 
دارید، از هیچ چیز نترسید و بترسید از روزی که مردم 
پشت این نظام را خالی کنند. تالش ما در شهرداری 
نیز این است که برای مردم رضایت و راحتی را فراهم 

کنیم.
حناچی گفت: بنیانی که امام )ره( گذاشت، بسیار زود 
اعزام های  اولین  همه  گرفت.  قرار  هجمه  معرض  در 
جنگ را به یاد داریم که نغمه های آن تا سال های سال، 
سرود تلویزیون و مردم بود، همه به یاد داریم بچه هایی 
را که تا لحظه آخر زندگی شان، به عشق امام بزرگوار، 

مقاومت می کردند.
یاران  از  دارد  پایان عنوان کرد: جا  تهران در  شهردار 
امام )ره( یاد کنیم؛ بزرگانی همچون حضرت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، حاج سید احمد آقای خمینی و 

حضرت آیت اهلل موسوی اردبیلی.
حناچی در حاشیه مراسم تجدید میثاق خانواده بزرگ 
مدیریت شهری با آرمان های حضرت امام خمینی )ره( 
که در حسینیه جماران و به میزبانی حجت االسالم و 
به  گفت:  برگزار شد،  المسلمین سید حسن خمینی 
و  حجت االسالم  به حضرت  آمدیم،  جماران  حسینیه 
المسلمین سید حسن آقای خمینی تسلیت گفتیم و 
آن عزیز سفرکرده را یاد کردیم تا بتوانیم راهش را ادامه 
به  بودن  نزدیک  و  مردم داری  ساده زیستی،  دهیم.وی 
مردم را از خصیصه های اصلی امام خمینی )ره( دانست 
و عنوان کرد: در و دیوار و گچ و خاک حسینیه جماران 

یاد ایشان را به خاطر می آورد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: تمام سعی ما در نظام و 
کشور این است که بتوانیم در این شرایط سخت باری 
از روی دوش مردم برداریم؛ قطعاً نگاه ایشان به مردم و 
تأکید این بزرگوار بر کم شدن فاصله میان مسئولین و 

مردم، نقشه راه ما است.

نیمه اول خرداد  1398 

کشف کاالی قاچاق از یک انباری در شهریار

فرمانده انتظامی استان از کشف ۳۰ هزار رول کاغذ دیواری 
خارجی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان شهریار 
خبر داد .سردار محسن خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
استان در پی کسب خبری  آگاهی  پلیس  ارز  و  قاچاق کاال 
انبارهای  از  مبنی بر نگهداری کاغذ دیواری قاچاق در یکی 
شهرستان شهریار، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار 

دادند.

اصالح تابلوهای مراکز گردشگری نیاز به شیوه نامه دارد



اخبار

روز قدس روز نه گفتن به
 معامله قرن است

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بیجار با اعالم اینکه 
روز قدس روز نه گفتن به معامله قرن است، گفت: 
این معامله قرن به نفع نیرو های فلسطینی، کشور 
تبدیل  قرن  معجزه  به  مسلمانان  و  منطقه  های 
خواهد شد و این معجزه چیزی جز فروپاشی رژیم 

صهیونسیتی نخواهند بود .
به گزارش اتفاق روز، سعید شعبانی  در راهپیمایی 
انقالب  اینکه  به  اشاره  با  بیجار،  شهر  قدس  روز 
اسالمی ایران با پیروزی در سال ۵۷ به ملت های 
مسلمان عزت بخشید اظهار کرد: انقالب اسالمی با 
پیروزی شکوهمند و رهبری های پیامبر گونه امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری موجبات وحدت 

هر چه بیشتر کشور های اسالمی را فراهم کرد.
های  رهبری  با  اخیر  های  سال  در  افزود:  وی 
رژیم  فروپاشی  های  زمینه  رهبری  معظم  مقام 

صهیونیستی نسبت به گذشته بیشتر شده است .
اینکه  با بیان  فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بیجار 
روز قدس روز اتحاد جهان اسالم است ، گفت: در این 
روز جلوه حقیقی اتحاد و انسجام جهان اسالم به رخ 
دشمنان کشیده می شود و روز قدس اگر چه برای 
تمام  برای  اما  است  اسالمی  مسلمانان یک مسئله 
انسانی محسوب  آزادی خواهان جهان یک مسئله 

می شود .
وی با اعالم اینکه روز قدس روز نه گفتن به معامله 
نفع  به  قرن  معامله  این  کرد:  تصریح  است،  قرن 
و  منطقه  نفع کشور های  به  فلسطینی،  نیرو های 
مسلمانان به معجزه قرن تبدیل خواهد شد و این 
صهیونسیتی  رژیم  فروپاشی  جز  چیزی  معجزه 

نخواهند بود .
شعبانی با ذکر اینکه روز قدس در کشور ما دارای 
پیام های جهانی است ، ادامه داد: در این روز اعالم 
می کنیم هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهیم رفت، به 
دین مبین اسالم پایبند خواهیم بود و به قبله اول 
مسلمانان احترام خواهیم گذاشت و اجازه نخواهیم 
بتوانند  خود  پیمانان  هم  و  صهیونیستی  رژیم  داد 

اتحاد جهان اسالم را خدشه دار کنند .
مسیر  راه  در  که  موانع  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
نفع جبهه  به  دارد  وجود  قرن  معامله  تحقق طرح 
مقاومت است گفت: این مقاومت ها، ایستادگی های، 
فداکاری ها، روحیه جهادی که در منطقه خاومیانه و 
کشور های اسالمی شکل گرفته است مرهون صدور 
گفتمان انقالب اسالمی ایران است و این را باید قدر 

بدانیم .

استاندار زنجان، از برگزاری نمایشگاه کاالهای 
وارداتی در استان در آینده نزدیک خبر داد. 

در  حقیقی  فتح اهلل  روز،  اتفاق  گزارش  به 
که  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حضور  با 
راستای  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مسلح 
جلسات  تولیدی،  واحدهای  مشکالت  حل 
محوری با حضور مدیران واحدها برگزار شده 
بیان  را  خود  مسائل  بخش های خصوصی  و 

کرده و طبق آن تصمیم گیری شده است. 
این مسئول ادامه داد: با اقدامات انجام  شده 
سال  فروردین ماه  از  خوشبختانه  استان،  در 
استان  در  تولیدی  واحد  هیچ  تاکنون   96
تعطیل نشده و البته مشکل یکی از واحدها 

نیز با ورود دادگستری حل و فصل شد. 
وی افزود: به منظور حل و فصل بهتر مشکالت 
به ادارات و دستگاه های اجرایی اعالم کردیم 
که پنج نقشه راه خود را اعالم کنند و این 
موضوعات رسانه ای شده و به صورت جدی 

به آن ها پرداخته خواهد شد. 
کاالهای  نمایشگاه  برگزاری  از  حقیقی، 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  استان  در  وارداتی 
این  و  است  واردات  کاهش  دنبال  به  استان 
در حالی است که واردات استان به طور صد 
تولید  خط  ماشین آالت  و  اولیه  مواد  درصد 
و  نهادها  همه  است.  دارد،  کمی  هزینه  که 
بخش های خصوصی استان در این نمایشگاه 
دعوت خواهند شد که اگر توان تولید چنین 

کاالهایی را دارند، انجام دهند. 
استاندار زنجان یادآور شد: برگزاری نمایشگاه 
کاالهای وارداتی در راستای کمک به اقتصاد 
از  استان  که  همچنان  بود؛  خواهد  استان 
لحاظ مازاد درآمد رتبه نخست را در کشور 
کسب کرده است. البته زنجان سال گذشته 
سهم مازاد بر درآمد خود را نیز دریافت کرده 

است. 
از  زنجان،  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
به  انجام  شده  ناقص  اختیارات  تفویض 

استان ها گالیه کرد و گفت: در رابطه با ثبت 
سفارش گروه کاالیی 2 به استان ها تفویض 
در  مهم  این  حاضر  حال  در  که  اختیار شد 
طی دو هفته در استان انجام می شود ولی به 
دلیل تفویض نشدن اختیارات از جانب بانک 
مرکزی، مشکالتی برای واحدها به وجود آمده 
است؛ همچنین برخی از کارخانجات داخلی 
اما همین کارخانجات در بحث  ارز دارند  ما 
واردات ارز مشکالتی دارند که باید حل شود. 
به  تسهیالت  پرداخت  بودن  ثابت  به  وی 
افزایش میزان تسهیالت  بر  و  اشاره  واحدها 
بر اساس نوسانات افزایشی قیمت ها در کشور 
تاکید و عنوان کرد: کارخانه روغن نباتی جهان 
یکی از واحدهای مشکل دار استان است که 
مشکالت کارخانه روغن نباتی جهان و بدهی 
این کارخانه به 2۵ سال گذشته بازمی گردد 
و با وجود تالشی که برای حل مشکالت این 
کارخانه انجام شد و کارخانه به چرخه تولید 
بازگشت اما در ادامه کار که قرار بود روغن 
خام به این کارخانه بدهند و خود کارخانه دار 
نیز این امر را قبول کرد ولی چون کارخانه 

بدهی داشت، این اتفاق رخ نداد. 
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مشکالت 
تکنولوژی  که  است  این  تولیدی  واحدهای 
خیلی عقب است و در قیاس با منطقه نیست، 
ما در جلسات  اینکه  دیگر  نکته  اظهار کرد: 
باید  تمام  کارشناسی  با  کشوری  محوری 
اجرا  قابلیت  که  باشیم  داشته  را  مصوباتی 
تثبیت  بحث  در  که  به طوری  باشد،  داشته 
زنجان  استان  فقط  کشور  در  مرغ  گوشت 
به مصوبه عمل کرد و همین تفاوت قیمتی 
مشکالت  برخی  بروز  و  قاچاق  ایجاد  سبب 

برای استان زنجان شد. 
استاندار زنجان همچنین به بحث پسماند نیز 
اشاره کرد و گفت: امیدواریم ۷ میلیون تن 
پسماند به نفع مردم تعیین تکلیف و جایگاه 

جدید پسماند امسال مشخص می شود. 

در ادامه این جلسه، نماینده مردم زنجان و 
اظهار  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  طارم 
درآمد  پیش بینی  نسبت   96 سال  در  کرد: 
یک  با  که  است  بوده  درصد   28.۵ مالیاتی 
قانون این به 9 درصد رسید و این به معنای 
آن است که ما باید در استان از تولیدکننده 

حمایت کنیم. 
علی وقف چی ادامه داد: طبق گزارش رئیس 
برنامه و بودجه استان در 11 ماهه  سازمان 
درآمد  بر  مازاد  تومان  میلیارد  گذشته 400 
داشتیم که وارد خزانه شد و این البته اتفاق 
خوبی نیست و در واقع کار ضد تولید بود که 
رئیس این سازمان منابع این مازاد درآمد را 

شناسایی منابع جدید مالیاتی عنوان کرد. 
وی افزود: بند »د« تبصره 21 قانون بودجه 
امسال به این نکته اشاره دارد که مازاد درآمد 
مالیاتی استان ها به خود استان ها بازگردانده 
شود و استان ها هر سه ماه یکبار این مازاد 
باید  یعنی  این  و  را دریافت می کنند  درآمد 
۵00 میلیارد تومان به خود استان برگردد و 
ما از مجموعه استانی درخواست پیگیری این 

موضوع را داریم. 
بعدی  موضوع  کرد:  تصریح  مسئول  این 
ریالی  که  بود  از سیل  پس  خسارت دیدگان 
به آن ها پرداخت نشد و در ارتباط با کارگران 
برای  داریم که محلی  نیز درخواست  فصلی 
ندارند.  امنی  محل  چون  شود،  تامین  آن ها 
همچنین باید برای افزایش سرمایه گذاری در 

منطقه قره پشتلو اقداماتی انجام شود. 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر تعیین تکلیف پسماند روی 
در استان، خاطرنشان کرد: برقراری خطوط 
پروازی برای استان، اختصاص اعتبار به جاده 
قره پشتلو، مسیر کلومـ  درام، خطوط راه آهن، 
روشنایی اتوبان و بالتکلیفی سد مشمپا نیز 
از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.

برگزاری نمایشگاه کاالهای وارداتی 
در استان زنجان

اخبار

معامله قرن نمی تواند در راستای 
منافع مسلمانان باشد

استاندار کردستان، گفت: حضور مردم در روز قدس و بحثی که 
آمریکا مطرح کرده است در خصوص معامله قرن، هیچ وقت 

نمی تواند در راستای منافع مسلمانان باشد.
اظهار کرد:   بهمن مردانیا در راهپیمایی  روز جهانی قدس، 
حضور مردم کردستان در روز قدس نشان می دهد که پایبند 
آرمان های انقالب هستند و در برابر دشمنان هیچ وقت تسلیم 

نخواهند شد.
انسجام  راهپیمایی،  در صحنه  مردم  کرد: حضور  تصریح  وی 

خود را به اسرائیل و استکبار جهانی نشان می دهند. 
استاندار کردستان، ادامه داد: این حضور پر شور این پیامد را 
ایستادگی خواهند کرد و  برابر استکبار دشمنان  دارد که در 

هیچ وقت با اسراییل و آمریکا سازش ندارند.
مردانیا بیان کرد: حضور مردم در روز قدس و بحثی که آمریکا 
مطرح کرده در خصوص معامله قرن، هیچ وقت نمی تواند در 

راستای منافع مسلمانان باشد.
وی خاطرنشان کرد: همه ما تابع گفته های مقام معظم رهبری 
هستیم که در خصوص معامله قرن گفته اند، این نکات می تواند 
چراغ راه تمام مسلمانان جهان برای اعالم مخالفت با این اقدام 

دشمنان اسالم باشد.

5استان ها سال دوم - شماره 6

وجود ۴۰ هزار بانوی سرپرست 
خانوار در استان قزوین

بانوی  هزار   40 از  بیش  وجود  گفت:  قزوین  استاندار 
نسبت  با  مقایسه  مقام  در  استان  در  سرپرست خانواده 
دارد  تأمل  جای  که  است  باالیی  رقم  استان  جمعیتی 
باید مسئوالن استان برای موضوع معیشت و مسائل  و 

فرهنگی و اجتماعی آن ها چاره جویی کنند.
کارگروه  در  زاهدی  عبدالمحمد  روز،  اتفاق  گزارش  به 
نظری  فریبا  حضور  با  که  خانواده  و  بانوان  تخصصی 
خانواده  و  بانوان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور  پورکیایی 
جلسات  سالن  در  گذشته  شب  که  استان  مسئوالن  و 
حضور  آمار  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قزوین  استانداری 

بانوان در دستگاه های اجرایی کشور 41 درصد است.
در  بانوان  درصد   ۷/1۳ قزوین  استان  در  افزود:  وی 
پست های مدیریتی شاغل هستند که اگرچه زیاد نیست 
اما در قیاس با دیگر استان های دیگر کشور در به کارگیری 

بانوان در پست های مدیریتی وضعیتی قابل توجه دارد.
استاندار قزوین یادآور شد: در استان قزوین 290 بانوی 
صنعت گر داریم که نشان از فعالیت اقتصادی بانوان در 

عرصه تولید دارد.
انسانی  کرامت  حفظ  ضرورت  بر  تأکید  با  مسئول  این 
بانوان در بحث اشتغال گفت: گاه دیده می شود کرامت 
این  این حوزه مورد خدشه قرار می گیرد که  بانوان در 

موضوع قابل پذیرش نیست.
دغدغه های  کاهش  برای  راهکاری  باید  داد:  ادامه  وی 
استان  در  خانم  تولیدکنندگان  به ویژه  تولیدکنندگان 
تولید  عرصه  در  راحت تر  بتوانند  آن ها  تا  شود  لحاظ 
مسئله  امروز  کرد:  تأکید  مسئول  کنند.این  فعالیت 
بازاریابی محصوالت به یک مسئله مهم در فعالیت های 
در  است  نیاز  که  است  تبدیل شده  تولیدی  و  اقتصادی 
بیشتری  موردتوجه  موضوع  این  عرضه  و  تولید  فرایند 
قرار بگیرد.زاهدی در پایان عنوان کرد: وجود بیش از 40 
هزار بانوی سرپرست خانواده در استان در مقام مقایسه 
با نسبت جمعیتی استان رقم باالیی است که جای تأمل 
و  معیشت  موضوع  برای  استان  مسئوالن  باید  و  دارد 

مسائل فرهنگی و اجتماعی آن ها چاره جویی کنند.

کردستان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
گفت: آنچه نیاز جامعه امروز به شمار می رود 
براساس  باید  خانواده  و  است  قرآنی  تربیت 

آموزه های دینی تربیت و پرورش یابد.
مختار  حجت االسالم  روز،  اتفاق  گزارش  به 
کرمی پنج شنبه شب در آئین تجلیل از قاریان 
و مرتلین قرآن کریم که در سالن اندیشه حوزه 
دستگاه های  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  هنری 
از  باید  اسالمی  تبلیغات  جمله  از  فرهنگی 

فعاالن و نخبگان قرآن کریم حمایت کنند .
وی با اشاره به اینکه وجود فعاالن قرآنی مایه 
خیر و برکت در جامعه است، افزود: این قشر با 
عمل به دانسته های قرآنی، آیات قرآن کریم و 
سنت پیامبر اکرم)ص( می توانند بهترین الگو 

برای نسل جوان و جامعه باشند.
عنوان  کردستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
کرد: کسانی که در حوزه قرآنی فعالیت دارند 
باید خود آمر به اوامر قرآنی و دستورات دین 

اسالم  پیامبر  حسنه  سنت  و  اسالم  مبین 
باشند.

شناسایی  کرد:  اعالم  کرمی  حجت االسالم 
تجلیل  و  و حمایت  قرآنی  فعاالن  و  نخبگان 
از آنها از دیگر وظایف دستگاه های فرهنگی و 
نهادهای دینی است که باید مورد توجه قرار 

گیرد.
به  امروز  جامعه  نیاز  آنچه  کرد:  تصریح  وی 
شمار می رود تربیت قرآنی است و خانواده باید 
براساس آموزه های دینی تربیت و پرورش یابد.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت قرآن کریم در 
باید  زندگی ما خاطر نشان کرد: قرآن کریم 
فعالیت های  همه ی  وحدت  و  انسجام  محور 
افراد جامعه قرار گیرد تا شاهد رشد و توسعه 

جامعه باشیم.
عنوان  کردستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
قرآنی  و  از مطالبات جدی حوزه دینی  کرد: 
حضور  و  استعداد  با  جوانان  به  دادن  میدان 

افراد با تجربه در کنار آنهاست . 
استفاده  کرد:  اضافه  کرمی  حجت االسالم 
در  بومی  قرآنی  قاریان  توانایی  و  ظرفیت  از 
و  صدا  نیز  و  شاخص  و  استانی  برنامه های 
پتانسیل های  از  دیگر  یکی  استانی  سیمای 
خوب استان در حوزه قرآنی بوده که نیازمند 

توجه متولیان امر است.

وی در پایان با ابراز امیدواری از وجود روحیه 
بین فعاالن حوزه قرآنی  تفکر قرآنی سالم  و 
داشتن  قرآنی  جامعه  خوب  نقاط  از  گفت: 

همین روحیه سالم و معنوی است.
حوزه  همکاری  با  که  مراسم  این  پایان  در 
هنری استان کردستان برگزار شد، از نخبگان 

و فعاالن حوزه قرآنی تجلیل شد.

تربیت قرآنی نیاز امروز جامعه به شمار می رود

استاندار البرز در دفتر خود پذیرای چند تن از 
مسئوالن خبرگزاری های استان بود.

به گزارش اتفاق روز،عزیزاله شهبازی در دیدار 
با جمعی از فعاالن عرصه رسانه گوش شنوای 

مسائل، موضوعات و دغدغه های آنها بود.
رکن  عنوان  به  را  رسانه ها  البرز  استاندار 
چهارم دموکراسی پل مستحکمی میان مردم 
و مسئوالن دانست و گفت: به عنوان نماینده 
برنامه  به  موظف  البرز  استان  در  دولت  عالی 
و  آرامش  امنیت،  برای  سیاستگذاری  و  ریزی 

رفاه جمعیت سه میلیون نفری استان هستم.
البرز،  در  مسئولیتم  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
دیدار چهره به چهره با مردم را جزو برنامه های 
که  هستم  باور  این  بر  و  دانسته  خود  اصلی 
می توان از این طریق با گرفتاری ها و مشکالت 
بطن جامعه آشنا شد و در جهت رفع آنها برنامه 

ریزی بهتری داشت.
پل  رسانه ها  اینکه  به  اشاره  با  شهبازی 
هستند،  مسئوالن  و  مردم  میان  مستحکمی 
گفت: رسالت رسانه اطالع رسانی شفاف برای 

است  گرفته  صورت  اقدامات  از  مردم  آگاهی 
باید مشکالت، موانع و نقدها  و از سوی دیگر 
را با دید حرفه ای و منصفانه و جدا از موضع 
مسئوالن  گوش  به  طلبابه  منفعت  گیری های 

برسانند.
این دیدار و حضور اصحاب  از  با استقبال  وی 
رسانه در دفتر کارش، افزود: تمام قد از فعاالن 
این  و  می کنم  حمایت  بخشی  آگاهی  عرصه 
بعنوان  رسانه  با  ارتباط  تحکیم  برای  دیدارها 
زبان گویای مردم، هر هفته ادامه خواهد داشت.

فضای  اکنون  اینکه  بیان  با  البرز  استاندار 
همدلی، اتحاد و انسجام بین مجموعه مسئوالن 
چنین  در  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  استان 
آبادانی  و  برای رشد، عمران  شرایطی می توان 

استان برنامه ریزی و اقدام کرد.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: رسانه 
در  مردم  مشارکت  افزایش  در  مهمی  نقش 
ایجاد  در  می توانند  چراکه  دارد  را  انتخابات 
بستری مطلوب برای فعالیت تمامی کاندیداها از 
هر طیف و گرایشی در چارچوب قانون، یاری گر 

مسئوالن باشد.

متحد،  البرز،  کرد:  خاطرنشان  البرز  استاندار 
همدل و منسجم برای برگزاری انتخاباتی سالم، 

امن، آرام و پرشور آماده است.
با آرزوی توفیق برای رسانه های پویا  شهبازی 
رسانه های  از حمایت  افزود:  البرزی  و کوشای 
براساس  سال  شعار  تحقق  راستای  در  استان 
دولت  تاکیدات  و  رهبری  معظم  مقام  منویات 

تدبیر و امید در این راستا قدردانی می کنم.
افزایی  و هم  تعامل، همراهی  وی عنوان کرد: 
البرز را ارج نهاده و برای  فعاالن عرصه رسانه 

شنیدن نقدها و نظرات سازنده مهیا هستم.
استاندار البرز در پایان گفت: مردم حق دارند 
از دستاوردهای دولت و نظام آگاه شوند و این 

وظیفه خطیر بر دوش رسانه هاست.
مسئوالن خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، ایلنا و پانا 
البرز در این دیدار صمیمانه ضمن تشریح  در 
در  رسانه  با  مرتبط  دغدغه های  و  موضوعات 
استان اظهار کردند که حامی سیاست های نظام 
هستند و در این راستا اطالع رسانی شفاف در 
جهت تنویر افکار عمومی را متعهد، عقیده مند 

و فارغ از جهت گیری خاصی دنبال می کنند.

رسانه پل مستحکمی میان مردم و مسئوالن است

تبیین برنامه های مشترک سازمان فاوا و 

مرکز کنترل ترافیک شهرداری کرج

در نشستی با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
کرج برنامه های مشترک سازمان فاوا و مرکز کنترل ترافیک 
بررسی و تبیین شد. با توجه به تصمیم گرفته شده در خصوص 
استقرار عوامل فنی پلیس راهور در شهرداری کرج و به منظور 
تخصیص کد جریمه برای دوربین های ثبت تخلف هوشمند، 
شهرداری  فاوا  سازمان  رییس  حضور  با  مشترک  ای  جلسه 
حمل  شد.معاون  برگزار  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  در 
این  جزئیات  تشریح  کرج ضمن  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و 
در    ITSبرنامه های و  این جلسه سیاست  در  گفت:  نشست 
ایجاد بستر مناسب  خصوص سرویس دهی به پلیس راهور و 
به منظور اخذ کد جریمه برای دوربین های پالک خوان تبیین 
و برنامه ریزی شد.محمدرضا احمدی نژاد با بیان اینکه در این 
تجهیزات منصوب  از  ای  دوره  بازدیدهای  با  رابطه  در  جلسه 
در سطح شهر، تعمیر و نگهداری از این تجهیزات نیز تصمیم 
گیری شد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت تجهیزات یاد شده 
ترافیک  کنترل  مرکز  و  فاوا  سازمان  مشارکت  با  سامانه ای 
طراحی و بهره برداری خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: در 
نقل هوشمند در سطح  و  توسعه سیستم های حمل  راستای 
شهر هماهنگی های الزم در خصوص توسعه بستر فیبر نوری 

صورت می گیرد.

نیمه اول خرداد  1398 

جاده بیجار - همدان از سال 62 
تاکنون به بهره برداری نرسیده است

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: 49 کیلومتر از جاده بیجار - همدان که در خاک بیجار 
واقع شده از سال 62 تاکنون، هنوز به بهره برداری نرسیده است.

به گزارش اتفاق روز،حمداهلل کریمی روز چهارشنبه در آیین 
تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان در 
سنندج اظهار کرد: مهمترین عامل در توسعه استان کردستان، 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل، ریلی و جاده ای است.وی 
اقدامات  استان کردستان  در  اخیر  افزود: هرچند در سالیان 
متاسفانه درگیر یک عقب  ما  اما  است  خوبی صورت گرفته 
کردستان  نمایندگان  مجمع  هستیم.رئیس  تاریخی  ماندگی 
عنوان کرد: میانگین شاخص راه آسفالته در کشور 66 درصد 
بوده در صورتی که این شاخص در کردستان 49 درصد است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم که این عقب ماندگی ها رفع شود 
چون ما مردم قدرشناسی را داریم که هیچوقت برای کمبودها 
اعتراض نکرده اند.کریمی اضافه کرد: ما منکر خدمات نظام در 
استان  توسعه در  از شاخص های  برخی  و  نیستیم  کردستان 
اما متاسفانه تبعیض هایی وجود دارد  بهبود پیدا کرده است 
که باید تالش کنیم رفع شوند.وی ذکر کرد: همه استان های 
برای  این تبعیض ها  اما  را دارند  کشور مشکالت خاص خود 
آزار  است  کرده  انقالب  تقدیم  را  شهید  هزاران  که  استانی 

دهنده است.
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  بیجار  نمایند 
کرد:  تصریح  است،  مردم  اعتماد  ما  نظام  سرمایه  بزرگترین 
مردم ما حق دارند که دولت در حقشان تبعیض نداشته باشد.

وی خطاب به مهران کفاش، معاون وزیر راه و شهرسازی که 
در این جلسه حضور داشت، گفت: هر آنچه که به کردستان 
دارد چون  وجود  آن  در  کار  و  هزینه  ظرفیت  بدهید  اعتبار 

محرومیت های این استان بسیار زیاد است.
کریمی در بخشی دیگر از سخنان با عنوان اینکه عملکرد بد 
برخی از مدیران سطح مطالبات استان را پایین آورده است، 
ذکر کرد: ساماندهی صنوف آالینده جزو مطالبات مردم بیجار 

است که از پنج سال پیش تاکنون محقق نشده است.
 - بیجار  از وضعیت کنونی جاده  انتقاد  وی همچنین ضمن 
همدان، خاطرنشان کرد: این جاده در مجموع 149 کیلومتر 
است که 100 کیلومتر از آن در استان همدان واقع شده و از 
سال های گذشته نیز به بهره برداری رسیده است؛ اما متاسفانه 
49 کیلومتر از آن که در خاک بیجار واقع شده از سال 62 

تاکنون، هنوز به نتیجه نرسیده است.
نمایند بیجار در مجلس شورای اسالمی همچنین عنوان کرد: 
برای احداث یک هتل در شهر بیجار سه سال است که عالف 

هستیم تا زمین در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد.
احداث مسکن  برای  ما  پایان خاطرنشان کرد: مردم  در  وی 
نیز درگیر اختالف بین دستگاه های مختلف هستند که به جز 

مردم هیچکس متضرر نمی شود.



 ورزشی
خبر

ویلموتس:  امیدوارم به جام جهانی 
صعود کنیم

می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
می خواهد کاری کند که هم مردم و هم بازیکنان 

تیم ملی را حرفه ای تر جلو ببرند.
 مارک ویلموتس، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال 
کرد:  اظهار  خود  خبری  نشست  اولین  در  ایران 
بروکسل  در  و  دیدم  پهناور  کشوری  را  ایران  من 
مذاکرات خوبی داشتیم. از طریق ویدئوها فرهنگ 
ایران را شناختم. البته تصویری که در اروپا از ایران 
ارائه می شد، نه کاماًل مثبت و نه کاماًل منفی است.

او خاطرنشان کرد: با سه فرزندم صحبت کردم که 
به ایران سفر کنند و آن ها موافق حضور در تهران و 
ایران هستند. البته همه موافق این موضوع نبودند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه زمانی 
کاپیتان تیم ملی بلژیک بودم گفت: این یک افتخار 
بازیکنان برای تیم ملی کشورشان بازی  است که 
کنند. ما همه می خواهیم در کنار هم تیمی خوب 
بسازیم. امیدوارم با باشگاه ها همکاری خوبی داشته 
بازی های  که  داریم  مسؤولی  هفته  هر  ما  باشیم. 

لیگ را رصد کند.
وی تاکید کرد: مانوئل فریرا من را همراهی خواهد 
او ۲۵ سال سابقه کار دستیاری دارد. من  و  کرد 
مربی  کمک  عنوان  به  هم  را  هاشمیان  وحید 
است  کرده  کار  آلمان  در  او  چون  کردم  انتخاب 
و ما می توانیم در کنار هم به جام جهانی و جام 
از کمک های  امیدوارم  بعد صعود کنیم.  ملت های 
دیگر همکارانم که یکی از آن ها در مارسی سابقه 

کاری دارند استفاده کنیم.
ویلموتس ادامه داد: امیدوارم در بازی با سوریه و 
کره جنوبی شناخت خوبی از بازیکنان پیدا کنم، در 
پایان هم آرزو می کنم که کشور شما ایران و کشور 

من بلژیک به جام جهانی صعود کنند.

عملکرد وزارت ورزش در روند انتخابات ریاست 
فدراسیون وزنه برداری با وجود تالش برای اثبات 

بی طرفی، پیام های روشنی را به همراه دارد.
همواره  المپیک  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت   
وزنه  فدراسیون  انتخابات  در  بی طرفی خود  بر 
برداری تاکید کرده اند، اما آنچه به نظر می رسد 
حساسیت بسیار باالی این ورزش و اهمیت آن 
در مدال آوری در بازی های المپیک باعث شده 
انتخابات این فدراسیون با حساسیت و احتیاط 

بسیار زیاد مدیریت و هدایت شود.
در این بین با توجه به رفتار و سیاست های اتخاذ 
شده از سوی وزارت ورزش این احتمال بوجود 
می آید که گویا متولیان ورزش هم مثل بسیاری 
از منتقدان و اهالی وزنه برداری، اعتماد چندانی 
به عنوان سکان دار  ادامه حضور علی مرادی  به 
این فدراسیون ندارند. برای رسیدن به پاسخ این 
ابهام باید مروری داشت بر اتفاقات اخیر در روند 
آیا  دریافت  نهایت  در  که  وزنه برداری  انتخابات 
وزارت ورزش همچنان قصد ابقای مرادی را دارد 
این  در  مثبتی  و  اساسی  تغییرات  درصدد  یا  و 

رشته است.
اقدامات سه گانه وزارت ورزش برابر نفوذ مرادی

بیش  نامه  آئین  طبق  برداری  وزنه  فدراسیون 
با  مرادی،  علی  دوره  پایان  به  مانده  روز  از ۷۵ 
از  نام  ثبت  به  اقدام  ورزش  وزارت  هماهنگی 
انجام  که  روالی  طبق  و  کرد  ریاست  نامزدهای 
شد، انتخابات می توانست در زمان مقرر پیش از 
هفتم اردیبهشت )پایان دوره علی مرادی( برگزار 

شود.
فدراسیون  که  بود  مطرح  شایعاتی  حتی 
درخواست کرده زمان انتخابات بین روزهای ۲۰ 
تا ۲۷ فروردین ماه برگزار شود. امری که وزارت 
ورزش به عنوان نخستین اقدام سنجیده و عدالت 
محور انجام نداد تا در واقع مرادی نتواند در دوره 

خودش انتخاباتش را برگزار کند.
نکته دوم اینکه وزارت ورزش در تأیید صالحیت 
داشت.  را  سخاوتمندی  نهایت  کاندیداها 
در  مدیریت  احراز  تطبیق  کمیسیون  درحالیکه 
زیادی  سختگیری های  فدراسیون ها  از  بسیاری 
می رفت  انتظار  آنچه  برخالف  اما  می داد،  انجام 
عبور  مربوطه  فیلتر  این  از  کاندیداها  اکثریت 
کردند. حتی در این میان بودند افرادی که سابقه 

مدیریتی آنها مشخص نبود و یا اینکه به تازگی از 
یک مجموعه ناشناس حکم گرفته بودند. اما باز 
هم وزارت ورزش اکثریت کاندیداها را به مصاف 

رئیس فدراسیون وقت گسیل کرد.
سومین و مهمترین کار وزارت ورزش، گماشتن 
در  وزارتخانه  کارمندان  از  سرپرست  یک 
فدراسیون بود. کاری که پیش از این کمتر انجام 
مدیریت  دوران  در  حاکم  عرف  بنابر  بود.  شده 
سلطانی فر، یا انتخابات در دوران مدیریت رئیس 
در  وزیر  اصوالً  اینکه  یا  و  می شد  برگزار  حاکم 
به عنوان  را  از مواقع رئیس فدراسیون  بسیاری 
خود  جای  در  مجمع  برگزاری  برای  سرپرست 
ابقاء می کرد، اما این بار وزارت ورزش تصمیم به 

گماردن سرپرستی بی طرف گرفت.
شاید عملکرد علی مرادی و دخالت در انتخابات 
هیأت های استانی در یکی دو سال گذشته در این 
تصمیم وزیر تأثیر داشته تا بدین ترتیب جلوی 
دخالت های مرادی در برگزاری مجمع را گرفته 
و مجمعی آزاد و بیطرف برگزار شود. البته اهالی 
وزنه برداری همچنان معتقدند سرپرست جدید 
برخی  زودتر  باید هرچه  روند  این  تکمیل  برای 
نیز  را  پیشین  مدیریت  تأثیرگذار  بازمانده های 

جابجا کند تا انتخابات در نهایت آزادی برای همه 
کاندیداها برگزار شود.

نقاط ضعفی که به وزنه برداری ایران ضربه زد
وزنه برداری ایران مدتهاست از دو بخش داخلی 
باید  فراوان است.  المللی دچار مشکالت  بین  و 
که  جایی  المللی،  بین  حوزه  در  کرد  اعتراف 
آسیایی  کنفدراسیون  در  کرسی ها  مهمترین 
داشتیم،  اختیار  در  را  جهانی  رئیسه  هیأت  و 
حال  در  بطوریکه  شدیم.  شکست  و  افت  دچار 
به  نهادها  این  در  حاضر  ایرانیان  تعداد  حاضر 
که  شود  فراموش  نباید  است.  رسیده  حداقل 
در  آیان  تاماش  مقابل  گروه  در  مرادی  حضور 
انتخابات فدراسیون جهانی باعث شد شرایط ما 
در نهادهای بین المللی تضعیف شود و نتوانیم 
بخوبی از حق خود و ورزشکارانمان در میادین 
در  هم  آن  بارز  نمونه  کنیم.  دفاع  المللی  بین 
در  افتاد.  اتفاق  ریو   ۲۰۱۶ المپیک  بازی های 
قهرمان  به  سفید  چراغ  داور  سه  که  شرایطی 
را  رأی  براحتی  ژوری  بودند،  داده  نشان  ایرانی 
تأثیرگذار  افراد  نداشتن  بدلیل  ما  و  برگرداند 
نتوانستیم از حقمان دفاع کنیم. هیچ بعید نسیت 
المللی  نامطلوب بین  این شرایط و روابط  ادامه 

می تواند بار دیگر در المپیک توکیو نیز گریبانگیر 
ما شود، چرا که همچنان نیز تعامل بسیار ضعیفی 

با بدنه بین المللی وزنه برداری داریم.
به  دست  مختلفی  عوامل  نیز  داخلی  بخش  در 
این  اهالی  نارضایتی  میزان  تا  داده  هم  دست 
رشته افزایش یابد. کمبود امکانات، نبود عدالت 
زیرساختها،  شدن  فرسوده  بودجه،  تقسیم  در 
نبود میله و وزنه، ضعف در درآمدزایی و تکیه بر 
بودجه دولتی و همچنین عدم رعایت عدالت در 
حقوق مربیان، داوران و پیشکسوتان باعث شده 
نباشد. شاید  نیز چندان مناسب  شرایط داخلی 
مجموع این شرایط نابسامان داخلی و بین المللی 
داشته  آن  بر  را  ایران  ورزش  متولیان  که  است 
با شیبی  را  برداری  وزنه  فدراسیون  انتخابات  تا 
مالیم به سمت تغییر مدیریت این رشته پرافتخار 
المپیکی پیش ببرند.اگرچه نمی توان گفت حال 
و روز امروز وزنه برداری ایران خوب است، اما به 
طور کلی می توان روند کنونی را مثبت ارزیابی 
کرد و امیدوار بود سرپرست فدراسیون با حضور 
مطلوب و داشتن زمان کافی و دوری از عجله، در 
این ورزش شرایط یک انتخابات آزاد و عادالنه را 

فراهم کند.

شیب مالیم تغییر مدیریت در وزنه برداری

مسعود سلیمانی با دکتر مظفری 
در  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
دفتر مرکزی تهران ، در خصوص 
در  اسکواش  نابسامان  وضعیت 

کیش دیدار و گفت و گو کرد
رسمي  سایت  گزارش  به 
مسعود  اسکواش،  فدراسیون 
فدراسیون  رییس  سلیماني 

رییس  نایب  همراه  به  اسکواش 
رییسه  هیات  اعضاي  فدراسیون 
به دیدار دکتر مظفري مدیرعامل 
در  و  رفت  کیش  ازاد  منطقه 
خصوص ۲ سال رکود در ورزشي 
که بدالیل مختلف ورزش اول این 
بحث  شود  مي  محسوب  منطقه 
و تبادل نظر کرد.سلیمانی ضمن 

 ، مالقات  این  انجام  از  قدردانی 
اسکواش  بر  ظلمی  کرد  اعالم 
عنوان  به  که  است  رفته  کیش 
از  رهایی  برای   ، رشته  متولی 
تا    ، آمده  وقت  حاکم  نزد  به  آن 

رسیدگی کند.
در دیدار  امروز ، راه اندازي ورزش 
پدل در جزیره کیش و همچنین 
احداث حداقل یک سالن  شیشه 
اي جهاني که حق کیش است و 
سالن  بازسازي  روند  در   تسریع 
هاي فعلي منطقه  بحث و تبادل 

نظر شد.
از  سلیماني  ادامه  در  همچنین 
نابودي روند  استعدادیابي و قطع 
همکاری مربی خارجی و مهاجرت 
قهرمانان ملی این رشته از کیش 
بازیکنان  تمام  گفت:  و  داد  خبر 
یا در فکر  توانمند جزیره کیش  
خروج از کشور و یا جذب  استان 
هاي دیگر شده و عده اي ویالن 

امید  به  هدف  بي  و  سرگردان  و 
هاي  سالن  تاریخي  بازسازي 
این  و  انتظارند  در  کیش  موجود 
براي  ناصوابي  و  بد  بسیار  اتفاق 
این  در  فدراسیون  و  جزیره  این 
و  آید  می  بحساب  زمان  از  برهه 
تقاضای رسیدگی و ورود مستقیم 
را  موضوع  به  محترم  مدیرعامل 

انتظار دارد.
اسکواش،  فدراسیون  رییس 
مسولیت  دوران  در  کیش  گفت: 
میزبان  دوبار   ، فدراسیون  در  ام 
و  بوده  آسیا  قهرماني  مسابقات 
همه ساله کیش میزبانی شایسته 
های  رقابت  در  شده  شناخته  و 
المللی اسکواش  حرفه ای و بین 
بوده است  و  نام خلیج فارس  با 
ی اظهار امیدواری نمود  پس از 
شاهد  دیگر  بار   ، امروز   مالقات 
توفیقات  مجدد  احیای  و  تکرار 
گذشته کیش و حتی با دیدگاهی 

بلندتر میزباني هاي بزرگتر را در 
رده جهاني در آینده شاهد  باشیم.

منطقه  مدیرعامل  مظفري  دکتر 
دادن  بها  بر  تاکید  با  کیش  آزاد 
و  جزیره  در  ورزش  مقوله  به 
اسکواش  های  سالن  وضعیت 
کیش اعلم نمود که با حساسیت 
می  دنبال  را  شده  طرح  موارد 
پیگیر  جدي  صورت  به  و   کند 
تا  شد  کیش  اسکواش  مشکالت 
در  میدانی  مدیر  یک  عنوان  به 
حین نشست ،  پیگیري هاي موثر 
خود رابا تماس های مکرر  انجام 
داد و قرار شد مرمت سالن هاي 
جد  به  سریعتر  هرچه  اسکواش 
صورت گرفته و موضوع دو زمین 
جهانی  کورت  گلس  یک  و  پدل 
در کیش با نظر مثبت  بررسی و 
اقدام که منتج   به جذب گردشگر 
های ورزشی بیشتر از کشورهای 

مختلف جهان گردد.

سلیماني با مدیرعامل منطقه آزاد کیش دیدار کرد

 آغاز تحول در رشته اول کیش ،
 اما محروم در جزیره

خبر

کشتی ایران نیاز به وفاق و
 همدلی دارد

جدول شماره شش

شایسته: برای تعیین تکلیف با وزارت ورزش مذاکره می کنیم
در  جوانی  تیم  گفت:  تنیس  فدراسیون  سرپرست 
داشت  را خواهند  کار سختی  و  داریم  کاپ  دیویس 
اما برای صعود به گروه دو آسیا نه نا امید هستیم و نه 

بازیکنان را خیلی تحت فشار می گذاریم.
ملی  تیم  از  که  انتظاری  ی  درباره  شایسته   مجید 
دارد،  کاپ  دیویس  سه  گروه  مسابقات  در  تنیس 
بیان کرد: تیم جوانی را داریم و بازیکنان ما چند ماه 
البته سنگاپور  تمرینات جدی و منظمی را داشتند. 
زمین  و  سالن  داخل  در  را  بازی ها  مسابقات  میزبان 
که  می کند  برگزار  خاصی  توپ  با  و  کورت  هارد 
بازیکنان ما تاکنون با این توپ بازی نکرده اند. از این 
رو مجوز شورای برون مرزی را گرفتیم تا بازیکنان سه 
هفته زودتر به سنگاپور بروند و در مسابقات تدارکاتی 
شرکت کنند و انتظار من از بازیکنان در دیویس کاپ 

بازی خوب است.
شایسته در پاسخ به این پرسش که از این تیم باید 
توقع صعود به گروه دو را داشت یا خیر تاکید کرد: من 
همیشه با واقعیت ها صحبت کرده ام. نه ناامید هستیم 
که بگویم نمی توانند و نه آنقدر بازیکنان را تحت فشار 

قرار می دهیم چون شرایط سختی است.

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بیشتر 
نفرات تیم تغییر کرده اند و با این ترکیب که به جز 
خالدان بقیه تجربه زیادی ندارند، موافق بوده است یا 
خیر تصریح کرد: من هیچ وقت روی انتخاب نفرات 
است.  سرمربی  با  نتیجه گیری  چون  نمی زنم  حرفی 
متاسفانه برخی بازیکنان هم شرایط تیم ملی را درک 
نمی کنند و همیشه گفته ایم بهترین بازیکن هم که 
باشند اما اگر آنچه سرمربی می خواهد را انجام ندهند، 
است.  آینده  به  هم  ما  نگاه  ندارند.  جا  ملی  تیم  در 
آسانسوری  ما  انتقاد کرده اند مدیریت  بارها  برخی ها 
است اما اولویت ما تیم های پایه است و نگاهمان به 
دیویس  مسابقات  به  که  هم  تیم  این  در  بود.  آینده 
کاپ می رود شاهین خالدان از بازیکنان با تجربه است، 
آرش سوری هم یکی دو سال اخیر با تیم ملی بود. 
حسام یزدی هم نفر اول رنکینگ بود و حقش بود در 
تیم باشد البته او در انتخابی ها نتایج خوبی گرفت و 
سرمربی هم از این بازیکن رضایت کامل دارد. کیارش 
سوری نیز با توجه به نظر سرمربی ما که معتقد است 
باشد، در  بازی دوبل همیشه می تواند تعیین کننده 

ترکیب تیم دوبل قرار گرفت.

پس  استعفا  بر  مبنی  احمدوند  تصمیم  مورد  در  او 
من  با  که  چیزی  آن  کرد:  تصریح  کاپ  دیویس  از 
فدراسیون  دیگر  من  اگر  که  بود  این  کرد  صحبت 
نباشم او هم ادامه کار نخواهد داد با این حال او مختار 
به  البته  است  کرده  کار  ما  با  سال  سالیان  او  است. 
اگر آن  و  جز یک مقطع که سوءتفاهمی پیش آمد 
ما هم گروه سوم  االن جایگاه  نبود شاید  سوءتفاهم 
نبود. او زحمات زیادی کشیده که از او تشکر می کنم 
و امیدوارم در مسابقات دیویس کاپ با تیم جوانی که 

انتخاب کرده نتایج قابل قبولی بگیرد.
انتخابات  تکلیف  نبودن  مشخص  مورد  در  شایسته 
وزارت  دوستان  خدمت  در  ما  گفت:  نیز  فدراسیون 
از  نام  ثبت  گذشته  سال  شهریور  هستیم.  ورزش 
کاندیداها انجام شد و بعد از مبارک رمضان مذاکره ای 
ببینیم  تا  داشت  خواهیم  وزارت  در  دوستانمان  با 
تکلیف چگونه است و می خواهند سرپرست بگذارند 
یا خیر یا انتخابات را برگزار کنند.ان شاءاهلل در یک 
هفته تا ۱۰ روز آینده تکلیف مشخص شود. البته ما 
تالش کردیم همانند دوران ریاست کار را طبق روال 

جلو ببریم و تمام کارها انجام شد. 
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به  توجه  با  گفت:  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرپرست 
از هر  بیش  در حال حاضر  اخیر،  و حواشی  اتفاقات 
چیزی به وفاق و همدلی برای رسیدن به اهدافمان 

داریم.
هادی حبیبی با تاکید بر لزوم همدلی و وفاق بین اهالی 
المپیک ۲۰۲۰  در  موفقیت  به  برای رسیدن  کشتی 
توکیو اظهار داشت: متأسفانه برخی از منتقدان فقط 
کم و کاستی را می بینند و موفقیت ها و پیشرفت های 
کشتی در ماه های اخیر به چشم آنها نمی آید. به هر 
حال باید به این مسائل و حواشی پایان داد و به فکر 
ادامه برنامه های کشتی تا رقابتهای جهانی و بازی های 

المپیک باشیم.
وی افزود: فدراسیون کشتی با جدیت پیگیر موضوع 
محمدباقر یخکشی و دیسکالیفه شدن اوست و ما باید 
تا حد توان از حق این آزادکار دفاع کنیم. ضمن اینکه 
برنامه های  و  مسائل  به  موضوع  این  کنار  در  باید  ما 
اصلی خودمان هم رسیدگی کنیم، چراکه زمان زیادی 

تا رویدادهای مهم پیش رو نداریم.
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص برگزاری 
رقابتهای انتخابی هم گفت: کادر فنی تیم ملی با توجه 
به پتانسیل موجود در نظر دارد رقابتهای انتخابی را 
در برخی اوزان طی روزهای ۶ و ۷ تیرماه برگزار کند. 
همچنین قرار شد ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور 
اعالم  ماه  شهریور   ۱۶ روز  هم  جهانی  مسابقات  در 
شود. البته اسامی نفرات واجد شرایط برای حضور در 
انتخابی تیم ملی هم امروز اعالم خواهیم کرد تا همه 
چیز برای برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص و مهیا 

باشد.
حبیبی در پایان به نشست خبری سرمربی تیم ملی 
و مسائلی که در این جلسه مطرح شد، اشاره کرد و 
گفت: به هر حال سعی و تالش ما این است ضمن ارائه 
گزارش و اخبار و روشنگری، بتوانیم فضای کشتی را 
از هر نظر آرام و سازنده کنیم. ضمن اینکه باید با تمام 
توان در جهت اتحاد و همدلی گام برداریم و کشتی 

ایران را دوباره به روزهای اوج و روشن بازگردانیم.

افقی:
1-نوعی باال پوش- فاکتور- از القاب حضرت فاطمه ) س (

2- پایتخت فیلیپین- کشور آفریقایی در همسایگی تانزانیا- 
اصفهان قدیم

مشهور  ساعت  یافته-  تجسم  ساختمان-  یک  از  نمایی   -3
لندن

4- بیماری کم شدن گلبول های سرخ- پایبند در دوستی
5- سگ فضانورد- جزایر کوچک و بزرگ خلیج فارس- گناه

6- سنتی اسالمی- پل پیروزی- شهری در خوزستان
احداث  محل  خزر-  دریای  در  ایران  جزیره  تنها  چهره-   -7

کارخانه
8- حمام الغری- پاسخ مثبت -  سرگرمی

9- بسیار نزدیک- از آثار محمد علی جمالزاده، پدر داستان 
نویسی ایران- دست شکسته !

10- بسیار مرموز و حیله گر- شجاع- همسایه کلیبر
11- محل رشد جنین- آهار زده- درشت و تنومند

12- سوبسید- زودگذر و ناپایدار
13- ارتفاع- دیگر ندارد- نسوان

14- یازده- نوعی از فعل مضارع- سیاره زهره
15- شب گذشته -  پرنده ای با منقار  خمیده- راه میانبر !

عمودی:
1-ماشین الیه کوبی در راهسازی- فرودگاه تهران

2- دردمندی- رنگین کمان- گل ته حوض
3- فاقد خصلت های پسندیده- شهر برج عالء الدوله

4- تهیدست- آتشگیره- رسوم
5- فرمان اتومبیل- شنونده- درس عبرت پیشینیان

6- نوعی پارچه نرم و پرزدار- فریاد شادی- تکرار حرف دوم
7- هزینه- زیاده روی در مصرف- تخریب کننده اموال عمومی
8- نویسنده فرانسوی کتاب قرداد اجتماعی- جعبه مقوایی- 

حافظه اصلی کامپیوتر
9- مجانی- امال- سلطان جنگل

با هسته ای درشت-  – میوه ای شیرین   ! از دنیا  نیمی    -10
اصول و قوانین دین

11- تشریفات همراه با شکوه و جالل- درختی جنگلی- ساز 
هفت بند

12- افزون شونده- تنگه ای که دریای مرمره را به دریای سیاه 
وصل می کند- مرتعش

13- کوچک تر از گردان- چهره نما
14- هفتمین ماه قمری-  ولود- الستیک رویی چرخ خودرو

15- شبکه جهانی کامپیوتری- شاعر
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استان تهران
گزارش

استاندار تهران در نشست مشترک با صاحبان صنایع ورامین:

 حمایت از رونق و نوسازي صنایع با 
قوت اجرایي مي شود

کیفیت  داده،  قرار  دستور  در  را  نوسازی  که  گفت:واحدی  محسنی بندپی 
باالتری را ارائه کرده و آالیندگی کمتری را از خود برجای می گذارد، از این 
در حوزه صنعت  نوسازی  و  تکنولوژی  رونق  از  شایسته ای  باید حمایت  سو 
داشته باشیم. به گزارش اتفاق روز، بازدید رحمانی، وزیر صمت، محسنی بندپی، 
استاندار تهران، امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به همراه 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  پیشوا  و  ورامین  مردم  نماینده  نقوی حسینی، 
از  جمعی  و  ورامین  شهرستان  فرماندار  کاغذلو،  قرچک،  فرماندار  خطیبی، 

مسئولین در محل شهرک صنعتی قرچک برگزار شد.
مشترک  نشست  حاشیه  در  تهران،  استاندار  بندپی،  محسنی  انوشیروان 
فعالین  داشت:  اظهار  قرچک،  و  ورامین  شهرستان های  صنایع  صاحبان  با 
اقتصادی، سربازان خط مقدم مقابله با تحریم و مصائب تحمیل شده از سوی 
در شهرستان،  وزیر محترم صمت  ایران هستند. حضور  ملت  علیه  استکبار 
اثربخش و نتیجه محور بوده و آثار خوبی در حوزه رفع موانع و رونق تولید 
خواهد داشت و براین اساس باید نامگذاری سال جاری به عنوان رونق تولید از 

سوی رهبری انقالب را به فال نیک بگیریم. 
وی افزود: همه باید دست به دست هم دهیم تا در شرایط تحریم و جنگ 
تولید  حوزه  در  کمی  اتفاق  بانک ها  مسئله  بیاییم.  بیرون  سربلند  اقتصادی 
نیست. بحث کاهش نقدینگی برای تولید کننده مشکل ساز بوده که باید نسبت 
به آن توجه داشته باشیم . همچنین، باید قوانین دست و پاگیر را با رویکرد 

تسهیل گری در دولت و مجلس در دستور کار قرار دهیم .
در  ما  و  باشد  حمایتی  باید  تولید  به  ما  نگاه  کرد:  تصریح  بندپی  محسنی 
و  تولید  موانع  رفع  کارگروه های  و  داریم  را  رویکرد  این  تهران  استانداری 
سرمایه گذاری به صورت مستمر پیگیر مطالبات تولید کنندگان استان هستند.

عصر  روز،  اتفاق  خبرنگار  گزارش  به 
روز شنبه یازدهم خرداد ماه با حضور 
مهندس اسالمی وزیر راه و شهرسازی و 
معاون ایشان مهندس طاهرخانی، مدیر 
جدید  شهرهای  عمران  شرکت  عامل 
کشور، دکتر محسنی بند پی استاندار 
نماینده  نشین  شاه  محمودی  تهران، 
شهریار،  های  شهرستان  فهیم  مردم 
شورای  مجلس  در  مالرد  و  قدس 
شهرستان  فرماندار  طاهری  اسالمی، 
رئیس  خانی  مسلم  مهندس  شهریار، 
هیات مدیره و سرپرست شرکت عمران 
شهر جدید اندیشه،حجت االسالم مروج 
امام جمعه شهر اندیشه، دکتر رحیمی 
انارکی مدیر عامل بانک مسکن، ریاست 
شهردار  و  اسالمی  شورای  اعضای  و 
اقدام  برنامه  اجرایی  عملیات  اندیشه 
ملی تولید و عرضه مسکن بیش از 2 
هزار واحد مسکونی در 6 نقطه مختلف 
مشارکت  با  اندیشه  جدید  شهر  در 
شرکت عمران و سرمایه گذاران بخش 

خصوصی آغازشد.
 در این روز با حضور مهندس اسالمی 
در پروژه مسکونی مرکز شهر اندیشه و 
دستور ایشان بصورت همزمان از طریق 
وارد  ها  پروژه  تمام  کنفرانس  ویدئو 

مرحله عملیات اجرایی شد.

شهرسازی  و  راه  وزیر  مراسم  این  در 
ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه شرکت 
عمران شهرهای جدید بیان نمود برای 
اطمینان  کسب  اقدام  مهمترین  ما 
مطلوب  مسکن  عرضه  امر  جریان  از 
ادامه داد  و  باشد  به جامعه هدف می 
دغدغه زمین را می بایست برای مردم 
بر طرف و با مشارکت بخش خصوصی  
همچون  نماییم  اجرا  را  ها  پروژه  این 
اندیشه که  شرکت عمران شهر جدید 

امروز  شاهد  اقدام  آن بودیم.
مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران 
شهرهای جدید نیز در خصوص برنامه 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اعالم 
نمود اجرای این پروژه ها با بهره گیری 
موجب  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 
کاهش مستقیم تصدی گری دولت می 
اقتصادی  محرک  یک  بعنوان  و  گردد 
سرمایه  و  گذاری  سرمایه  سیستم  در 

پذیری بخش مسکن عمل می نماید.
همچنین مهندس مسلم خانی رئیس 
هیات مدیره و سرپرست شرکت عمران 
به  اشاره  ضمن  اندیشه  جدید  شهر 
مشخصات فنی پروژه های برنامه اقدام 
تولید و عرضه مسکن در این شهر بیان 
موجبات  طرح  این  اجرای  که  نمود 
غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغالزایی 
حدود 30 هزار شغل را در پی خواهد 

داشت.

آغاز عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید 
و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه

آستانه  در  منطقه 20  مدیریت شهری 
به  و  آموزان  دانش  تابستانه  تعطیلی 
الزم،  های  هماهنگی  و  تعامل  منظور 
با مدیران آموزش و پرورش شهرری و 
اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  نماینده 
تشکیل  تهران  شهر  اسالمی  شورای 

جلسه داد.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری  مشترک  جلسه  20؛  منطقه 
منطقه 20 با مدیران آموزش و پرورش 
نواحی یک و دو شهرری با هدف برنامه 
آموزشی،  های  فعالیت  برای  ریزی 
ویژه  مدارس  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
تابستان و اوقات فراغت با حضور نماینده 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 

شهردار  دفتر  در  تهران  شهر  اسالمی 
منطقه تشکیل شد. اوقات فراغت دانش 
در  مطرح  مسائل  مهمترین  از  آموزان 
جلسه  این  در  که  است  تابستان  فصل 
موازی  حذف  با  تا  شد  مقرر  مشترک 
کاری ها و هم افزایی از این مسئله به 
نحوه  شود.  برداری  بهره  احسن  نحو 
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، 
محتواهای قابل ارائه و استفاده از ظرفیت 
پرورش  و  آموزش  و  شهرداری  های 
در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر 
برگزاری  است  گفتنی  گرفت.  قرار 
کارشناسان  حضور  با  مشترک  جلسه 
امورپرورشی و تربیتی آموزش و پرورش 
های  مجموعه  از  بازدید  شهرری، 

و  آموزش  تفریحی  و  ورزشی  آموزشی، 
پرورش و ارائه مفاهیم و سرفصل های 
نتایج  مهمترین  از  شهروندی  آموزش 

این جلسه بود تا مقدمه ای برای برنامه 
در  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  ریزی 

فصل تابستان شود.

در آستانه تعطیالت تابستانه: شهرداری منطقه 20 مهیای 
برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان است

گزارش

حرفه آموزی در اولویت برنامه های 
اوقات فراغت دانش آموزان باشد

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم گفت: حرفه 
آموزی در اولویت برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان باشد. به گزارش 
اتفاق روز، سید مهدی ساداتی در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش 
شهرستان رباط کریم ضمن گرامیداشت سالگرد معمار کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی، افزود: دانش آموزان سرمایه های ارزشمند جامعه هستند که با 
برنامه ریزی مدون و صحیح در تابستان در حرفه آموزی آنها نیز باید برنامه 

ریزی و سرمایه گذاری کرد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم تاکید کرد: از ظرفیت 
هنرستانها و کانونها در جهت اموزش حرفه ای مناسب به جوانان استفاده 

شود تا دغدغه خانواده ها در مورد آینده فرزندان کاهش یابد.
در  اموزی  دانش  نرخ  باالی  رشد  به  توجه  با  کرد:  ابراز  ادامه  در  ایشان 
شهرستان ، به ویژه در پرند دانشگاه پیام نور و ابفای پرند نسبت به جابجایی 
به ساختمان دیگر در مدت زمان کوتاه اقدام کنند تا در این مدارس بتوان 

کالس دایر کرد.
ساداتی مردمداری را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: گرهگشایی از بارترین 
ویژگی امیرالمومنین حضرت علی)ع( بود و این برای همه مسئوالن بعنوان 
یک درس مهم است و حفظ شخصیت و حرمت دانش آموزان و رفع مشکالت 

دانش آموزان توسط مدیران از مهمترین وظایف آنهاست.
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بازدید وزیر صمت با همراهي استاندار 
تهران از شهرک صنعتي قرچك

از  تهران  استاندار  بندپي  محسني  همراهي  با  صمت  وزیر  رحماني، 
شهرک  صنعتی قرچک و بخش های صنعتی  آن بازدید کرد.

به گزارش اتفاق روز، بازدید میدانی رحمانی، وزیر صمت، محسنی بندپی، 
استاندار تهران، امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به 
همراه نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای 
اسالمی، خطیبی، فرماندار قرچک، کاغذلو، فرماندار شهرستان ورامین و 

جمعی از مسئولین در محل شهرک صنعتی قرچک برگزار شد.
حسین کاغذلو، فرماندار شهرستان ورامین در حاشیه نشست مشترک با 
صاحبان صنایع شهرستان های ورامین و قرچک، اظهار داشت: واحدهای 
به  توجه  با  ورامین  شهرستان  صنعتی  شهرک های  از  خارج  صنعتی 
افزایش نرخ ارز، با مشکالتی در کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه 
داخلی و خصوصا، خارجی مواجه شده که پیشنهاد می شود تا با ارائه 
این  با نرخ سود مناسب، نسبت به حل  تسهیالت سرمایه در گردش 

موانع اقدام کنیم.
وی افزود: همچنین، معادن شهرستان نیز با مشکالتی در خصوص عدم 
ایجاد فرآوری ماده معدنی سلستین و خام فروشی این ماده دست و 
پنجه نرم می کنند که با توجه به آماده بودن زیرساخت مناسب برای 
ارائه تسهیالت 2۵0  با فراهم کردن شرایط  این واحد، می توان  ایجاد 
میلیارد ریالی با توجه به برآورد صورت گرفته، نسبت به حل این مشکل 

اقدام کرد.
کاغذلو تصریح کرد: صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی در شهرک های 
صنعتی غیردولتی خیرآباد، ناحیه صنعتی شهید مالآقایی، شهرک های 
صنعتی چرمشهر و ساالریه نیز با مشکالت و موانعی روبرو هستند که 
این عوامل برآورد و احصا شده و پیشنهادات آن نیز در راستای رفع آن 
طرح شده و امیدواریم تا با اقدامات صورت گرفته، شاهد حل و فصل 

معضالت پیش روی صنعتگران در سال رونق تولید باشیم.
مقام عالی دولت در شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: شهرستان ورامین 
با تولید ۱23هزار تن شیر، رتبه دوم در استان، 2۱هزار و ۸۴۴تن تخم 
و  ۱۱۵هزار  سوم،  رتبه  علوفه ای،  ذرت  22۵هزارتن  سوم،  رتبه  مرغ، 
200تن سبزی و صیفی جات، رتبه سوم و ۱۵0تن ماهی، رتبه سوم را 
در استان دارا بوده که نشان از ظرفیت باالی آن در عرصه تولید دارد. 

وی در پایان نیز ابراز امیدواری کرد: شهرستان ورامین با داشتن توانایی  
و ظرفیت هایی در حوزه های صادراتی، استقرار تنها شهرک تخصصی 
چرم  استان، تولید و صادرات فرش و تابلو فرش، تولید گوشت و مواد 
پروتئینی، محصوالت غذایی و محصوالت کشاورزی، می تواند نقش قابل 
توجهی را در ایجاد رونق شایسته در جنگ اقتصادی کنونی در استان 

تهران و عرصه ملی ایفا کند.

فرماندار جدید شهرستان بهارستان معرفی شد

آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان بهارستان با حضور مهندس 
و همچنین مس      ئوالن  پرسنل شهرداری صالحیه  از  قربانی و جمعی 

استانی و محلی برگزار شد.
به گزارش اتفاق روز، آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان بهارستان 
و   صالحیه  شهرداری  پرسنل  از  جمعی  و  قربانی  مهندس  حضور  با 

همچنین مس      ئوالن استانی و محلی برگزار شد.
سالن  در  مناسبت  همین  به  یکشنبه  روز  عصر  که  مراسمی  طی 
اجتماعات سجادیه نسیم شهر برگزار شد مجتبی خانجانی به عنوان 

فرماندار جدید بهارستان معارفه شد.
مجتبی خانجانی در سخنان خود اظهار داشت: این شهرستان دارای 
از پتانسیل های  ظرفیت و پتانسیل های زیادی است که بهره گیری 
بهارستان در راستای توسعه این شهرستان می توان به خوبی بهره برد.

وی با تاکید بر دستپاکی و توجه به اشتغال و حضور پررنگ در منطقه 
را از اولویت ها دانست و عنوان داشت: توجه ویژه به جوانان محرومیت 
زدایی در شهر و ایجاد فضایی مفرح برای همراهی مردم با سیاست های 
نظام از اولویت های دیگر محسوب می شود که باید به آن توجه ویژه 

داشت.
خانجانی در ادامه تشریح آنچه قرار است مدیریت برای مردم انجام 
دهد را مورد بسیار مهم دیگر عنوان کرد و گفت: تالش می کنیم تا با 
برنامه ریزی مناسب و تعامل گام های توسعه بیشتر در سطح شهرستان 

برداشته شود.
اولویت های اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و  فرماندار بهارستان 
سیاسی را از دیگر موارد مهم مورد توجه دانست و بیان داشت: برای 
اداری پایه  تمام مواردی که توسط فرمانداران و در جلسات شورای 

گذاری شده است محکم تر قدم خواهیم برداشت.
پور  سلیمان  بیژن  شایسته  خدمات  از  مراسم  این  در  است  گفتنی 
از  لوحی  اهداء  با  و  نیز قدردانی  بهارستان  فرماندار سابق شهرستان 

وی تجلیل شد.

دعوت همگانی برای حفاظت از محیط زیست و 

اموال عمومی
پویش فرهنگی " یادمان نمی رود " ، در صفحه بیلبوردهای غول پیکر 

شهر صالحیه نقش بست.
بر اساس این گزارش، پویش فرهنگی " یادمان نمی رود " با دعوت 
در صفحه  عمومی  اموال  و  زیست  محیط  از  برای حفاظت  همگانی 

بیلبوردهای غول پیکر شهر صالحیه نقش بست.
روابط عمومی شهرداری صالحیه با راه اندازی کمپین مردمی، قصد 
دارد شهروندان را به حمایت از محیط زیست و نگهداری از عرصه های 

عمومی شهر دعوت کند.
این کمپین امروز با سه محور محیط زیست، اموال عمومی و مشارکت 
مردمی بر روی بیلبوردهای مسیر دسترسی نقش بسته تا تلنگری باشد 

که شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است.
تبلیغ و حمایت از فرهنگ شهروندی، بویژه در حوزه محیط زیست 
قطعاً پیوست تمامی اقدامات دستگاه های مختلف است که برای اولین 
بار در شهر صالحیه حلول کرده و در نواحی مختلف سرایت خواهد 

نمود.

تاکید فرماندار  بر جذب خیرین امنیت ساز
 در شهرستان بهارستان

روسای  انتظامی،  فرمانده  با  بهارستان  فرماندار  مشترک  نشست 
به  شد.  برگزار  شهرستان  های  کالنتری  و  تخصصی  های  پلیس 
مجتبی  بهارستان،  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش 
خانجانی فرماندار بهارستان در این این نشست گفت: ورود نیروی 
انتظامی به تمام کارهای اجرایی در سطح شهرستان باعث کم توانی 
نیروی انتظامی خواهد شد و نیروی انتظامی از ماموریت و اصالت 

خود دور می شود.
وی افزود: با فرهنگ سازی و آگاهی مردم باید بیشتر پیشگیری و 

خود کنترلی تقویت شود.
شهرستان  در  ساز  امنیت  خیرین  جذب  داشت:  اظهار  خانجانی 

بهارستان موجب تقویت نیروی انتظامی خواهد شد.
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با  آالرد  ناحیه  شهروندان  صمیمانه  دیدار 
مسجد  در  کریم  رباط  شهرستان  مسئوالن 
حضرت موسی ابن جعفر )ع( برگزار گردید 
و شهردار رباط کریم در حاشیه این دیدار به 

ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش اتفاق روز، سید محمد میرزمانی 
اقدامات  تشریح  ضمن  کریم  رباط  شهردار 
یکسال گذشته مدیریت شهری افزود: با ۱۱۴ 
میلیارد تومان بدهی و چندماه حقوق معوق 
مدیریت  سکان  شرکتی  و  رسمی  پرسنل 
از  پس  امروز  و  گرفتم  تحویل  را  شهری 
های  پیگیری  با  ماه  به 20  نزدیک  گذشت 
دلسوزانه نماینده پرتالش، فرماندار عالیقدر و 
مصوبات اعضای محترم شورای اسالمی، شهر 
رباط کریم با سال گذشته قابل قیاص نیست 
چرا که امروزه حرف و عمل همه مسئوالن 

شهرستان یکی است.
شهردار رباط کریم ضمن قدردانی از نماینده 
و  کریم  رباط  های  شهرستان  مردم  محترم 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  بهارستان 
مجلس  نماینده  نوروزی  آقای  جناب  داد: 
هستند و باید به مسائل ملی رسیدگی کنند 
دو شهرستان،  بخاطر شهروندان خوب  ولی 
بزرگوارانه وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته 
و بدنبال حل مشکالت ریز و درشت ساکنین 

این مناطق هستند.میرزمانی با توجه به اینکه 
در نظام جمهوری اسالمی ایران پول دولتی 
که  باشد  آن  بدنبال  نباید  کسی  و  یکیست 
است  شده  تامین  کجا  از  پروژه  هر  بودجه 
سال   ۱۵ در  کریم  رباط  شهرداری  گفت: 
به  ناچار  خود  بودجه  تحقق  برای  گذشته 
اما  میشد  خود  مایمالک  و  زمین  فروش 
بلکه ۵  نشد  فروخته  زمینی  تنها  نه  امسال 
است. نموده  انداز  پس  نیز  تومان  میلیارد 

زیرسازی  گسترده  عملیات  اجرای  به  وی 
و  نمود  شهراشاره  سطح  معابر  آسفالت  و 
خاطر نشان کرد: در گذشته بدون توجه به 
زیرسازی معابر آسفالت ریزی انجام میشد که 
مدت  از  پس  و  نداشت  زیادی  عمر  و  دوام 
برمیگشت  قبل  حالت  به  مجددا  کوتاهی 
اضافی  هزینه  هیچگونه  بدون  ما  اینبار  اما 
زیرسازی معابر را درست و اصولی انجام داده 
که  نمودیم  آسفالت  پخش  به  اقدام  سپس 
نمونه های آن میدام امام خمینی )ره( و بلوار 
نبوت می باشد.وی در رابطه با افزایش سرانه 
شهر  کرد:  عنوان  ورزشی  و  فرهنگی  های 
رباط کریم در بحث زمین یکی از فقیرترین 
شهرهای استان تهران است که برای افزایش 
سرانه های فرهنگی خود نیازمند خرید زمین 
اکثر زمین های شهر  آنجا که  از  است ولی 

قولنامه ای هستند و سند شش دانگ ندارند 
در بیشتر موارد با مشکل مواجه می شویم لذا 
ورزشی  متر سرانه  هزار  در حال حاضر ۱2 
در مناطق مختلف در حال احداث داریم که 
بازدید  ها  پروژه  این  از  میتوانند  شهروندان 
حاصل  را  پروژه  هر  آغاز  نمایند.میرزمانی 
شهرداری  در  خود  همکاران  همه  تالش 
دانست و اضافه نمود: ارتقای منطقه براحتی 
میسر نمیشود اما در تالش هستیم تا هرچه 
در  را  کریم  رباط  شهرداری  امتیاز  سریعتر 
سطح استان ارتقاء داده و به امتیاز قابل قبولی 
برسانیم.سکاندار مدیریت شهری در پایان با 

هیچگونه  آالرد  منطقه  در  اینکه  به  توجه 
وجود  و جدولگذاری  ریزی  آسفالت  مشکل 
ندارد افزود: در خصوص آسفالت معابر شنبه 
بازار نیز منتظر اجرای عملیات لوله کشی این 
لوله  اینکه عملیات  بمحض  و  معبر هستیم 
کشی به اتمام برسد عملیات آسفالت ریزی 
را انجام خواهیم داد و در خصوص سرعت کاه 
در بلوار نبوت نیز مطالعاتی انجام شده است 
که با نصب پل هوایی در بلوار نبوت و احداث 
میدان سردار شهید همدانی توانسته ایم تا 
حدودی از خطراتی که این مسیر را تهدید 

میکرد بکاهیم .

وضعیت موجود شهر رباط کریم در یکسال گذشته به
 وضعیت مطلوب رسیده است

 ،  " " یادمان نمی رود  پویش فرهنگی 
شهر  پیکر  غول  بیلبوردهای  صفحه  در 

صالحیه نقش بست.
فرهنگی  پویش  گزارش،  این  اساس  بر 
" یادمان نمی رود " با دعوت همگانی 
اموال  از محیط زیست و  برای حفاظت 

عمومی در صفحه بیلبوردهای غول پیکر 
شهر صالحیه نقش بست.

با  صالحیه  شهرداری  عمومی  روابط 
دارد  قصد  مردمی،  کمپین  اندازی  راه 
شهروندان را به حمایت از محیط زیست 
و نگهداری از عرصه های عمومی شهر 

دعوت کند.
محیط  محور  سه  با  امروز  کمپین  این 
زیست، اموال عمومی و مشارکت مردمی 
دسترسی  مسیر  بیلبوردهای  روی  بر 
شهر  که  باشد  تلنگری  تا  بسته  نقش 
خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است.

شهروندی،  فرهنگ  از  حمایت  و  تبلیغ 
قطعاً  زیست  محیط  حوزه  در  بویژه 
های  دستگاه  اقدامات  تمامی  پیوست 
مختلف است که برای اولین بار در شهر 
صالحیه حلول کرده و در نواحی مختلف 

سرایت خواهد نمود.

دعوت همگانی برای حفاظت از محیط زیست و اموال عمومی
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 علیرضا رئیسی، در خصوص بسیج ملی کنترل 
فشار خون، اظهار کرد: بسیج ملی کنترل فشار 
خون که از ۲۷ اردیبهشت همزمان با روز جهانی 
فشار خون در سطح کشور آغاز شده است، یکی 
اقدامات بسیار مهم وزارت بهداشت در سال  از 
۹۸ در راستای اجرایی سازی برنامه های مراقبتی 

خود با تمرکز بر حوزه پیشگیری، خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به اهداف سند ملی 
کنترل و پیشگیری بیماری های غیر واگیر، افزود: 
با کنترل، مراقبت و پیشگیری از بروز بیماری های 
غیر واگیر، به اهداف این سند نزدیک تر خواهیم 
شد. بنابراین، کنترل فشار خون، به عنوان یکی 
از مهمترین عوامل خطر در ابتالء به بیماری های 
غیر واگیر، گام مؤثری در نیل به اهداف سند ملی 
کنترل و پیشگیری بیماری های غیر واگیر است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: 
بر اساس برآوردها، ۴۰ درصد از مردم کشور از 
بیماری فشار خون خود اطالعی نداشته و حتی، 
مطلع  خود  خون  فشار  از  که  افرادی  از  نیمی 
هستند نیز، فشار خون خود را کنترل نکرده و 
به دنبال درمان نیستند. به همین دلیل، بسیج 
ملی کنترل فشار خون آغاز شده است.وی اظهار 
حدود  کشور  در  آمار،  براساس  کرد:  امیدواری 
داریم  باالی ۳۰ سال  نفر جمعیت  میلیون   ۴۰
و چنانچه ۲۰ میلیون نفر از آنها در طرح ملی 
گیرند،  قرار  سنجش  مورد  خون  فشار  کنترل 
پیش بینی می شود، حداقل ۲ میلیون نفر بیمار 

دچار فشار خون را شناسایی کرده و حدود یک 
میلیون نفر از آنها تحت درمان و مراقبت های 
بر  گیرند.رئیسی  قرار  خون  فشار  ثانویه 
مشارکت های  و  دستگاه ها  سایر  همکاری 
تاکید کرد و  این بسیج ملی  بین بخشی در 
گفت: یکی از مواردی که در این بسیج ملی 
نهاد  تمامی  مشارکت  دارد،  قرار  تاکید  مورد 
تاکنون  البته  است،  ربط  ذی  دستگاه های  و 
روبرو  آنها  سوی  از  خوبی  بسیار  استقبال  با 
و  ایم. همچنین، رسانه ها، صدا و سیما  بوده 
سایر دستگاه های مرتبط با حوزه سالمت نیز، 
گفت:  اند.وی  داشته  تاکنون همکاری خوبی 
این پویش ملی دو مرحله دارد، در فاز نخست، 
به اطالع رسانی، حساس سازی مردم، آگاهی 
بخشی و هماهنگی با سایر دستگاه ها پرداخته 
می شود، این فاز از ۲۷ اردیبهشت آغاز شده و 
تا ۱۶ خرداد ادامه دارد. فاز دوم نیز به اجرا و 
عملیاتی سازی این طرح در اقصی نقاط کشور 
اختصاص دارد که از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تیر ۹۸ 
عملیاتی  فاز  درخصوص  دارد.رئیسی  ادامه 
بسیج ملی کنترل فشار خون تصریح کرد: در 
این فاز، عالوه بر تمامی پایگاه ها و خانه های 
بهداشت، مراکز جامع سالمت، بیمارستان های 
و  دولتی و خصوصی و مطب ها، کلیینک ها 
اند،  کرده  آمادگی  اعالم  که  داروخانه هایی 
۲۴۰۰ ایستگاه ثابت و سیار نیز در نظر گرفته 

شده است.

۴۰ درصد ایرانی ها از فشار خون 
خود خبر ندارند

سیگارآمریکایی معاف از تحریم!

رئیس فرهنگستان علوم 
زمانی  گفت:  پزشکی، 
گران  میوه  قیمت  که 
پرنمک  تنقالت  از  تر 
طبیعی  است،  پرضرر  و 
است که مردم محصول 
می  انتخاب  را  تر  ارزان 

کنند.
مرندی، در خصوص مخاطرات  علیرضا 
ملی  بسیج  اندازی  راه  و  باال  فشارخون 
کنترل فشارخون، اظهار کرد: فشارخون 
یکی از عوامل خطر ابتالء به بیماری های 
غیر واگیر است که در اکثر موارد، عالئم 
به  ابتالء  از  بعد  فرد  و  نداشته  واضحی 
بیماری های قلبی-عروقی، نارسایی های 
قلبی،  و  مغزی  سکته های  و  کلیوی 
خود  خون  پرفشاری  بیماری  متوجه 

می شود.
وی با تاکید بر ضرورت چکاب 
و  فشارخون  دوره ای  های 
خود  مقوله  گرفتن  جدی 
مراقبتی توسط مردم، تصریح 
مراقبتی،  خود  بر  عالوه  کرد: 
وزارت بهداشت و دانشگاه های 
باید  نیز  کشور  پزشکی  علوم 
و  مستمر  شناسایی  و  کنترل  مبحث 
به موقع افرادی که به فشارخون مبتال 

هستند را جدی بگیرند.
مرندی اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما 
از استاندارد جهانی  باالتر  مصرف نمک 
شوری  طعم  با  ایرانیان  ذائقه  و  است 
بنابراین،  است،  کرده  پیدا  سازگاری 
دقت  نمک  مصرف  در  باید  خانواده ها 

بیشتری کنند.

ذائقه ایرانی ها شور شده است
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پزشکان صاحب امضای الکترونیک می شوندسالمت 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، 
با بیان اینکه نسخه الکترونیک بدون امضای 
امضای  گفت:  ندارد،  اصالت  الکترونیک 
از  احتمالی  استفاده های  سو  از  الکترونیک 

دست خط پزشکان جلوگیری می کند.
الکترونیکی  خصوص  در  جهانگیری،  محمد 
شدن امضای پزشکان و کارت هوشمند نظام 
سند  یک  اینکه  برای  کرد:  اظهار  پزشکی، 
الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد 
استناد قرار گرفته و در امور مالی مؤسسات و 
سازمان های بیمه گر یا مراجع قضائی استفاده 

شود، نیاز است که استناد پذیر شود.
وی با بیان اینکه استناد پذیر شدن سندهای 
پذیر  امکان  دیجیتال  امضای  با  الکترونیک، 
است، تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی، از 
امضای  امکان  ایجاد  به  نسبت  قبل،  ۵ سال 
نظام  هوشمند  کارت  صدور  و  الکترونیک 
این  و  کرده  اقدام  پزشکان  برای  پزشکی 
قوه  بهداشت،  وزارت  همکاری  با  را  موضوع 
قضائیه و سازمان توسعه تجارت الکترونیک، 

پیش برده و پیاده سازی کرده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: زمانی که بحث 
در  الکترونیک،  امضای  و  هوشمند  کارت 
شورای  تصویب  به  پزشکی  نظام  سازمان 
عالی نظام پزشکی رسید، مقرر شد، سازمان 
نظام پزشکی کشور، از سال ۹۸، فقط کارت 
قابلیت  که  پزشکی  نظام  هوشمند  عضویت 

دارد،  را  پزشکان  برای  الکترونیک  امضای 
صادر کند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، 
ادامه داد: هر پزشکی که در بستر الکترونیک 
عضویت  کارت  باید  می دهد،  ارائه  خدمت 
نسخه  یا  سند  تا  کند  دریافت  را  هوشمند 
قبول  مورد  می کند،  تجویز  که  الکترونیکی 

واقع شود.
سازمان  امر  این  متولی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  است،  کشور  پزشکی  نظام 
است  شده  ایجاد  سامانه ای  راستا،  این  در 
سامانه  به  ورود  با  پزشکی  جامعه  اعضای  تا 
نظام پزشکی، در قسمت امضای الکترونیک 
درخواست خود را ثبت کنند. پس از مطابقت 
اطالعات، کارت هوشمند صادر شده و به نظام 
و  ارسال  هر شهرستانی  در  مربوطه  پزشکی 

تحویل داده می شود.
کارت  صدور  در  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
برتر  تکنولوژی های  پزشکی،  نظام  هوشمند 
به صورت  این کارت  افزود:  انتخاب شده اند، 
تماسی و مستقیم و به صورت غیر تماسی و 
از طریق قابلیت NFC در تلفن های همراه و 

تبلت ها، مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، 
این  برای صدور  الزم  امکانات  اینکه  بیان  با 
پزشکی،  نظام  سازمان  و  بوده  مهیا  کارت ها 
این کارت را برای تمامی اعضای خود صادر 

صادر  که  کارتی  کرد:  عنوان  کرد،  خواهد 
سایر  در  بودن،  هوشمند  دلیل  به  می شود 

موارد مانند بازآموزی ها، کاربرد دارد.
الکترونیک  نسخ  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
ندارند،  اصالت  الکترونیک،  امضای  بدون 
تجویز  نسخه ای  پزشکی  وقتی  افزود: 
می کند، اصالت نسخه با دست خط، امضا و 
مهر پزشک سنجیده می شود، اما در نسخه 
الکترونیک دست خط و مهری وجود ندارد 
که اصالت نسخه را ثبت کند، بنابراین، امضای 
الکترونیک می تواند اعتبار و اصالت نسخه را 

ضمانت کند.
وی گفت: امضای الکترونیک از سوءاستفاده از 

دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری 
ایجاد  به تبع آن، مشکالت کمتری  کرده و 
امضای  بدون  الکترونیک  نسخه  می شود. 

الکترونیک هویت قانونی ندارد.
جهانگیری با بیان اینکه امکان ایجاد امضای 
یک  پزشکان ظرف  تمامی  برای  الکترونیک 
کرد:  تصریح  شد،  خواهد  مهیا  آینده  سال 
تمام اعضای جامعه پزشکی باید برای دریافت 
این کارت در سامانه نظام پزشکی و در محل 
امضای الکترونیک شخصاً درخواست دهند و 
هیچ فردی نمی تواند از طرف آنها درخواست 
کارت را ارائه دهد، زیرا امضای الکترونیک بار 

حقوقی و مالی دارد.

گفت:  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
مورد  در  پژوهی  آینده  مطالعه  یک 
از  آسیا  در  کوچک  ماهواره های  بازار 
افزایش تقاضا برای ارسال ماهواره ها 
و استفاده از خدمات آنها در این قاره 

حکایت دارد.
 مرتضی براری در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: یک مطالعه آینده پژوهی 
کوچک  ماهواره های  بازار  مورد  در 
فناوری  این  که  اقتصادی  و  آسیا  در 
می دهد  نشان  باشد،  داشته  می تواند 
و  ماهواره ها  ارسال  برای  تقاضا  که 

قاره  آنها در  از سرویس های  استفاده 
آسیا به شدت در حال افزایش است. 
هند،  چین،  کشورهای  که  نحوی  به 
گرفتن سهم  برای  تایلند  و  سنگاپور 
بازار خود از فناوری فضایی و ماهواره 
مدونی  برنامه ریزی  قاره،  این  در 

کرده اند.
اشاره  با  ایران  رئیس سازمان فضایی 
برای  راه  بهترین  امروزه  اینکه  به 
حوزه های  در  وری  بهره  افزایش 
فناوری های  از  استفاده  مختلف، 
کسب  و  استارت آپ ها  و  است  نوین 

و کارهایی زیادی حول محور افزایش 
بهره وری شکل گرفته اند، ادامه داد: 
فناوری فضایی با ارائه خدماتی نوین 
و کاربردی در این زمینه می تواند ابزار 

بسیار کارآمدی در این زمینه باشد.

رشد استفاده از خدمات ماهواره ای
 در آسیا

نوشتار

رئیس ستاد برگزاری بیست و دومین 
نمایشگاه ایران هلث گفت: ۶۰ درصد 
مراکز  نیاز  مورد  پزشکی  تجهیزات 
کنندگان  تولید  سهم  کشور،  درمانی 

داخلی است.
ادریس مازندرانی، به جزئیات نمایشگاه 
ایران  پزشکی  تجهیزات  المللی  بین 
اشاره کرد و افزود: امسال با توجه به 
که  مشکالتی  و  تحریم ها  موضوع 
در  شرکت  برای  خارجی  کشورهای 
حضور  داشتند،  هلث  ایران  نمایشگاه 
خارجی ها کمتر شده و همین مسئله 
شرکت های  رشد  برای  فرصت  یک 
محصوالت  بتوانند  تا  شد  داخلی 
مراکز  نیاز  مورد  و  با کیفیت  پزشکی 

درمانی کشور را تولید کنند.
وی با اشاره به رونمایی از ۳۰ محصول 
نمایشگاه  در  فرد  به  منحصر  پزشکی 
امسال گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد 
ملزومات  و  تجهیزات  به  کشور  نیاز 
داخلی  شرکت های  توسط  پزشکی، 
تأمین می شود. مازندرانی با بیان این 
مطلب که ممنوعیت واردات تجهیزات 
ادامه  نیست،  درستی  حرف  پزشکی 

نیاز  حداقل  داخلی،  تولیدات  داد: 
را پوشش  عمده مراکز درمانی کشور 
ممنوعیت  با  ارتباط  در  می دهد.وی 
واردت تجهیزات پزشکی مشابه تولید 
تجهیزات  واردات  گفت: شرط  داخل، 
پزشکی مشابه تولید داخل، این است 
از طریق  را  نیاز داخلی  نتوان  اگر  که 
تولیدات داخلی تأمین کرد، واردات آن 
کاال صورت می گیرد.مازندرانی با تاکید 
به  کاالها  قبیل  این  واردات  اینکه  بر 
سختی صورت می گیرد، تصریح کرد: 
می توانیم  که  هستیم  باور  این  بر  ما 
کمبودها را با مهندسی معکوس تولید 
و  بیست  برگزاری  ستاد  کنیم.رئیس 
دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
چالش های  مهم ترین  ایران،  پزشکی 
حوزه تولید تجهیزات پزشکی را، نرخ 
ارز و حمایت دولتی برای تأمین مواد 
اولیه تولید تجهیزات پزشکی دانست 
و گفت: در نمایشگاه امسال، بیش از 
ملزومات  و  تجهیزات  شرکت   ۴۸۰
پزشکی حضور خواهند داشت که ۳۸ 
شرکت خارجی از ۱۶ کشور از جمله 

آنها هستند.

6۰ درصد تجهیزات پزشکی
گزارش مورد نیاز کشور تولید داخل است

چاپخانه گل آذین
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