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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

المثل ها و سخنان حکمت آمیز فروانی  در زبان و ادبیات شیرین فارسی ضرب 
هست که به طور طعنه آمیزی بر »نقش پول« در »رفع مشکالت بزرگ« تأکید 
می کند، ضرب المثل هایی که حکایت حال این روزهای بن سلمان، ولیعهد جوان 
سعودی است که هر چند بر اساس گزارش سازمان ملل، نقش اساسی وی در قتل 
جمال خاشقچی، روزنامه نامه منتقد سعودی بر همگان آشکار شده، اما به لطف 
پترودالرهای کشورش که بی مالحظه آنها را در هر کجا الزم باشد، خرج می کند،  
فعال در مجامع بین المللی در حال جوالن دادن است و نگذاشته در مناسباتش با 

جامعه جهانی و سران کشورها آب از آب تکان بخورد. 
شاید برای طرفداران حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه و روزنامه نگاران منتقد جای 
شگفتی باشد که در عکسهای یادگاری نشست اخیر گروه بیست، بن سلمان با لبی 
خندان در حالی در ردیف اول ایستاده بود که در یک طرف او رییس جمهور آمریکا 
و در طرف دیگر نخست وزیر کشور میزبان یعنی ژاپن ایستاده بود و هیچ کس هم 
به روی خودش نمی آورد که او همان کسی است که دستور قتل فجیع و مثله 
کردن یک روزنامه نگار را در ساختمان کنسولگری عربستان در ترکیه داده، اما قطعا 
این تصاویر برای وجدانهای بیدار گویای ماهیت تلخ و غیر انسانی روابط بین الملل 

و تداوم ضعف اجرایی حقوق بین الملل هستند.  
حمایت پوتین از میزبانی عربستان برای نشست آتی این گروه و دفاع ترامپ از 
تداوم روابط آمریکا با عربستان علی رغم انتشار گزارش سازمان ملل در مورد قتل 
خاشقچی تنها با این استدالل که عربستان از ما سالح می خرد و برای مردم آمریکا 
ایجاد اشتغال می کند، از دیگر چهره های این نشست بود که به طور مرتب ضرب 
المثل هایی همچون »پول بده و سر سبیل شاه ناقاره بزن« را تداعی می کرد. اما 
حضور بی دغدغه بن سلمان و حمایت سران کشورهای حاضر از وی، تنها وجه 

اعجاب برانگیز نشست گروه 20 امسال نبود. 
روابط روسای جمهور ترکیه و امریکا و چین و آمریکا هم از شگفتی های نشست 
امسال بود. در شرایطی که در ماههای اخیر اختالفات ترکیه و آمریکا به خاطر 
تصمیم آنکارا برای خرید سامانه موشکی اس ۴00 روسیه به اوج خود رسیده بود 
و ترامپ بارها این کشور را به تحریم و تعلیق همکاری دو کشور در پروژه عظیم 
طراحی و ساخت جنگنده های اف-۳۵ ایاالت متحده تهدید کرده بود، اما در نشست 
اخیر، رییس جمهور آمریکا تغییر موضعی 180 درجه ای داد و گناه خریدهای 
نظامی ترکیه از روسیه را به گردن گروههای سیاسی داخلی آمریکا و دار و دسته 
اوباما انداخت! این بود که در نشست اخیر اردوغان و پوتین دوشادوش هم راه رفتند، 

سخن گفتند و عکس یادگاری گرفتند و دیگر خبری از تهدید و تحریم نبود. 
اعمال  توقف  و  تجاری  مذاکرات  مجدد  شروع  برای  چین  و  آمریکا  سران  توافق 
تعرفه های جدید بر کاالهای چینی از دیگر تحوالت مهم نشست گروه 20 بود؛ بعد 
از اینکه در یکسال اخیر جنگ تجاری بین چین و آمریکا باال گرفت و واشنگتن 
2۵ درصد عوارض اضافی بر 200 میلیارد دالر کاالهای چینی وضع کرد و پکن نیز 
در مقابل با وضع عوارض بر اکثر واردات آمریکایی تا 60 میلیارد دالر این اقدام را 
تالفی کرد، حال در نشست اخیر باز هم با نرمشی از سوی رییس جمهور امریکا، 
دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین پس از دیدار دوجانبه 
در اوساکای ژاپن با شروع مجدد مذاکرات تجاری موافقت کردند و ظاهرا ترامپ با 
تأخیر اعمال هر گونه تعرفه های جدید بر کاالهای چینی در دوره احیای مذاکرات 

موافقت کرده است. 
همه کوتاه آمدنهای ترامپ در حالی بود که سران سایر کشورها ضمن تالش برای 
رفع اختالفاتشان با آمریکا، چندان از مواضع خود کوتاه نیامدند، نه تنها اردوغان و 
شی جین پینگ در نشستهای خبری خود بر تسلیم نشدن در برابر فشارها تأکید 
کردند، بلکه سران سایر کشورهای عضو گروه 20 نیز بی توجه به مخالفت آمریکا 
با توافق آب و هوایی پاریس ، در بیانیه پایانی نشست خود بار دیگر به اجرای کامل 
این پیمان متعهد شدند؛ اقدامی که به طور مشخص رییس جمهور آمریکا را انزوا 

قرار داد. 
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ایران از اروپا هم امن تر است
ــه  ــران تجرب ــال ای ــی فوتب ــم مل ســرمربی بلژیکــی تی
حضــورش در تهــران و زندگــی در یــک کشــور جدیــد 
ــم  ــا ه ــی از اروپ ــران حت ــت: ای ــرد و گف ــو ک را بازگ

امن تــر اســت...

 مشکل بزرگ »دونالد ترامپ« این است که ادعای او را در طرفداری از 
صلح و گفت و گو، نه تنها ایران و بلکه دیگر اعضای جامعه بین المللی نیز 
باور نمی کنند. همه می دانند که او مسئول اصلی وضع جاری در منطقه 
نادیده گرفتن یک  با  ترامپ  ایجاد بن بست کنونی است.  خلیج فارس و 
ایران، بستر ساز و  به دوران تحریم ها علیه  بازگشت  بین المللی و  توافق 

تشویق کننده بحران روبه شدت جاری است. 
خام اندیشی است اگر تصور شود، ترامپ و تیم ماجراجوی او مخالف جنگ 
و عمیق  تر شدن بحران در خلیج فارس هستند. در همین روزهای اخیر سه 
عضو گروه بازهای دولت ترامپ به منطقه اعزام شدند. دستور کار آنان اعالم 
هشدار چندباره به ایران، ایجاد ائتالف علیه این کشور و تکرار سرخط همان 
شعار معمول ترامپ بود که به اصطالح مخالف جنگ و خواستار گفت وگوی 
بدون پیش شرط با ایران است. چه کسی است که باور کند »مایک پمپئو« 
هوک«  »برایان  و  ملی  امنیت  مشاور  بولتون«  »جان  خارجه،  امور  وزیر 
امارات،  و  به طور همزمان یکی در عربستان  ترامپ  ویژه دولت  مسئول 
دیگری در دیدار با مقام های اسرائیلی و آن سومی در عمان حضور یافته و 
قرار است حاصل مأموریت آنان ، صلح و بازگشت آرامش به منطقه باشد. 
این درحالی است که ناوجنگی »یو اس اس باکستر« به ناوگان پنجم نیروی 
تهاجمی تر  امریکا چهره  رویکرد  به  تا  پیوست  بحرین  در  امریکا  دریایی 
بیشتری ببخشد. در همین اثنا، ترامپ تحریم های تازه ای را علیه مقام های 
ایرانی اعالم کرد تا به این ترتیب سخنان »سرگئی ریبابکوف« معاون وزیر 
به  تهدید  امریکائیان  اینکه  گفت:»  او  یابد.  مصداق  روسیه  خارجه  امور 
تحریم های تازه می کنند و چنین بر می آید که آن را عملی هم خواهند 
کرد، نشان دهنده یک سیاست  عمدی و هدفمند برای افزایش تنش است.« 
در واقع همانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت، تحریم های 
تازه واشنگتن به معنای بستن همه درهای گفت و گو و یا به عبارت بهتر 

دیپلماسی است. 
دعوت ترامپ به گفت و گو در حالی که اصرار دارد یک چماق بزرگ را  در 
یک دست داشته باشد و دست دیگرش را برای گفت وگو دراز کند، بیشتر 
به شوخی شبیه است تا اراده ای که درآن نشانه ای از طرح »برد ـ برد« به 
چشم آید. مهمترین دلیل پرهیز تهران در قبول ادعای او نیز همین است.  
همه ناظران براین باورند که ترامپ  نمی تواند هم زمان به هر دو هدف خود، 
یعنی  فشارحداکثری و پرهیز از جنگ با ایران دست یابد. تناقض در رفتار 
و کردار دولت ترامپ، تنها یک نتیجه روشن را هشدار می دهد؛ اینکه با 
ادامه سیاست های تحریک آمیز کنونی، منطقه هرچه بیشتر به نقطه آتش 

نزدیک می شود. 
ایران را برای پس زدن  جامعه جهانی و به ویژه قدرت های غربی، دالیل 
دعوت ترامپ به گفت وگو، درک می کنند اما آنچه تاکنون رخ داده بیشتر 
آن  هدف  اصلی ترین  که  است  حداکثری  سیاست فشار  برابر  در  انفعال 
تحریک سیستم عصبی ایران است. عصبیت ایران زمانی بیشتر می شود که 
قدرت های غربی تنها خواست های یکسویه را با ایران درمیان می گذارند، 
درحالیکه تضمین روشنی را در حمایت از این کشور برای کاهش فشارهای 
اقتصادی و رفع مشکالت مربوط به صادرات نفت و موانع بانکی ارائه نداده 

و همچنان وعده های امروز و فردا می دهند. 
جامعه بین المللی نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که مسئول بن بست 
کنونی ترامپ است و اوست که می خواهد گره را سرانجام با دندان باز کند.
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در  ترامپ  بازی  از  اعظمی  بخش 
تنها  نه  الملل،  بین  روابط  حوزه 
روشن  راهبرد  یک  از  برگرفته 
در  ریشه  که  نبوده  مشخص  و 
او  خاص  شخصیت  و  روانشناسی 

دارد.
و  شمالی  کره  سران  یکشنبه  روز 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه غیر 
نظامی حائل میان دو کره با یکدیگر 
که  مالقات  این  کردند.  مالقات 
حدود ۵0 دقیقه به طول انجامید، 
تنها به اندازه دست دادن و گرفتن 
چند عکس یادگاری در خاک کره 
و گفتگوی طرفین  داد  شمالی رخ 
در خاک کره جنوبی ادامه پیدا کرد.

کشور  دو  سران  دیدار  آخرین 
جاری  سال  فوریه  ماه  اواخر  به 
میالدی باز می گشت و از آن پس، 
با  عماًل  طرفین  میان  مذاکره  روند 
ترامپ«  »دونالد  بود.  همراه  وقفه 
نخستین  عنوان  به  را  خود  نام  که 
رئیس جمهور مستقر آمریکا که قدم 
به خاک کره شمالی گذاشته، ثبت 
از خط مرزی بین  بود، عبور  کرده 
دو کره را افتخاری بزرگ دانست و 
در حالی از »کیم جونگ اون« رهبر 
واشنگتن  به  سفر  برای  کشور  این 
دعوت کرد که از توافق طرفین برای 
و  داده  خبر  مذاکرات  سرگیری  از 
البته مدعی شد تحریم ها همچنان 

به قوت خود باقی است!
رهبر کره شمالی نیز این مالقات و 
حضور ترامپ در خاک کشورش را 
را  آن  و  دانست  تاریخی  ای  لحظه 
مهم ارزیابی کرد. او نیز در صورت 
سفر به آمریکا، نخستین رهبر کره 
شمالی خواهد بود که به آمریکا سفر 

می  کند.
درباره این مالقات و رویکرد ترامپ 
مهمترین  از  یکی  با  مواجهه  در 
پرونده های سیاست خارجی ایاالت 
وجود  مهمی  نکات  آمریکا  متحده 
آنها خواهم  به  اختصار  به  که  دارد 

پرداخت:
نکته اول اینکه؛ چنانچه بسیاری از 
الملل  بین  روابط  حوزه  تحلیلگران 
ترامپ  آمدن  کار  روی  ابتدای  از 
آمریکا  حاکمه  هیئت  رأس  در 
عنوان  به  او  رفتار  اند،  بوده  معتقد 
یک سیاستمدار واقعگرا، دارای چند 
شاخصه مهم است که شاید در کمتر 
گرفت.  سراغ  بتوان  سیاستمداری 
ترامپ  معتقدند  تحلیلگران  این 
سیاستمداری است که به شدت از 
تکنیک های تبلیغاتی در رفتار خود 
بهره برده و رقبای سیاسی خود را 
از یک سو و دشمنانش را در عرصه 
این  با  دیگر  سوی  از  المللی  بین 

تکنیک ها بازی می دهد.
به  توان  می  رفتار  این  تحلیل  در 
این نکته و منطق رسید که ترامپ، 
های  میتینگ  تمام  در  چنانچه 
انتخاباتی اش بدان اشاره کرده بود، 
بازیگری است که در مناسبات خود 
و  کرده  عمل  فعال  کند  می  سعی 
زمین  او  برای  دیگران  ندهد  اجازه 
بازی را طراحی کنند. مواردی چون 
های  نشین  شیخ  با  تعامل  شیوه 
منطقه، یا ورود به ظاهر بی محابا به 
پرونده کره شمالی شاهدی بر این 

مدعاست.
اینگونه  توان  می  اساس؛  این  بر 
ارزیابی کرد که رفتارهای دیپلماتیک 
ترامپ که یکی از مصادیق آن نوع 
فاقد  است  شمالی  کره  با  مواجهه 
استراتژیک  و  راهبردی  عقبه  یک 
از نقطه نظر مبانی علم سیاست و 
از  بیشتر  و  الملل است  بین  روباط 
یک الگوی تجاری تبلیغاتی پیروی 

می کند.
را  خود  دارد  سعی  ترامپ  اگرچه 
در  خاص  دکترین  یک  صاحب 
عرصه سیاست خارجی آمریکا نشان 
مانند  را  »ترامپیسم«  و حتی  دهد 
»جفرسونیسم«  و  »جکسونیسم« 
حوزه  این  در  مکتب  یک  به 

بر همگان و حتی  اما  تبدیل کند، 
مسجل  آمریکا  جمهوریخواهان 
بازی  از  اعظمی  بخش  که  است 
الملل،  بین  روابط  حوزه  در  ترامپ 
راهبرد  یک  از  برگرفته  تنها  نه 
ریشه  که  نبوده  مشخص  و  روشن 
خاص  شخصیت  و  روانشناسی  در 

او دارد.
»سیاست  نقش  به  دوم،  نکته 
خارجی آمریکا« در انتخابات ریاست 
باز   )2020( آینده  سال  جمهوری 
می گردد. مطابق آخرین نظرسنجی 
های صورت گرفته توسط »دانشگاه 
سیاست  موضوع  کوئینیپیاک«، 
است  پارامترهایی  از  یکی  خارجی 
که محبوبیت ترامپ را خصوصاً در 
کننده  تعیین  و  خاکستری  ایاالت 
میشیگان،  پنسیلوانیا،  مانند  ای 
فلوریدا  و  اوهایو  ویسکانسین، 

کاهش داده است.
در  دموکراتها  دیگر؛  سوی  از 
آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ضعف  نقطه  این  بر  خاصی  تمرکز 
همین  داشت.  خواهند  ترامپ 
ترامپ  تا  است  شده  سبب  مسئله 
به فکر »تغییر وضعیت موجود« در 
عرصه سیاست خارجی کشورش و 
تغییر  ایجاد حس  بهتر،  عبارت  به 
در حوزه سیاست خارجی، در میان 

شهروندان آمریکا بیافتد.
و  مختصات  تعیین  در  بنابراین؛ 
رفتارهای  راهبردی  ثغور  و  حدود 
کرد.  عمل  شتابزده  نباید  ترامپ، 

از  بر گرفته  رفتارهای مقطعی  این 
»تاکتیکهای زودگذر« و »احساسات 
آنی« است، چنانچه از ابتدای سال 
بارها  تاکنون  میالدی   201۷

مصادیق آن را شاهد بوده ایم.
نکته آخر؛ به کلیت مالقات رئیس 
جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی 
باز می گردد. ترامپ در حال چینش 
و  »تهدید«  های  پازل  همزمان 
است،  یانگ  پیونگ  با  »مذاکره« 
سعی  او  که  رفتاری  الگوی  همان 

دارد در قبال ایران نیز پیاده کند.
این پارادوکس نه تنها معلول نوعی 
کارگردانی دقیق در حوزه سیاست 
خارجی آمریکا نیست، که بر گرفته 
تفکیک  در  ترامپ  سردرگمی  از 
و  راهبردی  قدرت  های  مولفه 
دیپلماتیک آمریکا از یکدیگر است. 
با  حتی  راهبردی،  سردرگمی  این 
خروج افرادی مانند »جان بولتون« 
از  سفید  کاخ  از  پمپئو«  »مایک  و 

بین نخواهد رفت.
»رکس  حضور  زمان  در  ترامپ 
تیلرسون« در مسند وزارت خارجه 
مسند  در  مستر«  »مک  و  آمریکا 
مشاور امنیت ملی این کشور نیز از 
این سردرگمی مزمن رنج می برد، از 
این رو چنین دوگانگی و پارادوکسی 
تا آخرین روز حضور ترامپ در راس 
ایاالت  اجرایی  و  سیاسی  معادالت 
خواهد  وی  همراه  آمریکا  متحده 
سال  چه  و   2020 سال  چه  بود، 

.202۴

پیامهای مستتر در یک مالقات

 پیروز حناچی :

ضدجنگ بودن دولت فعلی امریکا خام اندیشی است

بازی دوگانه ترامپ
از خنده های بن سلمان تا تنش های چین و امریکا

 پیام های نشست گروه بیست

ــه ارمنســتان  ــران ب ــر نیــرو گفــت: ظرفیــت انتقــال گاز از ای وزی
قابــل افزایــش اســت و توافــق شــد بــا مذاکــرات چندجانبــه برای 

افزایــش صــادرات گاز بــا تهاتــر بــا کاالهــای مــورد نیــاز ....
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با حضور جمعی از نمایندگان مجلس؛

از عوامل سرنگونی و کشف بقایای پهپاد 
متجاوز آمریکایی تجلیل شد

در مراسمی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از 
عوامل سرنگونی و کشف بقایای پهپاد متجاوز آمریکایی در بندرعباس 

تجلیل به عمل آمد.
 آیین تجلیل از عوامل سرنگونی و کشف بقایای پهپاد متجاوز فوق 
پیشرفته آمریکایی در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران به 

میزبانی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس برگزار شد.
در این دیدار که تعدادی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی 
از فراکسیون اقدامات پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا نیز شرکت 
داشتند از اقدام به هنگام و هوشمندانه کاربران سامانه های راداری 
پیشرفته جاسوسی  فوق  پهپاد  انهدام  در  سپاه  موشکی  و  پدافندی 
آمریکایی که به حریم جمهوری اسالمی ایران تجاوز کرده بود تجلیل 

شد.
در این مراسم همچنین نمایندگان مجلس از دریادالن نیروی دریایی 
سپاه به ویژه یگان های شناوری و غواصی که موفق شدند بقایای الشه 
آمریکا  پرونده تجاوزکاری  را جمع آوری و پیوست  آمریکایی  پهپاد 

نمایند، تقدیر کردند.
پاسخ  بی  تجاوزکارانه ای  و  خصمانه  اقدام  هیچ  تنگسیری:  دریادار 

نخواهد ماند
در  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا  پاسدار  دریادار 
به حریم  آمریکایی  پهپاد  تجاوز  داشت: همزمانی  اظهار  مراسم  این 
جمهوری اسالمی ایران و انهدام آن توسط مدافعان حریم کشور با 
ایران  قرار گرفته شدن هواپیمای مسافربری  سالگرد ماجرای هدف 
ایر با ۲۹۵ مسافر بیگناه توسط ناو آمریکایی، سند محکم دیگری بر 
جنایتکاری و تجاوزگری آمریکا در منطقه و در ضدیت با جمهوری 

اسالمی ایران بود.
داد  تیر سال ۱۳۶۷ در حالی رخ  آمریکا در ۱۲  افزود: جنایت  وی 
که هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران در مسیر همیشگی 
پروازی خود به مقصد دبی در پرواز بود و پهپاد جاسوسی و متجاوز 
به حریم جمهوری  قرار گرفت که  اصابت  مورد  آمریکایی در حالی 
اسالمی ایران تجاوز کرد و همه قوانین و اخطارها را با بی اعتنایی 
زیر پاگذاشت و در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی مورد هدف 

قرار گرفت.
سردار تنگسیری خاطر نشان کرد: دشمن باید بداند که هیچ عمل و 
اقدام خصمانه و تجاوزکارانه ای بی پاسخ نخواهد ماند و جنایتکاران را 

به سزای عملشان خواهند رساند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از رزمندگان دالور هوافضای سپاه پاسداران 
و  به موقع  اقدام  پدافندی در  و  راداری  واحدهای  و  انقالب اسالمی 
واکنش انقالبی و دفاعی محکم در برابر اقدام خصمانه و تجاوزکارانه 
پرنده جاسوسی آمریکا و همچنین از رزمندگان نیروی دریایی سپاه 
در جمع آوری الشه پهپاد منهدم شده امریکایی تجلیل کرد. در پایان 
این مراسم هدایایی به قهرمانان مقابله با تحرک تجاوزکارانه دشمن از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نیروی دریایی سپاه اعطا 

گردید.

وزیر امور خارجه ایران شکل گیری توافق 
اعتماد  عدم  براساس  را  برجام  مشترک 
هیچ  افزود  و  کرد  عنوان  متقابل  صریح 
مشکلی با تحریم های احتمالی آمریکا علیه 

خودم ندارم.
با  وگو  گفت  در  ظریف«  جواد  »محمد   
بهترین  را  برجام  توافق  تایمز  نیویورک 
دانست  هسته ای  مساله  در  ممکن  توافق 
که به نگرانی های اصلی همه توجه می کرد.

ظریف گفت در مورد برجام با چشم باز در 
مورد آنچه که ممکن بود و نبود، مذاکره 
ما  نگرفتیم.  نادیده  را  چیزی  ما  و  شد 
نمی توانیم  ما  که  قبول کردیم  را  واقعیت 
حل  توافق  این  در  را  اختالفاتمان  تمام 
کنار  را  آنها  که  کردیم  توافق  و  کنیم 

بگذاریم.
مهم  کرد:  اضافه  ایران  خارجه  امور  وزیر 
خالف  بر  باشید،  داشته  توجه  که  است 
از  برجام  مخالفان  عمومی  اعتراض های 
هر دوطرف، برنامه جامع اقدام مشترک بر 
واقع  در  است.  نشده  ایجاد  اعتماد  اساس 
بود.  متقابل  صریح  اعتماد  عدم  براساس 
به همین دلیل است که خیلی طوالنی و 
دقیق است. پاراگراف ۳۶ برجام یک نمونه 
واضح است که ما در این توافق با آگاهی 
به اینکه نمی توانیم به تعهدات غرب اعتماد 

کنیم، مذاکره کرده ایم.
ظریف خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 
این گزینه در توافق استفاده می کنیم که 

می تواند جلوی فروپاشی کامل این توافق 
را بگیرد که به ضرر منافع همه از جمله 

آمریکا خواهد بود.
سوال  این  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزیر 
هسته ای  توافق  که  می کنید  فکر  آیا  که 
که  زمانی  تا  گفت:  یابد؟  نجات  می تواند 
آلمان،  )روسیه،  مانده  باقی  طرف های 
انگلیس، چین، فرانسه و اتحادیه اروپا( به 
تعهداتمان  به  ما  کنند،  عمل  تعهداتشان 

پایبند می مانیم.
ظریف تاکید کرد: بقا یا فروپاشی برجام به 
توانایی و تمایل همه طرف ها برای سرمایه 
دارد.  بستگی  تعهداتشان  این  در  گذاری 

جانبه  چند  توافق  یک  خالصه،  طور  به 
نمی تواند یک طرفه اجرا شود.

وقایع  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اخیر، موقعیت شغلی او را به خطر انداخته 
است، اظهار کرد: من همیشه ترجیح داده 
ام که حرفه من تدریس باشد. زود یا دیر 
به این کار باز می گردم و تجارب بیشتری را 

با دانشجویانم تبادل خواهم کرد.
در  همچنین  ایران  خارجه  امور  وزیر 
دولت  مقامات  که  سوال  این  به  پاسخ 
عنوان  به  شما  تعیین  مورد  در  ترامپ 
کرده  اقتصادی صحبت  تحریم های  هدف 
اند، گفت: هرکسی که من را می شناسد، 

می داند که من یا خانواده ام هیچ مالکیتی 
در خارج از ایران نداریم.

حتی  شخصه  به  من  کرد:  اظهار  ظریف 
یک حساب بانکی در خارج از ایران ندارم. 
ایران کل زندگی و تعهد من است. بنابراین 
تحریم های  با  شخصی  مشکلی  هیچ  من 

احتمالی ندارم.
تنها  احتماالً  و   - اثر  تنها  داد:  ادامه  وی 
هدف – این اقدام احتمالی، محدود کردن 
توانایی من برای برقراری ارتباط است و من 
به  باشد.  مفید  برای کسی  دارم که  شک 
طور اطمینان، این امر امکان تصمیم گیری 

آگاهانه در واشنگتن را محدود می کند.

برجام براساس عدم اعتماد 
متقابل بود
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کارگروه طراحی اقدامات متقابل 
علیه آمریکا در مجلس تشکیل شد

طراحی  ویژه  کارگروه  تشکیل  از  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
خصمانه  سیاست های  علیه  قانون گذاری  حوزه  در  متقابل  اقدامات 

آمریکا در مجلس خبر داد.
کارگروه  از تشکیل  پژوهش های مجلس  مرکز  رئیس   کاظم جاللی 
ویژه طراحی اقدامات متقابل در حوزه قانون گذاری علیه سیاست های 
و  اقدامات  دنبال  به  گفت:  و  داد  خبر  مجلس  در  آمریکا  خصمانه 
جمهوری  علیه  آمریکا  دولت  یک جانبه  و  مداخله گرانه  سیاست های 
اسالمی ایران، کارگروه طراحی اقدامات متقابل در حوزه قانونگذاری به 
منظور مقابله با سیاست های خصمانه آمریکا علیه کشورمان در مجلس 

شورای اسالمی تشکیل شد.
رئیس  دستور  به  بنا  داشت:  اظهار  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی این کارگروه متشکل از کمیسیون های امنیت 
ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، اقتصادی، برنامه و بودجه، 
انرژی، صنایع و معادن، عمران و مرکز پژوهش های مجلس شورای 
سیاست های  با  مقابله  جهت  در  الزم  قوانین  طراحی  برای  اسالمی 

خصمانه آمریکا علیه کشور خواهد بود.
تشریح  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
از  در طول سال های پس  ایران  ملت  علیه  آمریکا  اقدامات خصمانه 
کارگروه  این  تشکیل  اخیر،  ماه های  ویژه  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
را گام مهمی در راستای تدوین و طراحی اقدامات متقابل در حوزه 

قانونگذاری علیه سیاست های خصمانه آمریکا دانست.
قوانین مصوب مجلس  به  اشاره  با  پژوهش های مجلس  رئیس مرکز 
شورای اسالمی در این زمینه تاکید کرد: تشکیل این کارگروه انسجام 
بیشتری به اقدامات مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری برای 

مقابله با اقدامات آمریکا می دهد.

روابط عمومی ها موظف به سامان 
دادن گفتگوی اجتماعی هستند

دادن  سامان  به  موظف  ها  عمومی  روابط  گفت:  دولت  سخنگوی 
گفتگوی اجتماعی میان ذی نفعان اجتماعی هستند.

علی ربیعی در نشست شورای هماهنگی رؤسای مراکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی دستگاههای اجرایی کشور با بیان اینکه هدف اصلی 
کشور  به  حداکثری  فشار  برنامه  و  ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم 
فروپاشی ذهنی در جامعه است، گفت: متاسفانه در داخل نیز عده ای 

برای منفعت سیاسی کوتاه مدت خود در این دام افتاده اند.
لحاظ  هر  از  کشور  کنونی  شرایط  اینکه  تبیین  با  دولت  سخنگوی 
استثنایی و منحصر بفرد است، گفت: معلوم نیست اگر این دولت نبود 
و اگر برجام نبود وضعیت کشور االن چگونه بود؟ اما متاسفانه چنان 
بازنمایی منفی از تصویر دولت توسط رسانه های مخالف صورت گرفته 
است که این نقاط مثبت همه به حاشیه رفته و صرف حمله به دولت 
به هدف اصلی تبدیل شده است. سیاه نشان دادن مسایل، موجب موج 
سواری رسانه هایی است که با هزینه های کالن دستگاههای اطالعاتی 

دولتهای بدخواه همسو هستند.
ربیعی با اشاره به اینکه مشکالت و تنگناهای روابط عمومی ها در اقناع 
و اطالع رسانی به جامعه و مواجهه با موج تخریب ها را به خوبی می 
داند، گفت: همه رسانه هایی که در ظرفیت نظام تعریف می شوند، 
آزادی، جمهوریت،  انقالب مثل  برجسته  آثار  ماندگاری  برای  دلسوز 
استقالل و اسالمیت و پیشرفت ایران هستند و باید مراقب این شرایط 
این  و  است  متوجه دولت  نقدها  بیشترین  ما خوشحالیم که  باشند. 
نقدها را مفید می دانیم. برای ادامه راهمان اما در مواردی نقد به جای 
کنش سیاسی، تخریب گر تبدیل می شود. دولت به اصل آزادی رسانه 
معتقد است و بنا داریم با همگان برای پیشرفت ایران کار کنیم. مسئله 
دولت قدرت و ماندگاری و پیشرفت ایران است و در این زمینه دست 

همه رسانه ها را می فشاریم.
سخنگوی دولت گفت: برجام یک دستاورد بزرگ بود اما این دستاورد 
نادیده گرفته می شود. هرچیزی را باید در دوره تاریخی و در ظرف 

زمان خود سنجید و آثار فقدان آن را در دوره خود بررسی کرد.
ربیعی با بیان اینکه به هیچ وجه منکر وجود مشکالت نیستیم و دولت 
به خوبی از رنج و مشکالت مردم آگاه است گفت: وظیفه روابط عمومی 
ها انتقال مسائل و مشکالت مردم به روسای دستگاههای خود است. 
روابط عمومی ها وظایف دوسویه دارند و وظیفه انتقال دستاوردهای 
اساساً  دارند.  را  دولت  به  مردم  دیدگاههای  انتقال  و  مردم  به  دولت 
معتقد نیستیم که روابط عمومی ها باید مشکالت را نفی کنند یا آنها 
را پنهان کنند اما با تالش هایی که برای تحریف واقعیت و فریب مردم 
صورت می گیرد نیز باید مقابله کنند. اگر در این دولت ناکارآمدی یا 
خطایی بوده در عوض در همین دولت شفافیت در باالترین حد نسبت 
به سایر دولت ها بوده است. اگر در دو سال اخیر به دلیل خروج آمریکا 
از برجام با گرانی و افزایش تورم مواجه هستیم، باید ضمن همدردی با 
مردم و پیدا کردن راهکار برای حل مشکالت، علل و ریشه مشکالت را 
به مردم توضیح دهیم. یادمان نرود که همین دولت یکی از درخشان 
ترین کارنامه ها در مهار تورم را در سالهای ۹۳ تا ۹۶ برجای گذاشته 

است.
ربیعی یکی دیگ راز وظایف روابط عمومی ها را ارتباط با گروههای 
اجتماعی وابسته به هر دستگاه دانست و گفت: روابط عمومی ها وظیفه 
با  دستگاه  اجتماعی  نفع  میان ذی  اجتماعی  گفتگوی  دادن  سامان 

باالترین مقام را برعهده خواهند داشت.

تحریم نفتی فرصت مناسب برای 
توسعه درآمدهای غیرنفتی است

فرصت  نفت،  فروش  تحریم های  وجود  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر 
مناسبی برای مسئوالن در راستای توسعه درآمدهای غیرنفتی با تمرکز 

بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است.
 آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که  در نطق پیش از دستور 
با تبریک فرا رسیدن دهه  این شورا سخن می گفت  خود در جلسه 
کرامت، اظهار داشت: در ایام سالگرد شهادت مرحوم صدوقی چهارمین 
توسط  ایران  هواپیمای مسافربری  فاجعه سرنگونی  و  شهید محراب 
آمریکا هستیم که مسئولیت هر دوی این جنایت ها به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم متوجه دولت آمریکاست.
وی افزود: شهادت آیت اهلل صدوقی توسط منافقین انجام شد که مورد 
هواپیمای  سرنگونی  فاجعه  دیگر  از سوی  و  هستند  آمریکا  حمایت 
مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ که جان صدها انسان بی گناه را گرفت 
به دستور مستقیم این دولت شرور انجام شد؛ چنین جنایاتی هرگز از 

دامان ایالت متحده که مدعی حقوق بشر است پاک نخواهد شد.
بعضی  به وجود  از سخنانش  دیگری  در بخش  نگهبان  دبیر شورای 
به  مربوط  آن  از  ناچیزی  بخش  که  کشور  در  اقتصادی  مشکالت 
تحریم های خارجی و بخش عمده آن نتیجه برخی سو مدیریت های 
داخلی است اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر 
از وجود گرانی و رکود در سختی هستند که باید با همت و جدیت 

مسئوالن این مسائل رفع شود.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه تحریم ها می تواند فرصت باشد، تأکید کرد: 
چنانچه در تحریم های دفاعی، ایران اسالمی مقتدرانه توانست خودکفا 
شود، وجود تحریم های نفتی نیز فرصت مناسبی برای مسئوالن در 
راستای توسعه درآمدهای غیرنفتی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و تکیه 

بر توان داخلی است.
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االنبیا  خاتم  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
گفت: مادامی که آماده باشیم و مقاومت 
کنیم دشمن جرأت هیچ گونه تعرضی 

را نخواهد داشت.
غالمعلی  پاسدار  سرلشکر  سردار   
خاتم  مرکزی  قرارگاه  فرمانده  رشید 
االنبیاء )ص( در راس یک هیات عالی 
رتبه نظامی از منطقه نازعات و جزایر 
کوچک  تنب  و  بزرگ  تنب  بوموسی، 
بازدید و ضمن ارزیابی توان و آمادگی 
رزمی و عملیاتی رزمندگان مستقر در 
و  دیدار  آنان  با  نزدیک  از  جزایر،  این 

گفتگو کرد.
االنبیا  خاتم  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
)ص( در این بازدید که دریادار پاسدار 
نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا 
را همراهی می کرد  دریایی سپاه وی 
تنب  در  رزمندگان مستقر  اجتماع  در 
بزرگ اظهار داشت: جزایر تنب بزرگ، 
جزایر  سایر  و  بوموسی  کوچک،  تنب 
ما از جنبه تعلق، پیوستگی و ضرورت 
با  تفاوتی  هیچ  آنها  از  دفاع  و  صیانت 
نقاط  دیگر  و  اصفهان  شیراز،  تهران، 

کشور نمی کنند.
وی افزود: همان گونه که در هشت سال 
دفاع مقدس رزمندگانی از سراسر ایران 
مقابل  از میهن در  برای دفاع  اسالمی 
دشمن جنگیدند و نگذاشتند حتی یک 
وجب از خاک ایران اسالمی در اشغال 
دشمن قرار بگیرد، به طور قطع و یقین 
همان اهمیت امروز در مورد این جزایر 

وجود دارد.
در  کرد:  تصریح  رشید  سرلشکر 
سال های دفاع مقدس ما از ۳۰ کشور 
اسیر داشتیم؛ همه کشورهای شرق و 
و  ها هم شوروی  آمریکایی  هم  غرب، 
هم ناتو و هم کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس به حمایت صدام آمدند و 
شرایطی  چنین  در  اما  بودیم  تنها  ما 
و  مجاهدت  راحل،  امام  هدایت های  با 
همراهی  و  رزمندگان  های  جانفشانی 
تحقق  در  دشمنان  ایران،  غیور  ملت 

اهداف شوم خود ناکام ماندند.
وی افزود: در مقطع کنونی نیز به لطف 
تالش ها و مجاهدت ها، تدابیر و اجرای 
میزان  رزم،  آمادگی  ویژه  های  برنامه 

توان و آمادگی نیروهای مسلح در سطح 
نیروی دریایی  قرار دارد؛  باالیی  بسیار 
را  رزمی  آمادگی  باالترین  امروز  سپاه 
مستمر  طور  به  همواره  اما  است  دارا 
وآمادگی  توان  این  بر  باید  دائمی  و 

بیفزاییم.
االنبیا  خاتم  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
سال  چهل  در  اینکه  بیان  با  )ص( 
استکبار  با  اسالمی  جمهوری  گذشته 
تقابل است و دلیل  جهانی همواره در 
این درگیری، شکست های متعدد و پی 
درپی آنان از ایران اسالمی در سطوح و 

عرصه های مختلف بوده است.
شکست  عرصه  اولین  رشید  سرلشکر 
را  اسالمی  جمهوری  از  دشمنان 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی 
و  عنوان  )ره(  امام  رهبری  به  ایران 
تصریح کرد: ملت ایران موفق شدند در 
انقالب اسالمی  همان روزهای نخست 
شکست  را  غرب  و  شرق  قدرت های 
دهند، بنابراین پیروزی انقالب اسالمی 
گام  اولین  شدن  برداشته  منزله  به 
شکست برای آمریکایی ها بود و به این 
ترتیب در این مدت چهل ساله شاهد 
برابر  در  آمریکا  متعدد  های  شکست 

ملت شریف ایران بوده ایم.
در  دشمن  شکست  کرد:  بیان  وی 
هنگفت  های  هزینه  وجود  با  منطقه 
سوریه،  عراق،  کشورهای  در  جمله  از 
فلسطین و … از دیگر شکست هایی 
بوده که استکبار جهانی و در رأس آن 
مقاوت،  محور  از  جنایتکار  آمریکای 
متحمل  ایران  ملت  و  اسالمی  انقالب 
از  یکی  رشید  سرلشکر  است.  شده 
انقالب  از  بعد  توفیقات  ترین  برجسته 
اسالمی به فرمایش رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی( را فتح خرمشهر عنوان 
مردی،  غیور  نیز  امروز  کرد:  تصریح  و 
مدافع  آفرینی شهدای  و حماسه  ایثار 
حرم کمتر از فتح خرمشهر نبوده است.

تروریسم  با  جدی  مقابله  افزود:  وی 
و  پرورده  دست  که  داعش  تکفیری 
به  بود  جهانی  استکبار  یافته  پرورش 
حرم  مدافعان  های  مجاهدت  برکت 
از  دیگر  یکی  نیز  این  و  شد  حاصل 
مقاومت  جبهه  که  بود  هایی  شکست 

به جبهه استکبار جهانی، نظام سلطه 
وهمدستانش در منطقه تحمیل کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا با 
اشاره به اینکه آمریکایی ها برای حضور 
نامشروع خود در منطقه به دنبال بهانه 
بوده و هستند، گفت: آنها خود داعش 
را  تکفیری  و  تروریستی  های  گروه  و 
مبارزه  با  تا  دادند  پرورش  و  ساخته 
برای  دلیلی  و  بهانه  آنها  با  دروغین 
تراشیده  منطقه  در  توجیه حضورشان 
با رصد نقشه ها و تحرکات  اما  باشند 
بر  دال  دقیق  مدارک  و  اسناد  و  آنها 
حمایت آمریکایی ها از این گروه های 
انتقال  را  پیام  این  دنیا  به  تروریستی، 
دادیم که آمریکایی ها دنبال منافع و 
به تاراج بردن ذخایر کشورهای منطقه 
و موجه نشان دادن حضورشان هستند.

وی افزود: در عین حال جبهه مقاومت 
بود که توانست با اقتدار، این گروه های 
یکی  و  نابود  را  تروریستی  جنایتکار 
از  ها  آمریکایی  های  از شکست  دیگر 

جبهه مقاومت در منطقه را رقم بزند.
سرلشکر رشید تأکید کرد: حضور ما در 
سوریه و عراق بنا به درخواست دولت 
های آنها و یک حضور مستشاری بود 
رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  اگر  که 
ها  داعشی  مقابل  در  العالی(  )مدظله 
مبارزه  عراق  و  سوریه  های  کشور  در 
نمی کردیم، باید در مرزها و شهرهای 
ایران با آنها می جنگیدیم و مقابله می 
سازماندهی  و  ساماندهی  با  اما  کردیم 
آنان  به  مشاوره  و  آن کشورها  جوانان 
گروه  این  اقتدار  و  باصالبت  توانستیم 
های تروریستی دست پرورده آمریکا را 

با شکست مواجه کنیم.
از شکست  دیگر  یکی  یادآور شد:  وی 
به  ها  آمریکایی  مفتضحانه  های 
اعتراف خودشان، هزینه های هنگفت 
نظامیان  شدن  کشته  و  آور  سرسام  و 
رغم  علی  آمریکا  بود؛  منطقه  در  آنان 
در  سنگین  و  هنگفت  بسیار  هزینه 
و  دستاورد  هیچ  شده،  یاد  کشورهای 
که  ای  گونه  به  نکرد  کسب  موفقیتی 
رییس جمهور خبیث آنان سفر به عراق 
را شبانه و مخفیانه انجام داد و این در 
جمهوری  مسئولین  که  است  حالی 
رهنمودهای  و  تدابیر  با  ایران  اسالمی 
هوشمندانه مقام معظم رهبری )مدظله 
کشورها  این  به  قبلی  اعالم  با  العالی( 
سفر می کنند و تمام رسانه های دنیا 
این سفر را مخابره می کنند که وجه 
تمایز فرهنگ مقاومت با فرهنگ سلطه 

گری و خو و خصلت استکباری است.
االنبیا  خاتم  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
)ص( مقاومت را بهترین راه برای مقابله 
با دشمنان و عقب راندن آنان دانست و 
ما در عرصه های مختلف  تاکید کرد: 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  مانند 
همچنین در رخدادهای سال های اخیر 
در منطقه موفقیت در سایه مقاومت را 
تجربه کرده ایم و این یادآور فرمایش 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  گرانقدر 
به  تسلیم  "هزینه  که  است  العالی( 
مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است".

کرد:  تاکید  پایان  در  رشید  سرلشکر 
مادامی که آماده باشیم و مقاومت کنیم 
را  تعرضی  گونه  هیچ  جرأت  دشمن 

نخواهد داشت.

مادامی که آماده باشیم دشمن جرات هیچ گونه تعرضی نخواهد داشت
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هم  ایجاد  گفت:  بسیج  سازمان  رئیس 
با بخش های دولتی و  افزایی و همکاری 
کار  دستور  در  همواره  انقالبی  نهادهای 
بسیج است و در این راستا آمادگی کمک 

به دولت در همه بخش ها را داریم.
 سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین صبح امروز در حاشیه 
مراسم تکریم و معارفه رئیس این سازمان 
برنامه های  درباره  خبرنگاران  جمع  در 
اظهار  تولید،  رونق  به  برای کمک  بسیج 
به  را  امسال  رهبری  معظم  مقام  داشت: 
دلیل شرایط اقتصادی کشور سال تولید 
این  در  که  کردند  نامگذاری  ملی  رونق 
رابطه اقشار بسیج برنامه های خوبی داشته 

و دارند که این برنامه ها را ادامه خواهیم 
داد و چنانچه برنامه های جدیدی هم الزم 
در  تا  کرد  خواهیم  تدوین  را  آن  باشد 
خدمت بخش های تولیدی کشور بویژه در 

مناطق محروم مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: در این راستا با ایجاد واحدهای 
که  عزیزی  جوانان  از  تولیدی  کوچک 
با آموزش هایی که  جویای شغل هستند 
و پشتیبانی های الزمی که  داده می شود 
در ایجاد کارگاه های کوچک و زودبازده به 
عمل می آید، این برنامه را تداوم خواهیم 

داد.
با  مقابله  خصوص  در  سلیمانی  سردار 
راه های  از  یکی  داشت:  اظهار  تحریم ها 

است،  تولید  رونق  تحریم ها  با  مقابله 
ظهور  منصه  به  را  مقاومتی  اقتصاد  زیرا 
می رساند و ارزش پول ملی را باال می برد 
و  می دهد  پویایی  و  تحرک  اقتصاد  و 
محصوالت  زمینه  در  را  خودکفایی 
بستری  این  و  می شود  موجب  اقتصادی 

برای صادرات می شود.
بسیج  همکاری  درباره  همچنین  وی 
از  یکی  گفت:  دولتی  بخش های  با 
دستور  در  همواره  بسیج  که  برنامه هایی 
و  افزایی  هم  ایجاد  داشته  خود  کار 
با بخش های دولتی و نهادهای  همکاری 
آمادگی  راستا  این  در  که  است  انقالبی 
کمک به دولت در همه بخش ها را داریم؛ 

به ویژه در بخش های اجتماعی که مربوط 
به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید می شود 

این آمادگی کامل وجود دارد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره 
گروه های جهادی هم اظهار داشت: یکی 
از محورهایی که بسیج در اولویت کاری 
اجتماعی  خدمات  ارائه  داده  قرار  خود 
است، البته این خدمات محوهای مختلفی 
دارد که یک بخش آن مربوط به گروه های 
گروه های  توسعه  با  لذا  جهادی می شود؛ 
امیدواریم  جهادی  فرهنگ  و  جهادی 
در  را  الزم  بهره  جوان  نیروی  از  بتوانیم 
زدایی  محرومیت  و  اقتصادی  عرصه های 

ببریم.

آماده کمک به دولت هستیم



اقتصاد
اخبار

 بهره گیری مناسب از ظرفیت ها

 زمینه ساز ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی است

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: بهره 
گیری مناسب از ظرفیت ها و پتانسیل ها زمینه ساز ایجاد ۳۰۰هزار 

فرصت شغلی در روستاهای کشور است.
داشت:  اظهار  استان  اشتغال  تخصصی  کارگروه  در  امید  محمد   
چهارمحال و بختیاری دارای شاخص های مطلوبی است و در جهت 

مثبت در حال رشد است.
وی افزود: نظام جهموری اسالمی در مجموعه روستاها از ابتدای انقالب 
تاکنون اقدامات بزرگی انجام داده اما خالهایی نیز وجود دارد که باید 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند و یکی از این موارد اشتغال روستائیان 

است.
امید با بیان اینکه تمام ۳۸ هزار روستایی کشور از امکانات اساسی و 
مورد نیاز اولیه مانند آب، راه برخوردار هستند، ادامه داد: دولت ۱۲ 
نیم  و  تعریف کرده که یک  را  اشتغال روستایی  نام  به  ویژه  خدمت 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی با تایید مجلس و پیگیری مجموعه 

دولت در این زمینه اختصاص داده شده است.
وی تصریح کرد: اگر از منابع به نحو مطلوب و در جای خودش استفاده 
شود می توان حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد کرد و 

نرخ بیکاری را به صورت محسوس کاهش داد.
امید بیان کرد: تالش این است که این منابع استمرار داشته و پایدار 
بماند که دولت در همین راستا در سال جاری ۵۰۰ میلیارد دالر به این 

امر اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه توسعه هر استان نسبت به ظرفیت های آن یک 
موضوع منطقی است و باید به فراخور این پتانسیل ها توسعه صورت 
گیرد، تاکید کرد: ظرفیت گردشگری در استان می تواند منجر به تولید 

ثروت شود.
برگزاری  با  بختیاری می توانند  و  بیان کرد: مدیران جهارمحال  امید 

نشست ها و پیگیری ها بسیاری مسائل را در استان حل کنند.
مهاجرت  از  ناشی  تبعات  بختیاری  و  در چهارمحال  کرد:  تاکید  وی 
را می توانیم پررنگ تر ببینیم که هرچه مهاجرت از روستاها به شهر 

صورت گیرد، ناامنی و مشکالت و تبعات سنگینی را به دنبال دارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری بیان کرد: 
اکنون بیش از ۳۰ دستگاه دولتی در روستاها مشغول ارائه خدمت به 
روستائیان هستند اما نبود تعامل بین بخشی میان این دستگاه ها گاهی 

موجب خنثی کردن فعالیت دیگری شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با تاکید 
خودرو  صنعت  اصالح  برای  اینکه  بر 
جدی هستیم، گفت: از ابتدای امسال 
خرید  تقاضای  ۶میلیون  کنون  تا 
خودرو داشتیم درحالی که کل تولید 
خودرو در سال، یک میلیون دستگاه 

است.
رضا رحمانی با اشاره به نوسانات نرخ 
ارز و تأثیرات آن بر بازار افزود: اوایل تا 
اواسط پارسال، نابسامانی هایی در بازار 
پیش آمد و در ماه های اخیر هم در 
رشد  و  ایجاد  نسبی  ثبات  ارز،  حوزه 
قیمت ها هم متوقف و برخی کاالهای 
خاص هم به صورت موردی مدیریت 

شد.
وی با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد 
دالر برای تأمین کاالهای اساسی در 
میزان  این  درصد   ۷۰ گفت:  پارسال 
ویژه  به  و  اساسی  کاالهای  حوزه  در 
مواد غذایی بود که با مسؤلیت وزارت 
در  و  شد  تأمین  کشاورزی  جهاد 
اختیار مردم قرار گرفت و ۲۳ درصد 
آن هم در حوزه دارو و درمان بود که 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مدیریت شد و یک درصد هم 
ارشاد  وزارت  که  بود  کاغذ  حوزه  در 
برای  بود و ۶ درصد هم  مسئول آن 
الستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت 
آن  مسئول  تجارت  و  معدن  صنعت ، 

بوده است.
انتظارات مطرح شده  رحمانی درباره 
 ۲۰۰ و  هزار   ۴ ارز  اختصاص  درباره 
در  گفت:  کاالها  برخی  به  تومانی 
زمانی که دولت، این سیاست را اتخاذ 
محدودیت  و  ممنوعیت  بحث  کرد 
 ۹۷ مرداد   ۱۶ در  اما  نبود  مطرح 

سیاست های جدید ابالغ شد.
وی ادامه داد: واردات ۱۳۳۹ کد تعرفه 
کاال ممنوع شد و دولت تصمیم گرفت 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را فقط به 

کاالهای اساسی اختصاص دهد.
که  کاالهایی  کرد:  اضافه  رحمانی 
تومانی   ۲۰۰ و  هزار   ۴ ارز  مشمول 
به  نسبت  برابر   ۲ حدود  نشدند 
کاالهایی که این ارز را دریافت کردند 

رشد قیمت داشتند.
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اختصاص  سیاست های  بخواهیم  اگر 
اهداف  به  تومانی  ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
مورد نظر خود برسد باید شبکه توزیع 
هم در دست دولت باشد هر جا نرخ ها 
و  رانت  فساد،  نرخی شد حتماً  چند 

نابسامانی پیش می آید.
خصوصی  اینکه  به  اشاره  با  رحمانی 
است،  دولت  سیاست های  از  سازی 
افزود: مجلس و دولت برای پرداخت 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق نظر 
و  و ساز  مورد چگونگی  در  اما  دارند 

کار توزیع آن بحث وجود دارد.
صنعت  و  خودرو  بازار  درباره  وی 

مانند  صنعت  این  گفت:  هم  خودرو 
دارد  مشکالتی  دیگر  بخشی  هر 
خودرو  فعلی  وضعیت  همچنین  و 
نباید  اما  نیست  ایران  ملت  شأن  در 

صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.
رحمانی ادامه داد: اینگونه نیست که 
ای  ویژه  حمایت  خودرو  صنعت  از 
هم  صنعت  این  بلکه  باشیم  داشته 
مانند دیگر صنایع است و ما وظیفه 
داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا 

تولید، رونق بگیرد.
افزود:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
طرح ساماندهی خودرو در حال انجام 
و هدف از اقدامات ما این است که از 
وضع موجود به وضعی برسیم که در 
شأن ملت ایران باشد و این موضوع به 

گذشت زمان نیاز دارد.
تمام  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده خودرو یعنی قیمت محاسباتی 
و قیمت بازار داریم، اضافه کرد: فعاًل 
به علت نوسانات حوزه کالن اقتصادی 
بازار،  روانی  جنبه های  و  ارز  مانند 
برخی تقاضاها برای حفظ ارزش پول 

به طور غیرواقعی ایجاد شد.
تا  امسال  ابتدای  از  افزود:  رحمانی 
کنون ۶ میلیون تقاضای خرید خودرو 
داشتیم در حالی که کل تولید خودرو، 

در سال، یک میلیون دستگاه است.
وی درباره نتایج قیمت گذاری خودرو 
بازار  حاشیه  زیر  درصد   ۵ مبنای  بر 
گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال 
تاکنون ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت 

داشت و از اسفند پارسال با موج
اما  مواجه شدیم  قیمت  افزایش  دوم 

اکنون این روند کاهشی شده است.
سود  کاهش  کرد:  اضافه  رحمانی 
پارسال  اسفند  از  بانکی  سپرده های 
موج  در  قیمت  افزایش  علل  از  یکی 
دوم بوده و اکنون به علت کنترل نرخ 

ارز، قیمت ها کاهشی شده است.
وی با بیان اینکه خودرو پراید هزار و 
۶۶۰ دالر وابستگی ارزی دارد، گفت: 
آغاز  را  قطعات  این  سازی  داخلی 

کردیم و هر قدر ارزبری کمتری شود 
از نوسانات نرخ ارز  تأثیر نرخ خودرو 

کمتر می شود.
داخل  ساخت  کرد:  تاکید  رحمانی 
و  گرفتیم  را جدی  ساختار  اصالح  و 
غیر  اموال  خواستیم  ساز  خودرو  از 

تولیدی نداشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
خودرو  صنعت  اصالح  برای  اینکه  بر 
از  کدام  هر  گفت:  هستیم،  جدی 
شدند  مکلف  بزرگ  سازان  خودرو 
اموال غیرتولیدی خود را بفروشند و 
از این محل، حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد 

تومان برای رونق تولید، تأمین کنند.
دائمی  نمایشگاه  کرد:  اضافه  وی 

ساخت داخل برگزار کردیم.
میانگین  اینکه  به  اشاره  با  رحمانی 
هزار دستگاه  روزانه خودرو، ۴  تولید 
تعدادی خودرو  است، گفت: همیشه 
در پارکینگ های خودروسازان موجود 
و  تحریم  علت  به  اکنون هم  و  است 
کمبود برخی قطعات، تعدادی خودرو 
که  می باشد  موجود  پارکینگ ها  در 

مشکل آن در حال حل شدن است.
تولید،  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
خودروهای پارکینگ تحویل مشتریان 

می شود.
رحمانی با بیان اینکه قیمت تمام شده 
تا ۳۶ میلیون  پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ 
بازاری آن  تومان است، افزود: قیمت 
اکنون حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان 
است. او ادامه داد: در پی آن هستیم تا 
شرایط عادی و کیفیت و تنوع و تیراژ 

خودرو، اصالح شود.
و  ساماندهی  طرح  گفت:  رحمانی 
برنامه دو ساله داریم و خودرو سازی 
تا  کرد  خواهیم  واگذار  اهلش  به  را 

اصالح شود.
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
 ۹۷ سال  در  ما  سیاست  بیت  شاه 
اما  بود  تولید  موجود  وضع  حفظ 
ساخت  نهضت  آن،  بر  عالوه  امسال 

داخل است. 

 رضا رحمانی در ادامه برنامه گفت و 
گوی ویژه خبری با اشاره اینکه نرخ 
رشد صنعت تا پایان امسال می تواند 
افزود:  شود،  مثبت  و  یابد  افزایش 
بود  منفی  رشد صنعت،  نرخ  پارسال 

و حجم تولید کاهش یافت.
و  هزار   ۲۴ پارسال  داد:  ادامه  وی 
۴۱۴ مورد برای کارهای صنعتی جواز 
گرفتند که در مقایسه با سال پیش از 
آن، ۱۶ و هشت دهم درصد افزایش 
و از نظر اشتغال هم ۱۵ و نیم درصد 

افزایش داشته است.
رحمانی گفت: پروانه بهره برداری در 
هفت   ،۹۶ سال  به  نسبت   ۹۷ سال 
درصد افزایش داشت و در اشتغالزایی 

هم ۲ و ۲ دهم درصد مثبت بود.
مردم  می دهد  نشان  این  افزود:  وی 
انگیزه  تولیدی  کار  برای  و  امیدوارند 
یافت  کاهش  تولید  حجم  اما  دارند. 
و به همین علت رشد صنعت، منفی 

شد.
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تولید  حوزه  در  داریم  بنا  امسال 
داخلی  دالر  میلیون   ۴۰۰ قطعات، 
این  کردن  عملی  برای  کنیم.  سازی 
در  سرمایه  و  نقدینگی  به  سیاست 

گردش نیاز داریم.
رحمانی افزود: بر اساس قانون، حداقل 
به  باید  بانکی  تسهیالت  درصد   ۴۰
طبق  اما  شود  داده  معدن  و  صنعت 
درصد   ۲۸ حدود   ،۹۷ سال  در  آمار 
عملی شد و بر اساس آمار ما، این رقم 

حتی کمتر بوده است.
برای  نقدینگی  تأمین  گفت:  وی 
بانک ها  اما  تولید، حیاتی است  رونق 
معموالً عالقمند هستند به دالالن و 
پولدار  که  بازرگانی  کار  عالقمندان 
هستند تسهیالت دهند زیرا بازگشت 

این تسهیالت در آنها بیشتر است.
رحمانی افزود: محور باید تولید باشد 
و بقیه سیاست ها باید با آن هماهنگ 
از بخش ها  برخی  اکنون در  اما  شود 

این گونه نیست.

وزیر صنعت مطرح کرد:

تقاضای خودرو ۶برابر تولید است
گزارش

حمایت ازبرنامه 
ساخت ۴۰۰ هزار مسکن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با حمایت از برنامه 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، اعالم کرد: تولید مسکن در کشور به ساالنه 

۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است.
برنامه تولید و عرضه   مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی 
مسکن که در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از سوی محمد 

اسالمی ارائه شده، پرداخته است.
در این گزارش تحلیلی، با تأکید که بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی 
مشکالت در اقتصاد کشور، دچار نارسایی هایی شده است، آمده: تحریمها، 
کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکالت اقتصادی در 
یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده 

است.
بر  مالیات  قانون  نبود  مجلس  های  پژوهش  مرکز  پژوهشگران  همچنین 
عایدی سرمایه را نیز از دالیل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن 
بدون محدودیت سوداگران مسکن  فعالیتهای  و می گویند:  دانسته  مؤثر 
وضعیت پرتالطم اقتصاد مسکن را وخیمتر کرده که این مسئله به دنبال 
نوسان های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک 

سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن: افزایش 

سقف وام+تصویب قانون مالیات بر عایدی
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکالت بخش مسکن به دو 
اقدام مهم برمی گردد: نخست افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه 
اولی ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری 
در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه دار شدن و دوم، وضع مالیات بر 
عایدی و معامالت مکرر مسکن جهت محدودسازی داللی و سوداگری و 

کمک به متقاضیان واقعی.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تحوالت بازارهای موازی خصوصاً ارز 
و سکه را عامل افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال و همچنین 
وقوع نوسانات شدید قیمتی در هر ماه دانسته و از سوی دیگر در کاهش 

شدید معامالت مسکن دخیل دانسته است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد کل خانوارهای 
تعداد واحدهای مسکونی کشور، ۲۵ میلیون  و  ایرانی ۲۴ میلیون خانوار 
و ۴۰۰ هزار واحد است که ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دارای سکنه و 
۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار خانواده ایرانی بدون مسکن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر 
زندگی می کنند. با توجه به اینکه شاخص خانوار در واحد مسکونی باید 
۱ باشد )به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی( و هر چه این شاخص به 
یک نزدیکتر باشد، وضعیت توسعه یافتگی تری برای کشور متصور خواهد 
بود، این شاخص در کشور ما ۱.۰۶ است که رقم مناسبی به نظر می رسد. 
حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی را نیز در نظر بگیریم که در نتیجه 
تعداد کل مساکن کشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر 

از یک می رسد.
بر اساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، ساالنه ۷۰۰ هزار ازدواج و ۱۷۰ 
بازار  به  مطلقه  از خانوارهای  ثبت می شود که بخش مهمی  هزار طالق 
تقاضای مسکن در هر سال،  وارد شده و مجموعاً  انباش مسکن  تقاضای 
۸۰۰ هزار واحد است. این در حالی است که در ۵ سال اخیر، متوسط تولید 

سالیانه مسکن به ۳۵۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است.
حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن

در بخش دوم این گزارش، با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
که وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور 
تا پایان سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده و شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای 
جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از سوی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی می شود به همراه برنامه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد 
مسکن مهر باقی مانده که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار واحد رسیده، از این 

برنامه دولت حمایت شده است.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس دو برنامه افزایش سقف وام ساخت 
مسکن و نیز برنامه ایجاد بازار تعهدی مصالح ساختمانی مبنی بر کاهش 
قیمت تمام شده مصالح ساختمانی برای سازندگان نیز مورد حمایت بوده 

است.

رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی :

12۰۰ میلیارد تومان در مناطق آسیب دیده 
از سیل هزینه می شود

رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی گفت : در حوزه زیربناها،۱۲۰۰ 
میلیارد تومان منابع بانک های خصوصی 
هزینه  سیل  از  دیده  آسیب  مناطق  در 

خواهد شد.
کورش پرویزیان، در مراسم امضای تفاهم نامه تامین سه هزار میلیارد تومان 
منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از سیل با استفاده 
از منابع بانکی که با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه و رییس شورای 
هماهنگی بانک های دولتی برگزار شد، گفت : بانک ها تالش کردند بخشی از 
خدمات و سرویس های بانکی مورد نیاز برای مناطق سیل زده فراهم شود به 
گونه ای که در کمترین زمان ممکن، خدمات بانکی از سرگرفته شد.عالوه بر 
این کارکنان شبکه بانکی به صورت خودجوش، نسبت به همکاری برای ارسال 
کاال، غذا، دارو و وجه نقد از طریق سازمان خود و نهادهای حمایتی اقدام 
نمودند. وی افزود : کمک های بانکی از جمله کمک های داوطلبانه بوده است تا 

هرچه سریع تر شرایط بحرانی درمناطق سیل زده کنترل شود.
وی ادامه داد: بانک ها نیز بعد از وقوع حادثه نسبت به ارسال اقالم و لوازم 
خانگی به صورت قابل توجهی با منابع بانکی از طریق نهادهای حمایتی در 

همان روزهای ابتدایی وقوع سیل به مناطق آسیب دیده اقدام کردند.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به بازسازی مناطق سیل زده و ایجاد اشتغال 
پایدار در این مناطق گفت : بانک  پارسیان ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد 
اشتغال در مناطق سیل زده به صورت تسهیالت قرض الحسنه و با مشارکت 

بنیاد برکت و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی اختصاص داد.
همچنین حسب تفاهم نامه مذکور، ۳۰۰ میلیارد تومان برای فعالیت های 

زیرساختی در این مناطق با تضمین دولت پیش بینی گردید.

خدمت ارزنده بانک ملی ایران برای دارندگان ارز

ارزی  سپرده  با  توانند  می  ارز  دارندگان 
از  مندی  بهره  بر  عالوه  ایران  ملی  بانک 
در  ارزی،  صورت  به  گذاری  سپرده  سود 
سر  از  پیش  را  خود  سپرده  نیاز  صورت 
رسید برداشت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سپرده ارزی 
بانک ملی ایران این امکان را فراهم کرده است تا ضمن بهره مندی از یک 
صندوق مطمئن برای نگهداری ارز خود، با سود مناسب ارزی، ارزش دارایی 
خود را حفظ کنید. با افتتاح این سپرده که روشی مطمئن برای مصون ماندن 
از نوسانات بازار ارز نیز محسوب می شود، سپرده گذاران می توانند هر زمان 
که بخواهند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی دریافت 
ایران در مقاطع زمانی یک ماهه، دو  بانک ملی  کنند. سپرده گذاری ارزی 
ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله به ارزهای مختلف افتتاح می 
شود و سپرده های مذکور پس از انقضای تاریخ سررسید با درخواست صاحب 
سپرده قابل تمدید خواهند بود.حداقل مبلغ برای سپرده مدت دار ارزی معادل 
یک هزار دالر بوده و شرایط عمومی برای این حساب ها همانند افتتاح حساب 
ریالی است.اکنون ۳۷۴ شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی 
مشتریان برای سپرده گذاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور است 
بانک  ارزی  به شعب  می توانند  یورو  و  ارزهای دالر  دارندگان  و  و مشتریان 
در سراسر کشور مراجعه و وجوه ارزی خود را به صورت اسکناس نزد بانک 
سپرده گذاری کنند. همچنین شعب ارزی بانک ملی ایران آمادگی دارند با 
استفاده از شبکه وسیع شعب و واحدهای خارج از کشور، نسبت به انتقال و 

انجام حواله های ارزی مشتریان اقدام کنند.
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هوشمندسازی کشاورزی در دستور کار 
وزارت جهاد قرار دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: هوشمند 
سازی کشاورزی در مراکز خدمات، یکی از سیاست های مهم وزارت 

جهاد کشاورزی است.
محمدرضا طالیی اظهار داشت: مراکز خدمات نوک پیکان وزارتخانه 
هستند که عمده فعالیت های بخش کشاورزی از طریق مراکز خدمات 

پیگیری می شود.
در  مراکز خدمات  در  اینکه هوشمند سازی کشاورزی  بیان  با  وی 
انتقال  سرعت  مهم  این  اجرای  طریق  از  گفت:  است،  کار  دستور 
تکنولوژی بین کارشناسان پهنه، مراکز تحقیقاتی و محققین برقرار 
مزارع  به  بیشتری  با سرعت  تکنولوژی  و  و مسائل تحقیقاتی  شده 

انتقال داده می شود.
اضافه کرد:  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی 
هوشمند سازی کشاورزی در بسیاری از مراکز در استانها به صورت 

الگویی در حال انجام است.
مراکز  تجهیز  برای  وزارتخانه  این  های  برنامه  به  اشاره  با  طالیی 
خدمات جهاد کشاورزی افزود: با جذب کارشناسان پهنه و امکاناتی 
ارتباط  امیدواریم  این مراکز اختصاص داده می شود  به  که ساالنه 

بیشتری با بهره برداران برقرار شود.
شود  بیشتر  مزارع  در  کارشناسان  حضور  چه  هر  افزود:  وی 
تکنولوژی های جدید به بهره بردارن منتقل شده و با برقراری ارتباط 
سرعت  با  کشاورزان  مشکالت  کارشناسان  این  سوی  از  موثر  های 

بیشتری رفع می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به لزوم ارائه 
آموزش های الزم به کارشناسان پهنه گفت: باید کارشناسان پهنه 
اطالعات اولیه در مباحث کشاورزی را داشته باشند لذا در این راستا 

آموزش کارشناسان پهنه و توانمندسازی آنان در دستورکار است.

تهاتر گاز و کاال با ارمنستانانرژی
وزیر نیرو گفت: ظرفیت انتقال گاز از ایران به ارمنستان 
قابل افزایش است و توافق شد با مذاکرات چندجانبه برای 
افزایش صادرات گاز با تهاتر با کاالهای مورد نیاز انجام 

شود.
اجالس  شانزدهمین  رسمی  نشست  در  اردکانیان  رضا   
اصولی  سیاست  ارمنستان،  و  ایران  مشترک  کمیسیون 
جمهوری اسالمی ایران را توسعه روابط با کلیه کشورها به 
ویژه کشورهای همسایه اعالم کرد و گفت: ارتباط مناسب 
قطعاً  ارمنستان  و  ایران  دو کشور  بین  و خوب سیاسی 
هم گرایی قابل توجهی را بین کشورهای منطقه ایجاد 
می کند. این در حالی است که این اجالس در شرایطی 
در  ارمنستان  و  ایران  بین  ارتباط  که  می شود  برگزار 
عالی ترین شرایط خود قرار دارد تا جایی که طی ماههای 
اخیر شاهد ارتباط بین مقامات عالی رتبه دو کشور و عقد 
تفاهم نامه ها و توافقنامه های ارزشمندی بین دو کشور 

بوده ایم.
به گفته این مقام مسئول هر چند که ارتباط بین ایران 
و ارمنستان در شرایط کنونی مطلوب است، اما پتانسیل 
توسعه این ارتباطات به حد عالی ترین سطح وجود دارد 
چرا که این دو کشور سابقه تاریخی و پیوندهای مستحکم 
اجتماعی زیادی داشته و شرایط کنونی متناسب با این 

ارتباط دو طرفه نیست.
مسئولیت  شدن  دار  عهده  زمان  از  اینکه  بیان  با  وی 
و  ایران  اقتصادی  همکاری های  مشترک  کمیسیون 
ارمنستان از اجالس دهم به بعد برنامه ریزی های فراوانی 
انجام شده است، اظهار داشت: بر اساس تالش های انجام 
شده قصد داریم تا با همکاری دو طرفه ایران و ارمنستان و 
همچنین با تکیه بر واقعیت کشور ارمنستان در جغرافیای 

این  در  شده  مطرح  موضوعات  اوراسیا  منطقه  سیاسی 
کمیسیون های مشترک را پیگیری و عملیاتی کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اهم همکاری های دو جانبه ایران و 
ارمنستان، اجرای خط سوم انتقال برق، امضای تفاهم نامه 
ایجاد کریدور ۴ چهارچانبه برق شمال – جنوب،  برای 
توافق برای همکاری در زمینه کریدور جاده ای و ریلی، 

توسعه همکاری های بهداشتی و همچنین هماهنگی 
اقدامات مثبتی  از جمله  برای برگزاری همایش ها را 
دانست که تاکنون بین ایران و ارمنستان شکل گرفته 

است.
انرژی  تبادل  میزان  دوازدهم  کابینه دولت  این عضو 
مگاوات   ۳۵۰ را  ارمنستان  و  ایران  بین  الکتریکی 
عنوان کرد و افزود: در راستای توسعه ارتباطات خود 
با ارمنستان خط سوم را با ظرفیت انتقال ۷۰۰ مگاوات 
سال  تا  آن  تکمیل  با  که  داریم  اجرا  دست  در  برق 
۲۰۲۰ میالدی ظرفیت تبادل بین دو کشور به بیش 

از هزار مگاوات خواهد رسید.
مگاواتی   ۱۰۰ آبی  برق  نیروگاه  اردکانیان،  گفته  به 
با  نیروگاه  این  که  است  شده  احداث  ارمنستان  در 
استفاده از سرمایه بخش خصوصی ارمنستان و سایر 
آن  تولیدی  برق  و  شد  خواهد  احداث  مندان  عالقه 
با نرخ تضمینی توسط ایران انجام می شود. از سوی 
دیگر قصد داریم تا مذاکرات چهارجانبه بین معاونان 
و وزرای ایران، ارمنستان، گرجستان و روسیه را تحت 
عنوان کریدور شمال – جنوب برای ارتباطات در حوزه 

برق ادامه دهیم.
را  اجالس  این  در  شده  انجام  توافقات  از  یکی  وی 
همکاری ارمنستان به منظور کنترل کیفیت هر چه 

ارس  مرزی  رودخانه  باالدستی  بخش  در  آب  سریع تر 
اعالم کرد و اظهار داشت: از آنجایی که ایران در حوزه 
صادرات گاز به ارمنستان فعال است این کشور در مواقع 
ضروری می تواند در مقابل صادرات گاز به ایران برق صادر 
کند. این در حالی است که ظرفیت انتقال گاز از ایران به 

ارمنستان و همچنین قابل افزایش است.

نیمه اول تیر  1398 
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خبر

کاهش ۱۵ درصدی ترافیک در محدوده 

زوج و فرد با آغاز طرح جدید

از روز  پایتخت گفت:  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
آغاز اجرای طرح ترافیک جدید ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش 

ترافیک در داخل محدوده زوج و فرد داشتیم.
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  مهماندار  محمدرضا  سردار 
رانندگی پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر پلیس 
راهور در مورد طرح ترافیک جدید اظهار کرد: اساساً چنین 
تا  نیازمند حداقل سه ماه اجرا است  ابعاد  این  با  طرحی 
بتوان راجع به مفید یا عدم مفید بودن آن اظهار نظر کرد.

وی افزود: طبق بررسی های کارشناسی که تا به امروز از 
سوی کارشناسان پلیس راهور انجام شده، می توان گفت 

که این طرح در کاهش ترافیک تاثیر داشته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت به بررسی های 
اجرای  آغاز  روز  از  گفت:  و  کرد  اشاره  راهور  کارشناسان 
طرح ترافیک جدید تا به امروز ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش 

ترافیک در داخل محدوده زوج و فرد داشتیم.
سردار مهماندار تصریح کرد: اما متاسفانه در مناطق بیرون 
تردد  افزایش  الی ۱۵ درصد(  به همین مقدار )۱۰  طرح 

داشته ایم.
میزان  تردد هم همان  افزایش  از  تاکید کرد: منظور  وی 

حجم تردد و خودروها است.
از  پلیس  به تحلیل  اشاره  با  پایتخت  راهور  پلیس  رئیس 
مردم  از  برخی  گفت:  طرح  حاشیه  مناطق  تردد  افزایش 
به دلیل ناآگاهی از این طرح و همچنین عدم آشنایی با 
طرح جدید دچار سردرگمی شده اند و احتمال می دهیم 
به  افزایش حجم تردد در مناطق اطراف طرح  این  شاید 

این دلیل باشد.
رئیس پلیس راهور در پایان یادآوری کرد: البته برخی از 
رانندگان هم به جای اینکه از طرح استفاده کنند از مناطق 

حاشیه ای طرح برای عبور و مرور استفاده می کنند.
پلیس  فرمانده  رحیمی  حسین  سردار  هم  پیش  چندی 
فاتب، با اشاره به آغاز طرح ترافیک جدید از ابتدای تیر 
پلیس  با هماهنگی  ترافیک جدید  اظهار کرد: طرح  ماه، 
پایتخت بوده است و تمام ابعاد این طرح به رویت پلیس 

پایتخت رسیده است.
وی افزود: در این طرح هر فردی که دارای خودرو است 
می تواند در طول هر فصل ۲۰ روز وارد این محدوده شود و 

از این فرصتش استفاده کند.

با  انتظامی  نیروی  گفت:  کشور  کل  دادستان 
و  باشد  داشته  امنیت حضور  میدان  در  اقتدار 
انتظار ما و مردم این است با هرنوع هنجارشکنی 
از هرنوع در چارچوب قانون و مقررات برخورد 

شود.
دادستان  منتظری  المسلمین  و  حجت االسالم 
فرماندهی  همایش  حاشیه  در  کشور  کل 
انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار 
و  قضائی  مقامات  حضور  با  همایش  این  کرد: 
که  شد  برگزار  تهران  استان  انتظامی  نیروی 
برای  را  همایش  این  خروجی  می کنیم  سعی 
سایر استان ها مورد استفاده و بهره برداری قرار 

دهیم.
وی افزود: امنیت برای مردم بسیار مهم است و 
وظیفه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است 

که امنیت مردم را از هر جهت تأمین کنیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وضعیت امنیت 
در سراسر کشور از جهات مختلف و حوزه های 
گوناگون قابل قبول است، اما در حوزه سرقت به 
دالیلی باید بیشتر کار شود و حضور این جمع 
بتواند  که  است  مختلفی  جهات  بررسی  برای 
برای ایجاد امنیت بیشتر برای شهروندان مؤثر 

باشد.
باید  ما  گفت:  ادامه  در  کشور  کل  دادستان 
اقدامات  هم  و  کنیم  بررسی  را  آسیب ها  هم 
امیدواریم محصول  و  باشیم  داشته  پیشگیرانه 
برای  بتواند  آن  خروجی  و  همایش  این 

شهروندان مؤثر باشد.
حمایت  با  رابطه  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
با  مبارزه  بحث  در  پلیس  از  دادستانی 
ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی، اظهار کرد: 
وظیفه قانونی پلیس برخورد با جرایم مشهود 
است و دستگاه قضائی نیز وظیفه دارد هرجایی 
و  می کند  مراجعه  ضابط  عنوان  به  پلیس  که 

مجوز می خواهد، حتماً مجوز دهیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: نکته بعدی این 
است که دستگاه قضائی از یک نیروی انتظامی 
کرد،  خواهد  و  کرده  حمایت  مقتدر  پلیس  و 
ما نمی توانیم امنیت اخالقی و اجتماعی را به 
خاطر بعضی از حرف هایی که گفته می شود و 
فضای  در  بدخواهان  که  اقداماتی  از  بعضی  یا 
که  جوسازی هایی  یا  می دهند  انجام  مجازی 

می کنند فدای این حرکات مذبوحانه کنیم.
وی افزود: بنابراین نیروی انتظامی با اقتدار در 
میدان امنیت حضور داشته باشد و انتظار ما و 
مردم این است با هرنوع هنجارشکنی از هرنوع 

در چارچوب قانون و مقررات برخورد شود.

و  قضائی  دستگاه  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
دستگاه ها  این  همکاری  با  انتظامی  نیروی 
اقدامات الزم را انجام خواهند داد، دولت باید در 
رفع این مشکالت و زدودن این آسیب اقدامات 
هنجارشکنان  را  این  دهد.  انجام  را  اجرایی 
بدانند که اگر بخواهند با اینگونه جوسازی ها و 
فیلم هایی که از قبل از صحنه آماده و بالفاصله 
در فضای مجازی منتشر می کنند و می خواهند 
چهره پلیس را مخدوش نشان دهند اوالً مردم 
نخواهد  قضائی  دستگاه  ثانیاً  و  نمی پذیرند 
پذیرفت و ما از پلیسی که در بین مردم و برای 
وظیفه  ایفای  و  قانون  اجرای  و  امنیت  ایجاد 
قانونی تالش می کند حمایت کرده و خواهیم 

جو  این  به  قضائی  دستگاه  وقت  هیچ  و  کرد 
سازی ها توجه نخواهد کرد.

حجت االسالم و المسلمین منتظری همچنین 
در  گفت:  نیز  نشینی ها  حاشینه  خصوص  در 
رابطه با مسئله حاشیه نشینی شهرها که یکی از 
آسیب ها است و موضوع در جلساتی که خدمت 
مقام معظم رهبری بودیم نیز مطرح شد یکی از 
محورهایی که قرار شد وزارت کشور با همراهی 
موضوع  همین  کند  کار  مربوطه  دستگاه های 
است که  گونه ای  به  و  است  نشینی ها  حاشیه 
انتظامی  نیروی  و  قضائی  دستگاه  در  آن  حل 
برای  اجرایی  دستگاه های  می بایست  و  نیست 

مسئله حاشیه نشینی فکر اساسی کنند.

باید با هر نوع هنجارشکنی 
برخورد شود

به مردم قول  ما  تهران گفت:  شهردار 
داده ایم که شهر را نه با منافع ۲۵ نفر 
که با منافع همه شهروندان اداره کنیم. 
اعالم کردیم که شهر برای همه است 

و همه از منافع آن بهره مند می شوند.
اجالس  نخستین  در  حناچی  پیروز 
تهران  شهرداری  نواحی  شهرداران 
شورای  مجلس  سابق  ساختمان  در 
اسالمی ضمن تبریک هفته کرامت و 
گفت:  شهرداری ها،  روز  گرامیداشت 
ستاد  و  صف  اداری  تشکیالت  در 
ستاد  هستند؛  سازمان  اصلی  بال  دو 
نیز  صف  و  برنامه ریزی  و  نظارت  کار 
اگر  دارد.  برعهده  را  اجرایی  اقدامات 
جای این دو عوض شود، تشکیالت و 
سازمان دچار اختالل می شوند. پشت 
میز نشستن در صف مثل سم می ماند 
و این تهدیدی است که سازمان ما را به 
طور دائم می تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ 
شهرداران  حساسیت  تهدید  این  رفع 

نواحی را می طلبد.
آنچه  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
در ذهن شهروندان از شهرداری نقش 
می بندد مستقیماً به عملکرد شهرداران 
اگر  کرد:  عنوان  برمی گردد،  نواحی 
و  نشود  جمع  موقع  به  زباله  احیاناً 
سطل ها به موقع خالی نشوند، این امر 

به طور مستقیم در ذهنیت شهروندان 
تاثیر می گذارد.

پیام های  سیل  داد:  ادامه  حناچی 
سیستم  و  ما  به  مستقیماً  مختلف 
تصویری  می شود.  گسیل  ما  نظارتی 
طور  به  دارند  ما  سازمان  از  مردم  که 
نواحی  در  ما  عملکرد  به  مستقیم 
برمی گردد. اگر در این حوزه به حقوق 
مردم احترام بگذاریم آن ها نیز همین 
اگر  می دهند،  نشان  را  العمل  عکس 
معنای  یا  کنیم  عمل  دیگر  طور 
نشناختن  رسمیت  به  عملکردمان 
نیز مدیریت  آن ها  باشد،  حقوق مردم 
نواحی را به رسمیت نخواهند شناخت.

توسعه  سوم  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
شورای شهر  تصویب  به  تهران  شهر 
نیز  آن  کمی  شاخص های  و  رسیده 
این  در  کرد:  اضافه  است،  شده  آماده 
شاخص های  مختلف  حوزه  در  برنامه 
برای  که  است  شده  تعریف  کمی 
چشم انداز،  اهداف  به  شدن  نزدیک 
باید این شاخص ها را مورد توجه قرار 
دهیم؛ بخش عمده ای از این شاخص ها 

به حوزه نواحی برمی گردد.
حناچی انتظار خود از شهرداران نواحی 
را توجه به سیاست های عمومی دانست 
به  و  دادیم  قول  مردم  به  ما  گفت:  و 

امانتی  گرفتیم.  رای  قول  آن  واسطه 
که مردم به ما دادند، به واسطه شرط 
ضمن عقد شکل گرفته است. معتقدم 
اگر این شرط را رعایت نکنیم، مدیون 
در صف  ساعت ها  که  هستیم  مردمی 
ایستادند، به نمایندگانشان رای دادند و 
آن ها نیز ما را برگزیدند. مشروعیت ما 
به واسطه رای مردم و قول هایی است 

که به مردم داده ایم.
وی ادامه داد: ما به مردم قول داده ایم 
با  نفر که  منافع ۲۵  با  نه  را  که شهر 
کنیم.  اداره  شهروندان  همه  منافع 
اعالم کردیم که شهر برای همه است 
و همه از منافع آن بهره مند می شوند؛ 
پس اگر بخشی از شهر به کارگاه های 
یعنی  کرد،  پیدا  اختصاص  ساختمانی 
ما وظیفه خود را درست انجام ندادیم؛ 
اگر افرادی که کار ساختمانی در شهر 
به  را  ساختمانی شان  کارگاه  می کنند 
مردم  نتیجه  در  و  می کشانند  خیابان 
برای عبور از معابر مجبور به راه رفتن 
در خیابان می شوند، به این معنی است 
انجام  درست  را  خود  وظیفه  ما  که 

نداده ایم.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه بسیاری 
دارند وسط شهر  تمایل  پیمانکاران  از 
یک هکتار، دو هکتار یا چند هزار متر 

تبدیل  را  آن  تا  باشند  داشته  زمین 
یک  برای  کرد:  تصریح  کنند،  انبار  به 
پیمانکار چه چیزی بهتر از این شرایط 
جلوی  که  دارد  توجیهی  چه  است؟ 
پارک الله در بهترین نقطه این پارک، 
این  باشد؟  کارگاه مستقر  سال ها یک 
موضوع اصاًل مطلوب نیست و باید به 

سرعت به آن رسیدگی شود.
شهرداران  از  افزود:  تهران  شهردار 
موضوعات  این  به  دارم  انتظار  نواحی 
که سیاست اصلی ما است، حساسیت 
نشان دهند و در این مورد نیز گزارش 
می خواهم. ارزیابی ما بر همین اساس 

خواهد بود.
انتخابات  با اشاره به  ادامه  حناچی در 
شورایاری ها گفت: آخرین الیه مدیریت 
تاییدیه  است.  شورایاری ها  شهری، 
دولت را برای برگزاری پنجمین دوره 
شکل  به  تا  کرده ایم  اخذ  انتخابات 
در  اتفاق  این  شود؛  برگزار  مکانیزه 
نیز  کشور  وزارت  برای  مقیاس  این 
تجربه مفیدی است. همه وظیفه دارند 
شورایاری ها  انتخابات  تا  کنند  کمک 
آبرومند برگزار شود. هرچه کیفیت این 
انتخابات را باال ببریم، به مدیریت بهتر 
شهر کمک کرده و حس تعلق به مکان 

و محل زندگی مان را باال برده ایم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
مقابله،  از  اعم  مبارزه  حوزه  پنج  هر 
پیشگیری، درمان، صیانت و ساماندهی 
معتادان متجاهر باید با یکدیگر هماهنگ 

باشند.
 اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با 
سازمانی  درون  نشست  در  مخدر   مواد 
دبیرخانه ستاد ضمن تشکر  کارکنان  با 
برنامه های  برگزاری  دست اندرکاران  از 
مواد  با  مبارزه  جهانی  سالروز  مختلف 
برخی  نظرات  برخالف  گفت:  مخدر 
مواد  با  مقابله  می گویند  که  منتقدان 
و  است  نداشته  چندانی  نتایج  مخدر 
اعتیاد رفت،  از  به سراغ پیشگیری  باید 
را  مقابله  هم  هم زمان  می توان  معتقدم 
هدفمند کرد و هم پیشگیری را اجرایی 

کرد.

با  مقابله  شیوه های  کرد:  تصریح  وی 
زیرا  شوند،  نو  و  به روز  باید  مخدر  مواد 
نمی توان مانند ۳۰ سال گذشته در این 
با  مقابله  گذشته  در  کرد،  مقابله  بخش 
انتظامی  اقدامات  بر  مبتنی  مخدر  مواد 
اقدامات  بر  اما امروزه مقابله مبتنی  بود 

اطالعاتی است.
مؤمنی با بیان اینکه در دبیرخانه ستاد، 
اولویت هایی را در رأس اقدامات مشخص 
کرده ایم، گفت: این اقدامات باید متوازن 
پنج  هر  یعنی  بروند؛  پیش  هماهنگ  و 
حوزه مبارزه با مواد مخدر اعم از مقابله، 
پیشگیری، درمان، صیانت و ساماندهی 
معتادان متجاهر باید با یکدیگر هماهنگ 

باشند.
دبیرکل ستاد ادامه داد: برخی از این پنج 
هستند،  اولویت  دارای  دالیلی  به  حوزه 

معتاد  شود،  تالش  باید  مثال  به طور 
شود، سپس  تبدیل  کم خطر  به  پرخطر 
درمان شود و بعد از بهبودی وارد جامعه 
و خانواده خود شود؛ از این رو ساماندهی 
معتادان متجاهر به لحاظ زمانی یکی از 
اولویت های مهم ستاد است که باید در 

کوتاه مدت، این افراد ساماندهی شوند.
مائده  سوره  آیه ۳۲  به  اشاره  با  مؤمنی 
کس  هر  شریفه  آیه  این  طبق  گفت: 
باعث نجات جان یک انسان شود، گویی 
به تمام جامعه ی انسانی حیات بخشیده 
نیز  متجاهر  معتادان  بنابراین  است، 
ما  هم وطن  هستند،  انسان  ما،  همانند 
هستند و شایسته نیست که در پارک ها، 
خیابان ها و زیر پل ها بخوابند، باید برای 
برای  و  ایجاد  سرپناهی  حداقل  آنان 

بهبودشان کاری کرد.
اختتامیه مراسم سالروز  پیام  افزود:  وی 
معنای  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  جهانی 
برای  امید  و  پرنشاط  اقدامات  آغاز 
و  بود  کشور  سراسر  در  هم وطنانمان 

بنا داریم کارهای مردمی را با محوریت 
انجام  تشکل ها  همراه  به  پیشگیری 
دهیم؛ زیرا معتقدیم پیشگیری سخت تر 
از درمان است و ظرفیت های پیشگیری 
بسیاری در کشور وجود دارد که می توان 

از آن ها به درستی استفاده کرد.
اجتماعی  داشت:  اظهار  ستاد  دبیرکل 
این  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  شدن 
معناست که هر کسی در هر جایگاهی که 
قرار دارد، از هر امکانی که در دست دارد، 
استفاده  مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه  در 

کند و در جهت تحقق آن بکوشد.
بر همدلی، هماهنگی،  پایان  در  مؤمنی 
دوستی و محبت کارکنان در انجام کارها 
زمانی  سازمان  یک  گفت:  و  کرد  تأکید 
کارش به خوبی به پیش می رود که کل 
لذا  باشند؛  همدل  یکدیگر  با  مجموعه 
می توانیم  بیشتر،  همدلی  و  ارتباط  با 
بر  که  را  خطیری  و  بزرگ  مأموریت 
سرانجام  به  است،  شده  نهاده  عهده مان 

برسانیم.

تأکید بر ایجاد هماهنگی بین 
حوزه های مبارزه با مواد مخدر

خبر

کشف کاغذ دیواری قاچاق در اسالمشهر

 فرمانده انتظامي استان از کشف کاغذ دیواری قاچاق به ارزش 
۲۰ میلیارد ریال در شهرستان اسالمشهر خبر داد.

سردار محسن خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس، گفت: در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبني بر دپو 
کاغذ دیواری قاچاق توسط فردي در شهرستان اسالمشهر، 
رسیدگي به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق 

کاال قرار گرفت.
وی افزود: با انجام یک سري اقدامات نامحسوس، محل مورد 
نظر شناسایي و پس از هماهنگی قضائي در بازرسي از محل 
۲ هزار کارتن کاغذ دیواری و یک هزار و ۲۰۰ کارتن لمینت 

قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامي غرب استان تهران با اشاره به اینکه بنا به 
نظر کارشناسان ارزش این محموله ۲۰ میلیارد ریال برآورد 
شده خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و به 
مرجع  تحویل  پرونده  تشکیل  از  پس  مکشوفه  اموال  همراه 

قضائی شد.

4

احسان  اجتماعی  بنیاد  نماینده 
فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته 
سال  در  گفت:  )ره(  امام  حضرت 
به  نیز ۳ هزار سری جهیزیه  جاری 
زوج های نیازمند مناطق محروم و کم 

برخوردار کشور اهدا می شود.
در  اینکه  به  اشاره  با  مردانیان   
جهیزیه  هزار سری  گذشته ۲  سال 
امام در  اهدایی ستاد اجرایی فرمان 
مناطق محروم و کم برخوردار کشور 
سال  در  گفت:  است،  توزیع شده 
به  نیز ۳ هزار سری جهیزیه  جاری 
زوج های نیازمند مناطق محروم و کم 

برخوردار کشور اهدا می شود.
حمید مردانیان در آیین اهدای ۳۷ 
جهیزیه به زوج های جوان چهارمحال 
امام  به سخنان  اشاره  با  بختیاری  و 
فقر، گفت:  رفع  پیرامون  )ره(  راحل 

مهم ترین وظیفه دستگاه های دولتی 
رفع فقر و محرومیت است

نماینده بنیاد اجتماعی احسان اظهار 
کرد: در سیل اخیر یک هزار و ۵۰۰ 
بنیاد  این  همکاری  با  جهادی  گروه 
شدند  حاضر  سیل زده  مناطق  در 
که از این تعداد بیش از ۳۰۰ گروه 
گروه های  به عنوان  مستمر  به صورت 
فرمان  اجرایی  ستاد  همکار  جهادی 
و  هستند  فعال  )ره(  امام  حضرت 
همکاری  مقطعی  به صورت  مابقی 

می کنند.
حدود  اینکه  به  اشاره  با  مردانیان 
اجتماعی  بنیاد  ۱۰ خدمت کلی در 
طرح  گفت:  می شود،  ارائه  احسان 
جهیزیه  هزار  یک  مسجد  هزار  یک 
که  است  بنیاد  این  اقدامات  ازجمله 
از  جهیزیه  هزار   ۳ جاری  سال  در 

همکاری  با  طرح  این  اجرای  طریق 
به  مساجد  جماعات  ائمه  روحانیون 
مناطق  در  شناسایی شده  زوج های 
محروم و کم برخوردار اهدا می شود.

وی افزود: در طرح برکت خانواده که 
می پردازد  ناباروری  درمان  بحث  به 
در  که  را  زوج هایی  بنیاد  این  نیز 

مناطق محروم و کم برخوردار به این 
و  را شناسایی  مشکل دچار هستند 
جهت انجام مراحل درمان رایگان به 
معرفی  قرارداد  طرف  درمانی  مراکز 
در  نوزاد  تاکنون ۴۵۲  که  می نماید 
مناطق محروم کشور از طریق همین 

طرح متولد شده اند.

توزیع ۳هزار جهیزیه در مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

شهری

اختیارات بازآفرینی شهری به استان ها واگذار می شود
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزارت راه و 
و  فرسوده  بافت   بازآفرینی  خصوص  در  شهرسازی 
ناکارآمدی شهری اظهار کرد: بر اساس این توافق، 
واگذار  استان ها  به  شهری  بازآفرینی  اختیارات 

می شود.
و  شهرداری  روز  همایش  در  نژاد  جمالی  مهدی 
۸۵سفر  به  اشاره  با  قم،  فرمانداری  در  دهیاری ها 
سمت  این  به  که  گذشته  ۸ماه  طی  خود  استانی 
به  مدت  این  در  کرد:  عنوان  است،  شده  منصوب 
برخی استان ها بیش از ۱۰ بار سفر کرده ام و برخی 
کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  نظیر  استان ها  از 
از  نیز بیش  را  از مرکز  کردستان و استان های دور 
یک سفر حضور داشته ام، با این وجود اولین دیدار با 

مسئوالن قم است.
کشور  دهیاریهای  و  شهرداریها  سازمان  رئیس 
پیگیری  و  ارتباط  که  بگویم  باید  داد:  ادامه 
مدیران، شهرداران و دهیاران قم مقداری ضعیف و 
مطالبه گری خیلی کم است؛ به نظر می رسد شهری 
باید  است  پایتخت  همسایگی  و  مجاورت  در  که 

ارتباط و پیگیری مطالبات را بیشتر کند.
قم  استان  نژاد در بخش دیگر ظرفیت های  جمالی 

را مورد توجه قرار داد و 
گفت: ظرفیت در شهر و 
روستاهای استان قم بی 
است؛  نظیر  کم  و  نظیر 
ظرفیت ۲۰میلیون زائر، 
مرکزیت مذهبی و علمی 
اکثر  عبور  کشور، مسیر 
دسترسی  ها،  استان 
 ... و  پایتخت  به  آسان 
بسیار  همه ظرفیت های 
و  شهرها  برای  باالیی 

روستاهای استان است.
سازمان  رئیس 

شهرداری ها و دهیاری های کشور با تاکید بر استفاده 
از ظرفیت های موجود در شهرستانها و روستاهای قم 
با بهره  افزود: شهرها و روستاهای استان می توانند 
درآمدزا  قم  مذهبی  گردشگری  پتانسیل  از  گیری 

شوند.
وی با اشاره به حجم ورود زائران به قم و لزوم تقویت 
و  شهرها  کرد:  عنوان  استان  نقل  و  حمل  شبکه 
روستاهای استان می توانند با ایجاد شرکت حمل و 

نقل جمعی به رفع این مشکل کمک کنند.

جمالی نژاد با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزارت 
راه و شهرسازی در خصوص بازآفرینی بافت  فرسوده 
توافق  این  اساس  بر  اظهار کرد:  ناکارآمد شهری  و 
اختیارات بازآفرینی شهری به استان ها واگذار خواهد 
شد. وی تبدیل وضعیت های شغلی در شهرداری ها 
را مایه آرامش و آسایش در مجموعه های شهری و 
روستایی و عامل ایجاد رضایتمندی در کشور دانست 
و گفت: این موضوع در حال پیگیری است، همچنین 
برای  نیز اصالح و  نامه استخدامی دهیاری ها  آئین 

تصویب به دولت ارسال شده است.

کشف انبار 6 میلیاردی مکمل های ورزشی در قدس

انواع  انبار 6 میلیارد ریالی  از کشف  انتظامی استان،  فرمانده 
مکمل های ورزشی غیر بهداشتی و قاچاق در شهرستان قدس 

خبر داد.
سردار  محسن خانچرلی  در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، گفت: در اجرای طرح مشترک بازدید از انبارها و سوله 
های توسط ماموران پلیس شهرستان قدس، یک انبار بزرگ 
دپو و نگهداری انواع مکمل های ورزشی خارجی شناسایی شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پس از هماهنگی قضائی 
مشخص  که  گرفت  قرار  تخصصی  بازدید  مورد  مذکور  انبار 
بر  زنی  لیبل  و  تولید  بر  افراد سود جو  عالوه  برخی  گردید 
انواع پودر های مکمل ورزشی  غیر بهداشتی اقدام به نگهداری 
مقادیر قابل توجه انواع داروها و لوازم بهداشتی ایرانی و خارجی 

غیر مجاز و قاچاق در شرایط غیر بهداشتی می کردند.
انبار را پلمب، دو نفر را  انتظامی بالفاصله  افزود:ماموران  وی 
انتقال  آگاهی  پلیس  به  بازجویی  و  بررسی  و جهت  دستگیر 

دادند.

نیمه اول تیر  1398 

شهر را بامنافع همه شهروندان اداره می کنیم



اخبار

پارک مشاهیر ُکرد در سنندج 
افتتاح شد

در راستای برگزاری کنگره مشاهیرُکرد، پارک مشاهیر 
در زمینی به مساحت 3500 مترمربع احداث و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
حضور  با  کرد   مشاهیر  پارک  روز،  اتفاق  گزارش  به 
استاندار کردستان، استاندار سلیمانیه عراق، شهردار و 
مفاخر  مسئوالن،  از  دیگر  تعدادی  و  سنندج  فرماندار 
آبیدر  از جمله استاد مظهر خالقی در  و مشاهیر ُکرد 

سنندج مورد بهره برداری قرار گرفت.
شهردار سنندج در این خصوص عنوان کرد: یکی از مهم 
در سال جاری  اجتماعی  و  فرهنگی  رویدادهای  ترین 

برگزاری مراسم کنگره تجلیل از مشاهیر ُکرد بود.
با توجه به اینکه شهرداری  اله صیدی افزود:  حشمت 
محیطی  فضاسازی  و  تبلیغات  بحث  اصلی  متولی 
دارد  برعهده  را  مختلف  رویدادهای  و  ها  مناسبت  در 
تمامی  از  این کنگره هم  باشکوه  برگزاری  راستای  در 

ظرفیت ها جهت فضاسازی سطح شهر استفاده کرد.
کار  دستور  در  که  اقداماتی  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری این شهرداری 
قرار گرفت احداث پارک تحت عنوان مشاهیر ُکرد بود 
در  پارک  این  گرفته،  های صورت  ریزی  برنامه  با  که 

آبیدر بهترین تفرجگاه سنندج احداث شد.
هزار  به مساحت سه  زمینی  در  پارک  این  افزود:  وی 
و 500 مترمربع شامل 500 متر سنگفرش و 3 هزار 

مترمربع فضای سبز احداث شده است.
صیدی همچنین بیان کرد: نصب سردیس های مشاهیر 
ُکرد از دیگر اقداماتی است که در سطح پارک مشاهیر 
در  کرد:  خاطرنشان  وی  شد.  جانمایی  و  نصب  کرد 
حال حاضر 10 سردیس مشاهیر ُکرد ساخته هنرمند 
برجسته استاد هادی ضیاء الدینی در سطح پارک نصب 
شده است.صیدی اعالم کرد: در حال حاضر سردیس 
هنرمند  کلهر،  رضا  میرزا  نظیر  ُکرد  برجسته  مشاهیر 
ابراهیم  الکالمی،  ملک  عبدالحمید  نورایی،  علی  برات 
استاد  محوی،  ماموستا  طالبانی،  رضا  شیخ  یونسی، 
اهلل  امان  نالی،  ماموستا  گوران،  ماموستا  مظفرپرتوماه، 

خان اردالن نصب شده است.
 50 نصب  قابلیت  پارک  این  گفت:  سنندج  شهردار 
عدد دیگر سردیس را دارد که در صورت آماده بودن  
سردیس ها در آینده نسبت به نصب آن اقدام خواهیم 

کرد.
وی خاطرنشان کرد: روشنایی الزم در طراحی پایه این 
سردیس ها تعبیه شده و عالوه بر نام مشاهیر مختصری 
از زندگی نامه این مشاهیر به سه زبان کردی، فارسی و 

انگلیسی بربدنه پایه سردیس ها درج شده است.
پارک مشاهیر کرد، در پارک جنگلی آبیدر جنب مسجد 

نور واقع شده است.

مجلس  در  بیجار  شهرستان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با ذکر اینکه بیش از 5 میلیارد 
بیجار  شهرستان  گچ  کارخانه  بدهی  تومان 
پرداخت شده است، گفت: فعالیت این کارخانه 

با میلیارد ها تومان هزینه از سال ۹1 متوقف 
شده بود و اکنون بدون هیچ بدهی آماده فعالیت 
به  نفر   100 برای  است  قرار  که  است  مجدد 

صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند. 

 حمداهلل کریمی در دومین جلسه شورای اداری 
شهرستان بیجار که در سالن جلسات شهدای 
گمنام فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با 
اشاره به اینکه دیده می شود مردم شهرستان 
خبر  بی  اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  از 
هفتگی  نشریه  یک  وجود  کرد:  اظهار  هستند 
عملکرد  از  مردم  اطالع  باعث  شهرستان  در 
دستگاه های اجرایی و اعتمادسازی بین مردم 

و مسئولین می شود .
 ۷۹ از  بیش  گذشته  سال   3 در  افزود:  وی   
روستا گازرسانی شده است که آمار خوبی برای 

شهرستان است .
 نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی 
با اعالم اینکه احداث سیلوی 50 هزار تنی در 
روستای خورخوره آغاز شده است، خبر داد: این 
سیلو توسط بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر 
۲5 میلیارد تومان بدون هیچ تسهیالت بانکی در 
حال احداث است و تا کنون ۲ کندو به ظرفیت 

۲0 هزار تن ساخته شده است .
تومانی  میلیارد   100 افزایش  اعالم  با  وی   
سرمایه شرکت سیمان بیجار، تصریح کرد: این 

کارخانه تا اردیبهشت ماه زیانده بوده است ولی 
اکنون با این افزایش سرمایه در وضعیت خوبی 

به سر می برد.
 کریمی با ذکر اینکه بیش از 5 میلیارد تومان 
پرداخت  بیجار  شهرستان  گچ  کارخانه  بدهی 
با  کارخانه  این  فعالیت  داد:  ادامه  است،  شده 
میلیارد ها تومان هزینه از سال ۹1 متوقف شده 
فعالیت  آماده  بدهی  هیچ  بدون  اکنون  و  بود 
به  نفر   100 برای  است  قرار  که  است  مجدد 

صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.
امیرنظام  ستاره   ۴ هتل  احداث  اعالم  با  وی   
گروسی در بیجار، خاطرنشان کرد: کلنگ این 
هتل پس از جانمایی به زمین زده می شود و 

عملیات احداث آن آغاز می شود.
 نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی 
بیجار  اینکه شورای شهر  به  اشاره  با  پایان  در 
ها  کاستی  یادآور شد:  ندارد،  ای  کارنامه  هیچ 
آور  خجالت  گفت،  باید  تعارفی  هیچ  بدون  را 
است میادین و خیابان های اصلی شهر بیجار 
را وانت بارهای میوه فروش تصاحب کرده اند و 
شهرداری توانایی ساماندهی این اوضاع را ندارد.

اشتغال زایی ۱۰۰ نفری با آغاز به کار 
مجدد کارخانه گچ بیجار

اخبار

خدمت به مردم سرلوحه مسئوالن 
البرز قرار گیرد

ناامنی  ایجاد  فکر  به  که  کسانی  گفت:  البرز  استاندار 
در البرز هستند به واسطه فعالیت درست دستگاه قضا 

هیچگاه آرامش نداشته و ندارند.
در  تیرماه   1۲ شهبازی،  عزیزاله  روز،  اتفاق  گزارش  به 
مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری البرز اظهار 
البرز پتانسیل   های ویژه ای در بخش های  کرد: استان 

مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی دارد.
وی منطقه اقتصادی پیام، وجود 3500 واحد صنعتی، 
فعالیت 150 برند ملی و بین المللی، تولید ۷0 درصد 
داروی کشور را بخش کوچکی از این ظرفیت برشمرد 
و گفت: بهره مندی از این ظرفیت ها با همدلی و اتحاد 

مسئوالن استانی امکان پذیر شده است.
همراهی  مرهون  را  استان  باالی  امنیت  مسئول  این 
ایجاد  فکر  به  که  کسانی  گفت:  و  دانست  قضا  دستگاه 
ناامنی در البرز هستند به واسطه فعالیت درست دستگاه 

قضا هیچگاه آرامش نداشته و ندارند.
شهبازی گفت: به واسطه وجود همین امنیت است که 
مسیر  و  بدرخشد  مختلف  بخش های  در  توانسته  البرز 

توسعه و پیشرفت را طی کند.
وی در پایان گفت: برای داشتن جامعه ای موفق همگی 
باید دست در دست هم بدهیم و از حواشی پرهیز کنیم 
و خدمت رسانی به مردم را سرلوحه کارها قرار دهیم تا 

بتوانیم رضایت مردم را فراهم کنیم.
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خطوط اتوبوسرانی کرج 
مهندسی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: در راستای 
اجرای طرح مهندسی خطوط اتوبوسرانی کرج نتایج بررسی 

۶۴ خط به مرحله نهایی رسیده است.
محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به اینکه جلسات هفتگی برای 
بازنگری و مهندسی خطوط اتوبوسرانی کرج برگزار می شود، 
اظهار کرد: ارایه طرح های اصالح خطوط اتوبوسرانی از طریق 
ادغام، حذف و افزایش خطوط با لحاظ پوشش سراسری شبکه 
حمل و نقلی و کاهش زمان سفر در جلسات تخصصی با حضور 

کارشناسان مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اصالح تعداد ناوگان اتوبوسرانی از طریق بهینه 
سازی خطوط اتوبوسرانی و پیش بینی خطوط ویژه اتوبوس به 
منظور کاهش زمان سفر در راستای تکمیل طرح بازنگری و 
مهندسی خطوط  از اقدامات صورت گرفته به شمار می رود، 
افزود: تا کنون نتایج بررسی ۶۴ خط به مرحله نهایی رسیده 

است.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج؛ در حال 
حاضر ۶۴ خط اتوبوس رانی با ۶۴۲ دستگاه اتوبوس در شهر 

فعال است.

کرج به ۵۰ کیلومتر مترو 
نیاز دارد

کرج  شهرداری  ریلی  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
گفت: تنها 10 کیلومتر از ۲۷ کیلومتر خط ۲ قطار 
شهری کرج نیازمند احداث مترو است. باقی مسیر 
باید از طریق سایر صور حمل و نقل عمومی نظیر بی 

آر تی، تعریف شود.
علی اصغر صلواتی تاکید کرد: برای احداث خط ۲ 
قطار شهری باید در ساعات اوج ترافیک حداقل 30 

هزار تردد در مسیر وجود داشته باشد.
در طراحی  است که  در حالی  این  کرد:  اضافه  وی 
خطوط پنج گانه قطار شهری این مهم حاصل نشده 
و به تبع آن توجیه اقتصادی احداث، دارای اشکاالت 

عمده است.
صلواتی اذعان داشت: بابت این موضوع پس از اعالم 
تمامی  مصوبه  نقل،  و  حمل  جامع  مطالعات  نتایج 

خطوط قطار شهری لغو شد.
این مسئول ادامه داد: در حالت خوش بینانه در کرج 
ضرورت  و  است  الزم  مترو  کیلومتر  به 50  نزدیک 
از  تهران،  شهر  به  دوم  ریلی  ارتباطی  خط  احداث 

تمامی خطوط درون شهر کرج بیشتر است.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی کرج به کمک های 
دولتی در سال گذشته و امسال اشاره و اعالم کرد: 
از بیش از 1۹ میلیارد تومان کمک تعیین شده برای 
قطار شهری کرج در سال ۹۷ رقم 1۶ میلیارد و نیم 

پرداخت شد. 
تومان  میلیارد   50 مبلغ  همچنین   داد:  ادامه  وی 
کمک دولتی برای این پروژه در سال جاری تعیین 

شده است.

به گزارش اتفاق روز ؛ فتح اله حقیقی در نشست 
با فعالین سازمان های مردم نهاد و خیریه های 
مردم  های  سازمان  اندیشکده  ایجاد  استان، 
تجربه  را  کشور  های  استان  از  برخی  در  نهاد 
ای موفق توصیف کرد و گفت: با تجمیع و هم 
به احصاء و  اندیشی سمن ها می توان نسبت 
رفع مشکالت این نهادهای مدنی اقدام نمود و 
مکان مناسب این اندشکده نیز از سوی اداره کل 
و  بینی  زنجان پیش  استانداری  اجتماعی  امور 

مشخص خواهد شد.
و  ها  تشکل  را  نهاد  مردم  های  سازمان  وی 
عنوان  باال  های  دارای ظرفیت  مدنی  نهادهای 
و  نظرات  از  باید  مدیران  هم  افزود:  و  کرد 
توانمندی سمن ها در تصمیم سازی ها استفاده 
کنند و هم این سازمان های مردم نهاد باید برای 
پیگیری مسائل و مطالبات خود جدیت و تعامل 

بیشتری با مدیران داشته باشند.
مقام عالی استان با اشاره به اقدامات اخیر انجام 
شده به ویژه در حوزه های مربوط به جوانان و 
سمن ها، یادآور شد: انتخابات مجمع مشورتی 
جوانان استان زنجان اقدام بزرگی بود که برای 
با همراهی  انجام شد و  بار در کشور  نخستین 

جوانان، تاثیرات بسیار خوبی داشت.
شهرستانی  سفرهای  انجام  به  زنجان  استاندار 
روستاهای  و  مناطق  تمامی  از  بازدید  و  خود 
به  رسیدگی  و  مردم  با  دیدار  هدف  با  استان 
مشکالت آنان اشاره نمود و گفت: با هدف ارائه 
خدمات صادقانه، به تمامی وعده هایی که در 
جمع مردم طی سفرهای شهرستانی و روستایی 

از  مردم  تا  کنیم  می  عمل  موقع  به  ایم  داده 
نزدیک این دستاوردها را شاهد باشند.

از  پیش  مردم  با  مدیران  دیدار  داد:  ادامه  وی 
مصلی،  در  هفته  هر  جمعه  نماز  های  خطبه 
پاسخگویی مدیران به تماس های تلفنی سامد 
با هدف  مدیران  عمومی  دیدارهای  برگزاری  و 
مشکالت  عملیاتی  رفع  و  مستقیم  پاسخگویی 
مردم به دور از شعار انجام می شود و فرمانداران 
و مدیران نیز باید در بازدیدها و دیدارهای خود 

استمرار داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان خاطر نشان کرد: 
علیرغم محدودیت های اعتباری و مالی دولت 
و تحریم های اقتصادی ایران توسط دشمنان، 
در  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  از  جلوگیری 
نیمه  واحدهای  بازگرداندن  و  زنجان  استان 
فعال و راکد به چرخه تولید با پیگیری مجدانه 
مسئولین، اعطای تسهیالت حمایتی و برگزاری 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسات  مداوم 
تولید در محل واحدهای تولیدی و کارخانه های 

مشکل دار محقق شده است.
استاندار زنجان با بیان اینکه انتقاداتی به عملکرد 
برخی از مدیران در استان وارد است ولی با تالش 
استان  در  بزرگی  کارهای  مدیران  اغلب  های 
همواره  دشمن  کرد:  اظهار  است،  شده  انجام 
با نقشه های ظالمانه در صدد سوء استفاده از 
تنگناهای اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم 
برای ایجاد ناامیدی در جامعه است ولی مردم 
که  داد  نخواهند  اجازه  کشور  شرایط  درک  با 
امریکا و سایر ایادی خودفروخته آن در منطقه 

به اهداف شوم خود برسند.
اقدامات  و  ها  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  حقیقی 
تجهیز  کرد:  اظهار  استان  در  بینی شده  پیش 
ایجاد  استان،  در  روستایی  ورزشی  خانه   ۲1
تغییرات عملیاتی جهت تسریع و تسهیل اجرای 
برنامه  روستایی،  و عمرانی  ورزشی  پروژه های 
ریزی برای برگزاری پیاده روی هفتگی در تمام 
شهرستان های استان و افزایش حضور مقامات 
ملی و مدیران عالی کشور در استان زنجان با 
هدف رفع مسائل و ایجاد دلگرمی برای مردم و 
مدیران تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته در 

ماه های اخیر در استان زنجان بوده است.
مسائل  به  توجه  ضمن  کرد:  نشان  خاطر  وی 
در  خانواده  از  صیانت  های  طرح  و  اجتماعی 

استان، پیگیری هایی انجام می شود تا استان 
پایلوت در کشور، متولی  استان  بعنوان  زنجان 
طالق  و  اعتیاد  از  پیشگیری  طرح  دو  اجرای 
بعنوان دو آسیب اجتماعی مهم باشد و در این 

راه از موازی کاری جلوگیری شود.
فعالیت  تسهیل  برای  راهکاری  بینی  پیش 
های اشتغالزای سمن ها، افزایش آموزش های 
سالمت محور دهیاران و شوراهای روستایی برای 
جامعه،  عمومی  سالمت  های  شاخص  ارتقاء 
مسائل  حوزه  در  پیشگیرانه  های  طرح  اجرای 
اجتماعی و ایجاد کمیته ویژه استغال جوانان که 
در کنار کمیته رصد اشتغال به مسائل این حوزه 
بپردازد از دیگر تاکیدات و نکات استاندار زنجان 

در دیدار با سمن های استان بود.

استاندار زنجان:  اندیشکده سمن ها در زنجان راه اندازی شود

ملی  کنگره  افتتاحیه  در  کردستان  استاندار 
مشاهیر ُکرد، گفت: مردم ُکرد سراسر زندگیشان 
صلح و دوستی بو ه و پیام این مردم پیام اتحاد و 

همبستگی و انسجام همه جانبه است. 
ضمن  مرادنیا  بهمن  روز؛  اتفاق  گزارش  به 
خارجی  و  داخلی  مهمانان  همه  به  خیرمقدم 
حاضر در کنگره ملی مشاهیر ُکرد، اظهار داشت: 
این کنگره با همه  عوامل و دست اندرکاران می 
کوشد هنر، فرهنگ و تاریخ گرانسنگ این دیار 
به منئصه ظهور گذاشته شود تا کردستان عزیز، 

این قطعه بهشت ایران زمین، بهتر از همیشه و 
ماندگارتر از قبل به سراسر جهان معرفی شود. 

وی علت سخن گفتن خود به زبان فارسی در این 
مراسم را پخش مستقیم آن از شبکه های ملی 
و فراملی رادیو و تلویزیونی عنوان و خاطرنشان 
بزرگواری حضور  میهمانان  جمع  این  در  کرد: 
دارند که زبان مادریشان ُکردی است اما با لهجه 
کلهری،  زازا،  سورانی،  کرمانجی،  بادینی،  های 
کرمانشاهی،  مکری،  ای،  سلیمانیه  اردالنی، 
این  و  کنند  می  صحبت  سنندجی  و  گروسی 

نشان از غنای فرهنگ و زبان کردی است که با 
افتخار کامل در این کنگره در خدمت نام آورانی 
هستیم که بزرگترین هدف زندگیشان خدمت 

به ایران و ایرانیان و کشور عزیزمان است. 
در  است  ممکن  داشت:  اظهار  درادامه  مرادنیا 
سنوات گذشته نتوانسته باشیم به شیوه مطلوب 
و مناسب مردم کرد را به جهان معرفی کنیم 
اما یکی از اهداف عالیه ی این کنگره معرفی و 
شناساندن مردم ُکرد است که سراسر زندگیشان 
صلح و دوستی بو ه و پیام این مردم پیام اتحاد و 

همبستگی و انسجام همه جانبه است. 
استاندار بومی کردستان، افزود: کردها به راحتی 
از  می توانند احساسات و درک واقعی خود را 
اظهار  هستی  های  حقیقت  و  پیرامون  دنیای 
کنند و در این میان هنرمندان، این احساسات 
لطیف و درک ظریف را با خلق آثاری بی نظیر 

ماندگار کرده اند. 
کرد،  مشاهیر  کنگره  در  داد:  ادامه  مرادنیا 
مهندسی،  و  پایه  علوم  انسانی،  علوم  مفاخر 
مورد  پزشکی  علوم  و  هنر   ، کشاورزی  علوم 
نکته  این  یادآور  این  و  گیرند  می  قرار  تجلیل 
به  و  است کهن  است که کردستان سرزمینی 
به  را  فراوانی  مفاخر  و  مشاهیر  تاریخ  درازای 
جامعه بشری معرفی کرده است و در برهه هایی 
مانده  مظلوم  و  مغفول  مشاهیر  این  زمان،  از 

اند و این کنگره به منظور بها دادن بیشتر به 
مشاهیری که در قید حیات هستند می کوشد 

تا نامشان پرآوتزه تر بماند. 
وی افزود: از آنجا که کردستان استانی فرهنگی 
بزرگ  کارهای  انجام  است  شده  معرفی  و 
فرهنگی و هنری می تواند در توسعه همه جانبه 

این استان موثر واقع شود.
کردی  زبان  از  که  هنگامی  داد:  ادامه  استاندار 
است  زبانی  منظور  آید،  می  میان  به  سخن 
گویند؛  می  سخن  آن  با  اینک  هم  کردها  که 
زبان  و مستشرقین می گویند که  زبانشناسان 
کردی از زبان های هند و اروپایی و در زمره زبان 
های ایرانی است که با زبان فارسی قرابت دارد. 
استاندار کردستان در پایان ضمن سپاسگزاری 
به  پیام  ارسال  به سبب  رییس جمهور محترم 
کنگره، از وزارت کشور، وزارت علوم و تحقیقات، 
شهرداری  و  شهر  شورای  اطالعات،  وزارت 
سنندج، صدا و سیما و اصحاب رسانه و تمامی 
کنگره  برگزاری  در  که  هایی  ارگان  و  افراد 
از  و  کرد  قدردرانی  کردند  کرد تالش  مشاهیر 
میهمانان از جمله حجت االسالم یونسی دستیار 
استاندار  اقوام،  امور  در  جمهور  رییس  ویژه 
سلیمانیه و نمایندگان اقلیم کردستان عراق و 
و  قدردانی  در کنگره،  فرهیختگان حاضر  همه 

تشکر کرد.

پیام مردم ُکرد، اتحاد، همبستگی و انسجام همه جانبه است
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استاندار قزوین تاکید کرد:  ضرورت 
تبیین فرصت ها وتهدیدات فضای مجازی 

برای جامعه

فضای مجازی همه شئون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
امنیتی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

استاندار قزوین گفت: فضای مجازی همه شئون سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، امنیتی جامعه را تحت تاثیر قرار داده 
و شناخت و تبیین فرصت ها وتهدیدات فضای مجازی 

برای جامعه ضروری است.
به گزارش اتفاق روز ، عبدالمحمد زاهدی   در جلسه 
ابوالحسن  حضور  با  قزوین   استان  اداری  شورای 
در  که  مجازی،  فضای  عالی  شواری  دبیر  فیروزآبادی 
استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بازگشت پیکر 
شهدا گاهی طوالنی می شود تا یادمان نرود این میزها و 

مسئولیت ها به چه قیمتی نصیب ما شده است.
وی بیان کرد: آنها که شهید شوند نزد خدا روزی می 
اما سالهای سال بستگان و والدین شهدا چشم  خورند 
انتظارشان بودند ولی باید بدانیم حساب و کتابی هست.

استاندار قزوین تصریح کرد: در ادامه برنامه های آموزشی 
همایش 50 سال آموزش مدیران و کارمندان را داریم که 

توانمند سازی کارکنان دولت در اولویت است.
که  داریم  آموزشی  برنامه  عنوان   10 اظهارداشت:  وی 
آسیب شناسی مسائل فرهنگی در اولویت است تا سطح 

مهارتی مدیران باال برود.
مدیران  تا  فرصت هست  تیرماه  پایان  تا  گفت:  زاهدی 
برای جذب اسناد خزانه اقدام کنند تا فرصت از دست 

نرود و بموفع اعتبارات جذب شود.
فضای  کنونی  شرایط  در  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 
مجازی همه شئون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی 
جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باید این فضا و فرصت ها 

و تهدیدها را بشناسیم و برای مقابله با آن آماده باشیم.
مدیران  توانمندی  تقویت  برای  کرد:  اضافه  وی 
جدی  را  مدیران  مستمر  آموزش  اجرایی  دستگاههای 

خواهیم گرفت.



 ورزشی
خبر

داورزنی: کاراته در المپیک سبد مدالی 
را پررنگ تر و قشنگ تر می کند

وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  معاون  داورزنی،  محمدرضا 
ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 

در راه کسب سهمیه کاراته را تنها نخواهند گذاشت.
محمدرضا داورزنی گفت: وزارت ورزش و جوانان و همچنین 
کمیته ملی المپیک کاراته را در راه کسب سهمیه المپیک 
تنها نخواهد گذاشت تا این فدراسیون تیم قدرتمندی را 

سازماندهی کرده و راهی المپیک ۲۰۲۰ کند.
وی با اشاره به لغو برخی اعزام ها گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ 
فدراسیون کاراته اعزام های متعددی داشته اما در سال ۹۷ 
و ۹۸ به فدراسیون ها اعالم شده با توجه به کاهش منابع و 
باال رفتن قیمت ارز برنامه های خود را اولویت بندی کنند. 
این اولویت بندی نه تنها در کاراته بلکه در تمام رشته ها 

اجرا شده است.
و  اسپانسر  تأمین  با  کاراته  فدراسیون  داد:  ادامه  داورزنی 
منابع مالی می تواند اعزام های خوبی در آینده داشته باشد.

وی گفت: در کشور سالن ها و ظرفیت های خوبی داریم که 
بخشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان و بخشی در اختیار 

سایر ارگان هاست.
داورزنی در پایان تصریح کرد: کاراته با ثبات ایجاد شده و 
برنامه ریزی بلندمدت و استراتژی مشخص می تواند منابع 
مالی اش را تأمین کند و با همدلی و مشارکت استان ها از 

ظرفیت های کشور درست استفاده کنیم.

سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران تجربه 
حضورش در تهران و زندگی در یک کشور 
جدید را بازگو کرد و گفت: ایران حتی از اروپا 

هم امن تر است.
ماه پیش هدایت  ویلموتس که چند  مارک 
گرفت،  عهده  بر  را  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
اخیراً در گفتگویی با سایت »sporza« به 
تجربه زندگی در تهران پرداخت و از امنیت 
ویلموتس  کرد.  تمجید  شهر  این  تمیزی  و 
ایران  فوتبال  استعدادهایی که  به  همچنین 
دارد اشاره کرد و گفت که فدراسیون فوتبال 
خواسته  تهاجمی  و  زیبا  بازی  وی  از  ایران 

است:
برای کار در ایران مردد بودم

مردد  مقدار  یک  ایران  در  کار  برای  ابتدا 
بودم و مذاکرات را متوقف کردم اما آنها در 
مذاکرات پافشاری کردند تا مرا جذب کنند. 
به  سرانجام  ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
بلژیک آمد و با هم گفتگویی داشتیم. سپس 
دیدن  برای  روز  سه  و  رفتم  تهران  به  من 

امکانات در این شهر بودم.
دهانم از تعجب در ایران باز ماند

و  ماند  باز  دهانم  رسیدم،  تهران  به  وقتی 
شگفت زده شدم. استادیومی با ظرفیت ۱۰۰ 
هزار تماشاگر، زمین چمن با کیفیت و یک 
توبک که همه چیز  به  مرکز ورزشی شبیه 

دارد.
ایران دنبال بازی زیباتری بود

کارلوس کی روش سرمربی سابق ایران نتایج 
خوبی با این تیم گرفته بود. ایران با کی روش 
همواره به جام جهانی صعود کرده بود اما آنها 
مرا می خواستند تا ایران را شبیه به بلژیک و 
یک تیم رقابت پذیر کنم. احساس ایرانی ها 
این بود که تیم کی روش به اندازه کافی زیبا 

و تأثیرگذار بازی نمی کند و به دنبال بازی 
زیباتری بودند.

ایران پر از استعداد است که باید آنها را پیدا 
کنیم

تا  دادم  بازی  ساله   ۱۸ مهاجم  یک  به  من 
خودش را نشان بدهد. او با تیم زیر ۱۷ سال 
ایران دو گل به تیم آلمان زده بود. او بالفاصله 
بعد از دعوت به تیم ملی مقابل سوریه گل 
ایران  این استعدادها در  از  زد. مطمئنم که 

وجود دارد. فقط باید آنها را پیدا کنیم.
را  چیز  همه  نمی شود  تمرین  جلسه  سه  با 

عوض کرد
بدون شک با انجام سه جلسه تمرین نمی توان 
سبک بازی و همه چیز را تغییر داد. البته در 
بازی دوستانه با کره جنوبی ما ۱۶ موقعیت 
گل داشتیم. آنها هرگز چنین چیزی ندیده 
انجام  هجومی  بازی  و  نترسید  ایران  بودند. 

داد. فلسفه من پیاده کردن این بازی هجومی 
و هماهنگی بازیکنان با این برنامه است.

شرایط کار در تیم بلژیک و ایران فرق می کند
داشتم  حضور  بلژیک  تیم  در  که  زمانی 
و  تورنمنت  هر  در  می کردم  فکر  همیشه 
فرق  شرایط  االن  شویم.  برنده  مسابقه ای 
می کند اما شما می توانید با تیم ایران شگفت 
زده شوید. آنها هرگز از مرحله گروهی جام 
چالش  یک  این  اند.  نکرده  صعود  جهانی 

جالب برایم خواهد بود.
تهران شبیه شهرهای اروپایی است

من حضور در کشورهای دیگر و کشف کردن 
آنها را دوست دارم. پیش از این در آفریقا و 
آسیا  فوتبال  با  االن  و  بودم  کرده  کار  اروپا 
ایران  در  زنان  است  درست  می شوم.  آشنا 
از مردان در ساحل  و  دارند  به سر  روسری 
جدا هستند اما این فرهنگ اینجاست و باید 

با آن هماهنگ شد. همه چیز در تهران تمیز 
فکر  ببینید.  گل  می توانید  جا  همه  است. 
می کنم اینجا یک شهر اروپایی است. مرکز 
تمرینی ما یک مکان شگفت انگیز است که 

در پس زمینه آن کوه ها قابل رؤیت است.
ایران حتی از کشورهای اروپایی امن تر است

صحبت  سیاسی  مسائل  درباره  نمی خواهم 
ایران  در  ورزشی  کار  برای  من  زیرا  کنم 
هستم. ایران شاید حتی از کشورهای اروپایی 
شدت  به  چیز  همه  زیرا  باشد  تر  امن  هم 
روشن  اینجا  قوانین  همه  می شود.  کنترل 

است.
۷۰ درصد از بازیکنان تیم ملی زبان انگلیسی 
را متوجه می شوند. برای سایرین هم از طریق 
وحید هاشمیان دستیارم که ۵۰ بازی ملی 
دارد و اخیراً در تیم زیر ۱۷ سال هامبورگ 
حضور داشت، با زبان آلمانی ارتباط می گیرم.

مارک ویلموتس: 

ایران از اروپا هم امن تر است

فصل  برای  که  کرواتی  سرمربی 
تیم  هدایت  برتر  لیگ  نوزدهم 
صنعت نفت را برعهده گرفت، چند 
ایران  فوتبال  وارد  که  است  سالی 
شده و با وجود بازارگرمی هایی که 
برای او می شود، عملکرد ضعیفی 

داشته است.
ایران  فوتبال  اسم  به  بازاری  اگر   
 ۵۰ مرد  اسکوچیچ  دراگان  نبود، 
از  پیش  سال   ۶ کروات  ساله 
می شد.  حذف  مربیگری  چرخه 

اسکوچیچ در سال ۹۳ برای اولین 
آن  از  و  ایران شد  فوتبال  وارد  بار 
فوتبال  در  فقط  یا  تاکنون  سال 
در  اگر  یا  و  کرده  مربیگری  ایران 
برای  نبوده،  مشغول  ایران  فوتبال 
گزینه  مربی  بدون  تیم های  اغلب 
بوده است. تا جایی که شاید رکورد 
بیشترین گزینه در فوتبال ایران با 

اختالف به وی تعلق دارد.
اسکوچیچ برای اولین بار در فصل 
فوتبال  وارد  ملوان  با  و   ۹۲-۹۳

این سابقه  از  پیش  ایران شد. وی 
۸ سال مربیگری در ۴ تیم »ربیکا« 
کشور  از  لیوبلیانا«  بلوک  »اینتر  و 
النصر  و  کویت  العربی  کرواسی، 
داشت.  کارنامه  در  را  عربستان 
النصر  از  جدایی  از  بعد  اسکوچیچ 
بعنوان سرمربی تیم ملوان انتخاب 
شد و در اولین فصل حضورش در 
چندان  عملکردش  ایران  فوتبال 
با  در فصل ۹۲-۹۳  نبود.ملوان  بد 
قرار  ششم  جایگاه  در  اسکوچیچ 
گرفت تا این سرآغازی باشد برای 
گزینه شدن این مربی کروات برای 

تیم های زیادی در فوتبال ایران.
روی  نشستن  امید  به  اسکوچیچ 
ملوان  از  بزرگتر  تیم هایی  نیمکت 
از این تیم جدا شد و به تیم فوالد 
پیوست. عملکرد او در اولین فصل 
حضورش در فوالد قابل قبول بود و 
در فصل ۹۴- تیم  این  با  توانست 

۹۳ در رده پنجم جدول قرار گیرد. 
حضور  فصل  دومین  در  فوالد  اما 
و  نگرفت  خوبی  نتایج  اسکوچیچ 
دوازدهم  رده  از  بهتر  جایگاهی  به 

دست نیافت تا این نتایج منجر به 
جدایی او از فوالد شود.

فوالد  از  از جدایی  پس  اسکوچیچ 
این  در  که  ضعیفی  نتایج  رغم  به 
اغلب  گزینه  آورد  دست  به  تیم 
بدون  که  برتری  لیگ  تیم های 
او  نام  حتی  و  شد  بودند  سرمربی 
برای نشستن روی نیمکت استقالل 
هم مطرح شد. اما وی چیزی حدود 
از  از جدایی  نیم سال پس  و  یک 

فوالد خانه نشین شد.
ارتباطات  واسطه  به  که  اسکوچیچ 
در  داشت  ایران  در  که  خوبی 
ایران همواره  بازار فوتبال  )آشفته( 
مطرح بود، بعد از یک و نیم سال 
خانه نشینی سر از لیگ دسته اول 
در آورد و هدایت تیم خونه به خونه 

را برای یک نیم فصل پذیرفت.
خونه  به  خونه  به  که  اسکوچیچ 
یک  چشم  به  اول  دسته  لیگ  در 
بار  تا  می کرد  نگاه  پرتاب  سکوی 
دیگر در بازار فوتبال ایران جایگاهی 
ناامید  عملکردی  با  باشد،  داشته 
وی  شد.  جدا  تیم  این  از  کننده 

پس از آن باز هم نه تنها در ایران، 
فرصتی  هم  ایران  از  خارج  بکله 
برای مربیگری پیدا نکرد. اما مثل 
بدون  تیم های  اغلب  در  همیشه 
سرمربی ایران، گزینه مربیگری بود.

سرمربی اهل کشور کرواسی پس از 
جدایی از خونه به خونه هم آنقدر 
وارد  دیگر  یکبار  تا  نداشت  تیم 
فوتبال ایران شد و این بار در نقش 
نفت  صنعت  فوتبال  تیم  سرمربی 
آبادان. صنعت نفتی که در سالهای 
اخیر همواره رویکردش به استفاده 
معموالً  و  بوده  خارجی  مربیان  از 
در بین تیم های میانه جدولی قرار 

داشت.
طی سالهای اخیر دو حالت بیشتر 
اسکوچیچ  اینکه  اول  حالت  نبوده، 
و  بوده  ایران  در  تیمی  سرمربی 
حالت دوم اینکه گزینه هدایت چند 
تیم بدون سرمربی بوده است. اگر 
فوتبال ایران نبود این مربی کروات 
برای  تیمی  نه  اخیر  سالهای  در 
نشستن روی نیمکت آن داشت و 

نه تیمی برای گزینه شدن.

مربی که همیشه گزینه است؛

فقط فوتبال ایران »اسکوچیچ« را می خواهد

خبر

مسئول دپارتمان بدنسازي تیم هاي ملي 
اسکواش انتخاب شد

جدول شماره هشت

۱۱ مدال جودوکاران ایران در بازی های 
جهانی کارگران

جهانی  مسابقات  در  ایران  جودوی  پوشان  ملی 
کارگری صاحب یازده مدال از جمله ۶ طال شدند.

در  کارگری  جهانی  بازی های  روز  سومین  در 
تورتوسای اسپانیا، رقابت های جودو برگزار شد که 
ایران به ۵ مدال طال و ۲ نقره  تیم ۷ نفره مردان 
دست یافت و تیم ۴ نفره بانوان نیز صاحب یک مدال 

طال، یک نقره و دو برنز شد.
جهانی  بازی های  در  ایران  مدال آور  جودوکاران 
۲۰۱۹ کارگران در تورتوسای اسپانیا به ترتیب زیر 

هستند:
تیم مردان:

۶۰ - کیلوگرم حمیدرضا پاپی )نقره(
۶۶ - کیلوگرم، محمد عباس نژاد )طال(
۷۳ - کیلوگرم، حیدر زحمتکش )طال(

۸۱ - کیلوگرم، محمدرضا سعیدی مدنی )طال(

۹۰ - کیلوگرم، سعید مرادی )طال(
۱۰۰ - کیلوگرم حمیدرضا سجادی فر )نقره(

۱۰۰ + کیلوگرم محمد جمالی )طال(
تیم بانوان:

۵۷ - کیلوگرم بانوان آزیتا شکاری )برنز(
۶۳ - کیلوگرم ساناز اروندی )برنز(

۷۸ - کیلوگرم، مهشید شیخ آر پناهی )نقره(
۷۸ + کیلوگرم بانوان سحر چغلوند )طال(

قهرمانی تیمی کشتی فرنگی کارگران در مسابقات 
تیمی

فرنگی  کشتی  تیمی  بخش  مسابقات  همچنین 
بازی های جهانی کارگران در سالن پابیلو فیرال شهر 
کشتی  نمایندگان  که  شد  برگزار  اسپانیا  تورتوسا 
فرنگی ایران موفق شدند هر سه حریف خود یعنی 
استونی، اتریش و فنالند را قدرتمندانه شکست دهند 

و بر سکوی قهرمانی بایستند.
ملی پوشان کشتی فرنگی موفق شدند هر سه حریف 
اروپایی خود را با نتیجه مشابه ۷ بر ۲ شکست دهند.

رییس  رمضی،  جواد  مدال،  اهدای  مراسم  در 
فدراسیون کارگری و صادقی فر معاون وزیر کار نیز 

حضور داشتند.
 ۶۰( بیگلو  عیسی  یونس  ترکیب  با  ایران  تیم 
کیلوگرم(، محمود سلیمی راد )۶۳ کیلوگرم(، سید 
صابری  جواد  کیلوگرم(،   ۶۷( پورحسینی  مهدی 
)۷۲ کیلوگرم(، محمد جعفر توسلی )۷۷ کیلوگرم(، 
 ۸۷( دهقان  مجید  کیلوگرم(،   ۸۲( بهرامی  مهرداد 
امید  و  کیلوگرم(   ۹۷( شکری  حسین  کیلوگرم(، 
حاجی تبار )۱۳۰ کیلوگرم( و با سرمربیگری مجید 
دهگان و سرپرستی حسن حمیدی در این پیکارها 

حضور داشت.
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جواد شفیعی به عنوان مسئول دپارتمان بدنسازی تیم های 
ملی منصوب شد.

 با پیشنهاد کادرفنی تیم های ملی اسکواش، جواد شفیعی به 
عنوان مسئول دپارتمان بدنسازی تیم های ملی منصوب شد. 
او از  سالیان گذشته همیشه در کنار اسکواش بوده و این بار 

به صورت رسمی در کنار تیم های ملی خواهد بود. 
هدف از حضور بدنسازی اسکواش به صورت علمی بوده و ارتقا 

شرایط ورزشکاران این رشته است.

افقی:
1-پول رایج- خوان- عریض

2- امانتداران- از هم پاشیده- پشت سر
3- یکی از سه حالت ماده- مزدور- پارچه کم عرض تزیینی 

پرده
لباس  شرقی-  جنوب  آسیای  در  کشوری  آلمانی-  آقای   -4

پوشیده
5- بهشتی- دیدنی

6- از آفات نباتی- برآمدگی منظم و متوالی- فرود آمدن
7- خبرگزاری کار ایران- شنونده- زیر پا مانده

8- از آثار محمد علی جمالزاده، پدر داستان نویسی ایران
9- پرنده ای شناگر- نام قدیم بیت المقدس- وعده گاه

های  سرفه  مداوای  برای  گیاهی  ریز  های  دانه  دارنده-   -10
مزمن- کاشتن بوته برنج

11- تحریک کردن- از خواهران برونته
12- آزرده- الهه ماه و جنگل در اساطیر رومی- گونه

13- مار افسانه ای- بادبزن برقی- سمت چپ
14- دیوار بلند- پایتخت پرتغال- فاخته

15- گریزگاه- واحد شمارش فرش و قالی- نام سابق کرمان

عمودی:
1-اندیکاتور- نیروها- کوچک ترین ذره عنصر

معروف-  پنیرهای  با  تبریز  در  روستایی  حرام-  بازی   -2
عمیق

3- فرومایه- دوست صادق- دلیر و شجاع
4-  ... گفتیم و عشق آغاز شد- تثبیت شده

5- ارگانیک- شرمساری
و  تردید  بدون  ایرانی-  اصیل  موسیقی  در  دستگاهی   -6

قطعا- بسیار سرد
7- از علوم قرآنی- سخن، گفتار- چاپارخانه

8- کالم روان و شیوا- رودخانه ها- دم گوسفند
9- فانوس دریایی- ورزش توپ و راکت- شعر کوتاه ژاپنی

10- باران اندک- مهر خورده- کلیپ
11- جانور خیالی ترسناک- خجالت زده

12- علم بررسی خواص مختلف آب های کره زمین- سگ 
فضانورد

13- سودآور- در توضیح کالم به کار می رود- ته چک
14- فریاد مهیب- رفیق آذری- رنگی برای قالی

15- برکت سفره- رها و آزاد- تربیت کننده حیوانات اهلی
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موفقیت داوران ایرانی در آزمون 
AFC آکادمی داوری

داوری  آکادمی  دوره  در  حاضر  ایرانی  داوران 
با  را  خود  آزمون های  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 

موفقیت سپری کردند.
 امیر عرب براقی، میثم حیدری و مرتضی منصوریان 
که در دوره آکادمی داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به  را  جسمانی  آمادگی  آزمون های  یافته اند  حضور 

خوبی سپری کردند.
بر این اساس داوران ایرانی خود را برای حضور در 
دوره بعدی آزمون ها که در پاییز سال جاری برگزار 

خواهد شد آماده می کنند.

مترجم کي روش سرپرست تیم ملي 
اسکواش شد

آرین قاسمی مترجم سابق کارلوس کی روش در تیم 
ملی فوتبال ایران به عنوان سرپرست تیم ملی اسکواش 

آقایان انتخاب شد.
 در نشست مسعود سلیمانی و مسعود قره ضیاالدینی 
عنوان  به  قاسمی  آرین  اسکواش،  ملی  تیم  سرمربی 

مدیرتیم های ملی آقایان انتخاب شد.
رهنما  مهدی  کشورمان،  ملی  های  تیم  تشکیالت  در 
مدیر تیم های ملی است که دو مسئول تیم های آقایان 
و بانوان زیر مجموعه هستند. که قاسمی مدیریت آقایان 

و نواده مسئولیت بانوان را برعهده دارد.
قاسمی به عنوان مترجم هشت سال در کنار کارلوس 
کی روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال فعالیت کرده 

است.

باشگاه ها هشدار جدی سازمان لیگ را 
بپذیرند

مسئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ با بیان اینکه امسال 
داشت،  نخواهد  وجود  بدهکار  تیم های  مقابل  انعطافی 

گفت: باشگاه ها باید هشدار جدی ما را بپذیرند.
 فریبرز محمودزاده درباره مشکالت باشگاه ها پیش از 
شروع لیگ برتر و اینکه به تیم های بدهکار اجازه حضور 
در لیگ داده نمی شود، گفت: ریاست فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ ورود مستقیمی به این قضیه داشتند تا 

مشکالت حل شود. 



استان تهران
گزارش

آغاز پروژه عظیم و حیاتی تعریض و 
بهسازی جاده کیکاور

ورودی  جاده  تعریض  و  احداث  عملیات  آغاز  از  کریم  رباط  شهردار 
کیکاور به منظور تسهیل در عبور و مرور و کاهش تصادفات جاده ای و 

خطرات جانی در این مسیر خبر داد.
به گزارش اتفاق روز، سید محمد میرزمانی در خصوص این خبر گفت: 
و  و ساکنین شریف کیکاور  به شهروندان  منظور خدمات رسانی  به 
کمتر  مناطق  در  ها  ساخت  زیر  بیشتر  هرچه  پیشرفت  و  توسعه 
برخوردار سطح منطقه و همچنین در راستای حفظ امنیت جانی افراد 
برای عبور و مرور در جاده و مسیر دسترسی ورودی کیکاور، پروژه 

تعریض و احداث جاده ایمن در این نقطه آغاز شد.
میرزمانی با تاکید بر اقدامات انجام شده در راستای زیرسازی و آسفالت 
هر چه سریعتر این خیابان ادامه داد: این عملیات به طول ۱3۰۰ متر 
با اعتباری بالغ بر 3۰ میلیارد ریال است که هم اکنون در حال انجام 

می باشد.
شهردار رباط کریم در پایان ضمن قدردانی از مسئولین شهرستان علی 
الخصوص فرماندار محترم رباط کریم، آغاز این پروژه را مهم ارزیابی 
نمود و خاطر نشان ساخت: این پروژه یکی از مطالبات جدی مردم 
کیکاور بوده که پس از سالها تالش و پیگیری همکارانم در معاونت 
روزهای  از  و  کرد  پیدا  تحقق  عمرانی  های  پروژه  بر  نظارت  و  فنی 
گذشته انجام مراحل نقشه برداری، جمع آوری زباله و نخاله و تسطیح 
مسیر با نظارت و اجرای مستمر عوامل فنی و نظارت بر پروژه های 
عمرانی شهرداری رباط کریم در حال پیشرفت است و به زودی شاهد 
تسهیل در امر عبور و مرور شهروندان عزیز کیکاور در مسیر یاد شده 

خواهیم بود.

شورای  جلسه  در  بندپی  محسنی 
تهران  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
گفت: اشراف نمایندگان به مشکالت 
حلقه  ایجاد  سبب  شهرستان ها 
و  مسئوالن  میان  مناسبی  ارتباطی 
مدیران اجرایی استان شده است. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
محسنی بندپی  انوشیروان  تهران؛ 
امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و 
این  به  اشاره  با  تهران  استان  توسعه 
اینکه اشراف نمایندگان به مشکالت 
حلقه  ایجاد  سبب  شهرستان ها 
و  مسئوالن  میان  مناسبی  ارتباطی 
است  شده  استان  اجرایی  مدیران 
برای  جلسه  مصوبات  داشت:  اظهار 
استان  اجرایی  دستگاه های  تمامی 

الزم االجرا است.
وی سپس با انتقاد از رئیس سازمان 
دعوت  در  استان  بودجه  و  برنامه 
گزینشی برخی از رؤسای دستگاه ها به 
جلسه بیان کرد: بی عدالتی در دعوت 
مسئوالن به جلسه انجام شده و رئیس 
سازمان برنامه ریزی تنها دستگاه های 
عضو را دعوت کرده و بقیه مسئوالن 
مرتبط را نمایندگان استان به تناسب 
مشکالت هر شهرستان دعوت کردند.

به  اشاره  با  ادامه  در  تهران  استاندار 
مشکالت احمدآباد مستوفی بیان کرد: 
مستوفی  احمدآباد  حریم  مورد  در 
پیشنهاد  به  و  ندارد  وجود  صراحت 
شورای عالی نقشه سال ۹۰  مصوبه 
شورای برنامه ریزی را دنبال می کنیم 
تا مشکالت به حداقل برسد و مراحل 

قانونی طی شود.
داد: مورد طرح  ادامه  تهران  استاندار 
تهران  استان  قابلیت های  هادی 
زیربنایی  کارگروه  در  و  باالست 
شود  تشکیل  فشرده  جلسات  باید 
روستاهای  تمام  هادی  طرح های  تا 
استان با اولویت اسالمشهر به تصویب 

برسد.
محسنی بندپی همچنین با اشاره به 
وضعیت بیمارستان اسالمشهر عنوان 
تختخوابی   ۴۰۰ بیمارستان  کرد: 
پیشرفت  درصد   ۶۰ اسالمشهر 
این  نیز  مترو  مورد  در  دارد  فیزیکی 
طریق  از  که  دارد  وجود  آمادگی 

فاینانس بتوان آن را اجرایی کرد.
وی در مورد اصالح قانون ممنوعیت 
 ۱۲۰ شعاع  در  صنایع  استقرار 
کیلومتری گفت: محیط زیست استان 
انجام  تخصصی  و  علمی  کار  تهران 
محیط  سازمان  با  مکاتبه  در  و  داده 
شعاع  قانون  که  کرده  اعالم  زیست 
مصوب   ۴۶ سال  در  کیلومتر   ۱۲۰
شده و در سال ۶۴ در شورای عالی 
و  شده  تأکید  شهرسازی  و  معماری 
بعدها تبصره هایی به آن اضافه شده 
شعاع  تا  گرمسار  در  نمونه  برای  که 
تا شعاع ۲۰  البرز  و در  ۵۱ کیلومتر 

کیلومتر استقرار صنایع دارند.

توجه  با  کرد:  تصریح  تهران  استاندار 
با  جدید  تکنولوژی های  توسعه  به 
هدف کاهش آالیندگی و ارتقا زنجیره 
زیست  محیط  با  مکاتبه ای  تولید، 
صورت گرفته تا کار به صورت علمی و 

تخصصی دنبال شود.
اظهار  همچنین  بندپی  محسنی 
اگر  ری  شهرستان  مورد  در  داشت: 
یعنی  ریشه ای  و  بنیادین  مسائل 
تهدیدی  که  زیستی  محیط  مسائل 
نشود  پیگیری  است  آینده  برای 
مشکالت زیادی را ایجاد کرده و تهران 

را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
محل  جابه جایی  اینکه  بیان  با  وی 
امروز غیرکارشناسی  به  تا  زباله  دفن 
سمی  شیرابه های  افزود:  است  بوده 
زیرزمینی  آب های  به  زیادی  بالی 
وارد می کند که به صاحبان صنایع در 
کردیم  اعالم  نیز  امام  فرودگاه  مسیر 
وام، کمک های بالعوض  به آن ها  که 
و  علمی  مشاوره های  همچنین  و 

تخصصی ارائه شود.
میانگین  کرد:  تأکید  تهران  استاندار 
بارندگی در تهران ۲۴۰ میلی متر است 
و چاره ای جز این نیست که پساب ها 
را به درجه ای از تصفیه پذیری برسانیم 
که بتوان از آن بهره گرفت که برنامه 
برای  مالی  منابع  تا  شده  تهیه  آن 

سرعت بخشی آن لحاظ شود.
آنچه  کرد:  عنوان  بندپی  محسنی 
سرانه ها  و  خدمات  به  پردیس  در 
مطرح  مسکن  شورای  در  برمی گردد 
شرکت  که  فعالیتی  تا  می شود 
هستند  مکلف  جدید  شهرک های 

انجام دهند پیگیری شود.
وی ادامه داد: وضعیت سکونتگاه های 
پردیس  شهرستان  در  غیررسمی 
در  همچنین  می شود،  رسیدگی 
پردیس،  در  صنعتی  لکه های  مورد 
مختصات  استان  بقیه  و  اسالمشهر 
کارشناسی به هیئت دولت ارائه شده 

تا جنبه اجرایی به خود بگیرد.

تاکید استاندار تهران: مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

تهران برای تمامی دستگاه های اجرایی استان الزم االجرا است

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
شهر  در  اصناف  هفته  بزرگ  همایش  در 
از  جانبه  همه  حمایت  بر  گفت:  وحیدیه 
تولیدکننده و سرمایه گذار تاکید و بر تمکین 
معتقدیم  و  داریم  قلبی  اعتقاد  آنها  واقعی 
هر  برداشتن  توانایی  همکاری  و  تالش  با 
مشکلی از سر راه تولید را داریم. به گزارش 
با  اصناف  هفته  بزرگ  همایش  روز؛  اتفاق 
حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان 
مردم  نماینده  محمودی  مهندس  شهریار، 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مشق  حوزه 
حجت االسالم و المسلمین شائق امام جمعه 
وحیدیه، رئیس ادراه صنعت، معدن و تجارت 
اتاق اصناف شهرستان، جمعی  و سرپرست 
دیگر از مسئولین و مدیران نهادها و ادارات 
اقشار  و  ها  اتحادیه  اصناف،  اتاق  اعضای  و 
و صنوف شهرستان شهریار  مختلف کسبه 
در محل سالن همایش هالل احمر در شهر 

وحیدیه برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار در این همایش با تسیلت 
و  االسالم  علیه  صادق  جعفر  امام  شهادت 
صنعت،  و  اصناف  روز  مناسبت  به  تبریک 
معدن و تجارت، شغل کاسبی را در شرایط 
اقتصادی کنونی در بسیاری از موارد دشوار 
گر  صنعت  یا  کاسب  یک  گفت:  و  دانست 
میبایست بصورت شبانه روزی به فکر کسب 
دست  از  را  ای  لحظه  حتی  و  باشد  درآمد 
ندهد و با رصد مستمر بازار و مشتریان دچار 

ضرر و زیان نشود.
مسئولین  اینکه  بیان  با  شهریار  فرماندار 
اشتغال  امر  جهت  در  کسبه  و  بازاریان  از 
انتظار دارند و بر اساس فرمایشات  و تولید 

این سالها که  مقام معظم رهبری در طول 
سفارش بر حمایت از تولید داخلی بوده است 
میبایست بدرستی در این حوزه گام برداشت 
خاطرنشان کرد: درصد کمی از کسبه بدنامی 
ایجاد میکنند اما خداراشکر نود درصد این 
تولیدات  از  حمایت  جز  ای  دغدغه  عزیزان 
داخلی و اشتغال ندارند و کسی که در این 
کرده  ارزشمند  کاری  میکند  تالش  راستا 

است.
اینکه سیستم  به  اشاره  با  مهندس طاهری 
های اقتصادی باید معطوف به افرادی شود 
دهند  انجام  اشتغال  و  تولید  میتوانند  که 
افزود: محور اعتالی کشور مجموعه صنعت، 
معدن و تجارت است و رویکرد امروز کشور 
به  دولت  از  کار  ساختن  خارج  سمت  به 
تولیدکننده  به سرمایه گذار و  واگذاری آن 

است.
شهریار  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
عرصه  در  تولیدکنندگان  امروز  جهاد 
اقتصادی را همانند رزمنده ای دانست که در 
جبهه حق علیه باطل میباشد و ابراز داشت: 
شغل  یک  ایجاد  کشور  سخت  شرایط  با 
زحمات فراوانی میطلبد و هموار کردن زمینه 
های مناسب تحقق این امر بر عهده دولت 
کننده  تولید  داریم  قلبی  اعتقاد  و  میباشد 
باید مورد احترام و تمکین واقعی قرار بگیرد.

وی ایجاد فضایی آرام برای سرمایه گذاری 
را به منظور رهایی از اقتصاد نفتی و حرکت 
به سوی جامعه ای خودکفا و مقاوم در برابر 
خطرات احتمالی را مهم عنوان کرد و تصریح 
کرد: در این راستا صنعت گران و اصناف ما 
وظیفه خطیری را بر عهده دارند که میتواند 
بیکاری  که  اجتماعی  های  آسیب  ریشه 

میباشد را به تدریج مرتفع کند و جامعه را 
تحت تاثیر خود قرار دهد.

همه  حمایت  بر  تاکید  با  شهریار  فرماندار 
گذاران  سرمایه  و  تولیدکنندگان  از  جانبه 
اصل  این  خالف  موضوعاتی  اگر  گفت: 
و خوشبختانه  اصالح شود  باید  دارد  وجود 
خواسته  و  دولت  های  سیاست  به  توجه  با 
قلبی نظام و نیاز شدید جامعه، زمینه خوبی 
برای حمایت از تولید در شهرستان شهریار 

وجود دارد.
مهندس طاهری افزود: با وجود اینکه کار ما 
سیاسی است اما در این شرایط اعتقادی به 
کار سیاسی نداشته و بطور جدی معتقدیم 
به این مجموعه باید بیش از هر زمان دیگر 
توجه شود و جلسات حمایت از سرمایه گذار 
و تولید و بازدید از واحدهای تولیدی برای ما 
همانند نماز امری واجب شده است و تاکید 
دلیل  هزاران  به  باید  تولیدکننده  ایم  کرده 
مورد تمکین قرار گرفته و پشت درها نماند.

نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با 

ابراز اینکه ما قادر هستیم هر مشکلی را از 
سر راه تولید بر داریم، بیان داشت: اگر در 
حل  را  مرتبط  مشکالت  نتوانیم  شهرستان 
کنیم از استانداری و در صورت نیاز از رده 
های باالتر کمک خواهیم گرفت که با افتخار 
میگوییم تا به امروز با این روش اجازه ندادیم 
واحد تولیدی تعطیل شود بلکه برخی از آنها 
به  و  اند  داشته  نیرو  افزایش  و  تولید  خط 

چرخه تولید  اقتصاد بازگشته اند.
وی با اشاره به وجود زمینه ها و پتانسیلهای 
اظهار  شهریار  شهرستان  در  موجود  فراوان 
داشت: بازارهای ما باید بتواند مشتری های 
شهرستانهای  و  تهران  شهر  از  که  بسیاری 
دیگر به شهریار می آیند را همراه خود نگاه 
دارد و این ممکن نیست مگر با رعایت انصاف 
و  کسبه  از  ما  که  مناسب  دهی  خدمات  و 
کمک  با  داریم  انتظار  شهرستان  صنوف 
یکدیگر و همکاری در این راستا موثر عمل 
حوزه  در  پویا  شهرستانی  بتوان  که  نمایند 

کسب و کار داشت.

مهندس طاهری در همایش اصناف:
قادر هستیم هر مشکلی را از سر راه تولید برداریم

گزارش

قاچاق کاال عامل اصلی 
بیکاری است

به  بیکاری است.  اصلی  قاچاق کاال عامل  رباط کریم گفت:  فرماندار 
گزارش اتفاق روز، سید مهدی ساداتی فرماندار رباط کریم  همزمان با 
فرا رسیدن ۱۲ تیر ماه سالروز فرمان مقام معظم رهبری در مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز  با بیان اینکه مبارزه جدی با این پدیده شوم  باید از 
سوی دستگاهها مرتبط و همچنین مردم ضروری است اظهار داشت: 
ایرانی  تولید محصوالت  توقف  و  بیکاری  افزایش  در  عامل  مهمترین 
پدیده شوم قاچاق است که عالوه بر برخورد جدی دستگاهها مردم نیز 
با نخریدن کاالهای قاچاق زمینه رونق تولید و اشتغالزایی را موجب 
شوند. فرماندار رباط کریم  فرهنگسازی در بین آحاد جامعه مورد تاکید 
قرار داد و افزود: اطالع رسانی و تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه 

جانبه می تواند در کاهش چشمگیر قاچاق موثر باشد.
تولیدات  و  اشتغال  بر  کاال  قاچاق  مستقیم  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
پدیده  این  با  مبارزه  امر  در  دستگاه ها  جدی  عزم  خواستار  داخلی، 
ادامه  در  ساداتی  مهدی  ایرانی شد.سید  کاالی  از  و حمایت  مخرب 
گفت: شهرستان رباط کریم با وجود بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی و 
اشتغالزایی 3۰۰۰۰ نفر بعنوان قطب صنعتی و تولیدی استان تهران 
است که با برخورد قاطع با قاچاق کاال می تواند رونق چشمگیری را در 

تولید محصوالت با کیفیت ایرانی ایجاد کند.
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شهر صالحیه به مجموعه اقتصادی
 تبدیل می شود

شهرستان  اقتصادی  مشکالت  و  موانع  رفع  ستاد  در  قربانی  علیرضا 
بهارستان:

اقتصادی  مجموعه  به  اقماری  خوابگاهی-  حالت  از  صالحیه  تغییر 
نزدیک است.

به گزارش اتفاق روز، علیرضا قربانی در ستاد رفع موانع و مشکالت 
اقتصادی شهرستان بهارستان که  با حضور سایر ادارات و به ریاست 
فرماندار بهارستان در سالن جلسات شهرداری صالحیه برگزار گردید 
گفت : تغییر صالحیه از حالت خوابگاهی- اقماری به مجموعه اقتصادی 

نزدیک است.
قربانی در ادامه تصریح کرد: دو زمین جمعا در ۸۰ هکتار بمنظور ایجاد 
مجموعه های صنفی-کارگاهی و با هدف افزایش نرخ اشتغال، ایجاد 
درآمد پایدار و گردآوری مشاغل حاشیه ای نظیر تولیدکنندگان کیف 
و کفش، تعمیر کاران و صنوف از این دست با تاکید بر اقتصاد پاک و 

بهبود سیما و منظر شهری در دستور کار جدی ما قرار دارد .

بازدید شهردار شهریار از پروژه های در حال 

احداث منطقه یک اندیشه

به گزارش اتفاق روز؛ به منظور بررسی و پیگیری اجرای پروژه های 
به همراه حسینی  ،مهندس درخشان نسب شهردار شهریار  عمرانی 
اداره حراست و مهندس اسدی مدیر شهرداری منطقه یک  ریاست 
اندیشه از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی وخدماتی و ساخت 

وساز ها در فاز یک اندیشه بازدید بعمل آوردند.

طرح تهیه شناسنامه ایمنی تاالر،رستوران و اغذیه 
فروشان تحت پوشش حوزه خدماتی شهرداری شهریار

به گزارش اتفاق روز؛ در راستای اجرای بند دو و سه ماده چهار فصل 
دوم اساسنامه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار 
و با عنایت به اهمیت پایش وضعیت ایمنی تصرفات مذکور طرح تهیه 
شناسنامه ایمنی تاالر،رستوران،اغذیه فروشان و.... با هدف ایمن سازی 
مراکز مذکور برابر هماهنگی و برنامه ریزی به عمل آمده از تاریخ دهم 
تیر ماه نودوهشت آغازو کارشناسان سازمان  ضمن بازدید چگونگی 
اجرای ضوابط و مقررات ایمنی در تصرفات مذکور،بررسی و توصیه ها 
و دستور العمل های  ایمنی متناسب با وضعیت هر ملک را به مالکین 
و متصدیان مربوطه ارائه و نتیجه اقدامات انجام شده به مراجع ذیصالح 

انعکاس داده خواهد شد.

فرمانداری  عمرانی  و  فنی  معاون  عبدالعلی 
پروژه  پیشرفت  فرایند  و  جزئیات  شهریار 
های عمرانی فرمانداری در سطح شهرستان 
که از محل اعتبارات ارزش افزوده میباشد را 
تشریح کرد. به گزارش اتفاق روز ؛ عبدالعلی 
معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان 
شهریار در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری 
پروژه   ۱۰ حدود  اینکه  اعالم  با  شهریار 
از  شهریار  فرمانداری  محوریت  با  عمرانی 
محل اعتبارات ارزش افزوده در نقاط مختلف 

سطح شهرستان تکمیل و یا فرایند عملیات 
اجرایی خود را طی میکنند و با سرعت در 
ارزش  مبالغ  گفت:  هستند،  پیشرفت  حال 
افزوده که توسط دولت محترم تدبیر و امید 
به روستاها تخصیص یافته است، با دستور 
محترم  فرماندار  طاهری  مهندس  مستقیم 
شهرستان شهریار برای چندین پروژه مهم 
و مورد مطالبه مردم بکار گرفته شده و این 
در  و  شده  تعریف  کار  و  ساز  طبق  پروژه 
سامانه ای که دولت در این خصوص لحاظ 

پیمانکار  و  گذاشته  مناقصه  به  است  کرده 
پروژه  اجرایی  در  تسریع  هدف  با  مناسب، 
گزارش؛  این  بر  است.بنا  شده  انتخاب  ها 
فرمانداری  عمرانی  و  فنی  معاون  عبدالعلی 
شهریار با تقدیر از فرماندار شهریار به جهت 
راستای  در  افزوده  ارزش  مبالغ  گیری  بکار 
عمران و آبادانی شهرستان و تحقق بخشی 
از مطالبات شهروندان، در تشریح این پروژه 
آسفالت  روکش  و  بهسازی  داشت:  بیان  ها 
اعتباری  با  مهرچین  قشالق  روستای  معابر 

و  بهسازی  تومان،  میلیون   ۷۰۰ بر  بالغ 
فرارت  ارتباطی  محور  میانی  رفیوژ  احداث 
اعتباری  با  ناجی(  )۲۵متری  سقرچین  به 
بالغ بر ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که 
آبپاشی  خاک،  دپوی  خاکبرداری،  عملیات 
و کامپکت بستر تثبیت شده با آهک انجام 
دوربرگردان های هم سطح  احداث  و  شده 
با  کریم(  رباط  )جاده  فرارت  از  بعد  و  قبل 
اعتبار ۵میلیارد و 3۰۰میلیون تومان از پروژه 

های عمرانی در دست اجرا میباشد.

تشریح جزئیات پروژه های عمرانی فرمانداری شهریار از محل اعتبارات ارزش افزوده

خانجانی: دستگاه های اجرایی با همکاری و 

هماهنگی باید در جهت خدمت به مردم تالش کنند

با  باید  خدماتی  و  اجرایی  های  دستگاه  گفت:  بهارستان  فرماندار 
همکاری و هماهنگی در جهت خدمت به مردم تالش کنند. به گزارش 
در  خانجانی  مجتبی  بهارستان،  فرمانداری شهرستان  عمومی  روابط 
جلسه ستاد رفع موانع و مشکالت حوزه های اشتغال، درمان و آموزش 
شهرستان بهارستان اظهار داشت: طی بازدید های میدانی از سطح 
شهرها و روستاها و همچنین ادارات شهرستان به این نتیجه رسیدیم 
که با برگزاری این ستاد می توانیم با بررسی و رفع مشکالت و معضالت 
مربوط به این حوزه ها قدم برداریم تا شاهد پیشرفت بیش از پیش 

پروژه های عمرانی باشیم.
وی افزود: باید در این ستاد به گونه ای مسیر را طی کنیم که در پایان 
سال جاری چندین پروژه مهم در زمینه های اشتغال، درمان و آموزش 
افتتاح و به بهره برداری برسانیم با آغاز و بهره برداری پروژه ها در این 

زمینه شاهد رفع مشکالت در حوزه های دیگر نیز خواهیم بود.
در جهت  باید  هماهنگی  و  همکاری  با  اینکه   بر  تاکید  با  خانجانی 
خدمت به مردم تالش کنیم گفت: در جلسات این ستاد که به طور 
هفتگی برگزار خواهد شد، یک ارتباط دوسویه ایجاد می شود که هم 
دستگاه های اجرایی به اهدافشان جهت باال بردن سرانه ها خواهند 
رسید و هم شهرداری ها در کنار رفع مسائل و مشکالت پروژه ها می 
توانند در زمینه ایجاد اشتغال و ارزش افزوده فعالیت کنند که نتیجه 
آن پیشرفت شهرستان بهارستان بوده و همچنین رضایت مندی مردم 

این شهرستان را در بر خواهد داشت.

آمار صحیح کلید برنامه ریزی کالن است

و  درست  آمار  گفت:  کریم  رباط  فرمانداری  انتظامی  معاون سیاسی 
منصور   ، روز  اتفاق  به گزارش  است.  ریزی کالن  برنامه  کلید  دقیق 
وقایع  ثبت  جلسه  در  کریم  رباط  فرمانداری  سیاسی  معاون  سالکی 
مهمترین  از  یکی  را  از جمعیت  دقیق  اطالعات   ، حیاتی شهرستان 
افزود: آمار ثبت  ارائه خدمات بهتر دولت به مردم برشمرد و  عوامل 
احوال به جهت استفاده در برنامه ریزی های کالن بسیار ارزشمند و 
کلیدی است البته مکانیزه شدن خدمات در این دستگاه سبب شد تا 

آمارها بصورت دقیق و واقعی ارائه گردد.
وی در ادامه بر ثبت به موقع آمار حیاتی، اطالعات و آمار مشابه آن در 

راستای برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت کشور تاکید نمود.
سالکی همچنین ابراز داشت: بیمارستان فاطمه الزهرا)س( و دهیاران 
بخش مرکزی در ثبت به موقع وفات با ثبت احوال همکاری الزم و به 

موقع را داشته باشند.
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نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیر واگیر، 
یاد  قاتل خاموش  به عنوان  باال  از فشار خون 
کرد که می تواند باعث اختالل در عملکرد قلب، 
بدن  اندام های  سایر  و  کلیه  خونی،  رگ های 

شود.
 باقر الریجانی با تاکید بر اهمیت کنترل فشار 
خون باال، آن را نتیجه فرآیندی دانست که از 
تغذیه  نقش  لذا  می شود،  شروع  زندگی  اوایل 
در دوران کودکی و نوجوانی را در پیشگیری 
از فشار خون باال در دوران بعدی زندگی مؤثر 
دانست و گفت: تأثیر پیشگیری از فشار خون 
بسیار  می شود  آغاز  کودکی  دوران  از  که  باال 
کننده  ایجاد  عادات  تغییر  چون  است  بیشتر 
سن  افزایش  با  که  باال  خون  فشار  زمینه ساز 

شکل گرفته اند بسیار دشوار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تالش در جهت پیشگیری 
و یا اصالح عوامل خطرساز مانند چاقی، فعالیت 
بدنی کم، افزایش مصرف نمک و عادات غذایی 
مضر در کاهش فشار خون باال و یا پیشگیری از 

آن در سطح جامعه بسیار مؤثر است.
الریجانی تصریح کرد: محور برنامه پیشگیری 
اولیه از افزایش فشار خون و ارتقای شیوه های 
زندگی بهداشتی، به عنوان یک راهکار اساسی 
در مبارزه علیه فشار خون باالست و آشنایی با 
عوامل خطرساز در سطح فردی و علل و نحوه 

برخورد با بیماری فشار خون در سطح جامعه 
امری ضروری است.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیر واگیر 
مصرف  کم تحرکی،  مانند  عواملی  به  اشاره  با 
چربی  در  اختالل  دیابت،  چاقی،  الکل،  زیاد 
خون، مصرف دخانیات، آسیب در اعضای هدف 
سابقه  و  سن  نوروپاتی،  و  چشم  کلیه،  مانند 
فردی بیماری قلبی عروقی زودرس و همچنین 
جنسیت از آنها با عنوان عوامل خطرسازی یاد 
کرد که در هنگام کنترل فشار خون باال، توجه 

زیادی را می طلبد.
الریجانی گفت: عالوه بر چاقی که پیامد تغذیه 
فراموش کردن  است،  و کم تحرکی  نامناسب 
سکته  خون،  فشار  کنترل  داروهای  مصرف 
نارسایی  قلبی،  نارسایی  قلبی،  حمله  مغزی، 
کلیه، پارگی شریان اصلی بدن )آئورت(، تداخل 
بین داروهای مصرفی و تشنج و فشار خون باال 
در دوران بارداری از دالیل افزایش فشارخون 

باال است.
تأثیر  می تواند  سدیم  مصرف  کرد:  تاکید  وی 
و  باشد  داشته  خون  فشار  افزایش  بر  منفی 
را  برای کاهش فشار خون  تالش های درمانی 
خنثی کند، لذا الزم است از مصرف مواد غذایی 
سرشار از سدیم همچون مواد غذایی فرآوری یا 

کنسرو شده خودداری شود.

فشار خون باال منجر به اختالل در 
عملکرد قلب و کلیه می شود

ترامپ و توهم تحریم!

قرارگاه  سخنگوی 
سازمان غذا و دارو یکی 
موضوعات  مهم ترین  از 
را  قرارگاه  جلسات 
و  تأمین  پیگیری 
و  دارو  ارز  تخصیص 
تجهیزات پزشکی عنوان 
اولویت  گفت:  و  کرد 

تخصیص ارز نیز در این جلسات بررسی 
می  شود.

به  اشاره  با  ساز،  شانه  محمدرضا   
محوریت مسائل مطرح شده در جلسات 
قرارگاه سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: 
حضور  با  هفته  هر  قرارگاه  جلسات 
قرارگاه  اعضای  وزارتی،  ارشد  معاونان 
و در رأس آن مقام عالی وزارت برگزار 

می شود.

و تخصیص  تأمین  افزود:  وی 
و  دارویی  شرکت های  ارز 
جمله  از  پزشکی  تجهیزات 
مهم ترین مسائلی است که در 
مشکالت  مطرح،  جلسه  این 
احتمالی بررسی و راهکارهایی 
درون  دقیق  هماهنگی  با 
ارائه  بخشی  برون  و  بخشی 

می شود.
سرپرست سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
میزان تأمین و تخصیص ارز شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی در سه ماهه 
گذشته اعداد و ارقام قابل دفاعی است، 
می دهد  نشان  موضوع  این  کرد:  عنوان 
که مشکلی برای تخصیص ارز نداشتیم 
و  دارویی  شرکت های  نیاز  مورد  ارز  و 

تجهیزات پزشکی تأمین شده است.

مشکل اصلی شرکت های دارویی و 
تجهیزات پزشکی
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فناوری های 
85 درصد یک رام قطار مترو بومی سازی می شودنوین

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از به 
دست آمدن دانش فنی ساخت یک رام قطار 
و  بنیان  دانش  شرکت های  توسط  مترویی 

محققان کشور خبر داد.
 سورنا ستاری در آئین انعقاد ساخت یک رام 
قطار مترویی برای استفاده در خطوط مترو که 
با حضور شهردار تهران، رئیس صندوق نوآوری 
برگزار  و شکوفایی و رئیس جهاد دانشگاهی 
شد، گفت: ما در سال گذشته به تفاهماتی با 
شهرداری تهران رسیدیم که ساخت یک رام 
قطار مترویی یکی از تفاهمات ما با شهرداری 

تهران بود.
در  بزرگی  اتفاقات  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
راستای بومی سازی حوزه ریلی رخ داده است، 
به بومی  این هستیم که  اکنون شاهد  گفت: 
دانش  شرکت های  توسط  مترو  حوزه  سازی 

بنیان و تیم های استارت آپی دست یابیم.
ستاری با تاکید بر اینکه داخلی سازی قطار 
مترو یکی از دغدغه های ما با شهرداری تهران 
است، گفت: زیرا کشور به این داخلی سازی 
نیاز دارد و عالوه بر شهر تهران، کالن شهرهای 
دیگر در کشور می توانند از این دستاورد بومی 

بهره ببرند.
تاکنون ۷۰ درصد ساخت  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  بوده  خارجی  مترویی  قطارهای 

اکنون درصدد هستیم با انعقاد این قرارداد ۸۵ 
سازی  پیاده  را  مترویی  قطار  رام  یک  درصد 

کنیم.
معاونت  همکاری  اینکه  بر  تاکید  با  ستاری 
علمی و شهرداری نماد یک همکاری در حوزه 
فناوری است، گفت: ما می توانیم با استفاده از 
ظرفیت های دانشی این تفاهم نامه را بعد از دو 

سال اجرایی سازی کنیم.
بینی  پیش  سال  دو  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
را  مترویی  قطار  رام   ۴۰۰ از  بیش  کرده ایم 
با استفاده از این دانش فنی به بهره برداری 

برسانیم.
به گفته ستاری معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ما می توانیم اشتغال را در حوزه هایی 
که تحریم هستند ببینیم تا تهدید را به فرصت 

تبدیل کنیم.
با شهرداری  توافقی  بندهای  به  اشاره  با  وی 
کارخانجات  اندازی  راه  همچنین  گفت: 
نوآوری، ناحیه های نوآوری در راستای توسعه 
استارت آپ های حوزه خدمات شهری و … 
از دیگر توافقات بین معاونت علمی و شهرداری 

هستند که به زودی اعالم خواهند شد.
توسعه  ستاد  دبیر  منطقی  منوچهر  دکتر 
نقل  و  حمل  و  فضایی  حوزه  فناوری های 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  پیشرفته 

قرارداد  انعقاد  مراسم  در  امروز  نیز  جمهوری 
استفاده  برای  مترویی  قطار  رام  یک  ساخت 
در خطوط مترو گفت: این پروژه در راستای 
طراحی و ساخت قطار مترویی و رسیدن به 

۸۵ درصد فناوری بومی منعقد شده است.
وی افزود: بنا داریم قوی ترین ها را برای ساخت 
به  نهایتاً  که  کنیم  جمع  هم  دور  قطار،  این 

ساخت قطار مترویی منجر شود.
مترویی  قطار  رام  یک  اینکه  بیان  با  منطقی 
حجم  گفت:  می شود،  واگن   ۸ الی   ۷ شامل 

که  است  ریال  میلیارد  برابر ۳۰۰  پروژه  این 
توسط  مابقی  و  مترو  توسط  آن  درصد   ۶۰
صندوق نوآوری و شکوفایی طی ۱۸ ماه تأمین 

می شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه اگر در این 
پروژه موفق شویم، کار بزرگی در سطح ملی 
راستای  در  پروژه  این  افزود:  داده ایم،  انجام 

بومی سازی واگن های مترو است.

یک  از  استفاده  با  استرالیایی  محققان 
برنامه هوش مصنوعی رایانه ای موفق 
درمان  برای  جدید  واکسنی  تولید  به 
واکسن  این  شدند.  آنفوالنزا  بیماری 
هم اکنون در آمریکا مورد آزمایش قرار 
گرفته تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص 
این  تولید کننده  ای  رایانه  شود.برنامه 
واکسن Sam نام دارد و بر مبنای داده 
برای  را  جدیدی  داروی  دریافتی  های 
نابودی ویروس آنفوالنزا ابداع کرده که 
این دارو از طریق واکسن به بدن انسان 
انتقال می یابد. این اولین بار است که 

واکسن  تولید  برای  مصنوعی  از هوش 
بیماری آنفوالنزا استفاده می شود.

برای  کافی  هوش  از   Sam برنامه 
کسب دانش و اختراع داروهای جدید 
به  را  آن  توان  می  و  است  برخوردار 
برنامه  این  داد.  آموزش  منظور  همین 
و  موثر  و  موجود  داروهای  بررسی  با 
آنفوالنزا  درمان  در  که  داروهایی  نیز 
به  موفق  اند  نداشته  کافی  کارآیی 
اختراع و عرضه داروی تازه شده است. 
البته تکمیل این فرایند ۱۲ ماه به طول 
 ۲۰۱۹ سال  ابتدای  است.از  انجامیده 

در  نفر  هزار  از ۱۱۶  بیش  امروز  به  تا 
استرالیا به آنفوالنزای حاد مبتال شده و 
۲۲۰ نفر از آنها فوت شده اند که پیش 
این واکسن  از  بینی می شود استفاده 

بتواند به حل این مشکل کمک کند.

تولید واکسن آنفوالنزا با هوش مصنوعی نوشتار

خودروسازی  شرکت 
تسال در سه ماهه دوم 
عرضه  با   ۲۰۱۹ سال 
خودروی  هزار   ۹۵
بی  رکوردی  برقی 
سابقه را به ثبت رساند 
افزایش  نشانگر  که 
نوع  این  به  اقبال 

خودروهاست.
مربوط  فروش  این  عمده  بخش   
به خودروی مدل ۳ است که خود 
تسال هم به افزایش فروش آن در 

ماه های آینده خوش بین است.
سال  آغازین  ماههای  در  تسال 
۲۰۱۹ به خداحافظی مدیر ارشد 
سقوط  شرکت،  این  مالی  امور 
و  فراوان  بدهی های  سهام،  ارزش 
در  و  نداشت  خوبی  شرایط  غیره 
سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ ضرری 
۷۰۰ میلیون دالری را تجربه کرد.

سه  در  شرکت  این  شرایط  اما 
شد  بهتر   ۲۰۱۹ سال  دوم  ماهه 
به  را  خودرو   ۹۵۲۰۰ توانست  و 
فروش برساند که از این مجموعه 

و  اس   ۳ مدل  خودرو   ۷۷۵۰۰
از مدل های اس و  ۱۷۶۵۰ مورد 
ایکس اس بوده اند. تسال در سه 
میالدی  گذشته  سال  دوم  ماهه 
تنها توانسته بود ۵۳۳۳۹ دستگاه 

خودروی برقی به فروش برساند.
الون ماسک مدیرعامل تسال اظهار 
شرکت  این  که  کرده  امیدواری 
در سال ۲۰۱۹ در مجموع بتواند 
۴۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی 
بفروشد که با توجه به آمار فروش 
نیست.  انتظار  از  دور  آن  جدید 
فروش  میزان  رقم  این  البته 
و  فورد  همچون  شرکت هایی 
تا ۷  موتورز که ساالنه ۶  جنرال 
میلیون دستگاه خودرو به فروش 

می رسانند فاصله زیادی دارد.

تسال با عرضه ۹5 هزار خودروی 
برقی در ۳ ماه رکورد زد گزارش
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