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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

اثربخشی سیاست خارجی آینده 
آمریکا بستگی به چگونگی رفتار 
روسیه،  هند،  چین،  با  واشنگتن 
زمانی  تا  و  دارد  اروپا  اتحادیه 
خاورمیانه  منطقه  در  امریکا  که 
سیاست  اهداف  باشد  گرفتار 

خارجی آن تامین نمی شود.
اینترست  نشنال  تحلیلی  سایت 
»جورج  قلم  با  ای  مقاله  اخیراً 
آن  در  که  نموده  منتشر  سای« 
آن  وقت  گوید:  می  نویسنده 
رسیده که امریکا به حضور خود 
در منطقه خاورمیانه خاتمه دهد 

و تحول استراتژیک در منطقه را درک کند.
ترجمه مقاله در ادامه آمده است.

یکی از مواردی که باید در مورد استراتژی بزرگ و بازی 
عالی دانست این است که چگونه کارشناسان حرفه ای 
تغییرات استراتژیک مادی را درست زمانی که آنها رخ 
می دهند می توانند به طور آشکارا درک کنند. امروز در 
خاورمیانه، ایاالت متحده امریکا با تغییری استراتژیک 
مواجه است، تغییری که باید با تمام توان بر روی آن 
سرمایه گذاری نمود. اکنون واشنگتن باید به سیاست 
تمرکز بر دیپلماسی قدرت بزرگ باز گردد نه تمرکز بر 
جنگ های بی پایان، بی فکر و کوچک در خاورمیانه که 
هزینه آنها نابودی زندگی مردم امریکا و از بین رفتن 

منابع کشور است.
اما متغییر بازی اکنون چیست؟ نفت و گاز شیل امریکا. 
امریکا دیگر نیازمند نفت و گاز منطقه خاورمیانه نیست 
زیرا دارای منابع نفت و گاز در داخل بوده و می تواند 
از آنها بدون تکیه بر منابع نفت و گاز منطقه استفاده 

نماید.
ایاالت متحده امریکا از سال ۱۹۷۹ تا کنون دو رهیافت 
و  انرژی  است:  داشته  خاورمیانه  در  استراتژیک  اصلی 
مهار ایران - حمایت از اسرائیل. باید گفت که شطرنج 
بوده  ناپذیر  تغییر  خاورمیانه  منطقه  در  ژئوپلیتیک 
از  و حضور امریکا باعث ثبات این منطقه نمی شود و 
طرفی امریکا می تواند از لحاظ انرژی مستقل باشد و 
نیازی به نفت و گاز این منطقه از جهان نداشته باشد. 
ایاالت متحده در  اصلی  به عنوان منافع  آنچه  بنابراین 
منطقه خاورمیانه باقی می ماند ثبات منطقه ای است. 
در مورد ثبات منطقه ای باید گفت که کشورهای منطقه 
از جمله ایران، عربستان سعودی، اردن، مصر، امارات و 
سایر کشورها می توانند این نگرانی را به اشتراک بگذارند 

و آن را حل کنند.
متاسفانه نومحافظه کاران امریکا معتقدند واشنگتن هرگز 
نمی تواند از خاورمیانه جدا شود و باید زندگی هزاران نفر 
از مردم امریکا را قربانی نموده و تریلیون ها دالر آمریکا را 
در جنگ های بی پایان برای مقابله با تهدید ایران صرف 

کند. باید گفت که موضع واشنگتن نسبت به ایران از 
زمان وقوع انقالب اسالمی تاکنون تغییر نکرده و مسلماً 
با جنگ های بی معنی علیه عراق و … در منطقه این 
موضع بدتر شده است. سیاستمداران امریکایی اکنون با 
صرف میلیون ها دالر و قربانی کردن هزاران نفر از مردم 
امریکا به این نتیجه رسیده اند که تفکر جدید مورد نیاز 

است و تفکر قبلی منسوخ شده است.
در واقع محور منطقی و عقالنی سیاست ایاالت متحده 
امریکا در منطقه خاورمیانه با تکیه بر نفت و گاز شیل 

امریکا باید حاوی عناصر زیر باشد:
پذیرش  جهت  منطقه  کشورهای  به  دادن  فرصت   .۱

مسئولیت تامین ثبات و امنیت منطقه؛
سپردن  و  منطقه  در  امریکا  تر  رنگ  کم  حضور   -۲
متحدان  عهده  بر   … و  پایگاه  حفظ  مسئولیت های 

منطقه ای؛
تمام  به  واشنگتن  خارجی  کمک های  کاهش   .۳
کشورهای متحد و دوست قدیمی در منطقه خاورمیانه؛

جنگ  در  امریکا  شدن  درگیر  مقابل  در  مقاومت   .۴
های بی پایان منطقه خاورمیانه و ریختن خون هزاران 

امریکایی در شن های منطقه؛
۵. محافظت بیشتر از پول مالیات دهندگان امریکایی و 

پرداخت بدهی جمهوری آمریکا.
ساله  سی  اقدامات  و  سیاست ها  از  پس  گفت  باید 
غالباً بی پروا و بی اثر ایاالت متحده آمریکا در منطقه 
خاورمیانه، سیاستمداران این کشور، تحول خیره کننده 
در چارچوب استراتژیک در منطقه خاورمیانه را نادیده 
گرفته اند و فقط به نفت و گاز این منطقه فکر می کنند.

در واقع اثربخشی سیاست خارجی آینده آمریکا بستگی 
به چگونگی رفتار واشنگتن با چین، هند، روسیه، اتحادیه 
اروپا و دیگر کشورهای مهم جهانی دارد و تا زمانی که 
امریکا در منطقه خاورمیانه گرفتار باشد اهداف سیاست 

خارجی آن تامین نخواهد شد.
وقت آن رسیده که سیاستگذاران ایاالت متحده امریکا 
تشخیص دهند شرایط استراتژیک در منطقه خاورمیانه 
تغییر کرده و باید به قربانی کردن زندگی هزاران نفر از 

مردم منطقه و امریکا در این منطقه خاتمه دهند.

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

علی الریجانی  با اشاره به توقیف نفتکش متخلف انگلیسی:

ساخت سالح های دفاعی پاسخ انگلیس را دادیم
کشور، ثمره خون شهدای 

صنعت دفاعی است
2

رادار TMA بعنوان پشتیبان 
فرودگاه های مهرآباد و امام 

3نصب شد

نیروی انتظامی در برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی تنهاست
4

فرماندار رباط کریم :

بزودی تکمیل خطوط ریل باس 
رباط کریم و پرند کلید می خورد

آمریکایی ها متوجه
 دروغشان شدند

فرمانــده هوافضــای ســپاه در خصــوص ادعــای ترامــپ در رابطــه 
بــا ســرنگونی پهپــاد ایرانــی، گفــت: ایــن دروغ بــه قــدری ...

2

سوءاستفاده از نام بخش خصوصی در 
اقتصاد ایران

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه در اقتصــاد 
ــام بخــش   ... ــتفاده ها از ن ــران برخــی سوءاس ای

3

انحصار خدمات سالمت به نفع
 مردم نیست

وزیــر بهداشــت، گفــت: بــا گســترش بــی رویــه دوره هــای 
فــوق تخصصــی، هزینــه هــا را بــاال بــرده و خدمــت ...

4

ورزشی 6

برای  استراماچونی  ایده آل  ترکیب 
استقالل چیست؟

اســتقالل در دوران آماده ســازی پیــش فصلــش چهــار بــازی تدارکاتــی 
داشــت کــه اســتراماچونی در ایــن بازی هــا، بازیکنــان تیمــش را 

ــد.... ــش برس ــب ایده آل ــه ترکی ــا ب ــک زده ت مح

 اگر قصد بررسی مهمترین سیاست های استعماری ایاالت متحده آمریکا را 
بدون شک  باشیم  داشته  آن  استقالل  و  تشکیل  ساله   ۲۴6 تاریخ  طول  در 
متاخرترین مورد آن مربوط به دوران زمام داری چهل و پنجمین رئیس جمهور 
اقتصادهای مطرح جهان  او علیه  تعرفه های  اعالن جنگ  آمریکا و سیاست 

خواهد بود.
 Customs یا  Tariff war جنگ تعرفه ها  یا جنگ گمرکی که از آن با عنوان
War نیز یاد می شود در واقع اشاره به سیاست ضد رقابتی جدید ترامپ در 
قبال رقبای اقتصادی آمریکا دارد و در جریان آن آمریکا در راستای کاهش 
توان رقابتی دیگر کشورها، روی کاالهای صادراتی آنها تعرفه وارداتی یا مالیات 
گمرکی سنگین وضع می کند تا در نتیجه قیمت نهایی آنها افزایش یافته و در 

نتیجه اقبال به خریدشان کم شود!
ترامپ تاجرپیشه از همان ابتدای شروع کارزار انتخاباتی خود توجه ویژه ای به 
موضوع چالش های اقتصادی پیش روی ایاالت متحده از جمله مساله »کسری 
تراز تجاری« در مقابل چین و سایر رقبای اقتصادی این کشور داشت آن هم 
به این دلیل که طبق پیشبینی مراکز معتبر علمی جهان، چین تا سال ۲0۳0 
به قدرتمندترین اقتصاد جهان بدل خواهد شد و به تبع آن جای آمریکا را در 

عرصه های سیاسی و اقتصادی جهان خواهد گرفت!
از این رو ترامپ پس از قرار گرفتن در مسند ریاست جمهوری بزرگ ترین 
اقتصاد جهان تالش کرد به شعار انتخاباتی خود یعنی "عظمت را دوباره به 
آمریکا بر می گردانم!" یا "Make America Great Again" جامعه عمل 
بپوشاند، لذا مهمترین اولویت خود را بهبود شرایط اقتصادی آمریکا اعالم کرد و 
در همین راستا دستور داد گروهی از کارشناسان طرح اعمال تعرفه بر کاالهای 
وارداتی از چین را آماده کنند و در ماه آوریل سال ۲0۱۷ نیز به وزیر تجارت 
خود بررسی طرح میزان تاثیر واردات فوالد چین بر امنیت ملی آمریکا را ابالغ 

کرد!
ترامپ در سایه افزایش حساسیت مقامات چینی به این اقدام خصمانه اقتصادی 
تجاری  اعمال  بررسی  مسئول  را  متحده  ایاالت  تجاری  نماینده  اوت  ماه  در 
ناعادالنه چین کرد که این مساله با واکنش شدید دولت چین روبه رو شد اما 
واکنش چینی ها مانع از این نشد که در ابتدای سال ۲0۱8 تعرفه ۳0 درصدی 

و مالیات ۲0 درصدی بر برخی از کاالهای صادراتی چین اعمال شود.
این اقدام دولت آمریکا هر چند با استقبال تولیدکنندگان داخلی آمریکا روبه 
رو شد اما واکنش تند و جدی چینی ها را در پی داشت به طوری که دولت 
چین رسما از اتخاذ سیاست های تقابلی علیه کاالهای آمریکایی خبر داد و در 
ماه آوریل ۲0۱8 بیش از ۳ میلیارد دالر تعرفه گمرکی بر واردات محصوالت 
آمریکایی اعمال کرد آن هم با این امید که دولت آمریکا به عقب نشینی در 

سیاست انحصارگریانه اقتصادی خود مجبور شود!
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اقدام  به  لندن  منفعالنه  های  واکنش 
متخلف  نفتکش  توقیف  در  ایران 
انگلیسی همچنان ادامه دارد به طوری 
که برخی افراد در بریتانیا از لزوم کاهش 
تنش و برخی دیگر از لزوم افزایش فشار 

سخن می گویند.
در  ایران  اقدام  واسطه  به  انگلیسی ها 
هفته  آخر  متخلف،  نفتکش  توقیف 
به  و  گذاشته  سر  پشت  را  پرتالطمی 
به  اند  شده  سردرگمی  دچار  نوعی 
اقدام  کشور  این  دفاع  وزیر  که  طوری 
ایران را »خصمانه« توصیف کرده و در 
گفته  انگلیس  خارجه  وزیر  حال  عین 
است لندن خواستار کاهش تنش ها با 

تهران است.
از  پس  انگلیسی  مقامات  اظهارات 
برگزاری نشست کمیته امور اضطراری 
این کشور در روز شنبه ۲۹ تیر ایراد شد. 
انگلیس،  خارجه  وزیرر  هانت،  جرمی 
پس از این نشست در توئیترش نوشت 
که این کمیته بر خواست بریتانیا برای 

کاستن از تنش ها تأکید دارد.
مدعی  حال  عین  در  اما  هانت  جرمی 
آب های  در  ایمپرو«  »استنا  که  شد 
عمان و با نقض آشکار حقوق بین الملل 
هانت،  نوشته  است.به  شده  توقیف 
درباره  بریتانیا  اضطراری  امور  کمیته 
تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز نیز 
به بحث پرداخت و نتیجه رایزنی ها روز 
ارائه خواهد شد.از  پارلمان  به  دوشنبه 
سوی دیگر »پنی موردانت« وزیر دفاع 
توقیف  اینکه  بر  تأکید  با  نیز  انگلیس، 
دریای عمان  در  ایمپرو  استنا  نفتکش 
صورت گرفته، اقدام ایران را »خصمانه« 
گفت  همچنین  کرد.موردانت  توصیف 
صورت  حالی  در  نفتکش  این  توقیف 
که  بریتانیایی  ناوشکن  یک  که  گرفت 
اعزام شده، حدود 60  به خلیج فارس 
بین  داشت.تنش  فاصله  آن  با  دقیقه 
و  تیر   ۱۳ از  ویژه  به  انگلیس  و  ایران 
نام  به  ابرنفتکش  یک  توقیف  پی  در 
در  ایران  نفت  حامل   ،»۱ »گریس 
آب های جبل الطارق شدت یافته است.

بریتانیا و جبل الطارق دلیل توقیف این 
مقصد  »به  نفت  حمل  را  ابرنفتکش 
سوریه« ذکر کرده اند اما ایران می گوید 
بوده  دیگری  مقصد  عازم  نفتکش  این 
نفتکش  توقیف  خصوص  است.در 
خویشتنداری  با  ابتدا  ایران   ،۱ گریس 
و از طریق دیپلماتیک در پی حل ماجرا 
بود و در این راه حتی دیداری نیز میان 
انجام  جبل الطارق  و  تهران  مقامات 
پنهان  و  آشکار  دخالت های  اما  گرفت 
موجب شد تا مقامات جبل الطارق رأی 

به تمدید توقیف این نفتکش بدهند.
در چنین شرایطی رهبر معظم انقالب 

در بیاناتی با توصیف اقدام انگلیس در 
»دزدی  به   ،۱ گریس  نفتکش  توقیف 
دریایی« به صراحت اعالم داشتند که 

این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند.
در جهان  اقدامی  هر  آنکه  به  توجه  با 
همراه  پیرامونی  محیط  واکنش  با 
انتظار  نمی تواند  انگلیس  بود  خواهد 
داشته باشد که تهران در قبال اقدامات 
شرورانه لندن ساکت بنشیند.شاید در 
و  منطقه  کشورهای  برخی  میان  این 
چهره های جنگ طلب در آمریکا و رژیم 
صهیونیستی قصد تحریک و شوراندن 
انگلیس علیه ایران را داشته باشند اما 
وخامت اوضاع در خلیج فارس بیش از 
به ضرر  تمام شود  ایران  به زیان  آنکه 

آنها خواهد بود.
انگلیس در حالی  چهره های تندرو در 
و حتی  ایران  بر  فشار  افزایش  لزوم  از 
لزوم بازگشت تحریم های تهران سخن 
آنها  متحد  اصلی ترین  که  می گویند 
یعنی آمریکا سال ها است این روش را 
به کار گرفته اما به نتیجه دلخواه خود 

نرسیده است.
بازگرداندن  و  فشارها  افزایش  گزینه 
ایران  علیه  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
و  لندن  که  می شود  مطرح  حالی  در 
از  مختلف  موضوعات  سر  بر  بروکسل 

جمله برگزیت اختالف نظر دارند.
اعتماد به طناب پوسیده آمریکا

انگلیس و مقامات جبل الطارق که برای 
خوشایند آمریکا اقدام به توقیف گریس 
۱ کرده اند اکنون در یک وضعیت بغرنج 
گرفتار شده اند و واشنگتن که به نوعی 
عامل تحریک آنها برای توقیف گریس 
نفتکش  توقیف  خصوص  در  بوده،   ۱
انگلیسی از سوی ایران به نوعی پشت 

لندن را خالی کرده است.
نفتکش  تکلیف  تعیین  برای  لندن 
شورای  دامن  به  دست  شده  توقیف 
بدون  است.  ملل شده  سازمان  امنیت 
شک تندروی کشورهای غربی در این 
امنیتی  وضعیت  تشدید  موجب  رابطه 
در خلیج فارس می شود و این وضعیت 
نخواهد  طرفین  برای  سودی  هیچ 

داشت.
از  را  انگلیس  می تواند  که  راهکاری 
شرایط فعلی نجات دهد فاصله گرفتن 
با  تنش  حل  برای  تالش  و  آمریکا  از 
وضعیت  که  حالی  در  است.  تهران 
نامعلوم  انگلیس هنوز  داخلی  سیاست 
است و تا چند روز دیگر نخست وزیر 
می شود  مشخص  کشور  این  جدید 
اظهارات مقامات لندن در شرایط فعلی 
ارزیابی  برای  خوبی  مالک  نمی تواند 
موضع انگلیس باشد چون ممکن است 
تغییراتی  دچار  کشور  این  آتی  کابینه 
اخیر  روزهای  در  که  مقاماتی  و  شود 
در این رابطه سخن گفته اند دیگر در 

جایگاه فعلی خود نباشند.
نکته جالب در مورد حادثه پیش آمده 
در خلیج فارس آن است که کشورهایی 
نظیر بحرین به گونه ای عمل می کنند 
که گویا نفتکش توقیف شده متعلق به 

آنها بوده است.
این اعالم موضع در شرایطی که هنوز 
اختالفات داخلی میان کشورهای عرب 
هر  و  نشده  حل  خلیج فارس  حاشیه 
مقابل  طرف  سرنگونی  برای  آنها  روز 
ریزی  طرح  را  جدیدی  نقشه های 

می کنند جای سوال دارد.
نگه  زنده  برای  حاضر  حال  در  اروپا 
داشتن برجام دست و پا می زند و در این 
میان ممکن است چهره های افراطی از 
جمله اعضای »تیم بی«، با بزرگنمایی 
اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی 
در  نوعی  به  آن  درباره  و هوچی گری 
پی تحریک انگلیس و اروپا برای شدت 

عمل در برابر ایران باشند.
دو  اروپا  و  انگلیس  میان  این  در 
به  آنکه  یکی  دارند؛  گزینه پیش روی 
آمریکا که هم اکنون در عرصه مقابله 
آنکه  دوم  بپیوندند  است  تنها  ایران  با 
خویشتنداری به خرج داده و از طریق 

دیپلماتیک در پی حل تنش باشنند.
پیوستن به آمریکا همانگونه که اشاره 
که  است  اشتباهی  مسیر  رفتن  شد 
آن قدم  است در  آمریکا چندین سال 

گذاشته است.

سردرگمی انگلیس در برابر اقدام ایران

وزیر راه و شهرسازی :

سردار حسین اشتری :

بازی کاخ سفید برای امتیاز گیری از چین

ترامپ در بن بست جنگ تعرفه ها

 نشنال اینترست مطرح کرد؛
منافع راهبردی آمریکا  در 

خاورمیانه نیست

دریادار امیر رستگاری :
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آمریکایی ها متوجه
 دروغشان شدند

فرمانده هوافضای سپاه در خصوص ادعای ترامپ در رابطه با سرنگونی پهپاد 
ایرانی، گفت: این دروغ به قدری بزرگ بود که در ابتدا برای ما باور پذیر نبود 

که رئیس جمهور یک کشور این موضوع رابیان کرده باشد.
و  آموزش  کمیسیون  در  به حضورش  اشاره  با  زاده  حاجی  امیرعلی  سردار 
از پیشرفت های مختلف  تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: گزارشی 
هوافضای سپاه در نشست امروز به نمایندگان عضو کمیسیون ارائه شد که 
این گزارش در زمینه های گوناگون از جمله حوزه موشکی، هواپیماهای بدون 
سرنشین، بمب های هوشمند، رادارها و بخش های پدافندی بود که بخشی از 

این پیشرفت ها را ملت ایران طی سال های اخیر مالحظه کردند.
وی با بیان اینکه تک تک این موارد با همت مسئوالن و مدیران مجموعه 
رقم  داخلی  پژوهشگران  و  نخبگان  بخش  کارگیری  به  در  سپاه  هوافضای 
خورده است، افزود: اگر در سایر بخش ها که مشکالت عدیده ای وجود دارد 
به ویژه حوزه اقتصاد، از همین ظرفیت دانشجویان و نخبگان داخلی استفاده 

شود این مشکالت با تکیه بر توان داخل به سرعت قابل حل خواهد بود.
این  کرد:  تاکید  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
اقدامات صرفاً فقط کار سپاه نبوده بلکه بهره گیری از قدرت دانشگاهیان و 
شرکت های دانش بنیان نیز در این موضوع دخیل بوده است. خواهش ما این 
است که سایر مسئوالن از این ظرفیت در حوزه های دیگر نیز استفاده کنند.

سردار حاجی زاده در رابطه با قدردانی که کمیسیون آموزش و تحقیقات از 
وی انجام داد، گفت: ما خادم و سرباز ملت هستیم و عزیزان در کمیسیون 

آموزش به ما محبت داشتند.
وی در رابطه با پادگان در نظر گرفته شده در تهران برای مباحث پژوهشی 
گفت: چندسالی است که با حجم باالیی از دانشجویان نخبه مواجه هستیم 
که ظرفیت به کارگیری آنها را نداریم؛ در نهایت تالش کردیم فضاهایی را در 
اختیار این خواهران و برادران نخبه قرار دهیم که مکان در نظر گرفته شده 
با توجه به تعداد دانشجویان و نخبگان گنجایش الزم را نداشت لذا در نهایت 
پادگانی را برای ۷۰۰ نخبه در غرب تهران برای امور پژوهشی در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه شعبه های دیگری از این مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در 
مقرر شد  امروز  در نشست  است، گفت:  نظر گرفته شده  در  سراسر کشور 
اعضای کمیسیون آموزش نیز بازدیدی از این توانمندی ها داشته باشند و در 

این زمینه آماده انتقال تجربیات خود به دیگران هستیم.
سردار حاجی زاده در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای ترامپ در رابطه با 
سرنگونی پهپاد ایرانی توسط آمریکایی ها، گفت: این دروغ به قدری بزرگ بود 
که در ابتدا برای ما باور پذیر نبود که رئیس جمهور یک کشور این موضوع 
را به صورت مستقیم در رسانه بیان کرده باشد. به همین دلیل چندین بار با 
یگان های مختلفمان این موضوع را چک کردیم و تکذیب آن با چند ساعتی 

تأخیر مواجه شد.
حاجی زاده یادآور شد: از قبل از تنگه هرمز هواپیمای بدون سرنشین ما در 
رصد کامل ناوگروه، فعالیتش را شروع کرده و تا زمانی که از شمال خلیج 
فارس خارج شده، هیچ اتفاق عجیب و غریبی برایش رخ نداده است؛ خود 
بولتون  به گردن  را  تقصیر  و گویا  این دروغ شدند  آمریکایی ها هم متوجه 

انداختند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ایران 
اسالم  جهان  و  خاورمیانه  کشور  اولین 
خواهد بود که به فناوری کوانتومی دسته 

پیدا کرده است.
 بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی 
درباره  اخبار  برخی  به  واکنش  در  اتمی 
اظهار  فردو،  هسته ای  تأسیسات  تعطیلی 
داشت: این تأسیسات تعطیل نشده و مرکز 
و  بوده  فعال  مجموعه  این  در  خالء  ملی 
خالء  شیرآالت  روی  را  توسعه  و  تحقیق 

انجام می دهد.
ادامه  در  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
صنایع  در  خالء  شیرآالت  کرد:  تصریح 
دیوید  و  دارد  کاربرد  هسته ای  پیچیده 
آلبرایت تحلیلگر هسته ای آمریکایی نیز در 
گزارش اخیر خود به پیشرفت این فناوری 

اذعان کرده است.
وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در ردیف 
گفت:  کوانتوم  فناوری  دارای  کشورهای 

در  که  دیگری  ارزشمند  و  مهم  اتفاق 
است.  وقوع  حال  در  اتمی  انرژی  سازمان 
دنیا  فناوری  انقالب  های  دروازه  به  ورود 
یعنی کوانتوم بوده که در دهه های آینده 
تحول زیادی در توسعه ارتباطات و ساخت 

پردازشگرهای فوق سریع ایجاد خواهد کرد.
پایان  در  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
به  کوانتوم  ملی  مرکز  کرد:  خاطرنشان 
با  کوانتومی  ذرات  ارتباط  آزمایش  زودی 
خواهد  انجام  را  متر  یک  از  بیش  فاصله 

داد و ایران اولین کشور خاورمیانه و جهان 
اسالم خواهد بود که به این فناوری دسته 
معدود کشورهای  و جزء  است  کرده  پیدا 
دنیا در عرصه مهار ذرات کوانتومی و فوتون 

ها قرار می گیرد.

ایران اولین کشور خاورمیانه در دستیابی به 
فناوری کوانتوم است
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مطالبات خسارت دیدگان از حوادث 
طبیعی اخیر با جدیت پیگیری شود

همکاری  تقویت  بر  تاکید  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
میان مسئوالن و سازمانهای مردم نهاد، از مسئوالن استان خوزستان 
خواست، مشکالت ناشی از سیل و زلزله اخیر در استان، را با جدیت 

پیگیری کنند.
محسن  حضور  با  خوزستان  استان  توسعه  راهبردی  شورای  جلسه 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت االسالم موسوی 
فر، نماینده ولی فقیه در استان، حجت االسالم حیدری نماینده مردم 
استان در مجلس خبرگان رهبری، شریعتی استاندار خوزستان و تنی 
چند از نخبگان علمی و سیاسی استان در اهواز برگزار شد و شرکت 
اقدامات صورت  وضعیت  آخرین  بررسی  به  جلسه  این  در  کنندگان 
گرفته در خصوص پرداخت خسارت به سیل زدگان دو سال گذشته، 
بررسی وضعیت اقدامات صورت گرفته در خصوص زلزله اخیر مسجد 
سلیمان، بررسی ظرفیت ها، امکانات و افزایش میزان بهره وری از منابع 
طبیعی استان و بررسی مسائل مرتبط با منابع آبی و اقدامات الزم برای 

مقابله با بحران کم آبی در استان پرداختند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه طی سخنانی با اشاره 
به مصوبات و پیگیری های دوساله برگزاری شورای راهبردی استان، 
گفت: بسیاری از کارهایی که در این جلسات طرح و پیگیری شده، 
خوشبختانه به نتیجه رسیده و امیدواریم که باحضور فعال افراد موثر 

ونخبگان استان همواره منشا اثر باشد.
رضایی اضافه کرد: همچنین امید داریم با انتصاب نماینده جدید ولی 
فقیه در استان شاهد تحرکات فرهنگی و سازنده بیشتری در استان 

باشیم.
در ادامه جلسه، پس از ارائه آمار و ارقام تسهیالت پرداخت شده از 
سوی دولت، محسن رضایی با اشاره به موانعی که ساماندهی سجاد در 
ارائه تسهیالت مالی به آسیب دیدگان ایجاد کرده، گفت: پس از بروز 
حادثه، بسیاری از آسیب دیدگان به ما مراجعه می کنند و از نحوه و 
میزان تسهیالت پرداختی سوال دارند و مطالبه جدی هم دارند که باید 

پیگیری و محقق شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز در پرداخت تسهیالت 
روند  به  باید  اما  است  گرفته  صورت  جدی  اقدامات  دولت  سوی  از 
ارزیابی ها و پرداخت ها، شتاب بیشتری داده شود که تا پایان شهریور 

به اتمام برسد.
رضایی با اشاره به تغییرات اقلیمی در سال های اخیر، گفت: ممکن 
است ما سال آینده نیز با پدیده جدیدتری مواجه شویم بنابراین باید از 
اطالعات به دست آمده از حوادث متعدد سال های گذشته و بررسی 
دقیق آنها، راه های برون رفت را از زوایای مختلف مورد توجه قرار داد 
که طرح موضوع انتقال آب و ایجاد کانال های هدایت سیل به سمت 
تاالب ها و کانون های ریزگرد و ارائه طرح هایی چون »نهر ماله« در 

این خصوص مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به گزارش مسئول ستاد بحران استان از وضعیت بافت های 
فرسوده شهر مسجد سلیمان و ضرورت اقدام عاجل در این خصوص، 
گفت: باید در این خصوص چاره اندیشی جدی شود و با کمک به موقع 
بروز  به  این زمینه که منجر  ناامیدی مردم در  و  یاس  و حداکثری، 

بحران های جدید خواهد شد را از بین ببریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طبق گزارش های ستاد 
سلیمان،  مسجد  واحد شهر  از ۸۶۰۰  اولیه  های  ارزیابی  در  بحران، 
۱۵۰۰ واحد تخریبی و ۶۰۰۰ هزار واحد تعمیری ارزیابی شده است 
که این آمار نشان می دهد، به اندازه ۵۰ درصد سیل استان، در مسجد 

سلیمان خسارت به بار آمده است و این نشان از عمق فاجعه است.
باید  را  سلیمان  مسجد  فرسوده  های  خانه  نوع  کرد:  تاکید  رضایی 
تفکیک کنیم و طبق یک برنامه مدون، آنهایی که قابل تعمیر ومقاوم 
به تخریب  نیاز  آنهایی که  و  قرار دهیم  اولویت  را در  سازی هستند 
دارند، با کمک بنیاد مسکن و مساعدت دولت در مراحل بعدی انجام، 

قرار گیرند.
وی در پایان، از استاندار خوزستان که با وجود همه کمبودهایی که 
در تامین مالی جبران خسارت ها وجود دارد، اما نهایت همکاری را 

داشته، قدرانی کرد.
و  خسارات  میزان  و  ارقام  از  جامعی  گزارش  جلسه  این  ابتدای  در 
اقدامات صورت گرفته در خصوص کمک به آسیب دیدگان ناشی از 
حوادث طبیعی اخیر در خوزستان از سوی نهادها و ادارات مربوطه، به 

حاضرین ارائه شد.

مقاومت تضمین کننده پیروزی بر 
اشغالگران قدس شریف است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه رهبران برخی کشورهای 
عربی هر گونه تحقیری را پذیرفته و تحت سلطه آمریکا قرار گرفته اند، گفت: 

مقاومت تضمین کننده پیروزی بر اشغالگران قدس شریف است.
 سیدکمال خرازی با هیأتی از رهبران عالیرتبه حماس به ریاست »شیخ صالح 
العاروری« نایب رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و درباره مهم ترین موضوعات 

مربوط به جبهه مقاومت و تازه ترین تحوالت فلسطین گفتگو کرد.
خرازی در این دیدار با تحسین روحیه مقاومت در میان مبارزان فلسطینی، 
به ویژه مبارزان حماس، گفت: در دوران کنونی و ریاست جمهوری ترامپ، 
سیاست های ضدفلسطینی چه از ناحیه آمریکا و چه برخی همپیمانان عربی 

اش شفاف شده و بنابراین مسیر پیش رو کاماًل روشن است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه تداوم مقاومت تضمین 
کننده پیروزی بر اشغالگران قدس شریف است و با اشاره به خصومت آشکار 
آمریکا با ملت فلسطین، افزود: بر خالف ظاهرسازی هایی که پیشتر در جریان 
توافق اسلو و دوره های پس از آن شاهد بودیم، امروز سیاست های کاخ سفید 
این  برابر  در  نمی تواند  گروهی  هیچ  که  می شود  پیگیری  عریان  حدی  به 

توطئه های ضدفلسطینی کوتاه بیاید.
وی با ابراز تأسف از اینکه رهبران برخی کشورهای عربی هر گونه تحقیری 
را پذیرفته و تحت سلطه آمریکا قرار گرفته اند و در مسیر برقراری رابطه با 
رژیم صهیونیستی گام برمی دارند، گفت: نکته مهم در مسیر مقاومت، گم 
نکردن مسیر راهبردی درست و تشخیص دوست از دشمن به دلیل اقدامات 

تاکتیکی آن هاست.
گرم  سالم  ابالغ  با  مالقات  این  در  نیز  حماس  سیاسی  دفتر  رئیس  نایب 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و قدردانی از مواضع و حمایت های 
همیشگی جمهوری اسالمی از آرمان فلسطین گفت: در مسیر مبارزه با رژیم 
صهیونیستی و مستکبران، با جمهوری اسالمی در یک مسیر واحد قرار داریم 

و با باور به وعده الهی، هزاران شهید را در راه آزادی قدس تقدیم کرده ایم.
وی هدف آمریکا از معامله قرن را تأمین منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا 
در منطقه توصیف کرد و افزود: کشورهایی که در منطقه دنبال فدا کردن 
فلسطین و آرمان ملت های منطقه هستند، صحنه گردانی این معامله را بر 
عهده گرفته اند؛ اما جریان مقاومت با وجود تحریم های مالی، سیاسی و نظامی 
به نقش خود در مقابله با معامله قرن واقف است و اجازه تحقق آن را نخواهد 

داد.
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در  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
حرم  در  والیت  طرح  دوم  دور  افتتاحیه 
رضوی، گفت: وظیفه بسیج امت سازی در 

راستای بیانیه گام دوم انقالب است.
با  رضوی  حرم  در  والیت  طرح  دوم  دور 
شرکت بیش از ۲ هزار دانشجو از سراسر 

کشور شروع به کار کرد.
با حضور  دوم طرح والیت  دور  افتتاحیه 
سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان 
رجبی،  آیت اهلل  مستضعفین،  بسیج 
و  )ره(  خمینی  امام  موسسه  مقام  قائم 
سازمان  رئیس  نیک روش،  محمدجواد 
بسیج دانشجویی کشور در رواق اماق امام 
برگزار  رضوی  مطهر  حرم  )ره(  خمینی 

شد.
حکمت،  ابوالفضل  امیر  حجت االسالم 
سازمان  والیت  طرح  برگزاری  مسئول 
بسیج دانشجویی در رابطه گفت: بیست و 
چهارمین دوره طرح والیت در دو مرحله 
 ۵۰۰ و  هزار   ۴ حضور  با  مجموع  در  و 
می شود  برگزار  کشور  سراسر  از  دانشجو 
آغاز  ماه  تیر   ۱۷ از  آن  اول  مرحله  که 
ادامه خواهد داشت  تا ۲۵ مرداد  و  شده 
و مرحله دوم آن نیز باحضور بیش از ۲ 
هزار دانشجو از سراسر کشور از امروز )۳۰ 
تیرماه( آغاز شده و هفتم شهریور به پایان 

خواهد رسید.
دانشجویان  جمع  در  سلیمانی  سردار 
گفت:  والیت  طرح  در  کننده  شرکت 
وظیفه ما این است که در سازمان بسیج 
مستضعفین از ظرفیت نیروهای بسیجی 
خوبی  ظرفیت های  البته  کنیم؛  استفاده 
این ظرفیت ها ساماندهی  باید  داریم  نیز 

و سازماندهی شود.
و  افزود: تکمیل مرحله جامعه سازی  وی 

اجرای  راستای  امت سازی در  به  رسیدن 
و  بسیج  وظیفه  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
انقالب  برکات  از  یکی  است؛  بسیجیان 
اسالمی توجه به تربیت نوجوانان و جوانان 
دوره های  در  و  است  فرهیخته  و  انقالبی 
این  در طی ۴۰ سال گذشته  و  مختلف 

مهم به خوبی انجام گرفته است.
بیان  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
انقالب،  دوم  گام  بیانه  به  توجه  با  کرد: 
شاهد یک برنامه ریزی قوی و مستحکم در 
جهت اعتالی تربیتی نوجوانان و جوانان 
ایثار و مقاومت در دوره  و ترویج روحیه 
جدید انقالب هستیم که بسیج با همکاری 

علما این رسالت را بر عهده گرفتند.
شاهد  هم  امروز  کرد:  عنوان  سلیمانی 
آموزان  دانش  از  نفر  هزاران  که  هستیم 
شریف  محضر  کنار  در  کشور  سراسر  از 
موسی الرضا  بن  علی  حضرت  نورانی  و 
)ع( جمع شدند که در یک دوره متنوع 

تربیتی، دینی و اعتقادی شرکت کنند.
حضور  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
انقالب  دوم  گام  در  جوانان  سازمان یافته 
و  اسالمی  انقالب  اعتالی  اسالمی جهت 
عزیزمان  کشور  و  میهن  عظمت  جهت 

شکل گیرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان 
اهداف  پیشبرد  در  جوانان  نقش  اینکه 
انقالب اسالمی بسیار مشهود است، گفت: 
در حال حاضر، جوان سازی و جوان گرایی، 
پاسداران  سپاه  اصلی  برنامه های  جزو 
جوان  کادرهای  و  است  اسالمی  انقالب 
عهده  بر  را  گسترده ای  و  مهم  وظایف 

گرفتند.
از  استفاده  اشاره  با  ادامه  در  سلیمانی 
نیروهای جوان و انقالبی در جهت تسهیل 

بسیج،  برنامه های  از  گفت:  زیارت  امر 
توجه به برنامه های زیارتی است و حضور 
در مکان های مذهبی از جمله حرم مطهر 
رضوی و مکان های یادمان راهیان نور و 
راستا  همین  در  تربیتی  کارهای  انجام 
ضرورت حضور  بر  تأکید  با  وی  هستند. 
گفت:  مجازی  فضای  در  انقالبی  جوانان 
برای  امکان گسترده  یک  مجازی  فضای 
و  بخشی  آگاهی  نظرات،  اعتقادات،  بیان 
ترفندهای دشمن که سعی در  با  مقابله 

دروغ پراکنی اشاعه منکرات دارند، است.
ادامه  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
منتشر  رسانه ها  در  تصاویری  اخیراً  داد: 
سالن های  در  می داد  نشان  که  شده 
سازمان های  کادرهای  بزرگی،  بسیار 
و  نشسته اند  سیستم ها  پشت  تروریستی 
افکار  می کنند  سعی  اروپایی  کشورهای 
عمومی را از طریق فضای مجازی تحت 
تأثیر قرار بدهند و اعتقادات خودشان که 
ترویج  را  است  استکبار  از  جیره خواری 
فضای  در  ما  حضور  اهمیت  لذا  کنند، 
اسالمی  انقالب  تبیین  به منظور  مجازی 
و باال بردن قدرت نرم جمهوری اسالمی 

بسیار تعیین کننده است و بسیج باید این 
اقدام را در کانون توجه خود قرار دهد.

سلیمانی با اشاره به تاریخچه زورگویی های 
به  استعماری  کشورهای  و  انگلیس 
حکومت های قاجار و پهلوی، اظهار کرد: 
هرات  قاجار  حکومت  تهدید  با  زمانی 
ایران جدا کردند، در زمانی نیز که  از  را 
اختالف  عثمانی  دولت  با  قاجار  حکومت 
مرزی داشت، با اشغال هرمشهر بخشی از 
خاک کشور را به دولت عثمانی بخشیدند 
در حکومت پهلوی نیز بحرین را از ایران 

جدا کردند.
حضور  وجود  با  اکنون  داد:  ادامه  وی 
نیروهای ناتو در منطقه و با وجود اطالع 
نیروهای نظامی انگلیس، کشتی متخلف 
اما  می شود  بازرسی  و  توقیف  انگلیسی 
آن ها امکان مداخله را نداشتند؛ پیروزی 
سرآغاز  عزیز  میهن  در  اسالمی  انقالب 
امروز  بود.  بین المللی  بزرگ  تحوالت 
استکبار  که  هستیم  شاهد  همچنان  نیز 
فاقد تحلیل و  اردوگاه استکبار  جهانی و 
توان مناسب برای شناخت انقالب اسالمی 

است.

وظیفه بسیج امت سازی در راستای بیانیه گام دوم انقالب است
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پاسخ انگلیس را دادیم
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس در جلسات غیرعلنی به موضوع 
گرانی ها پرداخته است و نیاز است که دولت برای رفع این مشکل، گام عملی 
بردارد.حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به توقیف نفتکش متخلف انگلیسی، اظهار داشت: این اتفاق یک پیروزی 

بزرگ است.
وی در خصوص افسارگسیختگی بازار به ویژه در حوزه مسکن، افزود: شرکت 
های دولتی آغاز کننده گرانی ها هستند و انتظار ما این بود که براساس ماده 
۱۱۰ آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جلسه در نطق پیش از دستور به این 

موضوعات مهم اشاره می کرد.
علی الریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: آنان) انگلیسی ها( دزدی کردند و 

پاسخ شان را دادیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی درباره گرانی ها خاطرنشان کرد: ما در جلسات 
غیرعلنی این موضوع را بررسی کرده ایم و نیاز است که دولت در این زمینه 

گام عملی بردارد.

گفت:  دریایی  صنایع  سازمان  رئیس 
ساخت سالح های دفاعی کشور نتیجه 
استعانت از قرآن و ثمره خون شهدای 
برای  نیز  امروز  و  است  دفاعی  صنعت 
ادامه این مسیر به دنبال توسعه این راه 

معنوی هستیم.
خواهران  ویژه  کریم  قرآن  مسابقات   
شاغل و خانواده های کارکنان نیروهای 
و  دفاع  وزارت  میزبانی  به  مسلح  
 ، دریایی  صنایع  سازمان  در   همزمان 
توسعه  و سازمان  دفاع  سازمان صنایع 
منابع انرژی از  روز )شنبه( ۲۹ تیرماه 
با حضور ۴۲۰شرکت  روز  دو  مدت  به 
و  قرائت   ، کننده در رشته های حفظ 

مفاهیم آغاز شد.
سازمان  رئیس  رستگاری  امیر  دریادار 
صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی 
این  خصوص  در  مسلح  نیروهای 
مسابقات اظهار داشت: ما مفتخریم که 
میزبان فرزندان و خانواده های نیروهای 
مسلح در بخشی از مسابقات قرآن کریم 

نیروهای مسلح هستیم.
دریایی  صنایع  سازمان  داد:  ادامه  وی 
مانند همیشه و تا آنجا که توان داشته 
افتخار  با  قرآنی  های  فعالیت  از  باشد 
چرا  کرد  خواهد  پشتیبانی  و  حمایت 
که هر چه این کشور و این انقالب دارد 

بیت  اهل  و  کریم  قرآن  های  آموزه  از 
عصمت و طهارت سالم اهلل است.

رستگاری ادامه داد: قرآن مایه سالمت 
فکری و جسم و جان خانواده و کارکنان 
نیروهای مسلح است و نیروهای مسلح 

را دربرابر هرگونه آسیب بیمه می کند.
رئیس سازمان صنایع دریایی، پیشرفت 
از  پیروی  نتیجه  را  دفاعی کشور  های 
قرآن دانست و گفت: پیشرفت هایی که 
امروز به دست آمده  همه نتیجه پیروی 

از قرآن و اسالم است.
بر  تاکید  با  ادامه سخنان خود  در  وی 
بهره گیری از قرآن و معنویت محوری 
برای پیشرفت کشور، گفت: با برگزاری 
و گسترش محافل قرآنی در وزارت دفاع 
به دنبال نهادینه سازی اخالق معنوی 
و پایدار در بدنه صنعت دفاعی هستیم.

وزارت  دریایی  صنایع  سازمان  رئیس 
دفاع رمز موفقیت های انقالب اسالمی 
را تاسی جستن از قرآن دانست و تصریح 
کرد: شگفتی پایداری ایران اسالمی در 
دوران  جمله  از  مختلف  های  آوردگاه 
دفاع  مقدس ریشه در تاسی به قرآن 
و عمل رزمندگان به قرآن داشته است. 
نیز  کشور  دفاعی  های  سالح  ساخت 
خون  ثمره  و  قرآن  از  استعانت  نتیجه 
امروز  و  است  دفاعی  صنعت  شهدای 

آفرین  غرور  مسیر  این  ادامه  برای  نیز 
به دنبال توسعه این راه معنوی هستیم.

االسالم  حجت  مراسم  این  ادامه  در 
سیاسی  عقیدتی  اداره  رئیس  قهرمانی 
سازمان صنایع دریایی نیز طی سخنانی 
به ابعاد اهمیت توجه و قرآن کریم در 
اشاره کرد   برهه حساس کنونی کشور 
هجمه  برابر  در  سپری  قرآن  گفت: 

فرهنگی غرب و شرق است.
همه  در  می تواند  قرآن  افزود:  وی 
شکوفایی  و  پیشرفت  موجب  عرصه ها 
رمز  قرآن  شود،  کشور  توانمندی های 
سال   ۴۰ در  ما  موفقیت  و  پیروزی 
گذشته بوده و اگر خانواده ها و کارکنان 

بیش  قرآن  اهمیت  بر  مسلح  نیروهای 
به  قطعاً  باشند  داشته  تاکید  پیش  از 
پیشرفت های بسیاری دست می یابیم.

رئیس عقیدتی سیاسی سازمان صنایع 
بیان کرد: سازمان  دریایی وزارت دفاع 
فرهنگ  گسترش  در  دریایی  صنایع 
تاکنون  فراوانی  های  فعالیت  قرآنی 
از  را  بسیاری  قرآنی  مدارس  و  داشته 
شهرها  دیگر  و  بندرعباس  در  جمله 
روشنی  آینده  است.  کرده  اندازی  راه 
در انتظار ملت شریف ایران است و در 
این مسیر پربرکت و نورانی قرآن کریم 
همواره چراغ راه ما بوده و موجب برکت 

و موفقیت است.

ساخت سالح های دفاعی کشور، ثمره خون شهدای صنعت دفاعی است



اقتصاد
اخبار

اولویت تخلیه و ترخیص کاالهای اساسی 
بخش خصوصی را دچار مشکل کرد

اگرچه رسوب کاالهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش 
اساسی  کاالهای  ترخیص  و  تخلیه  گرفتن  قرار  اولویت  در  اما  یافته 
دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را 

افزایش داده  است.
هفته های  طی  اساسی  کاالهای  ترخیص  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رسمی  آمار  که  آنگونه  و  شده  برخوردار  بیشتری  از سرعت  گذشته 
می گویند طی دو ماه نخست امسال، از یک رکورد بی سابقه برخوردار 
بوده است. آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می دهد، تعداد 
شناورهای ورودی حامل کاالهای اساسی به بندر امام خمینی )ره( طی 
دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ 
هزار و ۹۴۰ تن رسیده که در شرایط تحریم های اقتصادی، خبر خوبی 
برای کشور محسوب می شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی 
پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی ها برای 
پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می انجامد و هزینه 

دموراژ مضاعفی را به محموله های وارداتی تحمیل می کند.
مهر می گویند  با خبرنگار  گفتگو  در  اقتصادی  فعاالن  میان،  این  در 
که هزینه دموراژ کشتی ها تا ۲۰ هزار دالر در روز نیز اعالم و برآورد 

شده است.
سعید محمدی، یکی از فعاالن اقتصادی در این رابطه می گوید: ورودی 
با  را  امام خمینی  بندر  این روزها  از ظرفیت کاالهای اساسی،  بیش 
مشکالت عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای 
سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کاال نیستند 
و در روزهای گذشته، قسمتی از کاالها به انبارهای روباز منتقل شده اند 
که این مساله امکان افت کاال و افزایش اسیدیته دانه های روغنی را 

افزایش می دهد.
وی می افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کاالهای اساسی از بندر 
امام خمینی نیز به رسوب این کاالها در بندر دامن زده است، چالشی 
که از طرفی به ضعف سیستم حمل ونقل و از سوی دیگر به شروع 
فصل گرما باز می گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیونداران 
برای حمل کاال در هوای گرم را کاهش داده، چرا که کامیونداران این 

روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می کنند.
عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید 
رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طوالنی تر بوده و 
شبکه ریلی نیز از توانمندی الزم برای حمل کاالهای ورودی برخوردار 
نیست، چراکه وجود گردنه های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه 
ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی 
با کرایه حمل جاده ای از بندر امام خمینی برابری می کند و از این 

منظر برتری نسبت به آن ندارد.
نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی 
نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی های متعلق به شرکت های 
ایران،  دولتی  بازرگانی  و  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  چون  دولتی 
پایانه ها  سازمان  توسط  مقاطعی  در  خصوصی  کشتی های  بارگیری 

ممنوع اعالم شده است.
در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کاالهای اساسی در 
بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است عدم تکافوی امکانات 
تخلیه ای این بندر است که جوابگوی حجم باالی ورودی بار به این 
بندر نیست، به طوری که مدت زمان تخلیه بار در برخی موارد آنقدر 
طوالنی است که کشتی ها با هزینه دموراژ مواجه می شوند، در حالی که 
در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت زمان 

تعیین شده صورت می گیرد.
خروج کاال از بنادر کشور توسط سازمان های متعددی کنترل می شود 
برای  شده  ایجاد  محدودیت های  آنهاست؛  از  یکی  ایران  گمرک  که 
ترخیص کاالها از گمرک، چون رد کردن پته های حمل بار نیز از جمله 
عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن 

بار به گمرکات کشور دامن زده است.
مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از کاالهای اساسی 
و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه ریزی و 
فشارهای دولت برای خروج کاالهای شرکت های دولتی نیز مشکلی 
بر مشکالت این بندر افزوده است، چرا که دولت بر خالف اصل ۴۴ 
قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شرکت های خصوصی به رقابت 
می پردازد و در حالی که شرکت های خصوصی در صف اخذ مجوزها 

هستند، برای ورود شرکت های دولتی فرش قرمز پهن می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
سوءاستفاده ها  برخی  ایران  اقتصاد  در 
از نام بخش خصوصی صورت می گیرد، 
در  تصمیمات،  از  بسیاری  در  گفت: 

دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می شود.
هیأت  جلسه  در  شافعلی  غالمحسین 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان 
به  اشاره  با  ایران،  کشاورزی  و  معادن 
وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط 
ایران در دوره  اتاق  اعالم کرد:  تحریم، 
در  بیشتر  نقش آفرینی  دنبال  به  نهم 
و  کشور  اقتصادی  تصمیم سازی های 
سازمانی  درون  اصالحات  همچنین 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  است.رئیس 
معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک 
سال اخیر بخشی از سیاست گذاری ها و 
ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکالت 
پیش آمده ناشی از تحریم ها از طریق 
هزینه های هنگفت  با  و  و خطا  آزمون 
و  تولیدکنندگان  ویژه  به  همه  برای 
قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. 
اتاق نهم با به کارگیری خرد و تجربه و 
بهره گیری از دانش نخبگان دانشگاهی 
و فعاالن اقتصادی باید بیش از گذشته 
در تصمیم سازی های اقتصادی نقش 
آفرینی کنند و توصیه هایی نه بر منفعت 
و  تجربه  براساس  که  خاص،  گروهی 

منافع ملی ارائه دهد.
صدای مطالبه گری اتاق بلندتر می شود

وی تصریح کرد: پرداختن به شفافیت 
در اقتصاد ایران و در فعالیت های اتاق، 
رویکردهای  تقویت  برای  مطالبه گری 
بخش  توانمندسازی  تولیدمحور، 
اجرای  همچنین  و  واقعی  خصوصی 
صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر 
اقدامات  پیگیری  کسب وکار،  محیط 
تأسیس  صادرات،  توسعه  برای  الزم 
مرکز پژوهش های اتاق ایران و استفاده 
در  برنامه ریزی  جدید  سیستم های  از 
اتاق ایران دیگر اولویت های اعالم شده 

از سوی غالمحسین شافعی بود.

شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، 
ایران در دوره نهم  معادن و کشاورزی 
در  بازبینی  و  است  تحول  دنبال  به 
از جمله  نگرش ها، رویه ها و ساختارها 
کار  دستور  در  باید  که  است  اقداماتی 
در  این  گیرد؛  قرار  نهم  دوره  در  اتاق 
و  مؤثر  نقش آفرینی  که  است  حالی 
سازنده در فضای اقتصادی و اصالحات 
درون سازمانی به دو هدف اصلی برای 
اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق 
اتاق  و  شاخص  اتاق  دوره،  این  در 

تصمیم ساز است.
به گفته وی، اتاق به دنبال شفاف سازی، 
آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان 
اجتماعی  مسئولیت های  به  توجه  و 
پرچم  معنی  به  سازی  شفاف  است. 
ایران و بخش خصوصی در  اتاق  داری 
مطالبه  و  خود  اقدامات  شفاف سازی 
شفافیت و مقابله با فساد است. در این 
ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی 
و مقابله ویژه با هرگونه رانت جویی در 
داخل اتاق ها به حد کامل مورد توجه و 
عنایت قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند 
حرفه ای  اخالق  نامه  آئین  اجرای 
انجام  کار  این  که  هستیم  کسب وکار 

شده و به زودی برای اظهارنظر تقدیم 
اعضای هیئت نمایندگان خواهد شد.

به  بعدی،  نکته  داشت:  اظهار  وی 
تصمیم  در  تجربه  و  علم  کارگیری 
سازی ها و ارائه راهکارهای مشورتی در 
راستای منافع ملی است. شرایط حال 
پررنگ  ضرورت  کشور  اقتصاد  حاضر 
ها  سازی  تصمیم  در  اتاق  نقش  شدن 
و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان 
بخشی  اخیر  یک سال  در  است.  کرده 
راهکارها  ارائه  و  گذاری ها  سیاست  از 
برای حل و فصل مشکالت پیش آمده 
و  آزمون  طریق  از  تحریم ها  از  ناشی 
خطا و با هزینه های هنگفت برای همه 
آسیب  قشر  و  تولیدکنندگان  ویژه  به 
پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با 
به کارگیری خرد و تجربه و بهره گیری 
اعضای  دانشگاهی،  نخبگان  دانش  از 
اقتصادی  فعاالن  و  نمایندگان  هیأت 
باید بیش از گذشته در تصمیم سازی 
و  کنند  آفرینی  نقش  اقتصادی  های 
توصیه هایی نه بر منفعت گروهی خاص، 
ارائه  بر اساس تجربه و منافع ملی  که 

دهد.
رویکردهای ضدمولد باید حذف شوند

به گفته شافعی، موضوع بعدی مطالبه 
رویکردهای  تسلط  خصوص  در  گری 
مولد  ضد  رویکردهای  بر  تولیدمحور 
سیاست های  در  غالب  رویکرد  است. 
گذشته کشور به نفع فعالیت های رانتی 
و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی 
که رهبر معظم انقالب همواره بر تقویت 
اتاق  است.  داشته  تاکید  تولید  رونق  و 
ایران در دوره نهم توجه به بخش های 

مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.
راستای  در  گری  مطالبه  افزود:  وی 
واقعی  خصوصی  بخش  توانمندسازی 
اولویت مهم بعدی اتاق است. متأسفانه 
در کشور مفهوم بخش خصوصی چندان 
روشن نیست و سو استفاده های زیادی 
به نام بخش خصوصی صورت می گیرد. 
به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی 
در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد 
واقعی  خصوصی  بخش  است.  فاصله 
جایگاه  و  نقش  از  آگاهی  با  می تواند 
خود در بهبود بهره وری، افزایش تولید 
نقش  ایفای  اشتغال زایی  و  تجارت  و 
بالندگی کشور کمک کند؛  به  و  کرده 
اقتصادی  رشد  می تواند  که  شرایطی 
پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد.

سوءاستفاده از نام بخش خصوصی 
در اقتصاد ایران

گزارش

تولید ۶۰ هزار تن پنبه در
 سال جاری

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: تولید پنبه در سال 
جاری به ۶۰ تا ۶۵ هزار تن برسد.

میزان  در سال جاری  برآورد می شود  اینکه  بیان  با  هزارجریبی  ابراهیم   
خوداتکایی پنبه ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد، 
گفت: در سال گذشته تولید پنبه در داخل کشور حدود ۵۰ هزار تن بود و 
خوشبختانه پیش بینی می شود در سال جاری میزان تولید این محصول به 

۶۰ تا ۶۵ هزار تن برسد.
وی با اشاره به اینکه امسال کشت پنبه در سطح ۸۲ هزار هکتار را برنامه 
ریزی کرده بودیم، گفت: تاکنون که زمان کشت به پایان رسیده در ۸۶ هزار 
و ۸۸۰ هکتار از مزارع، پنبه کشت شده و این میزان سطح زیرکشت نسبت 

به پیش بینی ما حدود ۶ درصد افزایش داشته است.
مجری طرح پنبه کشور یادآوری کرد: سال گذشته در ۷۰ هزار و ۸۰۰ هکتار 
از اراضی پنبه کشت شد که سطح زیر کشت این محصول در سال جاری 

نسبت به پارسال از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه پنبه از مواد اولیه مهم صنعت نساجی کشور است و این 
صنعت ساالنه ۱۲۰ هزار تن به این محصول نیاز دارد، افزود: در حال حاضر 

به صورت میانگین ۵۰ درصد از این نیاز در داخل کشور تولید می شود.
هزارجریبی درباره الزامات خوداتکایی کشور در تولید پنبه گفت: کشور سابقه 
طوالنی در کشت پنبه دارد و عالوه بر آن صنعت نساجی کشور به پنبه تولید 
داخل نیاز دارد؛ ضمن آنکه کشورهای بزرگ تولیدکننده پنبه نیز در پی آن 
هستند تا دیگر ماده خام نفروشند و فراوری آن را انجام دهند تا از ارزش 
به خوداتکایی  زمینه  این  در  است  بنابراین الزم  بهرمند شوند؛  آن  افزوده 

برسیم.
مغان  دشت  گلستان،  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  استان های  وی 
از استان های مهم تولید کننده پنبه  اردبیل، فارس و خراسان شمالی را 
کشور عنوان کرد و افزود: پنبه گیاه بهاره است و کشت آن از ابتدای بهار 
آغاز و برداشت این محصول نیز از استان های شمالی از اوایل شهریورماه 

شروع می شود.
پرداخت  و  پنبه کاران  از  حمایت  خصوص  در  کشور،  پنبه  طرح  مجری 
و  بذر  کود،  یارانه  قالب  در  عمومی  های  آنان گفت: حمایت  به  تسهیالت 
می شود،  ارائه  کشاورزان  و  بهره برداران  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری 
همچنین به صورت اختصاصی نیز برای توسعه کشت نشایی، کشت حفاظتی، 
برداشت مکانیزاسیون، تجهیز سامانه های آبیاری تحت فشار نیز در صورت 

تمایل کشاورزان به آنان تسهیالت یارانه ای پرداخت می شود.
او با تاکید به اینکه روش های کاشت جدید و آموزش آن به کشاورزان را در 
دستور کار داریم، گفت: همچنین مزارع کشت الگویی را در سراسر کشور 
آموزش  از  مندی  بهره  به جهت  مزارع  این  از  کشاورزان  و  کرده ایم  ایجاد 

بازدید می کنند.
بازار، دولت خرید تضمینی  پنبه در  به دلیل قیمت مناسب  سال گذشته 

انجام نداد
هزارجریبی در بخش دیگری از صحبت های خود به وضعیت مکانیزاسیون 
مزارع پنبه اشاره کرد و گفت: کاشت مکانیزه به وسیله دستگاه ردیف کار انجام 
می شود اما در حوزه برداشت به دلیل کوچک شدن سطح مزارع و بزرگ 
بودن کمباین های برداشت و همچنین قیمت باالی آن به صورت دستی است 
که البته در حوزه برداشت آموزش هایی برای استفاده از کمباین های موجود 
در کشور و همچنین واردات کمباین های جدید را در دستور کار قرار داریم.

گفت:  نیز  پنبه  محصول  تضمینی  قیمت  درباره  کشور  پنبه  طرح  مجری 
قیمت مصوب خرید تضمینی پنبه در سال زراعی جاری ۳,۶۱۲ تومان در هر 
کیلوگرم تعیین شده است؛ در سال گذشته به دلیل قیمت مناسب پنبه در 

بازار، دولت خرید تضمینی انجام نداد.
وی از دیگر موضوعات مهم در کشت پنبه را افزایش بهره وری آب عنوان کرد 
و گفت: باید بتوانیم با وجود محدود بودن آب تولید بیشتری داشته باشیم تا 

سطح کشت و تولید افزایش پیدا کند. 

کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران
نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران در ۳ 
ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: قیمت زعفران نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 

کاهش یافته است.
ماهه نخست  زعفران در ۳  از کاهش ۱۵ درصدی صادرات  غالمرضا میری 
امسال خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۵۵ تن زعفران 
از کشور صادر شده بود در حالی که این عدد امسال به بیش از ۴۷ تن رسیده 

است.
پیمان سپاری  و بحث  را سخت گیری های صادراتی  این مساله  دلیل  وی 
ارزی عنوان و اضافه کرد: به دلیل تفاوت دالر سامانه نیما و دالر بازار آزاد 
تا یک میلیون تومان زیان می  صادرکنندگان زعفران بین ۵۰۰ هزارتومان 

کنند و این برای آنان صرف نمی کند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: البته زعفران به صورت قاچاق از کشور 

خارج می شود.
میری همچنین با اشاره به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت زعفران در بازار، 
گفت: درحال حاضر حداقل قیمت این محصول ۷.۵ میلیون تومان و حداکثر 

قیمت آن ۱۱.۵ میلیون تومان است.
وی دالیل کاهش قیمت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: همین که محصول 
صادر نمی شود، مصرف داخلی کاهش یافته و کشاورزان و کسانی که محصول 
را نگه داشته بودند در حال عرضه آن به بازار هستند، همه این موارد باعث 

افزایش عرضه و کاهش قیمت شده است.
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رادار TMA بعنوان پشتیبان فرودگاه های 

مهرآباد و امام نصب شد

وزیر راه و شهرسازی از نصب رادار TMA به عنوان رادار قدرتمند 
پوشش پروازهای منطقه شمال کشور و پشتیبان رادار فرودگاه های 

مهرآباد و امام خمینی )ره( خبر داد.
 محمد اسالمی  در مراسم بهره برداری از رادار TMA کوشک بزم 
به  اشاره  با  قم،  تهران-  آزادراه  در  واقع  ایران(  هوایی  )ترمینال 
توانمندی نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و 
شرکت های دانش بنیان گفت: ایران در حال تبدیل شدن به سازنده 

و صادرکننده رادار است.
به  پرواز  مراقبت  را رساندن حوزه  اولویت های کشور  از  یکی  وی 
افزایش  برای  تجهیزات  به  توجه  و  جهانی  استانداردهای  سطح 
دقت در هدایت پروازها دانست و افزود: با نصب رادار TMA در 
کوشک بزم، پوشش منطقه ای شمال کشور و محدوده تهران به طور 
کامل انجام شد و از زمان روشن شدن موتور هواپیما بر روی باند 
تا زمان تیک آف و اوج گرفتن و ادامه مسیر، اطالعات الزم از طریق 
سیستم مراقبت پرواز داده شده و به طور کامل تحت کنترل خواهد 

بود.
ایمنی  افزایش  برای  فعالیتی  را  اقدام  این  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پروازها عنوان و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم پوشش صد درصدی 

را برای فضای کشور فراهم کنیم.
اسالمی پیشرفت های شرکت های دانش بنیان در حوزه رادار را قابل 
توجه دانست و ادامه داد: می توانیم در این زمینه به تولید و حتی 

صادرات رادار بپردازیم.
 رادار TMA در منطقه کوشک بزم واقع در آزادراه تهران-قم یکی 
از پیشرفته ترین رادارهای موجود در جهان محسوب می شود و 
در حال حاضر در کشور دو دستگاه رادار TMA در کوشک بزم و 
بندرعباس نصب شده است. میزان پوشش رادار TMA در تهران 
۴۰۰ کیلومتر بوده و به عنوان پشتیبان رادار فرودگاه های مهرآباد و 

امام خمینی )ره( فعالیت خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
مهمترین  از  که  بانکی  سیستم  اصالح 
در  است  کشور  هفت گانه  چالش های 
پیگیری های  و  بوده  دولت  کار  دستور 

الزم آن انجام خواهد شد.
در  کرد:  اظهار  شریعتمداری،  محمد 
تومان  میلیارد   ۸۶۲ گذشته  سال 
کشور  خیران  مجمع  کمک های  از 
سال  به  نسبت  که  شدیم  برخوردار 
است.  داشته  رشد  درصد   ۱۸ گذشته 
یکی از اقدامات خوب نیکوکاران در این 
حوزه، ساخت مسکن برای خانوارهایی 
بوده که دارای دو معلول به باال هستند. 
تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۸ خانواده 
بهزیستی  طریق  از  معلول  دارای 
و  هزار   ۶ برای  که  شده اند  شناسایی 
۲۵۰ نفر آن ها مسکن تامین شده است.  
وی افزود: امروز در این همایش که با 
ابتکار خود خیران سراسر کشور برگزار 
تهیه  برای  الزم  برنامه ریزی های  شده، 
خانوار   ۸۰۰ و  هزار   ۶ برای  مسکن 
باقی مانده نیز انجام شد و ساخت تعداد 
۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط خیران این 

نشست قطعی شده است.  
شریعتمداری در رابطه با توانمندسازی 
راستای  در  داد:  ادامه  معلوالن 
سازمان  معلوالن  توانمندسازی 
بنیاد  امداد،  کمیته  بهزیستی، 
اقدامات  شهید  بنیاد  و  مستضعفان 
تقسیم  در  را  الزم  همکاری های  و 
توسعه  برای  قیمت  ارزان  بانکی  منابع 
فعالیت های اشتغال زا در نظر گرفته اند. 
 ۵۰۰ و  هزار   ۳ میزان  راستا  این  در 
این  به  جداگانه  به طور  تومان  میلیارد 
بخش اختصاص دادیم تا توانمندسازی، 
تحت  افراد  برای  کارآفرینی  و  اشتغال 

پوشش این سازمان ها صورت بگیرد.
وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی توضیح 
داد: در این جلسه با همکاران خیر خود 
متعهد شدیم تا در کنار ساخت مسکن 
برای همه خانواده های دو معلول و باالتر 
آموزش های الزم برای اعضای آن ها که 
در  باشند  مهارت آموزی  به  عالقه مند 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای ارائه شود.  
از  یکی  داد:  ادامه  شریعتمداری 
بخش  در  دولت  فعالیت های  مهم ترین 
اقشاری  توانمندسازی  فراگیر،  اشتغال 
این  در  هستند.  کار  نیازمند  که  است 
سال  در  خانگی  مشاغل  بحث  راستا 
گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت که 
مشاغل  متقاضی  نفر  هزار  تعداد ۲۷۰ 
خانگی بودند و ثبت نام کردند و تعداد 
۹۳ هزار نفر از آن ها در طی سال ۹۷ 

دارای شغل در خانه شدند.  
اختصاص ۱۰ میلیون  تومان وام برای 

هر فرد متقاضی مشاغل خانگی
پرداختی  متوسط  کرد:  تصریح  وی 

بودجه  براساس  خانگی  مشاغل  برای 
و  میلیون  شش  شده  گرفته  درنظر 
۶۰۰ هزار تومان است که مبلغ اندکی 
است. با توافق هایی که با بانک مرکزی 
داشته ایم تالش کردیم که با استفاده از 
منابع موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه 
سال جاری، اعتبار الزم را تامین کنیم 
تا بتوانیم به طور متوسط برای هر شغل 
اختصاص  تومان  میلیون   ۱۰ خانگی 

دهیم.
در  اجتماعی  تعاون  و  رفاه  کار،  وزیر 
مراکز  در  معلوالن  استخدام  با  رابطه 
دولتی تصریح کرد: مسئول اجرای این 
است.  استخدامی  اداره  سازمان  قانون، 
سازمان بهزیستی نیز به عنوان یکی از 
مهمترین متولیان در نهادهای اجتماعی 
پیگیری  جد  طور  به  را  موضوع  این 
همه  در  معلوالن  بنابراین  می کند. 
نهادهای دولتی متناسب با شرایطی که 

دارند و می توانند به کار بپردازند.
تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

مشکالت  رفع  برای  استان ها  همه  در 
کارخانه دارها

وی در پاسخ به این پرسش که برای رفع 
بخش  برای  بانکی  نظام  که  مشکالتی 
کرده  ایجاد  کارخانه دارها  و  خصوصی 
چه اقداماتی انجام داده اید، گفت: برای 
رفع  و  تسهیل  ستاد  مشکل  این  حل 
موانع تولید در همه استان ها به ریاست 
نیز  تهران  در  تشکیل شده  استانداران 
این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن 
از  یکی  و  می شود  تشکیل  تجارت  و 
آن می پردازند  به  اموری که  مهمترین 
واحدهای  بدیهی های  و  مسائل  توجه 
تولیدی و کارآفرین به نظام بانکی است. 
در مواردی که این کمیته ها تایید کنند 
بدیهی ها و جرایم آن ها رفع خواهد شد.

اصالح  کرد:  تشریح  شریعتمداری 
مهمترین  از  که  بانکی  سیستم 
در  است  کشور  هفت گانه  چالش های 
پیگیری های  و  بوده  دولت  کار  دستور 

الزم آن انجام خواهد شد.

اصالح سیستم بانکی
 در دستور کار دولت است

نیمه دوم تیر  1398 
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خبر

راه اندازی تاکسی های اینترنتی در 
شهرداری تهران

گفت:  تهران  شهرداری  شهری  اقتصاد  و  مالی  معاون 
تشکیل ستاد پایش و نظارت بر اجرای بخشنامه کاهش 
نامه  هزینه ها گام موثری در عملیاتی شدن این بخش 
مالی  تعهدات  برابر  در  کاهش  این  بود،هر چند  خواهد 
مدیریت شهری ناچیز است اما حرکت به سمت انضباط 
که  باشد  داشته  گذاری  تاثیر  رویکرد  تواند  می  مالی 
و  شهری  مدیریت  سود  به  مدت  بلند  در  نتیجه اش 

شهروندان است.
مالی و  امامی  در جلسه شورای معاونین   عبدالحمید 
اقتصاد شهری مناطق و سازمانها گفت: معاونین مالی و 
اقتصاد شهری در مناطق و سازمان ها در واقع نمایندگان 
العمل ها  دستور  که  هستند  افرادی  عنوان  به  ما  اصلی 
و ماموریت های سازمانی را باید با برنامه ریزی و نظارت 
عالیه به اجرا برسانند بنابراین تعیین صالحیت و انتصاب 
همین  در  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  افراد  این 
راستا باید ارزیابی دقیقی از عملکرد مدیران در مناطق و 
سازمان ها صورت گیرد و در واقع مالک عمل برای ارتقاء 
عملکرد  ارزیابی  همین  مختلف  سطوح  در  تغییرات  و 

خواهد بود.
امامی با اشاره به لزوم تشکیل جلسات کمیته درآمد در 
مناطق به صورت هفتگی افزود: کمیته درآمد مناطق باید 
به صورت هفتگی و با جدیت برگزار شود تا از این طریق 
نظر  در  دیون  پرداخت  برای  را  مشخصی  منابع  بتوان 

گرفت و این امر با سرعت بیشتری همراه شود.
نگرانی های  مهمترین  از  دیون  پرداخت  داد:  ادامه  وی 
مدیریت شهری است و ما امیدواریم با برنامه ریزی های 
این راستا پرداخت  این مهم تسریع شود و در  مناسب 
دیون تا سقف ۵ میلیارد ریال را در اولویت قرار داده ایم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه 
سخنان خود با اشاره به ابالغ بخش نامه کاهش هزینه ها 
در شهرداری تهران گفت: در این زمینه ستادی تشکیل 
در  گذاری  تاثیر  نقش  موثر  نظارت  و  پایش  با  تا  شده 
این  چند  کند،هر  ایفا  نامه  بخش  این  شدن  عملیاتی 
کاهش در برابر تعهدات مالی مدیریت شهری ناچیز است 
اما حرکت به سمت انضباط مالی می تواند رویکرد تاثیر 
گذاری داشته باشد که نتیجه اش در بلند مدت به سود 

مدیریت شهری و شهروندان خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی 
وظیفه برخورد با ناهنجاری ها را برعهده دارد 
اما امروز برحسب کم کاری برخی دستگاه ها، 

شاهد افزایش این موضوع در جامعه هستیم.
جمعه  ائمه  جمع  در  اشتری  حسین  سردار   
انتظامی  نیروی  اظهارداشت:  کشور،  سراسر 
وظیفه خود می داند همواره پاسدار ارزش های 
انقالب بوده و باشد و در عین حال تأمین امنیت 
در کشور یکی از وظایف ناجا محسوب می شود.

فرمانده ناجا با اشاره به نقش دستگاه های دیگر 
در ایجاد احساس امنیت، اضافه کرد: متأسفانه 
برخی به دنبال القای این موضوع هستند که 
ندارد ولی به حول  امنیت وجود  در کشور ما 
الهی و هدایت های داهیانه مقام معظم  و قوه 
رهبری )مدظله العالی(، نیروی انتظامی در ۸ 
هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز حضور دارد و توانسته 
از مرزها تا اعماق شهرها امنیت را تأمین کند.

نقش  به  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
اثربخش ائمه جمعه در احساس امنیت اشاره 
و بیان کرد: ما نیز به عنوان یک سرباز از اینکه 
خدمتگزار مردم هستیم و امنیت را برای آنان 

تأمین می کنیم، بسیار خوشحالیم.
سردار اشتری با بیان اینکه مردم به نیروهای 
مسلح اعتماد کامل دارند، افزود: طبق آمارهای 
علمی، نیروهای مسلح از بین ۳۲ دستگاه در 
صدر قرار دارد و نیروی انتظامی نیز به تبع آن 

در بین اولین ها قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی وظیفه برخورد 
با ناهنجاری ها را برعهده دارد اما امروز برحسب 
کم کاری برخی دستگاه ها، شاهد افزایش این 

موضوع در جامعه هستیم.
اینکه  بیان  با  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
ناهنجاری های  با  برخورد  در  انتظامی  نیروی 
اجتماعی در عمل تنها است، خاطرنشان کرد: 
ممکن است، عده ای با صدور برخی اطالعیه ها 
و یا بیانیه ها، از پلیس حمایت کنند اما ناجا در 

عمل تنها است.
سردار اشتری به وظایف ۲۶ دستگاه درموضوع 
عفاف و حجاب، اشاره و خاطر نشان کرد: ۳۰۰ 
مصوبه در شورای عالی انقالب فرهنگی که به 
العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  تصویب 

رسیده است، وجود دارد و باید از این دستگاه ها 
شبیخون  و  تهاجم  قبال  در  که  شود  سوال 
فرهنگی دشمن که رهبر معظم انقالب چندین 

بار در این رابطه تذکر داده اند، چه کرده اند؟
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این میان 
وظایف خود را به خوبی انجام داده است، گفت: 
ولی  نیستیم  راضی  نیز  حد  این  به  ما  گرچه 
برحسب قانون وظایف خود را به درستی انجام 

داده ایم.
سردار اشتری خاطرنشان کرد: توقع ما از این 
جمع مؤثر و پربرکت برای کشور، این است که 
از  و  کنند  کمک  عمل  در  را  انتظامی  نیروی 
وظایف  به  تا  بخواهند  نیز  دیگر  دستگاه های 

خود طبق قانون عمل کنند.
در  داد:  ادامه  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، اقدامات سلبی و ایجابی ناجا ۴۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
قانون  براساس  اینکه  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده 

بی حجابی جرم محسوب می شود، گفت: بارها 
اعالم کرده ایم، خودرو حریم خصوصی نیست 
و کشف حجاب در آن، جرم محسوب می شود، 
اندازی  راه  را  یک  ناظر  طرح  اساس  برهمین 
کرده ایم که خوشبختانه اثرات مثبتی نیز به 

همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح 
افراد  برای  پیامک  هزار   ۳۰۰ حدود  تاکنون، 
 ۱۵۰ تعداد  این  از  که  شده  ارسال  متخلف 
هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کرده اند که 
شده؛  اخذ  تعهد  آنها  از  محترمانه  برخورد  با 
همچنین اعالم شده در صورت تکرار، خودرو 
آنها توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضائی 

معرفی خواهند شد.
مخالف  که  کسانی  از  انتقاد  با  اشتری  سردار 
این طرح هستند، گفت: بررسی ها نشان داده 
افرادی که با این طرح مخالفت دارند، دلیل آن 
این است یکی از بستگان آنها پیامکی از سوی 

پلیس دریافت کرده اند.

وی گفت: مبنای کار ناجا، همواره قانون بوده و 
هست و برخورد با پدیده بدحجابی نیز برخورد 

با بی قانونی محسوب می شود.
با  برخورد  در  اینکه  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده 
گفت:  شویم،  وارد  تنه  یک  نمی توانیم  فساد 
نیروی انتظامی گرچه در این میان تنها است 
ولی اعالم می کنیم ما کار خود را انجام خواهیم 

داد.
کرد:  اضافه  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
بانک ها  بیمارستان ها،  برخی  در  متأسفانه 
بدحجابی ها  تلویزیونی،  برنامه های  حتی  و 
در  پلیس  که  است  افرادی  از  بدتر  مراتب  به 

خیابان ها با آنها برخورد می کند.
فرمانده ناجا ادامه داد: برخی از افراد نیزهنگامی 
که با فرد متخلفی برخورد می شود، شروع به 
جوسازی علیه پلیس می کنند که این موضوع 
پذیرفتنی نیست چراکه اگر تیغ مامورما کند 
متدینین  و  مردم  کل  برای  آن  ضرر  شود، 

خواهد بود.

نیروی انتظامی در برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی تنهاست

بی  گسترش  با  گفت:  بهداشت،  وزیر 
رویه دوره های فوق تخصصی، هزینه 
ها را باال برده و خدمت را محصور و 
ایم که به نفع مردم و  منحصر کرده 

نظام سالمت نیست.
جلسه  هفتمین  در  نمکی،  سعید   
شورای سیاستگذاری نظام الکترونیک 
صفی  دکتر  داشت:  اظهار  سالمت، 
استقرار  در  وی  همکاران  و  خانی 
زحمت  خالصانه  الکترونیک،  پرونده 
ها،  معاونت  همه  اگر  اما  کشیدند 
سازمان  پزشکی،  علوم  های  دانشگاه 
و  پزشکی  نظام  و  گر  بیمه  های 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
این  کردند،  نمی  کمک  همدیگر  به 

حرکت عظیم ملی شکل نمی گرفت.
نمی  باور  بسیاری  کرد:  تصریح  وی 
که  ملی  بزرگ  کار  که چنین  کردند 
سال ها بر روی زمین مانده بود، شکل 

بگیرد و نهایی شود.
فرصت  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
خدمت به مردم محدود است؛ دو راه 
بیشتر در پیش نداریم یکی اینکه به 
حاشیه پردازی ها پاسخ دهیم و از کار 
کردن، عقب بمانیم و یا اینکه باید کار 
کنیم که بنده همواره خودم را از رانش 
ها و کشش های بی مورد دور کرده ام 
کار  به  ام که  داشته  و همیشه سعی 
برخی  در  البته  بپردازم  خود  اصلی 
موارد، فرمانده باید به خط مقدم برود 
تا طرف مقابل بداند که یاران او تنها 

نیستند و یارانش هم دلگرم شوند.
استقرار  کرد:  خاطرنشان  نمکی 
پرونده الکترونیک سالمت دو پیام در 
برداشت؛ اول اینکه می توان با وفاق و 
بزرگ  اقدامات  افزایی،  هم  و  همدلی 
اقداماتی که  برخی  اینکه  کرد و دوم 
از وحشت عدم امکان، آنها را بر زمین 
گذاشته ایم را می توان انجام داد و اگر 
بتوانیم مشکالت را از همدیگر تفکیک 
توان  می  نزنیم،  گره  هم  به  و  کنیم 
کارآمد  الکترونیک  سالمت  نظام  به 

امیدوار بود.
نظر  در  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  وی 
از  آموزش  و  پزشکی  مباحث  گرفتن 
الکترونیک،  نظام سالمت  در  دور  راه 
ارزشمند  ابزار  از  باید  امروز  از  گفت: 
بهترین  سالمت  الکترونیک  پرونده 
استفاده را کرده و باید سه رکن دیگر 
قانونی شامل سیستم ارجاع،  تکالیف 
بالینی  راهنماهای  و  خانواده  پزشکی 

کنیم  پیاده  آن  روی  بر  را 
البته باید پرونده الکترونیک 
اندازی  راه  با  را  سالمت 
سرویس هایی مانند نسخه 
نویسی الکترونیک و اتصال 
به مراکز خصوصی و مطب 
های پزشکی کامل تکمیل 

کنیم.
بکارگیری  از  بهداشت  وزیر 
صاحب  و  مدیران  از  یکی 
به  سالمت  حوزه  نظران 
راه  پروژه  مدیر  عنوان 
و  ارجاع  نظام  اندازی 
پزشکی خانواده خبر داد و 
گفت: خوشبختانه در برخی 
همزمان  طور  به  ها  استان 
شده  اجرا  ارجاع  سیستم 
پرونده  خالف  بر  اما  است 
به  که  سالمت  الکترونیک 
جامعیت جمعیتی فکر می 
ارجاع  سیستم  در  کردیم، 
معتقد  خانواده،  پزشکی  و 

به مرحله بندی و اجرای آزمایشی در 
این  برای  باید  و  استان هستیم  چند 
اجرای آزمایشی، هدف گذاری و زمان 

بندی داشته باشیم.
اندازی  راه  در  شد:  یادآور  نمکی 
سیستم ارجاع باید به چند نکته توجه 
اولین  در  انسانی  نیروی  اینکه  کرد؛ 
باید  ارجاع  سیستم  با  مردم  تماس 
غیرپزشک، چگونگی  یا  باشد  پزشک 
استقرار نظام ارجاع و تعریف سطوح ۲ 
و ۳ و همچنین اجرا در چه شهرهایی 
با چه میزان جمعیت در کشور مهم 
است و حتماً در راه اندازی نظام ارجاع 
سالمت  الکترونیک  پرونده  همانند 
بیمه  های  سازمان  مشارکت  نیازمند 
های  انجمن  و  پزشکی  نظام  و  گر 

علمی هستیم.
وی اظهار داشت: آموزش از راه دور و 
پزشکی از راه دور باید به مردم کمک 
کند و اینکه می گوییم هر خانه یک 
پایگاه سالمت باشد به این خاطر است 
که در هر خانه، یک سالمت یار بتواند 
در ارتقای سالمت خانواده موثرتر باشد 
و در صورتی که آموزش و پزشکی از 
اجرا شود، حداقل  و  دور طراحی  راه 
۳۰ تا ۴۰ درصد در وقت و هزینه های 

مردم صرفه جویی خواهد شد.
وزیر بهداشت گفت: در سیستم ارجاع 
داشته  محور  خدمت  رویکرد  باید 

باشیم نه پزشک محور و این خدمت 
ممکن است در یک مجموعه تخصصی 
باشد یا فوق تخصصی. معتقدیم که با 
فوق  های  دوره  رویه  بی  گسترش 
تخصصی، دوره های میانی و عمومی 
مانند پزشک عمومی، جراح عمومی، 
کنار  را  داخلی  و  اطفال  متخصص 
گذاشته ایم و هزینه ها را هم باال برده 
و منحصر کرده  را محصور  و خدمت 
نظام سالمت  و  مردم  نفع  به  که  ایم 

نیست.
را  المال  بیت  اینکه  بیان  با  نمکی 
پایمال نخواهم کرد، افزود: برای یک 
و  حساب  با  باید  المال  بیت  از  ریال 
کتاب هزینه کنیم و اجازه نمی دهیم 
که منابع کشور در مواردی هزینه شود 
که دور ریخته شود چون در پیشگاه 

خدا و خلق او باید پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: دانشگاه ها باید منابع 
خود را به صورت کیفی و بهینه هزینه 
را  هایی  نظام  زیرساخت  یعنی  کنند 
آینده  و توسعه دهند که در  طراحی 
به کار نظام سالمت بیاید و مانند کوه 
پشت مدیران حوزه سالمت ایستاده ام 
تا هزینه ها کیفی و بهینه شود و تحت 

هیچ فشار بیرونی، تعویض نشوند.
وزیر بهداشت یادآور شد: با رانش ها 
توانند ما را مجبور  و کشش ها نمی 
به کنار گذاشتن نظام ارجاع کنند و 

آن  ادغام  و  خودمراقبتی  موضوعات 
یا  کنیم  فراموش  را  شبکه  نظام  در 
بسیج  و  ببریم  یاد  از  را  سالم  غذای 
ملی کنترل دیابت و سالمت روان و 
بنابراین  نکنیم  اجرا  را  خودمراقبتی 
و  داریم  برنامه  موضوعات،  این  برای 
نظرات  و  هستیم  مشورت  اهل  البته 
و  همکاران  دلسوزانه  انتقادات  و 
متخصصین امر را به روی چشم می 

گذاریم.
نمکی با اشاره به برنامه ارائه شده خود 
به مجلس شورای اسالمی برای وزارت 
بهداشت در بهمن سال گذشته، گفت: 
آن زمان برخی گفتند که این برنامه 
ها، بلندپروازانه است و اعالم کردم که 
اما  است  پروازانه  بلند  باشم  تنها  اگر 
بال هایی تحت عنوان فکر و اندیشه 
و عمل همکاران و کارشناسان وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی 
در سراسر کشور داریم که می توانند 
استقرار  برای  ببرند.  را  ما  قله  اوج  تا 
حتی  سالمت  الکترونیک  پرونده 
وزارتخانه  این  از  خارج  هم  نفر  یک 
دارم که  اعتقاد  و  نشد  گرفته  کار  به 
درون نظام سالمت، وزارت بهداشت و 
دانشگاه های علوم پزشکی به قدری 
عموماً  که  دارند  توانمند حضور  افراد 
نیاز به استفاده از سایر نیروهای بیرون 

از وزارت بهداشت نیست.

انحصار خدمات سالمت به نفع مردم نیست

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: 
ورزشی  فرهنگی،  موسسه  اصلی  هدف 
نشاط  برای  خدمات  ارائه  توان بخشی  و 
ایثارگرانی است که امکان خروج از خانه 

را ندارند.
 مجمع عمومی موسسه فرهنگی، ورزشی 
و توان بخشی ایثار روز یکشنبه ۳۰ تیرماه 
به ریاست حجت االسالم والمسلمین سید 
اعضای  حضور  با  و  شهیدی  محمدعلی 
هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل این 
موسسه و نمایندگان موسسه حسابرسی 

مفید راهبر برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در این نشست ضمن تقدیر از 
موسسه  در  گرفته  صورت  فعالیت های 
ایثار  توان بخشی  و  ورزشی  فرهنگی، 
گفت:  مقرر  زمان  در  مجمع  برگزاری  و 
هدف اصلی این موسسه فعالیت و ارائه 
ایثارگران  که  است  گونه ای  به  خدمات 
این  به واسطه  جانبازان  به خصوص 

و  شوند  خارج  خود  منازل  از  خدمات 
روحیه شادابی و نشاط پیدا کنند.

از  تشکر  با  جمهور  رییس  معاون 
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  زحمات 
توان بخشی  و  موسسه فرهنگی، ورزشی 
رضایت  شاهد  خوشبختانه  گفت:  ایثار 
جانبازان در استفاده از مراکز تحت نظر 
این موسسه هستیم و لبخند رضایت این 

عزیزان برای ما بهترین دستاورد است.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رییس 
خطاب  توصیه هایی  ارائه  به  ادامه  در 
مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  اعضای  به 
توان بخشی  و  موسسه فرهنگی، ورزشی 
کنید  سعی  باید  گفت:  و  پرداخت  ایثار 
از  را  استفاده کافی و مطلوب  ایثارگران 
خدمات مجتمع ها ببرند و البته در کنار 
آن باید خدماتی به عموم جامعه نیز ارائه 
و  مجتمع ها  جاری  هزینه های  تا  شود 
آن ها  از  مطلوب  نگهداری  هزینه های 

فراهم شود.

حجت االسالم والمسلمین شهیدی افزود: 
و  ورزشی  فرهنگی،  موسسه  اساسنامه 
توان بخشی ایثار نیاز به بازنگری و بررسی 
دارد و آیین نامه ها و دستورالعمل ها باید 
که  اقداماتی  از  یکی  به روزرسانی شوند. 
اجرایی  را  آن  بنیاد  به  ورود  ابتدای  در 
کردیم تدوین سند چشم انداز کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت بنیاد بود و بخشی 
از آرامش امروز جامعه ایثارگری مدیون 
و  بود  آینده  برای  برنامه ریزی ها  همین 
این کار باید در موسسه فرهنگی، ورزشی 

و توان بخشی ایثار نیز انجام شود.
وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت شئونات 
اسالمی در استفاده از مراکز افزود: ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت و ایثار اجتماعی 

مجتمع ها  فعالیت های  کنار  در  باید 
انجام شود. همچنین با توجه به شرایط 
صرفه جویی  باید  کشور  فعلی  اقتصادی 
برای  باشید.  داشته  هزینه ها  در  را  الزم 
به کارگیری نیروهای جدید در مجموعه 

نیز اولویت باید حتماً با ایثارگران باشد.
و  شهید  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده 
با اشاره به قرار  ایثارگران در پایان  امور 
ورزشی  فرهنگی،  مجتمع های  داشتن 
استان ها  مراکز  در  ایثار  توان بخشی  و 
در  که  ایثارگرانی  استفاده  برای  گفت: 
باید  نیز  دارند  قرار  شهرستان های دیگر 
تا  شود  انجام  مناسب  برنامه ریزی های 
این عزیزان نیز به نحو مطلوب از خدمات 

استفاده کنند.

هدف بنیاد شهید، ایجاد نشاط
 میان ایثارگران است

خبر

انهدام باند سارقان محتویات خودرو در شهریار

سارقان  دستگیری  از  شهریار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
محتویات خودرو با ۵۷ فقره سرقت خبر داد.

پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جوزانی  فردین  سرهنگ 
خبری پلیس، گفت: در پي دریافت اطالعاتی مبنی بر سرقت 
محتویات خودرو، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار 

گرفت .
اقدامات  انجام  با  امیریه   ۱۳ کالنتری  ماموران  افزود:  وی 
اطالعاتی، موفق به شناسایی ۴ سارق سابقه دار شدند و پس 
از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر 

کردند.
از مخفیگاه  بازرسی  ادامه داد: ماموران در  سرهنگ جوزانی 
سارقان تعداد زیادی اموال مسروقه شامل ۱۸ عدد پنل پخش 
۱۸عدد  مداربسته،  دوربین  باند،۳دستگاه  خودرو،۱۴عدد 
دزدگیر و بوق خودرو،۴دستگاه دی وی دی و... کشف کردند.

این مقام انتظامی افزود: متهمان در بازجویی های تخصصی 
شهرستان  در  خودرو  محتویات  سرقت  فقره   ۵۷ به  پلیس 

شهریار اعتراف کردند .
پایان گفت: متهمان  انتظامی شهرستان شهریار در  فرمانده 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
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نحوه به کارگیری نیروی موقت در 
شهرداری ها ابالغ شد

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، از 
تبیین نحوه به کارگیری نیروی موقت در شهرداری 
ها در موارد کاماًل ضروری و ابالغ آن از سوی وزیر 

کشور به استانداران خبر داد.
مهدی جمالی نژاد، گفت: در راستای تکالیف قانونی 
وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور در قبال شهرداری ها و به منظور ایجاد وحدت 
رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری ها 
حوزه  در  موجود  مقررات  و  قوانین  شفاف سازی  و 
موقت  قرارداد  نیروی  به کارگیری  نحوه  یادشده، 
کارمندی و کارگری در شهرداری ها و سازمان های 
شهرداری  استثنا  به  مرتبط،  موارد  سایر  و  وابسته 

تهران، به استانداران ابالغ شد.
نیروهای  موقت،  قرارداد  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
موقتی می باشند که بدون تعهد استخدامی و برای 
در  انسانی  نیروی  تأمین  برای  سال،  یک  حداکثر 
برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته 
دارد،  وجود  آن ها  در  نیرو  تأمین  به  سریع  نیاز  و 

به کارگیری  و  جذب  افزود:  می شود،  گرفته  بکار 
نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می 
پیش  صورت  در  و  ضروری  موارد  در  صرفاً  بایست 
بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با 
رعایت مفاد بخشنامه وزیر کشور از طریق استانداریها 
و  به سازمان شهرداری ها  و شهرداریهای کالن شهر 
دهیاری های کشور منعکس تا پس از بررسی الزم و 
تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد 

اقدام گردد.
می بایست  تقاضا،  ارائه  هنگام  به  اینکه  بیان  با  وی 
)رسمی،  از  اعم  مربوطه  شهرداری  شاغلین  تعداد 
پیمانی و قرارداد موقت کارمندی( کمتر از پست های 
ابالغیه،  این  مطابق  گفت:  باشد،  مصوب  سازمانی 
برای  افراد  انتخاب  گزینی  شایسته  اصل  رعایت 
انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن 
و  سازمانی  ساختار  با  موردنظر  تخصصی  نیازهای 

تشکیالت تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.
جمالی نژاد ادامه داد: به منظور تسهیل و تسریع در 

اموری که بر اساس مفاد ماده )۵۵( قانون شهرداری 
ازجمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی 
شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و… بر عهده 
راستای  در  چنانچه  طرفی  از  و  است  شهرداری ها 
اختیارات و مسئولیت های قانونی شهرداران در قبال 
شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری 
کارگیری  به  توجیهی  دالیل  با  نباشد  پذیر  امکان 
نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به صورت قرارداد 
موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری 
ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده 

در این بخشنامه امکان پذیر است.
اجرای  بر  نظارت  منظور  به  گفت:  همچنین  وی 
دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور موظف است برای افرادی که 
مجوز به کارگیری آنها صادر می شود شناسه قرارداد 
صادر نماید و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداری 
که  افرادی  از  دسته  آن  به  هستند  مجاز  صرفاً  ها 

شناسه دریافت کرده اند حقوق پرداخت نمایند.

فرآیند زمانی صدور پروانه های 
ساختمانی باید کاهش یابد

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسالمی شهر 
پروانه های  زمانی صدور  فرآیند  کاهش  لزوم  بر  تهران 
ساختمانی تاکید کرد. مجید فراهانی در یکصدوپنجاه 
و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران در 
ارائه  به  تهران  الزام شهرداری  کلیات طرح  با  موافقت 
پروانه عملیات ساختمانی، گفت:  الیحه فرآیند صدور 
امروز بیشترین مراجعات شهروندان به شهرداری تهران 
است  ساختمانی  پروانه  مجوز  درخواست  واسطه  به 
رسیدگی  روند  بودن  طوالنی  دلیل  به  متاسفانه  که 
نوعی  که  شده  سبب  شهروندان  درخواست های  به 
در  و ساز  برای شروع ساخت  بالتکلیفی  و  سرگردانی 

میان مردم وجود داشته باشد.
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اخبار

تولید کنندگان و سرمایه گذاران 

کردستانی با خود اتکایی وارد صحنه شوند

روز  مراسم  در  مرادنیا  بهمن  روز؛  اتفاق  گزارش  به 
نمونه  تولید کنندگان  از  وتجلیل  و معدن  ملی صنعت 
کردستانی ضمن تبریک روز صنعت و معدن به تالشگران 
های  ظرفیت  کردستان  استان  در  ما  گفت:  بخش  این 
بسیار مطلوبی داریم که هنوز خود نیز به آن باور نداریم.

وی سرپا نگاه داشتن تولید در جنگ اقتصادی موجود 
استان  و  کشور  در  صنعت  بخش  توانمندی  نشانه  را 
ارزیابی کرد و افزود: سرمایه گذاری صنعتی از گذشته 
در کردستان کم بوده و گله از آن بخش کماکان به قوت 
خود باقی است، اما روی سخن من با تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران داخل استان است که باید همت شان را 

چند برابر کنند.
مرادنیا به سرمایه گذاری یک تولیدکننده اهل ترکیه در 
سقز اشاره کرد و اظهار داشت: این سرمایه گذار در سقز 
کارخانه تولید سیگار راه اندازی کرده و موفق بوده است 
و فازهای دیگر سرمایه گذاری را در دستور کار دارد و با 
این اوصاف سرمایه گذاران داخل استان نباید هیچ نگرانی 

داشته باشند.
استاندار کردستان توصیه کرد که در استان نباید منتظر 
کمک دست غیب بود و باید با خود اتکایی به صحنه آمد 
که همین کنگره مشاهیر کرد نشان داد ما در بخش های 

مختلف چه توانمندی های وسیعی داریم.
وی ادامه داد: در آینده ما با اقلیم کردستان عراق شهرک 
صنعتی مشترک احداث می کنیم و تولید کنندگان اقلیم 

نیز تمایل به همکاری دارند.
مرادنیا ایجاد امید در تولید کنندگان و سرمایه گذاران را 
پیش شرط موفقیت در ایجاد توسعه ذکر کرد و ادامه داد: 
در بهار سال ۹۷ نرخ بیکاری استان ۱۳ درصد بود که در 
بهار امسال این رقم به ۱۲ و نیم درصد کاهش یافته و 
نرخ مشارکت از ۴۲ ونیم درصد بهار سال گذشته به ۴٨ 

وسه دهم درصد در بهار ۹٨ رسیده است.
ضرورت  به  خود  سخنان  پایان  در  کردستان  استاندار 
وجود نمایشگاه های دائمی در استان گریزی زد و عنوان 
کرد: با توجه به اینکه زمین مناسب در اختیار گذاشته 
شده است ضرورت دارد تا سه ماه آینده تکلیف آن روشن 

شود .

و  اقوام  جشنواره  گفت:  زنجان  استاندار 
عشایر سراسر کشور به میزبانی زنجان برگزار 

می شود.
اجالس  دومین  حاشیه  در  حقیقی  فتح اهلل 
روسای شوراهای اسالمی استان های سراسر 

کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع 
در  ما  که  است  مهمی  موضوع  گردشگری 
حوزه  این  در  ویژه  کار  یک  هستیم  تالش 

انجام دهیم.
همین  راستای  در  داد:  ادامه  مسئول  این 

بوم گردی  کار  که  افرادی  به  استان  موضوع، 
انجام می دهند، امکاناتی تخصیص می دهد و 
همه اماکنی که زیرساخت گردشگری دارند 

نیز امکانات دریافت می کند.
باید  زیرساخت ها،  تهیه  بر  عالوه   افزود:  وی 
جاذبه های گردشگری را نیز به همگان معرفی 
کنیم که در همین راستا جشنواره غذای اکو 
نیز جشنواره  و  برگزار شد  باال  با گستردگی 
عشایر و اقوام سراسر کشور، دو هفته دیگر به 
مدت یک ماه در زنجان برگزار خواهد شد و 
در این جشنواره هر روز یک استان خودش را 

در زنجان معرفی خواهد کرد.
راستای  در  اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
اقدامات صورت گرفته، مدت اقامت مسافران 
است،  رسیده  ساعت   ۴0 به  ساعت   ۲5 از 
تصریح کرد: یکی از اقدامات انجام شده، اسکان 
رایگان مسافران در محل های اقامتی مشخص  

شده است.
خبر  گردشگری  اپلیکیشن  تهیه  از  حقیقی 
داد و یادآور شد: یکی از اولویت های اساسی 
استان بحث گردشگری است و برنامه هایی در 
این حوزه آغاز شده ولی هنوز به نتیجه نهایی 
برنامه،  این  تهیه  صورت  در  است.  نرسیده 
گردشگری  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 

خواهیم بود.
بخش  سرمایه گذاران  از  اینکه  بیان  با  وی 
خصوصی در حوزه سرمایه  گذاری گردشگری 
حمایت می شود، اظهار کرد: در این راستا به 
دنبال ایجاد سرمایه پایدار از طریق حمایت از 
سرمایه گذاران هستیم و در این رابطه جلسات 
در  هم  مورد  یک  حتی  تولید  موانع  رفع 
استانداری برگزار نشده و به صورت حضوری 
در کارخانجات برگزار می شود؛ در واقع از همه 
توان استان استفاده شده تا بخش خصوصی 

به آرامش برسد.
سرمایه گذاران  تشویق  با  رابطه  در  حقیقی 
برای  تشویقی  بسته های  کرد:  اظهار  نیز 
در  و  شده  گرفته   نظر  در  سرمایه گذاران 
همین رابطه، موانع پیش  روی سرمایه گذاران 
برداشته و بسترهای الزم برای فعالیت آن ها 
حوزه  در  که  طوری   به  است؛  شده  فراهم 
گلخانه قبال حدود ۱0 استعالم وجود داشت 
به  توجه  با  و  رسیده  مورد  یک  به  االن  اما 
افزایش  شاهد  زمینه  این  در  امور،  تسهیل 

سرمایه گذاری هستیم.
کشت  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
تولیدی  واحدهای  فعالیت  و  دارویی  گیاهان 
نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

برگزاری جشنواره اقوام و عشایر
 سراسر کشور در زنجان

اخبار

طرح اصالح خطوط اتوبوس رانی، 
بهترین طرح در زمان فعلی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: طرح 
فعلی  زمان  در  طرح  بهترین  اتوبوس رانی،  خطوط  اصالح 

است.
سبزه میدان،  پروژه  مناقصه  با  رابطه  در  سلطانی،  مهرداد 
اظهار کرد: اشکاالتی در رابطه با مناقصه این پروژه وجود 

داشت که سبب ابطال آن شد.
این مسئول با اشاره به وجود چند نوع اشکال در این طرح، 
ادامه داد: اگر اشکاالت موجود از یک جنس و یا در یک 
راستا بود امکان داشت که با تعامل آن را حل و یا مرتفع 

کرد ولی اشکاالت از بخش های مختلف بود.
وی افزود: مقرر شده که دوباره این پروژه در اسرع وقت به 
مناقصه گذاشته شود و کارهای مربوط به آن پیش برود و 

حال، مقدمات آن نیز انجام شده است.
سلطانی در رابطه با مقاومت برخی کسبه نسبت به اصالح 
در  تغییری  هر  طبیعتا  کرد:  تصریح  اتوبوس رانی،  خطوط 
جامعه  در  وقتی  و  می شود  مواجه  مقاومت  با  کار  ابتدای 
شاهد مقاومت و یا اعتراض نسبت به تغییری نیستیم؛ یعنی 
اینکه هیچ کاری به صورت عملی در جامعه اتفاق نیفتاده 
است. وی عنوان کرد: طرح اصالح خطوط اتوبوس رانی شهر 
زنجان که در حال اجرا است، بهترین طرح در زمان فعلی 
بود و هیچ طرحی را نمی توان اجرا کرد که همه از آن راضی 
تغییری  زمانی جلب می شود که  و رضایت جمعی  باشند 

اتفاق نیافتد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه 
وضعیت قبلی قابل قبول نبود، یادآور شد: طرحی که در 
حال اجرا است، تعدیل شده طرح قبلی بوده و این در حالی 
است که طرح قبلی به طور کامل کنار نرفته و برای مطالعات 
بیشتر در دست بررسی است و پایه و اساس این طرح، طرح 
پیشین است و قطعا بازخوردهای اجرای این طرح از اقشار 

مختلف دریافت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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توزیع بیش از 23 میلیون لیتر نفتگاز 
یورو 4 در کردستان

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
از  ابتدای سال جاري تاکنون بیش  از  کردستان گفت: 
۲۳ میلیون و ۴00 هزار لیتر نفتگاز یورو ۴ در استان 

کردستان تامین و توزیع شده است.
 فریدون یاسمی در اولین جلسه کارگروه فرآورده های 
نفتگاز  لیتر  ۲00هزار  روزانه  کرد:  اظهار  استان  نفتی 
نفتي  هاي  فرآورده  عرضه  جایگاه  باب   ۱۲ در  یورو۴ 
استان توزیع مي شود که با هماهنگي و تعامل صورت 
گرفته از مرداد ماه سال جاري این میزان افزایش خواهد 

یافت.
راندمان  افزایش  با محیط زیست،  افزود: سازگازي  وی 
سوخت خودروها و همچنین افزایش طول عمر متوسط 
فرآورده  این  از  استفاده  مزایای  از  نقل  و  ناوگان حمل 

است.
کنندگان  مصرف  سوخت  توزیع  و  تامین  به  یاسمي 
تامین  راستای  در  کرد:  عنوان  و  اشاره  استان  عمده 
سوخت موردنیاز این مصرف کنندگان واحد مهندسی 
و  منظم  بازدیدهای  با  شرکت  این  نفتی  فرآورده های 
برآورد و کنترل سوخت تحویلی، باعث کاهش چشمگیر 

مصرف سوخت این واحدها شده است . 
وي با بیان این مطلب تصریح کرد: در سه ماهه نخست 
سال جاری دستگاه های متولی با برآوردهای خود نسبت 
لیتر  هزار  میلیون ۳0  دریافت حدود ۹  فرم  ارسال  به 
فرآورده برای واحدهای زیرمجموعه خود اقدام کردند، اما 
کارشناسان سرویس های صنعتی این منطقه با بازدید 
از این واحدها و برگزاري جلسه با حضور دستگاه هاي 
برآورد  به  نسبت  استان،  قاچاق  کمیسیون  و  متولي 
میلیون  تحویل 5  و  یکنواخت سوخت  الگوی  براساس 
و ۲60 هزار لیتر سوخت به این مصرف کنندگان اقدام 

کردند.
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
حساب  به  واریزی  سود  میزان  به  همچنین  کردستان 
مرزنشینان استان در خصوص صادارات فرآورده به اقلیم 
مرزنشیان  معیشت  به  کمک  قالب  در  عراق  کردستان 
اشاره و خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست امسال ۳۱6 
میلیارد و ۲۳ میلیون ریال به حساب ۲٨ هزار و ۴00 

خانوار واریز شده است.

بکارگیری شغل اولی ها در 
کردستان با طرح حمایتی دولت
از  کردستان،  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اولی ها  بکارگیری شغل  برای  طرح حمایتی دولت 
خبر داد و گفت: بر اساس این طرح که در قالب یارانه 
دستمزد تعریف شده است آن دسته از کارفرمایانی 
 ۳0 از  کنند  ها  اولی  شغل  بکارگیری  به  اقدام  که 
درصد حداقل حقوق پرداختی مصوب شورای عالی 

کار معاف می شوند.
با  مصاحبه  در  امروز)۲۷تیرماه(  صلواتی  برهان   
را  طرح  این  مشمول  افراد  استان،   مرکز  سیمای 
کرد:  اظهار  و  ذکر  سال  تا ۳5  از سن ۲0  بیکاران 
همه  در  دانشگاهی  آموختگان  دانش  و  ها  دیپلمه 
فاقد  که  استان  مرکز  جز  به  تابعه  های  شهرستان 
سابقه پرداخت بیمه برای مدت ۳ ماه یا بیشتر باشند 
می توانند از مزایای اجرای این طرح تشویقی دولت 

بهره مند شوند.
بخش  کارفرمایان  طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی 
خصوصي و تعاوني  که نسبت به جذب و بکار گیري 
افراد مشمول )شغل اولي ها ( اقدام کنند به مدت 
۱۲ ماه از پرداخت ۳0 درصد حداقل دستمزد مصوب 
شوراي عالي کار معاف شده و این مبلغ توسط دولت 

به حساب کارفرما واریز می شود.
کردستان؛  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   
کم  مناطق  اولویت  با  دستمزد  یارانه  پرداخت 
برخوردار و مناطق غیر برخوردار از اشتغال را هدف 
افزود: کاهش هزینه هاي  این طرح عنوان و  اصلی 
نیروي کار براي کارفرما، افزایش فرصت اشتغال براي 
دانش آموختگان دانشگاهی و ایجاد انگیزه و تشویق 
کارفرما در بکارگیري شغل اولی ها و معتادان بهبود 
یافته از جمله رویکردهای مدنظر در این طرح است.

اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  عمومی  روابط  مسئول 
فرمان حضرت امام)ره( گفت: سال گذشته ۱0 هزار 
طرح اشتغالزایی با ۴0 هزار فرصت شغلی در قالب 
طرح سحاب در مناطق محروم راه اندازی شده است.

از  تعدادی  از  بازدید  جریان  در  زمانی  حمیدرضا   
پروژه های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در 
استان کردستان اظهار کرد: در راستای سیاست های 
ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
بنیاد برکت نهضت اشتغالزایی را در مناطق محروم 
محلی  ظرفیت های  اساس  بر  یافته  توسعه  کمتر  و 
راه اندازی کرده و به شکل جدی در دست اقدام است.

وی افزود: به همین دلیل بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( الگوها و طرح هایی را از طریق کمیته 
تحقیق و توسعه ی این بنیاد، برای اشتغالزایی پایدار 

و ایجاد فرصت های کسب  وکار طراحی کرده است.
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  عمومی  روابط  مسئول 
فعالیت  تمام  اینکه  بیان  با  امام)ره(  فرمان حضرت 
بر  مبتنی  بنیاد  این  توسعه  و  تحقیق  کمیته  های 
پژوهش و توسعه کاربست های مشخص و مطالعاتی 
است تصریح کرد: این کمیته بر پایه ی انجام مطالعه 
مبانی نظری و تطبیقی، آسیب شناسی اقدامات ملی 
بین المللی در عرصه کاهش فقر  اقدامات  و بررسی 
فرادست نظیر  اسناد  به  با توجه  و محرومیت زدایی 
رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  سیاست های 
اقدام به طراحی سه مدل  بار درکشور،  اولین  برای 

توسعه مناطق محروم و روستایی آسمان، سحاب و 
آفتاب نموده است.

وی با تشریح طرح سحاب عنوان کرد: این طرح در 
ابتدا زمینه های  چارچوب ظرفیت های محلی، در 
اهلیت  سنجش  از  پس  و  تعیین  کسب وکار  ایجاد 
فنی افراد، فرآیندهای تامین منابع و اخذ مجوزهای 

قانونی طی می شود.
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  اینکه  به  اشاره  با  زمانی 
فرمان حضرت امام)ره( سال گذشته ۱0 هزار طرح 
اشتغالزایی را با ۴0 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده 
است ادامه داد: بخش اعظمی از این کارها در قالب 
طرح سحاب در مناطق محروم راه اندازی شده و برای 
سالجاری عملیاتی کردن ۳0 هزار طرح اشتغالزایی 
با ۷۲ هزار فرصت شغلی با اولویت مناطق سیل زده 
و در ۲6 استان، ۱55 شهرستان و 6 هزار روستا در 

دستور کار است.
وی با اشاره به آیین نامه ی سرمایه گذاری مردمی و 
اشتغال نیروی انسانی خاطرنشان کرد: طرح آسمان 
بر تمام ابعاد معیشتی جوامع تمرکز می نماید و پس 
از سنجش میزان هر یک از آن ابعاد، با بهره گیری 
به  اقدام  محلی،  جوامع  اعضای  مستقیم  عاملیت 

توسعه عوامل اثرگذار بر معیشت می کند.
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  عمومی  روابط  مسئول 
با  آفتاب  طرح  در  گفت:  امام)ره(  حضرت  فرمان 
تمرکز بر دو بعد توانمندسازی اعضای جوامع محلی 

زمینه  به کسب وکار،  مربوط  زنجیره های  تکمیل  و 
فقرزدایی ار فراهم می آورد و طی اقدامی مشارکتیهم 
در بخش سرمایه گذاری و هم مدیریتی کسب وکاری 

متوسط را شکل می دهند.
فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  کرد:  اظهار  وی 
حضرت امام)ره( قرارداد ساخت 50 مدرسه برکت را 
با ۲65 کالس درس و اعتباری بالغ بر ۲۳۴ میلیارد 
ریال در مناطق محروم استان کردستان منعقد کرده 
مه از این تعداد ۳6 مدرسه افتتاح و به بهره برداری 

رسیده است.
فرهنگی_ مرکز   5 ساخت  قرارداد  افزود:  زمانی 

مذهبی با اعتباری ۲ میلیارد و ۴50 میلیون ریالی 

در استان کردستان منعقد شده که از این تعداد ۴ 
مسجد افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

زیربنایی  پروژه  اجرای ۱6  به  اشاره  با  درپایان  وی 
و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۹۱ میلیارد ریال در 
اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  شد:  یادآور  کردستان 
توسعه  طرح  راستای  در  امام)ره(  حضرت  فرمان 
بر  تکیه  با  بیجار،  و  پایدار شهرستان های سروآباد 
سال،  مدت ۲  مقاومتی ظرف  اقتصاد  سیاست های 
طرح های توانمندسازی اقتصادی به مبلغ یک هزار 
و ٨00 میلیون ریال و اجرای پروژه های زیربنایی، 
 ۲50 مبلغ  به  محروم  اقشار  از  حمایت  و  سالمت 

میلیارد ریال را در دست اقدام دارد.

ایجاد 4۰ هزار فرصت شغلی در قالب ١۰ هزار پروژه
 در طرح سحاب

بازآفرینی شهری و بهسازی بافت های فرسوده 

دو موضوع مهم مدیریت شهری است

شهردار کرج گفت: برای سال جاری پروژه های شاخصی 
را در مناطق و سازمان ها تعریف کرده ایم که در قالب 
جلسات پایش، میزان پیشرفت و مشکالت و موانع پیش 

روی این طرح ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
 علی کمالی زاده اظهار کرد: پایش کمک می کند جای 
اینکه در پایان سال متوجه کمبودها و ضعف ها شویم، 
در طول سال مشکالت و ظرفیت های مجموعه را در نظر 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: برای سال جاری پروژه های شاخصی را در 
مناطق و سازمان ها تعریف کرده ایم که در قالب جلسات 
پایش، میزان پیشرفت و مشکالت و موانع پیش روی این 

طرح ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
شهردار کرج افزود: اگر بتوانیم تعداد ۱۱5 طرح شاخص 
شهری کرج را بر اساس اولویت به انجام برسانیم موفق 
به اجرای بخش عمده ای از سرفصل های بودجه شده ایم 
که این امر توان و ظرفیت مجموعه مدیریت شهری کرج 

را به نمایش خواهد گذاشت.

نیمه دوم تیر  1398 

سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
استانداری قزوین گفت: در سال رونق تولید در گام 
را  سرمایه گذاران  حرف های  و  سخنان  باید  نخست 

شنید و سپس تصمیم گرفت.
 جلسه بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی 

در استانداری قزوین برگزار شد.
نوا«  »پترو  شرکت  پرونده  جلسه  این  ابتدای  در 
این  اجرایی  مدیر  طباطبایی  شد؛  بررسی  سیستم 
شرکت در این جلسه عنوان کرد: با توجه به اینکه 
کمبود جایگاه های سوخت در ایران نُه برابر میانگین 
که  پمپ هایی  از  باید  استانداردهاست،  و  جهانی 
استفاده  می دهند  افزایش  را  سوخت گیری  ظرفیت 

کرد.
عنوان  مدرن  سوخت  جایگاه های  خصوص  در  وی 
بیش  زلزله های  در  تاتسونو  بنزین  پمپ های  کرد: 
از پنج ریشتر خودبه خود قطع می شود و در هنگام 
ماشین های  به  تنها  زلزله  مانند  بحران هایی  بروز 
با  آتش نشانی  و  آمبوالنس  مانند  بحران  مدیریت 
ارائه کارت هایی که از قبل به این خودروها داده شده 

خدمات ارائه می دهد.
طباطبایی عنوان کرد: سال ۹5 طی جلسات متعدد 
با شهرداری قزوین مقرر شد استان قزوین به عنوان 
ویژگی  با  سوخت  جایگاه های  راه اندازی  پایلوت 
به  موفق  تاکنون  ولی  شود  انتخاب  بحران  مدیریت 

خرید زمین و احداث جایگاه در آن نشدیم.
نماینده این شرکت اعالم آمادگی کرد: دستگاه های 
ممکن  که  هرجایی  در  شهرداری  ازجمله  مربوطه 
نیز  نفت  اگر شرکت  و  اختصاص دهند  زمین  باشد 
به اجرای پروژه  باشد  نظر مثبت روی مکان داشته 

اقدام خواهیم کرد.
زهدی نماینده شرکت نفت تصریح کرد: شرکت نفت 
برای شرایط بحران اعالم آمادگی دارد و تدابیر الزم را 
اندیشیده است که در هنگام حادثه و بالیای طبیعی 
توسط نفت کش توزیع سوخت را انجام دهد و حتی 

نیاز به واحد سیار احساس نمی شود.
زهدی بیان کرد: در استان قزوین ٨۴ جایگاه عرضه 
سوخت وجود دارد که در شبکه به ازای هر نازل طی 
۲۴ ساعت 6000 لیتر سوخت توزیع می شود و برای 
در  مردم  آسان  دسترسی  و  ترافیکی  گره های  حل 
تأسیس صادر  مجوز  نوروزیان  مانند  مسیرها  برخی 
در  باید  که  است  زمین  نخست  مؤلفه  ولی  می شود 

ابتدا معرفی شود تا ارزیابی ها صورت گیرد.
نیز  قزوین  شهرداری  سرمایه گذاری  معاون  ترابی 
این  مشابه  سرمایه گذاری  پروژه  هفت  حدود  گفت: 
مراجعه  شهرداری  سرمایه گذاری  معاونت  به  پروژه 
خطی  پمپ بنزین  راه اندازی  درخواست  که  کردند 
امضای  از  بعد  نفت  شرکت  که  داشتند  تک سکو  و 

قرارداد از ادامه پروژه ممانعت کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بیدستان زمینی به مساحت 
از  آنجا  در  بتوانیم  شاید  دارد  وجود  هکتار   ۱۴0
ظرفیت این شرکت استفاده کنیم ولی این شرکت در 
گام نخست بایستی مجدداً در معاونت سرمایه گذاری 

پرونده تشکیل دهد.
از  و حمایت  دفتر جذب  علیخانی مدیرکل  مرتضی 
سرمایه گذاری استانداری قزوین در این جلسه عنوان 
کرد: در سال رونق تولید در گام نخست باید سخنان 
و حرف های سرمایه گذاران را شنید و سپس تصمیم 

گرفت.

 در ادامه جلسه صدور مجوز مرکز خدماتی – رفاهی 
در حاشیه روستای قره باغ بررسی شد.

عنوان  قزوین  استانداری  فنی  دفتر  نماینده  فتحی 
کرد: طی مراجعه اهالی این روستا با توجه به اینکه 
عمده زمین های حاصلخیز روستا به دلیل گذر اتوبان 
ازدست رفته اند امکان کشت وجود نداشته و اهالی در 
می کنند  کشت  محصول  اتوبان  حاشیه  هکتار  پنج 
که با اختصاص این اراضی به این پروژه ٨0 درصد 

زمین های روستا تملک می شود.
کرمی نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
ازجمله  موردنظر  اراضی  کرد:  عنوان  قزوین  استان 
اراضی ملی محسوب می شود و کشت در آن تخلف 
محسوب می شود. علیخانی عنوان کرد: در ساماندهی 
واگذاری مجتمع های خدماتی- رفاهی ۱۷ درخواست 
به این دفتر ارسال شده بود که بر اساس قانون باید 
برای  رعایت شود؛  مقرر  فواصل  این مجتمع ها  بین 

اجرای این دستورالعمل بازدید میدانی صورت گرفت 
و اعالم کردیم که حداقل فاصله ۱0 کیلومتر باشد و 
بر این اساس هفت مجتمع باقی ماندند؛ تا این لحظه 
رها  را  کار  نداشتند  کار  توانایی  که  سرمایه گذارانی 
کردند و سرمایه گذاران واقعی درصحنه رقابت ماندند.

قبیل  از  پروژه های سرمایه گذاری  داد: در  ادامه  وی 
انرژی  و  خدماتی-رفاهی  مجتمع های  هتل ها، 
خورشیدی نباید کار روی زمین بماند و اگر امکان 
پیشروی پروژه وجود ندارد باطل شود تا سرمایه گذار 

معطل نشود.
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
سرمایه گذاران  کرد:  تأکید  قزوین  استانداری 
آخرین  از صدور  بعد  رفاهی  خدماتی-  مجتمع های 
مجوز خود تا شش ماه فرصت دارند تا پروژه را ادامه 
برای متقاضی دیگر  دهند در غیراین صورت مجوز 

صادر خواهد شد.

در سال رونق تولید گوش شنوای سرمایه گذاران باشیم



 ورزشی
خبر

تیروکمان برای المپیک حداکثر 
دو سهمیه می گیرد

المپیک  برای  اینکه  بیان  با  تیروکمان  فدراسیون  رئیس 
توکیو حداکثر دو سهمیه می توانیم کسب کنیم، گفت: 
باشد  زهرا نعمتی در صورتی که تمرکز بیشتری داشته 

می تواند کسب سهمیه کند.
و  تیر  به وضعیت کسب سهمیه  بهار   غالمرضا شعبانی 
کمان و پاراتیروکمان برای بازی های المپیک و پارالمپیک 
اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در بخش جانبازان و 
معلوالن حداکثر سهمیه ممکن به دست بیاد ضمن اینکه 
وی برای بخش المپیکی ها نیز کسب حداکثر دو سهمیه 

را پیش بینی کرد.
وی با یادآوری اینکه تیم اعزامی پاراتیروکمان به مسابقات 
جهانی هلند صاحب ۶ سهمیه شد، گفت: ورزشکاران این 
بخش فرصت اعزام به سه میدان انتخابی دیگر را دارند 
انفرادی  بخش  در  تا  داریم  فرصت  همچنان  بنابراین 
جانبازان و معلوالن صاحب سهمیه شویم. قطعاً اعزام به 
رویدادهای انتخابی باقی مانده را در برنامه خواهیم داشت 
چراکه دستیابی به حداکثر سهمیه ممکن که هر کشور 

مجاز به کسب آن است را در برنامه داریم.
با  در مجموع  اینکه  بیان  با  تیروکمان  فدراسیون  رئیس 
مشکل خاص و جدی در بخش جانبازان و معلوالن مواجه 
کشورهایی  معدود  جزو  ایران  کرد:  خاطرنشان  نیستیم، 
است که در یک رویداد صاحب ۶ سهمیه شد. البته که 
نمی خواهیم به این تعداد سهمیه بسنده کنیم اما از طرفی 
با مسائل مالی و محدودیت های آن هم مواجه هستیم. با 
این اوصاف اجرای برنامه های تدارکاتی داخلی و خارجی 

را در برنامه داریم.
وضعیت  به  گفتگو  این  از  دیگر  بخش  در  بهار  شعبانی 
کمانداران و المپیکی شدن آنها پرداخت و گفت: در این 
بخش شرایط کاماًل متفاوت است. ما در المپیک ریو یک 
سهمیه داشتیم و برای المپیک توکیو هم با حداقل یک و 
حداکثر دو سهمیه می توانیم شرکت داشته باشیم. البته 
کسب  ای  سهمیه  نتوانستیم  هلند  جهانی  مسابقات  در 
کنیم اما امیدواریم در میادین انتخابی دیگر به این مهم 

دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه تیم ملی تیروکمان حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا را در برنامه دارد، خاطرنشان کرد: این رقابت 
ها به عنوان یکی از میادین توزیع سهمیه به حساب می 

آید که آبان ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. 

فصلش  پیش  آماده سازی  دوران  در  استقالل 
چهار بازی تدارکاتی داشت که استراماچونی در 
این بازی ها، بازیکنان تیمش را محک زده تا به 

ترکیب ایده آلش برسد.
استقاللی ها از روزی که استراماچونی به عنوان 
سرمربی این تیم انتخاب شد، تمرینات پرفشار و 
منظمی را پشت سر می گذارند و دوران بدنسازی 
با جدیت پیگیری می شود. آبی پوشان  این تیم 
پایتخت در حال حاضر نزدیک به یک ماه است 
تمرین  دستیارانش  و  استراماچونی  زیرنظر  که 
دوستانه  بازی  چهار  مدت  این  در  و  می کنند 

داشتند. 
استقالل برای حضور در لیگ نوزدهم به مانند 
پارسال نتوانست با تغییرات کم خودش را آماده 
رحمتی،  مهدی  سید  مانند  بازیکنانی  و  کند 
پژمان منتظری، روزبه چشمی، پاتوسی، ایسما، 
فرشاد  سهرابیان،  آرمین  باقری،  روح اهلل  منشا، 
البته  شدند.  جدا  تیم  این  از  و...  مهر  محمدی 
در بین آن ها بازیکنانی بودند که نتوانستند نظر 
استراماچونی را جلب کنند و با نظر سرمربی تیم 

از جمع آبی پوشان جدا شدند.
چند  جذب  و  رفتن ها  و  آمد  این  از  پس 
چهار  در  استراماچونی  آندره آ  جدید،  بازیکن 
از  و  زد  محک  را  بازیکنانش  دوستانه ،  بازی 
ترکیب هایی استفاده کرد که تاحدودی در همه 
بازی ها یکسان بود و به نظر می رسد که سرمربی 
ترکیب  به  تغییر  چند  با  استقالل  ایتالیایی 

ایده آلش رسیده است.
استقالل ۵ - امیدهای استقالل صفر

ترکیب: سید حسین حسینی، سیاوش یزدانی، 
زکی پور،  میالد  غفوری،  وریا  دانشگر،  محمد 
شجاعیان،  داریوش  آذری،  رضا  ریگی،  مسعود 

علی دشتی، مرتضی تبریزی و روح اهلل باقری
و  دشتی  باقری،  روح اهلل  بار(،  )دو  تبریزی  گل : 

بلبلی
استقالل یک - نیروی زمینی یک

ترکیب: سید حسین حسینی، سیاوش یزدانی، 
مسعود  فرامرزی،  دانشگر،  محمد  غفوری،  وریا 
محمد  شجاعیان،  داریوش  آذری،  رضا  ریگی، 

بلبلی، سجاد آقایی و مرتضی تبریزی
گل: داریوش شجاعیان

استقالل ۵ - هارتلند نیجریه صفر
ترکیب: سید حسین حسینی، سیاوش یزدانی، 
محمد دانشگر، وریا غفوری، میالد زکی پور، رضا 
شجاعیان،  داریوش  اسماعیلی،  فرشید  آذری، 

مسعود ریگی، سجاد آقایی و مرتضی تبریزی
گل: زکی پور، آقایی )دو بار(، تبریزی و دشتی

استقالل ۳ - پترولول رومانی یک
ترکیب: سید حسین حسینی، وریا غفوری، میالد 
زکی پور، میالد باقری، رضا آذری، محمد دانشگر، 
داریوش  اسماعیلی،  فرشید  ریگی،  مسعود 

شجاعیان، مرتضی تبریزی و سجاد آقایی
گل: آقایی، داریوش شجاعیان و دشتی

از ترکیب تقریبا یکسان استقالل در چهار دیدار 

تدارکاتی اش می توان به صورت تقریبی ترکیب 
اصلی استقالل از نظر استراماچونی را حدس زد. 
این ترکیب احتماال همان ترکیب بازی با هارتلند 
نیجریه است. البته باید توجه داشت که سرمربی 
تدارکاتی  دیدارهای  در  استقالل  ایتالیایی 
بازیکن  عنوان  به  و دشتی  بلبلی  از  داشته،  که 
تعویضی استفاده کرده که این بازیکنان معموال 
داشتند  بازی  در  مثبتی  تاثیر  و  عملکرد خوب 
و به استراماچونی نشان دادند که می تواند روی 

آن ها حساب باز کند.
نکته حائز اهمیت دیگر در استقالل استراماچونی، 
شجاعیان  داریوش  و  تبریزی  مرتضی  بازگشت 
از  نباید  همچنین  است.  خوبشان  روزهای  به 
از  پس  که  گذشت  هم  آقایی  درخشش سجاد 
با  دیدار  در  تعویضی  بازیکن  عنوان  به  حضور 
را مجاب کرد  استراماچونی  استقالل،  امیدهای 
که او را به عنوان یکی از بازیکنان اصلی اش در 

سه دیدار بعد انتخاب کند.

بازی هایش،  در  استراماچونی  مدل  استقالل 
عملکرد خوبی در فاز دفاعی و تهاجمی داشته 
است. شاگردان استراماچونی در بازی هایشان با 
پیاده کردن برنامه های تاکتیکی مدنظر سرمربی 
توانستند گل های زیادی به ثمر برسانند اما در 
فاز دفاعی با این که عملکرد خوبی داشتند و دو 
گل دریافت کردند، هر دو گل به صورت مشابه 
و از روی ضربات کرنر به ثمر رسید؛ مشکلی که 
باید تا آغاز فصل، فکری به حال آن شود. البته با 
وجود ضعف روی ضربات کرنر، مدافعان کناری 
غفوری  وریا  و  زکی پور  میالد  یعنی  استقالل 
و  حمالت  در  موثری  نقش  گذشته،  همانند 

گل های استقالل داشتند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ترکیبی 
ترکیب  شد،  اشاره  آن  به  گزارش  این  در  که 
احتمالی است و با رسیدن دیاباته به شرایط بازی 
و اضافه شدن یک بازیکن خارجی دیگر شاید دو، 

سه تغییر در این ترکیب ایجاد شود.

ترکیب ایده آل استراماچونی برای 
استقالل چیست؟

از  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
قهرمانان و پیشکسوتان ورزش از 
بگیران  افزایش حقوق مستمری 
خود  اقدامات  از  یکی  عنوان  به 
به  را  صندوق  گفت:  و  کرد  یاد 
مرحله ای می رسانیم که نیازمند 

اعتبارات دولتی نباشد.
مصطفی  سید  حضور  از  یکسال 
از  حمایت  صندوق  در  ابطحی 
ورزش  پیشکسوتان  و  قهرمانان 
نایب  و  مدیرعامل  عنوان  به 
رئیس هیات مدیره این صندوق 
کمتر  مدت  این  طی  گذرد.  می 
های صندوق  فعالیت  از  اخباری 
منتشر شده در حالیکه وی تاکید 
دارد تحوالت خوبی در مجموعه 
تحت مدیریتش ایجاد شده است.

اینکه یک لحظه  بیان  با  ابطحی 
به  گذاری  خدمت  برای  را 
دهد  نمی  دست  از  پیشکسوتان 
برنامه  مورد  در  که  کرد  تاکید 
ها و فعالیت های در دستور کار 
حاصل  نهایی  نتیجه  زمانیکه  تا 
رسانی  اطالع  به  اقدام  نشده، 
اتفاقات  زودی  به  اما  کند  نمی 
خوبی رقم خواهد خورد. وی در 
برنامه های  برخی  به  زمینه  این 
بیشتر  برای درآمدزایی  موردنظر 
صندوق  که  کرد  تاکید  و  اشاره 
که  رساند  می  ای  مرحله  به  را 

نیازمند اعتبارات دولتی نباشد.
سال  یک  طی  ابطحی  گفته  به 
مستمری  دریافتی  گذشته 
افزایش  و  داشته  افزایش  بگیران 

دوباره آن در برنامه است.
صندوق  در  خوبی  تحوالت 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان 

ایجاد شده است
سید مصطفی ابطحی گفت: زمانی 
که مسئولیت صندوق را عهده دار 
دوره  با  بود  همزمان  دقیقاً  شدم 
و  اقتصادی  های  بنگاه  که  ای 
مالی به دلیل تحریم ها به شدت 
مشکل داشتند با این حال با علم 
که  فضایی  شناخت  و  آگاهی  و 
قرار بود در آن مسئولیت بگیرم، 
عهده دار آن شدم. طی یک سالی 
هم که از حضورم در صندوق می 
این  در  خوبی  تحوالت  گذرد، 
ان شاءاهلل  و  ایجاد شده  صندوق 
به زودی رقم  اتفاقات خوبی هم 
اینکه یک  در کل  خواهد خورد. 
لحظه را برای خدمت گذاری به 
پیشکسوتان از دست نمی دهیم.

ویژگی های مدیریتی الزم
وی ادامه داد: به عنوان یک مدیر 
جایی  هر  در  کسی  هر  معتقدم 
نظر  از  باید  گیرد  می  مسئولیت 
های  شیوه  و  کار  نظری  مبانی 
عملیاتی  های  برنامه  و  اجرایی 
درایت  و  گفتمان  یک  صاحب 
در  صورت  این  غیر  در  باشد 
مثبتی  اتفاق  مدیر  این  سیستم 
بر  اعتقادم  گیرد.  نمی  صورت 
این است یک مدیر باید بر اساس 
یک شبکه معنایی و نظام تحلیلی 
بگیرد.  عهده  بر  را  مسئولیتی 
شبکه معنایی و نظام تحلیلی من 
بود  این  برای حضور در صندوق 
عنوان  به  نه  را  صندوق  من  که 
عنوان  به  بلکه  جان  بی  کالبدی 
یک سازه اجتماعی فعال در نظر 
این  از  پیش  گویم  نمی  بگیرم، 
شرایط اینگونه نبوده بلکه تاکیدم 

صندوق  باید  که  است  این  بر 
چنین ویژگی داشته باشد.

نظام  از  بخشی  باید  صندوق 
حکمروایی ورزش باشد

از  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
ورزش  پیشکسوتان  و  قهرمانان 
باید  صندوق  اینکه  بر  تاکید  با 
بخشی از نظام حکمروایی ورزش 
سیستمی  خرد  با  بتواند  و  باشد 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  مثمرثمر 
برای این منظور به دنبال نظریه 
بودم  مدیریت  برای  راهبردی 
را  دستم  بتوانم  که  ای  گونه  به 
به  مربوط  مسائل  با  مواجهه  در 
صورت  بگذارد،  باز  پیشکسوتان 
را  قهرمانان  مسائل  حل  بندی 
به من نشان دهد تا بتوانم آنها را 
از آنکه به آسیب و بحران  پیش 

شود، حل کنم.
برنامه های بلند مدتی داریم که 
اجرا  فرصت  داشتن  صورت  در 

می شوند
های  برنامه  به  اشاره  با  ابطحی 
مدیریتی خود در صندوق حمایت 
از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش 
ها  برنامه  این  برای  کرد:  تصریح 
نقطه A به عنوان شروع در نظر 
گرفته شده اما نقطه B به عنوان 
برنامه  پایان ندارد. در واقع برای 
خود به قید زمان توجهی نداریم، 
باشیم  داشته  فرصت  که  آنجا  تا 
کنیم.  می  اجرا  را  ها  برنامه  این 
ریزی  برنامه  اگر  اینکه  ضمن 
خوب باشد و در صورتی که مدیر 
کار  به  مشرف  و  منصف  بعدی 
باشد برنامه ها را ادامه خواهد داد. 
در کل برنامه های در نظر گرفته 
شده بلند مدت است اما مهم این 
است که این برنامه ها به سرانجام 
برسد چه در حضور من و چه در 

حضور یک مدیر دیگر.
تحول،  ایجاد  وی  گفته  به 
اثربخشی و رسیدن به تکامل سه 
برنامه  در  که  است  اصلی  محور 
قهرمانان  از  حمایت  صندوق 
گذاشته  ورزش  پیشکسوتان  و 
هر  توضیح  در  وی  است.  شده 
از این محورها گفت: تحول  یک 
یعنی بازنگری در ماموریت های 
چالش  باشیم،  داشته  صندوق 

های درونی را به حداقل برسانیم 
و با ایجاد خرد فردی و سیستمی، 
کنیم.  عملیاتی  را  کارآمدسازی 
برای  تالش  معنای  به  تکامل 
اثربخشی  رسیدن به قله است و 
در  را  صندوق  اینکه  یعنی  هم 
نظام حکمروایی ورزش موثرتر و 
کارآمدتر از همیشه کنیم. طوری 
که همه احساس کنند بخشی از 
مشکل اینجاست و باید آن را حل 

کنند.

دیروز  با  صندوق  امروز  شرایط 
متفاوت شده است

نایب رئیس هیات مدیره صندوق 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان 
ورزش با بیان اینکه برای رسیدن 
در  الزم  بازنگری  اهداف  این  به 
چهار حوزه ساختاری، محتوایی، 
شد،  آغاز  رفتاری  و  فرآیندی 
یادآور شد: امروز وضعیت صندوق 
اعتقاد  است.  دیروز  از  متفاوت 
برای  دیروز  های  چارچوب  دارم 
امروز جواب نمی دهد بر همین 
آرامش  با  کردیم  تالش  اساس 
های  ماموریت  تنش  بدون  و 
های  پروژه  و  آغاز  را  صندوق 
و  حمایتی  بخش  دو  در  را  خود 
اقتصادی پیش ببریم. به هر حال 
و  دارد  دوگانه  وضعیت  صندوق 
کار  هم  و  کند  حمایت  باید  هم 
بخش  در  دهد.  انجام  اقتصادی 
حمایتی تا به امروز آنچه از دست 
مان برمی آمده را انجام دادیم به 
و  رجوع  ارباب  به  احترام  نظرم 
بود  مغفول  بخش  یک  مخاطب 
که سعی کردیم توجه الزم را به 

آن داشته باشیم.
از  بیشتر  پیشکسوت  به  احترام 

کمک مالی اهمیت دارد
وی در این بخش گفت: بر همین 
اساس با پیشنهاد صندوق حمایت 
روز   - مهرماه   ۱۷ قهرمانان،  از 
به  را  تختی-  مرحوم  درگذشت 
عنوان روز ملی پیشکسوت ورزش 
به ثبت رسیده است، دیگر اینکه 
وزیر  موافقت  و  ما  پیشنهاد  با 
مانند  هایی  ورزشگاه  در  ورزش 
آزادی بخشی با ظرفیت حداکثر 

پیشکسوتان  برای  صندلی   ۱۰۰
در نظر گرفته می شود، این بخش 
سایر  از   VIP زیرین  قسمت  در 
شود.  می  جدا  دیگر  های  بخش 
ممکن هم است هیچ پیشکسوتی 
برای تماشای مسابقات به آزادی 
نرود تا از این جایگاه ها به صورت 
ما  نگاه  اما  کند  استفاده  رایگان 
این است. دیگر اینکه در این چند 
های  مجموعه  با  قراردادی  ماه 
شهرداری و حتی شرکت توسعه 
ارائه  به  آن  در  که  نشده  منعقد 
پیشکسوتان  به  رایگان  خدمات 

تاکید نشده باشد.
برای  رایگان  و  سالیانه  سفر 

پیشکسوتان
کرد:  تاکید  همچنین  ابطحی 
همیشه پول مهم است اما خدمات 
به  بعضاً  دارد.  بیشتری  ارزش 
بودجه ای داده می  پیشکسوتان 
شود که آن را خرج مواردی می 
خدمتی  آنها  به  اینکه  اما  کنند 
ارائه دهیم، ارزش بیشتری دارد. 
فراهم  شرایطی  دارد  اشکال  چه 
شود که آنها بتوانند ساالنه با یک 
نفر و همراه با پزشک به شمال یا 
مشهد سفر کنند. این برنامه جزو 
مواردی است که آن را دنبال می 

کنیم.
از  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
ورزش  پیشکسوتان  و  قهرمانان 
اعتقاد  کرد:  تصریح  همچنین 
محلی  باید  پیشکسوتان  داریم 
باشند،  داشته  گردهمایی  برای 
پیشکسوتی  به سن  فردی  وقتی 
و  فیزیولوژی  نظر  از  رسد  می 
روانشناسی با مسائلی مواجه می 
شود چرا که فکر می کند مورد 
افتاده  چشم  از  و  نیستند  توجه 
باید  صندوق  متولی   ِ من  اند. 
توجه الزم را به آنها داشته باشم 
و به همین منظور تصمیم گرفتیم 
و  آنها  گردهمایی  برای  محلی 
مثل  هایشان  مناسبت  برگزاری 
بگیریم.  نظر  در  اعیاد  و  تولدها 
از  استفاده  برای  الزم  اقدامات 
این مکان انجام شده و به زودی 
هزینه  تمام  شد.  خواهد  افتتاح 
صندوق  توسط  اقدام  این  های 

انجام شده است.

خبرهای خوش برای پیشکسوتان ورزش ایران

خبر

درخشنده: قدرت تیم ها در جوانان 
جهان به هم نزدیک شده است

سال دوم - شماره 9 6

ناظر فدراسیون جهانی والیبال در رقابت های جوانان 
جهان گفت: رقابت تیم ها در این دوره از مسابقات بهم 

نزدیک است.
جوانان  والیبال  مسابقات  مورد  در  درخشنده  سعید   
جهان که در بحرین در حال برگزاری است گفت: به 
نظر من این دوره از رقابت ها نسبت به دوره قبل خیلی 
تفاوت دارد. چون میانگین قدی تیم ها باالتر رفته و 

کارهای تاکتیکی را بهتر انجام می دهند.
آرژانتین،  های  تیم  با  ایران  همگروهی  مورد  در  وی 
ایتالیا و بحرین در مرحله دوم رقابت ها تصریح کرد: اگر 
می توانستیم روسیه را شکست می دهیم در گروهی 
قرار می گرفتیم که دو تیم آسیایی حضور داشتند اما 
به نظرم حضور در گروه F هم آنچنان بد نیست. خیلی 
سخت می توان پیش بینی کرد که کدام تیم ها راهی 
نیمه نهایی می شوند چون قدرت تیم ها به هم نزدیک 

است.
رقابت های جوانان  در  والیبال  فدراسیون جهانی  ناظر 
با اشاره به اینکه تیم ایران هم یکی از شانس  جهان 
های صعود به مرحله نیمه نهایی محسوب می شود، 
گفت: وقتی در ایران برخی ها می گفتند که تیم ایران 
حتماً در جوانان جهان قهرمان می شود من می دانستم 
که نمی توان به راحتی صحبت از قهرمانی یا رفتن روی 
سکو کرد. اینکه چون در نوجوانان قهرمان جهان شدیم 
پس در جوانان هم قهرمان می شویم یک تفکر اشتباه 
است. البته تا االن هم جوانان ما خیلی خوب کار کردند.

مسابقات  در  ویدیوچک  از  استفاده  عدم  درباره  وی 
جوانان جهان اظهار داشت: فدراسیون جهانی استفاده 
از ویدیوچک را برای مسابقات جوانان جهان اجباری 
نکرده بود و اگر اجبار بود حتماً از ویدیوچک در این 

مسابقات استفاده می شد.
های  سالن  بودن  خالی  مورد  در  پایان  در  درخشنده 
مسابقات گفت: بحرین جمعیت زیادی ندارد. مسئوالن 
برگزاری مسابقات می توانستند از دانش آموزان برای 
پر کردن سالن ها استفاده کنند که این کار را انجام 

ندادند.
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استان تهران
گزارش

همه چیز درباره علت کمبود آب 
شهرستان بهارستان از قول فرماندار

مجتبی خانجانی: ۲۴۰۰ لیتر بر ثانیه، نیاز آب شهرستان بهارستان 
است اما با توجه به منابع موجود تنها قادر به تامین ۱۹۰۰ لیتر برثانیه 
 . تامین می شود  الغدیر  هستیم که توسط چاه های موجود و خط 
اجتماعی  های  شبکه  در  مردمی  های  گالیه  به  بهارستان  فرماندار 

پیرامون قطعی آب و مشکالت ناشی از آن واکنش نشان داد .
به گزارش اتفاق روز، خانجانی با بیان اینکه ۷ چاه و ۳ مخزن جدید، 
بزودی وارد مدار مصرف می شود اظهار کرد : ۲۴۰۰ لیتر بر ثانیه، نیاز 
آب شهرستان بهارستان است اما با توجه به منابع موجود تنها قادر به 
تامین ۱۹۰۰ لیتر برثانیه هستیم که توسط چاه های موجود و خط 

الغدیر تامین می شود .
فرماندار بهارستان در ادامه افزود : مجموعاً ۵۰۰ لیتر بر ثانیه با کمبود 
منابع آبی مواجه هستیم که ۷۵ لیتر بر ثانیه آن را طی ۲۰ روز اخیر 
با حفر ۲ حلقه چاه و اجاره ۳ حلقه چاه دیگر از بخش خصوصی تامین 

و وارد مدار نمودیم .
این مقام مسئول دو چاه دیگر در گلستان را آماده و در مرحله آزمایش 
پمپاژ آب عنوان کرد و گفت : هم اکنون ۵۸ هزار متر مکعب مخزن 
داریم در حالیکه نیاز شهروندان با ۱۱۶ هزار مترمکعب حل می شود؛ 
با ایجاد ۳ مخزن دیگر که بزودی مورد بهره برداری قرار میگیرد بخشی 
از مشکالت در این خصوص مرتفع خواهد شد . باقی کمبود ۵۰۰ لیتر 
برثانیه برای مصرف در شهرستان بهارستان با بهره برداری از خط ۲ 

الغدیر مرتفع می شود که مجدانه پیگیر راه اندازی آن هستیم .
خانجانی خارج شدن  یکی از ترانس های پست صالحیه و خاموشی ۳ 
فیدر برق بخش گلستان را دلیل نارسائی های اخیر در تولید آب از چاه 
های شهرستان بهارستان توصیف کرد و گفت : ۵۰۰ لیتر برثانیه آب 
از خط الغدیر و ۱۳۰۰ لیتر بر ثانیه از چاه های موجود شهرستان در 
مخازن با هم یکدست و با راه اندازی آب شیرین کن )RO( در چند 

روز گذشته وضعیت کیفی آب مطلوب تر می شود .

مرکز  از  بازدید  در  تهران  استاندار 
توانبخشی سالمندان آرام گفت:حدود 
۵۲درصد از میزان تامین مالیات کشور 
بر عهده استان تهران است. به گزارش 
استاندار  محسنی بندپی،   ، روز  اتفاق 
مدیرکل  پورشبانان،  همراه  به  تهران 
مدیرکل  بیات نژاد،  استاندار،  حوزه 
از  جمعی  و  تهران  استان  بهزیستی 
شهرستان های  بهزیستی  مدیران 
سالمندان  توانبخشی  مرکز  از  استان 
انوشیروان  کرد.     بازدید  آرام 
در  تهران  استاندار  محسنی بندپی، 
تبریک  ضمن  بازدید،  این  حاشیه 
فرارسیدن هفته بهزیستی و تقدیر از 
بهزیستی،  عرصه  تالشگران  زحمات 
از  تهران  استان  داشت:  اظهار 
محرومیت گسترده و تاریخی در حوزه 
اعتبارات و امکانات رنج می برد.   وی 
افزود: به عنوان نمونه، شهرستان مالرد 
با داشتن ۴۰۰هزار نفر جمعیت، یک 
تخت بیمارستانی هم نداشته و سرانه 
شهرستان های  در  بیمارستانی  تخت 
استان، حدود ۶ تخت به ازای هر هزار 
نفر شهروند است.   مقام عالی دولت 
در استان تهران، یادآور شد: به عبارت 
دیگر، استان تهران در بحث بهره گیری 
از فضاهای آموزشی، پس از سیستان 
استان  محروم ترین  بلوچستان،  و 
کشور است.    استاندار تهران یادآور 
محصوالت  برداشت  میانگین  شد: 
کشاورزی در استان در حدود ۳۰ تن 
به ازای هر هکتار بوده و این در حالی 
در  محصول  برداشت  میزان  که  است 
استان های دیگر، ۱۰ تن در هر هکتار 
بوده است.   وی یادآور شد: بالغ بر ۲۰ 
تهران  استان  در  درصد صنایع کشور 
از  ۵۲درصد  حدود  و  می شود  تامین 

عهده  بر  کشور  مالیات  تامین  میزان 
اما  همه،  این  با  است.  تهران  استان 
در  هم  جاری،  بودجه  حوزه  در  هم 
در  همچنین  و  دارایی  تملک  بحث 
زیادی  کاستی های  با  رفاهیات  بحث 
مواجه هستیم .   محسنی بندپی، یادآور 
بنده خواستند  از  رئیس جمهور  شد: 
که با توجه به مشکالت عمده استان 
نظیر  مختلف،  حوزه های  در  تهران 
آالینده های زیست محیطی، مشکالت 
آسیب های  سرریزی  ترافیکی، 
در  ویژه  اهتمام  استان،  در  اجتماعی 
به  مسائل  این  فصل  و  حل  راستای 
شکل ویژه داشته باشیم.   مقام عالی 
همچنین،  تهران،  استان  در  دولت 
کودکان  ساماندهی  به  اشاره  ضمن 
کار و خیابات در استان، عنوان داشت: 
کودکان  ساماندهی  و  پذیرش  بحث 
این  در  ما  و  آغاز شده  خیابان  و  کار 

استفاده  نیز  از ظرفیت  سمن ها  راستا 
اقدامات  منظور،  همین  به  کردیم. 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مختلفی 
صیانت و حرمت نگهداشتن از حقوق 
کودک از مهم ترین این دستورالعمل ها 
است.    وی افزود: همچنین، هم افزایی 
بهزیستی  تولی گری  به  دستگاه ها 
عنوان  به  و  گرفته  کار  دستور  در  نیز 
حوزه  در  شهرداری  حضور  نمونه، 
از  نیروها  و  تجهیزات  امکانات،  تامین 
محسنی بندپی  است.    اقدامات  اهم 
نیز  اشاره ای  همچنین  ادامه،  در 
در  بهزیستی  سازمان  اقدامات  به 
خاطرنشان  و  داشت  تهران  استان 
از  استان  در  بهزیستی  کارکنان  کرد: 
هستند  اجتماع  اقشار  زحمتکش ترین 
و هم در بودجه جاری، هم در تملک 
دارای و همچنین در توجه به معیشت 
کارکنان با یک فاصله معناداری مواجه 

در  دولت  عالی  مقام  است.     بوده 
داشت:   تاکید  تهران همچنین،  استان 
شهرداران استان تهران باید در راستای 
مناسب سازی محیط شهری همکاری 
استانداردها  اعمال  راستای  را در  الزم 
اقدام کنند که این مهم از اولویت های 
دستگاهی  هر  بود.  خواهد  ما  اساسی 
که در استان تهران استخدام داشته و 
۳درصد بکارگیری توان یابان را اعمال 
نکند، از اعتبارات برخوردار نخواهد شد .    
وی در پایان نیز تاکید داشت: مسئوالن 
بهزیستی باید به مانند گذشته خوش 
خود  تخصص  و  علم  از  و  درخشیده 
برای اعتالی اداره کل بهزیستی استان 
استان  به شهروندان  در خدمت رسانی 
نیز  را  قول  این  بگیرند.  خدمت  به  را 
می دهیم که افزایش رفاهیات کارکنان 
در  تهران  استان  در  را  سازمان  این 

بودجه ۹۹ دنبال کنیم .

حدود ۵۲درصد از میزان تامین مالیات کشور 
بر عهده استان تهران است

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
در جلسه ساماندهی و پیشگیری از ساخت 
شهرستان  سطح  در  غیرمجاز  سازهای  و 
گفت: حریم فروشی مورد قبول نیست و باید 
مسیر قانونی برای ساخت و ساز بازگشایی 
ها  کاربری  برای  مجور  درست صدور  راه  و 
جلسه  روز؛  اتفاق  گزارش  به  شود.  ایجاد 
ساماندهی و پیشگیری از ساخت و سازهای 
ریاست  به  شهرستان  سطح  در  مجاز  غیر 
مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
عمومی  دادستان  پور  عسگری  حضور  با  و 
نیروی  فرمانده  جوزانی  سرهنگ  انقالب،  و 
عمرانی  و  فنی  معاون  عبدالعلی  انتظامی، 
و  مرتبط  مسئولین  شهرداران،  فرمانداری، 
محل  در  شهریار  شهرستان  ادارات  روسای 

فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ در ابتدای این جلسه هر 
یک از مسئولین جحارض پیرامون موضوعات 
با ساخت  مقابله  نحوه  و  مورد بحث جلسه 
بیان  را  توضیحاتی  مجاز،  غیر  سازهای  و 
کردند و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و 

اقدامات انجام شده، نقطه نظرات و دیدگاه ها 
و راهکارهای خود پیشنهادی خود را بقرای 

ساماندهی این موضوع مطرح کردند.
دادستان  پور  عسگری  جلسه  این  ادامه  در 
عمومی و انقالب شهرستان شهریار با بیان 
اینکه ساخت و ساز و تغییر کاربری از جمه 
را  بسیاری  منافع  که  است  پرسود  جرائم 
عامالن آن دارد اظهار داشت: مجرم محاسبه 
را  حاصه  سود  و  جرم  ارتکاب  و  است  گر 
محاسبه و سپس عمل میکند و لذا الزم به 
توجه است که تغییر کاربری در هر صورت 
جرم تلقی میگردد و مسئولین در مواجه با 
ساخت و سازهای غیر مجاز نباید نگران از 
بین رفتن مصالح استفاده باشند و الزم است 

مطابق با قانون رفتار نمایند.
دادستان شهرستان شهریار با تاکید بر اینکه 
غیر  سازهای  و  ساخت  از  پیشگیری  بحث 
و  ها  دستگاه  مسئولین  تمام  وظیفه  مجاز 
ادارات است گفت:در وهله اول باید محدوده 
به  شهرها  حریم  و  محدوده  از  خارج  شهر، 
تفکیک مشخص گردد که عزم جدی و نقشه 

کشی های الزم در این خصوص مورد نیاز 
است و در گام بعدی دالل هایی که اقدام به 
خرد کردن زمینها و تغییر کاربری میکنند 
شکل  به  موضوع  این  و  شوند  معرفی  باید 
درستی ساماندهی شود که این امر بر عهده 

مدیریت شهری هر شهر میباشد.
در ادامه مهندس طاهری فرماندار شهرستان 
شهریار با تقدیر از مسئولین حاضر در جلسه، 

شهریار  شهرستان  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با 
بدنبال انجام کار واقعی در خصوص ساخت 
داشت:  ابراز  هستیم  مجاز  غیر  سازهای  و 
عزمی  و  جدی  بطور  باید  گروهی  باالخره 
راسخ وارد این موضوع شوند و با وجود تمام 
مسدود  ضمن  دارد،  وجود  که  سختیهایی 
کردن راه های غیر قانونی، کاری اساسی به 

انجام برسانند.

بازگشایی مسیر قانونی برای ساخت و ساز

گزارش

بزودی تکمیل خطوط ریل باس رباط 
کریم و پرند کلید می خورد

برای  مردم  مطالبات  افزایش  گفت:  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
استفاده از قطار نشان از توسعه یافتگی است. به گزارش اتفاق روز، سید 
مهدی ساداتی در دیدار با مدیر عامل راه آهن که با همراهی حجت 
االسالم والمسلمین نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس، ترکی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و وطن خواهی مدیر عامل 
شرکت عمران پرند برگزار شد خطوط ریلی را ایمن ترین وسیله عبور و 
مرور برشمرد و افزود: افزایش مطالبات مردم برای استفاده از قطار نشان 
از توسعه یافتگی است و تامین مطالبات و آسایش و رفاه مردم، وظیفه 

است که باید به سرانجام برسد.
فرماندار رباط کریم در ادامه ابراز داشت: راه آهن ثروت ملی است و حق 

مردم رباط کریم و پرند است که از این سرمایه بهرمند شوند.
کرد:  تصریح  کریم  رباط  شهرستان  جمعیتی  رشد  به  اشاره  با  وی 
پایتخت مسکن مهر ایران با افق جمعیتی باال و رشد روز افزون جمعیت 
شهرستان رباط کریم تسریع شدن عملیات تکمیلی خطوط ریلی از 

اولویتهای با اهمیت  این شهرستان قرار گیرد.
ساداتی در ادامه گفت: طبق توافقات صورت گرفته بزودی هیاتی از راه 
آهن مسایل و مشکالت موجود را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و با 

اولویت بندی نسبت به رفع آنها اقدام می کنند.
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رفع موانع تولیداولویت فرمانداری 
رباط کریم است

فرمانداری  تولیداولویت  موانع  رباط کریم گفت: رفع  فرماندار  معاون 
رباط کریم است. به گزارش اتفاق روز؛ محسن نیکخواه معاون برنامه 
ریزی فرمانداری رباط کریم در حاشیه بازدید از شرکت بیسکوئیت 
گرجی و در راستای حمایت از صنایع تولیدی شهرستان افزود: تحقق 
شعار رونق تولید نیاز به عزم، اراده، هم افزایي، همفکري و هماهنگي 

همه ارکان دارد و مردم نقش اساسی را ایفا می کنند.
معاون برنامه ریزی فرمانداری رباط کریم ابراز کرد:  قلب اقتصاد کشور 
در کارخانه های تولیدی می تپد و رونق تولید و افزایش اشتغال برای 
جوانانی است که با ذهن خالق خودمی توانند چرخ های تولید را به 

حرکت درآورده و پایه های اقتصادی را محکم و استوار بنا کنند.
گفتنی است شرکت بیسکوئیت گرجی با قدمت بیش از نیم قرن از 
تولید  به  تهران است که  استان  تولیدی در  ترین شرکتهای  قدیمی 

کیک و بیسکوئیت قعالیت دارد.

پیگیری و حل اساسی موضوع اوقاف امیریه

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در دیدار مردمی با مردم 
شریف شهرک امیریه شهریار با تاکید بر پیگیری و حل اساسی موضوع 
باید  منطقه  این  در  وقف  وضعیت  در خصوص  گفت:  امیریه،  اوقاف 
با توجه  با مدارک و اسناد مستند به نقطه ای قابل قبول برسیم و 
سطوح  در  را  امر  این  مردم،  گرفتن  نظر  در  با  و  موجود  شرایط  به 
باالی کشوری مطرح و تعیین تکلیف کنیم. به گزارش روابط عمومی 
مردمی  دیدارهای  سلسله  ادامه  در  شهریار؛  شهرستان  فرمانداری 
فرماندار با مردم نقاط مختلف شهرها و روستاهای سطح شهرستان 
شهریار در مساجد، دیدار مردمی مهندس طاهری فرماندار شهرستان 
و  مدیران  حضور  با  شهریار  امیریه  شهرک  شریف  مردم  با  شهریار 
اعضای  شهریار،  فرماندارشهرستان  معاونین  ها،  دستگاه  مسئولین 
شورای اسالمی و شهردار و روسای ادارات خدمات رسان شهریار، در 

مسجد امام حسین)ع( این شهرک برگزار شد.
از سوی مردم  نمایندگانی  این جلسه  ابتدای  این گزارش؛ در  بر  بنا 
امیریه با قرار گرفتن پشت تریبون مسائل و مشکالت کلی سطح امیریه 
و مطالبات مدنظر خود را بیان کردند و در ادامه هر یک از مسئولین و 
مدیران حاضر متناسب با موضوعات مطرح شده پاسخ ها و توضیحات 

الزم را بیان کردند.
در ادامه مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با تقدیر از حضور 
مردم در جلسه دیدار با مسئولین شهرستان، و خیر مقدم به مسئولین 
و روسای حاضر، از خصوصیات این جلسه را، صحبت های بی پرده و 
بدون واسطه مردم با مسئولین عنوان کرد و گفت: زمانیکه مسائل و 
مشکالت از زبان مردم بیان میشود، مسئولین، بیشتر و بهتر متوجه 
درد و گرفتاری آنها میشوند و از مردم شریفی که در این جلسات با 
تحمل مسئولین، با شور و حرارات و بدون تعارف صحبت و مطالبه 
گری می نمایند نهایت تشکر را داریم و انتظار داریم مسئولین حاضر 
نسبت به رفع مشکالت تمام توان خود را بکار بگیرند و به هیج وجه 

کوتاهی نکنند.
فرماندار شهرستان شهریار با بیان اینکه مسئولین در شرایط کنونی 
زحمات فراوانی برای حل مشکالت متقبل شده اند، افزود: البته این 
اقدامات و تالشهای آنان به نسبت جمعیت باالی شهرستان شهریار که 
از چندین استان بیشتر است و شرایط خاص و مشکالت بسیاری را 
بوجود آورده است شاید کافی نباشد و میبایست کارها را با برنامه ریزی 

مناسب، بدون وقفه و بصورت جهادی پیش ببریم.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با اشاره به کارهای بزرگی 
که در سطح شهرستان در حال انجام است تصریح کرد: در خصوص 
مشکل آب، در زمان فعلی اگر تقسیم آب توسط آبفا بدرستی مدیریت 
شود اوضاع بطور نسبی بهبود پیدا میکند اما ما به فکر حل اساسی این 
مشکل هستیم و با کارهای صورت گرفته، شهرستان شهریار بزودی 
باید به آب های سطحی متصل شود که قطعا میتواند قطعی های مکرر 

و افت فشار را بطور کلی مرتفع نماید.
تهران،  به شهر  مردم شهرستان  نقل  و  بحث حمل  به  اشاره  با  وی 
عملیات ریل گذاری قطار شهری را از موضوعاتی دانست که در دستور 
موضوع  با  رابطه  در  و  دارد  قرار  استانی  و  مسئولین شهرستانی  کار 
مهم  پروژه  این  داشت:  اظهار  شهریار  خمینی)ره(  امام  بیمارستان 
بر زمین مانده  اعمال برخی سالیق شخصی سالیان سال  با  درمانی 
بود و ما از زمان حضورمان در شهرستان شهریار معتقد بودیم که این 
کار باید بدست متولی اصلی خود واگذار شود و امروز با توافقات انجام 
شده، دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان مسئول و متولی امر کار را 
پیش میبرد و خداراشاکریم که رویکرد کلی شهرستان در حال مثبت 

شدن میباشد.
در شهرک  اوقاف  موضوع  اساسی  بر حل  تاکید  با  طاهری  مهندس 
امیریه بیان داشت: اوقاف این منطقه باید بصورت جدی در دستور کار 
قرار بگیرد و از جوانان و بزرگانی که در این حوزه صاحب نظر هستند 

استفاده گردد که وضعیت این امر را به نقطه ای قابل قبول برسانیم.

صاحبان صنایع در خط مقدم
 جنگ اقتصادی هستند

معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت: صاحبان صنایع در خط 
مقدم جنگ تمام عیار اقتصادی هستند. به گزارش روابط عمومی 
امور  معاون  امین  امامی  محمد  کریم،  رباط  شهرستان  فرمانداری 
برتر  تولید کنندگان  از  تکریم  آیین  در  تهران  استانداری  اقتصادی 
شهرستان رباط کریم افزود: ترس دشمن تکرار دوباره ابرقدرتی ایران 

بر جهان است.
امامی امین در ادامه ابراز داشت: میز کار مدیران دستگاهها باید در 

قلب تولید باشد تا مشکالت را از نزدیک بررسی و مرتفع کنند.
وی سیستم اداری را را یکی از بارزترین مشکل تولید دانست و تاکید 
کرد: بروکراسی اداری باید اصالح گردد و از کارهای زائد و موازی 
کاری جلوگیری شود تا صاحب صنایع  با سرعت بیشتری به  تولید 

برسد.
معاون استاندار تهران اصالح بعضی از قوانین را مورد تاکید قرار داد 
و اذعان کرد: بعضی از قوانین مربوط به سالهای دور است که با زمان 

امروز سنخیت ندارد و باید با نیاز امروز جایگزین شود.
ایشان همچنین تصریح کرد: راهکار برون رفت مشکالت اقتصادی 
توجه به صنایع کوچک است که عالوه بر اشتغالزایی باال می تواند 

نقش مهمی را در چرخه اقتصاد کشور داشته باشد.
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به گزارش اتفاق روز، محسن خرمی شریف 
در جلسه علنی شورای اسالمی شهر قرچک 
که با حضور رئیس و اعضای آن برگزار شد، 
اظهار کرد: پروژه کمربندی شمالی در یک 
کرد  خواهد  کار  به  شروع  آینده  نیم  و  ماه 
و این موضوع بعد از تعیین تکلیف پیمانکار 

انجام خواهد شد.
شمالی  کمربندی  پروژه  مسیر  افزود:  وی 
دارای مشکالتی است و عمده مشکالت آن 
کوره های  توسط  قباًل  که  بود  خاک برداری 

آجرپزی انجام شده است.
وی گفت: مساحت و متراژ کمربندی شمالی 
مشخص شده و در آینده نزدیک طی مناقصه 

پیمانکار مشخص می شود.
عمده  از  داشت:  بیان  شهری  مدیر  این 
اقدامات دیگر شهرداری ساخت فرهنگسرای 
بزرگ شهر است که در ورودی شهر ساخته 
می شود. این فرهنگسرا در زمینی به مساحت 
۳۵ هزار متر و زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع در 

دوطبقه ساخته خواهد شد.
حاضر  حال  در  گفت:  شریف  خرمی 
خیابان های ولی آباد و باهنر نیاز به کف پوش 

دارند که این مهم در برنامه های شهرداری 
دیده شده است و در ماه های آینده شروع به 

کار خواهد شد.
شهردار قرچک افزود: بانِد پیاده رو و فضای 
سبز کمربندی جنوبی پروژه هایی هستند که 
از سال ۹۷ باقی مانده است که این اقدامات 

در حال انجام است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده اعتقاد 
مختلف  مناطق  در  خدمات  باید  داشتم 
پروژه های  باشد،  یکسان  به طور  قرچک 
عمرانی هر منطقه به صورت جداگانه انجام 
می شود که عمده ترین آن ها ساخت بوستان 
و فضای سبز یک هکتاری در منطقه منبع 

شور باقرآباد است.
خرمی شریف در خصوص خرید تیم فوتسال، 
بیان داشت: یکی از دغدغه های شهرداری و 
شورای اسالمی شهر خرید تیم فوتسال برای 
بررسی هایی  است.  شهرستان  این  جوانان 
اولیه در این خصوص صورت گرفته است و 
شهرداری و شورای شهر هفته بعد تصمیم 
نهایی در خصوص خرید امتیاز تیم فوتسال 

دسته یک کشور را نهایی خواهد کرد.

شهردار قرچک گفت: ۴ حلقه چاه قدیمی در 
سطح شهر قرچک وجود دارد که مدیریت 
شهری به زودی این چهار حلقه چاه را جهت 
آبیاری فضای سبز به چرخه بازمی گردد. این 

چهار حلقه چاه در حال الی روبی است.
وی افزود: به غیره از این چهار حلقه چاه، دو 
حلقه چاه دیگر نیز در حال حفر است که 
با به بهره برداری رسیدن آن ها بیش از ۵۰ 
تأمین  قرچک  شهر  سبز  فضای  آب  درصد 

می شود.

شهردار قرچک گفت: در یک برهه از زمان 
در جنوب شرق استان تهران شهربازی وجود 
نداشت، ولی در قرچک شهربازی بود. ولی 
قرارداد  امضای  در  اتفاقات  بعضی  خاطر  به 
در مدیریت گذشته شهری قرچک از داشتن 
شهربازی محروم شده بود. ولی با توجه به 
اینکه شهرداری طرح دعوا در این خصوص 
شهربازی  شاکی های  توانست  بود  کرده 
آینده  نیم  و  ماه  یک  در  و  کند  محکوم  را 
به  شهر  قدیمی  شهربازی  توافق  ایجاد  با 

شهرداری پس داده خواهد شد.

شهردار قرچک: فرهنگسرای بزرگ قرچک در ورودی شهر ساخته می شود
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رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، 
نسبت به اعمال نفوذ برخی در وزارت بهداشت 
برای تضعیف متخصصین داخلی به عنوان مادر 
باعث  وضعیت  این  گفت:  و  کرد  انتقاد  طب، 

افزایش هزینه های نظام سالمت خواهد شد.
ایرج خسرونیا،  اظهار داشت: مشکل این است 
داخلی  متخصصین  تعداد  حاضر  حال  در  که 
کشور روز به روز کمتر می شود، در حالی که 
متخصصین داخلی به عنوان رشته مادر در دنیا 
رشته  این  که  طوری  به  شوند.  می  شناخته 
پزشکی در آمریکا و اروپا، دومین رشته درآمدزا 

شناخته می شود.
به  توجهی  ایران  در  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
تعداد  افزود:  شود،  نمی  داخلی  متخصصین 
تحصیل کرده های این رشته در کشور بیش از 
۸ هزار نفر است، اما کمتر از ۳۵۰۰ نفر در این 
رشته مشغول کار هستند. زیرا، تعدادی از آنها 
یا تغییر رشته داده اند و یا اینکه این رشته را 

رها کرده و مهاجرت کرده اند.
از  بیمار  مستقیم  ارجاع  داد:  ادامه  خسرونیا 
پزشک عمومی به فوق تخصص، یکی از تبعات 

کم توجهی به رشته داخلی است.
از  مانده  باقی  تعداد  برای  متاسفانه  افزود:  وی 
متخصص  عنوان  به  که  داخلی  متخصصین 
سمت  از  فشارهایی  کنند،  می  کار  گوارش 
که  شود  می  اعمال  بهداشت  وزارت  سوی  و 
فعالیت آنها را محدود کند. در حالی که رشته 

جراح  و  دندانپزشکی  قلب،  همچون  هایی 
عمومی، بدون هیچ محدودیتی در زمینه های 

مرتبط با رشته خودشان فعالیت می کنند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، 
تاکید کرد: این قبیل اعمال فشارها و محدودیت 
ها باعث شده که پزشکان »مادر طب«، رشته 
خود را رها کنند و ما در حال حاضر با کمبود 
متخصص داخلی مواجه هستیم. به طوری که 
در تهران نیز کمتر از ۱۰۰ متخصص داخلی کار 

کشته وجود دارد.
فوق  یک  نفوذ  اعمال  از  انتقاد  با  خسرونیا 
تخصص در وزارت بهداشت، گفت: عالقه به پول 
و شهرت، باعث شده این جریان فقط به فکر 

درآمدزایی خودشان باشند.
که  وزیری  معاون  یا  وزیر  هر  داد:  ادامه  وی 
عوض می شود و ما با آنها صحبت می کنیم، 
حرف های ما را می پذیرند، اما اعمال نفوذها 
باعث می شود هیچ اتفاقی برای رشته داخلی 

رخ ندهد.
ایران  رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
افزود: ادامه چنین وضعیتی باعث افزایش هزینه 
کجای  هیچ  در  زیرا  شد،  خواهد  دولت  های 
مراجعه  از  بعد  بیمار  که  نیست  این طور  دنیا 
به پزشک عمومی، سراغ فوق تخصص برود. در 
همه جای دنیا، ۶ تا ۷ ماه طول می کشد که 
یک بیمار بعد از مراجعه به متخصص داخلی، به 

فوق تخصص معرفی شود.

تضعیف متخصصین داخلی از درون 
وزارت بهداشت

سناریوی آمریکایی انگلیسی توقیف نفتکش ایرانی!

یک  نتایج  طبق 
جدید  پژوهش 
روزانه  نوشیدن 
شیرین  نوشابه های 
شدن  پیر  گازدار، 
انسان  بدن  سلول های 

را سرعت می بخشد.
این  داخل  قند  باالی  میزان   
نوشیدنی ها موجب ایجاد بیماری های 
بیماری های  می شود.  بدن  در  مزمن 
از  دو  نوع  دیابت  و  کبدی  قلبی، 
از  حاصل  بیماری های  شایع ترین 
نوشیدن مستمر و زیاد نوشابه شیرین 

است.
دانشگاه  در  پژوهشگران  از  تعدادی 

جالبی  کشف  به  کالیفرنیا 
نوشیدنی ها  این  اثر  درباره 
انسان  بدن  سلول های  بر 
دست یافته اند. پژوهشگران 
نام  به  بخشی  می گویند 
وجود   DNA در  تلومر 
برابر  در  را  آن  که  دارد 
می کند.  محافظت  آسیب دیدگی 
تلومرها باعث می شوند که تقسیم های 
اتفاق  زودتر  انسان  بدن  در  سلولی 
بیشتری  جوان  سلول های  و  افتاده 
از  بخش  این  اگر  اما  شوند.  تولید 
تقسیم  شود،  کوچک  خیلی   DNA
سلول های  و  می شود  متوقف  سلولی 

بدن پیر شده و می میرند.

مصرف نوشابه موجب تسریع در روند 
پیری می شود

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

دو هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

سردبیر: ابوالقاسم پور امینی

کاریکاتور

سازمان آگهی ها:   09126966214-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چهارده متری چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

ایراِن ما؛ جنگل های هیرکانیعکس نوشت

توزیع : 56771992

گزارش

نوشتار

تهران، جاده ساوه، سه راه آدران، ابتدای جاده شهریار

اولین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین

ساعت کاری 7 صبح الی 22
1-56861660-021تلفنروزهای تعطیل 8 صبح الی 17

SYMFA

پل 
روگذر

یر
ه م

قلع

به سمت رباط کریمسلطان آبادجاده ساوه

به سمت اسالمشهر

خط راه آهنخط راه آهن

یی
هوا

ل 
پ

سه راه آدران

ویز: مرکز معاینه فنی گلستان

یار
هر

 ش
ن-

درا
ه آ

اد
میهن 4ج

میهن 3

میهن 2
میهن 1

خیابان میهن

معاینه فنی گلستان

آگاهی

رستوران 
ریحون

گرفتن چند قطره خون برای مقابله با تولد نوزاد عقب ماندهسالمت
غربالگری  آزمایش  انجام  و  خون  قطره  چند 
در  را  نوزاد  مادرزادی،  متابولیک  های  بیماری 
مقابل خطر بروز بسیاری از بیماری های ذهنی 

و جسمی محافظت می کند.
 فرزاد اشرافی متخصص مغز و اعصاب درباره کم 
توانی ذهنی، گفت: عقب مانده ذهنی به فردی 
گفته می شود که فعالیت های ذهنی او در حد 
هوشی  ضریب  یافته،  کاهش  ای  مالحظه  قابل 
کمتر از ۷۰ داشته باشد، در قدرت تطبیق وی 
با محیط زندگی اختالل چشمگیری وجود داشته 
باشد و در یادگیری و توانایی انجام مسئولیتهای 

شخصی واجتماعی وی با اشکال مواجه باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
این  مجموعه  معموالً  اینکه  بیان  با  بهشتی 
مشکالت در طی دوران رشد و نموی عصبی بروز 
می کند، درباره دسته بندی انواع کم توانی های 
ذهنی، گفت: بیماران دارای بهره هوشی ۵۰-۶۹ 
را جزء موارد خفیف )آموزش پذیر(، ۴۹-۳۵ را 
متوسط )تربیت پذیر(، ۲۰-۳۴ را شدید و کمتر 
از ۲۰ را عمیق یا پیشرفته طبقه بندی می کنند.

وی با بیان اینکه در اکثر بررسی ها، تست ضریب 
هوشی)IQ test( برای تایید کم توانی و میزان 
شدت آن به کار می رود، توضیح داد: عواملی که 
ممکن است باعث عقب ماندگی عقلی شوند به 
سه گروه قبل از تولد، حین تولد و پس از تولد 

تقسیم می شوند.
این متخصص مغز و اعصاب درباره سندروم داون 
گفت: شایع ترین ناهنجاری کروموزومی که با کم 
تریزومی ۲۱ )سندرم  توانی ذهنی همراه است، 
داون( است که احتمال تکرار آن در حاملگی های 
بعدی یک تا دو درصد است و به نظر می رسد با 
سن مادر ارتباط داشته باشد. بروز این سندرم در 
مادران سنین کمتر از ۲۰ سال و باالتر از ۳۵ سال 

بیشتر از سایر افراد است.

از  قبل  توانی های  انواع علل کم  اشرافی درباره 
از  مادر  متابولیکی  اختالالت  داد:  توضیح  تولد 
دارویی  عوامل  تیروئید،  کاری  کم  دیابت،  قبیل 
تا  و تابش اشعه به خصوص در هفته های پنج 
ارثی  متابولیکی  اختالالت  و  حاملگی  هجدهم 
مانند فنیل کتونوری، مصرف الکل و مواد مخدر 
از  قبل  های  ماندگی  عقب  ایجاد  دیگر  علل  از 

زایمانی هستند.
۱۰ تا ۲۰ درصد عقب ماندگی ذهنی بر اثر عوامل 

حین تولد است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، درباره عوامل کم توانی ذهنی در حین 
زایمانی،  خفگی  شامل  عوامل  این  گفت:  تولد، 
نارس بودن جنین، خونریزی و زایمانهای سخت، 
می  رحمی  داخل  رشد  تاخیر  و  دارویی  عوامل 
شود و این عوامل باعث ایجاد حدود ۱۰ تا ۲۰ 

درصد از موارد عقب ماندگی ذهنی می شوند.
وی درباره عوامل ایجاد کم توانی ذهنی پس از 
تولد، بیان کرد: این عوامل شامل ناهنجاری و نقص 
ساختمانی مغز، بسته شدن زودرس شکاف بین 
استخوانهای جمجمه، نقص متابولیکی مادرزادی، 
فنیلکتونوری،  مانند  آمینه  اسیدهای  اختالل 
تیرویید،  کاری  کم  ارگانیک،  اسیدهای  اختالل 
افت قند خون، عفونت های باکتریایی و ویروسی، 
در  به خصوص  و مسمومیتها  ها  حوادث، ضربه 
مراقبت  امر  در  اختالل  و  سال  پنج  زیر  سنین 
و  اجتماعی  محیطی،  محرومیتهای  کودک،  از 

عاطفی و سوء تغذیه می شود.
علل بروز ۱۲ تا ۶۵ درصد عقب ماندگی ذهنی 

ناشناخته است
اقدامات  توسعه  رغم  به  شد:  یادآور  اشرافی 
 ۱۲ برای  مختلف،  های  بررسی  در  تشخیصی 
علت  ذهنی  ماندگی  عقب  موارد  درصد   ۶۵ تا 
نامشخص  عنوان  به  و  نشده  یافت  مشخصی 

)Idiopathic ( طبقه بندی می شوند.
این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: از جمله 
بیماری های همراه با کم توانی های ذهنی که در 
شایع ترین حالت در موارد شدید و بسیار شدید 
عقب ماندگی ذهنی دیده می شود، ناتوانایی های 

حسی، حرکتی و صرع است.
افراد  این  سوم  یک  فقط  اینکه  بیان  با  اشرافی 
وابسته  دیگران  به  چهارم  یک  و  دارند  تحرک 
مانع  بینایی  و  هستند، گفت: مشکالت شنوایی 

دیگری برای توانایی شناختی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی »اسپاستیسیتی«، »اتاکسی« و »آتتوز« 
افراد  این  شایع  حرکتی  ناتوانی های  دیگر  از  را 

عنوان کرد.
سالمت  گروه  رئیس  رزاقی  غفارزاده  محمدرضا 
روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت امور بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره کم 
ذهنی  ماندگی  عقب  داد:  توضیح  ذهنی  توانی 
یک بیماری خاص نیست، بلکه اختاللی در رشد 

مغزی است که به علل مختلف ایجاد می شود.
و  شناسایی  برای  گروه  این  اقدامات  درباره  وی 
غربالگری  کرد:  اظهار  ذهنی  توانی  کم  پیگیری 
کم توانی ذهنی در نظام بهداشتی توسط مراقبان 
استاندارد،  سواالت  اساس  بر  بهورزان  و  سالمت 
و  روان  سالمت  حوزه  تخصصی  پرسشنامه 
همچنین تطابق با جدول رشدی و حرکتی انجام 
می شود و در صورت مثبت بودن این غربالگری 
فرد به پزشک و کارشناس سالمت روان و رفتار 

ارجاع داده می شوند.
و  روان  کارشناسان سالمت  ادامه  در  افزود:  وی 
رفتار پس از بررسی و ارجاع فرد به مراکز مربوطه، 
آموزش هایی را برای خانواده و اطرافیان شخص 

طراحی می کنند.
ذهنی  توانان  کم  تعداد  درباره  رزاقی  غفارزاده 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 
بهشتی، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸۰ عقب 
مانده ذهنی در سطح مراکز و شبکه های تحت 
تحت  و  شناسایی  معاونت  این  نظر  زیر  پوشش 
منظور  به  غربالگری،  بر  عالوه  هستند.  پیگیری 
پیشگیری از کم توانی ذهنی اقداماتی در گروه 
امور  معاونت  بیماریهای  با  مبارزه  و  پیشگیری 

بهداشتی انجام می شود.
غیر  های  بیماری  گروه  رئیس  فربخش  فرزانه 
واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره 
این اقدامات توضیح داد: برنامه غربالگری نوزادان 
از سال ۸۴ با غربالگری بیماری کم کاری تیروئید 
نوزادان در نظام بهداشتی کشور آغاز و در سال 
۱۳۸۶ با اضافه شدن دو برنامه غربالگری بیماری 
فنیل کتونوری و فاویسم گسترش پیدا کرد وبا 
اضافه شدن غربالگری ۲۰ بیماری متابولیک ارثی 
دیگر در سال ۹۷، در حال حاضر بعنوان یکی از 
شاخص ترین فعالیت های بهداشتی در سال های 

اخیر مطرح است.
چند قطره خون کافی است

سالمت  مراقبان  برنامه  این  طی  در  افزود:  وی 
شناسایی  برای  سالمت  جامع  خدمات  مراکز 
نوزادانی که ممکن است با مشکالت و اختالالت 
متابولیک به دنیا بیایند، تنها با گرفتن چند قطره 
های  بیماری  غربالگری  آزمایش  انجام  و  خون 
متابولیک مادرزادی، نوزاد را در مقابل خطر بروز 
بسیاری از بیماری های ذهنی و جسمی محافظت 

می کنند.
برای  غربالگری،  آزمایش  اینکه  بیان  با  فربخش 
متابولیک  اختالالت  به  مبتال  نوزادان  تشخیص 
بسیار مفید است، گفت: بسیاری از این بیماری 
ها، در صورت تشخیص زود هنگام، قابل کنترل 
و درمان بوده و می توان از بروز عالیم شدید و 

خطرناک این بیماری ها جلوگیری کرد.

را  روده  میکروب  نوعی  دانشمندان 
کشف کرده اند که می توان از آن برای 
دستگاه  از  خارج  بیماری های  درمان 

گوارش استفاده کرد.
مدت های مدیدی است که باکتری های 
زنده بدن برای کمک به حل مشکالت 
محاصره  و  اسهال  درمان  گوارشی، 
باکتری های مضری به کار می روند که 
عفونت  به  ابتال  موجب  است  ممکن 

شوند.
وجود  تصور  این  همواره  حال،  این  با 
روی  بر  پروبیوتیک ها  این  که  داشته 

گوارش  دستگاه  از  خارج  بیماری های 
دانشمندان  بنابراین  ندارند؛  تاثیر 
گونه  سه  آمریکا  در  مایو  کلینیک 
مبتال  موش های  روی  بر  را  باکتری 
دریافتند  و  کردند  آزمایش  ام اس  به 
را  ایمنی  بیماری های  آنها  از  یکی  که 

سرکوب می کنند.
تحقیق  این  در  مطالعه  مورد  میکروب 
و  دارد  نام   Prevotella histicola
زمانی  شد.  داده  کشت  انسان  روده  از 
که این میکروب به موش های مبتال به 
ام اس تزریق شد، موجب کاهش عملکرد 

دو سلولی شد که معموالً موجب التهاب 
حال،  عین  در  میکروب  این  می شوند. 
باعث تقویت گروهی از سلول ها مانند 
سلول های تی و سلول های دندریتیک 
شد که با بیماری ام اس مبارزه می کنند.

استفاده از میکروب روده برای 
درمان بیماری ام اس نوشتار

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت بااشاره 
یافته  توسعه  درکشورهای  اینکه  به 
ثروت  تولید  در  انسانی  نیروی  سهم 
باالی۸۵درصد است،گفت:از ایده ها و 
نظرات نیروی انسانی درپیشبرد اهداف 

بیمه سالمت استفاده می شود.
اختتامیه  مراسم  در  موهبتی  طاهر 
بیمه  اندیشی  هم  رویداد  نخستین 
گفت:  شد،  برگزار  امروز  که  سالمت 
استفاده از خالقیت و توانایی کارکنان 
پیشبرد  در  مؤثری  نقش  کارمندان  و 
اهداف سازمان ها دارد و سازوکار الزم 
برای استفاده از این ایده ها وجود دارد.

زمینه  خصوص  این  در  گفت:  وی 
که  کنیم  می  طراحی  را  فرایندی  و 
ما  مدیریت  در  استانی  های  تیم 
کسانی  برای  و  باشند  داشته  نقش 
از  بیشتر  هستند  پیشنهاددهنده  که 

تشویق، اجرای ایده مهم است.
سازوکار  اینکه  بر  تأکید  با  موهبتی 
بیمه سالمت  ایده در  این  از  استفاده 
منابع  مدیریت  در  گفت:  دارد،  وجود 
و  ها  ایده  از  توجهی  قابل  بخش 
خالقیت نیروی انسانی در نظر گرفته 

اجرایی  برای  ای  کمیته  و  شود  می 
شدن در شکل عملیاتی بروز و ظهور 

کرده است.
بیمه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
و  منابع  مدیریت  بخش  در  سالمت، 
نظرات  و  پیشنهادات  رایگان،  بیمه 
انسانی  نیروی  پرداز  ایده  و  خالقانه 
توانسته ما را در این راه کمک کند و 
برنامه های ویژه ای را نیز اجرایی کرده 
ایم.وی تأکید کرد: در بخش آی تی، 
حذف دفترچه و جایگزین کردن کارت 
هوشمند پیشنهادات خوب و زیادی به 
به بهترین  آنها  از  دست ما رسید که 

صورت استفاده خواهیم کرد.
انسانی  نیروی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مهمترین منابع ملی هر کشوری است، 
گفت: در کشورهای توسعه یافته سهم 
نیروی انسانی در تولید ثروت باالی ۸۵ 
درصد است و خالقیت و تفکر نیروی 
انسانی به افزایش بهره وری در سازمان 
ها کمک مؤثری کرده است و اگر در 
مدیریت از نظرات آنها استفاده کنیم، 
به طور حتم توفیقات بیشتری حاصل 

می شود.

سهم 85 درصدی نیروی 
انسانی در تولید ثروت گزارش

چاپخانه گل آذین
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