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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

با افزایش تنش ها در خاورمیانه فشار بر اروپا برای تغییر سیاست خود در مورد ایران 
بیشتر شده است. بسیاری بر این باورند که اروپا باید دست ابتکارعمل بزند.

 در میانه تنش های فزاینده میان ایران و آمریکا که کم کم دامن اروپا را هم می گیرد، 
»آندرآس روس« مفسر روزنامه آلمانی فرانکفورته آلگماینه معتقد است »حاال نوبت 

اروپاست«.
وی در تحلیلی برای این روزنامه ضمن اشاره به ماجرای حمله به دو نفتکش در دریای 
عمان، نوشته است: »از نظر غربی ها اگر فردی وجود داشته باشد که کمتر از دونالد 
ترامپ از هنر سیاست سر درآورد، آن فرد ولیعهد عربستان است. حال هر دوی آنها 
انگشت اتهام به سوی ایران دراز کردند. البته درحالیکه ترامپ و حتی مشاور جنجالی 
او، جان بولتون خویشتنداری نشان می دهند، ولیعهد عربستان ُمصر است که جامعه 

جهانی باید کاری بکند و اقدامی علیه ایران انجام دهد.«
»آندرآس روس« معتقد است در این شرایط، اروپا بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد 
گرفت تا سیاست خود در مورد ایران را تغییر دهد. او نوشته است: »اروپایی ها که در 
تالش خود برای نجات برجام به متحد ایران تبدیل شده اند، اگر می خواهند مانع از 

شعله ور شدن آتش جنگ شوند، باید فشار سیاسی خود را افزایش دهند.«
بسیاری در آلمان نگران بروز جنگ دیگری در منطقه خاورمیانه هستند. وابستگی 
آلمان به منابع انرژی خاورمیانه، منافع اقتصادی این کشور در منطقه و از آن گذشته 
نزدیکی جغرافیایی اروپا به خاورمیانه ، اخبار تنش روز افزون در این منطقه را به یکی 

از مهمترین مسائل روز در رسانه های این کشور تبدیل کرده است.
در این میان فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید دارد که 
موضع این اتحادیه در مورد ایران تغییر نکرده است. نشست روز دوشنبه ۲۷ خرداد وی 
با وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ هم نشان داد که اکثر اعضای 
اتحادیه اروپا در رابطه با دخالت ایران در حمله به نفتکش ها در آب های خلیج فارس و 

دریای عمان موضعی مغایر ایاالت متحده دارند.
وزرای  کرده،  دراز  اسالمی  به سوی جمهوری  اتهام  انگشت  واشنگتن  که  حالی  در 
خارجه آلمان، لوکزامبورگ، هلند و اتریش پیش از آغاز نشست دوشنبه تاکید کردند 
که هنوز نمی توان در مورد عامل حمله به دو نفتکش در دریای عمان اظهار نظر کرد 

و آنها در حال مقایسه اطالعات و داده های خود با داده های دولت آمریکا هستند.
تنها دولت بریتانیا اعالم کرد که به نتایج مشابهی مانند آمریکا رسیده است. اما هایکو 
ماس، وزیر خارجه آلمان با تاکید بر لزوم دقت و حساسیت باال در بررسی این ماجرا 

گفته است که نباید در زمینه تعیین عامل یا آمر این حمالت دچار شتابزدگی شد.
ماس با این حال اذعان کرده که رویدادهای اخیر در منطقه تالش های اتحادیه اروپا 

برای کاهش سطح تنش و نجات برجام را بیش از پیش دشوار کرده است.
در این وضعیت پیچیده، فولکر پرتس مدیر اتاق فکر »علم و سیاست« در برلین که به 
دولت آلمان مشاوره می دهد، پیشنهاد کرده که اروپایی ها از نفوذ خود بر روی اسرائیل 

و عربستان سعودی استفاده کنند و مانع از بدتر شدن وضعیت شوند.
پرتس معتقد است اروپا می تواند همراه با ژاپن و هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس را 
به برگزاری نشستی در سطح وزرای خارجه تمام کشورهای منطقه برای یافتن راه حلی 

مسالمت آمیز تشویق کند.

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر ژاپن:

با آمریکا مذاکره 
نخواهیم کرد

سیاست های تروریستی آمریکا 
هویت و حاکمیت کشورها را 

هدف گرفته است
2

ایرالین ها نیازهای ارزی شان 
را با توان دولت تطبیق داده اند
3

اعتبار ۱۵۰ میلیاردی برای پرداخت 
وام به بازنشستگان تامین اجتماعی
4

دکتر محسنی بندپی :

کارگروهی برای تسریع در 
اعطای مجوز واحدهای تولیدی 

تشکیل می شود

ایران به دنبال صلح و ثبات
 در منطقه است

رئیــس هیــات دوســتی ایــران و پاکســتان گفــت: ایــران بــا 
وجــود اقدامــات مخــرب آمریــکا، بــه دنبــال تقویــت صلــح ...

2

سیاست گذاری اشتغال امسال در 
وزارت کار متمرکز می شود

ایجــاد مرکــز فرماندهــی واحــد بــرای اشــتغال بــه عنــوان 
یــک خــأ در سیاســت های بــازار کار، امســال در دســتور ...

3

هر استان حداقل به یک مدرسه 
اوتیسم نیاز دارد

ــا  ــرورش اســتثنائی کشــور ب ــوزش  و پ ــازمان آم ــس س رئی
ــور  .... ــم در کش ــه اوتیس ــود ۲۰ مدرس ــه وج ــاره ب اش

4

ورزشی 6

هواداران  برای  برانکو  احساسی  پیام 
پرسپولیس پس از پیوستن به االهلی

ســرمربی ســابق تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا انتشــار پیامی 
از هــواداران ایــن تیــم خداحافظــی کــرد. برانکــو اعــالم کرد 

کــه یــک تصمیــم ســخت و غیــر ممکــن را  ...

مدتی بود که تغییر لحن آمریکایی ها در قبال ایران موجب شده بود تا برخی با خوش 
خیالی در مورد رویکرد آتی کاخ سفید در قبال تهران برخورد کنند اما حادثه روز 
پنجشنبه سندی دیگر برای شناسایی دشمن بود.آمریکا که بدنبال مذاکره با ایران 
است از چند ماه قبل لحن خود را در قبال تهران تغییر داده بود و همین امر موجب 
گشته بود تا برخی با خوش خیالی از احتمال کاهش سطح دشمنی های ایاالت متحده 
با جمهوری اسالمی سخن بگویند اما حادثه روز پنجشنبه در دریای عمان که در 
آن دو نفتکش بزرگ مورد حمله قرار گرفتند موجب شد تا بار دیگر نه فقط درباره 
دشمنی آمریکا بلکه سایر کشورهایی که ممکن است در مورد کینه توزی آنها علیه 

ایران، شک و شبه ای وجود داشته باشد اطمینان حاصل گردد.
آمریکا

ساعاتی پس از وقوع این حمالت و پیش از آنکه تحقیقاتی در این رابطه انجام شود 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، به صراحت ایران را مسئول آن معرفی کرد. 
بدنبال ترامپ سایر مقامات آمریکایی نیز این ادعا را مطرح کردند و حتی فیلمی را 
نیز در این رابطه منتشر کردند.این در حالی بود که در حادثه الفجیره ساعتها سکوت 

خبری بود و در حادثه عمان یکباره فیلم هم ارائه شد!
رویکرد سایر  آمریکا،  بر  تا عالوه  این حادثه موجب گردید  اشاره شد  همانطور که 

کشورها در قبال ایران نیز تا حدود زیادی مشخص شود.
انگلیس

انگلیس که در ادوار مختلف خصومت خود با مردم ایران را نشان داده خیلی زود به 
این حادثه واکنش نشان داد و بار دیگر در تقلید از آمریکا ایران را متهم کرد و »جرمی 
هانت« وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد دلیل ندارد که برداشت آمریکا درست نباشد؛ 

ژاپن، چین و شمار دیگری از کشورها نیز واکنش هایی جداگانه ابراز کرده اند.
جرمی هانت، به رادیو بی بی سی گفت: دلیلی نداریم که برداشت آمریکا را باور نکنیم. 
ما ارزیابی مستقل خودمان را انجام خواهیم. آمریکا نزدیک ترین متحد ماست و دلیلی 

ندارد که ارزیابی آنها را باور نکنیم.
پیرو این اظهارات ضد ایرانی هانت، سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه جمهوری 

اسالمی فراخوانده شد.
امارات

امارات هم که در دور جدید اقدامات ضد ایرانی در صف آمریکا و عربستان سعودی قرار 
داشت با اشاره به همزمانی حمله به نفتکش ها در دریای عمان و حمله به فرودگاهی 
در خاک عربستان، هر دو را محکوم کرد و »انور قرقاش« وزیر امارات در امور خارجی، 
در پیامی توئیتری نوشت: حمله امروز به نفتکش ها در دریای عمان و حمله به فرودگاه 
ابها در عربستان »تحوالتی نگران کننده و تشدید خطرناک تنش هاست« و »مسئولیت 
پرهیز از این تنش ها بر عهده همگان است«.البته شبکه العربیه که این توئیت را منتشر 

کرده بود بعداً آنرا حذف کرد.
روسیه

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: ما به شدت حمله به دو نفتکش در دریای 
عمان را صرف نظر از اینکه چه کسی مسئول آن است، محکوم می کنیم، اما باید از 
به هر طرفی در خصوص  اتهام زنی  امتناع کنیم. هرگونه  نتیجه گیری های شتابزده 
ارتباط داشتن با این حادثه تا زمان تکمیل تحقیقات بین المللی فراگیر و بی طرف 

قابل قبول نیست.
این وزارتخانه اعالم کرد: ما شاهد تشدید ساختگی تنش هستیم و این امر تا حد 

زیادی به خاطر سیاست های آمریکا است.
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بزرگ  قدرت های  میان  دیپلماسی 
از  یکی  آنها  میان  واکنش  و  کنش  و 
در  تعیین کننده  و  اصلی  فاکتورهای 
شکل دهی به سمت و سوی روندهای 
است.  جهانی  ژئوپلیتیکی  و  امنیتی 
از  آمریکا  و  چین  میان  دیپلماسی 
اجالس  و  نیست  مستثنی  قاعده  این 
صحنه ای  به  نیز  شانگری-ال  اخیر 
جلب  و  طرف  دو  خودنمایی  برای 
طرف های  دیگر  حمایت  و  توجه 
تبدیل شده  به سوی آن ها  منطقه ای 
شانگری ال  امنیتی  گفتگوهای  بود. 
رهبران  از  گروهی  با حضور  ساله  هر 
حوزه  کشورهای  نظامی  و  سیاسی 
آسیا-پاسیفیک به همراه صاحب نظران 
بر  تا  برگزار  سیاسی  کارشناسان  و 
موضوعات  از  گسترده ای  طیف  سر 
گفتگو  آسیا  قاره  سیاسی-امنیتی 
با  همزمان  اما  کنند.  نظر  تبادل  و 
برگزاری این اجالس امنیتی در اوایل 
ژوئن ۲۰۱۹، شاهد شدت گرفتن روند 
قدرت  دو  میان  منازعات  و  رقابتها 
یعنی  آسیا-پاسیفیک  منطقه  بزرگ 
مساله  این  و  هستیم  آمریکا  و  چین 
این  میان  رقابت  تا  است  شده  سبب 
دو کشور در مرکز مباحثات مرتبط با 

گفتگوهای شانگری-ال قرار گیرد.
دادن  قرار  محور  با  یادداشت  این  در 
سوال متغیرهای مؤثر بر پیشبرد منافع 
گفتگوی  قالب  در  کشور  دو  امنیتی 
برای  کشور  دو  هر  تالش  امنیتی، 
شکل دهی به روندهای موردنظر خود 
آن  منطقه  این  امنیتی  نظم  قبال  در 
مجمعی  در  حضور  چارچوب  در  هم 
مورد  شانگری-ال  همچون  امنیتی 

ارزیابی قرار گرفته است.
در  امنیتی  منافع  پیشبرد  اهمیت 

چارچوب گفتگوهای شانگری-ال
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد 
در  اجالس  این  برگزاری  همزمانی 
میان چین  رقابت ها  تشدید  گرماگرم 
و آمریکا و افزایش تنش میان این دو 
قدرت بزرگ در منطقه آسیا-پاسیفیک 
این اجالس  تنها  نه  سبب شده است 
موضوع  این  سایه  در  و  الشعاع  تحت 
و  سیاسی  روندهای  بلکه  گیرد  قرار 
امنیتی این منطقه را نیز تحت تأثیر 
خود قرار دهد. در واقع چین و آمریکا 
دو قدرت بزرگ آسیا-پاسیفیک چه در 
ابعاد نظامی و چه در ابعاد اقتصادی به 
موازات روند مدیریت روابط میان خود 
در چارچوب دیپلماسی میان قدرتهای 
و  امنیتی  منافع  راستای  در  بزرگ، 
نظامی خود نیز تالش می کنند تا نظر 
کشورهای دیگر این منطقه را به سوی 

برای  خود  مدنظر  چشم اندازهای 
منطقه آسیا-پاسیفیک جلب کنند.

بر  دو  هر  آمریکا  و  چین  اکنون 
و  مسائل  از  گسترده ای  طیف  سر 
سخت  ابعاد  در  دوجانبه  موضوعات 
یکدیگر  با  افزاری  نرم  ابعاد  و  افزاری 
اختالف نظر دارند. حضور وزرای دفاع 
چین و آمریکا در این اجالس امنیتی، 
نظرات  نقطه  تا  کرد  مهیا  را  فرصتی 
این  امنیتی  مسائل  قبال  در  خود 
منطقه را به مخاطبان و همتایان خود 
ارائه دهند ضمن آنکه روندهای مرتبط 
با دیپلماسی دفاعی خود با کشورهای 

دیگر را نیز تقویت کنند.
امنیتی  نظم  به  نسبت  چین  موضع 

آسیا -پاسیفیک
امنیتی  اجالس  از  دوره  این  در 
وی  ژنرال  چین  طرف  از  شانگری-ال 
آن  در  کشور  این  دفاع  وزیر  فنگ، 
شرکت کرد. پس از ۸ سال و از سال 
۲۰۱۱ تاکنون این اولین بار است که 
اجالس  این  در  کشور  این  دفاع  وزیر 
خود  این  و  می کند  شرکت  امنیتی 
سبب جلب توجه ناظران امور امنیتی 
آسیا-پاسیفیک شده است. وزیر دفاع 
چین در سخنرانی خود که به موضوع 
بین المللی  امنیتی  همکاری  و  چین 
بر  خالصه  طور  به  داشت  اختصاص 

موارد زیر تاکید کرد:
-دفاع از رویکردهای فراگیر مرتبط با 
جهانی شدن و نظم چندجانبه گرایانه 
در مقابل رویکردهای انحصارطلبانه و 

یکجانبه گرایانه آمریکا
اصطالح  به  همکاری های  از  -دفاع 
برد-برد در روابط میان کشورها و ارائه 
ابتکار یک کمربند-یک جاده به عنوان 
مدلی مطلوب برای توسعه روابط برد-

برد با دیگر کشورها
نیروهای مسلح  و  بودن دولت  -آماده 

امنیت،  از  محافظت  برای  چین 
توسعه  با  مرتبط  منافع  و  حاکمیت 
امنیت  فعلی  محیط  در  کشور  این 
و  پیچیده  بر  تاکید  و  بین المللی 
این  بر  حاکم  شرایط  بودن  شکننده 

محیط
بین المللی  امنیت  سطح  -ارتقای 
با  نزدیک  روابط  حفظ  طریق  از 
و  روسیه  جمله  از  بزرگ  قدرت های 
کشورهای  دیگر  همچنین  و  آمریکا 
حاضر در محیط پیرامونی چین یعنی 
هند، پاکستان و کشورهای مجمع آسه 

آن
سیاست های  رد  و  -هشدار 
مربوط  امور  در  آمریکا  مداخله جویانه 
به جزیره تایوان و دریای چین جنوبی 
به  چین  ارتش  بودن  آماده  اعالم  و 
منظور انجام هرگونه اقدام نظامی علیه 

اقدامات جدایی طلبانه تایوان
-دفاع از روابط سیاسی و دیپلماتیک 
نگاه وزیر دفاع  از  با آمریکا.  ۴۰ ساله 
این کشور روابط میان دو کشور اگرچه 
اما  است  بوده  نشیب  و  فراز  دارای 
به طور پیوسته دارای رشد بوده است. 
به  نسبت  چین  دفاع  وزیر  همچنین 
ارتباطات  و  کانال ها  حفظ  و  اهمیت 
ارتش  و  چین  ارتش  میان  نظامی 

آمریکا تاکید نمود
- دفاع از نظم اقتدارگرایانه چین و تأثیر 
پیشرفت های  و  سیاسی  ثبات  بر  آن 
اقتصادی این کشور: وزیر دفاع چین با 
اشاره به هفتادمین سالگرد پایه گذاری 
جمهوری خلق چین، اعالم نمود این 
کشور با شجاعت و سختکوشی مردم و 
تحت رهبری قدرتمند کمیته مرکزی 
حزب کمونیست که شیء جینپینگ 
دارد  برعهده  را  کمیته  این  دبیرکلی 
توانسته است به ثبات سیاسی، انسجام 
متداوم  اقتصادی  رشد  و  اجتماعی 

دست یابد.
چنین  می توان  فوق  گزاره های  از 
نمود که چین همواره تالش  استنباط 
قبال  در  محتاطانه  مواضعی  می نماید 
زعم  به  و  المللی  بین  امنیت  تحوالت 
خود شرایط پیچیده حاکم بر آن اتخاذ 
کند و خود را پرچمدار نظمی چندجانبه 
آمریکا  گرایی  یکجانبه  مقابل  در  گرا 
اتخاذ  با  پکن  حال  این  با  دهد.  نشان 
نتوانست  متناقض  و  دوگانه  مواضعی 
به  نسبت  همسایه  دولتهای  نگرانی 
با آمریکا را رفع  افزایش تنشهای خود 
نماید. چین با اتخاذ مواضع سرسختانه 
چین  دریای  و  تایوان  مساله  قبال  در 
جنوبی و به اصطالح مسائل حاکمیتی 
این کشور، این پیام را ارسال نمود که 
همچنان موضع تهاجمی خود را حتی 
اگر به قیمت تشدید جو پیچیده حاکم 
بر محیط امنیت بین المللی باشد، ادامه 

خواهد داد.
امنیتی  نظم  به  نسبت  آمریکا  موضع 

آسیا -پاسیفیک
اجالس،  این  در  آمریکا  نماینده  اما 
وزارت  سرپرست  شاناهان،  پاتریک 
سوی  از  که  فردی  بود.  آمریکا  دفاع 
ترامپ نامزد تصدی پست وزارت دفاع 
ابتدای  از  وی  است.  شده  کشور  این 
این  سرپرستی  سمت  تصدی  زمان 
وزارتخانه تالش داشته است تا توجهات 
را  آمریکایی  نخبگان  و  سیاستگذاران 
نسبت به تهدیدات برخاسته از ظهور و 
خیزش چین علیه منافع آمریکا جلب 
نماید. گفته شده وی به مقامات ارشد 
پنتاگون نیز توصیه نموده است تا توجه 
خود را هر چه بیشتر بر چین متمرکز 
این  در  خود  سخنرانی  وی  نمایند. 
اجالس را به مساله چشم انداز آمریکایی 
برای منطقه به اصطالح هند-پاسیفیک 

اختصاص داد.

نشستی امنیتی در بحبوحه کش مکش های واشنگتن - پکن

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی :

محمدحسن زدا :

حادثه دریای عمان و  واکنش
 نظام بین الملل

وقت آن است که اروپا برای کاهش تنش در 
خاورمیانه کاری بکند

 علی شمخانی :
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سیاست های تروریستی آمریکا هویت و 
حاکمیت کشورها را هدف گرفته است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا با تهدیدات نوین امنیتی، 
ها،  ریزپرنده  الکترونیک،  جنگ  سایبری،  روانی،  عملیات  اطالعاتی، 
هدف  را  کشورها  ملی  حاکمیت  و  هویت  زیستی،  محیط  تهدیدات 

گرفته است.
 علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی  در دهمین اجالس بین 
المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورها که در شهر اوفا، روسیه 
برگزار شد گفت: امروزه ماهیت، شکل و شیوه تهدیدات امنیتی تغییر 
ترکیبی  و  نوین  تهدیدات  رشد سریع  متاسفانه شاهد  و  است  کرده 

)هیبریدی( در جهان هستیم.
وی امنیت و توسعه پایدار را دو مفهوم به هم پیوسته عنوان کرد و 
افزود: تهدیدات نوین امنیتی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی را پشت 
سر گذارده و امروز یک ویروس نرم افزاری می تواند کار سالح هسته 

ای را انجام دهد.
رژیم  و  آمریکا  اقدامات  به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  دبیرشورای 
صهیونیستی در استفاده از ویروس »استاکس نت« برای آسیب زدن 
به تاسیسات هسته ای ایران، اظهار داشت: سکوت و یا واکنش ضعیف 
جهانی به این تهاجم سایبری موجب شد تا امروزه آمریکا این جسارت 
را پیدا کند تا حمله سایبری به تاسیسات برق کشور ونزوئال را انجام 

دهد.
ابزارهای جدید جنگ در کنار  با کمال تاسف امروز  افزود:  شمخانی 
قرار گرفته  اختیار جنگ طلبان  در  نامتعارف  و  متعارف  سالح های 

است.
دوران  طول  در  کشور  ترین  طلب  جنگ  را  ترامپ  آمریکای  وی، 
موجودیتش توصیف کرد و خاطرنشان کرد: آمریکا امنیت نظام بین 
الملل را با یکجانبه گرایی و تحریم های فرامرزی، بی ثبات کرده و 
نظام پولی و بانکی و شبکه های مالی بین المللی را به عنوان سالحی 
برای تهاجم به کشورهای مستقل تحت سیطره خود گرفته و وزارت 

خزانه داری دولت امریکا را به وزارت جنگ تبدیل کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برای این رفتار آمریکا، هیچ عنوانی 

به غیر از تروریسم اقتصادی، نمی توان گذاشت.
ثبات  بی  و  تنها سیاست سرنگونی  نه  آمریکا،  امروز  افزود:  شمخانی 
سازی کشورهایی که با سیاست آمریکا همسو نیستند را دنبال می 
کند، بلکه با در پیش گرفتن رویه تروریسم اقتصادی می خواهد با 
تحریم های ثانویه، اراده خود را بر تمامی کشورهای جهان حاکم کند.

ایجاد  با  جهان  مستقل  کشورهای  است  الزم  کرد:  عنوان  وی 
سازوکارهای چندجانبه در مقابل این هیوالی وحشی ایستادگی کنند 
و آن را متوقف و سلطه آمریکا بر نظام مالی جهانی در یک دوره میان 

مدت را بشکنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقض سیستماتیک حقوق بین 
الملل و خروج آمریکا از معاهدات بین المللی افزود: آمریکا درحالی 
کارنامه  دارای  که  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی  ارتش  از  بخشی 
با تروریسم است را به عنوان گروه  ای شفاف و درخشان در مبارزه 
اطالعاتی  های  سرویس  و  ارتش  که  کند  می  شناسایی  تروریستی 
این کشور بزرگترین حامی گروه های تروریستی در دهه های اخیر 
برابر  اروپا در  برجام و بی عملی  از  اند. شمخانی خروج آمریکا  بوده 
آن را زمینه ساز خارج شدن گفتگو و دیپلماسی در رفع چالش های 
امنیتی در جهان عنوان کرد و اظهار داشت: ایران پس از یکسال فرصت 
دادن به دیپلماسی برای اجرای تعهدات، بخشی از تعهدات خود را در 
چارچوب برجام و برای حفظ آن و ایجاد موازنه در این توافقنامه بین 

المللی کنار گذارد.
خردمندانه  منطق  و  رفتار  این  که  خرسندیم  کرد:  خاطرنشان  وی 
اکثر کشورها قابل درک و حمایت  از سوی  ایران  جمهوری اسالمی 

بوده است.
نظامی،  تهدیدات  اگر  داشت:  اظهار  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
تمامیت ارضی کشورها را نشانه می رود، تهدیدات نوین امنیتی که 
طیفی از ابزارهای اطالعاتی، عملیات روانی، سایبری، جنگ الکترونیک، 
و  هویت  گیرد،  می  دربر  را  زیستی  محیط  تهدیدات  ها،  ریزپرنده 

حاکمیت ملی کشورها راهدف گرفته است.
شمخانی تاکید کرد: اینجانب ضمن استقبال از حرکت خوبی که دولت 
روسیه در پی اجالس سال گذشته برای ایجاد یک درک مشترک از 
تهدیدات سایبری و دست یابی به یک سازوکار همکاری مشترک در 
مقابله با این تهدید پیگیری کرد، اعالم می کنم که اگر طیف وسیعی 
از کشورها تصمیم مشترک بگیرند که دربرابر باج خواهی و زورگویی 
غیرقانونی امریکا بایستند، می توانیم آمریکا را وادار به عقب نشینی و 

پذیرش رفتار معقول و مسئوالنه در نظام بین الملل کنیم.
وی گفت: عالقمندم از این فرصت استفاده کرده و چند پیشنهاد را برای 
مقابله با تهدیدات ترکیبی که امنیت ملی، ثبات و توسعه کشورهایمان 

از سوی امریکا را مورد هدف قرار داده است تقدیم می کنم:
-تالش مشترک برای آزادسازی اقتصاد جهانی از انحصار دالر و ایجاد 

استقالل در نظام پولی و بانکی جهانی خارج از سیطره آمریکا.
– ایستادگی در برابر دخالت، زورگویی، باج خواهی اقتصادی آمریکا به 

منظور استقرار صلح و امنیت بین الملل.
دولت  فراسرزمینی  های  تحریم  با  مقابله  و  نشاختن  رسمیت  به   –
آمریکا علیه کشورها با برگزاری نشستی بین المللی با حضور تمامی 
کشورهایی که با تحریمهای یکجانبه آمریکا مخالفند و ایجاد سازوکار 

دائمی برای مقابله با آن.
– کمک مشترک به کشورهایی که در معرض تهاجم تهدیدات نوین 
امنیتی قرار می گیرند. بخصوص در شرایط فعلی کمک به دولت قانونی 

آقای مادورو در ونزوئال در برابر مداخالت براندازانه  دولت آمریکا.
این اجالس  امیدوارم  پایان گفت:  در  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای 
بتواند به گام موثری در درک بیشتر برای همکاری عملی در جهت 

برقراری صلح و امنیت در جهان منتج شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
شینزو  آبه  آقای  با  دیدار  در  اسالمی 
تأکید  و هیأت همراه  ژاپن  وزیر  نخست 
هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری  کردند: 
تلخ  تجربه  و  ندارد  امریکا  به  اعتمادی 
چارچوب  در  امریکا  با  قبلی  مذاکرات 
برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد 
زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت 

فشار را نمی پذیرد.
شینزو  آبه  آقای  دیدار  این  ابتدای  در 
نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم 
رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس 

جمهور امریکا را به جنابعالی برسانم.
نخست  به  خطاب  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  نیت  حسن  در  ما  گفتند:  ژاپن  وزیر 
در  اما  نداریم  تردیدی  بودن شما  جدی 
امریکا  جمهور  رئیس  از  آنچه  خصوص 
نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته 
هیچ  و  نمی دانم  پیامی  هیچ  مبادله 

پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.
افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
در  کرد،  خواهم  بیان  که  را  مطالبی 
ژاپن  وزیر  نخست  با  گفت وگو  چارچوب 
دوست  کشوری  را  ژاپن  ما  زیرا  است 
وجود  نیز  گالیه هایی  اگرچه  می دانیم، 

دارد.
نخست  صحبت های  به  اشاره  با  ایشان 
او  به  ترامپ  این که  بر  مبنی  ژاپن  وزیر 
ایران  گفته »امریکا قصد تغییر رژیم در 
با  ما  مشکل  کردند:  تأکید  ندارد«،  را 
نیست،  رژیم  تغییر  موضوع  امریکایی ها 
داشته  هم  قصدی  چنین  اگر  آن ها  زیرا 
نیستند،  آن  اجرای  به  قادر  باشند، 
همانطور که رؤسای جمهور قبلی امریکا، 
نابودی  برای  گذشته،  سال  چهل  در 
جمهوری اسالمی ایران تالش کردند اما 

نتوانستند.
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:  رهبر 
این که ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را 
ندارد یک دروغ است زیرا اگر می توانست 
اما  می داد  انجام  دهد،  انجام  را  کار  این 

نمی تواند.
به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بر  مبنی  ژاپن  وزیر  نخست  صحبت های 
درباره  مذاکره  برای  امریکا  درخواست 
جمهوری  گفتند:  هسته ای،  موضوع 
سال  پنج، شش  مدت  به  ایران  اسالمی 
در موضوع هسته ای با امریکا و اروپایی ها 

یک  به  و  کرد  مذاکره   ۵  +  ۱ قالب  در 
نتیجه هم رسید، اما امریکا زیر این توافق 
فرد  کدام  بنابراین  زد،  قطعی  قرارداد  و 
عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر 

تمام توافق ها زده، مذاکره کند؟
دیگری  بخش  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
مبنی  ژاپن  وزیر  نخست  از صحبت های 
بر عزم امریکا برای جلوگیری از ساخت 
سالح هسته ای بوسیله ایران اشاره کردند 
و افزودند: ما با سالح هسته ای مخالفیم 
بودن ساخت  فتوای شرعی من حرام  و 
بدانید  را  این  اما  است  هسته ای  سالح 
هسته ای  ساخت سالح  قصد  ما  اگر  که 
نمی توانست  کاری  هیچ  امریکا  داشتیم، 
مانعی  امریکا، هیچ  ندادن  اجازه  و  بکند 

ایجاد نمی کرد.
بر  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
نیز  هسته ای  سالح  »انباشت  این که 
خاطرنشان  است«،  عقل  خالف  اقدامی 
صالحیت  وجه  هیچ  به  امریکا  کردند: 
کشور  کدام  این که  درباره  زدن  حرف 
نداشته  یا  باشد  داشته  هسته ای  سالح 
باشد، ندارد زیرا امریکا، چند هزار کالهک 

هسته ای در انبارهای خود دارد.
نخست  سخنان  به  اشاره  با  ایشان 
آماده  امریکا  این که  بر  مبنی  ژاپن  وزیر 
مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب به 
آقای آبه گفتند: ما این حرف را اصاًل باور 
نمی کنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب 
شخصی همچون ترامپ، صادر نمی شود.

کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
صداقت در میان مقامات امریکایی بسیار 

کمیاب است.
به  خطاب  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
نخست وزیر ژاپن افزودند: رئیس جمهور 
امریکا چند روز پیش با جنابعالی دیدار 
صحبت  هم  ایران  درباره  و  گفت وگو  و 
کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن، بالفاصله 
اعالم  را  ایران  پتروشیمی  تحریم صنایع 
کرد، آیا این پیام صداقت است؟ آیا این 
نشان می دهد که او قصد مذاکره صادقانه 

دارد؟
ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه 
را  امریکا  با  اخیر  مذاکره چند سال  تلخ 

تکرار نخواهیم کرد.
روند  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
چارچوب  در  امریکایی ها  با  مذاکره 
هسته ای،  توافق  از  بعد  گفتند:  برجام 
اولین کسی که برجام را بالفاصله نقض 
بود، همان کسی که  اوباما  کرد، شخص 
درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه 

هم فرستاده بود.
این  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
تجربه ما است و جناب آقای آبه بدانید 

که ما این تجربه را تکرار نمی کنیم.
وزیر  نخست  سخنان  به  اشاره  با  ایشان 
ژاپن مبنی بر این که ترامپ گفته »مذاکره 
خواهد  ایران  پیشرفت  موجب  امریکا  با 
شد«، تأکید کردند: ما به لطف خداوند، 
بدون مذاکره با امریکا و با وجود تحریم 

هم به پیشرفت خواهیم رسید.
از  استقبال  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیشنهاد نخست وزیر ژاپن برای گسترش 
ایران،  اسالمی  جمهوری  با  روابط 
خاطرنشان کردند: ژاپن کشور مهمی در 
آسیا است و اگر به گسترش روابط با ایران 
تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نشان 
دهد، همانگونه که برخی کشورهای مهم 

این اراده را نشان داده اند.
ایشان با اشاره به دشمنی های چهل ساله 
امریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی ها، 
با  از طریق مذاکره  افزودند: ما معتقدیم 
و  شد  نخواهد  حل  ما  مشکالت  امریکا، 
را  فشار  زیر  مذاکره  آزاده ای،  ملت  هیچ 

قبول نخواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به 
بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی 
بر این که »امریکایی ها همواره می خواهند 
طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها 
این  این که شما  تحمیل کنند«، گفتند: 
واقعیت را تصدیق می کنید، خوب است 
در  امریکایی ها  که  بدانید  هم  را  این  و 
به هیچ حدی  دیدگاه های خود  تحمیل 

قانع نیستند.
رئیس  روحانی  آقای  که  دیدار  این  در 
جمهور کشورمان هم حضور داشت، آقای 
با اشاره به مذاکرات خود در  آبه شینزو 
تهران ابراز امیدواری کرد این گفت گوها 
زمینه گسترش بیشتر همکاریها را فراهم 

کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر ژاپن:

با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد
خبر

امنیت آبراه ها را امنیت خود 
می دانیم

اسالمی  جمهوری  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
امنیت آبراه ها را امنیت خود می داند.

در جمع  دولت  در حاشیه جلسه هیئت  دفاع  وزیر  امیر حاتمی   
خبرنگاران گفت: آمریکا تالش دارد کشورهایی که دارای منافع در 
و  امروز چینی ها  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  آبراه خلیج فارس هستند، 
ژاپنی ها نیز از این آبراهه بهره برداری می کنند و نفت اروپا و کره از 

این دو آبراه تأمین می شود.
به  اقدام  این  با  دارد  تالش  آمریکا  دیگر،  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
تا  کند  فراهم  را  زمینه ای  و  کرده  وارد  فشار  اسالمی  جمهوری 
ایران هراسی جدیدی را به راه بیندازد. این تغییر راهبردی، مسئله ای 
بررسی  را  آن  باید  و خارجی  داخلی  اندیشمندان  که  است  جدی 

کنند.
وزیر دفاع با اشاره به تغییر رفتار آمریکا در سال های اخیر مبنی بر 
استفاده از گروه های تروریستی نیابتی در راستای تأمین اهداف این 
کشور گفت: اتفاقاتی که در فجیره می افتد، به این رفتار آمریکا در 

سال های اخیر شباهت دارد.
امیر حاتمی افزود: شرایط پیچیده است. قطعاً ایران این اتهام آمریکا 
را با قاطعیت رد می کند. نیروهای مسلح جز برای حفظ امنیت، در 

منطقه کاری انجام نمی دهند.
وزیر دفاع تصریح کرد: نیروهای مسلح و سایر مجموعه های متعلق 
به ایران مانند سازمان بنادر و دریانوردی، پس از این حادثه، جزو 
اولین واحدهایی بودند که برای امداد و نجات به نفت کش رسیدند، 

۲۳ نفر را نجات دادند و به سراغ نفت کش دوم رفتند.
اسالمی  جمهوری  به  متعلق  نیروهای  درحالی که  کرد:  بیان  وی 
ایران انسان دوستانه برای کمک به نفت کش رفتند، این نوع اتهامات 

ناجوانمردانه علیه ایران مطرح می شود.
آبراه های  امنیت  اسالمی،  جمهوری  کرد:  خاطرنشان  امیرحاتمی 
خلیج فارس را امنیت خود می داند زیرا امنیت بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی ما شامل واردات و صادرات، به امنیت این آبراه بستگی 
دارد. فیلمی که منتشر شده، مشخص نیست برای کدام تاریخ است.

ایران به دنبال صلح و ثبات
 در منطقه است

رئیس هیات دوستی ایران و پاکستان گفت: ایران با وجود اقدامات مخرب 
آمریکا، به دنبال تقویت صلح و ثبات در منطقه است.

احمد امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری اسالمی پاکستان و هیأت همراه در ادامه ی سفر خود 
به اسالم آباد، با صادق سنجرانی، رئیس مجلس سنای پاکستان دیدار و 

گفتگو کرد.
احمد امیرآبادی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی 
دو کشور افزود: جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی پاکستان دو 
کشور قدرتمند منطقه هستند و اراده قوی دو ملت و دو دولت برگرفته از 

تاریخ بزرگ و اشتراکات قوی میان آنها است.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با اشاره به خروج یکجانبه 
ی آمریکا از برجام و اقدامات تحریک آمیز آن در منطقه اظهار داشت: 
ایران با وجود اقدامات مخرب آمریکا، به دنبال تقویت صلح و ثبات منطقه 

است.
وی در ادامه تصریح کرد: علیرغم گزارش های متعدد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مبنی بر عملکرد شفاف ایران در خصوص برجام و پاییندی 
به تعهدات خود، آمریکا از این توافق خارج شده و قوانین بین المللی را 

نقض کرده است.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به روند صعودی حجم مبادالت اقتصادی تهران 
و اسالم آباد بیان کرد: علیرغم تالش برخی کشورهای ثالث برای تخریب 
روابط ایران و پاکستان و به چالش کشیدن حسن نیت دو کشور نسبت 
به یکدیگر، خوشبختانه حجم تجارت فی مابین روند صعودی داشته و 
گام های خوبی برای بهبود مناسبات اقتصادی و مالی فیمابین برداشته 

شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان این دیدار ضمن ابراز 
امیدواری نسبت به اجرایی شدن انتقال خط لوله گاز ایران به پاکستان 
گفت: امیدواریم طرح خط لوله صلح به زودی اجرایی شود تا بتوانیم این 

نعمت الهی را به کشورهای همسایه به ویژه مردم پاکستان برسانیم.
با  دیدار  این  در  نیز  پاکستان  سنای  مجلس  رئیس  سنجرانی،  صادق 
حائز اهمیت برشمردن روابط اسالم آباد و تهران گفت: روابط خوب ما 
با جمهوری اسالمی ایران بر هیچ کسی پوشیده نیست و با توجه به ۹۰۰ 
کیلومتر مرز مشترک دو کشور، ما ایران را کشور دوست و همسایه مهم 
خود می دانیم. وی با اشاره به سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان 
به ایران بر لزوم گسترش روابط فی مابین تاکید کرد و افزود: تصمیم های 
اخیر مقام های عالی رتبه دو کشور باعث افزایش بیش از پیش مناسبات 

دوستانه ایران و پاکستان شده است.
رئیس مجلس سنای پاکستان در پایان این دیدار ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به عملیاتی شدن خط لوله گاز جمهوری اسالمی ایران به جمهوری 
لوله  پیشبرد طرح خط  به  ما عالقه مند  پاکستان تصریح کرد:  اسالمی 

انتقال گاز از ایران هستیم زیرا آن را به نفع مردم پاکستان می دانیم.

2

فرمانده کل سپاه گفت: ایستادگی ما تابع 
منطق است اما برخی فکر می کنند مذاکره 
بدانند که  باید  اما  و منطقی است،  شیک 
و  قدرت  تخلیه  مذاکره،  استراتژی  پشت 

تسلیم نهفته است.
 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب در آئین ملی بزرگداشت 
استاد تراز انقالب اسالمی که  در دانشگاه 
صنعتی امیر کبیر برگزار شد، اظهار داشت: 
امروز مصادف است با سالروز شهادت یکی 
نام شهید چمران که  به  ما  از دانشمندان 
شاید هیچکس مثل او به شخصیت خودش 
بصیر نبود، هرگز جاذبه و شکوه تمدن غرب 
او را مرعوب نکرد و علمش مانع جنگش 

نشد.
در  کامل  صورت  به  انسانیت  افزود:  وی 
و  لطافت  کنار  در  و  کرده  پیدا  تجلی  او 
مقابل  در  آهن  کوهی  همچون  مهربانی 
کفار می ایستاد، ترکیب علم، هنر، اندیشه، 
ایمان و روح جهاد از او یک انسانی جاودان 
برای جامعه ساخته بود. یاد و خاطره او را 
تفکر  در  او  که  بذرهایی  می داریم،  گرامی 
بزرگی  امروز درخت  کاشت  لبنان  جوانان 
جهان  در  و  است  شده  عنوان حزب اهلل  با 

اسالم می درخشد.
سالمی گفت: امروز جغرافیای ذهن ها نشانه 
بزرگی سرزمین انسانهاست و طول و عرض 
بزرگی  نشان  برای  شاخصی  جغرافیایی 
سرزمین ها نیست، ملت ها برای ماندگاری 
اگرچه،  هستند  هویتی  منابع  نیازمند 
وسعت و قدرت نظامی به عنوان مؤلفه های 
قدرت هستند اما هیچ چیز به مانند منابع 
هویتی نمی تواند منبع قدرت کشورها باشد.

پهلوی گفت:  رژیم  دوران  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد،  فرهنگ،  در  زمان  آن  در  ما  ملت 
نوعی  به  و  بود  وابسته  دفاع  و  سیاست 
یک ایالت از یک قدرت دیگر بود و اجازه 
اما  نداشت،  را  انجام رسالت خود  امکان  و 
همین که والیت و رهبری بر کشور حاکم 
شد منابع قدرت ملی این کشور جوشان و 

بی پایان شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با اشاره به تحقیقات انجام شده در آمریکا 
آنها  گفت:  کشور  این  ضعف  نقاط  درباره 
در  ضعف  بزرگترین  که  می کنند  اعالم 
آمریکا فقدان رهبری فردی روحانی است، 

شما ببینید رهبری کشوری با این همه ادعا 
رهبری  این  که  ترامپ  مانند  است  فردی 

فاقد عقل و تدبیر است.
وی ادامه داد: شاخص های ظاهری تعیین 
کننده قدرت کشور نیست، معنویت، هویت 
و رهبری منابع قدرت کشورها هستند، ما 
از میدان جنگ می آییم و آرایش جنگی 
از  ما  درک  بنابراین  می بینیم؛  را  دشمن 
است  عینی  قدرت  ظاهری  شاخص های 
زمان  گذشت  با  قدرت  کدام  می دانیم  و 
فرسوده می شود. اساتید به عنوان سازندگان 
اصلی ایمان، فضیلت و علم جوانان هستید 
اصلی سازه های قدرت  واقع سازندگان  در 

انقالب هستید.
وی افزود: ما ۱۲ سال پیش با شهید تهرانی 
به  دادن  پایان  برای  راهی  دنبال  به  مقدم 
بودیم،  آمریکا  هواپیمابر  ناوهای  داستان 
کار  این  بالستیک  موشک های  می بایست 
را می کردند زیرا موشک های کروز به دلیل 
نزدیکی زمین  و مسیر حرکت در  سرعت 
موشک های  اما  داشتند  پذیری  آسیب 
به  صوت  برابر  چند  سرعتی  با  بالستیک 
هدف برخورد می کنند و هدف قرار دادن 
آنها با موشک های ضد موشک کار دشواری 
است، اما نیاز مند فناوری بودیم که اهداف 
را با دقت صد هدف قرار دهد در ۱۵ سال 

پیش این یک آرزو بود.
دست  فناوری  این  به  اگر  داد:  ادامه  وی 
ناوها را هدف قرار  می یافتیم می توانستیم 
و  داده  انجام  بسیاری  آزمایش های  دهیم، 
شکست می خوردیم اما این شهید بزرگ نا 
امید نشد تا یک روز این اتفاق افتاد، اگر چه 
باورکردنی نبود اما موشک دقیقاً به هدف 
برخورد و ما توانستیم توازن قدرت را تغییر 

دهیم. این نتیجه یک تفکر جهادی بود.
با دقت  سالمی گفت: موشک ها نقطه زن 
اینکه  دلیل  به  و  شده  بیشتر  قدرت  و 
ما  قدرت  منبع  الهی  و  روشن  ذهن های 
هستند با اعتماد به نفس سخن می گویم. 
امروز خورشید علم در جهان اسالم دوباره 
دوم  گام  در  می خواهیم  ما  و  کرده  طلوع 
انقالب عصر طالیی تمدن اسالمی را احیا 
کنیم. آنچه تا به امروز صورت گرفت نتیجه 
این است که در برابر هر فشاری زانو نزده 

ایم.
وی افزود: جنگ تحمیلی برای جلوگیری 

از تبدیل نظام اسالمی به عنوان الگو بود، 
آنها نمی خواستند انقالب تولید الگو کند به 
همین دلیل می خواستند انقالب اسالمی را 
پیشرفت  و  ایستادیم  ما  اما  داده  شکست 
نظامی،  روانی،  جنگ  انواع  ما  کردیم، 
اقتصادی، فتنه داخلی و فرهنگی را تجربه 
کردیم و دشمن تمام توان خود را به کار 
گرفت و ما در مقابل فشار دشمن قوی تر 

شدیم.
به  اسالمی  ایران  گفت:  سپاه  فرمانده کل 
خود  توان  دشمن  که  است  رسیده  جایی 
را در مقابل ما از دست داده و دیگر ایران 
ده سال پیش نیستیم، دشمنان ما به اندازه 
است  زوال  روبه  و  خورده  شکست  کافی 
شکست  خود  سیاسی  فلسفه  در  چون 
غارت  که  آنها  سیاسی  فلسفه  و  خورده 
سایر کشورها برای افزایش قدرت خود بود 
دشمن آفرین است، به همین دلیل هرچه 

هزینه می کنند بیشتر شکست می خورند.
تصمیم  نیستند  قادر  آنها  داد:  ادامه  وی 
تاریخ  در  این  و  بگیرند  سیاسی  درست 
است،  آمریکایی ها  شکست  دلیل  تقابل ها 
نظام سیاسی مطیع در  بود یک  قرار  آنها 
به چه رسیده  امروز  اما  ایجاد کنند  عراق 
اند و مجبورند شبانه به عراق بیایند، چرا 
است؟  شب  فقط  آنها  برای  خاورمیانه 
در  را  آمریکا  سیاست  شدن  خشکیده  ما 
غرب آسیا می بینیم آنها نگران و سرگردان 
هستند و نمی توانند از رژیم صهیونیستی 

محافظت کنند.
آمریکا  شکست های  به  اشاره  با  سالمی 
در سوریه و یمن گفت: چگونه غنی ترین 
در  و  کشورها  فقیرترین  برابر  در  قدرت ها 
همچنین  شوند،  پیروز  جانبه  همه  جنگ 

کنند  تحریک  را  ایران  ملت  نتوانستند 
درود بر مردم ایران که با وجود سختی ها 
سیاست های آنها را به شکست می کشانند.

وی دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم 
شوروی  نماینده  دیدار  یادآور  را  انقالب 
امام راحل دانست و گفت: ما در  با  سابق 
مقاومت  و  هستیم  پیروز  سیاسی  منطق 
ماست،  منطق  و  راهکار  راهبرد،  امروز 
را تسلیم  ما  دشمن می خواهد در مذاکره 
کند ما با مقاومت تحریم را از بین می بریم 
می شویم،  مستقل  سختی ها  تحمل  با  و 
آنقدر که تحریم نه تحریم ما بلکه تحریم 
دشمن است. ما با مقاومت اثر تحریم را از 
از  را  مقاومت  اثر  مذاکره  و  بریم  می  بین 
بین می برد و مذاکره در این شرایط یعنی 

شکست.
کرد:  تصریح  ادامه  در  سپاه  کل  فرمانده 
مذاکره در شرایط نا برابر یا به تسلیم ختم 
می شد یا شکست، آنها با مذاکره می خواهند 
قدرت ما را از بین برده و هرگاه اراده کردن 
ما را بزنند. ما با قدرت و مقاومت توان حمله 
آنها را از بین برده ایم، در برابر دشمن باید 
امن  زمانی  و  داشته  متقابل  فشار  قدرت 

هستیم که قدرتمند باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایستادگی ما 
می کنند  فکر  برخی  اما  است  منطق  تابع 
باید  اما  است،  منطقی  و  شیک  مذاکره 
استراتژی مذاکره، تخلیه  بدانند که پشت 
فشاری  این  است،  نهفته  تسلیم  و  قدرت 
است  دشمن  فشار  اکثر  می بینید حد  که 
و آنها ضعیف شده اند، منطق قوی انقالب 
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  و  اسالمی 
بر  مبتنی  نمی کنیم  مذاکره  می فرمایند 

حفظ قدرت و استقالل ایران است.

پشت استراتژی مذاکره، تخلیه قدرت و تسلیم نهفته است

نیمه دوم خرداد  1398 



اقتصاد
اخبار

اعداد و ارقام تکان دهنده در
 اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در سال 
گذشته، ٥٣٣ هزار میلیارد تومان یارانه به حامل های انرژی پرداخت 

شده، ولی نصیب تولید نشد.
مسعود خوانساری، در سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
رسمی  آمارهای  اساس  بر  گفت:  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
کشور، در فاصله سال های ٩٢ تا ٩٨، میانگین رشد سرمایه گذاری در 

١٤ فصل منفی بوده و رقمی معادل ٨. ٣- درصد رسیده است.
افزود: رشد  تهران  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس 
مصرف در ٩ فصل از این مدت مثبت بوده و میانگین آن، ٢. ٢- را به 
ثبت رسانده و در عین حال، رشد تورم ٢٦. ٩ درصد، رشد اقتصادی 
٩. ٤- درصد، رشد صادرات ٦- و رشد واردات ٧. ٢١- بوده است که 
با توجه به اینکه بخش عمده ای از واردات کشور، واردات مواد اولیه و 

کاالهای صنعتی بوده، این روند نگران کننده است.
وی تصریح کرد: بحران نقدینگی اکنون وجود دارد و با توجه به تورم، 
نقدینگی و نرخ ارز بنگاهها را دچار مشکل شده است و در سال جاری، 
رکود حاکم خواهد بود. تنها راه اصالح این روند با توجه به وضعیت 
موجود اقتصاد و شرایط تحریمی، اصالح ساختار اقتصادی کشور را 

ضروری می کند.
به گفته رییس اتاق تهران، بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه، 
٨٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می شود؛ در 
حالیکه کل وابستگی کشور و بودجه به نفت ٢٠٠ هزار میلیارد تومان 
است؛ پس با اصالح روند پرداخت یارانه و حذف تنها یک چهارم آن و 
حتی پرداخت یک چهارم دیگر به صورت نقدی به اقشار آسیب پذیر، 

می توان ساختار کشور را اصالح کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در سال 
گذشته، ٥٣٣ هزار میلیارد تومان یارانه به حامل های انرژی پرداخت 
شده، ولی به تولید نیامده است. این موارد شامل ١٢٣ هزار میلیارد 
تومان به بنزین، ١٣٠ هزار میلیارد تومان برای گازوییل و ٢٨٠ هزار 

میلیارد تومان گاز طبیعی بوده است.

برای  واحد  فرماندهی  مرکز  ایجاد 
در  خأل  یک  عنوان  به  اشتغال 
سیاست های بازار کار، امسال در دستور 

کار قرار گرفته است.
بر  مبتنی   ٩٨ اشتغال  برنامه های   
هزار   ٥٣٧ »ایجاد  سناریوی  دو 
روند  ادامه  صورت  در  شغلی«  فرصت 
»ایجاد  و  اقتصادی  کالن  شاخص های 
یک میلیون و ٩٠ هزار شغل« به شرط 
اقتصادی  کالن  شاخص های  بهبود 

هدف گذاری شده است.
سیاست های  ضعف  نقاط  از  یکی 
عدم  گذشته  سال  چند  طی  کار  بازار 
اجرای  در  دستگاهی  بین  هماهنگی 
سیاست های  بود؛  واحد  سیاست های 
آن  غیرمتمرکز  مدیریت  که  واحدی 
و سردرگمی  اشتغال  آمار  در خروجی 

دستگاه ها تأثیر گذار بود.
ارائه  در  دستگاه ها  زمینه  همین  در 
در  مربوطه  دستگاه  اشتغال  عملکرد 
عالی  شورای  تخصصی  کمیسیون 
در  پیش  ماه  یک  حدود  که  اشتغال 
تبعیت  به رغم  برگزار شد،  وزارت کار 
اینکه چه  از  اما  واحد  از یک سیاست 
بین  هماهنگی  متولی  دستگاهی 

دستگاهی است، گالیه داشتند.
برنامه اشتغال امسال  از همین رو، در 
چهار الزام در حوزه مدیریت و سیاست 
گذاری بازار کار مورد تاکید قرار گرفته 
یک  ایجاد  هدف،  نخستین  که  است 
فرماندهی واحد برای مدیریت، راهبری 
و هماهنگی برنامه ها و طرح های اشتغال 
و  هماهنگی  بخشی،  تحرک  هدف  با 

پاسخگویی در سال ٩٨ است.
در  که  اشتغال  ایجاد  الزام  دومین 
سیاست های بازار کار در سال ٩٨ مورد 
تاکید قرار گرفته، پیگیری دستگاه های 
و  نهادی  مداخالت  برای  اجرایی 
فعال  برنامه های  نیاز  مورد  سیاستی 

بازار کار در سطح استان ها است.
مداخالت  برای  عمومی  منابع  تأمین 
دلیل  به  کار  بازار  در  توسعه ای 
از  دولت  درآمدی  محدودیت های 
اجرای  در  شده  تبیین  الزامات  دیگر 

برنامه های اشتغال است.
شبکه  اجرایی،  دستگاه های  همکاری 
اجرا  در  ملی  توسعه  صندوق  و  بانکی 
نیاز  مورد  تسهیالتی  منابع  تأمین  و 
به  استان  هر  در  منتخب  رسته های 
ایجاد  الزام  پنج  از  دیگر  یکی  عنوان 

اشتغال و توسعه کارآفرینی در دستور 
جاری  سال  برای  گذاران  سیاست  کار 

قرار دارد.
و  اشتغال  ایجاد  »الزامات  بر  عالوه 
کارآفرینی« در برنامه سیاست های بازار 
کار سال ٩٨، پنج فروش کلیدی مورد 

تاکید قرار گرفته است.
واردات  مدیریت  کالن،  اقتصاد  ثبات 
مقررات  مالی،  نظام  اصالح  کاالها، 
اجتماعی،  تأمین  و  کار  بازار  بر  ناظر 
به کارگیری ظرفیت های نظام مالیاتی 
و مدیریت هزینه نیروی کار بنگاه های 
کلیدی  فروض  عنوان  به  اقتصادی 
اجرای سیاست ها و برنامه های اشتغال زا 
و توسعه کار آفرینی در سال ٩٨ تعیین 

شده است.
محوریت  با  کالن«  اقتصاد  »ثبات 

کاهش نااطمینانی از شاخص های نرخ 
تورم، نرخ ارز، تراز پرداخت ها و کسری 
فرض  یک  عنوان  به  دولت  بودجه 
اشتغال  سیاست های  اجرای  کلیدی 

٩٨ است.
مبارزه  و  کاالها«  واردات  »مدیریت 
منطقی با پدیده قاچاق، »اصالح نظام 
مالی« با محور تقویت تولید و اشتغال 
مقررات  »ظرفیت  از  استفاده  کشور، 
ناظر بر بازار کار و تأمین اجتماعی« با 
حمایت از بنگاه های اقتصادی، استفاده 
از »ظرفیت نظام مالیاتی« برای بهبود 
تقاضای کل و تقویت عرضه اقتصاد و 
بنگاه های  نیروی کار  »مدیریت هزینه 
اقتصادی« با توجه به چشم انداز و افق 
فرض  محورهای ٦  اقتصاد  روی  پیش 

کلیدی سیاست های بازار کار هستند.

سیاست گذاری اشتغال امسال در 
وزارت کار متمرکز می شود

گزارش

گامی مهم در جهت احیای ذخایر 
ماهی های تجاری

یک مقام مسئول از راه اندازی بانک ژن زنده ماهیان استخوانی با 
جمع آوری تعداد ٧٠ قطعه مولدکپور و ٥٠ قطعه ُکلمه دریای خزر 
در استان گلستان و تکثیرآنها در ایستگاه تحقیقاتی قره سو خبر داد.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  از راه اندازی بانک ژن 
زنده ماهیان استخوانی کپور خبر داد و گفت: این کار با جمع آوری 
تعداد ٧٠ قطعه مولدکپور و ٥٠ قطعه ُکلمه دریای خزر در استان 

گلستان و تکثیرآنها در ایستگاه تحقیقاتی قره سو صورت گرفت.
محمد پورکاظمی افزود: کپور معمولی و ُکلمه دریای خزر یکی از 
گونه های تجاری مهم در شمال کشور هستند که سهم بسزایی در 
اقتصاد و تغذیه مردم منطقه بازی می کنند. آمارهای صید این گونه ها 
طی سال های گذشته حاکی از افول ذخایر و صید آن در دریای خزر 
است و به نظر می رسد برنامه بازسازی ذخایر این گونه ها که از سال ها 

قبل در حال اجرا است از راندمان باالیی برخوردار نیست.
پورکاظمی ادامه داد: به همین دلیل، هدف از اجرای این پروژه ایجاد 
بانک ژن زندۀ کپور و ُکلمه دریای خزر در مدت سه سال و تکثیر و 
رهاسازی بچه ماهیان آن به دریا، مولد سازی و تحویل آن به مراکز 
بازسازی ذخایر استان است. با اجرای این پروژه، عالوه بر اطمینان 
مولد، می توان  توجهی  قابل  تعداد  بودن همیشگی  در دسترس  از 
بستری برای تحقیقات بیشتر در خصوص ارتقای کیفیت بازسازی 
شیالتی  علوم  تحقیقات  مؤسسه  راستا  این  در  کرد.  فراهم  ذخایر 
کشور به دنبال حفظ، احیای ذخایر و قرار گرفتن این ماهیان در 

سبد صید صیادان است.
بانک ژن زنده ماهیان استخوانی کپور و ُکلمه  البته  به گفته وی، 
دریای خزر پارسال در ایستگاه قره سو در استان گلستان به منظور 
نگهداری مولدین کپور و ُکلمه، تکثیر و تولید ساالنه یک میلیون 
قطعه بچه ماهی و مولد سازی و تحویل مولدین به مراکز بازسازی 
ذخایر استان راه اندازی شد و تعداد ٧٠ قطعه مولد کپور دریایی و 
٥٠ قطعه مولد ُکلمه دریایی از سواحل شرقی صید و به ایستگاه قره 

سو انتقال یافت.
پورکاظمی ادامه داد: تکثیر ماهی ُکلمه در اواخر اسفند ماه ٩٧ به 
ماه  اردیبهشت  اواسط  تکثیر ماهی کپور در  و  نیمه طبیعی  روش 
٩٨ به روش مصنوعی و نیمه مصنوعی و طبق دستورالعمل انجام 
گرفت. بخشی از بچه ماهیان حاصل به جهت بازسازی ذخایر به دو 
رودخانه مهم گرگانرود و قره سو رهاسازی شده و بخشی نیز جهت 
مولد سازی در ایستگاه قره سو نگهداری می شود که مولدین حاصل 

به مراکز بازسازی ذخایر استان گلستان تحویل داده خواهند شد.
از  اینکه  به  اشاره  با  رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
١٢٢ گونه و زیرگونه دریای خزر، تنها ٢٥ گونه آن اقتصادی است، 
عنوان کرد: از بین این تعداد گونه هایی نظیر ماهیان خاویاری و آزاد 

در حال نابودی هستند.
وی راه اندازی بانک ژن این دو ماهی را گامی مهم در جهت احیای 
ذخایر این دو گونه تجاری در کشور توصیف و اضافه کرد: ایجاد بانک 
ژن زنده برای گونه های در معرض خطر یا تحت فشار و گونه هایی 
چنین  داشتن  با  است.  ضروری  دارند  باالیی  اقتصادی  ارزش  که 
بانک ژنی، همیشه به مولدین گونه دسترسی وجود خواهد داشت 
و می توان در شرایط کنترل شده، کیفیت تکثیر و تولید بچه ماهی 

را ارتقا داد.
برای  از مواد ژنتیکی اطالق می شود که  به مجموعه ای  بانک ژن   
اطمینان از قابل دسترس بودن آنها در آینده با اهدافی مثل حفاظت، 
پژوهش یا تولید، نگهداری می شود. از وظایف مراکز بانک ژن می توان 
به نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی جانوری و گیاهی، جمع آوری 
به  دستیابی  و  زیستگاه  از  حفاظت  مختلف،  بیولوژیکی  نمونه های 

روش های تکثیر در اسارت گونه های در معرض انقراض اشاره کرد.

جایگاه های برتر بانک ملی ایران در
 گزارش شاپرک

جاری  سال  ماه  اردیبهشت  گزارش 
کارت  پرداخت  الکترونیکی  شبکه 
در  که  دهد  می  نشان  )شاپرک( 
برداشت  کارت  بیشترین  ماه   این 
تراکنش دار، بیشترین کارت هدیه و بیشترین بن کارت تراکنش دار 

متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در مقایسه ای آماری بین 
تعداد و مبلغ تراکنش های صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک هر 
بانک، بانک ملی ایران در جایگاه دوم سهم از تعداد و مبلغ تراکنش 

های صادرشده و پذیرش شده قرار گرفته است.
برای  ها  تراکنش  تعداد  کل  از  بانک  هر  سهم  بررسی  راستای  در 
رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از بانک ها در هر دو نقش 
صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مجموع 
تعداد تراکنش های صادره هر بانک با تعداد تراکنش های پذیرش 

شده همان بانک نیز محاسبه شده است.
ایران در رتبه دوم بیشترین  بانک ملی  این شاخص نشان می دهد 
سهم تعدادی از کل تراکنش های شاپرکی در شبکه پرداخت را از 

آن خود کرده است.
بررسی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و  در 
پذیرندگی هر بانک است نیز بانک ملی ایران جایگاه دوم خود را حفظ 

کرده است.

در سال گذشته اقدامات بی نظیری در کاهش مطالبات داشتیم

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در نشست هم 
استان  شعب  امور  اداره  کارکنان  اندیشی 
مطالبات  کاهش  میزان  رضوی،  خراسان 
بانک را بسیار چشمگیر عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد 
استان خراسان رضوی، سید ضیاء ایمانی - مدیر عامل بانک – در این همایش، 
با تجلیل از تالشهای تمامی همکاران، گفت: خوشبختانه در سال گذشته با 
همراهی و حمایت کارکنان توانستیم علی رغم پرداخت حجم بسیار باالی 
معوقات  در  کاهش چشمگیری  مطالبات،  رشد  نمودن  متوقف  با  تسهیالت 

داشتیم که در شبکه بانکی کشور اقدامی بی نظیر به شمار می رود.
مدیر عامل بانک تصریح کرد: یکی از سیاست های اصلی ما در سال گذشته 
بحث کنترل و نظارت بر نرخ سود سپرده ها بود چرا که سپرده پذیری و 
اعطای تسهیالت تنها ابزار بانک برای سود آوری و ارتقاء بهره وری بود لذا 
همه تالشمان را گذاشتیم تا نرخ سود سپرده ها طوری کنترل شود تا با زیان 
خاصی مواجه نشویم ولی از اواخر تیرماه با توجه به التهاب بازار ارز و سکه 
و خروج منابع مجبور شدیم با حفظ سبد نقدینگی بانک و افزایش قیمت 

محصوالت موضوع نقدینگی را مدیریت کنیم .
حوزه  در  پرداخت  های  نظام  بررسی  مصارف،  حوزه  در  سازی  متوازن  وی 
سرمایه انسانی، فروش امالک و دارایی های مازاد، افزایش و ترویج استفاده 
از خدمات نوین بانکداری الکترونیک و کنترل و کاهش مطالبات را از دیگر 
سیاست های بانک در سال گذشته عنوان کرد و ابراز داشت: به لطف خداوند 
متعال و تالش تمامی همکاران توانستیم با وجود همه چالش ها و موانع سال 
مالی قبل را با موفقیت به پایان رسانیم.مدیر عامل بانک در بخش دیگری از 
سخنان خود عملکرد و ارتقاء بهره وری را مستلزم برخورداری از راهکارهای 
عملیاتی دانست و ادامه داد: مدیران و کارکنانی می توانند زمینه جذب، حفظ 
و نگهداشت مشتریان را فراهم کنند که روز به روز بر سطح معلومات شغلی 
و حرفه ای خود بیفزایند و برآورد صحیحی از مطالبات مشتریان و سپرده 
انضباط کاری را هسته اصلی فعالیت های  گذاران داشته باشند.وی نظم و 
اقتصادی و بانکی عنوان کرد و افزود: برخورداری از یک برنامه منسجم برای 
پیشرفت و تکامل سازمان در جهت نیل به اهداف بانک، یکی از اولویت هایی 
است که همه همکاران در بخش های مختلف باید اقدامات و فعالیت های خود 

را بر اساس این برنامه های مدون، تنظیم و اجرایی کنند.
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دولت مطالبه گری بخش خصوصی را 
بی پاسخ گذاشت

معادن  و  بازرگانی،صنایع  اتاق  رئیس 
ایران با بیان اینکه در دوره قبلی فعالیت 
ولی  گرفت  صورت  گری  اتاق،مطالبه 
برخی  نداشت، گفت:  وجود  گوش شنوا 
تصمیمات دولتی بدون مطالعه و بررسی 

کارشناسی صورت می گیرد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیئت  جلسه  در  شافعی   غالمحسین 
اقتصادی مبنی بر  انتقادات فعاالن  ایران در پاسخ به  معادن و کشاورزی 
مطالبه  ما  گفت:  دولت  از  بازرگانی  اتاق های  گری  مطالبه  سطح  کاهش 
گری می کنیم ولی گوش شنوا در این رابطه وجود ندارد و متأسفانه برخی 

تصمیمات دولتی بدون مطالعه و بررسی کارشناسی اتخاذ می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بارها فعاالن 
اقتصادی مسائل و مشکالت را در قالب نامه نگاری و شیوه های مختلف به 
گوش دولت رساندند اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشته و باز هم دولت 

راه خود را رفته است.
وی تصریح کرد: باید تالش کنیم در دوره جدید فعالیت اتاق های بازرگانی 

این موضوع را پیگیری نمائیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید دیدگاه توده مردم 
را از اتاق های بازرگانی تغییر داد، گفت: بسیاری از مردم شناخت دقیقی 
نسبت به اتاق بازرگانی ندارند و تصورشان این است که عده ای آدم بی درد 
و پولدار که از مردم و جامعه فاصله گرفته اند، در اتاق های بازرگانی مستقر 
هستند در حالی که این نوع نگاه اشتباه است و اتاق در معرفی خود به 

جامعه موفق نبوده است.
وی افزود: اگرچه در انجام مسئولیت های اجتماعی به کمال نرسیده ایم ولی 
به آن توجه کرده و تالش نموده ایم تا سطح رفاه را در برخی مناطق محروم 

افزایش دهیم.
به گفته شافعی تحریم ها تیرهایی را از مقابل به سمت فعاالن اقتصادی 
نظر  در  را  تجهیزات  برخی  آن  برای  ما  حال  هر  به  که  می کنند  پرتاب 
از پشت و از سمت نیروهای داخلی به فعاالن  اما برخی تیرها  گرفته ایم 
اقتصادی اصابت می کند که نمی توانیم درد ناشی از آن را تحمل و برای 

آن تدبیر کنیم.

هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
ارزی  پرداخت  به  توجه  با  گفت: 
استفاده  با  هواپیمایی  شرکت های 
شده  تمام  هزینه  روپیه،  و  یوآن  از 
ایرالین ها به ١٠ هزار  برای  هر دالر 

تومان رسیده است.
درباره  سامانی   اسعدی  مقصود 
شرکت های  برای  ارز  تأمین  مشکل 
یا  مرکزی  بانک  گفت:  هواپیمایی 
که  ارزی  مقدار  آن  عامل  بانک های 
دارند،  نیاز  هواپیمایی  شرکت های 
قرار  ایرالین ها  اختیار  در  نمی توانند 
ارزی  قیمت  دیگر  سوی  از  دهند. 
که در اختیار شرکت های هواپیمایی 
 ١٠ باالی  )دالر(،  می شود  گذاشته 
هزار تومان است که درنتیجه در عمل 
ارزی که ایرالین ها تهیه می کنند در 
سناست  سامانه  نرخ  حوش  و  حول 
نه سامانه نیما. آن هم به طور کامل 
نیاز  مورد  مبلغ  نمی توانند  بانک ها 
تأمین  را  هواپیمایی  شرکت های 

کنند.
هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
در  که  ارزی  قیمت  تفاوت  درباره 
ارز  نرخ  با  دارد  وجود  نیما  سامانه 
واگذار شده به ایرالین ها یادآور شد: 
در سامانه نیما نرخ ارز در بازه قیمتی 
هر دالر ٧ تا ٨ هزار تومان است اما با 
توجه به اینکه ارزی که به ایرالین ها 
و  نیست  یورو  و  دالر  می شود،  داده 
یا روپیه هند داده  یوآن چین  صرفاً 
هواپیمایی  شرکت های  و  می شود 
مجبور به تبدیل این ارزها به دالر و 
یورو هستند چون طرف حساب های 
دالر  و  یورو  این  با  تنها  ایرالین ها، 
ایرالین ها  درنتیجه  می کنند،  کار 
 ١٢ تا   ١٠ را  یورو  یا  دالر  مجبورند 
درصد باالتر از نرخ سامانه نیما تهیه 
کنند. هزینه جابه جایی و انتقال این 
دالر و یورو به دلیل تحریم های بانکی 

نیز به شرکت های هواپیمایی تحمیل 
هر  شده  تمام  قیمت  که  می شود 
دالر را به باالی ١٠ هزار تومان برای 

ایرالین ها می رساند.
شرایط  به  توجه  با  کرد:  تأکید  وی 
به  هواپیمایی  شرکت های  کشور، 
عامل  بانک های  یا  مرکزی  بانک 
سعی  و  نمی کنند  وارد  فشاری 
شرایط  این  با  را  خود  می کنند 
منطبق کنند تا پروازها انجام شود و 
نیاز ارزی خود را از طریق بازار پاسخ 

بدهند.
تهیه  و  کارکنان  حقوق  افزایش 
اقالم بسته کیترینگ؛ عامل افزایش 

هزینه های ایرالین ها
اسعدی سامانی درباره افزایش قیمت 
بلیت هواپیما گفت: با توجه به تفاوت 
نرخ ارز نباید توقع داشته باشیم که 
نرخ  بلیت هواپیما، در همان  قیمت 
مقایسه  در  چون  بماند.  باقی  سابق 
جانبی  هزینه های  گذشته،  سال  با 
افزایش  هم  هواپیمایی  شرکت های 
هزینه  کترینگ،  اقالم  است.  داشته 
افزایش ٣٤ درصدی  انسانی،  نیروی 

عالی  شورای  در  کارکنان  حقوق 
حقوق و دستمزد و … هزینه هایی 
است که در فاصله چند ماهه اخیر به 
شرکت های هواپیمایی تحمیل شده 

است.
شده  تمام  قیمت  داد:  ادامه  وی 
و  عرضه  تابع  هواپیما،  بلیت 
که  قیمت هایی  طبیعتاً  تقاضاست، 
میانگین  پایین تر  می شود،  فروخته 
شرکت های  که  است  قیمتی  سقف 
ماه سال گذشته  در دی  هواپیمایی 
کف  عنوان  به  را  آن  و  کرده  اعالم 
برای  هواپیما  بلیت  قیمت  سقف  و 
رعایت حال مسافران در نظر گرفتند.

هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
افزود: نرخ های فعلی با در نظر گرفتن 
تابستان  و  سال  نخست  نیمه  اینکه 
به  است،  مسافرت  پیک  ایام  جز 
در  بنابراین  می شود؛  فروخته  مردم 
نیمه دوم سال که میزان مسافرت و 
تقاضای سفر کاهش می یابد، قیمت 
کاهشی  روند  هم  باز  هواپیما  بلیت 

بیشتری خواهد داشت.
تعداد مسافران  کاهش ١٩ درصدی 

هوایی
تعداد  کاهش  به  اشاره  با  وی 
تصریح  کشور  در  هوایی  مسافران 
نسبت  امسال  ماه  فروردین  در  کرد: 
به فروردین ماه سال قبل علی رغم 
اینکه در اوج سفرهای نوروزی بوده 
ایم، ١٩ درصد کاهش مسافر داشته 
ایم. در ایام پیک سفرهای عید فطر 
از  هواپیما  بلیت  قیمت  سقف  نیز 
چون  شد  رعایت  ایرالین ها  سوی 
تعداد  با  پروازها  از  مهمی  بخش 
و  می شد  انجام  خالی  صندلی  زیاد 
که  بود  نشده  پر  هواپیماها  ظرفیت 
نشان می دهد تقاضای آنچنانی برای 

سفرهای هوایی وجود ندارد.
اشغال  ضریب  درصدی   ١٥ کاهش 

صندلی هواپیما
 Load سامانی،  اسعدی  گفته  به 
صندلی  اشغال  )ضریب   Factor
در  هواپیمایی  شرکت های  هواپیما( 
یا حتی  به ٧٠ درصد  اخیر  ماه های 
کمتر از آن رسیده است؛ در حالی که 
در چند سال اخیر این شاخص به ٨٥ 

درصد رسیده بود.

ایرالین ها نیازهای ارزی شان را با 
توان دولت تطبیق داده اند

نیمه دوم خرداد  1398 



اجتماعی سال دوم - شماره 7

خبر

اعتبار ۱۵۰ میلیاردی برای پرداخت 
وام به بازنشستگان تامین اجتماعی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی از اختصاص ۱۵۰ 
میلیارد تومان برای پرداخت وام به بازنشستگان تحت 
پوشش خبر داد و گفت: مدل نهایی همسان سازی 

حقوق بازنشستگان به دولت ارائه شده است.
سواالت  به  پاسخ  و  پرسش  در  زدا  محمدحسن 
کاربران در صفحه اینستاگرام خود در خصوص قانون 
جدید بیمه کارگران ساختمانی گفت: در مجلس این 
موضوع در کمیسیون ها در حال بحث و بررسی است 

و به محض تصویب آن را اجرا خواهیم کرد.
قالیباف تحت  وی گفت: در حال حاضر ۵۲۰ هزار 
پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند در حالی که 
دولت فقط برای ۳۰۰ هزار نفر آنها حق بیمه پرداخت 
می کند و ما باید مابقی آنها را یا از سایر بودجه ها 
و حق سایر بیمه شدگان پرداخت کنیم و یا اینکه 
بر اساس فرمول های جدید محاسبه و آن را از خود 
قالیبافان بگیریم. به همین دلیل شرایط بیمه بیش از 

این افراد را نداریم.
بازنشستگان  زدا در خصوص همسان سازی حقوق 
همسان  ما  دغدغه های  از  یکی  گفت:  سازمان  این 
حاضر  حال  در  بازنشستگان  که  چرا  است  سازی 
شرایط سختی را دارند و با یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان نمی توانند امورات جاری خود را بگذرانند.
برای  افزود:  اجتماعی  تأمین  سازمان  سرپرست 
نهایی آن را طراحی و در ۲۴  همسان سازی مدل 
اردیبهشت ماه نامه ای مبنی بر همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی و اعتباری که نیاز دارند 

را به هیئت دولت ارسال کرده ایم.
شود،  تأمین  اعتبار  این  چنانچه  کرد:  تاکید  وی 
را  سازی  همسان  ساعت   ۲۴ ظرف  داریم  آمادگی 
این  به  بیشتر  بازنشستگان  گفت:  زدا  کنیم.  اجرا 
دلیل ناراحت هستند که در بودجه سال ۹۸ اعتبار 
همسان سازی برای بازنشستگان کشوری و لشکری 
تأمین  بازنشستگان  برای  اما  شده  داده  اختصاص 
این سوال  بنابراین  است.  نیامده  اعتباری  اجتماعی 
بودجه  به  را  این الیحه  آنهایی که  باید دو گروه  را 
 اضافه کرده اند و هم نمایندگان مجلس که تصویب 

کرده اند پاسخ دهند.

دستگاه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاورعالی 
تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه ای نزد بزرگان حوزه 
و نظام برخوردار است و اهتمام آموزش و پرورش در 
پیشبرد اهداف و سیاست های ستاد همکاریها موثر 

بوده است.
و  آموزش  وزیر  مشاورعالی  زاده  حاجیان  علیرضا   
پرورش در نشست دبیران کمیته های همکاری هفت 
از  ستاد  این  اظهارداشت:  در سخنانی  استان کشور 
ایفای نقش حمایتی و فکری در صدد بهره  با  ابتدا 
گیری از ظرفیت حوزه های علمیه در راستای تعلیم 

و تربیت اسالمی بوده است.
وی با بیان اینکه ستاد همکاریها داعیه اجرایی ندارد، 
نو  افکار  تبادل  بیشتر،  ستاد  این  رسالت  داد؛  ادامه 
ابالغ می شود، متولی اجرا  برنامه هایی که  است و 
دارد و ستاد، حلقه وصل آموزش و پرورش با حوزه 
های علمیه ونهادهایی چون سازمان تبلیغات، اوقاف 
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  خیریه،  امور  و 
آموزان، مراکز و موسسات علمی و پژوهشی منبعث از 
حوزه و روحانیت و در راس آن ارتباط با دفاتر بیوت 
مراجع عظام تقلید و علمای شاخص حوزه علمیه می 

باشد.
حاجیان زاده به نقش دبیران ستاد همکاریها اشاره 
کرد و افزود: جایگاه شما در ستاد همکاریها فراتر از 
یک معاونت اداره کل است، زیرا سیاست گذاری، تهیه 
محتوا و تولید فکر و هماهنگی های بین دستگاهی 
رسالت کمیته همکاریها بوده و ستاد برنامه ساز دو 

مجموعه کالن حوزه و آموزش و پرورش است.
دبیرستاد همکاریها بیان داشت: ظرفیت های آموزش 
و پرورش را شناسایی و تولیدات حوزه را بومی سازی 
می کنیم و آن را برای سیستم آموزشی کشور تهیه و 

تدوین و سپس ارسال می کنیم.
یک  به  ستاد  چرا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دو  به  اتفاق  این  گفت:  است،  نشده  معاونت سپرده 
دلیل رخ نداده است، ابتدا اینکه راز ماندگاری آن به 
دلیل اهمیت ویژه ای است که در کالن کار برای آن 

نامه قید شده  در نظر گرفته شده است ودر تفاهم 
و  آموزش  و  حوزه  مقام  ترین  عالی  نظر  زیر  است 
پرورش باشد.مشاور عالی وزیر در بیان دومین دلیل 
استقالل ستاد همکاریها خاطرنشان ساخت: فعالیت 
های ستاد فرا بخشی است و به صورت مشترک بخش 
های مختلف آموزشی، پژوهشی، پرورشی، فرهنگی، 
تدوین کتب و.. را در بر می گیرد و با این شرح وظایف 

نمی شود در عرض یا ذیل یک معاونت باشد.
مشاورعالی وزیر آموزش و پرورش افزود: خوشبختانه 
دستگاه تعلیم و تربیت ازاهمیت ویژه ای نزد بزرگان 
حوزه و نظام برخوردار است و اهتمام وزرای مختلف 
آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف و سیاست های 
تشکیل  بطوریکه  است،  بوده  موثر  همکاریها  ستاد 
جلسات فصلی با حضور روسای عالی و نیز عضویت 
دبیرستاد همکاریها در جلسات شورای معاونین حوزه 
و آموزش و پرورش بر اهمیت موضوع تاکید دارد و 
اگر این اهتمام ها کم رنگ شود، نمی شود آن را سرپا 

نگه داشته است.
وی در خصوص فعالیت بیش از ۷۰۰ کمیته همکاری 
بسیار  ظرفیت  کمیته ها  این  گفت؛  کشور  درسراسر 

ارزشمندی را برای دفع هجمه های فرهنگی دارد.
دبیر ستاد همکاریها با اشاره به تالش موفق حوزه و 
آموزش و پرورش در توسعه مدارس معارف اسالمی 
و نیز مدارس مجری طرح امین گفت: توسعه مدارس 
معارف اسالمی برای ستاد اهمیت دارد و خوشبختانه 
شاهد  مدارس  این  در  را  قبولی  قابل  خروجی های 
هستیم.وی در ادامه گفت؛ بحمداهلل از سوی مراکز 
آموزشی و تربیتی رسمی آموزش و پرورش ابتکارات و 
خالقیت های ارزشمندی را در قطب ۴ کشوری شاهد 
تکنیک های  و  شیوه ها  این  داریم  امید  که  هستیم 
تعلیم و تربیتی به سایر استان های کشور نیز تعمیم 
داده شود.مشاورعالی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
اندیشه ورز و لجنه  اندازی هیات های  تشکیل و راه 
مربوطه  دستگاه های  نخبگان  حضور  با  فکری  های 

کمک بزرگی به تحقق اهداف و سیاست های اسناد 
پرورش  و  آموزش  تحول  بینادین  سند  و  باالدستی 

است.
وی به وظایف و خروجی های هیات های اندیشه ورز 
اشاره کرد و گفت: »شناسایی آسیب های اجتماعی، 
ارائه راه حل«، »توجه به هنر دینی«،  هم فکری و 
»نشر و توسعه نشاط و شادابی در چارچوب موازین 
اسالمی«، »جلوگیری از نفوذ نحله های فکری کاذب 
و عفاف«،  و عقاید ضاله«، »توسعه فرهنگ حجاب 
از  و…  دخترانه«  مدارس  خاص  مسائل  به  »توجه 
بحث  مورد  باید  که  است  مهمی  موضوعات  جمله 
بر نقش مهم  پایان  بگیرد.مشاور عالی وزیر در  قرار 
و اثرگذار اطالع رسانی تاکید کرد و افزود: وقتی از 
بر  رسانی شود، عالوه  اطالع  اقدام خوبی  و  فعالیت 
آگاهی بیشتر جامعه نسبت به موضوع انجام گرفته 
می توانیم در هویت سازی و درادامه ساختار سازی 

کمک بسزایی داشته باشیم.

دستگاه تعلیم و تربیت نزد بزرگان حوزه 
و نظام از اهمیت برخوردار است

تهران  از مردم  ما  تهران گفت:  شهردار 
باید به خاطر نبود حمل و نقل عمومی 
مناسب عذرخواهی کنیم، ناوگان حمل 
حجم  با  متناسب  ما  عمومی  نقل  و 

درخواست مردم نیست.
آیین  در  تهران  شهردار  پیروزحناچی، 
شرکت  ناوگان  توسعه  و  برداری  بهره 
در  که  تهران  شهر  اتوبوسرانی  واحد 
از  گفت:  شد،  برگزار  گفتگو  بوستان 
یکی  به  که  کنم  می  تشکر  همکارانم 
از مهمترین مشکالت مردم شهر تهران 
هدف  این  خاطر  به  امروز  و  پرداختند 
سنجی  نظر  در  ایم.  شده  جمع  اینجا 
مردم  از  آخر شهریور ۹۶  در  که  هایی 
تهران صورت گرفت موضوع آلودگی و 
ترافیک اصلی ترین مشکل تهران از نظر 
مردم بود. امروز شاید مشکل اقتصادی 
به صدر جدول رسیده باشد اما آلودگی 
و ترافیک از لیست مشکالت مردم تهران 
عنوان  به  من  پس  است.  نشده  حذف 
شهردار تهران و شما به عنوان متولیان 
شکل  به  موضوع  این  به  باید  امر  این 
پیوسته با مبانی نظری روشن بپردازیم. 
منجر  باید  ما  تصمیمات  همه  برآیند 
عمومی  نقل  و  حمل  سهم  افزایش  به 
نتیجه  و  باشد  تهران  در شهر  تردد  در 
با  فعالیت های ما کاهش حمل و نقل 

استفاده از خودروی شخصی باشد. این 
شهرهای  کالن  همه  عمومی  سیاست 
ما  اینکه  دلیل  به  متاسفانه  دنیاست. 
این مبانی نظری را پیوسته در سیاست 
هایمان تعقیب نکرده ایم به این هدف 
نرسیده ایم و سهم خودروهای شخصی 
تهران  شهر  عمومی  نقل  و  حمل  در 
بیشتر از سایر وسایل حمل و نقل است.

این  در  گفت:  ادامه  در  تهران  شهردار 
شرایط سخت اقتصادی توسعه حمل و 
نقل عمومی کار ساده ای نیست. حاال 
بهره  شهرداری  و  شورا  جدید  دوره  در 
برداری از دو خط مترو و ایستگاه های 
پر کردن خالءهای  برای  جدید تالشی 
تواند  می  مترو  که  است  نقل  و  حمل 
نقاط شهر  برخی  در  اما  کند  پر  را  آن 
و  ها کم هستند  مسافر  معابر  برخی  و 
نیازی به استفاده از اتوبوس نیست؛ در 
نتیجه مینی بوس ها در این معابر مورد 

استفاده قرار می گیرند.
محورهای  توسعه  بر  تاکید  با  حناچی 
پایتخت  در  سواری  دوچرخه  و  پیاده 
 ۸۰ که  میدهد  نشان  مطالعات  گفت: 
به  مربوط  تهران  در  آلودگی  درصد 
خودروهایی است که از سوخت فسیلی 
هم  درصد   ۴۰ و  کنند  می  استفاده 

مربوط به خودروهای شخصی است.

ترویج  بر  تاکید  با  تهران  شهردار 
خودروهای  از  نکردن  استفاده  فرهنگ 
شخصی گفت: باید کاری کنیم که تردد 
ارزش  ضد  به  سرنشین  تک  خودروی 
شود  نمی  این  و  شود  تبدیل  شهر  در 
کنیم  تالش  باید  مردم.  همراهی  با  اال 
بیندازیم؛  را در جامعه جا  این فرهنگ 
کالن شهرهای دنیا این سیاست را دنبال 
کرده اند و ما هم باید این کار را بکنیم. 
در  را  مردم  شویم  می  موفق  جایی  ما 
سیاست هایمان همراه کنیم که وجدان 
عمومی جامعه این موضوع را بپذیرد و 
برای این کار الزم است از همه ظرفیت 

اطالع رسانی عمومی استفاده کنیم.
وی با انتقاد از برخی تبلیغات تلویزیونی 
تبلیغاتی  فیلمهای  از  برخی  من  گفت: 
می  تاسف  بینم  می  که  را  تلویزیون 
خورم که جای تبلیغ استفاده از حمل 
و نقل عمومی خالی است. در حالی که 
است  اقالمی  به  متعلق  تبلیغات  برخی 
است  ممکن  و  دارد  کمی  استفاده  که 
خیلی مهم نباشد. اما جای امور مهمی 
مشکالت  برای حل  فرهنگسازی  مانند 
است.  خالی  تبلیغات  این  در  ترافیکی 
البته این نقطه ضعف ماست که باید با 
تلویزیون در این زمینه فعاالنه تر برخورد 

کنیم.

با تاکید بر این سیاست  شهردار تهران 
به  سازی  پل  و  بزرگراه  با  نباید  که 
دامن  شهر  در  سفر  تقاضای  افزایش 
سواره  مسیرهای  توسعه  گفت:  بزنیم 
رو تمامی ندارد و هر چقدر این مسیرها 
بیشتر می  تقاضای سفر هم  زیاد شود 
شود. برخی زدن پل و راه انداختن اتوبان 
جدید را کار می بینند اما باید در این 
نگاه تجدید نظر کنیم و خودمان را به 
مبانی علمی بیشتری متصل کنیم. می 
توانیم با اقدامات دیگری کیفیت زندگی 

در شهر تهران را افزایش دهیم.
حناچی با بیان اینکه ما از مردم تهران 
باید به خاطر نبود حمل و نقل عمومی 
مناسب عذرخواهی کنیم، گفت: ناوگان 
حمل و نقل عمومی ما متناسب با حجم 
درخواست مردم نیست. در این زمینه به 
ما اعتراض می شود و این اعتراض هم 
وارد است و باید تالش کنیم این مشکل 
را حل کنیم. دولت هم در این زمینه با 

ما همراهی جدی دارد.
 ۵۰۰ بازسازی  گفت:  تهران  شهردار 
اتوبوس شهری و استفاده از ۱۱۷ مینی 
بوس در شهر و نیز تعدادی اتوبوس دو 
کابین و عقد قرارداد برای ساخت ۵۰۰ 
مینی بوس اقدامات مهمی است که باید 

آن را توسعه دهیم.

پرورش  و  آموزش   سازمان  رئیس 
استثنائی کشور با اشاره به وجود ۲۰ 
مدرسه اوتیسم در کشور گفت:آموزش  
امروز به دنبال عادی سازی  و پرورش 
و یکپارچگی دانش آموزان است و هر 
استان حداقل به یک مدرسه اوتیسم 

نیاز دارد.
مشترک  گردهمایی  در  قدمی  مجید 
مدیران کل و معاونان سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور که در 
با  شد،  برگزار  باهنر  شهید  اردوگاه 
فردی  تفاوت های  به  توجه  بر  تأکید 
افراد، اظهارکرد: سال گذشته ۸۳هزار 
معرفی  سنجش  طرح  در  دیرآموز 
شدند که این نشان می دهد مخاطبان 
ما یکسان نیستند و طیف گسترده ای 
یک  فقط  این  و  می شوند  شامل  را 
فضای  است.  تفاوت ها  از  مصداق 
تفاوت ها  این  با  مواجهه  در  آموزشی 

باید آماده باشد.
وی افزود: دانش آموز دیرآموز در یک 

فضای  یک  با  مناسب  آموزشی  نظام 
پیشرفت  می تواند  شرایط  با  متناسب 

خوبی داشته باشد.
پرورش  و  آموزش   سازمان  رئیس 
اجرای  از  تمجید  با  کشور  استثنایی 
ابتدایی  مدارس  در  توصیفی  طرح 
اظهارکرد: آموزش  و پرورش امروزی به 
سمت ارزیابی های کیفی پیش می رود 
و در طرح توصیفی هم همین موضوع 
و وظیفه  است  قرارگرفته  توجه  مورد 
ما شناسایی دانش آموزان در طرح های 

کیفی است.
قدمی به آمار دانش آموزان با نیازهای 
از  بیش  اظهارکرد:  و  اشاره  ویژه 
ویژه  نیازهای  با  دانش آموز  هزار   ۷۸
دانش آموز  هزار   ۶۷ همچنین  داریم 
تحصیل  تلفیقی  عادی  مدارس  در 

می کنند.
پرورش  و  آموزش   سازمان  رئیس 
آموزش   نگاه  کرد:  تصریح  استثنایی 
سمت  به  پیشرفته  پرورش  و 

تلفیقی سازی است چراکه مدرسه باید 
نمایی از جامعه باشد و خط قرمز ما 
در  نتواند  دانش آموز  که  است  زمانی 

مدرسه عادی تحصیل کند.
اختالالت  موضوع  به  اشاره  با  وی 
یادگیری اظهارکرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد 
دانش آموزان دچار مشکالت اختالل 
دارای  افراد  این  و  هستند  یادگیری 
هوش عادی هستند اما در یک یا دو 
نشان  تحقیقات  دارند.  مشکل   درس 
در  کم سواد  یا  بی سواد  معلم  می دهد 
اختالل  باعث  می تواند  ابتدایی  دوره 
یادگیری شود و به همین دلیل گفته 
می شود معلم دوره ابتدایی باید اصولی 

انتخاب شود.
سازمان  هدف  کرد:  تأکید  قدمی 
با  و  است  آموزشی  عدالت  استثنایی 
توجه به زیر نظام فضا و تجهیزات نظام 
روانشناسی فضا برای دانش آموزان با 

نیازهای ویژه ضرورت دارد.
و  عمومی  روابط  معاونت  گزارش  به 
اطالع رسانی آموزش  و پرورش، رئیس 
استثنایی  پرورش  و  آموزش   سازمان 
با اشاره به مدارس اوتیسم گفت: ۲۰ 
مدرسه اوتیسم در کشور داریم که باید 
تعداد آن به ۳۲ برسد البته در طراحی 
مدارس اوتیسم هم باید به طراحی و 

روانشناسی رنگ توجه شود.

هر استان حداقل به یک 
مدرسه اوتیسم نیاز دارد

خبر

کشف لوازم خانگی قاچاق ۵ میلیاردی 
در بهارستان

قاچاق  خانگی  لوازم  از کشف  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  شهر   نسیم  در  ریال  میلیارد   ۵ ارزش  به 

بهارستان خبر داد.
سردار خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
ارز  و  قاچاق  کاالی  با  مبارزه  ماموران   : گفت  پلیس، 
پلیس آگاهی در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری 
شهر  نسیم  در  انباری  یک  در  قاچاق  خانگی  لوازم 

بالفاصله رسیدگی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در 
بازرسی از انبار مورد نظر ۵۰۰ دستگاه مایکروویو، ۶۸ 
انواع سشوار، همزن برقي، اتوبخار و ساندویچ  دستگاه 
ساز ،چاي ساز قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی را 

کشف کردند.
با  پایان  در  تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرمانده 
میلیارد  کاالهای کشف شده ۵  ارزش  اینکه  به  اشاره 
ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه 
یک قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده روانه 

دادسرا شد.

4

از  استان  انتظامی  فرمانده 
اي  حرفه  سارق   ۲ دستگیري 
اماکن خصوصی در  اسالمشهر 

خبر داد.
پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
محسن  سردار  پلیس،  خبري 
در  داشت:  اظهار  خانچرلی  
سرقت  فقره  چندین  وقوع  پي 
در شهرستان  اماکن خصوصی 
دایره  ماموران  اسالمشهر، 
آگاهي  پلیس  با سرقت  مبارزه 
به  را  موضوع  به  رسیدگي 
صورت ویژه در دستور کار قرار 

دادند.
از  پس  ماموران  افزود:  وی 
با  اطالعاتي  کار  روز  چندین 

خاص  شگردهاي  از  استفاده 
سارقان  از  هایي  پلیسي سرنخ 
به  ها  سرقت  این  اي  حرفه 
شناسایي  با  و  آورده  دست 
طي  متهمان  مخفیگاه 
هماهنگي قضائي آنها را در یک 
دستگیر  غافلگیرانه  عملیات 
غرب  انتظامی  فرمانده  کردند. 
اینکه  با اشاره به  استان تهران 
هاي  بازجویي  در  متهم   ۲ هر 
فني به ۴۸ فقره سرقت اماکن 
در  موتورسیکلت  و  خصوصی 
اعتراف  اسالمشهر  شهرستان 
کرده اند، اظهار داشت: متهمان 
با تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائي شدند.

سارقان حرفه ای در اسالمشهر به دام افتادند انتظامی

شهری

انتظارمردم رصد قضایی فضای مجازی 
وبرخوردباناهنجاری های اجتماعی است

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مهمترین مطالبات 
دستگاه  و  انتظامی  نیروی  دولت،  از  مردم  امروز 
قضایی برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و مفاسد 

به ویژه در فضای مجازی است.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن 
آبه  شینزو  اخیر  دیدار  به  اشاره  با  قضائی  عالی 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با  ژاپن  وزیر  نخست 
آبه  میانجیگری  به  رهبری  معظم  مقام  پاسخ  و 
ترامپ رئیس جمهوری  پیام دونالد  برای رساندن 
ایاالت متحده آمریکا تصریح کرد: پاسخ مقتدرانه و 
عزتمندانه مقام معظم رهبری )حفظه اهلل تعالی( به 
نخست وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک 
پاسخ  همان  ایشان،  بیانات  و  بود  انقالبی  رفتار  و 
و  بالندگی  باعث  که  بود  ایران  بزرگ  ملت  صریح 

افتخار است.
بلکه  ایران  تنها ملت  نه  افزود:  قوه قضائیه  رئیس 
همه ملت های آزاده، به این نوع موضع گیری که 
دارد،  وجود  انقالبی  دیپلماسی  و  عقالنیت  آن  در 
و  بر خرسندی  امر عالوه  این  و  مباهات می کنند 

افتخار، برای همه کارگزاران کشور، بسیار مسئولیت 
بیشتر، در جهت رفع  با کار و تالش  تا  آور است 
گام  مردم  زندگی  از  گره  کردن  باز  و  مشکالت 
بردارند. آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنان خود، یکی 
از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی 
انتظامی و دستگاه قضائی را برخورد با ناهنجاریهای 
اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد 
و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این 
است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، 
متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته 
خود  خلوت  حیاط  و  جوالنگاه  را  عرصه  این  که 
برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و 
امنیت اخالقی مردم می دانند، برخورد جدی کنیم 
و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و 
سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که 
می تواند وسیله ای برای رفع نیازهای مردم، ارتقای 
شهروندان  زندگی  شدن  آسان تر  و  آگاهی  سطح 

باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بر همین اساس، انتظار 

مردم از نیروهای میدانی اعم از نیروی انتظامی و 
نیروهای امنیتی این است که با دستورات قضائی، 
فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد 
از  ناهنجاری ها  و  شرارت ها  با  قانونی  و  موقع  به 
این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم 
و دستگاه های مربوطه نیز باید بسترهای استفاده 
صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی 
الزم را در این عرصه انجام دهند. آیت اهلل رئیسی 
و  دولت  از  مردم  مطالبه  به  اشاره  با  ادامه  در 
دستگاه های امنیتی و قضائی برای برخورد جدی 
با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه 
کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی 
هستیم  مصمم  هم  ما  و  نمی شود  تحمل  جامعه 
و  پرونده ها  به  و سریع  دقیق  که ضمن رسیدگی 
امروز دغدغه مردم هستند، اطالع  موضوعاتی که 
رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده ها انجام 
دهیم تا عالوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، 
پیش  از  بیش  شهروندان  خاطر  امنیت  موجبات 

فراهم شود.

کشف 43 کیلو گرم مواد افیونی در البرز

فرمانده انتظامي استان، از کشف بیش از ۴۳ کیلوحشیش 
در یک عملیات مشترک با پلیس استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سردار محسن 
موادمخدر  پلیس  گفت:  خبر  این  اعالم  با  خانچرلی 
پلیس  با  مشترک  عملیات  یک  در  مالرد  شهرستان 
موادمخدر استان البرز در قالب برنامه هماهنگ شده و 
در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي، موفق به 

کشف ۴۳ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش شدند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: در این عملیات مشترک، 
یک متهم دستگیر و  پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی گردید .
اضافه  پایان  در  تهران  استان  غرب  انتظامي  فرمانده 
و  متخلفان  با  قاطع  برخورد  پلیس  اصلي  اولویت  کرد: 
هنجارشکنان بوده و با همکاري مردم و ارائه برنامه ریزي 
افزایش امنیت  شاهد کاهش ناهنجاري ها و همچنین 

مطلوب در جامعه هستیم.

نیمه دوم خرداد  1398 

باید برای نبود حمل و نقل عمومی مناسب 
از شهروندان عذرخواهی کنیم



اخبار

برنامه های مرتبط با نجات بخشی 
زریوار با فوریت و جدیت اجرا شود

بخشی  نجات  ستاد  جلسه  در  کردستان  استاندار 
تاالب زریوار، تاکید کرد: باید هر برنامه ای که برای 

زریوار داریم به فوریت اجرا شود.
به گزارش اتفاق روز؛ بهمن مرادنیا در این جلسه که 
به عنوان اولین کمیته استانی برنامه مدیریت جامع 
تاالب زریوار برگزار شد، خاطر نشان کرد: این تاالب 
نظر  از  و  دارد  وجود  اینجا  است  خدادادی  نعمتی 
المللی حائز  بین  و  ملی  زیست محیطی، در سطح 

اهمیت است. 
وی افزود: ادامه حیات زریوار به برخورد ما به عنوان 
بحث  در  ضروریستکه  و  دارد  بستگی  آن  با  مردم، 
آلودگی ها و بهره برداری ها بیشتر به آن توجه کنیم.

را  مردم  ایم  نتوانسته  هنوز  ما  داشت:  اذعان  مرانیا 
نسبت به این اثر طبیعی ارزشمند حساس کنیم لذا 
باید با تبلیغات و اطالع رسانی دقیق، مردم را آگاه 

کنیم. 
استفاده  برای  باید  کرد:  تاکید  ادامه  در  استاندار 
راهکار  و  ریزی  برانامه  نعمت  این  از  مردم  صحیح 
فوریت  به  داریم  که  ای  برنامه  هر  و  باشیم  داشته 

اجرایی کنیم تا زریوار بیشتر از این آسیب نبیند. 
وی افزود: طی سال ها، جلسات متعددی برگزار و 
تصمیمات زیادی گرفته شده اما اینها زمانی ارزش 
پیدا می کند که در عرصه اجرا نمود یابد و اجرایی 

شود.
مرادنیا ادامه داد: باید فورین در اجرای برنامه ها را 
با جدیت و حساسیت پیگیری کنیم و اجازه ندهیم 
مردمی که  با قصد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

می خواهند از آن بهره بگیرند، محروم شوند. 
مرادنیا بر لزوم آموزش مردم در حفاظت از این تاالب 
و همچنین جلب مشارکت مردمی در اجرای برنامه 
های مختلف از جمله نجات بخشی زریوار تاکید و 
محیط  مباحث  باشیم  مراقب  باید  کرد:  یادآوری 
زیست را با مباحث سیاسی گره نزنیم و اجازه بهره 

براری سیاسی ندهیم.

کنگره  پایانی  اجالسیه  برگزاری  آستانه  در 
رونمایی  آئین  ملی 5400 شهید کردستان، 
حضور  با  استان  فرهنگی  شهدای  یادمان  از 
و  آموزش  کل  اداره  در  مسئوالن  از  جمعی 

پرورش کردستان برگزار شد. 

برنامه های  راستای  روز، در  اتفاق  به گزارش 
امروز  استان،  شهید   5400 گرامیداشت 
بیت  سپاه  فرماندهی  جانشین  حضور  با 
المقدس کردستان، مدیر کل بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزشای دفاع مقدس استان ، مدیران 

امور  و  بنیاد شهید  و  پرورش  و  آموزش  کل 
ایثارگران، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
آئین  استانی،  از مسئولین  و جمعی  سنندج 
رونمایی از یادمان شهدای فرهنگی استان در 
اداره کل آموزش و پرورش  ساختمان اصلی 

کردستان برگزار شد. 
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: از 
حدود چهار سال پیش بعد از برگزاری کنگره 
برنامه  استان،  در  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
شده  انجام  کنگره  این  برگزاری  برای  ریزی 
است. رشید قربانی، ادامه داد: بعد از تصمیم 
استان  شهید   5400 کنگره  برگزاری  برای 
کردستان، مصوب شد کمیته دانش آموزی و 
فرهنگیان استان تشکیل شود و خوشبختانه 
اکثر  در  به صورت خود جوش  کارگروه  این 

برنامه های فرهنگی پیشقدم بوده است. 
استان کردستان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
فعالیت  و  اقدامات  اهم  تشریح  به  ادامه  در 
های کمیته دانش آموزی و فرهنگیان کنگره 
و  پرداخت  کردستان  استان  شهید   5400
تشکیل 17 کارگروه به منظور پیگیری برنامه 
ها در سطح استان، شهرستان ها و مناطق را 
گفت:  و  کرد  عنوان  کمیته  این  اقدام  اولین 
این کارگروه ها 45 فعالیت را در همین راستا 

انجام داده اند. 
وی برگزاری 415 یادواره شهدای دانش آموز 

در 415 آموزشگاه استان، برگزاری اجالسیه 
متمرکز در  16 شهرستان و منطقه، برگزاری 
اجالسیه استانی به صورت منسجم و عمومی، 
از  تجلیل  منظور  به  بانوان  برگزاری همایش 
فرهنگیان ایثارگر، برگزاری اجالسیه شهدای 
اهم  از  را  وزیر  معاون  باحضور  آموزی  سواد 
از  همچنین  قربانی  برشمرد.  اقدامات  این 
تدوین و تنظیم سرودهای دانش آموزی در 
سطح مدارس استان خبر داد و گفت: فاخر 
در  آموزی  دانش  سرودهای  این  شاخص  و 
انتخاب شده و روز پنج شنبه،  سطح استان 
در زمان برگزاری کنگره نهایی 5400 شهید 
آموزی  دانش  سرود  این  کردستان  استان 
اجرا خواهد شد. وی شرکت پنج هزار دانش 
آموز استان در مسابقات ورزش دانش آموزی 
راستای  در  مهم  برنامه های  از  دیگر  یکی  را 
کنگره 5400 شهید استان عنوان کرد و گفت: 
مسابقات انشاءنویسی، وبالگ نویسی، داستان 
نویسی و قصه نویسی نیز در میان کلیه دانش 
همچنین  قربانی  است.  برگزارشده  آموزان 
با  از 38 آموزشگاه  برداری  بهره  از احداث و 
با  مراکز  این  گذاری  نام  با  دولتی  اعتبارات 
نام و یاد شهدای عزیز خبر داد و خاطرنشان 
آموزشی  های  واحد  درسی  کرد: کالس های 
به  سنندج  خاطر  سلیمان  شهید  اردوگاه  و 

همین نام افتتاح شده است. 

یادمان شهدای فرهنگی استان کردستان 
رونمایی شد

اخبار

تأکید استاندار قزوین بر 
پاسخگویی مسئوالن به رسانه ها

به صورت  قزوین گفت: مسئوالن دستگاه های دولتی  استاندار 
غیرمستقیم منتخب مردم هستند و باید همواره خود را مقابل 

سؤاالت مردم از طریق رسانه ها پاسخگو بدانند.
به گزارش اتفاق روز، عبدالمحمد زاهدی امروز در آئین تکریم 
و معارفه مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین اظهار کرد: 
قضائی،  سیاسی،  غیردولتی،  دولتی،  ازجمله  سازمان ها  همه 
امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برآمده از جامعه بوده و مشتری 
آن ها نیز در جامعه حضور دارند و هیچ کدام یک جزیره جداگانه 
این  به  با توجه  افزود:  نیستند.وی  از جامعه  انتزاعی  و پدیده 
سازمان های  همه  در  منسجم  تشکیالت  یک  وجود  موضوع، 
دولتی و غیردولتی برای برقراری ارتباط میان سازمان و مشتری 
الزم است. زاهدی اضافه کرد: امروزه با حضور رسانه ها امکاناتی 
در اختیار سازمان ها و روابط عمومی ها قرار گرفته که ارتباطات 

خود را با مردم سریع تر و آسان تر برقرار کنند.
از رسانه ها  بی نیاز  امروز  اینکه جامعه  بیان  با  قزوین  استاندار 
نیست، خاطرنشان کرد: سازمان های دولتی نیز به طریق  اولی 
این نیاز را دارند و باید از طریق رسانه ها رضایت مردم را جلب 
کنند. زاهدی ادامه داد: احزاب، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها 
نماینده افکار عمومی هستند و آنچه منعکس می کنند حداقل 

نظر بخشی از جامعه است و باید مسئوالن آن را بپذیرند.
استاندار اظهار کرد: از سوی دیگر مسئوالن دستگاه های دولتی 
به صورت غیرمستقیم منتخب مردم هستند و باید همواره خود 

را مقابل سؤاالت مردم از طریق رسانه ها پاسخگو بدانند.
با اشاره به تشکل های فعال رسانه ای در استان  وی در ادامه 
گفت: کانون صنفی روزنامه نگاران که سابقه طوالنی در کشور 
و  رسانه ها  مشکالت  شکلی  به  نیز  مطبوعات  خانه  و  دارد 

مطبوعات را دنبال می کنند و باید آن ها را تقویت کرد.
زاهدی افزود: شورای روابط عمومی ها نیز علیرغم سابقه کوتاه 
خود در استان قزوین راه اندازی شده است و هم اینک باید همه 
مسئوالن روابط عمومی ها برای انعکاس خدمات دولت و نظام 
به بهترین شکل به مردم کمک کنند.وی با بیان اینکه سواد 
رسانه ای نیز باید در میان مدیران تقویت شود، بیان کرد: بااینکه 
عمر زیادی از تشکیل و فعالیت روابط عمومی ها در دستگاه ها 
می گذرد اما هنوز این نهاد در دستگاه ها مورد بی مهری قرار 

می گیرد و به جایگاه آنان چنان که باید توجه نمی شود.

5استان ها سال دوم - شماره 7

60 درصد تقاطعات و میادین چراغدار کرج به 

دوربین ثبت تخلفات رانندگی مجهز شده اند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: بیش از 60 
درصد میادین و تقاطعات چراغدار کرج به دوربین های ثبت 
تخلفات رانندگی مجهز بوده و از طریق آنها اعمال قانون الزم 

برای متخلفین صورت می گیرد.
محمدرضا احمدی نژاد دراین زمینه اظهار کرد: در حال حاضر 
تیر، شهدا،  از جمله هفت  مهم شهر  تقاطعات  و  میادین  در 
مصباح، کارخانه قند، شرافت و امام حسین )ع( دوربین های 

ثبت تخلفات رانندگی فعال است.
وی ادامه داد: با این اوصاف می توان گفت بیش از 60 درصد 
میادین و تقاطعات چراغدار کرج به دوربین های ثبت تخلفات 
برای  قانون الزم  اعمال  آنها  از طریق  و  بوده  رانندگی مجهز 

متخلفین صورت می گیرد.
وی افزود: به دنبال افزایش گستره فعالیت دوربین های ثبت 
تخلف در کرج هستیم ولی واقعیت این است برای نصب این 
دوربین ها به زیرساخت فیبر نوری نیاز است که تمامی مناطق 
کرج به آن مجهز نیستند.احمدی نژاد ابراز کرد: در حال حاضر 
طریق  از  کرج  دار  دوربین  مسیرهای  در  خودروها  ترددها 
کارشناسان مرکز مانیتورینگ شهرداری کرج رصد و در صورت 
بروز تخلف قبض جریمه برای راننده متخلف صادر و از طریق 

پیامک مبلغ جریمه ارسال می شود.

436 قلم دارو در مراکز 
روستایی کردستان موجود است 

گفت:  کردستان،  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
436 قلم دارو در مراکز روستایی وجود دارد و در 
صورت نیاز بیماران داروهای دیگری را نیز فراهم 

می کنیم.
به گزارش اتفاق روز، انور اسماعیلی روز 28 خرداد  
از  رسانی،  اطالع  شورای  اندیشی  هم  نشست  در 
سفر مدیر عامل بیمه سالمت به استان کردستان 
خبر داد و اظهار کرد: تصمیم بر این شد که تا پایان 
سال جاری تمامی بیمارستان ها و مطب پزشکان را 
به سیستم نسخه نویسی الکترونیکی فعال کنیم 
اما با توجه به آماده بودن زیر ساخت ها، فقط سه 

شهرستان بانه، بیجار و دیواندره فعال نیستند.
وی با اشاره به شروع کار نسخه نویسی الکترونیکی 
بیمارستان کوثر سنندج در چند روزآینده، تصریح 
کرد: در صدد هستیم که پرونده های کاغذیی در 
تمام شهرستان های کردستان را به نسخه نویسی 

الکترونیکی تبدیل کنیم.
مدیر کل بیمه سالمت استان کردستان، با اشاره 
شدن  کمرنگ  و  بیمه  دفترچه های  حذف  به 
کاربرد کاغذ در حوزه سالمت، بیان کرد: در مراکز 
بیمارستان های دولتی، مطب ها، داروخانه ها و پارا 
کلینک های هفت شهرستان استان به صورت فعال 

نسخه نویسی الکترونیکی انجام می گیرد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه 70 درصد از مطالبات 
است،  ها  داروخانه    به  مربوط  خصوصی  بخش 
و  خصوصی  بخش  صورت  دو  به  اعتبارات  افزود: 
دولتی تقسیم شده که در بخش خصوصی مطالبه 

فروردین ماه داروخانه ها را پرداخت کرده ایم.
نویسی  نسخه  شدن  اجرا  با  کرد:  عنوان  وی 
الکترونیکی روند پرداخت مطالبات بیمارستان ها، 

مطب  ها و داروخانه ها زودتر انجام می شود.
مدیر کل بیمه سالمت استان کردستان، با اشاره 
پوشش  تحت  کردستانی ها،  درصد   70 اینکه  به 
بیمه سالمت هستند، ذکر کرد: الکترونیکی کردن 
هزینه  از  بسیاری  که  نویسی موجب شده  نسخه 
های سازمان حذف و مطالبات مراکز طرف قرارداد 

زودتر پرداخت شود.
بیمه شدگان  درصد  اینکه 60  بیان  با  اسماعیلی 
سالمت، بیمه شده روستایی هستند، بیان کرد: با 
انجام بازدیدها، مشخص شده که تمام روستاییان 
فقط بیمه سالمت را دار بوده که در این راستا 122 
مرکز پزشکی به صورت شبانه روزی در روستا به 

مردم خدمت رسانی می کنند.

روستای  در  تولید  رونق  گفت:  زنجان  استاندار 
دوتپه سفلی خدابنده عملیاتی شده است. 

به گزارش اتفاق روز، فتح اهلل حقیقی ظهر امروز 
در دیدار مردمی معاون اول رئیس جمهور با مردم 
دوتپه سفلی، خدابنده و روستای دو تپه سفلی را 
مناطقی ارزشمند دانست و اظهار کرد: این منطقه، 

خاکی حاصل خیز و مردمانی غیور دارد. 
این مسئول ادامه داد: مردم این روستا عالوه  بر 
کشاورزی و دامپروری به مشاغل خانگی مشغول 
اقتصاد  و  تولید  رونق  بارز  نمونه  که  هستند 

مقاومتی است. 
استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  ادامه،  در 
بخش های  از  کشاورزی  کرد:  اظهار  نیز  زنجان 
اقتصادی مهم است که در زنجان اهمیت باالیی 

دارد. 
حسین جعفری با بیان اینکه 18 درصد اشتغال 
 26 داد:  ادامه  است،  کشاورزی  بخش  در  کشور 

از  زنجان  استان  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد 
محل کشاورزی است که این مهم در کشور 12 

درصد است. 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  افزود:  وی 
کشاورزی  حوزه  در  چشم گیری  و  زیاد  اقدامات 
انجام شده است، به طوری  که در استان زنجان 
ضریب مکانیزاسیون از 1.3 درصد به 1.۹8 درصد 
رسیده و زنجان دومین استان مکانیزه کشاورزی 

کشور است.
حوزه  در  اقداماتی  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
نوین  آبیاری  سامانه  به  کشاورزی  اراضی  تجهیز 
انجام شده، به طوری که میانگین تجهیز اراضی 
کشاورزی 25 درصد است که این مهم در استان 

زنجان باالتر است. 
در ادامه، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای 
اسالمی نیز اظهار کرد: در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، مردم شهرستان خدابنده نگران این بودند 

که یک نماینده تعیین شود که همراه دولت باشد 
که چند پروژه برای آن ها اجرایی کند. 

احمد بیگدلی، همراه بودن خود را با دولت مایه 
افتخار عنوان کرد و گفت: باند دوم جاده سلطانیه، 
تخت های  افزایش  و  شهرستان  بیمارستان 
روستاهای  همه  به  گازرسانی  و  بیمارستانی 

شهرستان، از جمله اقدامات صورت گرفته در این 
منطقه است. 

وی همچنین بر بهسازی جاده ترانزیتی جاده ابهر 
به قیدار تاکید کرد و افزود: حل مشکل آب رسانی 
روستا نیز از دیگر موضوعاتی است که درخواست 

داریم حل و فصل شود.

استاندار زنجان عنوان کرد:

عملیاتی شدن رونق تولید در روستاهای خدابنده

فرماندار شهرستان بیجار گفت: بیجار در سال 
گذشته برترین تولید کننده گندم با کیفیت 
و اولین تولید کننده گندم کشور معرفی شد 
و  تالش  سفیر  استراتژیک  محصول  این  که 
همت مردمان گروس است. به گزارش اتفاق 
جلسه  در  ورمقانی  اکبر  علی  مهندس  روز، 
هماهنگی خرید تضمینی گندم که با حضور 
مدیران کل استانی و شهرستانی برگزار شد 
آن  از  حاکی  ها  بینی  پیش  داشت:  اظهار 
است که امسال با توجه بارش های مناسب 
بهاریبیش از 262 هزار تن گندم در شهرستان 
نقاط  از  برخی  در  افزود:  وی  شود.  تولید 
شهرستان به علت برودت سرما احتمال کمی 
می رود که افت تولید گندم محسوس باشد 
که با این همه طبق برآوردهای اولیه بیش از 
از کشاورزان  الی 215 هزار تن گندم   210
بیجاری خیرداری می شود. فرماندار بیجار با 
اشاره به آمادگی تمامی دستگاه های مربوطه 
در بحث خرید تضمینی گندم شهرستان یاد 
آور شد: سیلوهای 50 ، 32و 20 هزار تنی 
روستای  تنی  هزار   50 سیلوی  بیجار،  شهر 
تعاونی  تنی  هزار   45 انبارهای  و  خوخوره 
روستایی و سایر انبارهای روباز در شهرستان 
دارند.  عهده  بر  را  گندم  آوری  وظیفه جمع 
او تاکید کرد: از جمله دغدغه های مدیریتی 
های  محل  گندم،  انبار  بحث  در  شهرستان 
روباز جمع آوری می باشد که باید مسئولین 
مربوطه در زمانی که ظرفیت این انبارها به 
به  گندم  انتقال  به  نسبت  رسید  درصد   50
سیلوها اقدام نمایند. ورمقانی به گالیه گندم 
کاران به افت کیفیت گندم هم اشاره کرد و 
گفت: محاسبه افت گندم بیجار نباید اختالف 
شدید با سایر شهرستان های همجوار داشته 
باشد زیرا کشاورزان در مرحله اول متضرر می 
شوند. وی افزود: بیشترین آسیب و افت گندم 
خودروهای  توسط  بارگیری  و  تخلیه  هنگام 

غیر استاندار است که باید برای کاهش این 
استفاده  استاندارمورد  خودروهای  خسارت، 
نظر  در  دولت  کرد:  تصریح  ورمقانی  گردد. 
دارد هزینه خرید تضمینی گندم را بصورت 
آنی به حساب کشاورزان پرداخت نماید که 
هزینه گندم  این صورت 50 درصد  غیر  در 
خرید  مراکز  دریافت  از  پس  ساعت   24
او یاد آور شد: یکی دیگر  واریز خواهد شد. 
از دغدغه های مهم در فصل برداشت گندم 
در شهرستان بیجار، پرداخت آنی کرایه حمل 
است که شرکت های  داران  کامیون  نقل  و 
ماه   6 تا  پنج  حدود  فارس  خلیج  و  آبادان 
تأخیر در پرداخت هزینه حمل و نقل پارسال 
به کامیون دارن بیجاری دارند. مدیر تنظیم 
بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان 
هم در این جلسه گفت: بحث پرداخت هزینه 
خرید گندم و هزینه حمل بار شرکت آبادان 
به استان کردستان طبق هماهنگی های به 
عمل آمده پیش از برداشت امسال پرداخت 
داشت:  اظهار  حینفی  شهریار  شود.  می 
تن  هزار   302 حدود  با  بیجاری  کشاورزان 
کرده  نام  ثبت  بندی  پهنه  در سامانه  گندم 
ابتدای  هوای  و  آب  شرایط  به  توجه  با  اند، 
از 210 هزار  سال و گزارشات رسیده بیش 
مدیرعامل  شد.  خواهد  خریداری  گندم  تن 
کردستان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت 
است،  استراتژیک  کاالی  یک  گندم  گفت: 
در  کشاورزان  که  است  بندی  پنه  سامانه 
دست  قطع  برای  اند  کرده  نام  ثبت  آنباید 
است.  قاچاق  برای  جو  سود  افراد  و  دالالن 
جمال صالحی اظهار داشت: قیمت تضمینی 
خرید گندم امسال حدود 31 درصد افزایش 
یافته است و گندم امسال کشاورزان کیلویی 
1700 تا 1750 تومان خریداری خواهد شد. 
وی افزود: کرایه حمل بار هم برای کاموین 
و  است  شده  مصوب  ریال  هزار  داران 200 

داشتن  با  تنها  شهرستان  از  گندم  خروج 
امکان  بارنامه  و  مراکز خرید  از  برگه خروج 
به  پرداخت  شد:  آور  یاد  صالحی  پذیراست. 
موقع وجه خرید گندم در حال حاضر یک 
مرحله ای است و هر گونه دریافت هزینه از 
او  است.  داران ممنوع  کامیون  یا  کشاورزان 
ادامه داد: با توجه به اینکه استان کردستان 
آخرین استان در فصل برداشت گندم است، 
بهداشتی  نظر  از  باید  دستگاه های کمباین 
اقدام  الزم  دقت  تجهیزات  کالیبراسیون  و 
استان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  شود. 
کردستان هم در این جلسه گفت: 25 درصد 
اما  میشود  برداشت  بیجار  از  استان  گندم 
امکانات شهرستان در مقایسه با این حجم، 
25 درصد رشد ندارد. پیمان اسکندری اظهار 
داشت: مهم ترین اقتصاد کشور بر روی کشت 
گندم است که پرداخت هزینه خرید گندم 
تضمینی کشاورزان گروسی، سفره اقتصادی 
داد.  تغییر چشمگیری خواهد  را  شهرستان 
وی افزود: 2۹ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی 
در انبارهای تعاونی روستایی داریم که دوبرابر 

ظرفیت ذخیره سازی خرید خواهیم داشت. 
نماینده کامیون داران بیجار هم در ادامه این 
جلسه گفت: زمان پرداخت هزینه حمل بار 
در صورت امکان زمان بندی شود و اختالف 
و  بارگیری  اختالف  کیلوگرم   130 تا   100
در  اصلی  مشکل  که  برسی  باید  بار  تخلیه 
پارسال  ماه  آبان  از  افزود:  وی  است.  کجا 
پرداخت  کامیوندارن  بارگندم  حمل  هزینه 
نشده است که درصورت عدم پرداخت بدهی 
مشکالت جدی برای این قشر آسیب پذیر در 
تامین لوازم یدکی ایجاد خواهد شد. نماینده 
ادوات  قیمت  افزایش  گفت:  هم  کشاورزان 
افزایش  درصد   300 تا   150 از  کشاورزی 
تضمنی  قیمت  که  صورتی  در  است  یافت 
داشته  افزایش  درصد  تنها 30  گندم  خرید 
پرداخت  دیرکرد  علت  به  افزود:  وی  است. 
هزینه خرید گندم، بسیاری از کشاورزان توان 
مالی خرید سم و کود مناسب برای روزهای 
روستاها  از  برخی  در  و  نداشتند  سال  سرد 
مناسب  کیفیت  عدم  علت  به  امسال  گندم 

برداشت نخواهد شد.

گندم بیجار سفیر تالش و همت مردمان گروسی است

نیمه دوم خرداد  1398 

قزوین در طرح جامع سالمت پیشتاز است
در  قزوین  استان  گفت:  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اجرای طرح جامع سالمت قزوین برای افزایش نشاط مردم و 

تقویت سالمت مردم پیشتاز است.
تبیین  نشست  در  مهرام  منوچهر  روز،  اتفاق  گزارش  به 
دستاوردهای طرح جامع سالمت ایران که با حضور استانداران 
برگزار شد، تصریح کرد: کشور عمان  و مدیران کشور عمان 
ایران است که روابط اجتماعی و  از بهترین همسایگان  یکی 

سیاسی این دو کشور همواره دوستانه بوده است.
است  شده  انتخاب  میزبان  به عنوان  قزوین  استان  افزود:  وی 
با  گذشته  سال   13 از   sdh سالمت محور  رویکرد  چراکه 
مشارکت مردمی و دستگاه های اجرایی استان آغاز شد، درواقع 

این رویکرد مبتنی بر مؤلفه های اجتماعی سالمت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: استان قزوین 
دارای یک میلیون و 320 هزار جمعیت است و 65/1 درصد 
مساحت کشور را داراست، قزوین در نزدیکی پایتخت کشور 

قرار دارد و استانی صنعتی و کشاورزی است.
وی با اشاره به طرح جامع سالمت خاطرنشان کرد: در این طرح 
یاد گرفتیم ارکان مدیریتی را تقویت کنیم و بین دستگاه ها هم 
افزاری ایجاد کنیم، همچنین از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 

استفاده کردیم.



 ورزشی
خبر

پیام احساسی برانکو برای هواداران 
پرسپولیس پس از پیوستن به االهلی

سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار پیامی از 
که  کرد  اعالم  برانکو  کرد.  تیم خداحافظی  این  هواداران 
یک تصمیم سخت و غیر ممکن را با جدایی از پرسپولیس 
عنوان سرمربی  به  رسماً  ایوانکوویچ   برانکو  است.  گرفته 
تیم فوتبال االهلی عربستان معرفی شد. برانکو که هواداران 
انتشار  با  نمی کنند،  باور  را  پرسپولیس هنوز جدایی اش 
پیامی رفتن از پرسپولیس را تصمیم سخت و غیر ممکنی 
دانست: »هواداران عزیز ارتش سرخ! با شما پرسپولیس و 
فوتبال ایران خداحافظی می کنم. یک تصمیم سخت و غیر 
ممکن را گرفتم. هیچ زمان ایده آلی برای جدایی وجود 
می ماندیم.  هم  با  زیادی  سالهای  می توانستیم  اگر  ندارد. 
من و همکارانم دانش، تجربه، عشق و اشتیاق خود را برای 
فوتبال  و  باشگاه  تاریخ  موفقیت  و  نتایج  بهترین  کسب 
بی  عشق  و  شما  ساله  چهار  حمایت  گذاشتیم.از  ایران 
را  این عشق  تشکر می کنم.  فنی  کادر  و  برای من  کران 
فراموش نمی کنم. ارتش سرخ ممنون. بابت شکست های 
کم، بازی های بد و یا اشتباهات از شما عذرخواهی می کنم 
ولی همیشه می خواستیم برای شما، باشگاه و فوتبال ایران 

بهترین باشیم. دوستتان دارم. برانکو.«

مربی تیم ملی تکواندو گفت: اعضای تیم ملی در 
مسابقات مختلف با تمام توان مبارزات خوبی را به 
نمایش می گذارند و اینکه گفته می شود مشکل 

بدنسازی دارند، توجیه منطقی ندارد.
علی محمد بسحاق گفت: تیم منتخب دانشجویان 
در  حضور  برای  را  سازی  آماده  پایانی  مراحل 
یونیورسیاد جهانی طی می کنند و تا ۱۲ تیرماه 
به  نفرات  همه  ایتالیاست،  به  اعزام  زمان  که 
شرایط حضور در مسابقات نزدیک خواهند شد. 
البته چند روز هم زمان داریم در محل مسابقات 

دوره تمرینی خود را به اتمام برسانیم.
به نحوه  انتقاد برخی منتقدان  وی در خصوص 
تیم  نتایج  در  آن  تأثیر  و  پوشان  ملی  بدنسازی 
اساس  و  پایه  انتقادات  دست  این  گفت:  ملی 
سه  که  تکواندوکاری  ندارد،  علمی  و  منطقی 
می کند،  مبارزه  وقفه  بدون  راند  چهار  بعضاً  و 
تا آخرین لحظه پا به پای رقیب پیش می رود، 
عنوان  به  باشد.  داشته  بدنی  مشکل  نمی تواند 
مثال برخوداری جوان با آتیه کشورمان در سه 
راند مبارزه خود ۱۳۱ بار به هوگوی رقیب ضربه 
زد، این خود رکوردی دست نیافتنی در رقابتهای 

جهانی بود.
چند ۲۰  در  داد:  ادامه  تکواندو  ملی  تیم  مربی 
طی  را  خوبی  روند  تکواندو  ملی  تیم  اخیر  ماه 
تاکتیکی  و  تکنیکی  فنی،  تغییر  است.  کرده 
عنوان  باید  کل  در  است.  مشهود  تکواندوکاران 
طی  را  خوبی  روند  تکواندو  ملی  تیم  که  کنم 
کسب  برای  ما  تالش  که  سالی  در  و  می کند 
سهمیه های  به  رسیدن  برای  الزم  امتیازات 
المپیک است، می بایست همه خانواده این رشته 

برای کمک به تیم ملی کمک کنند.

بسحاق ادامه داد: تکواندو برای تثبیت در جایگاه 
خود در المپیک دائم در حال تغییر است، این 
تغییرات به پیشرفت تکواندو در سطح گسترده 
منتهی شده و در هر دوره از مسابقات به فاصله 
این  از  نشانه هایی  می تواند  خوبی  به  ماه  چند 
پیشرفت را مشاهده کرد، دیگر نمی توان با یک 
تکنیک یا یک تاکتیک به مدال رسید. گذشت 
زمانی که با بازیکن تک پا قهرمان جهان می شد. 
مبارزات تکواندو را تماشا کنید، تکواندوکار ایستا، 
همان راند اول بازنده است و ما این تغییرات را 
در اعضای تیم ایجاد کردیم و در مبارزات ملی 

به  تاکتیک  و  تکنیک  تنوع  کشورمان  پوشان 
خوبی دیده می شود.

وی ادامه داد: اعضای کادر فنی انتقادپذیر هستند 
اساتید  همه  پذیرای  که  کردیم  عنوان  بارها  و 
راهبردی  نظرات  اردوها  در  با حضور  تا  هستیم 
که  مربی  چگونه  دهند.  قرار  اختیار  در  را  خود 
هیچ بخشی از تمرینات تیم را ندیده چنان انتقاد 
می کند که زحمات چند ماهه همه را برباد انتقاد 
می گیرد. چند ماه قبل در گفتگویی اعالم کرده 
ایران می توانند »دای  بودم که وزن چهارم های 
که  من  گفته  این  دهد،  شکست  را  لی«  هون 

توانایی  از  با پشتوانه شناخت کامل  بدون شک 
با  بود،  بیان شده  تکواندوکاران خوب کشورمان 
تمسخر همان آقایان مواجه شد، ولی دیدیم که 
میرهاشم  توسط  اتفاق  این  »رم«  مسابقات  در 

افتاد.
مربی تیم ملی در پایان گفت: تیم ملی تکواندو 
راه خود را به خوبی پیدا کرده و در این مسیر نیز 
مصمم هستیم با تمام قوا و با سرعت پیش برویم 
و از تمام اساتید و دلسوزان تکواندو می خواهیم، 
به ما کمک کنند این سرعت بیشتر شد و خدای 
ناکرده مانعی برای حرکت رو به جلوی ما نباشند.

انتقادبه مشکالت بدنی منطقی نیست

امید  فوتبال  ملی  تیم  مدیر 
می گوید بازیکنان دورگه زیادی 
به او معرفی می شوند که شخصا 
را  قانونی و سنی آن ها  شرایط 

بررسی می کند.
درباره  با  استیلی  حمید   
فوتبال  امید  ملی  تیم  وضعیت 
ایران، گفت: خوشبختانه اردوی 
بسیار خوبی داشتیم و به مدت 
را  نفرات  کلیه  عملکرد  روز   ۳
فنی  کادر  گرفتیم.  نظر  زیر 
هم از شرایط اردو راضی بودند 
خصوصاً با توجه به اینکه برخی 
دعوت  قباًل  بازیکنان  این  از 
کردیم  سعی  بودند.  نشده 
در  شاغل  بازیکنان  از  بسیاری 
لیگ های دسته اول و دوم حتی 

اردو  این  در  را  امیدها  لیگ 
آن ها  عملکرد  و  کنیم  دعوت 
را مورد ارزیابی قرار بدهیم که 
فکر می کنم موفقیت آمیز بود. 
از  تعدادی  قطعاً  من  نظر  به 
بازیکنانی که در این اردو دیدیم 
و  کنند  کمک  ما  به  می توانند 
فنی  کادر  نیازهای  به  توجه  با 

دعوت می شوند.
امروز  از  کرد:  اضافه  استیلی 
سایر نفرات از لیست دوم وارد 
که  بازیکنانی  می شوند،  اردو 
یک سال است در کنار  تقریباً 
هم هستیم و تجربه حضور در 
بازی های متعدد بین المللی را 
داشته اند. با این وجود حاال و با 
آمدن فرهاد مجیدی هیچ پیش 

و  ندارد  وجود  ذهنی  زمینه 
همه نفرات به خوبی با یکدیگر 
اساس  بر  تا  می شوند  مقایسه 
بهترین ها  داریم  که  نیازی 
تیرماه  در  ما  بعدی  اردوی  به 
دعوت شوند. رقابت در شرایط 
عادالنه وجود دارد و دست کادر 
در  بازیکن  انتخاب  برای  فنی 

پست های مختلف باز است.
در  همچنین  امید  تیم  مدیر 
دورگه  بازیکنان  خصوص 
اروپا  فوتبال  در  شاغل  ایرانی 
خوبی  به  می کنم  فکر  گفت: 
ما  برای  که  کرده ایم  ثابت 
هیچ تفاوتی در این بین وجود 
زیادی  دورگه  بازیکنان  ندارد. 
ابتدا  که  معرفی می شود  ما  به 

را  قانونی و سنی آن ها  شرایط 
بازیکنی  اگر  می کنم.  بررسی 
و  باشد  داشته  را  الزم  شرایط 
عملکردش هم مورد تأیید قرار 
بگیرد هیچ محدودیتی نداریم. 
در اردوهای قبلی هم نفراتی با 
این شرایط دعوت شدند و اینبار 

بازیکن  دو  حضور  شاهد  هم 
دیگر هستیم. اگر باز هم نفراتی 
شرایط  و  کیفیت  که  هستند 
را  آنها  دارند می توانیم  را  الزم 
دعوت کنیم چرا که می خواهیم 
تیم  در  برای حضور  بهترین ها 

امید انتخاب شوند.

محدودیتی برای دعوت از بازیکنان 
دورگه به تیم ملی امید نداریم

خبر

تاج: بیانیه نویسی محرومیت دارد

جدول شماره هفت

پرداخت کمک هزینه به ورزشکارانی که سهمیه المپیک بگیرند

معاون وزیر ورزش گفت: هر ورزشکاری که 
در هر زمان سهمیه المپیک را کسب کند 
ملی  وکمیته  ورزش  وزارت  مصوبه  طبق 
مبلغ  ماه  هر  سال  یک  مدت  به  المپیک 
دریافت  هزینه  کمک  تومان  میلیون   ۵

می کند.
 محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش 
در  ورزش  وزارت  همگانی  و  قهرمانی 
با  فر  سلطانی  مسعود  مشترک  جلسه 
خدا  یاری  به  گفت:  فدراسیون ها  رؤسای 
با پیگیری ها و تالش های بسیار زیادی  و 
که از ابتدای تأسیس وزارت ورزش انجام 
قانون  صاحب  کشور  ورزش  دستگاه  شد، 
شد و قانون وظایف وزارت ورزش و جوانان 
نهایتاً در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
امیدواریم هرچه سریع تر مراحل  و  رسید 
ابالغ آن هم انجام شود تا مالک عمل برای 

همه ارکان وزارتخانه باشد.
مرزی  برون  سفر  هر  از  پس  افزود:  وی 
سرپرستان تیم ها موظف هستند بالفاصله 

مربوطه  فدراسیون  به  را  سفر  گزارش 
دهند.  ارائه  جوانان  و  ورزش  وزارت  و 
همچنین ارسال درخواست برای سفرها به 
انجام  موقع  به  حتماً  مرزی  برون  شورای 

شود.
داورزنی ادامه داد: فدراسیون های ورزشی 
باید با ادارات کل ورزش و جوانان استان ها 
و هیأت های ورزشی به عنوان بازوهای خود 
در تعامل کامل باشند تا کار به حکمیت 

وزارت ورزش و جوانان نکشد.
وی اظهار داشت: هر ورزشکاری که در هر 
زمان سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را کسب کند 
طبق مصوبه وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک از تیر ماه ۹۷ به مدت یک سال 
هر ماه مبلغ ۵ میلیون تومان کمک هزینه 

دریافت می کند.
همگانی  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
وزارت ورزش در پایان گفت: بعد از حادثه 
ناگوار سیل که جامعه ورزش کشور اولین 
داد  انجام  آن  به  را  کمک ها  و  واکنش 

دستگاه های  بسیج  همکاری  با  شد  مقر 
مختلف به ساختن خانه برای سیل زدگان 
بپردازند که سهم دستگاه و جامعه ورزش 
آباد  خرم  در  مسکونی  واحد   ۷۰ کشور 
کمپین  یک  تشکیل  با  امیدواریم  شد. 

از  اعم  ورزش  جامعه  کلیه  کمک  و  ویژه 
ورزشکاران، فدراسیون ها، مربیان و مدیران 
استانی این بار هم جامعه ورزش همچون 
کمک در حادثه سیل روسفید و پیشقدم 

باشد.
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استانی شرایط  تاکید کرد که هر  فوتبال  فدراسیون  رییس 
از  باشد،  نداشته  را  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  میزبانی 
میزبانی محروم خواهد شد و این مهم برای جلوگیری از وقایع 

مشابه فینال جام حذفی انجام خواهد شد.
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال اهمیت برگزاری خوب 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  فوتبال  مسابقات  مشکل  بدون  و 
بدون  ورود  انتظامی بحث  نیروی  با  تصریح کرد: در جلسه 
انتظامی  نیروی  آنها مطرح شد،  ازدحام  بلیت تماشاگران و 
عنوان کرد اگر باز هم تماشاگر ازدحام کند، ما ناچاریم به 
دلیل  همین  به  و  شوند  وارد  ورزشگاه  به  دهیم  اجازه  آنها 
بحث الکترونیکی شدن بلیت بازی ها مطرح شد تا به معضالت 

این چنینی پایان دهیم.
بلیت  که  است  این  حادثه  بدون  مسابقه  الزمه  گفت:  تاج 
فروشی بازی ها به صورت الکترونیکی انجام شود و هر فردی 
در خانه هم بتواند بلیت را تهیه و بر روی صندلی مشخص 
کنترل  هم  بسته  مدار  دوربین های  نصب  با  و  یابد  استقرار 
برای  استانی  هر  دلیل  به همین  گیرد  آنها صورت  حرکات 
برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال باید از این استانداردها 
برخوردار باشد، در غیر این صورت حق میزبانی از آنها گرفته 

خواهد شد.
از مجلس شورای  افزود:  ادامه  در  فوتبال  فدراسیون  رییس 
اسالمی انتظار کمک و حمایت داریم و نمایندگان استان هایی 
بلیت  از جمله  استاندارد  فاقد شرایط  آنها  ورزشگاه های  که 
دوربین های  و  صندلی  گذاری  شماره  الکترونیکی،  فروشی 
مدار بسته و دیگر الزامات مهم است، به جای فشار آوردن 
به فدراسیون، استان ها را برای تجهیز استادیوم ها تشویق و 

حمایت کنند.
مهدی تاج یکی از اقدامات مهم فدراسیون برای جلوگیری از 
بی نظمی ها را پیوست اخالقی و انضباطی قرارداد بازیکنان 
دانست و تصریح کرد: با اضافه شدن این پیوست به قرارداد 
بازیکنان، تخلفات آنها با جریمه های مختلف همراه می شود 
و تماشاگرانی هم که فحاشی کنند، تیم خود را با محرومیت 

تماشاگران مواجه خواهند کرد.
او همچنین گفت: بیانیه نویسی قبل و بعد از مسابقه علیه 
ارکان فدراسیون فوتبال و حریف یا توهین و اعتراض به داور 
و حتی جمع شدن دو بازیکن کنار داور در جریان مسابقه 
مانند خیلی از مسابقات رسمی جهان با محرومیت و جریمه 

روبرو خواهد شد.

افقی:
سلطان  به  ملقب  و  بسطامی  عارف  سطح-  گیری  اندازه  1-واحد 

العارفین
2-نام قدیم اصفهان-  سرانجام- شعبه ای از نژاد سفید

3-شجر- جلوه – استان
4- از قبایل مغول- خبرگزاری دانشجویان- گل بتونه
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ایران گفت:  سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال 
بازی با لبنان را خیلی بد شروع کردیم و بچه ها 

بی رمق بودند.
با  بازی  بعد  حمید شاندیزی در نشست خبری 
لبنان، اظهار کرد: خدا را شکر می کنم که بازی را 
بردیم، برای ما ایرانی ها همیشه آسان ترین بازی، 
سخت ترین بازی در هر تورنمنت می شود و این 
موضوع برای تمامی تیم های ایران صدق می کند 
که معتقدم به شرایط روحی و روانی باز می گردد، 
ما هیچ گاه نتوانستیم خودمان را برای یک بازی 

آسان، سخت آماده کنیم.
او در خصوص بازی آینده ایران با ژاپن در مرحله 
نیمه نهایی، مطرح کرد: به فینال چهارم مقابل 
و  رسیدیم  آسیاست،  بزرگ  قدرت  که  ژاپن 
برنامه ریزی خوبی برای این دیدار داریم. معتقدم 
بچه ها خواهد  فردا فشار کمتری روی  بازی  در 
بود چون خودمان را برای یک بازی سخت آماده 
و  بیفتد  است  ممکن  اتفاقی  هر  البته  کرده ایم؛ 

زیبایی فوتسال به همین چیزهاست.
و  نزدن  گل  بین  فرق  اینکه  بیان  با  شاندیزی 

نرفتن توپ به دروازه زیاد است، اظهار کرد: گل 
برسی،  حریف  دروازه  به  نمی توانی  یعنی  نزدن 
اینکه توپ ها به گل نرود، دستت از زمین  ولی 
و آسمان کوتاه می شود و این موضوعات قانون 
نانوشته فوتسال بوده و زیبایی فوتسال و فوتبال 

هم به چنین چیزهایی است.
در  ایران  سال   ۲۰ زیر  فوتسال  تیم  سرمربی 
خصوص اینکه ایران در وقت های اضافی نمایش 
گل  دریافت  از  بعد  اگر  گفت:  داشت،  بهتری 
تساوی در لحظات پایانی در صورتم نشانه هایی از 

استرس داشتم، بچه ها بازی را می باختند. با توجه 
به جوان بودن، بعد از دریافت گل، بازیکنان بازی 
را از دست رفته می دانستند و هنر کادر فنی بود 
که بچه ها را آرام کرده و به میدان فرستاد که دو 

گل هم به ثمر رساندیم.
وی ادامه داد: بازی را خیلی بد شروع کردیم و 
به بچه ها گفتم خوب گرم  بودیم حتی  بی رمق 
نکردید و دقایقی از بازی از عملکردشان رضایت 
و  آمدیم  خودمان  به  رفته  رفته  ولی  نداشتم، 

بچه ها جدی تر کار کردند. 

شاندیزی: آسان ترین بازی برای فوتسال ایران سخت ترین بازی می شود

رییس کمیته دانش آموزي فدراسیون اسکواش منصوب شد

با حکم رییس فدراسیون اسکواش کشورمان دکتر سعید 
علي آبادي به عنوان رییس کمیته دانش آموزي منصوب 

شد.
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  با  پایدار  ارتباط  پي  در 
فدراسیون ورزش هاي دانش آموزي که از 4 سال قبل با 
رایزني فدراسیون اسکواش انجمن اسکواش وزارت آموزش 
اندازي  راه  اصغرزاده  مجید  دکتر  مسولیت  به  پرورش  و 
شد و فعالیت هایي در این زمینه بصورت پراکنده صورت 
مي گرفت ،  با نشستي که رییس فدراسیون کشورمان با 
دکتر سعید علي آبادي که از خانواده آموزش و پرورش 
بوده و در فدراسیون هاي اسکواش و ژیمناستیک منشا 
و  خود  هاي  برنامه  ارایه  با  است  بوده  زیادي  خدمات 
علي  مریم  و  مازندراني  دکتر  با  خوب  بسیار  هماهنگي 
آبادي دو رییس انجمن اسکواش وزارت آموزش و پرورش 
در بخش دانش آموزان پسر و دختر که با حمایت دکتر 
مهرزاد حمیدي معاون تربیت بدني وزارت متبوع و رییس 
فدراسیون ورزش دانش آموزي دکتر بابویي احکام خود 
را در ابتداي سال جاري دریافت کردند .مسعود سلیماني 
فدراسیون  آموزي  دانش  کمیته  رییس  عنوان  به  را  وي 
اسکواش منصوب کرد تا با شتاب و دقت بیشتر و موثرتري 
برنامه هاي مشارکتي شامل المپیاد و قهرماني هاي کشور 
در  پدل  و  راکتبال  و  اسکواش  توسعه  و  استعدادیابي  و 
اسکواش  هاي  انجمن  روساي  انتصاب  و  کشور  مدارس 
سراسر کشور تسریع شود و بصورت یک کار تیمي حوزه 
اسکواش  فدراسیون  و  پرورش  و  آموزش  هاي  فعالیت 

بخوبي برگزار شود.
براي وي آرزوي توفیق داریم.



استان تهران
گزارش

اهتمام جدی شهرداری در کمک به 
رشد و توسعه گردشگری رباط کریم

جذب  به  مدیران  و  معاونین  با  نشستی  در  کریم،  رباط  شهردار 
گردشگر و توسعه گردشگری شهر رباط کریم تاکید و دیدگاه های 

خود را در این مورد تشریح کرد.
اقدامات  به  اشاره  با  میرزمانی  محمد  ، سید  روز  اتفاق  گزارش  به 
شهرداری در راستای رشد و توسعه گردشگری رباط کریم گفت : با 
توجه به معرفی اماکن تاریخی و مذهبی در معابر شهر با استفاده از 
ابزار های تبلیغاتی خصوصاً بیلبوردهای ورودی شهر در نظر داریم به 
معرفی آثار فرهنگی و اماکن تاریخی و مذهبی پرداخته و راهنمای 

مسیر را برای مسافران وگردشگران ایجاد نمائیم .
وی بر لزوم تدوین برنامه ای برای توسعه گردشگری اشاره کرد و 
گفت : صرف وجود آثار تاریخی در یک شهر باعث جذب گردشگر 
نمی شود و باید برنامه ای راهبردی برای آن تدوین شود تا از طریق 
معرفی جاذبه های گردشگری عالوه بر رسیدن به توسعه پایدار باعث 

رونق اقتصادی شهر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد : هنر این است که سرمایه ها و اعتبارات دولتی را به 
بخش حفظ و مرمت آثار تاریخی جذب نماییم و شهرداری نیز به 
طور تخصصی با احداث پارک های مهمی در جذب گردشگر مفید 

باشد چرا که آیندگان از این امکانات بهره خواهند برد .
میرزمانی همچنین به ظرفیت های مهم فرهنگی ، تاریخی شهر رباط 
کریم پرداخت و گفت : رباط کریم از آثار تاریخی و فرهنگی ویژه 
ای بهره مند است که در کمتر ناحیه ای از استان تهران وجود دارد 
، وجود کاروانسرای سنگی ، جاده قدیم ابریشم ، وجود یخچال های 
قدیمی و باستانی همه این ظرفیت ها موقعیت هایی را برای جذب 

سرمایه فراهم می کند که باید به آن ها رسیدگی شود.
ایشان در پایان ادامه داد : شهرداری آمادگی دارد فعالیت هایی را در 
راستای توسعه اماکن تاریخی و فرهنگی انجام  دهد و با همکاری 
مدیر محترم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهر به صورت مشترک در خصوص ساماندهی، ترمیم و دیگر مسایل 

مربوطه همکاری هایی را انجام دهد .

زودی  به  گفت:  تهران  استاندار 
اعطای  در  تسریع  برای  کارگروهی 
تولیدی  واحدهای  و  صنایع  مجوز 
مربوطه  دستگاه های  از  متشکل 
پایگاه  گزارش  به  شود.  می  تشکیل 
اطالع رسانی استانداری تهران، پنجاه 
گفتگوی  شورای  جلسه  هشتمین  و 
استان،  خصوصی  بخش  و  دولت 
استاندار  محسنی بندپی،  ریاست  به 
امامی امین، معاون  با حضور  و  تهران 
استانداری،  اقتصادی  امور  هماهنگی 
بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری، 
مدیرکل  قاسمی فرزاد،  تهران،  
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
تهران و سایر اعضا شورا در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران  استاندار  شد.   برگزار  استان 
در این نشست، ضمن تاکید بر لزوم 
اهتمام نسبت به حفظ اشتغال موجود، 
و  غیرفعال  بنگاه های  داشت:  اظهار 
راکدی داشتیم و در راستای صیانت 
ستاد  کارگروه  موجود،  اشتغال  از 
تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان 
کرد  اخذ  را  اختیار  این  مالیاتی  امور 
مالیاتی،  بدهی  دارای  واحدهای  که 
ماه،   ۶۰ تا  خود  احیا  برای  بتوانند 
بدهی خود را تقسیط و حتی تا یک 
افزود:  وی  کند.    معوق  را  آن  سال 
با  می توان  را  فعال  نیمه  واحدهای 
اختیارات کارگروه ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید با تحرک به عرصه تولید 
بازگردانده و در حفظ اشتغال موجود، 
نقش قابل توجهی را ایفا کرد.   مقام 
عالی دولت در استان تهران، همچنین 
به  رسیدگی  به  اشاره ای  ادامه،  در 
شعاع  در  صنایع  استقرار  وضعیت 
خاطرنشان  و  داشت  ۱۲۰کیلومتری 
کارخانجات  استقرار  بحث  در  کرد: 
سازمان  کیلومتری،   ۱۲۰ شعاع  در 
مطالعات  استان،  زیست  محیط 
کارشناسی صورت داده و مکاتباتی را 
زیست  از محیط  سازمان حفاظت  با 

به  تا  شده  مقرر  و  داده  انجام  کشور 
زودی، جلسه ای را با حضور رحمانی، 
وزیر صمت و کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست کشور داشته 
و در راستای حل و فصل موانع در این 
محسنی بندپی،  کنیم.    اقدام  حوزه 
عنوان داشت: علم روز دنیا برای رفع 
کرده  ارائه  عملی  راهکار  آالیندگی، 
این  در  مستقر  واحدهای  از  برخی  و 
راستای  در  محدوده،  از  مکانی  بازه 
کاهش آلودگی، اقدام می کنند.    وی 
فرسایشی  از  گالیه  ضمن  همچنین، 

از مجوزها،  شدن روند اعطای برخی 
شدن  زمانبر  متاسفانه،  شد:  یادآور 
واحدها  مجوزهای  از  برخی  اعطای 
کنار  در  اداری  پیچیده  ساختار  و 
گیر  پا  و  دست  قوانین  از  برخی 
دریافت استعالم ها فعالین اقتصادی و 
مواجه  مشکالتی  با  را  سرمایه گذاران 
کرده که به زودی کارگروهی در این 
دستگاه های  از  متشکل  خصوص، 
به  نسبت  و  شده  تشکیل  مربوطه 
اقدام خواهد  تسهیل در روند کنونی 

شد.

کارگروهی برای تسریع در اعطای مجوز 
واحدهای تولیدی تشکیل می شود

به گزارش اتفاق روز، اردوی کوهنوردی با 
حضور  کاویانی شهردار ، صادق جعفری 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس 
ورزش  اداره  مسئول  محمودی  اندیشه، 
ستاد  اعضای   ، اندیشه  شهر  جوانان  و 
از سازمان  امداد  مدیریت بحران ، گروه 
آتش نشانی و با شرکت بیش از ۶۰۰ نفر 
از شهروندان این شهر در کوه های کالک 

استان البرز برگزار شد.
کاویانی  کوهنوردی   اردوی  حاشیه  در 
اظهار کرد : امروز بیش از نیم درصد از 
جمعیت ۱۲۰ هزار نفری شهر اندیشه در 
این اردو حضور داشتند که همچون سایر 
برنامه های فرهنگی ورزشی با استقبال 

خوب و پرشور روبرو شده بود .
وی افزود : در راستای اجرای برنامه های 
ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت 
روحیه ورزشی و همچنین توسعه ورزش 
همگانی بین شهروندان اقدام به برگزاری 
اردوی کوهنوردی کردیم ، چرا که برنامه 

ریزی برای توسعه و فراگیر شدن ورزش 
در همه گروه های جامعه از خردساالن 
گرفته تا بزرگساالن به ویژه ورزش هایی 
که کم هزینه بوده و میتواند عموم مردم 
ورزشی  و  تفریحی  نیاز  شود  شامل  را 

شهروندان شهر اندیشه بوده و است .
ورزش   : کرد  بیان  اندیشه  شهردار 
کوهنوردی یک ورزش همگانی و عمومی 
است که در چند سال اخیر از آن استقبال 
خوبی شده است لذا شهرداری و شورای 
اسالمی شهر اندیشه در این راستا و برای 
تقویت و گسترش برنامه های کوهنوردی 

اهتمام جدی تری را بکار گرفته است .
وی ادامه داد: به همت واحد طرح وبرنامه  
و اداره روابط عمومی شهرداری در کنار 
متنوع  های  برنامه  عمرانی  اقدامات 
بسیاری  اجتماعی  و  ورزشی  و  فرهنگی 
برگزار خواهیم کرد لذا سعی شده تا هر 
ماه یک برنامه شادومتنوع  برگزار کرده و 
اجرایی کنیم چرا که برنامه های گذشته 

ثابت کرده شهروندان قدرشناس اندیشه 
خواهان برپایی این مراسمات هستند و 

استقبال خوبی کردند.
از  یکی  اندیشه  شهر  افزود:  کاویانی 
شهرهای برتر کشور است ، در اواخر تیر 
بانو کلنگ  ماه سال جاری فرهنگسرای 
زنی خواهد شد و همانطور که از نامش 
پیداست این فرهنگسرا اختصاصی بانوان 
گرامی این شهر خواهد بود ، فضای امن 

و ستون  این قشر  برای  آرام  و محیطی 
خانواده ها که نیاز ورزشی شهر نیز بود 
زمان  سریعترین  در  خدا  یاری  به  که 

ممکن به بهره برداری خواهیم رساند.
و  وبرنامه  طرح  واحد  از  پایان  در  وی 
بدنی  وواحدتربیت  عمومی  روابط  اداره 
اردوی  برپایی  در  اندیشه  شهرداری 
کوهنوردی که نشاط اجتماعی را در پی 

داشت قدردانی کرد.

برگزاری اردوی کوهنوردی شهروندان شهر اندیشه
 در کوه های کالك البرز

گزارش

تولد یک  بوستان عظیم دیگر در 
صالحیه

تولد یک  بوستان عظیم دیگر در صالحیه نزدیک است.
به گزارش اتفاق روز، تولد یک  بوستان عظیم دیگر در صالحیه نزدیک است و 
با تحقق این امر، جهش فضاهای سبز و تفریحی محالت نقاوت و حصارچوپان، 
از صفر به ۵۰ هزار متر مربع خواهد رسید. طی شش سال اخیر ، گسترش 
زیرساخت های خدماتی و تفریحی به محالت کم برخوردار شهر صالحیه ادامه 
دارد . پس از اجرای بوستان ۳ هکتاری والیت و گل یاس، شهرداری صالحیه 
نهضت توانمند سازی محالت حصارچوپان و نقاوت را با احداث یک بوستان 

عظیم دیگر در انتهای کوچه قائم ۴ واقع در خیابان نقاوت ادامه می دهد .
سرانه فضای سبز شهر صالحیه در چند سال اخیر به ازای هر نفر با ۶ متر مربع 
جهش مواجه بوده و مجموع فضاهای تفریحی از ۱۰ هکتار طی سال ۹۳ به 
۲۰ هکتار توسعه داده شده است و باید از آن بعنوان یک رکورد عمرانی در 
تاریخ شهرستان بهارستان یاد کرد .گفتنی است بوستان  خطی ۱۰ هکتاری 
نهج البالغه از دیگر رویکردهای خالقانه شهرداری صالحیه در تبدیل رودخانه 
ای سیاه آب به محدوده ای تفرجگاهی است و بعنوان شیوه ای در نواحی هم 

شکل استان تهران پیگیری و اجرا می شود .
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مردمداری و مردم محوری سرلوحه کاری 
مسئوالن باشد

به  شهرپرند  تحویل  کارگروه  در  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
شهرداری گفت: نقطه عطف این نشست یکصدایی شرکت عمران با 
شورای شهر پرند در مسیر توسعه و آبادانی است. به گزارش روابط 
عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم، سید مهدی ساداتی فرماندار 
رباط کریم در کارگروه تحویل شهر پرند که با حضور حجت االسالم 
و  شهر  شورای  اعضای  و  شهردار   ، جمعه  امام  پاشاکی  والمسلمین 
همچنین مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت عمران برگزار شد ، ضمن 
قدردانی از این همدلی بین اعضای شورای شهر وهیأت مدیره شرکت 
عمران ، یکصدایی را عامل توسعه پرند دانست و اظهار داشت:  روح 
سازندگی و امید در آینده شهر پرند بعنوانی شهری پویا وجود دارد که 

می تواند انگیزه خوبی برای پیشرفت باشد.
نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم در ادامه مردم را صاحبان 
اصلی این نظام برشمرد و تاکید کرد: همه مسئوالن خدمتگزاران مردم 

هستند و مردم داری و مردم محوری سرلوحه کاری قرار گیرد.
ساداتی با اشاره به رونمایی از سند تحویل شهر توسط مسئوالن استانی 
تاکید کرد:  امروز شهردار واعضای شورای شهر و همچنین مدیر عامل 
و هیأت مدیره شرکت عمران گامی اساسی در مدیریت واحد شهری 
برداشته و بزودی سند مدیریت واحد با حضور مسئوالن استانی تحویل 

شهرداری میگردد که موجب تحول در شهر پرند است. 

انجام تست فشارخون از پرسنل خدمات شهر
و سازمانهای تابعه

به گزارش اتفاق روز؛ در راستای ارتقای سالمت و کنترل به موقع و 
همچنین پیشگیری از بیماری فشار خون باهماهنگی معاونت خدمات 
شهر و امور مناطق و باهمکاری واحدبهداشت و درمان ازپرسنل خدمات 
شهر و سازمانهای تابعه و معاونت عمران تست فشار خون  بعمل آمد.

خانجانی : مبارزه با قاچاق کاال باید در خدمت 

رونق تولید قرار گیرد

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان گفت : قاچاق کاال یکی از 
با قاچاق  برنامه های مبارزه  و  تولید است  ترین موانع رونق  اساسی 
 ، روز  اتفاق  گزارش  به  گیرد.  قرار  تولید  رونق  خدمت  در  باید  کاال 
مجتبی خانجانی در سومین جلسه کمیسیون مبارزه باقاچاق کاال و ارز 
شهرستان بهارستان که صبح امروز برگزار شد ، اظهار داشت : آثار شوم 
قاچاق کاال بر اقتصاد کشور طی سال های گذشته مشهود است و یکی 

از عوامل رکود تولید در کشور ، قاچاق کاال بوده است .
وی افزود :  وقتی کاالی ارزان قیمت  و بی کیفیت بدون پرداخت حقوق  
گمرکی و دولتی از مبادی غیررسمی وارد کشور شود،  میزان تقاضای 
تولیدات داخلی کاسته و به دنبال آن تولید هم دچار اختالل می شود، 

برای رونق تولید باید باقاطعیت با قاچاق کاال مبارزه شود .
بهارستان  شهرستان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  رئیس   
ادامه داد : نظارت بر انبارها و سوله های موجود در شهرستان یکی از 

مهمترین اقدامات برای پیشگیری از قاچاق کاالست .
خانجانی با اشاره به فرارسیدن فصل برداشت گندم در کشور خاطرنشان 
کرد  : موضوع قاچاق گندم به عنوان یک کاالی استراتژیک می تواند 
عالوه بر آسیبهای اقتصادی ، تبعات امنیتی و اجتماعی در پی داشته 
باشد . بر این اساس جلوگیری از قاچاق گندم در شهرستان باید مورد 

توجه قرار گیرد .

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
پروژه  دو  افتتاح  مراسم  در  شهریار 
شیوه  گفت:  فردوسیه  در  کشاورزی 
شهریار  شهرستان  در  کشاورزی  توسعه 
برای ما اهمیت فراوانی دارد و توقع داریم 
مسئولین مرتبط، صاحبان صنایع تبدیلی 
را  الزم  همکاری  شهرستان  کشاورزان  و 
به  روز؛  اتفاق  گزارش  به  باشند.  داشته 
مناسبت هفته جهاد کشاورزی و همزمان 
به  کشاورزی  جهاد  تاسیس  سالروز  با 
فرمان حضرت امام خیمینی)ره(، با حضور 
شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس  شهریار، 
و  شهردار  مرکزی،  بخشدار  شهرستان، 
جمعی  و  فردوسیه  شهر  اسالمی  شورای 
دیگر از مسئولین، دو پروژه طرح آبیاری 
گلخانه  مجتمع  و  تجمیعی  فشار  تحت 
ای پارس به چین در روستای یوسف آباد 

صیرفی فردوسیه افتتاح شد.
افتتاحیه  مراسم  در  گزارش؛  این  بر  بنا 
فرماندار  طاهری  مهندس  ها،  پروژه  این 
جهاد  هفته  تبریک  با  شهریار  شهرستان 
کشاورزی به تمامی تالشگران این عرصه، 
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  تقدیر  با 
موضوع  کشاورزی،  های  پروژه  خصوص 
کشاورزی شهرستان شهریار را در آمایش 
سرزمینی حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: 

کشاورزی  به  ویژه  نگاهی  تهران  استان 
ما میبایست ضمن صرفه  شهریار دارد و 
آبهای  کشاورزی،  آب  مصارف  در  جویی 
زیر زمینی را کنترل کنیم که استفاده از 
پساب های تصفیه شده و طرح آبیاری از 
آبهای سطحی در دستور کار قرار گرفته 

است.
بر خارح سازی  تاکید  با  فرماندار شهریار 
های  سفره  از  که  عمیقی  آب  های  چاه 
زیر زمینی اظهار داشت: برای تحقق این 
امر همکاری مسئولین، شوراها و مردم را 
همدیگر  اتفاق  به  بتوانیم  که  خواستاریم 
آب،  درست  مدیریت  و  جویی  صرفه  با 
برداشت بهینه ای از محصوالت داشته و 
ارتقای سطح کشاورزی شهرستان را شاهد 

باشیم.
تکمیل  بندی  جمع  از  طاهری  مهندس 
در شهرستان  کشاورزی  پروژه حوزه   ۱۰
داشت: درصدی  بیان  و  داد  شهریار خبر 
از مبالغ مورد نیاز این پروژه ها با کمک 
مردم تخصیص داده شده و در نظر داریم 

در روند اجرایی آنها تسریع ایجاد کنیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار 
مبنی  دولت  های  سیاست  به  اشاره  با 
تشویق  و  ای  گلخانه  کشت  ترویج  بر 
کرد:  خاطرنشان  امر،  این  به  کشاورزان 
میبایست ۵۰ هکتار در سطح شهرستان 

کشت گلخانه ای داشته باشیم که در سه 
توانستیم حدود ۸  اول سال جاری  ماهه 
هکتار آنرا محقق کنیم که در مجموع به 
۶۳ هکتار میرسد و لذا الزم است با حمایت 
های صورت گرفته توسط دولت محترم تا 
پایان سال این رقم به ۱۰۰ برسد. فرماندار 
شهرستان شهریار با بیان اینکه توقع داریم 
به اندازه میزان آب برداشتی و زمین های 
های  کشت  برای  شهرستان،  در  موجود 
مختلف گلخانه ایجاد شود در ادامه افزود: 
به  مناسبی  اعتبارات  و  ها خوب  حمایت 
این امر اختصاص داده شده که امیدواریم 
روند توسعه گلخانه ها نسبت به گذشته 

سرعت بیشتری پیدا کند.
وی با تاکید بر استفاده کشاوزران از حق 
تصریح  شهرستان  در  موجود  های  آب 

در  کشاورزی  توسعه  شیوه  و  نوع  کرد: 
شهریار از اهمیت باالیی برخوردار بوده و 
مورد توجه است لذا الزم است مسئولین، 
صنایع تبدیلی و کشاورزان عزیز همراهی 
جهت  در  را  نیاز  مورد  های  همکاری  و 
تحقق برنامه توسعه شهرستان بکار ببندد.

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
زیر  آبهای  سطح  خصوص  در  شهریار 
زمینی شهریار افزود: سال گذشته سطح 
آبهای زیر زمینی تا ۲۵۰ متر تخمین زده 
تغذیه های  و  ها  بارش  با  امسال  اما  شد 
مصنوعی انجام شده، سطح آب بهبود پیدا 
کرده اما به هر صورت باید برداشت از این 
آبها را به حداقل میزان ممکن برسانیم و 
مسدود  و  شناسایی  مجاز  غیر  های  چاه 

شود.

اهمیت شیوه توسعه کشاورزی در شهرستان شهریار

دست پر شهردار قرچک برای هر فصل سال

پروژه های فرهنگی، ورزشی و عمرانی در دست  اتفاق روز،  به گزارش 
قرچک  فهیم  و  خوب  مردم  برای  را  خوش  روزهای  نوید  که  احداث 

می دهد.
وجود  قرچک  شهرداری  عمرانی  اقدامات  این  در  تأمل  قابل  نکته  دو 
مراکز  و  به مرکز و حاشیه شهر  توجه  و  پراکندگی مناسب  اول  دارد، 
کم برخوردار و دوم احداث دو سوله بحران که کمک شایان توجه ای 
به اقدامات شهرداری در مدیریت بحران خواهد کرد که با تقویت واحد 
در  قرچک  کیفیت خدمات شهرداری  افزایش  شاهد  بحران شهرداری 

مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی خواهد داشت.
خبر خوب دیگر تبدیل سوله انبار فعلی شهرداری قرچک در مرکز شهر 
واقع در روبروی مسجد جامع به سالن ورزشی ویژه خواهران و انتقال 
سکوی زباله از انتهای خیابان مخابرات به خارج از شهر و تبدیل این 

فضای وسیع به مکان ورزشی فرهنگی است.
گفتنی است، محسن خرمی شریف شهردار قرچک باهدف گذاری مناسب 
در تعریف و احداث پروژه های شهری سعی در پاسخگویی به نیازهای 
شهر و شهروندان دارد و پروژه طالیی ویژه وی، کمربندی شمالی قرچک 

است که امیدواریم طی روزهای آینده کلنگ آن به زمین بخورد.
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بیمارستان  مشکالت  به  اشاره  با  بهداشت،  وزیر 
های دولتی، از وزیر رفاه خواست حداقل مطالبات 

۱۷ ماهه وزارت بهداشت را پرداخت کنند.
 دوره ملی توانمندسازی رؤسای بیمارستان های 
کشور،  پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها 
در  بهداشت،  وزیر  حضور  با  شنبه  سه  صبح 
کرد.سعید  کار  به  آغاز  رازی  همایش های  مرکز 
توانمندی های  به  اشاره  با  بهداشت،  وزیر  نمکی 
زیرساخت های سالمت  تقویت  و  ایجاد  در  ایران 
افزود:  کشور،  درمان  و  بهداشت  شبکه  وجود  و 
امروز هیچ نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور 
کشور  از  بیرون  به  ارائه خدمات،  برای  و  نداریم 
دست دراز نمی کنیم.وی با بیان اینکه طرح تحول 
توسعه  در  زیادی  موفقیت های  سالمت  نظام 
زیرساخت های حوزه سالمت به ویژه در مناطق 
محروم و مرزی داشته است، ادامه داد: منتقدان 
وارد  سالمت  تحول  طرح  به  انتقاداتی  منصف، 
کاهش  در  موفقیت هایی  طرح  این  اما  می کنند 
در  پزشکان  ماندگاری  مردم،  جیب  از  پرداختی 
مناطق محروم و توسعه زیرساخت ها داشته است.

نمکی تاکید کرد: هدف ما این است که به جای 
ایجاد بخش های ویژه در بیمارستان ها، بر کنترل 
و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تمرکز کنیم 
خون،  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح  اجرای  که 
خوبی  بسیار  مشارکت  که  است  آن  از  نمونه ای 
باید  بنابراین  است،  این طرح شکل گرفته  برای 
از بیماری  بیمار پرفشاری خون  کاری کنیم که 
قرار  درمان  و  مراقبت  تحت  و  شود  مطلع  خود 

گیرد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: با هزینه ایجاد یکی دو 

می توانیم  ویژه  بخش های  در  بیمارستانی  تخت 
این  وجود  از  را  استان  دو  یا  یک  حداقل  مردم 
برای  که  مولد  انسان های  تا  کنیم  آگاه  بیماری 

کشور خلق ثروت می کنند، حفظ شوند.
نمکی با اشاره به وجود تنش ها و چالش های اداره 
رفع  برای  روز  و  شب  بنده  گفت:  بیمارستان ها، 
جنجال  اهل  اما  خورم،  می  غصه  مشکالت  این 
آفرینی نیستم و حتماً با منطق و استدالل، امور و 
مسائل را پیگیری می کنم. اما از هفته های آینده، 
۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات وزارت بهداشت 
و  نقدی  صورت  به  اجتماعی،  تأمین  سازمان  از 
کار  در  گشایشی  تا  می شود  پرداخت  اوراق،  نه 
خطاب  بهداشت  شود.وزیر  ایجاد  بیمارستان ها 
به  بنده  بدانید  گفت:  بیمارستان ها،  رؤسای  به 
هستم  تالش  در  وقفه  بی  بهداشت  وزیر  عنوان 
اما  کنم،  برطرف  را  سالمت  نظام  مشکالت  تا 
بیمارستانی که ۵۰۰ میلیارد مطالبه دارد با وجود 
مدیری صبور، دلسوز و مهربان، اداره می شود و به 
وزیر رفاه گفتم نمی دانید چه گوهرهای نازنینی 
می کنند.  خدمت  مردم  به  بهداشت  وزارت  در 
حداقل مطالبات ۱۷ ماهه ما را پرداخت کنید که 
رئیس جمهور به شدت دستور پیگیری داد و در 
این زمینه کمیته سه نفره تشکیل و مسئول حل 
نظام  مشکالت  از  یکی  است.وی،  مشکالت  این 
انسانی  نیروی  را کمبود  بیمارستان ها  و  سالمت 
دانست و افزود: پیگیری های الزم برای اخذ مجوز 
انجام  بهداشت  نفر در وزارت  استخدام ۲۰ هزار 
شد و برای بکارگیری ۱۰ هزار نفر از آنها به زودی 
آگهی منتشر خواهد شد و ۱۰ هزار نفر دیگر نیز 

در نیمه دوم سال، استخدام می شوند.

وزارت رفاه مطالبات ۱۷ ماهه 
ما را بدهد

آغاز مقابله با ملخ ها در تهران

حفظ و نگهداری تاالب 
از  یکی  عنوان  به  ها 
امن  زیستگاه های 
از  جانوران  و  گیاهان 
مسائلی  ترین  اصلی 
و  فعاالن  که  است 
محیط  به  عالقمندان 
سال  چند  در  زیست 

اخیر به آن نگاه ویژه ای داشته اند.
 تاالب ها یکی از شاهکارهای خلقت بوده 
که عالوه بر تأمین امنیت زندگی گیاهان 
رفاه  تأمین  برای  امن  جانوران محلی  و 
و آرامش مردم نیز هستند، این درحالی 
است که برخی از مردم تاالب ها را اراضی 
محل  که  می دانند  فایده ای  بی  و  مضر 
بیماری  ناقل  تجمع جانوران و حشرات 

به انسان است.
با  زیستگاه هایی  تاالب ها 
در  زیستی  تولید  بیش ترین 
جهان هستند که دارای ارزش 
ویژه  به  گونه ها  برای  زیادی 
نابودی  معرض  در  گونه های 
منبعی  زیستگاه  این  هستند. 
برای تأمین علوفه دام ها و مواد 
بهترین  از  یکی  و  انسان های  پروتئینی 

تفرجگاه های کشور بوده است.
مواد  ورود  که  است  حالی  در  این 
کاهش  و  خشکسالی  بروز  و  شیمیایی 
این بوم  از جمله عوامل تهدید  بارش ها 
سازگان در سال های اخیر بوده و موجب 
نگرانی فعاالن حوزه محیط زیست شده 

است. 

بهار تاالب های کشور با
 بارش های اخیر شکوفا شد
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بسیج جامعه پزشکی محلی برای هم افزایی و وحدت در نظام سالمتسالمت
گفت:  پزشکی  جامعه  بسیج  سابق  رئیس 
بسیج جامعه پزشکی محلی برای هم افزایی 
و وحدت در حوزه بهداشت و درمان است 

و در عمل نیاز به مدیریت چالش ها دارد.
 مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه 
پزشکی کشور  در محل همایش های رازی 

برگزار شد.
مسئول  زاده  رئیس  محمد  مراسم  این  در 
سابق بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: از 
تمامی اعضا بسیج پزشکی کشور، مسئولین 
کشوری، لشکری و تمام دستگاه ها تشکر 

می کنم.
پزشکی  جامعه  بسیج  مجموعه  افزود:  وی 
بسیار پر ظرفیت است و متاسفانه ذهن ما از 
توانایی های این ارگان همیشه عقب تر بوده 
است. طی سال های اخیر نیز تالش شده 
از آن در حوزه  یابد و  ارتقا  تا این ظرفیت 

بهداشت و درمان استفاده شود.
رئیس زاده با اشاره به برخی اقدامات انجام 
شده در این نهاد طی سال های اخیر، عنوان 
جبهه  در  رسانی  خدمت  حوزه  در  کرد: 
به  را  درمانی  تیم   ۲۰۰ از  بیش  مقاومت 
کردیم.  اعزام  مقاومت  های  جبهه  مناطق 
انجمن پزشکان مسلمان بدون مرز ایجاد و 
از جمله  از کشور  به خارج  تیم  حدود ۶۰ 

فلسطین اعزام شد.
وی ادامه داد: در داخل کشور نیز حدود ۳۶ 

میلیون و ۹۰۰ هزار خدمات متعدد 
به هموطنان ارائه شد که فعالیت در 
مناطق محروم و برپایی بیمارستان 
های صحرایی از جمله مصادیق آن 

است.
وی افزود: خدمت رسانی در مناطق 
دیگر  از  نیز  اربعین  و  زده  سیل 
بحث  در  است.  انجام شده  اقدامات 
هیت  جمله  از  مواردی  نیز  علمی 
های اندیشه ورز، اعطای جایزه شهید 
دکتر رهنمون، برگزاری کنگره های 
سالمت و راه اندازی پژوهشکده های 
شده  انجام  امور  جمله  از  مجازی 
طی ۸ سال گذشته است. در حوزه 
فرهنگی نیز بالغ بر ۳۰ کتاب درباره 

پزشکان شهید منتشر شده است.
رئیس زاده عنوان کرد: بسیج جامعه پزشکی 
مرکزی برای هم افزایی و وحدت در حوزه 
به  نیاز  بهداشت و درمان است و در عمل 

مدیریت چالش ها دارد.
وی در پایان برای رئیس جدید بسیج جامعه 

پزشکی آرزو توفیق و موفقیت کرد.
در ابتدای این مراسم ایرج حریرچی معاون 
زحمات  از  تشکر  ضمن  بهداشت  وزارت 
بسیج  سابق  مسئول  زاده  رئیس  محمد 

جامعه پزشکی کشور تشکر کرد.
وی افزود: با توجه به وضعیت کشور که نیاز 

تمامی  از  دارد،  دستگاه ها  تمام  همدلی  به 
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  فعال  افراد 
تورم  به  توجه  با  می کنیم.  یاری  تقاضای 
اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، 
طبیعی است که مردم در این شرایط اغلب 
زندگی  عادی  روند  در  را  خود  هزینه های 
خالصه کرده و میزان فراگیری آموزش ها و 
مراجعه به مراکز درمانی کاهش می یابد. در 
نتیجه بنده درخواست می کنم که در درجه 
اول به اقشار فقیر و متوسط در مراجعه به 
پزشک یا تهیه نسخه کمک شود. به طوری 
درصد  الی ۳۰  نیز ۲۵  در حال حاضر  که 
مراجعات مردم به داروخانه ها، بدون نسخه 

پزشک است.
حریرچی افزود: یکی از مهم ترین حوزه های 
نظام  به  نظام و حکومت  از  رضایت مندی 
میانگین  طور  به  و  دارد  بستگی  سالمت 
درمانی  مراکز  به  بار   ۱۰.۳ ساالنه  فرد  هر 
مراجعه می کند. طبیعی است که در شرایط 
کنونی، ایجاد رضایت در مردم بسیار کلیدی 
و اساسی است. زیرا بهترین مسیر افزایش 
رضایت اجتماعی، ارتقا حوزه سالمت است 
به همین منظور خاضعانه از حکومت، نظام، 
بسیج و دیگر دستگاه ها می خواهیم در این 
مردم  سالمت  به  رسیدگی  برای  و  حوزه 

اقدام کنند.

بازدید  ضمن  تقوی نژاد،  کامل  سید 
بیمارستان  کبد  پیوند  بخش  از 
امام خمینی )ره( که با ۱۶ تخت فعال و 
۴ تخت مراقبت های ویژه در حال ارائه 
خدمات است، با اشاره به شرایط خاص 
بیمارستان،  این  به  مراجعه کنندگان 
و  مشکالت  حل  دارم  اعتقاد  گفت: 
طرح  نیازمند  بیمارستان  چالش های 
جامعی است، ولی در کنار آن می توان 
تا  و  بیشتر  سرعت  با  را  موارد  برخی 
افزود:  پایان سال جاری، رفع کرد.وی 

با وجود تمام تنگناهای مالی در وزارت 
بهداشت، بخشی از مشکالت، چالش ها 
و نارسایی های موجود، با بودجه فعلی 
قابل رفع است.معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت با اشاره به تاکید 
وزیر بهداشت برای تسریع در تکمیل 
این پروژه تصریح کرد: برای این منظور، 
مشارکت  دولتی،  غیر  بخش  همکاری 
و  منابع  جذب  خصوصی،  و  عمومی 
استفاده  و  سالمت  خّیران  خدمات 
جمله  از  کشور  ظرفیت های  تمام  از 

منابع بانکی، با توجه به محدودیت های 
نظر  برنامه های مورد  از  بودجه دولت، 
برای تسریع در افتتاح این پروژه خواهد 

بود.

ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان
نوشتار ۹۴5 تختخوابی پایتخت

سمپوزیوم  هفتمین  علمی  دبیر 
ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار، 
گفت: خودمراقبتی، راهکاری برای 
کاهش  و  بیماری ها  از  پیشگیری 
و  بستری  از  ناشی  های  هزینه 

توانبخشی است.
داشت:  اظهار  شکیبازاده،  الهام 
دوم  چهارشنبه  سمپوزیوم  این 
جهانی  روز  با  مصادف   ۹۸ مرداد 
خودمراقبتی در تاالر امام خمینی 
امام  بیمارستانی  مجتمع  در  واقع 

خمینی برگزار می شود.
سمپوزیوم  این  در  افزود:  وی 
مباحث  و  دستاوردها  جدیدترین 
با  خودمراقبتی  حوزه  در  علمی 
صاحبنظران  و  اساتید  حضور 
خواهد  قرار  بحث  مورد  برجسته 

گرفت.
آگاهی،  داد: خود  ادامه  شکیبازاده 
راهنماهای  و  سالمت  سواد 
بیمار،  به  آموزش  خودمراقبتی، 
خودمراقبتی  و  سالمت  آموزش 
خود  مجازی،  فضای  و  رسانه  در 
خود  روان،  سالمت  و  مراقبتی 
خود  معنوی،  سالمت  و  مراقبتی 
اجتماعی،  سالمت  و  مراقبتی 

گرهای  تسهیل  و  موانع  همچنین 
اقتصاد  خودمراقبتی،  اجرای 
خود  در  سیاست گذاری  و  سالمت 
حوادث  در  خودمراقبتی  مراقبتی، 
و بالیا و نقش سازمان های مردم 
آموزش  و  مراقبتی  خود  در  نهاد 
بیمار از جمله محورهای اصلی این 

سمپوزیوم است.
سمپوزیوم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محور  سه  در  خودمراقبتی 
و  روانی  سالمت  جسمی،  سالمت 
معنوی و سالمت اجتماعی برگزار 
بخش  در  داشت:  بیان  می شود، 
متقاضیان  رویداد،  این  جشنواره 
جشنواره  در  شرکت  شرایط  واجد 
حقوقی  و  حقیقی  افراد  شامل 
بیمارستان ها  دانشگاه ها،  با  مرتبط 
درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  و 
انجمن های  تحقیقاتی،  مراکز 
بنیان،  دانش  شرکت های  علمی، 
سالمت  مردم نهاد  سازمان های 
عرضه  و  تولید  مراکز  و  محور 
همچنین  و  مرتبط  محصوالت 
ذیربط  هنرمندان  و  عالقه مندان 
می توانند آثار خود را به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.

خودمراقبتی و آموزش بیمار ارتباط 
مستقیم با اقتصاد سالمت دارد گزارش

چاپخانه گل آذین
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