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اتفاق روز را با 
ما دنبال کنید

 همه اتفاق ها در تالش واشنگتن برای اعمال فشار حداکثری به ایران ریشه دارد. تغییر 
در آرایش تاریخی نظم و امنیت خلیج فارس؛ به ویژه تنگه هرمز، فاز جدید فشار به ایران 
است که واشنگتن با زیرکی آن را مهندسی می کند.یک اتفاق ساختگی و از پیش طراحی 
شده به توقیف نفتکش ایرانی »گریس 1« در تنگه جبل الطارق انجامید. بهانه، اجرای 
قانونی است که 48 ساعت قبل از توقیف »گریس 1« تصویب و حاکمیت این تنگه را 
که در اختیار دولت بریتانیاست، موظف به توقیف نفتکش هایی می کند که برای سوریه 
سوخت حمل می  کنند. دو هفته پس از این اتفاق، یعنی در 28 تیرماه گذشته)19 ژوئیه( 
ایران در اقدامی که به واکنش در برابر بریتانیا تفسیر شد، نفتکش »استینا ایمپرو« را 
به اتهام ایجاد آلودگی دریایی توقیف کرد. به این ترتیب زنگ تازه ای در عرصه تنش 
ایران و امریکا به صدا درآمد با این تفاوت که حاال بریتانیا که پیشتر  و با نگاه به تجربه 
گذشته خود در همراهی با امریکا در جنگ عراق، از هم سویی مستقیم با واشنگتن پرهیز 
داشت، وارد معرکه ای شده که به هر ترتیب باید در آن نقش ایفا کند. در واقع بازی تازه 
واشنگتن، ورود به خط قرمز امنیتی ایران در حوزه ای است که در طول تاریخ و حتی 
از دوران یکه تازی پرتغالی ها در آبراه های بین المللی، مصون از تعرض بوده و حاکمیت 
ایران با 1500 مایل خط ساحلی در تنگه هرمز از سوی همگان به رسمیت شناخته 
شده است. تهدید علیه حاکمیت طبیعی و تاریخی ایران در تنگه هرمز، عبوز از خط 
قرمزی است که واشنگتن  در دنبال کرد سیاست فشار حداکثری می کوشد؛ از یک سو به 
ایجاد ائتالف قدرت های جهانی علیه ایران بینجامد. از سوی دیگر، آرایش امنیتی منطقه 
خلیج فارس را به سال های پیش از خروج بریتانیا از منطقه شبیه کند. طرح تشکیل 
»ناوگان اروپایی « در خلیج فارس می تواند بستر چنین اهدافی باشد. این طرح را که 
»جرمی هانت« وزیر امور خارجه سابق بریتانیا یک روز پیش از تشکیل کابینه جدید این 
کشور ارائه داد، با استقبال محتاطانه آلمان، فرانسه، ایتالیا، دانمارک و حتی کره جنوبی 
روبه رو شده است. طرح حاوی دو گزینه است: نظارت بر رفت و آمد ایمن کشتی ها و 
اسکورت نفتکش ها با ناوهای جنگی. در این حال همه کشتی هایی که با پرچم بریتانیا 
در تنگه هرمز حرکت می کنند، باید مسیر خود را به وزارت حمل و نقل این کشور اطالع 
دهند تا از امکان اسکورت نظامی بهره مند شوند. سخنان تأکیدی »دومنیک راب« در 
روز نخست تصدی اش در مسند وزارت امورخارجه دولت »بوریس جانسون« حائز تأمل 
است. او گفته است: »نباید میان اتحادیه اروپا و امریکا بر سر مأموریت های دریایی در 
خلیج فارس کشمکش وجود داشته باشد.« راب به نکته دیگری هم در روابط تنش آلود 
دولتش با ایران بر سر نفتکش ها اشاره کرده است؛ اینکه »قصد اتخاذ تصمیم عجوالنه 
ندارد، اما به طور کامل گزارش ها و اطالعات دراین باره را دریافت می کند«. اگرچه هنوز به 
روشنی نمی توان ادعا کرد که بریتانیا به یکباره و ناخواسته در معرکه تنش روابط ایران 
و امریکا داخل شده ، اما به هرحال دو ناو »اچ ام اس دانکن« و »مونتروز« این کشور به 
همراه دیگر ناوهای دولت های اروپایی در آب های خلیج فارس خواهند بود. تهران طرح 
مشترک »ناوگان اروپایی« در تنگه هرمز را پیام خصمانه قدرت های اروپایی تفسیر کرده 
است. »علی ربیعی«، سخنگوی دولت در این باره گفته است:» قصد اعزام ناوگان اروپایی 
به خلیج فارس، طبعاً پیام خصمانه ای دارد.« او تصریح کرده:» این تصمیم تحریک کننده 
و موجب افزایش تنش ها خواهد شد.«واشنگتن با زیرکی در حال تغییر زمین بازی به 
عرصه ای است که اروپائیان و به ویژه بریتانیا را به رغم همه وسواس هایشان در افزایش 
تنش با ایران، رودر روی این کشور قرار می دهد. تهدیدآمیز تر اینکه حاکمیت طبیعی و 
تاریخی ایران در تنگه هرمز در معرض اقدام های تاکتیکی و ماجراجویانه قرار گرفته 
است. این تهدید به مراتب فراتر از تحریم هایی است که واشنگتن تاکنون به اجرا گذاشته 
است. تمامیت سرزمینی ایران خط قرمزی است که الزم است برای حفظ آن در وهله 
نخست به خنثی کردن سیاست ائتالف سازی واشنگتن اقدام کرد. دوم؛ مانع هرگونه 

تغییر در آرایش امنیتی تنگه هرمز شد که ریشه در طبیعت و تاریخ این آبراهه دارد.

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

وزیر امور خارجه :

مردم نباید برای دیپلماسی 
هزینه بدهند

ایران حدود یک ماه دیگر گام 
سوم را برخواهد داشت

ــی  ــه بی عمل ــا ادام ــت: ب ــی گف ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
اروپایی هــا در انجــام تعهــدات برجامــی، طبــق برنامــه اعــالم شــده، 
ــت ... ــد داش ــوم را برخواه ــر گام س ــاه دیگ ــک م ــدود ی ــران ح ای
2

حذف ۴ صفر از پول ملی 
تأثیری بر تورم ندارد

3

رتبه اول ایران در 
4یارانه انرژی

مهندس امامی امین :

خودباوری و خوکفایی در امر تولید، 
امری حیاتی برای کشور است

عراق افتخار جهان عرب و جهان 
اسالم است

مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور بیــن الملــل گفــت: 
نخســت وزیرعــراق، در برابــر زیــاده خواهــی ....

2

خرید هزار واگن برای ناوگان ریلی 
تا پایان سال

مدیرعامــل شــرکت راه آهــن گفــت: بیــش از هــزار 
لکوموتیــو و واگــن و 40 هــزار تــن ریــل تولیــد داخلــی ...

3

قاضی باید از هر جهت تامین باشد
ــت  ــرورت رعای ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
شــأن و منزلــت قضایــی، گفــت: فصــل کرامت قاضــی ...

4

ورزشی 6

قاسمی: از این افتخار خوشحالم ولی 
شیرینی آن دوران را ندارد

بازی هــای  ادوار  ایرانــی در  پرافتخارتریــن کشــتی گیر 
المپیــک بعــد از جهــان پهلــوان تختــی گفــت: از کســب 
ــزرگ ... ــاق ب ــن اتف ــی ای طــالی المپیــک خوشــحالم، ول

تداوم جنگ تجاری آمریکا با چین و اقدام شب گذشته واشنگتن در 
متهم کردن پکن به دستکاری ارزش یوآن موجب شده تا بورس های 

آمریکا بدترین رکورد خود را در یک سال اخیر تجربه کنند.
چند روز گذشته برای نخستین بار طی دهه های گذشته ایاالت متحده، 
چین را رسما در سیاهه کشورهایی قرار داد که ارزش پول خود را در 
برابر دالر دست کاری می کنند و تهدید کرد برای مقابله با سیاست های 

پکن به اقدامات تازه ای دست خواهد زد.
تازه ترین تنش ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان پس از اعمال تعرفه های 
جدید بر کاالهای چینی از سوی واشنگتن و از سوی دیگر کاستن ارزش 

یوان از سوی پکن، شکل گرفته است.
 روز دوشنبه 14 مرداد دولت چین از ارزش یوان در برابر دالر کاست؛ 
اقدامی که در 11 سال گذشته سابقه نداشته است. دست کاری دولتی در 
ارزش یوان همواره با انتقادهای سیاستمداران آمریکایی روبه رو بوده است.

واحد پول چین اکنون با 1.4 درصد کاهش از هفت یوان در برابر یک 
دالر فرا رفته است. اما کار در اینجا پایان نیافت و پکن اعالم کرده است 

خرید فرآورده های کشاورزی از ایاالت متحده را متوقف می کند.
کاهش  می گویند  کشور  آن  مرکزی  بانک  از  به نقل  چینی  رسانه های 
اقدامات حمایت گرایانه  و  یکجانبه گرایی  به  یوان »واکنشی ست  ارزش 
داخلی« آمریکا، و نیز وضع تعرفه های جدید بر کاالها و فرآورده های 

چینی.
ارزش  منطقی  تعادل  »حفظ  به  که  است  افزوده  چین«  خلق  »بانک 

یوان« ادامه می دهد.
ساعاتی بعد وزارت خزانه داری ایاالت متحده اعالم کرد اعالمیه بانک 
مرکزی چین شک و تردیدی باقی نمی گذارد که دولت پکن ارزش یوان 

را دست کاری می کند.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده می گوید این اقدام دولت چین به معنی 
نقض تعهداتش، به عنوان عضوی از گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان، در 

خودداری از کاهش ارزش قابل رقابت پول است.
در  دست کاری  رسمی  اتهام  آمریکا  قوانین  نظر  از  می گوید،  رویترز 
ارزش پول، باید به مذاکرات تازه ای برای تغییر مسیر کشوری که دست 
از حضور آن کشور در  مانع  بیانجامد و می تواند  به چنین کاری زده 

قراردادهای تدارکاتی و خدماتی دولتی آمریکا شود.
تولید  فرآورده های  تا  باعث می شود  برابر دالر،  یوان در  ارزش  کاهش 
بر  ارزان تر شوند. در عین حال می تواند  بین المللی  بازارهای  چین در 

پیامدهای اعمال تعرفه های تازه نیز موثر واقع شود.
ارزش  گزارش ها  بر  بنا  و  گذاشته   تاثیر  نیز  بازارها  بر  رخدادهای  این 

شاخص سهام در وال استریت آمریکا کاهش یافته است.
میان  تجاری  تشدید جنگ  پی  در  نویسد:  رابطه می  این  در  الجزیره 
چین و آمریکا، شاخص Dow Jones به میزان 9۶1 واحد یا ۳ درصد 

کاهش یافت. 
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کشورهای  نشست  دور  سیزدهمین   
ضامن آتش بس در سوریه موسوم روند 
آستانه در پایتخت قزاقستان برگزار شد. 
ابتکار  این  در خصوص  مهمی  سواالت 
منطقه ای وجود دارد. زمینه های ایجاد 
ضامن  های  دولت  بود؟  چه  روند  این 
چه  ترکیه(  روسیه،  )ایران،  روند  این 
اختالفات  کنند؟  می  دنبال  را  اهدافی 
های  دولت  چیست؟  آنها  اشتراکات  و 
دولت  و  امریکا  مانند  روند  این  خارج 
چه  صهیونیستی  رژیم  و  عربی  های 
روند  دارند؟  سوریه  بحران  در  نقشی 
چالش  و  ها  محدودیت  چه  آستانه 
هایی برای حل بحران سوریه دارد؟ در 
نوشتار حاضر که ترجمه ای از گزارش  
روند  ضامن  های  دولت  آستانه؛  »روند 
و مسیرهای حل بحران سوریه« به قلم 
علی حسین باکیر است و توسط مرکز 
این  به  منتشر شده  للدراسات  الجزیره 
واضح  است.  شده  پرداخته  سواالت 
است که گرایش های قطری –اخوانی 
نویسنده در نوشته متبلور شده است با 
این حال داده های قابل توجه و تحلیلی 

از موضوع ارائه می کند.
زمینه های ایجاد روند آستانه

با شدت گرفتن حمالت نظامی نظام اسد 
و متحدینش در حلب در نیمه دوم سال 
201۶، چراغ سبزهایی به روسیه داده 
را شدت  خود  نظامی  که حمالت  شد 
بخشد. تغییر دولت امریکا باعث کاهش 
نقش این کشور در سوریه شد و به تبع 
– خصوصا  آن نقش دولت های عربی 
حکومت  منتظر  که  سعودی  عربستان 
در  یافت.  کاهش  نیز   – بودند  جدید 
این شرایط ترکیه به خارج شدن کامل 
از صحنه سیاسی سوریه نزدیک شد و 
خود را در مواجهه با روسیه و ایران که 
مانده  باقی  بر  کامل  پیروزی  دنبال  به 

معارضه مسلح بودند، تنها می دید. 
در این زمان، ترکیه در اواخر سال 201۶ 
این طریق  از  و  نزدیک شد  به موسکو 
تالش کرد به توافقاتی در خصوص آتش 
توافقاتی که غیر  بس دست پیدا کند. 
داد  می  قرار  حمایت  مورد  را  نظامیان 
و باقی مانده معارضین مسلح را نجات  
نگاه  در صحنه سوریه  را  آنکارا  و  داده 
می داشت. روسیه نیز به دنبال ابتکاری 
به  را  پیروزی های نظامی اش  بود که 
دستاوردهای سیاسی تبدیل کند. توافق 
آتش بس بین ترکیه و روسیه اوال حافظ 
و حامی معارضین مسلح و ثانیا حافظ و 
حامی نظام اسد بود. این معادله ایران را 
که بازیگر قوی تر در صحنه سوریه بود 
نادیده می گرفت. در این شرایط ایران 
تالش کرد توسط نیروهایش و نیروهای 
مانع  ایجاد  راستای  در  اقداماتی  اسد 

برای اجرای توافق ترکی – روسی انجام 
دهد و نیروهای ایران تالش کردند این 
پیام را برسانند که ایران را نمی توانند 
به حاشیه برانند و باید در توافق بعدی 
ترتیب  این  به  باشند.  داشته  حضور 
روسیه و ترکیه، ایران را وارد این معادله 
کردند و دور اول روند آستانه در ژانویه 

2017 آغاز شد.
اختالفات و اشتراکات دولت های ضامن 

روند آستانه
تاسیس روند  از  اینکه هدف اساسی  با 
راه  یافتن  و  آتش بست  تثبیت  آستانه 
اسد  نظام  و  معارضه  بین  حل سیاسی 
بود اما هر کدام از دولت های سه گانه 

اهداف مختلفی را دنبال می کردند:
ترکیه به دنبال این بود که 1- به عنوان 
بازیگر در بحران سیاسی باقی بماند. 2- 
خسارت هایش را کاهش دهد. ۳- باقی 
مانده معارضین را در صحنه نگه دارد. 
با  که  جدیدی  خطرهای  با  بتواند   -4
آن مواجه است - در راس آن نیروهای 
که  کردی  دموکراتیک  اتحاد  حزب 
بر شمال سوریه است  تلسط  هدفشان 

– مقابله کند.  
روسیه تالش می کرد 1- سیطره اسد 
در سوریه را تقویت کند. 2- نفوذش را 
در سوریه از طریق تبدیل دستاوردهای 
نظامی به دستاوردهای سیاسی تقویت 

کند. 
بین  در   -1 خواست  می  نیز  ایران 
توافقات ترکیه و روسیه به حاشیه نرود. 
موقعیتش  و  کند  را حفظ  نفوذش   -2
هر  در  تا  بخشد  تقویت  سوریه  در  را 
امریکا  و  اسرایل  با  احتمالی  درگیری 

آماده باشد.
های  دولت  بین  که  دیگری  اختالف 
ضامن روند آستانه وجود داشت این بود 
روند  خواهند  می  ایرانی  مسئولین  که 
آستانه را از نتایج »روند ژنو« جدا کنند 
زیرا آنها خود را به توافقی که جزئی از 
مقابل  در  بینند.  نمی  ملزم  نبودند  آن 
از روند ژنو  روسیه به ضرورت استفاده 
تا روند آستانه مشروعیت  معتقد است 
بین المللی پیدا کند. ترکیه نیز ژنو را 
اساس کار می داند و اینکه روند آستانه 
و  ژنو  روند  مسیر  در  باید  نهایت  در 
خصوصا  ملل  سازمان  های  قطعنامه 

قطعنامه 2254 باشد.
مساله  دیگر در خصوص نقش اسد در 
است.  انتقالی  سیاسی  عملیات  جریان 
ایران برای اسد در روند انتقال سیاسی 
به  را  ایده  این  قائل است. ترکیه  نقش 
میانه،  موضعی  در  و  کند  می  رد  کلی 
اسد  شخص  که  کند  می  بیان  روسیه 
حفظ  هدفش  و  نیست  مالک  او  برای 
نهادهای دولت و مقابله با از بین رفتن 

تا  نیز  روسیه  حال  عین  در  است.  آن 
برای  را  الزم  های  تمام حمایت  کنون 

بقای اسد انجام داده است. 
نحوه  خصوص  در  نیز  دیگر  اختالف 
برقراری تمایز میان گروه های معتدل 

از افراطی است.
ضامن  گانه  سه  های  دولت  اشتراکات 

روند آستانه
سه کشور در این مساله اتفاق نظر دارند 
است  پیام  این  حاوی  آستانه  روند  که 
که آنها می توانند بدون نقش مستقیم 
کنند.  حل  را  سوریه  پرونده  امریکا 
شناسایی حزب  در خصوص  همچنین 
وجود  توافق  کردی  دموکراتیک  اتحاد 
دارد اما در خصوص ماهیت آن اختالف 
از حزب  ای  را شعبه  آن  ترکیه  دارند. 
پ.ک.ک می داند که آن را تروریستی 
قلمداد کرده است در مقابل موسکو آن 
داند  نمی  تروریستی  سازمان  رسما  را 
و سابقا این حزب دفتر نمایندگانی در 
موسکو داشت که پس از بهبود روابطش 
کرده  تالش  اما  بست،  را  آن  ترکیه  با 
کردی  حزب  این  با  را  روابطش  است 
نگه دارد تا در زمان الزم به عنوان برگه 
نیز در  ایران  استفاده کند.  از آن  بازی 
نبرد عفرین ثابت کرد که با این حزب 
ارتباط دارد علی رغم اینکه این رابطه را 

انکار می کند.
ثمرات روند آستانه برای سه دولت

را  ثمره  این  آستانه  روند  ترکیه  برای 
عملیات  دو  است  توانسته  که  داشته 
سوریه  سرزمین  داخل  در  نظامی 
الفرات  درع  عملیات  اولین  دهد.  انجام 
عملیات:  دومین  و   )2017-201۶(
عفرین  در  زیتون  شاخه  عملیات 
)2018( بوده چه آنکه نیروهایی نیز در 
شمال ادلب به موجب توافق با روسیه 
و  کرده  مستقر   )2017 ادلب  )توافق 
آزادسازی شمال  از جمله  اهداف خود 
سوریه از دست حزب اتحاد دموکراتیک 
سبب  که  امری  است.  کرده  محقق  را 
شده بتواند تعدادی از پناهجیان سوری 
را بازگرداند و مانع از آن شود که حزب 
اتحاد دموکراتیک کردی موجودیتی در 

شمال سوریه برای خود ایجاد کند.
را  نفوذش  است  توانسته  روسیه  اما 
داخل نهادها و دستگاه های نظام سوریه 
تقویت کند و همچنین نفوذ خود را بر 
امتیازهای  و  افزایش دهد  اسد  شخص 
کسب  سوریه  در  اقتصادی  و  سیاسی 
روسیه  به  آستانه  روند  همچنین  کند. 
عنوان  به  را  خود  که  است  داده  اجازه 
نظام  بر  را  تاثیر  بیشترین  بازیگری که 
اسد دارد نشان دهد. با این حال روسیه 
تروریستی  که  هایی  گروه  بر  نتوانسته 
انداز  چشم  و  شود  غالب  نامد  می 
سیاسی خود را محقق کند یا نظام اسد 

را بر کل سوریه مسلط کند.
اما ایران به نظر می رسد موقعتیش در 
روند  شروع  ابتدای  در  آنچه  با  قیاس 
آستانه بود به دالیلی رو به ضعف رفته 
توافقات  از:  عبارتند  آن  دالیل  است. 
روسی – اسرائیلی، روسی – امریکایی 
به  همگی  که  اسرائیلی   – امریکایی  و 
لزوم محدود کردن نفوذ ایران در سوریه 
به  روسیه  نیاز  اینکه  ضمن  معتقدند. 
ترکیه بیشتر از نیازش به ایران در روند 
سیاسی است. از این جهت روند آستانه 
ایران نشده است.  افزایش نفوذ  موجب 
تهران نتواسته بر معارضه مسلحه غالب 
شود اما در هر حال روند آستانه گزینه 
اسقاط نظامی حکومت اسد را از میان 
برداشته و همچنین ایران توانسته است 
نیروهای مسلح خود را در داخل سوریه 

مستقر نگه دارد.
روند آستانه، در مرحله آینده خود، متاثر 
از رقابت های طرف های مختلف خواهد 
بود. اکنون رقابت آشکاری بین روسیه 
وایران برای تاثیرگذاری بر نظام اسد و 
تقویت  و  اقتصادی  منافع  به  دستیابی 
امنیتی  و  نظامی  نهادهای  داخل  نفوذ 
سوریه وجود دارد. این رقابت در دو سال 
گذشته شدیدتر و واضح تر شده مانند 
درگیری ها بین لشکر چهارم زرهی به 
مورد حمایت  که  اسد  ماهر  فرماندهی 
ایران است و لشکر پنجم به فرماندهی 
سهیل حسن که مورد حمایت روسیه 

است.  

روند آستانه، اهداف مشترک و متفاوت دولت های ضامن آن

 عبدالناصر همتی :

 مسعود تجریشی :

جنگ تجاری آمریکا با چین و سقوط خط قرمز در تنگه هرمز
آزاد بورس های آمریکا
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ایران حدود یک ماه دیگر گام 
سوم را برخواهد داشت

انجام  در  اروپایی ها  بی عملی  ادامه  با  اتمی گفت:  انرژی  سخنگوی سازمان 
تعهدات برجامی، طبق برنامه اعالم شده، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم 

را برخواهد داشت.
جمع  در  خارجه  امور  وزیر  خبری  نشست  حاشیه  در  کمالوندی  بهروز   
خبرنگاران، درباره جزئیات گام سوم ایران در کاهش تعهدات هسته ای گفت: 
اگر طرف مقابل در یک ماه باقیمانده همچنان به تعهدات خود عمل نکند، 
براساس آنچه قبال رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی 
برجامی  تعهدات  کاهش  سوم  گام  دیگر  ماه  یک  حدود  است،  کرده  اعالم 

برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به گزینه های متعدد ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای افزود: 
در همین زمینه جلساتی را نیز برگزار می کنیم و تصمیم نهایی در سطح 
مسئوالن عالی کشور بوده و بسته به شرایط اتخاذ شده و پس از ابالغ اجرایی 

خواهد شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بسیار مهم است که وزارت امور خارجه 
را  قدم هایی  مقابل چه  و طرف  می رود  پیش  شرایط چگونه  کند  مشخص 

برداشته و چه امیدهایی وجود دارد.
ایران شامل  بعدی  اقدامات  اعالم شده،  قبال  افزود: همانطور که  کمالوندی 
تعلیق  بلکه  نمی شود  گذاشته  کنار  تعهدات  بنابراین  است،  تعهدات  تعلیق 
می شود و اگر آن ها به تعهدات خود بازگردند، طبیعتا ما نیز باز خواهیم گشت 

و به تعهداتمان عمل می کنیم.
وی افزود: آقای ظریف در جلسه امروز نیز اشاره کردند که در بین برخی از 
کشورها از جمله کشورهای اروپایی، ترسی وجود دارد که باید بر این ترس 
غلبه پیدا کنند، آن ها این توانایی را دارند که در مقابل آمریکا بایستند و از 

تصمیمات خود و تعهداتشان دفاع کنند.
معاون امور حقوقی و بین الملل سازمان انرژی اتمی گفت: هم اکنون این 
جمله  از  دنیا  همه  به  تقریبا  آمریکایی ها  و  دارد  وجود  توانایی  و  ظرفیت 
این  با  که  زمانی  البته  می آورند،  فشار  اروپایی  کشورهای  و  چین  روسیه، 
کشورها جداگانه صحبت می شود، هیچ کدام زیربار فشارهای آمریکا رفتن 
را نمی پذیرند، اما مهم این است که تصمیم جدی گرفته و اقدام عملی انجام 

دهند.
کمالوندی افزود: اگر اقدام آن ها جدی باشد ممکن است نیازی به برداشتن 
برندارد حتما گام دیگری  اگر طرف مقابل قدم جدی  اما  نباشد،  گام سوم 
در پیش است؛ به این صورت که هرچه جلوتر برویم، تعهدات کمتر شده و 

درعمل دیگر برجامی باقی نخواهد ماند.
 حجم ذخایر اورانیوم در حال افزایش است 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و 
سیما درباره روند اجرای گام دوم کاهش تعهدات ایران گفت: حجم ذخایر 
با حداکثر ظرفیت  نیز  افزایش است و درباره آب سنگین  اورانیوم در حال 

کار می کنیم.
کمالوندی افزود: براساس آنچه وزارت امور خارجه اعالم می کند، اروپا حداقل 
در کالم اعالم می کند می خواهد اقداماتی انجام دهد، اما در عمل هنوز چیزی 

مشاهده نکرده ایم.
وی گفت: گفته اند که اینستکس فعال و پردازشی از تراکنش های مختلف 
انجام شده است، اما وزارت امور خارجه باید جمع بندی و ارزیابی داشته باشد 
تا ما نهایتا در جلسات مشترک با دستگاه های مختلف به این تصمیم برسیم 

که آیا زمان آن رسیده که گام بعدی را برداریم یا خیر؟
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: البته زمان آن از قبل مشخص شده یعنی 
حدود یک ماه دیگر خواهد بود و این یک ماه منتظر تحوالت هستیم، فعال 
چیزی که بشود با آن امیدوار بود که گام سوم در پیش نخواهد بود، ندیده ایم.

کمالوندی گفت: کاهش تعهدات ایران به این مفهوم است که از ۱۳۰ تن آب 
سنگین و ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده عبور کرده ایم.

وی با بیان اینکه روند کار ما افزایشی است، افزود: روند کار ما شیب رو به 
باال دارد که حرکتی مانند قطار است یعنی هر چقدر زمان می گذرد سرعت 

آن نیز باالتر می رود.
تاکید کرد: ما عمال در مسیری قرار گرفته  اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 
ایم که سرعت ما براساس برنامه ریزی فنی، هر هفته نسبت به قبل افزایش 

پیدا می کند.
کمالوندی گفت: این روندی است که در داخل خود گام ها نیز پیش بینی شده 
است، یعنی گامی را که بر می داریم ابتدا ممکن است با آرامش برداشته شود، 

اما هرچه جلوتر می رویم، سرعت افزایش ذخایر باالتر می رود.
وی با بیان اینکه درصد غنی سازی همان چهار و نیم درصد است، افزود: حجم 
ذخایر در حال افزایش است و درباره آب سنگین نیز با حداکثر ظرفیت کار 
می کنیم و به بعضی بازارها صادراتی کوچک داریم که برای حفظ آنها، آب 

سنگین به آنجا نیز صادر می شود.
معاون امور حقوقی و بین الملل سازمان انرژی اتمی در پایان گفت: آنچه مسلم 
است این است که ما با کنار گذاشتن یا تعلیق تعهدات، سرعت فعالیت های 

هسته ای را افزایش می دهیم.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
توجه  با  کشور  اقتصادی  توانمندسازی 
و  می خواهد  ملی  عزم  فعلی،  شرایط  به 
رسانه ها نقش ویژه ای در این زمینه دارند.

 علی الریجانی در مراسم آئین بزرگداشت 
روز خبرنگار که در محل کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، ضمن 
تبریک روز خبرنگار،گفت: بنده خوشحالم 
در  است  مدتی  که  عبدالمحمدی  خانم 
بستر بیماری به سر می برد، در این جلسه 
حاضر است؛ وی خبرنگار خدومی بود و از 
خداوند شفای عاجل برای وی می خواهم 
هم  را  مردوخی  مرحوم  یاد  است  الزم  و 

گرامی داریم.
از سوی  که  دغدغه هایی  به  اشاره  با  وی 
خبرنگاران پارلمانی در این جلسه مطرح 
درباره  را  مطالبی  خبرنگاران  شد،افزود: 
بنده  که  کردند  بیان  خود  شغلی  جایگاه 
هم معتقدم جایگاه خبرنگاران باید حفظ 
شود و آنان باید مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
نظام  تا طرح  مجلس شد  در  تالش هایی 
رسانه ای و قانون مطبوعات برای حمایت 
از خبرنگاران آماده شود اما دولت گفت که 
الیحه ای را در این زمینه آماده می کند و 
به همین دلیل ما صبر کردیم تا دولت در 
این باره الیحه خود را به مجلس ارائه کند.

الریجانی ادامه داد: متأسفانه دولت در ارائه 
الیحه نظام رسانه ای و مطبوعاتی، تأخیر 
از کمیسیون  داشت و به همین دلیل ما 
را  که طرحی  مجلس خواستیم  فرهنگی 
که در این زمینه از قبل آماده کرده بودند، 
مجدداً مورد بررسی قرار دهند تا در مدت 
باقی مانده از این مجلس، به صحن علنی 
ارائه شود. امیدواریم تا دو ماه آینده این 

مسئله محقق شود و آن را بررسی کنیم.
وی درباره درخواست برخی از خبرنگاران 
در  هوشمند  گوشی  داشتن  بر  مبنی 
جنبه  بیشتر  مسئله  این  گفت:  مجلس 
مسئوالن  به  مربوط  و  دارد  حفاظتی 
از  برخی  دیگر،  سوی  از  است.  حفاظت 
شما تأکید کردید که با گوشی هوشمند 
هستید  مجلس  از  عکسبرداری  دنبال  به 
که با وجود عکاسان، نیازی نیست که شما 

عکسبرداری کنید.
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به 
که  ویژه ای  شرایط  در  گفت:  خبرنگاران 
کشور قرار دارد، ما باید به صورت مشترک 
با یکدیگر به مسائل کشورمان توجه داشته 

باشیم و برداشتمان مشترک باشد.
توافق  از  پس  شد:  متذکر  الریجانی 
هسته ای و سپس بعد از خروج آمریکا از 
دو  کشور،  این  ماجراجویی های  و  برجام 

اسالمی  جمهوری  برای  متفاوت  شرایط 
در  هم  و  داخلی  وضعیت  در  هم  ایران 
روابط بین الملل به وجود آمد که ما باید 
داشته  آنان  رفتارهای  از  درستی  تحلیل 
باشیم و بدانیم که هدف حریفمان از این 

اقداماتی که انجام می دهد، چیست.
وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند 
ایران  با  جنگ  دنبال  به  ما  دشمنان  که 
از  برخی  است  ممکن  گفت:  هستند، 
رژیم  همچنین  و  منطقه  کشورهای 
این چنینی  برنامه های  صهیونیستی، 
خوبی  به  آنان  اما  باشند  دیده  تدارک 
به  ضربه ای  کوچکترین  اگر  که  می دانند 
ایران بزنند، پاسخ محکمی از ما دریافت 
در  آمریکا  پایگاه های  و  کرد  خواهند 
منطقه گرفتار می شوند و اگر آنان مختصر 
ایران  با  جنگ  وارد  باشند،  داشته  عقلی 

نمی شوند.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
را  حریف  کار  جنس  باید  ما  اینکه 
بشناسیم، تصریح کرد: در وهله اول آنان 
درون  در  اقتصادی  فشارهای  دنبال  به 
ایجاد  ایران هستند که به مردم ما فشار 
حکومت  از  را  آنان  نارضایتی  و  کنند 
افزایش دهند به گونه ای که آقای »ُهوک« 
که موجود عجیب و غریبی است، گفت ما 
به دنبال آن هستیم که مشکالت درونی 
ایران را افزایش دهیم و بی اعتمادی مردم 
ایران نسبت به مسئوالنشان را ایجاد کنیم.

دشمنان  تاکنون  کرد:  تأکید  الریجانی 
نظام جمهوری اسالمی موفق نشدند که 
به این هدف شوم خود برسند به همین 
اجرایی  را  خود  هدف  دوم  مرحله  دلیل 
می کنند مبنی بر اینکه می خواهند جلوی 

توسعه اقتصادی ایران را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه ملت آمریکا گرفتار 
گروه تند و فاسدی شده اند که این افراد 
داشت:  اظهار  هستند،  توهم  دچار  بعضاً 
نفت  فروش  که  بودند  آن  دنبال  به  آنان 
ایران را به صفر برسانند و با ارتباطاتی که 
با کشورهای مختلف دارند، فشار اقتصادی 
آنان  افزایش دهند. همچنین  را  ایران  به 
مشکالتی را از حیث امنیتی و سیاسی در 

منطقه ایجاد کردند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  که  زحماتی 
برای تقویت روابط ایران با کشورها انجام 
نقش  دلیل  به  ظریف  گفت:  است،  داده 
آمریکا  غلط  مسیر  افشای  در  که  زیادی 
داشت، تحریم شد و ما باید با حربه های 
دشمن مقابله کنیم و اصحاب رسانه هم 

در این زمینه مسئول هستند.
به  توجه  ضرورت  بر  تأکید  با  الریجانی 
داشت:  اظهار  رسانه ها،  در  ملی  اقتصاد 
و  مردم  کردن  مأیوس   جای  به  رسانه ها 
ارائه گزارش های منفی، باید نکات مثبت 
را به مردم بگویند. برای مثال باید دولت 
و مجلس را واقف کنند که از توانمندی ها 
کشور  اقتصادی  مختلف  ظرفیت های  و 
از  بسیاری  که  چرا  کنند  استفاده 
ظرفیت های بالقوه ما بالفعل نشده است و 
متأسفانه واردات در بخشی از جاها بسیار 

زیاد است.
پیش  چندی  همچنین  شد:  متذکر  وی 
برای  را  قانونی  اسالمی  شورای  مجلس 
توسعه اقتصادی روستاها به تصویب رساند 
در  برای جذب جوانان  فرصت خوبی  که 
که  است  آنان  شغلی  ارتقای  و  روستاها 
توقع ما آن بود که رسانه ها بیش از این بر 

روی مسئله مذکور کار می کردند.

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
با  کشور  اقتصادی  توانمندسازی  اینکه 
توجه به شرایط فعلی، عزم ملی می خواهد 
و رسانه ها می توانند این عزم را ایجاد کنند، 
نداریم.  مسئله  این  ما چاره ای جز  گفت: 
باید همبستگی سیاسی و  از سوی دیگر 
که  چرا  شود  ایجاد  جامعه  در  اجتماعی 
دشمنان به دنبال تخریب و مأیوس کردن 
مردم هستند و ما باید اختالفات جزئی را 

کنار بگذاریم و بر همبستگی ها بیافزاییم.
وی ادامه داد: متأسفانه گاهی اوقات برخی 
برجسته  رسانه ها  در  فرعی  مسائل  از 
می شود درحالی که نباید به این اختالفات 
دامن زده شود و باید حواس ها در انعکاس 
که  چرا  باشد  جمع تر  اطالعات  و  اخبار 
مأیوس کردن مردم نسبت به مسئوالن و 
نهادها، هیچ سودی ندارد و برجسته کردن 
اقدامات  باید  و  است  نادرست  کاری  آن 

مثبت برجسته تر شود.
پرشور،  انتخابات  اینکه  بیان  با  الریجانی 
یک پشتوانه بزرگ برای نظام است، گفت: 
باید به همبستگی داخلی توجه بیشتری 
شود و جزئی کردن مسائل و منفی نشان 
دشمنان  نفع  به  فقط  موضوعات،  دادن 
است و رسانه ها باید توانمندی های سیاسی 

و اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: در صورتی که رسانه ها توجه زیادی 
به ظرفیت های کشور کنند، دشمنان دیگر 
نمی توانند ارتباط با ایران را کنار بگذارند 
اخبار  و  نباشیم  این چنین  ما  اگر  اما 
مأیوس کننده را برجسته کنیم، فشارهای 
دشمنان زیاد می شود. بر این اساس باید 
یک عزم واحد در مصاف با دشمنان داشته 

باشیم.

»ظریف« مسیر غلط آمریکا را افشا کرد
خبر

عراق افتخار جهان عرب و جهان 
اسالم است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: نخست وزیرعراق، 
در برابر زیاده خواهی های دولت های بیگانه از جمله آمریکا، به خوبی 
ایستادگی کرده و امروز کشور عراق افتخار جهان عرب و جهان اسالم 

است.
علی اکبر والیتی در دیدار با هیئت جنبش النجباء عراق گفت: ما به 

عراق به عنوان کشوری دوست و برادر نگاه می کنیم.
و  مهم  بسیار  عراق،  کشور  در  النجباء  جنبش  وجود  گفت:  والیتی 
ارزشمند است و افتخار می کنیم که چنین جنبش مومنی توانسته 
بعد از گذشت سال های متمادی در حفظ استقالل و عزت عراق نقش 

داشته باشد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: تا زمانی که ایران و 
عراق در کنار یکدیگر هستند و جبهه مقاومت وجود دارد، هیچ قدرتی، 

توانایی ایستادگی در برابر آن ها را ندارد.
وی با اشاره به اقدامات مثبت نخست وزیر عراق گفت: نخست وزیرعراق، 
در برابر زیاده خواهی های دولت های بیگانه از جمله آمریکا، به خوبی 
ایستادگی کرده و امروز کشور عراق افتخار جهان عرب و جهان اسالم 

محسوب می شود و از ظرفیت های بی نظیری برخوردار است.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان این که جنبش 
النجباء با کمک همه گروه های عراقی توانسته است دست آمریکایی 
یکی  این جنبش  کرد:  تصریح  کند  کوتاه  عراق  از  را  بیگانگان  و  ها 
از محورهای اصلی جبهه مقاومت محسوب می شود که اجازه نداده 
بیگانگان، صهیونیست ها و مثلث ارتجاع در امور داخلی دخالت کنند 

و این خواسته مردم عراق است.
والیتی تاکید کرد : دولت و ملت ایران و عراق در کنار یکدیگر هستند 

و به امید خدا پیوستگی دو ملت هر روز بهتر و قوی تر خواهد شد.
پس از پایان این دیدار »نصر الشمری« معاون دبیرکل و سخنگوی 
جنبش النجباء عراق با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن مثبت ارزیابی 
کردن این دیدار گفت: امروز این افتخار را داشتیم که با یکی از چهره 
توانسته  ایران  و  کنیم  دیدار  ایران  اسالمی  جمهوری  برجسته  های 
تمامی پیروزی ها را در سطح منطقه و جهان به مرحله ظهور برساند.

آگاه  ایران  پیروزی های  به  نسبت  جهان  مسلمانان  همه  افزود:  وی 
هستند و به این موضوع افتخار می کنند؛ کشورهای جهان اسالم پس 
از گذشت سال های متمادی که استکبار جهانی آن ها را مستضعف می 
دانست و به خود اجازه می داد که تمامی ثروت های آن ها را در اختیار 

بگیرد، امروز جایگاه خودشان را باز یافته اند.
معاون دبیرکل و سخنگوی جنبش النجباء افزود: ما به سخنان دکتر 
والیتی گوش دادیم و مطالب بسیار ارزشمند و سودمندی را درباره 
مقاومت که جمهوری  و محور  منطقه  و چالش های  مسائل سیاسی 
اسالمی ایران منشا اصلی آن است، کسب کردیم و همواره اعالم کردیم 
که کشور عراق هرگز نمی تواند پایگاهی برای نیروهای استکبار باشد 
و از طریق عراق بخواهند جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار 
دهند؛ ما با تمام توان خود برای مقابله با چنین پروژه شومی ایستاده 

ایم و مبارزه می کنیم.
وی تصریح کرد: رابطه و پیوند برادری میان دو ملت ایران و عراق از 
این موضوع عوامل  برای  برخوردار است چرا که  باالیی  بسیار  سطح 
بسیار گسترده ای وجود دارد و هیچ قدرتی نمی تواند در پیوند برادری 

و رابطه مستحکم میان ایران و عراق اخالل ایجاد کند.
والیتی هم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جنبش النجبا در کنار 
سایر مبارزان عراقی توانسته اند داعش را شکست دهند و موجب حفظ 
النجباء همچنان  اند گفت: جنبش  تمامیت ارضی کشور عراق شده 

سربلند و پیشتاز در حمایت از مردم عراق و جبهه مقاومت هستند.
والیتی تاکید کرد: امروز رابطه میان ایران و عراق به عنوان دو ملت 
برادر از سطح بسیار باالیی برخوردار است، کمتر کشوری در جهان 
وجود دارد که به اندازه دو ملت ایران و عراق، مشترکات متعدد داشته 
باشند و علی رغم ۸ سال جنگی که از سوی بیگانگان و رژیم بعث عراق 
بر دو ملت تحمیل شد، روابط میان دو کشور بسیار خوب و سازنده 
است. زمانی که ملت عراق از شر رژیم بعث آزاد شد، توانست با تالش 
های زیاد مقابل بیگانگان بایستد و در مقابل زیاده خواهی های مثلث 
صهیونیسم و ارتجاع ایستادگی کند. ایران و عراق همچنان در کنار 
یکدیگر در جهت تقویت جبهه مقاومت تالش می کنند و در آینده 

شاهد روابط مستحکم تری میان دو ملت خواهیم بود.

آمریکا در مقابله با نیروی 
دریایی سپاه بازنده تمام عیار است

با  رویارویی  صحنه های  در  آمریکایی ها  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
نیروی  ایران در  و والیت مدار ملت  انقالبی، جهادی، غیور  فرزندان مومن، 

دریایی سپاه، مغلوب محض و بازنده تمام عیار بوده اند.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  دریادار  سردار   
اسالمی در بازدید از روابط عمومی کل سپاه، در جمع مدیران این مجموعه 
با اشاره به اهمیت و حساسیت جایگاه، نقش و ماموریت روابط عمومی سپاه 
در خنثی سازی جنگ رسانه ای و عملیات روانی همه جانبه امپراطوری 
رسانه ای سلطه علیه ملت ایران به ویژه نهاد مردمی و انقالبی سپاه، گفت: 
آرایش رسانه ای پیچیده، متنوع، متکثر، کارآمد، فنی و پیشرفته دشمن 
ضد ملت ایران تمرکز ویژه ای را معطوف به  سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و کارکردهای اقتدار آفرین و امنیت ساز آن برای کشور ساخته است که 

نیازمند شناخت عمیق، دقیق و واقعی است.
وی افزود: موضوع کلیدی امروز ما تحول قدرت دفاعی و دستاوردهای عظیم 
انقالب اسالمی و گفتمان مقاومت محور و استکبار ستیز آن است که ایران 
اسالمی را از مرحله بازدارندگی عبور داده و دشمن را منفعالنه به تالش 
اقتدار  این  برابر  بازدارندگی  ایجاد  برای  هراسناک  حال  عین  در  و  جدی 

واداشته است.
سردار فدوی جنگ نرم رسانه ای را مکمل پازل جنگ اقتصادی امروز دشمن 
توصیف و مقطع کنونی را، شرایط جنگ هوشمند قلمداد و تصریح کرد: در 
این کارزار بزرگ و سرنوشت ساز، رسانه های متعهد و رسالت آشنا بایستی 
هوشمندانه و هم افزا عمل کرده و با انعکاس واقعیت ها و ظرفیت های بالنده 
و غنی درونی ، عالوه بر مأیوس ساختن دشمن، روح امید، نشاط، تالش و 

مجاهدت برای پیشرفت و بالندگی کشور در جامعه را ارتقا بخشند.
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دیپلماسی  هزینه  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
ما نباید بر گرده مردم تحمیل شود چرا که 
استقالل، تمامیت ارضی، اقتدار و حیثیت و 

سربلندی ما مدیون مردم است.
رئیس جمهور  دیدار  در  ظریف  محمدجواد 
این  امور خارجه در  ارشد وزارت  با مدیران 
وزارتخانه، گفت: ما برای اینکه در حوزه بین 
دیگران  اجازه  به  نیاز  یابیم  حضور  المللی 
داشته ها،  به  اتکا  با  می توانیم  و  نداریم 
توانمندی ها و مردم خودمان در صحنه بین 
المللی حاضر شویم که این عقبه ای پرقدرت 
و  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی  اختیار  در 

وظیفه سنگین بر عهده ما قرار داده است.
با تبیین سابقه دیرینه و ضرورت بهره  وی 
از دیپلماسی، آن را عنصر غیر قابل  مندی 
انکار در حیات کشورها دانست که به اشکال 
بهره  آن  از  متفاوت  دوره های  در  مختلف 

برداری شده است.
وزارت  در  گفت:  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
که  داریم  چاپار  نام  به  سیستمی  خارجه 
برگرفته از روشی قدیمی است که پیام ها را 
مبادله می کردند و تا امروز نیز که دیپلماسی 
استفاده  آن  از  است  یافته  گسترده ای  ابعاد 

می شود. 
ظریف دیپلماسی را شامل گونه های متنوع 
رسمی، نیمه رسمی، غیر رسمی، اقتصادی، 
و  جانبه  دو  عمومی،  ارزشی،  فرهنگی، 
دنیا  در  اکنون  افزود:  و  برشمرد  چندجانبه 
وجود  دیپلماسی  برای  متعددی  حوزه های 
دارد و همه کشورها ناچار به استفاده از آن 
هستند و هر کشوری از آن استفاده نکند از 

حوزه مهمی از قدرت عقب مانده است. 
وی گفت: اکنون منابع و مراکز قدرت تغییر 
کنار  در  قدرت  منابع  از  دیپلماسی  و  کرده 
نظامی  اقتصادی،  قدرت  مانند  منابع  دیگر 
بتوانیم  اینکه  و  است  داخلی  همبستگی  و 
درونی  منابع  این  کننده  منعکس  به خوبی 

قدرت باشیم خودش منبع قدرت است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: البته دیپلماسی 
می تواند وابسته باشد که حتماً هزینه باالیی 
ندارد و ممکن است دستاوردهای زیادی نیز 
داشته باشد، چون با اتکا بر قدرت خارجی 
انقالب  بزرگ  موهبت  اما  می گیرد،  شکل 
اسالمی برای ایران، مردمی بودن دیپلماسی 

است.
بر مردم  ما متکی  اینکه  بر  تاکید  با  ظریف 
هستیم گفت: هزینه دیپلماسی ما نباید بر 
استقالل،  که  تحمیل شود چرا  مردم  گرده 
تمامیت ارضی، اقتدار، و حیثیت و سربلندی 

ما مدیون مردم است.
که  )ره(  امام خمینی  به کالم  اشاره  با  وی 
مردم، ولی نعمت ما هستند، گفت: به فرموده 
الناس  حق  مردم  رای  رهبری  معظم  مقام 
از حقوق مردم  پاسداری  به  است و موظف 

هستیم.
نباید  مردم  اینکه  بیان  با  امور خارجه  وزیر 
بدهند،اظهار  هزینه  ما  دیپلماسی  برای 
دادند  قدرت  کافی  اندازه  به  مردم  داشت: 
تالش  و  عمل  دیپلماسی  صحنه  در  که 

کمک  و  کم  مردم  هزینه های  از  که  کنیم 
کنیم به معیشت مردم و این دستور کاری 
بوده است که در دولت تدبیر و امید با نظر 
شخص رئیس جمهور مبنی بر اینکه سیاست 
و  اقتصادی  توسعه  کار  کمک  باید  خارجی 
کمک حال پیشرفت کشور باشد هدفی است 
که همکارانم در وزارت امور خارجه این هدف 

را دنبال کرده اند.
ظریف گفت: به نظر بنده باوجود فشارهای 
خارجی دیپلماسی مستقل در کنار مزایای 
سنگین  چالش  یک  دارد  که  بزرگی  بسیار 
دارد که هیچ کس در دنیا دیپلماسی مستقل 

را بر نمی تابد.
مستقل  دیپلماسی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیپلماسی ای است که باید در دریای طوفانی 
روابط بین الملل بتواند با استفاده از موقعیت 
راه  این  و  کند  باز  راه  ویژه،  ظرفیت های  و 
را به جلو ببرد،افزود: راه در برابر دیپلماسی 
مستقل از قبل گشوده نیست راه باید گشوده 

شود و در این راستا تالشی صورت بگیرد.
وظیفه  کرد:  نشان  خاطر  خارجه  امور  وزیر 
همکاران ما در وزارت امور خارجه وظیفه ای 

است  شیرین  بسیار  حال  عین  در  و  دشوار 
هر لحظه از کار ما شیرینی خدمت به مردم 

است.
ظریف تاکید کرد: این خدمت حالوت نوکر 
مردم بودن را دارد و این برای ما بزرگترین 
افتخار است و زمانی که در صحنه بین الملل 
قدرت   ۶ برابر  در  سختی ها  همه  وجود  با 
جهانی می نشینیم و گفتگو می کنیم افتخار 

داریم به هیچکدام از آن ها وابسته نیستیم.
روابط  و  توسعه  ما ضمن  کرد:   تصریح  وی 
خوبی که میخواهیم داشته باشیم، اما وابسته 
نیستیم و با اتکا به مردم این شیرینی را در 
مستقل  که  کردیم  به  تجر خارجی  روابط 

بودن سخت وشیرین است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه حضور رئیس 
گرمی  دل  خارجه  امور  وزارت  در  جمهور 
بسیار مهمی برای همکاران بنده است ،گفت: 
امور  وزارت  از  جمهور  رئیس  حمایت های 
رهبری  معظم  مقام  ای  حمایت ه و  خارجه 
همکاران  سهمگین  د  نبر صحنه  این  در 
ما  هم  امروز  و  کرد  لگرم  د بسیار  را   بنده 

سپاس گزار هستیم.

مردم نباید برای دیپلماسی هزینه بدهند

نیمه اول مرداد  1398 

لزوم به کارگیری سامانه های هوشمند 
و تجهیزات بدون سرنشین در نهاجا

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: بکارگیری سامانه های هوشمند به 
ویژه در حوزه مهمات و همچنین بکارگیری بیش از پیش تجهیزات 
بدون سرنشین، به صورت جدی در دستور کار نیروی هوایی ارتش 

است.
 امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در جشنواره مالک 
اشتر نیروی هوایی ارتش که در هتل نهاجا برگزار شد، اظهار داشت: 
به  کاملی  اشراف  یگان  و  فرمانده  هر  که  است  این  اشراف  از  هدف 
مجموعه زیر دست و توانمندی ها داشته و بتواند برنامه درستی برای 

آینده طراحی کند.
وی ادامه داد: با اشراف اطالعاتی می توان برنامه ریزی درستی برای 
بهتری  و عملکرد  را مشخص  برنامه ها  اولویت های  و  آینده داشت 

داشت.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری در خصوص اهمیت نیروی کار آمد در موفقیت سازمان ها گفت: 
نیروی انسانی کارآمد انقالبی و والیی در نیروهای مسلح بسیار مهم 
و راهبردی است، این نیروهای کار آمد و والیی هستند که می توانند 

موجب موفقیت و تغییر معادالت شوند.



اقتصاد
اخبار

آغاز طرح تأمین مالی جمعی
 در بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از به کارگیری ابزار تأمین مالی 
جمعی در بورس خبر داد و گفت: بسترهای الزم برای ورود سینماها 

به بورس بازار سرمایه را فراهم خواهیم کرد.
شاپور محمدی  در مراسم اختتامیه جشنواره بورس و رسانه با بیان 
اینکه تأمین مالی جمعی از جمله پروژه های سازمان بورس و اوراق 
بهادار است، تأکید کرد: با تصویب شورای عالی بورس امکان تأمین 
مالی به صورت جمعی برای پروژه های مختلف وجود خواهد داشت 
که در این میان تولید فیلم، سریال، محتواهایی فرهنگی و نرم افزارها 

نیز قابلیت این تأمین مالی را خواهند داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه آمادگی پذیرش 
برای محصوالت  اوراق  انتشار  قابلیت  اینکه  دارد ضمن  را  سینماها 
فرهنگی نیز در بازار سرمایه فراهم است که از این طریق قادر خواهیم 
بود در حوزه تأمین مالی محصوالت فرهنگی و رسانه های کشور گام 

های جدیدی برداریم.
از سخنان خود، صحت، دقت و سرعت  محمدی در بخش دیگری 
اطالع رسانی را برای بازار سرمایه حائز اهمیت دانست و خاطرنشان 
کرد: تمامی سرمایه داران می دانند که کارایی بازار سرمایه در کارایی 
و  رسانه  اینکه  شود ضمن  بازار  غنای  به  منجر  تواند  می  اطالعات 
کارایی اطالعات واژه های جدانشدنی از هم بوده و جدایی آنها بی 

معنا است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هر چقدر اخبار مربوط 
به اطالعات شرکت ها و نیز مباحث سیاسی و اقتصادی با صحت، 
دقت و سرعت باال منعکس شود در کشف صحیح قیمت سهام اثرگذار 

خواهد بود.
سرمایه کشف  بازار  حوزه  در  رسانه  کارکردهای  از  یکی  افزود:  وی 
صحیح قیمت بوده و بنابراین مهم است که فرهنگ سازی و آشنایی 
با فرهنگ سرمایه گذاری در بورس تقویت شود. چرا که این یک اثر 
ماندگار، بلندمدت و غیر مستقیم بسیار مهم بر بازار به جای خواهد 

گذاشت.
محمدی یادآور شد: برخی واژه های جدید به تازگی در فرهنگ بازار 
سرمایه واردشده است که ما امیدواریم بورس مملو از واژه هایی شود 
که نشانگر تعامل رسانه ها با ارکان مختلف این بخش از اقتصاد کشور 

است.
همچنین در این مراسم یاسر فالح مدیرعامل شرکت اطالع رسانی 
رشد ۲۰  از جشنواره  دوره  این  داشت:  اظهار  نیز  بورس  و خدمات 
نیز  ها  استان  در  و حتی  است  زده  رقم  را  ای  رسانه  آثار  درصدی 
مشارکت برای حضور در جشنواره بورس و رسانه وجود داشته است 
به نحوی که امروز پیام بازار رسانه به مناطق دور کشور نیز رسیده و 

میزبان آثار رسانه ای از ۱۴ استان کشور بوده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
بر  تأثیری  ملی  پول  از  حذف ۴ صفر 
حاضر  حال  در  گفت:  ندارد،  تورم 
کشور  در  اسکناس  قطعه  میلیارد   ۷
موجود است که با تبدیل ریال به تومان 

به ۳ میلیارد قطعه کاهش می یابد.
نشست  در حاشیه  عبدالناصر همتی   
کار  دستور  با  اقتصادی  کمیسیون 
از پول ملی در  بررسی حذف ۴ صفر 
جمع خبرنگاران، گفت: الیحه حذف ۴ 
توسط  پیش  ماه   ۷ ملی  پول  از  صفر 
بانک مرکزی به دولت ارائه شد و پس 
تصویب  به  نهایتاً  بررسی  و  بحث  از 

رسید.

تشریح  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
دلیل دولت برای تصویب حذف ۴ صفر 
از  صفر   ۴ حذف  افزود:  ملی،  پول  از 
پول ملی پاسخ به عرف است و بانک 
مرکزی درصدد است با تحقق این امر 
آنچه میان مردم رایج است را عملیاتی 
کند، در واقع در حال حاضر ریال در 
استفاده چندانی  روزمره مردم  زندگی 
نمی شود و مردم همواره از واحد تومان 
در مبادالت خود استفاده می کنند، به 
همین دلیل دولت تصمیم گرفت واحد 
پول ملی به تومان تغییر یابد تا پاسخی 
به آنچه در جامعه در جریان است، داده 

شود.
وی افزود: تبدیل هر ریال به تومان ۱۰ 

هزار ریال، یک تومان می شود.
۷۰۰ میلیون اسکناس ساالنه امحاء و 

چاپ مجدد می شود
اشاره  با  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
کمیسیون  در  خود  صحبت های  به 
و  اقتصاددانان  کرد:  اضافه  اقتصادی 
پیرامون  مهمی  مطالب  کارشناسان 
مطرح  ملی  پول  از  صفر   ۴ حذف 
کردند که تمامی آنها درست و به جا 
است اما نیاز است نکاتی در این رابطه 
تشریح شود؛ حذف ۴ صفر برای دولت 
هزینه ای ندارد چرا که هر ساله ۷۰۰ 
میلیون اسکناس امحاء و چاپ مجدد 

می شود.
 ۷ حاضر  حال  در  داد:  ادامه  همتی 

کشور  در  اسکناس  قطعه  میلیارد 
به  ریال  تبدیل  با  که  است  موجود 
قطعه  میلیارد   ۳ به  رقم  این  تومان 
هزینه های  بنابراین  می یابد  کاهش 
چاپ  برای  می توان  را  چاپ  و  امحاء 

پول جدید استفاده کرد.
مسکوکات در کشور از رده خارج شده 

است
در  کرد:  تصریح  مرکزی  بانک  رئیس 
حال حاضر مسکوکات در کشور از رده 
خارج شده است، به گونه ای که ضرب 
سکه  باالترین  که  تومانی   ۵۰۰ سکه 
 ۸۲۰ حدود  است  کشور  در  موجود 
حال  در  بنابراین  دارد  هزینه  تومان 
از  می شود  هر چه سکه ضرب  حاضر 
دور خارج شده و ذوب می شود تا در 

سایر موارد استفاده  شود.
رابطه  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
ارز خارجی ۰.۰۰۰۰۰۸ است  با  ریال 
ملی  پول  رابطه  کشوری  هیچ  در  که 
شکل  باید  ما  نیست.  اینگونه  دالر  با 
را  دالر  با  ریال  رابطه  و  پول  ظاهری 
اصالح کنیم که با حذف ۴ صفر این 

امر محقق می شود.
از چاپ  باید  اینکه  بر  با تأکید  همتی 
اسکناس  اندازه  از  بیش  امحای  و 
جلوگیری شود، گفت: حذف ۴ صفر از 

پول ملی پاسخی به افکار عمومی است، 
در حال حاضر هیچ فردی به چک پول 
۵۰ هزار تومانی که باالترین اسکناس 

کشور است ۵۰۰ هزار ریال نمی گوید.
این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره 
مبنی  کارشناسان  برخی  صحبت های 
بر اینکه حذف ۴ صفر تأثیری بر تورم 
نداشته و در حال حاضر اولویت کشور 
صفر   ۴ حذف  داد:  توضیح  نیست، 
و  ندارد  تورم  بر  تأثیری  ملی  پول  از 
اولویت ما نبوده اما جزو کارهای بانک 

مرکزی است.
ساختار  اصالح  اینکه  بیان  با  همتی 
بانکی شروع شده است، ادامه داد: در 
حال  در  بانک ها  ناترازی  حاضر  حال 
اصالح است و اقدامات مربوط به ادغام 
مسلح  نیروهای  به  وابسته  بانک های 
دیگر  سوی  از  است  انجام  حال  در 
ارز  بازار  ثبات  برای  مهمی  اقدامات 
انجام می شود؛ کنترل واردات و بهینه 
کردن تخصیص ارز از جمله ضرورت ها 
است که بانک مرکزی آنها را به درستی 

پیگیری می کند.
شرایط فعلی زمان مناسبی برای حذف 

۴ صفر از پول ملی است
اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  رئیس 
برای  مناسبی  زمان  کنونی  شرایط 

حذف ۴ صفر از پول ملی است، تصریح 
کرد: از سال ۱۳۵۰ تا امروز ارزش پول 
ملی ایران ۳ هزار و ۵۰۰ برابر کاهش 
یافته است در حالی که باالترین پول 
ما در آن زمان که هزار تومان بود در 
حال حاضر به ۵۰ هزار تومان افزایش 

یافته است.
را  ملی  پول  از  صفر   ۴ حذف  همتی 
پاسخی به انتظار مردم دانست و گفت: 
با تبدیل ریال به تومان مردم راحت تر 
می توانند مبادالت خود را انجام دهند.

حذف ۴ صفر از پول ملی به تصویب 
مجلس نیاز دارد

وی افزود: حذف ۴ صفر از پول ملی در 
حال حاضر تنها در دولت تصویب شده 
دارد،  مجلس  تصویب  به  نیاز  و  است 
اگر نماینندگان به این تقاضای عمومی 
را  آن  ما  دهند  پاسخ  مرکزی  بانک  و 
صورت  این  غیر  در  می کنیم،  اجرایی 

روال موجود ادامه داده می شود.
در  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
یک دوره گذار دو ساله ریال به تومان 
همزمان  تومان  و  ریال  و  شود  تبدیل 
با  مردم  تا  است  موجود  کشور  در 
مشکل روبه رو نشوند ریال به تدریج از 
گردش های مالی حذف شده و تومان 

جایگزین ریال می شود.

حذف ۴ صفر از پول ملی تأثیری بر 
تورم ندارد

گزارش

چین خرید محصوالت کشاورزی 
آمریکا را رسما متوقف کرد

وزارت تجارت چین  اعالم کرد: چین خرید محصوالت کشاورزی 
از ۳  از آمریکا را متوقف می کند و برای واردات خریداری شده 

آگوست به بعد، هیچ حذف تعرفه ای اعمال نخواهد کرد.
خرید  چین  کرد:  اعالم  سه شنبه  روز  چین  تجارت  وزارت   
محصوالت کشاورزی از آمریکا را متوقف می کند و برای واردات 
خریداری شده از ۳ آگوست به بعد، هیچ حذف تعرفه ای اعمال 

نخواهد کرد.  
این اقدام چین جدیدترین دور افزایش تنش ها با آمریکا است و 

تاثیر منفی آن می تواند بازارها را بیش از پیش متالطم کند.
وزارت تجارت چین در بیانیه ای که به صورت آنالین در پایگاه 
چینی  شرکت های  نوشت:  شد،  منتشر  وزارتخانه  این  اینترنتی 

مربوطه خرید محصوالت کشاورزی آمریکا را تعلیق کرده اند.
وضع  برای  ترامپ  دونالد  اقدام  چین،  تجارت  وزارت  بیانیه   در 
تعرفه های ۱۰ درصدی بر ۳۰۰ میلیارد دالر از واردات باقی مانده 
چینی، تخطی جدی از توافق آتش بس تجاری ماه ژوئن بین دو 
کشور خوانده شده است. این وزارتخانه این اقدام را باعث تشدید 

تنش های بین دو کشور دانسته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: ظرفیت بازار چین بسیار زیاد است و 
چشم انداز روشنی برای واردات کیفیت باالی محصوالت کشاورزی 
و  کرده  عمل  خود  وعده های  به  آمریکا  امیدواریم  دارد.  آمریکا 

شرایط الزم برای همکاری دو جانبه را ایجاد کند.
اعالم توقف واردات کشاورزی آمریکا توسط چین، ضربه جدیدی 
به کشاورزان آمریکایی بود که تا اکنون هم از جنگ تجاری بین 
دو کشور، که بیش از یک سال به طول انجامیده است، آسیب 

دیده اند.
تعرفه های  احتماال  اعالم کرد که  همچنین وزارت تجارت چین 
جدیدی بر واردات محصوالت کشاورزی آمریکا وضع خواهد کرد. 
قرار  هدف  را  آمریکا  روستایی  بخش های  از  تعرفه هایی  چنین 
اصلی  آمریکا، حامی  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  می دهند 

ترامپ بودند.

خرید هزار واگن برای ناوگان ریلی 
تا پایان سال

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: بیش از هزار لکوموتیو و واگن و ۴۰ 
هزار تن ریل تولید داخلی تا پایان سال خریداری خواهد شد.

 سعید رسولی اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال، ورود تولیدات 
کامال داخلی به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور، در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، ۶۴ درصد رشد داشت و این روند در ادامه، افزایش 

خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص تولید لکوموتیو 
المللی  ملی و واگن گفت: پس از برگزاری هفتمین نمایشگاه بین 
حمل و نقل ریلی که از لکوموتیو مپ ۲۴ شرکت مپنا رونمایی شد، 
شرکت راه آهن سفارش تولید لکوموتیو را به سازندگان داخلی داد 
ضمن اینکه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که توافقنامه 
آن به ارزش دو هزار میلیارد تومان با سازمان برنامه و بودجه مبادله 
از باری، مسافری و خودکشش  شد، سفارش تولید هزار واگن اعم 
داده شده که بزودی کار تولید آن ها آغاز خواهد شد و به تدریج ظرف 

امسال و سال آینده وارد ناوگان ریلی کشور خواهد شد.
وی درباره تولید ریل ملی هم که پیش از این از خارج وارد می شد، 
از تولید کنندگان خارجی که تقاضای  امروز به یکی  افزود: همین 
فروش ریل به ایران را داشت گفتیم که ما در تولید ریل به خودکفایی 

رسیده ایم و دیگر هیچ ریلی از خارج خریداری نخواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت راه آهن در توضیح این موضوع افزود: ذوب آهن 
اصفهان موفق شده است که ریل ملی را تولید کند و مراحل تست 
آن انجام شده و بخش اول ریل به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ تن تحویل 
شده است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

هم سفارش جدیدی برای خرید ریل ملی داده است.
وی تصریح کرد: راه آهن قرارداد خرید ۴۰ هزار تن ریل را با ذوب 

آهن اصفهان دارد که به تدریج در حال تحویل گرفتن آن است.
رسولی همچنین در ادامه از خودکفایی کشور در تولید ترمز که پیش 
تر با صرف هزینه های ارزی باال از خارج کشور خریداری می شد خبر 
واردات آن  به  بلوک قطار هم که  داد و گفت: در مورد چرخ مونو 
وابسته بودیم اخیرا سه شرکت داخلی اقدام به تولید کرده اند که 
با حمایت راه آهن مراحل تست آن بزودی طی خواهد شد و کشور 

از واردات این محصول کلیدی صنعت ریلی هم بی نیاز خواهد شد.
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تولید ۲۳میلیون تن محصول باغی 
در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۵۰ میلیون تن 
محصوالت باغی، گلخانه ای و سبزی و صیفی در کشور تولید 
می شود، گفت: امسال ۲۳ میلیون تن محصول باغی در کشور 

تولید خواهد شد.
ارقام  معرفی  جشنواره   چهارمین  در  طهماسبی  محمدعلی 
گیاهی اظهار داشت: از ۱۲۲ میلیون تن محصول تولید کشور 
حدود ۵۰ میلیون تن محصوالت باغی، گلخانه ای و سبزی و 

صیفی است.
وی اضافه کرد: امسال ۲۳ میلیون تن محصول باغی و گلخانه 
ای و ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن سبزی و صیفی در فضای باز تولید 

خواهد شد.
در شرایط تحریم، بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های 
صنعت و خدمات وضعیت خوبی دارد هر چند که باغبانی همواره 

با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران نمایشگاهی از محصوالت 
باغبانی است و سلسله کوه های البرز و زاگرس باعث شده حدود 
۴۰۰ اقلیم کوچک و بزرگ در کشور وجود داشته باشد که این 
اقلیم ها زمینه کسب و کارهای پرسودی مثل  تولیدات گلخانه 

ای و تولید بذر را فراهم می کنند.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه بذر هیبرید می تواند دارایی های 
در  زیادی  داد: تالش های  ادامه  کند،  نصیب کشور  را  زیادی 
حوزه تحقیقات باغبانی در چند سال اخیر صورت گرفته و شکل 
گیری موسسه تحقیقات علوم باغبانی، کارآفرینی های زیادی را 
در بخش کشاورزی ایجاد خواهد کرد ضمن آن که فعالیت های 

این موسسه می تواند با بخش کشاورزی توام شود.
وی با بیان اینکه تحقیقات باغبانی می تواند با بخش خصوصی 
عجین شود، تاکید کرد: در عین حال پژوهشکده سبزی و صیفی 

نیاز به توجه بیشتری دارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: از ۴۰ 
پروژه بزرگ صنعت گاز در سال ۹۸ بهره 

برداری شد.
حسن منتظرتربتی در تشریح مهم ترین 
طرح های توسعه ای صنعت گاز ایران در 
حدود  امسال  پایان  تا  گفت:   ۹۸ سال 
۴۰ طرح به بهره برداری می رسند که بر 
این اساس ظرفیت انتقال و توزیع شبکه 
پیک  ویژه  به  فصل سرد  در  کشور  گاز 
مصرف، رشد قابل توجهی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه امسال بهره برداری از ۸۳۰ کیلومتر 
خط لوله فشار قوی در برنامه این شرکت 
قرار دارد، تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی 
انجام شده در قالب اجرای ۱۵ پروژه، خط 
لوله ۵۶ اینچ قطعه دهگالن به میاندوآب 
در مسیر خط لوله نهم سراسری به طول 
۱۲۴ کیلومتر و بیدبلند به اهواز به طول 
قرار  بهره برداری  مدار  در  کیلومتر   ۳۱
 ۳۶ لوله  خط  سه  همچنین  می گیرند، 
اینچ زاهدان به دوراهی دشتک به طول 
به خرم آباد و  ۱۰۸ کیلومتر، کوهدشت 
به  مجموع،  در  ماهشهر  به  عباس  دره 
طول ۸۷ کیلومتر و خطوط لوله ۳۰ تا 
۱۰ اینچ دیگری در سایر مناطق کشور 

به بهره برداری می رسند.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه امسال در 
کنار ساخت خطوط لوله، راه اندازی پنج 
واحد تاسیسات جدید تقویت فشار گاز 
در ۶  یدکی  واحدهای  از  بهره برداری  و 

ایستگاه دیگر در دستور کار قرار گرفته 
 ۲۵ امسال  پایان  تا  کرد:  اظهار  است، 
دستگاه توربوکمپرسور در سطح شبکه 

انتقال گاز ایران راه اندازی خواهد شد.
از  بهره برداری  برنامه  به  اشاره  با  وی 
گاز  فشار  تقویت  تاسیسات  واحد  چهار 
و  کوهدشت  حسینیه،  بیدبلند،  دیلم، 
واحد تکمیلی تاسیسات اهواز در مسیر 
خط لوله ششم سراسری یادآور شد: با 
قطعه  و  ایستگاه ها  این  از  بهره برداری 
شبکه  پایداری  ششم،  لوله  خط  جدید 
انتقال گاز در شمال غرب کشور افزایش 
می یابد، ضمن آنکه شرایط صادرات گاز 

نیز پایدارتر خواهد شد.
به گفته تربتی، امسال در مسیر اتصال 
لوله پنجم به ششم، راه اندازی دو  خط 

واحد یدکی تاسیسات تقویت فشار گاز 
می شود،  عملیاتی  خورموج  و  آب پخش 
سراسری  هشتم  لوله  خط  مسیر  در 
تاسیسات  واحد  دو  راه اندازی  نیز  گاز 
خیرگو  و  ارسنجان  گاز  فشار  تقویت 
در  صفاشهر  ایستگاه  یدکی  واحد  و 
است.  کشور  گاز  صنعت  توسعه  برنامه 
یدکی  واحد  سه  راه اندازی  با  همچنین 
مسیر  در  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات 
کشور،  شرق  شمال  و  شمال  لوله  خط 
پایداری شبکه گاز در شهرهای شمال و 

شمال شرق افزایش می یابد.
از  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جدید  واحد  بهره برداری  و  ساخت 
گاز  صادرات  ایستگاه  اندازه گیری 
در  مخابراتی  شبکه  توسعه  بازرگان، 

خط  سراسری،  ششم  لوله  خط  مسیر 
لوله ارسنجان به کرمان، خط لوله دوم 
یزد و مرحله اول مسیر خط لوله شمال 
و شمال شرق )ری به شاهرود( به عنوان 
مهم ترین پروژه های آماده بهره برداری در 
سال ۹۸ یاد کرد و گفت: توسعه مرکز 
دیسپچینگ در ۴۵۰ نقطه و مرکز جدید 
بهره برداری و ۵ ایستگاه کنترل فشار گاز 
ملی  شرکت  امسال  برنامه های  دیگر  از 

گاز ایران است.
تصریح  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
از طرح های جدید،  بهره برداری  با  کرد: 
برنامه  با  همسو  می شود  پیش بینی 
پارس  در  گاز  تولید  ظرفیت  افزایش 
توزیع  و  انتقال  شبکه  پایداری  جنوبی، 

گاز طبیعی در کشور افزایش یابد.

بهره برداری از ۴۰ پروژه بزرگ 
صنعت گاز در سال ۹۸

نیمه اول مرداد  1398 
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خبر

انعقاد تفاهم نامه با جهاد 
دانشگاهی و وزارت رفاه

با  گفت:  زندانیان  خانواده  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
و  فنی  سازمان  جمله  از  مختلف  نهادهای  و  ها  سازمان 
حرفه ای، شهرداری ها و سرای محالت، جهاد دانشگاهی، 

وزارت رفاه تفاهم نامه هایی منعقد شده است.
ضرورت  بر  تاکید  با  خبرنگاران  جمع  در  باقری،  جبار 
حمایت از خانواده زندانیان گفت:  سازمان زندان ها متولی 
انجام دادند و به  افرادی که عمل مجرمانه  این است که 
به  حکم قانون راهی زندان می شوند  در همه حوزه ها 
بند رها  از  آزادی که  تا روز موعد  امکانات می دهد  آنها 

می شوند.  
باقری با بیان اینکه برای نگهداری زندانی، قانون و سرفصل 
برای  موضوع  این  علیرغم  گفت:  دارد،  وجود  اعتباری 
خانواده ها هیچ پیش بینی نشده است که چگونه تحت 

پوشش قرار گیرند.
ما  گفت:  زندانیان  خانواده  از  حمایت  انجمن  مدیرعامل 
آن  همراه  زندانیان  های  خانواده  زندگی  شقوق  همه  در 
ها هستیم و عمده تکیه انجمن بر حمایت و کمک های 

خیران است.
باقری با اشاره به ضرورت اهمیت مسئله آموزش در میان 
از  انجمن حمایت  اولویت  امسال  گفت:  زندانیان  خانواده 
مسائل  و  مالی  های  حمایت  بر  عالوه  زندانیان  خانواده 

اقتصادی، آموزش همگانی خانواده ها است.
وی افزود: با سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان 
جهاد  محالت،  سرای  و  ها  شهرداری  حرفه ای،  و  فنی 
دانشگاهی، وزارت رفاه تفاهم نامه هایی منعقد شده است.

در ارتباط با صندوق کارآفرینی امید مقرر شده است طبق 
تفاهم نامه ای، ١٠٠ نفر از خانواده زندانیان به شرط وصل 

به بازار کار آموزش ببینند.
باقری افزود: وقتی یک نفر به دلیل رفتار مجرمانه زندان 
می رود، ۳ تا ۴ نفر دیگر که در ارتباط با آن فرد و از اعضای 
خانواده وی هستند، مستعد رفتار مجرمانه می شوند و در 

معرض آسیب قرار می گیرند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت رعایت 
کرامت  فصل  گفت:  قضایی،  منزلت  و  شأن 
قاضی در دستورالعمل کرامت در دست تهیه 

است.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیات 
این  مباحث  کشور،  عالی  دیوان  عمومی 
جلسات را به عنوان یک دکترین، قابل توجه 
دانست و تصریح کرد: باید ظرفیت دیوان عالی 
کشور احیا و به اجرای صحیح قانون در محاکم 

و حسن جریان امور کمک کند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اثربخش 
عالی  دیوان  نظارتی  کارهای  و  ساز  ساختن 
و  مصوب  مشخص،  نامه  آیین  افزود:  کشور، 
برای جلسات هیات عمومی دیوان  کارآمدی 

عالی کشور باید تهیه شود.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود با تاکید بر لزوم موضوع شناسی و واژه 
از پشتوانه  را  امر  این  شناسی توسط قضات، 
کرد:  اظهار  و  دانست  قضایی  کار  مهم  های 
نظرات  از  بهره مندی  برای  فکر  اتاق  داشتن 
به  که  است  موثر  بسیار  مدیریتی  و  حقوقی 
همین منظور در معاونت حقوقی قوه قضاییه 
کارگروه های حقوقی و قضایی را افزایش داده 
مجربی  قضات  نیز  آنها  اعضای  عمده  و  ایم 

هستند که سوابق مدیریتی نیز دارند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت 
جزم علمی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی 
تحول  و  تغییرات  کرد:  خاطرنشان  امور،  در 
در سازمان قضایی کشور و طراحی یک قالب 
متناسب و منطبق با الگوی اسالمی - ایرانی 
پیشرفت که همواره مورد تاکید مقام معظم 
رهبری بوده است، برای رسیدن به تراز قضای 
اسالمی و قضای امیرالمومنین )ع( امری بسیار 

ضروری است.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به تالش هر سه قوه در جهت 
تنقیح قوانین، این امر را برای تقارب آرا بسیار 
و  کارورزی  کرد:  تصریح  و  دانست  ضروری 

دارد  زیادی  اهمیت  قضات  برای  کارآموزی 
زیرا مهارت داشتن، غیر از دانش است. مهارت 
یابی نیازمند نوعی ورزیدگی است که باید در 

میدان کار اتفاق بیفتد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده 
های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی 
با  از قضات دیوان عالی خواست که  کیفری، 
یک کار جهادی، رسیدگی به این پرونده ها 
را روزآمد کنند و با تاکید بر لزوم بازنگاه در 
نوع اعاده دادرسی در قوانین اظهار کرد: اعاده 
دادرسی از حقوق اصحاب دعوا و برای تضمین 
حقوق مردم است اما باید ضابطه و حد یقف 
داشته باشد. بر همین اساس اخیرا کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس که اعضای آن عمدتا 
را  قضایی  دستگاه  به  کمک  انگیزه  و  روحیه 
دارند، موضوع اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ را به 

عنوان بسته کامل مورد بررسی قرار داده اند. 
دیوان عالی هم در قالب یک کارگروه می تواند 
روی این موضوع کار کند تا ما کار کارشناسی 
متقنی را از طریق دیوان در این زمینه دنبال 

کنیم.
رعایت  ضرورت  به  اشاره  با  رئیسی  اهلل  آیت 
شأن و منزلت قضایی، فصل کرامت قاضی در 
اعالم  تهیه  در دست  را  کرامت  دستورالعمل 
کرد و گفت: از نظر ما باید دست قاضی شجاع 
نفوذناپذیر که فقط خدا و قانون را می بیند و 
بدون توجه به اصحاب ثروت و قدرت بر مبنای 
حق و عدل رای می دهد، در مقابل همه مردم 
باال برد و او را مورد تشویق قرار داد. این قضات 
به عنوان چهره های ماندگاری که عدالت را 

نهادینه می کنند باید به مردم معرفی شوند.
لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  رئیس قوه قضاییه در 

عالی  دیوان  سوی  از  الزم  پیشنهادات  ارائه 
کشور برای اصالح نواقص ساختاری یا رفتاری 
در آرای محاکم، خاطرنشان کرد: تمام تالش 
ما آن است که شخص قاضی محترم که محور 
دستگاه قضایی است، از هر جهت تامین شود.

صداوسیما  از  همچنین  رئیسی  اهلل  آیت 
عمومی  هیات  جلسات  برخی  که  خواست 
و  مردم  اطالع  برای  را  کشور  عالی  دیوان 
از  ویژه  به  رویه  آرای وحدت  از  صاحبنظران 
شبکه چهارم سیما که عمده برنامه های آن 

علمی و کارشناسی است، پخش کند.
نشست  این  پایان  در  گزارش،  این  براساس 
که  کشور  عالی  دیوان  قضات  از  چهارتن  از 
حضور  با  دارند،  قضایی  کار  سابقه  سال   ۵۸
رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و 

دادستان کل کشور تقدیر به عمل آمد.

قاضی باید از هر جهت تامین باشد

رئیس سازمان حج و زیارت گفت 
: با موسسه مطوفین حجاح ایرانی 
برای خدمات رسانی به زائران مان 
خوب،  توافقات  تشریق  ایام  در 

متقی و شفافی انجام شده است.
جمع  در  رشیدیان  رضا  علی   
کاروان  های  معینه  و  روحانیون 
افزود:  مکرمه  مکه  در  حج  های 
ها  حوزه  تمام  در  توافقات  این 
اعم از اقامت، تغذیه، حمل و نقل، 
بهداشت، قربانی و راهنمایی زائران 

است.
اولین  برای  وی اظهارکرد: امسال 
مکاتب  با  قرارداد  بندهای  بار 
خدمات دهنده در مشاعرمقدس با 
جزئیات مشخص و به چک لیست 
تبدیل شده و در میدان عملیات به 
طور دقیق توسط نیروهای ایرانی 
کنترل می شود و در صورت تایید 
مربوطه  های  هزینه  آن،  صحت 
تسویه  عربستانی  های  طرف  با 

خواهد شد.
وی عنوان کرد: نمایندگان ایرانی 
در مکاتب ۹ گانه موسسه مطوفین 
در منا و عرفات مستقر هستند تا 
حجاج  اختیار  در  بهتری  خدمت 

قرار گیرد.
به گفته وی مسیرهای حرکت از 
چادرهای منا به سمت جمرات و 
هماهنگی  با  چادرها  به  برگشت 
شده  تعیین  ذیربط  های  دستگاه 
و ساعتهای تردد برای جمرات نیز 
توافق شده و تمامی هماهنگی ها 
روز  مهم  مراسم  دو  اجرای  برای 

عرفه هم به انجام رسیده است.
وی گفت : در واقع تمام تالش ما 
بر این است که شرایط و مقدمات 
خوبی از نظر رفاهی ایجاد کنیم تا 
زائران بتوانند از فرصت حج برای 
زیرا  ببرند  بهره  معنویت  کسب 
هدف از حج فقط یک سفر عادی 
نیست بلکه واجد محتوای دینی و 

معنوی است که باید محقق شود.
وی عنوان کرد: در این راستا سعی 
در  را  خدمات  کیفیت  کنیم  می 
محدودیتها  و  امکانات  محدوده 
حاضر  حال  که  ببخشیم  بهبود 
در  کشورها  سایر  با  مقایسه  در 
و  محدویتها  وجود  با  عرصه  این 

کاستیها سربلند هستیم.
به  اینکه  به  اشاره  با  رشیدیان 
پروازها  وضعیت  مثال  عنوان 
تمامی  امسال  که  رفت  مرحله 
هواپیمایی  شرکت  توسط  آنها 
 ، شده  انجام  اسالمی  جمهوری 
بوده است،  تقدیر  قابل  و  مطلوب 
رایزنی  در حال  اکنون  هم  افزود: 
پروازهای  مدت  کاهش  برای 
با  امید است  برگشت هستیم که 
گرفتن مجوزهای الزم برای اضافه 
کردن چند هواپیمای پهن پیکر، 
حج  از  برگشت  پروازی  جدول 

کوتاهتر شود .

وی از دیگر خدمات را محل اقامت 
مدینه  در  گفت:  و  دانست  زائران 
تالش شد با همه تنگناها هتلهای 
فراهم شود  اسکان  برای  مناسبی 
این  های  هتل  از  بسیاری  زیرا 
ساخت  و  شده  تخریب  شهر 
نشده  انجام  هم  جدید  وسازهای 
و همین محدودیت موجب  است 
شد مدت اقامت حجاج در مدینه 

کاهش یابد.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه 
از  بعد  که  بعد  مدینه  زائران  داد: 
مناسک حج به مدینه مشرف می 
بدانند شرایط هتلهای  باید  شوند 
ظرفیت  حیث  از  ویژه  به  مدینه 
اتاق  موجود  فضای  و  رستوران 
این  در  و  نیست  مکه  کیفیت  به 
باشند  توجیه  قبل  از  باید  مورد 
سفر  انتهای  در  که  خصوص  به 
و خستگی  دلتنگی  مثل  مسائلی 

نیزوجود دارد.

انجام توافقات متقن برای خدمت مطلوب به 
زائران ایران در ایام تشریق

سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
یارانه  حوزه  در  گفت:  زیست  محیط 
باید  که  داریم  را  دنیا  اول  رتبه  انرژی 
و  است  چقدر  ما  انرژی  شدت  ببینیم 
زیستی  محیط  و  اقتصادی  تبعات  چه 

داشته است.
 مسعود تجریشی، معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
آلودگی  موضوع  با  خبری  نشست  در 
شد  برگزار  سازمان  این  در  که   هوا 
در کشور  انسانی  زیست  محیط  گفت: 
طبیعی  زیست  محیط  از  بیشتر  ما 
خیلی  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد 
است  انسانی  فعالیت های  هم  وقت ها 
را تخریب می کنند.  که محیط زیست 
اما خبرنگاران ما در حوزه محیط زیست 
از حوزه محیط زیست طبیعی  انسانی 

اطالعاتشان کمتر است.
تجریشی افزود: امسال اولین سالی است 
درصد  تا ۴  کرده ۳  دولت مصوب  که 
ارزش کاالهای تولیدی که باعث ایجاد 
ذخیره  صندوقی  در  می شوند  پسماند 
شود و از آن صندوق برای حفظ محیط 

زیست سرمایه گذاری شود.
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
تأکید کرد: در  حفاظت محیط زیست 
حوزه  در  مشکالتی  آب  آلودگی  حوزه 
به  نیاز  که  داریم  آفت کش ها  و  سموم 
در  دارد.  بیشتر  مطالبه گری  و  توجه 
حوزه گرد و خاک هم دبیرخانه ای در 
خوبی  فعالیت های  که  داریم  سازمان 

داشته است.
یارانه  حوزه  در  داد:  ادامه  تجریشی 
باید  که  داریم  را  دنیا  اول  رتبه  انرژی 
و  است  چقدر  ما  انرژی  شدت  ببینیم 
زیستی  محیط  و  اقتصادی  تبعات  چه 

داشته است.
تجریشی درباره آالینده ازن نیز گفت: 
هشدارهای  ما  مردم  حوزه سالمت  در 
اما متولی سالمت مردم  را دادیم  الزم 
مشکل  عمده  است.  بهداشت  وزارت 
آلودگی هوا در کشورهای اروپایی بحث 
ازن است. این نشان می دهد که وقتی 
هوا از نظر ذرات معلق تمیز می شود این 
به  خورشید  نور  که  دارد  وجود  امکان 
اتمسفر وارد  راحتی به الیه های پایین 
که  سوخت  باالی  حجم  و  می شود 
باعث  خود  به  خود  می کنیم  مصرف 
سمت  به  شما  های  آالینده  می شود 

ترکیبات جدیدتر همچون ازن برود.  
وی یادآور شد: تا دو سال پیش گازی 
که برای تشخیص ازن به کار می بردیم 
در کالیبره کردن ها مشکل داشته است 
یعنی که آن زمان تشخیص ما مشکل 
که  نیست  این طور  بنابراین  و  داشته 

آالیندگی  بگوییم  قاطعیت  با  بتوانیم 
ازن از دو سال پیش آغاز شده است.  

سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
چند  افزود:  زیست  محیط  حفاظت 
مورد سیاست گذاری باید می کردیم که 
انجام ندادیم. مثل گسترش حمل و نقل 
عمومی و مترو. به مرور زمان استفاده از 
خودروهای شخصی افزایش پیدا کرده 
و استفاده از خودروهای عمومی کاهش 
سیاست  نقص  نشانگر  که  کرده  پیدا 

گذاری ماست.
موارد  از  خیلی  کرد:  تأکید  تجریشی 
خوب شناسایی شده و می دانیم که علل 
اجرایی  اما تصمیم  آلودگی ما چیست 
فیلتر  مصوبه  مثل  می شود  گرفته  که 
دوده، در شورای شهر متوقف می شود.  
مردم  رفتار  نتوانیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
را تغییر دهیم نمی توانیم انتظار کاهش 
آلودگی در شهر تهران را داشته باشیم. 
حجم قابل توجهی مالیات های مربوط 
به محیط زیست می گیریم و مثال فقط 
تومان  میلیارد  باالی ۴٠٠  عسلویه  در 
از  تومان  میلیارد   ١۶٠ ماهشهر  در  و 
در  را  مبلغ  این  باید  گرفته ایم.  صنایع 

رفع آلودگی هزینه کنیم.  
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
کرد:  تصریح  زیست  محیط  حفاظت 
زمینه  این  در  خوبی  بسیار  مصوبات 
بیشتر  مطالبه گری  به  نیاز  اما  داشتیم 
برای اجرای درست این مصوبات هست.

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  تجریشی 
مصوبات  به  دستگاه ها  تمکین  عدم 
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: 
و  است  کرده  وظایف  تقسیم  قانون 
هر  وظایف  حیطه  که  کرده  مشخص 
مجموعه و کل دولت و نظام و حاکمیت 
به چه شکل است. در برخی موارد قانون 
سازمان  رئیس  مثاًل  که  دارد  صراحت 

محیط زیست می تواند مداخله کند. در 
از  بیش  فقط  موضوع مس سرچشمه، 
کالنتری  آقای  شدند.  تلف  دام   ۲۵٠٠
این  اگر  که  کردند  مطرح  دولت  در 
پایان سال ١۳۹۷ حل نشود  تا  مساله 
برای  قانونی  و  حکومتی  حکم  این  از 
نهایتاً  و  می کنم  استفاده  موضوع  رفع 
خودشان کارخانه را به مدت چهار ماه و 
نیم بستند تا با تجهیزات جدید موضوع 

را رفع کنند.
داریم  قانونی  گاهی  اما  داد:  ادامه  وی 
و  است  قانون  که  دوده  فیلتر  مثل 
من  بگوید  کسی  که  نیست  این طور 
شهرداری  خود  ندارم.  اعتقاد  این  به 
اعتقاد  موضوع  این  به  می گوید  هم 
دارد با این حال شورای شهر در بحث 
تخصیص بودجه به آن بودجه نمی دهد. 
انجام  اقدامات  بعضی  می رسد  نظر  به 
نمی شود.  معترض  کسی  اما  نمی شود 
نمایندگان  نمی بینیم  وقت  هیچ  مثاًل 
به  زیستی  محیط  دالیل  به  مجلس 
را  قانون  که  وزیری  استیضاح  مساله 
قانون  یعنی  بیاورند.  رو  نمی کند  اجرا 
کالن  در سطح  هم  همه  و  ندارد  خأل 
وقتی  اما  شود  انجام  کار  می خواهند 
اگر  به بحث نظارت و پایش می رسیم 
ارزیابی نشان بدهد کار انجام نشده فقط 
اگر  و  کنیم  منتقل  وزیر  به  می توانیم 
وزیر آن را انجام ندهد کاری نمی توانیم 
بکنیم. یعنی اهرم های نظارتی ما مثل 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم 

نتوانسته این مساله را رفع کند.  
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست تأکید کرد: باید 
اطالع رسانی را به سطحی برسانیم که 
به مردم هشدار داده شود که خودشان 
مردم  به  اینکه  دارند.  نقش  مساله  در 
بگوییم ازن سرطان زاست کمکی به حل 

مساله نمی کند.  
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  تجریشی 
با  داخل  تولید  خودروهای  مقایسه 
آالیندگی  نظر  از  خارجی  خودروهای 
در  سیاست گذاری  نظر  از  گفت: 
اساساً  آیا  اینکه  و  خودروسازی،  حوزه 
صنعت  پیشران  می تواند  خودروسازی 
کشور باشد به نظر می رسد نتوانسته ایم 
باشیم.  داشته  مناسبی  گذاری  هدف 
با  همزمان  که  کشورهایی  از  بسیاری 
مثل  کردند،  سازی  خودرو  به  شروع 
در حالی  دارند  کره، »صنعت« خودرو 
که ما هنوز »کارخانه« خودرو داریم. در 
نتوانسته  ما   خودروساز   ۹۸-۹۷ سال 
۲٠٠ خودروی تاکسی برای ما تولید و 

جایگزین کند.  
وی ادامه داد: حتی با بانک ها صحبت 
را  قیمت  تفاوت  از  بخشی  که  کردیم 
تأمین  مشکل  یک  پس  کنند.  تأمین 
منابع مالی داشتیم و دیگر اینکه همان 
تومان  میلیون   ۹ خودروساز  زمان 
تاکسی را گران کرد. یک نامه رسمی به 
معاون اول رئیس جمهوری نوشتیم که 
۲٠٠ هزار تاکسی فرسوده داریم و باید 
تاکسی  را  آن  بدهیم ۲٠ درصد  اجازه 
هیبرید وارد کنیم که باک ١٠ لیتری یا 
۲٠ لیتری داشته باشد تا بعداً به بنزینی 
تبدیل نشود. همین هم وقتی به شورای 
سازمان  رفت  زیست  محیط  عالی 
این  نمی توانیم  گفت  بودجه  و  برنامه 
محیط  معاون  کنیم.  تأمین  را  موضوع 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست یادآور شد: در قانون هوای پاک 
آوردیم ١٠ درصد موتورهای تولیدی هر 
کارخانه باید برقی باشد. اما نتوانستیم 
و  کنیم  متقاعد  را  صنعت  وزارت 
مجموعه صنعت توانستند این قانون را 

یک سال به تعویق بیاندازند.  

رتبه اول ایران در یارانه انرژی

خبر

دپو 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رباط کریم

هزار   ۳٠ محموله  توقیف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
لیتری گازوئیل قاچاق در شهرستان رباط کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار  محسن 
پلیس  مأموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  خانچرلی 
دپو کاالی  انبارهای  اجرای طرح شناسایی  در  آگاهی 
آباد  کاظم  صنعتی  شهرک  در  انبار  یک  به  قاچاق، 

مشکوک شدند.
با  از هماهنگی  افزود: مأموران پلیس آگاهی پس  وی 
مقام قضائی وارد انبار موردنظر شده و در بازرسی از آن 

۳٠ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه در 
این رابطه یک نفر نیز دستگیر شد، بیان داشت: ارزش 
ریالی گازوئیل قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۳ 

میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار خانچرلی خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل 
پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی 

شد.

4

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی 
همکاری  پیگیر  گفت:  انتظامی 
شهرداری،  نظیر  هایی  سازمان 
برای  دولتی  موسسات  و  ها  شرکت 
ارائه تسهیالت رفاهی و خدماتی به 

سربازان هستیم.
جلسه  در  مهری  تقی  سردار 
نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون 
شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه 
های  حوزه  در  سربازان  اینکه  به 
خدمات  و  انتظامی  امنیتی،  دفاعی، 
کنند  می  ایفا  بسزایی  نقش  شهری 
مزایای حداقلی  و  با وجود حقوق  و 
شده،  گرفته  نظر  در  آنان  برای  که 
 ۸٠ ماده  اجرای  با  است  ضروری 
از  عمومی،  وظیفه  خدمت  قانون 
ظرفیت های وزارتخانه ها، موسسات 
شهرداری  و  دولتی  های  شرکت  و 
برای ارائه خدمات بیشتر به سربازان 

استفاده شود.
وی ادامه داد: از مسئوالن شهرداری 
خصوص  در  مساعدت  درخواست 
تردد  زمینه  در  تسهیالت  ارائه 
سطح  در  مسلح  نیروهای  سربازان 
با  امیدواریم  و  داریم  را  تهران 
موضوع  نهایی  تصویب  و  مساعدت 
تسهیالتی  بتوانیم  شهر،  شورای  در 
در زمینه کاهش هزینه های رفت و 
از قبیل هزینه مترو و  آمد سربازان 

اتوبوس را فراهم کنیم.
خدمت  قانون   ۸٠ ماده  براساس 
ها،  وزارتخانه  عمومی،  وظیفه 
و  دولتی  های  شرکت  و  موسسات 
شهرداری ها، موظف به ارائه خدمات 
و تسهیالتی نظیر استفاده از ورزشگاه 
ها، قطارها، اتوبوس ها، گردشگاه ها، 
سینما و موزه برای کارکنان وظیفه 

حین خدمت هستند.

پیگیر اجرای قانون ارائه تسهیالت رفاهی و خدماتی به سربازان هستیم انتظامی

بیش از 7 تن مغز گردو و فندق قاچاق در 
بهارستان توقیف شد

فرمانده انتظامی استان، از کشف ۷ تن و ١۸۵ کیلوگرم 
مغز گردو و فندق قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در 

شهرستان بهارستان خبر داد.
سردار محسن خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  گفت:  پلیس،  خبری 
و در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو 
مقادیر زیادی مغز گردو قاچاق را در یک انبار دپو کرده، 
آگاهی  پلیس  مأموران  کار  پیگیری موضوع در دستور 

قرار گرفت.
اطالعاتی  اقدامات  انجام  از  پس  ماموران  افزود:  وي 
شناسایی  را  دپو  محل  نامحسوس،  های  زنی  و گشت 

کردند.
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اخبار

هزینه کار عمرانی در کردستان با بسیاری 

از استان های دیگر قابل مقایسه نیست

کردستان،  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
در  کار  هزینه  توپوگرافی،  به شرایط  توجه  با  گفت: 
کردستان با بسیاری از استان های دیگر، قابل مقایسه 

نیست. 
با  شهرام ملکی در جلسه شورای مسکن استان که 
نبیان معاون وزیر و رییس سازمان  حضور مهندس 
ملی زمین و مسکن برگزار شد، اظهار داشت: تا کنون 
۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر در کردستان به 
بهره برداری رسیده و امیدواریم بتوانیم ۴۹۰۰ واحد 

باقیمانده را نیز تا پایان سال ۹۸ به اتمام برسانیم. 
وی با اشاره به هزینه بر بودن کار عمرانی در کردستان 
به دلیل شرایط توپوگرافی استان، خاطرنشان کرد: در 
بحث بودجه، نیاز استان لحاظ نمی شود و در بحث 
سهم استان، درآمدهای امروز جوابگوی دغدغه های 

استان نیست و با نیازهای ما همخوانی ندارد. 
ملکی در ادامه از رییس سازمان زمین و مسکن کشور 
خواست در بحث ساماندهی مرز باشماق، در مواردی 
که نیازمند تهاتر یا مستندسازی است، شرایط را برای 

استان فراهم کند.

شهردار کرج گفت: نباید اجازه دهیم ساکنان 
بازآفرینی  به طرح  فرسوده نسبت  بافت های 

شهری بی اعتماد شوند.
علی کمالی زاده در صد و پنجاه و ششمین 
با  کرج،  اسالمی شهر  رسمی شورای  جلسه 
اشاره به مشکالتی که در مسیر اجرای طرح 
بازآفرینی شهری وجود دارد، اظهار کرد: در 
ضعیف  اقشار  اغلب  شهر  فرسوده  بافت های 
مشارکت  خواهیم  می  اگر  و  دارند  سکونت 
آن ها در اجرای طرح بازآفرینی شهری بیشتر 
شود، باید حمایت های ویژه ای از آن ها صورت 

بگیرد.
بازآفرینی  طرح  اجرای  در  داد:  ادامه  وی 

صاحبان  به  تومان  میلیون   ۲۰ شهری 
به عنوان ودیعه  واحدهای مسکونی فرسوده 
مسکن داده می شود تا مسکنی اجاره کنند تا 

خانه آنها آماده شود.
وی با اشاره به باال بودن اجاره خانه ها گفت: 
نمی  تومان  میلیون   ۲۰ با  فعلی  شرایط  در 
توان خانه ای اجاره کرد و همین باعث شده 
ساکنان بافت های فرسوده انگیزه کافی برای 
نداشته  بازآفرینی شهری  در طرح  مشارکت 

باشند.
شهردار کرج با بیان اینکه نباید اجازه دهیم 
طرح  به  نسبت  فرسوده  بافت های  ساکنان 
بازآفرینی شهری بی اعتماد شوند، اضافه کرد: 

با  به گونه ای عمل کنیم که شهروندان  باید 
خیال راحت و با اعتماد کامل ملک شان را در 

اختیار مجریان طرح قرار دهند.
با  را  ایده ای  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
سرمایه گذاران مطرح کردیم که مجوز ساخت 
در  فرسوده  بافت  قالب  در  را  سایت  یک 

محدوده حصارک صادر کنیم.
این  در  است  قرار  کرد:  ابراز  کرج  شهردار 
محدوده ۱۰۰ واحد ساخته شود و هر یک از 
این واحدها در اختیار خانواده ای که ملکش در 

بافت فرسوده قرار گرفته قرار بگیرد.
وی گفت: صاحبان واحدها می توانند تا زمانی 
که ملک شان آماده شود در این محل سکونت 

داشته باشد.
این مسئول اضافه کرد: اجرای این طرح گسل 
می  کاهش  را  میان شهروندان  اعتمادی  بی 
دهد و موجب می شود طرح بازآفرینی شهری 

با سرعت بیشتری انجام شود.
شهردار کرج ادامه داد: در تالشیم این طرح را 
طی چند ماه آینده به ثمر برسانیم و به زودی 
شاهد اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت 

های فرسوده کالنشهر کرج باشیم.
استفاده از تراموا در کرج در حال بررسی است

رییس  پیشنهاد  به  ادامه  در  زاده  کمالی 
شورا  گذشته  جلسات  در  تلفیق  کمیسیون 
اشاره  تراموا در شهر  اندازی  راه  در خصوص 
کرد و افزود: این مهم در حال بررسی است 
و پیگیری های الزم در این خصوص صورت 

گرفته است.
به  تراموا  از  بهره گیری  مزایای  جمله  از  وی 
کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و 
صرفه جویی در وقت یاد شهروندان اشاره کرد 
و افزود: خوشبختانه مشکلی در زمینه انجام 
مطالعات امکان سنجی اجرای تراموا در کرج 

وجود نداشته و به نظر می رسد طرح یاد شده 
قابل اجراست.

حضور  عطر  به  )ع(  علی  بهشت  آرامستان 
شهدا معطر می شود

از  برداری  بهره  به  همچنین  کرج  شهردار 
آرمستان بهشت علی )ع( طی روزهای آینده 
اشاره کرد و گفت: در تالشیم تا پیکر مطهر 
یکی از شهدای گمنام را در آرامستان جامع 
بهشت  آرامستان  تا  کنیم  دفن  البرز  استان 

علی )ع( به عطر حضور شهدا معطر شود.

آرامستان  شده  مقرر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیز  گلزار شهدا  عنوان  به  البرز  استان  جامع 
از  تعدادی  اضافه کرد: در حال حاضر  باشد، 
شهدا در مرحله آزمایش دی ان ای هستند تا 
به خانواده هایشان تحویل داده شوند و پس از 
آن مراحل خاکسپاری پیکر آنها صورت گیرد.

این مسئول افزود: با توجه به امکاناتی که در 
آمده  وجود  به  البرز  استان  جامع  آرامستان 
آمادگی  آرامستان در حال حاضر  این  است، 
دفن اموات را دارد و هر روزی که اعضای شورا 
تعیین کنند بهره برداری از آن انجام می شود.

وی با بیان اینکه آرامستان بهشت علی )ع( 
استان  در  عمرانی  کالن  های  طرح  از  یکی 
البرز به شمار می رود، مساحت آن را ۲۲۴ 
آرامستان  این  کرد:  عنوان  و  ذکر  هکتار 
بسیاری از مشکالت زیست محیطی ناشی از 
نزدیکی آرامستان به بافت مسکونی را مرتفع 
می کند و دفن اموات تا دویست سال آینده را 

نیز پوشش می دهد.

امکان راه اندازی تراموا در کرج
 وجود دارد

اخبار

دغدغه بزرگ تولیدکنندگان در 
کردستان تامین منابع مالی است

استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کردستان به بانک ها انتقاد کرد که تسهیالت پرداختی به 
واحدهای تولیدی به نسبت کشور بسیار ناچیز و نزدیک به 

صفر است.
حسین فیروزی در یکصد و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان کردستان با بیان اینکه در استان 
برای سرمایه در گردش  فقط ۸۰ میلیارد تومان تسهیالت 
و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی پرداخت شده است 
افزود: این رقم در قیاس با دیگر استانها و از جمله چهار استان 

برتر در کشور رقمی نزدیک به صفر است.
وی به اعتبار ۵۵ هزار میلیارد تومانی در کشور برای سرمایه 
در گردش و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی اشاره کرد 
و اظهار داشت: چهار استان برتر کشور توانسته اند به ترتیب 
سه هزار و ۵۰۰، سه هزار و ۲۰۰، دو هزار و ۲۰۰ و هزار و 

۸۲۰ میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها دریافت کنند.
ارقام متوجه می شویم که  با نگاهی به این  افزود:  فیروزی 
سهم استان با تسهیالت ۸۰ میلیارد تومانی نزدیک به هیچ 

است و اصال به حساب نمی آید.
معاون اقتصادی استاندار کردستان معرفی۲۳۱ واحد تولیدی 
دریافت  برای  ها  بانک  به  تومان  میلیارد   ۳۳۰ ارزش  به 
تسهیالت در جهت رونق تولید را بسیار کم دانست و گفت: 
تسهیالت  پرداخت  برای  ها  بانک  مدیران  ذهنی  تصورات 
پرداخت  رقم  کمترین  کردستان  که  چرا  شود،  عوض  باید 

تسهیالت را به خود اختصاص داده است.
وی به بیان بررسی محل هزینه کرد تسهیالت بانکی توسط 
واحدهای تولیدی پرداخت و ادامه داد: بازدید های میدانی و 
مشاهدات عینی نشان داده که تسهیالت دریافتی در مسیر 
بیشتر شده  واشتغال  تولید  به  منجر  و  درست هزینه شده 

است.
فیروزی در ادامه سخنان خود بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان 
استان را تامین منابع مالی ذکر کرد و افزود: با اطمینان باید 
گفت فضای کسب و کار و رونق تولید تنها با کمک تسهیالت 

و منابع بانکی تامین می شود.
وی به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب به 
سال رونق تولید اشاره وبرضرورت تحقق این شعار تاکید کرد 
و گفت: همه مسئوالن در همه سطوح موظف به حرکت در 
مسیر تحقق شعار سال هستند و در سال رونق تولید باید به 

این مهم توجه شود.
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تحقیقات جهاددانشگاهی تغییر و تحول عمده ای 

در پیشرفت های علمی کشور ایجاد کرده است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 
گفت: برای ماندگاری جهاددانشگاهی باید دولت توجه ویژه  به 
این نهاد داشته باشد تا بتواند در پیشرفت و آبادانی کشور تاثیر 
گذار باشد و در زمینه تحقیقات دانشگاهی تغییر و تحول عمده 

ای در پیشرفت های علمی ایجاد کند.
با نماینده  شعبان سپهر در دیدار جهادگران جهاددانشگاهی 
سالگرد  نهمین  و  سی  مناسبت  به  که  فقیه  ولی  معزز 
جهاددانشگاهی، صورت گرفت اظهار کرد: در دوران شکوهمند 
کشور شکل  این  در  مختلفی  نهادهای  ایران  اسالمی  انقالب 
گرفته که هر کدام از آنها شاخه ای از شجره طیبه در نظام 
جمهوری اسالمی بوده و از ابتدا تاکنون ثمرات و برکات فراوانی 

به جا گذاشته است. 
وی با اشاره به اینکه یکی از نهادهای انقالبی در کشور، سپاه 
پاسداران است، تصریح کرد: امروز سپاه پاسداران به عنوان یک 
نیروی انقالبی توانسته در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کند 

در واقع سپاه پشتوانه نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 
انقالبی است  از نهادهای  نیز یکی  بیان کرد: جهاددانشگاهی 
که از بدو انقالب و بنا به ضرورت در جامعه توانسته به خوبی 
انجام دهد و در زمینه های فرهنگی، صنعت،  رسالت خود را 
هوا و فضا و پزشکی توفیقات بزرگی را در سطح بین المللی به 

دست آورده است.
سپهر با اشاره به ضرورت فعالیت جهاددانشگاهی در جامعه، 
افزود: جهاددانشگاهی به عنوان نهاد انقالبی برخاسته از تفکر 
پویای انقالب اسالمی است که در حوزه های گوناگون علمی، 
فناوری، دینی و فرهنگی فعالیت دارد و پیشرفت هایی را نیز 

داشته است . 
اخذ  با  است  انقالب  زاییده  که  نهاد  این  کرد:  عنوان  وی 
پشتوانه های مالی می تواند در راه خود که دفاع از راه و طریق 

امام )ره( و مقام معظم رهبری است، موفق باشد . 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 
ذکر کرد: برای ماندگاری جهاددانشگاهی باید دولت توجه ویژه  
به این نهاد داشته باشد تا بتواند در پیشرفت و آبادانی کشور 
تاثیر گذار باشد و در زمینه تحقیقات دانشگاهی تغییر و تحول 

عمده ای در پیشرفت های علمی ایجاد کند.
در  رویان  موسسه  چشم گیر  پیشرفت  به  اشاره  با  سپهر 
جهاددانشگاهی، بیان کرد: جهاددانشگاهی در اوج تحریم های 
ظالمانه نظام جمهوری اسالمی توانسته در زمینه ایجاد صنعت 
موشک، سلول های بنیادی و غیر به خوبی در جامعه خود را 

نشان دهد.
وی با اشاره به هشت بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص امید 
به آینده جوانان، گفت: امید و روحیه انقالبی در جهاددانشگاهی 
کردستان وجود دارد و این مجموعه خوشبختانه توانسته است 
بسیاری از جوانان را در این مسیر سوق دهد.معاون فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بیان کرد: جوانانی 
که در جهاددانشگاهی فعالیت دارند با اخالص و ایثار همچون 
داشتی  چشم  هیچ  بدون  تحمیلی  جنگ  در  که  ایثارگرانی 
برای رضای خداوند جان خود را از دست دادند، برای آبادانی 
به نقش سازنده  با توجه  پایان  ایران تالش می کنند.وی در 
جهاددانشگاهی در ارائه و انجام کارهای پژوهشی اشاره کرد و 

از خدمات علمی این نهاد قدردانی به عمل آورد.

افزایش ۴ برابری درآمد ساالنه 
تفکیک زباله در کرج

برلزوم  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
بازبینی شرح خدمات پیمانکاران خدمات شهری 

و فضای سبز تاکید کرد.
و  صد  دستور  از  پیش  نطق  در  وحیدی  منصور 
اسالمی  و ششمین جلسه رسمی شورای  پنجاه 
شهر کرج گفت: طی چند ماه اخیر با تالش ها 
پیگیری های صورت گرفته، سازمان مدیریت  و 
پسماند موفق به افزایش درآمدهای تفکیک زباله 

شده است.
تومان در  از ۴۵۰ میلیون  این درآمد  افزود:  وی 
ماه به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.
وی در ادامه به کاهش هزینه حمل زباله به مرکز 
دفن زباله حلقه دره هم اشاره کرد و گفت: هزینه 
حمل زباله به این مرکز از ۳۲ هزار تومان برای 
هر تن به ۱۶ هزار تومان کاهش داشته که این 
سازمان  مالی  منابع  در  زیادی  جویی  صرفه  امر 

مدیریت پسماند به همراه دارد.
این عضو شورا ادامه داد: به همت شورای اسالمی 
شهر کرج و با طرحی که ارائه شد، در چهار ماهه 
نخست سال جاری ۷۷۵ هزار تن آسفالت تولید 
کردیم و پیش بینی می شود این مقدار تا پایان 

سال به ۲۰۰ هزار تن نیز برسد.
نائب رییس شورای شهر کرج با اشاره به میزان 
برآورد  گفت:  آسفالت  تولید  هزینه های  کاهش 
درصدی   ۲۵ الی   ۲۰ کاهش   کارشناسان 

هزینه های این بخش است.
خدمات  پیمانکاران  خدمات  شرح  بازبینی  لزوم 

شهری و فضای سبز شهرداری
وضعیت  به  شورا  ورود  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
اظهار  سبز  فضای  و  شهری  خدمات  پیمانکاران 
کرد: از شهردار کرج درخواست دارم شرح خدمات 
پیمانکاران خدمات شهری و فضای سبز مناطق 

بازبینی شود.
فرایند  در  که  همانطور  کرد:  اضافه  وحیدی 
مدیریت پسماند و تولید آسفالت موفق به کاهش 
پیگیری  با  ایم،  درآمد شده  افزایش  و  ها  هزینه 
های الزم می توانیم هزینه های ارائه خدمات به 

شهروندان را نیز کاهش دهیم.
نائب رئیس شورای اسالمی شهر کرج افزود: یکی 
از دستاوردهای مهم شورای پنجم برون سپاری 
خصوصی  بخش  به  ورزشی  اماکن  واگذاری  و 
افزایش  شده  انجام  سپاری  برون  نتیجه  و  است 
و  است  و محالت  مناطق  ارائه خدماتبه  کیفیت 
نوع درآمدزایی در این زمینه نیز با گذشته قابل 

قیاس نیست.

معماری  و  شهرسازی  معاون  ضیائی،  حمید 
شهرداری قزوین، از یکسان سازی گزارشات آماری 
قزوین در  شهرسازی مناطق سه گانه شهرداری 
گیری های  تصمیم  و  برنامه ریزی  انجام  راستای 

درست با استفاده از ابزارهاي آماري خبر داد.
عمومی  روابط  مسئوالن  با  نشست  در  ضیائی 
شهرسازی مناطق سه گانه و کارشناسان سازمان 
سازی  یکسان  محوریت  با  قزوین  شهرداری  فاوا 
مشکالت  بررسی  و  شهرسازی  آماری  گزارشات 
تر  سریع  هرچه  گفت:  زمینه  این  در  موجود 
آماری  گزارشات  ارائه  در  موجود  مشکالت 
شهرسازی  آمارهای  همه  و  حل  باید  شهرسازی 

یکپارچه سازی شود.

های  گزینه  از  برخی  اصالح  بر  تاکید  با  وی 
مغایرت  بررسی  و  سرا  سیستم  در  گزارشگیری 
های آماری شهرسازی گفت: آمار، زیربنای تمام 
فعالیت های یک مجموعه است،  درصورتی که 
نداشته  وجود  مجموعه  در  اطمینان  قابل  آمار 
با  تصمیم گیری ها  و  ارزیابی  برنامه ریزی،  باشد، 
به  است  و حتی ممکن  رو می شود  روبه  مشکل 

مسیرهای غلط منجر شود.
مهمترین  از  یکی  افزود:  مسئول  مقام  این 
بین  شفافیت  رویکرد  شهرداری،  سیاست های 
شهروندان و مدیریت شهری است که خوشبختانه 
در این راستا گام های خوبی از سوی این معاونت 

برداشته شده است.

گزارشات آماری شهرسازی مناطق سه گانه شهرداری قزوین 
یکسازی می شود

گفت:  کردستان،  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
دهد  می  نشان  انقالب  دوم  گام  بیانیه  به  نگاهی 
دارد  قرار  بیانیه  این  بطن  در  جهاددانشگاهی  که 
گام  بیانیه  تحقق  های  راه  از  یکی  معتقدیم  و 
دستاوردهای  و  ها  توانمندی  از  استفاده  دوم 

جهاددانشگاهی است . 
 چیا سهراب نژاد در دیدار جهادگران جهاددانشگاهی 
با نماینده ولی فقیه در کردستان که به مناسبت سی 
و نهمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی برگزار شد، 
اظهار کرد: این نهاد با هدف ایجاد روحیه خودباوری، 
برای انجام فعالیت های شاخص و فاخر در زمینه 
های علمی و فرهنگی در کشور تاسیس شد تا به 
همگان اعالم کند که ما نمونه عملی ما می توانیم 

هستیم . 
گذشته  دهه  چهار  طول  در  افزود :  وی    
جهاددانشگاهی با سیستم گسترده و زنجیره ای در 
کشور، منشا خیر و برکات و اتفاقات بزرگی در زمینه 
های علمی و فرهنگی بوده است و گواه این ادعای ما 
بیانات مقام معظم رهبری است که، بارها در دیدار 
با جهادگران به آن اشاره کرده اند و مهمترین این 
بیانات در  دیدار اخیر ایشان با ائمه جمعه بوده، که 
از جهاددانشگاهی به عنوان مجموعه ای توانمند و 

جوان که باید به آن مراجعه شود نام برده اند.
این  کرد:  بیان  کردستان  جهاددانشگاهی  رییس 
نهاد  این  که  مسیری  دهد،  می  نشان  فرمایشات 
مسیری  پیموده،  گذشته  دهه  چهار  در  انقالبی 
و  است  بوده  آبادانی  و  پیشرفت  جهت  در  درست 
همچنان به سوی قله های توسعه و پیشرفت حرکت 

خواهد کرد.
مجموعه  که  هستیم  معتقد  داد:  ادامه  وی 
و  دفاعی  سیاسی،  اقتدار  نماد  جهاددانشگاهی 

اجتماعی بر مبنای اتکا به توان داخلی و بومی و به 
ویژه باور و امیدواری به جوانان و مجموعه تحصیل 

کرده و دانشمندان است.
و  بحث  در  ما  امروز  نسخه  قطعا  کرد:  تاکید  وی 
شرایط اقتصادی کنونی و تحریم های ناجوانمردانه، 
اتکا به فناوری های دانش بنیان ملی و جوانان است 
. جهاددانشگاهی نمونه عملی است که روز به روز 

مراجعه به آن بیشتر می شود . 
  سهراب نژاد عنوان کرد: برنامه ریزی های گسترده 
ای در طول سالیان گذشته انجام شده که نشان می 
دهد این نهاد علمی در توسعه فناورانه و فرهنگی 
نقش داشته است، نگاهی به بیانیه گام دوم انقالب 
نشان می دهد که جهاددانشگاهی در بطن این بیانیه 
قرار دارد و معتقدیم یکی از راه های تحقق بیانیه 
دستاوردهای  و  ها  توانمندی  از  استفاده  دوم  گام 

جهاددانشگاهی است . 
تصریح  کردستان،  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
کرد: با وجود اینکه در سال های اخیر دولت بیشتر 
به جهاددانشگاهی اعتماد کرده است و هر روز شاهد 
عقد قراردادهای زیاد و مهمی از سوی این نهاد در 
سطح ملی هستیم، اما باز با نقطه مطلوب و جایگاه 

اصلی جهاددانشگاهی فاصله داریم.
وی افزود: این فاصله در جهاددانشگاهی استان ها و 
به ویژه در استان های جوان و نوپایی چون کردستان 
برای جهادگران سخت کرده است، چرا که  را  کار 
ایجاد اعتماد و باور به ویژه برای جامعه دانشگاهی 
سخت و زمان بر است و باید ثابت کنیم که ما در 

کنار جامعه دانشگاهی و نمونه عملی هستیم . 
سهراب نژاد با اشاره به اینکه یکی از مبانی اصلی 
ریزی  برنامه  و  شناسایی  جهاددانشگاهی،  تشکیل 
کرد:  بیان  است،  بوده  کشور  در  ها  خالء  برای 

دنبال  به  باید  ما  که  بینیم  می  امروز  متاسفانه 
باید  این  در حالی است که  و  برویم  ماموریت ها 
این ماموریت ها از پیش در جهاد دانشگاهی تعریف 
شود، چرا که کارنامه این نهاد در زمینه های مختلف 

ملی، پژوهشی و فناورانه درخشان بوده است.
وی ادامه داد: ایجاد اعتماد و سپردن ماموریت ها به 
جهاددانشگاهی در استان هم برای ما به یک چالش 
تبدیل شده است، اما همچنان برای قدم برداشتن 

در راه توسعه استان اعالم آمادگی می کنیم.
بیان  کردستان،  استان  جهاددانشگاهی  رییس    
کرد: برای ورود و موفقیت در پتانسیل های توسعه 
استان از جمله ظرفیت های کشاورزی، نیاز به باور 
برای  خود  امکانات  حداقل  از  و  داریم  حمایت  و 
موفق شدن در ماموریت های محوله استفاده و بهره 

خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: نقش جهاددانشگاهی در حوزه های 

فرهنگی  استان، پررنگ است و برنامه هایی همچون 
مناظرات دانشجویی و طریق جاوید و کرسی آزاد 
اندیشی در دانشگاه ها با هدف ایجاد شور و نشاط 
این  دانشگاهی گواه  اجتماعی در جوانان و جامعه 
از  اینکه یکی  با اشاره به  قضیه است. سهراب نژاد 
اهداف مهم جهاددانشگاهی بررسی و شناخت نیاز 
کنونی جامعه است عنوان کرد: مسئله اشتغال، از 
دغدغه های اصلی مسئوالن و مردم استان کردستان 
است و در این راستا فراهم کردن بستر اشتغال برای 
۲۶۰۰ نفر در استان در قالب مشاغل خانگی از جمله 

اقدامات جهاددانشگاهی است.
آزمون  برگزاری  برای  اعتماد  کرد:  خاطرنشان  وی 
جهادانشگاهی  افتخارات  دیگر  از  سراسری  های 
استخدامی  آزمون  دومین  برگزاری  اکنون  و  است 
بزرگ کشور به این نهاد انقالبی واگذار شده است 

و امیدوارم این اعتماد ادامه یابد.

بهره مندی از دستاوردهای جهاددانشگاهی از راه های تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب است

نیمه اول مرداد  1398 



 ورزشی
خبر

مهم ترین ورزشگاه برای ما 
آزادی است!

مهمترین  داشت:  اظهار  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
تمام  چون  است  آزادی  ورزشگاه  ما  برای  ورزشگاه 
برگزار  اینجا  در  آسیایی  و  برتر  لیگ  ملی،  بازی های 

می گردد.
ایجاد  جهت  در  لیگ  سازمان  دستورالعمل  از  پس 
روز سه  ورزشگاه های کشور،  مناسب  زیرساخت های 
شنبه ۱۵ تیر، مسعود طاهری جعفری بازرس کل امور 
ورزش و جوانان سازمان بازررسی کل کشور و مهدی 
تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ابراهیم شکوری سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال و  انتظار خیر مسئول مدیر 
سامانه هوشمند کنترل تردد ورزشگاه های کشور ضمن 
مجموعه  مدیر  سیف  اهلل  قدرت  با  جلسه  برگزاری 
ورزشی آزادی از برنامه های مرتبط جهت آماده سازی 

این ورزشگاه برای مسابقات لیگ برتر بازدید نمودند.
مسئوالن در این بازدید بیشتر دقایق را صرف بررسی 
امکانات جدید ورزشگاه آزادی کردند و نقاط مختلف 
مربوطه  مسئوالن  سپس  دادند.  قرار  واکاوی  مورد  را 
توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام گرفته در ورزشگاه 
را در اختیار بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان 

بازررسی و رییس فدراسیون فوتبال قرار دادند.
انجام  اقدامات  از  تشکر  با  تاج  مهدی  بازدید  این  در 
برگزاری  برای  آزادی  آمادگی ورزشگاه  بر  شده مبنی 
فوتبال  برتر  لیگ  گفت:  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات 
اما  آغاز شد  موقع  به  تقویم  در فصول گذشته، طبق 
در فصل جاری به دلیل الزامات ایجاد زیرساخت های 
مناسب جهت امنیت و ایمنی تماشاگران، مسابقات به 
تعویق افتاد. امروز قرعه کشی لیگ انجام می شود، اما 

این به منزله آغاز لیگ نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل ما سه الی چهار 
ورزشگاه است که ان شاءاهلل در روزهای آینده مشکالت 
آنها هم رفع و اتمام کار خود را به باشگاه مربوطه و 
سازمان لیگ اعالم می نمایند. مهمترین ورزشگاه برای 
ملی،  های  بازی  تمام  چون  است  آزادی  ورزشگاه  ما 
لیگ برتر و آسیایی در اینجا برگزار می گردد که اگر 
با وجود زیرساخت های جدید مورد بهره برداری قرار 
گیرد، دیگر ورزشگاه ها هم به تبعیت از این ورزشگاه 

آماده خواهند شد.

ادوار  در  ایرانی  کشتی گیر  پرافتخارترین 
تختی  پهلوان  جهان  از  بعد  المپیک  بازی های 
گفت: از کسب طالی المپیک خوشحالم، ولی 
افتخارآفرینی در  اتفاق بزرگ آن شیرینی  این 

زمان و مکان خودش را نداشت.
تایمازوف  آرتور  دوپینگ  تست  شدن  مثبت   
باعث شد  لندن  المپیک ۲۰۱۲  در  ازبکستانی 
مدال طالی وزن ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد این 
بازیها به کمیل قاسمی برسد. مدالی که هر چند 
بعد از هفت سال به آزادکار بااخالق کشورمان 
او  برای  را  تاریخی  و  بزرگ  افتخاری  اما  رسید 

رقم زد.
مدال  یک  و  طال  مدال  یک  داشتن  با  او  حاال 
تختی،  پهلوان  جهان  از  بعد  المپیک،  نقره 
پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی در ادوار مختلف 
جمع  در  و  شود  می  تلقی  المپیک  بازیهای 

بزرگان این رشته قرار گرفته است.
چنین  کسب  رغم  به  قاسمی  کمیل  البته 
طالی  کسب  است  معتقد  همچنان  افتخاری 
المپیک باید در همان زمان برایش مهیا می شد، 
چراکه شیرینی چنین اتفاق تاریخی و ماندگاری 

در همان زمان بسیار بیشتر و جاودانه تر است.
از  قطعا  داشت:  اظهار  رابطه  همین  در  کمیل 
ولی  خوشحالم،  المپیک  طالی  مدال  کسب 
المپیک  سکوی  بر  رفتن  لذت  و  شیرینی  آن 
در همان زمان چیز دیگری است. یعنی همان 
لحظه ای که پرچم پرافتخار ایران به اهتزاز در 
می آید و سرود ملی کشورمان در فضای سالن 
بسیار  مجموع  در  البته  شود.  می  انداز  طنین 
به  سال  هفت  از  بعد  مدال  این  که  خوشحالم 

من رسید. هر چند که هنوز مدال به دست من 
نرسیده و گویا باید یک پروسه دو یا سه ماهه 

اداری را طی کند.
وی با اشاره به اینکه کسب این مدال، جایگاه 
بازیهای  رنکینگ  در  ایران  ورزشی  کاروان 
گفت:  داد،  ارتقاء  هم  را  لندن  المپیک ۲۰۱۲ 
لندن  المپیک  بازیهای  پایان  از  بعد  ایران  تیم 
در رده هفدهم رنکینگ مدالی قرار گرفت، اما 
با این مدال طال به رده دوازدهم ارتقا یافت که 
این عنوان، بهترین نتیجه کاروان ورزشی ایران 

در کل ادوار بازیهای المپیک محسوب می شود.
کشورمان  کشتی  ملی  تیم  بااخالق  آزادکار 
قهرمانی  دنیای  از  رسما  پیش  چندی  که 
به بحث جوایز  خداحافظی کرد، اشاره ای هم 
آن  مابه التفاوت  دریافت  و  المپیک  قهرمانان 
داشت و گفت: من بعد از المپیک ۲۰۱۲ لندن 
با توجه به کسب مدال برنز، ۱۰۰ سکه پاداش 
گرفتم در حالیکه جایزه کسب مدال طالی آن 
تغییر  به  توجه  با  حاال  بود.  سکه  بازیها، ۲۰۰ 
مدالم، امیدوارهستم تا ۱۰۰ سکه باقیمانده را 

هم دریافت کنم.
وی در پایان به خداحافظی از دنیای قهرمانی و 
برنامه های آینده هم اشاره کرد و گفت: کشتی 
از عشق و عالقه خاصی برخوردار است که نمی 
در  را  عمرم  از  سال  شد. ۲۱  جدا  آن  از  توان 
کشتی بودم و جوانی ام در کشتی گذشت. در 
امیدوارم  و  است  کشتی  از  دارم  چه  هر  واقع 
بتوانم به این رشته، ادای دین کنم. البته برنامه 
هایی را در ذهن دارم که در آینده ای نزدیک 

مشخص و اجرایی خواهد شد.

قاسمی: از این افتخار خوشحالم ولی 
شیرینی آن دوران را ندارد

کارشناس والیبال با بیان اینکه 
تیم  سرمربی  صحبت های 
گفت:  است،  پیام  حاوی  ملی 
کوالکویچ نباید احساس تنهایی 
حمایت  باید  ملی  تیم  و  کند 

شود.
آغاز  درباره  کارخانه  مصطفی 
از  المپیک  انتخابی  رقابت های 
پوشان  ملی  بازی  و  جمعه  روز 
فاز  مرحله  این  گفت:  والیبال 
ایران  بازیکنان  برای  جدیدی 

پایان  به  ملت ها  لیگ  است. 
فراموش  را  آن  باید  و  رسیده 
لیگ  در  خوبی  نتیجه  کنیم. 
سطح  نباید  شد.  کسب  ملت ها 
کسب  ببریم.  باال  را  توقعات 
بود.  قبول  قابل  پنجمی  عنوان 
مورد  را  تیم  این  باید  حال 
تشویق قرار دهیم تا آنها را برای 

مسابقات پیش رو مهیا کنیم.
با ذهن المپیکی پیش برویم

کرد:  تأکید  والیبال  کارشناس 

مسابقات مهمی در پیش داریم 
در  حضور  برای  را  تیم  باید  و 
اول  گام  کنیم.  آماده  المپیک 
المپیک  انتخابی  رقابت های 
است که ما باید با ذهن، تمرین 
و مسابقات المپیکی پیش برویم 
چرا که باالترین عیار مدال، مدال 
المپیک است و باید تمام شرایط 
را برای رسیدن به المپیک فراهم 

کنیم.
کار را به »اما و اگر« نکشانیم

سطح  کرد:  تصریح  کارخانه 
المپیک بسیار باال است و ما نیز 
سطح  آن  به  را  چیز  همه  باید 
باید در مسابقات  ابتدا  برسانیم. 
انتخابی موفق شویم. نباید کار را 
به اما و اگر بکشانیم. اگر بتوانیم 
کنیم  صعود  نخست  مرحله  در 
باید این کار را انجام دهیم و آن 
را به مرحله بعد نسپاریم. بازی 
نخست ما مقابل تیم کوبا است. 
چند  تیم  این  که  است  درست 
المللی دور  بین  از محافل  سال 
ای  تجربه  کم  بازیکنان  و  بوده 

دارد اما آنها قدرتی هستند و ما 
باید حواسمان را جمع کنیم. اگر 
بتوانیم بازی اول را خوب شروع 

کنیم بسیار مهم است.
بازی نخست برابر کوبا مهم است

تیم  موفقیت  راز  افزود:  وی 
شروع  ملت ها،  لیگ  در  ملی 
انتخابی  در  بود.  بازی ها  خوب 
المپیک نیز بازی نخست بسیار 
گام  به  گام  باید  و  است  مهم 
باید  نخست  هدف  برویم.  جلو 
انتخابی المپیک باشد  مسابقات 
معطوف  را  خود  تمرکز  تمام  و 
باید  این موضوع کنیم. همه  به 
انجام  خوبی  به  را  خود  وظایف 
و  بازیکنان  فنی،  کادر  دهند. 
این  به عنوان متولی  فدراسیون 
خود  وظایف  شرح  باید  رشته 
میزان  دهند.  انجام  به خوبی  را 
آمادگی ذهنی بسیار مهم است 
تیم  موفقیت  عوامل  از  یکی  و 
ملی به شمار می رود. اگر تمام 
تالقی  یکدیگر  با  عوامل  این 
پیدا کند، خروجی آن موفقیت 

خواهد شد.
ایگور نباید احساس تنهایی کند

در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ملی  تیم  یکشنبه  روز  تمرین 
در  کوالکوویچ  ایگور  والیبال، 
نه  شرایط  از  خبرنگارن  جمع 
ملی صحبت  تیم  چندان خوب 
درباره  کارخانه  مصطفی  کرد. 
صحبت های سرمربی تیم ملی 
گفت:  مسابقات،  اعزام  از  پیش 
کرد.  کمک  کوالکوویچ  به  باید 
کند.  تنهایی  احساس  نباید  او 
حرف هایی  چنین  او  که  زمانی 
مسئوالن  آورد،  می  زبان  به  را 
حرف  این  که  بدانند  باید 
ما  و  است  پیام  حاوی  هایش 
را  تیم  مثبت  جهت  در  باید 
کادر  و  بازیکنان  کنیم.  هدایت 
فنی باید با آرامش به مسابقات 
متولی  که  کسانی  شوند.  اعزام 
والیبال هستند از جمله داورزنی 
و سرپرست فدراسیون جلسه ای 
را با تیم برگزار و سپس آنها را 

راهی روسیه کنند. 

حرف های»کوالکوویچ« حاوی پیام است

خبر

فقط ۶۰ درصد مسیر را
 طی کرده ایم

جدول شماره ده

دبیر: باید مدرس داوری در اتحادیه جهانی 
داشته باشیم

نیازهای  از  رئیس فدراسیون کشتی گفت: یکی 
در  داوری  نماینده  یک  داشتن  ما  کشتی  مهم 

اتحادیه جهانی است.
 نخستین جلسه کمیته داوران فدراسیون کشتی 
عبداله  کشتی  خانه  کنفرانس  سالن  محل  در 
با  که  جلسه  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  موحد 
حضور علیرضا دبیر و حمید سوریان رئیس و نایب 
رئیس، ناصر فروتن رئیس و اعضای کمیته داوران 
گزارشی  فروتن  شد،  برگزار  کشتی  فدراسیون 
رئیس  به  کمیته  این  در  کارها  اجرایی  روند  از 

فدراسیون کشتی ارائه داد.
به جایگاه ویژه  اشاره  با  نیز  سپس علیرضا دبیر 
داوری در کشتی ایران و جهان با تأکید بر اصالح 
آئین نامه کمیته داوران و اجرای عدالت تصریح 
کرد: برای اینکه عدالت در کار انجام شود به دنبال 
این باشید اعضای کمیته که به نظر من باید به 

کمیسیون تغییر کند با نظر جامعه داوری انتخاب 
شوند.

وی گفت: یکی از نیازهای مهم کشتی ما، داشتن 
کشتی  جهانی  اتحادیه  در  داوری  نماینده  یک 

است. باید به دنبال این باشیم هرچه سریعتر یک 
اتحادیه جهانی کشتی داشته  مدرس داوری در 
باشیم تا حق کشتی گیرانمان به راحتی پایمال 

نشود.
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مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان ایران گفت: فقط ۶۰ درصد 
مسیر آماده سازی را طی کرده ایم و ۴۰ درصد راه باقی مانده 
والیبال  تیم  آماده سازی  مسیر  درباره  مهرگان  جواد  است. 
بانوان گفت: ما اردوهای منظمی داشتیم. برنامه را با هماهنگی 
کادرفنی تهیه کردیم و می دانستیم باید چه مسیری را طی 
کنیم. اردوی اسلوونی و تورنمنت کرواسی خیلی مهم بود. 
نتیجه  بودم، هر چند  تورنمنت  این  در  تیم  عملکرد  نگران 
مهم نیست اما برای من مهم بود که ببینم تمرینات ما به 
نتیجه رسیده است یا نه. این که توانستیم عملکرد مثبتی 
داشته باشیم و اتحاد تیمی را به دست بیاوریم، در کنار انجام 
تاکتیک های مختلف برابر حریفان، برای ما بسیار خوب بود. 
برابر چین و ستارگان کنفرانس شرق آمریکا شکست خوردیم 
و درس های مهمی از این دو بازی گرفتیم. این تورنمنت ما را 
امیدوار کرد و همچنین در مسیر آماده سازی به ما درس های 
زیادی داد. وی تاکید کرد: بعد از این تورنمنت ما یک سیکل 
ریکاوری داشتیم زیرا بازیکنان به این موضوع نیاز داشتند. 
دور  از  می کنم  فکر  و  انجام شد  بسیار خوب  ریکاوری  این 
هفته  یک  دوباره  می شود،  آغاز  جمعه  که  تمرینات  بعدی 
تمرین تا قبل از دیدار با کره خواهیم داشت تا به اوج آمادگی 
برسیم. اکنون در اوج آمادگی نیستیم و هفته آینده به اوج 
می رسیم! بعد از ریکاوری، بدن ها را تحت فشار گذاشتیم تا به 
اوج عملکرد برسیم. مطمئنم که بازی های درخشانی از تیم 
ملی بانوان خواهیم دید.مشاور فنی تیم والیبال بانوان یادآور 
انتخابی  با کره جنوبی است؛ این تیم در  اولین مسابقه  شد: 
المپیک درخشید و در حالی که از روسیه ۲ ست جلو بود و 
می توانست به المپیک راه پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداد و 
در رده دوم گروه خود ایستاد. مطمئناً درس های زیادی بازی 
با تیم کره جنوبی یاد می گیریم و چیزهای زیادی نیز به آن ها 
یاد خواهیم داد. در همه مسابقات به دنبال برد هستیم و برابر 
والیبال  از  متاثر  تیم  این  داریم؛  مهم  بازی  یک  هنگ کنگ 
شرق آسیا است اما کیفیت تیم های خوب آن منطقه را ندارد. 
ما مسیر بسیار سختی را داریم تا به هدف خود برسیم ولی 
خوشبختانه برای این مسیر سخت آماده هستیم. کارهایی که 
تا امروز انجام دادیم، ۶۰ درصد مسیر ما بود و ۴۰ درصد از 
مسیر باقی مانده است. هفته بسیار مهمی داریم و با توجه 
تمرینات خوب، اردوهای منظم، انگیزه و آمادگی بازیکنان، 
همچنین  و  داوری  آقای  و  فدراسیون  خوب  حمایت های 
شایستگی مجموعه خیلی امیدوار هستیم تا نتایج خوبی را 
کسب کنیم. هدف ما این است که بهترین عملکرد ممکن را 

داشته باشیم و در نهایت همه به تیم افتخار کنند.

افقی:
1-نقشه جغرافیا- سرشته شده- ضمیر اول

2- تکبر و خودخواهی-قادر- بزرگ ترین پهپاد ایرانی
3- بله روسی- هم عقیده بودن- اهل مرو

4- تکلیف- مقابل آوردن- شعور
آتشفشانی  آذری-کوه  دارند- سیب  آن حضور  در  همگان  که  جایی   -5

ایتالیا
6- هر طبقه از دیوار گلی- از هفت سین- شهر مارکوپولو

7- محل تولد امام زمان ) عج(- ریاضی دان سوئیسی- وسط
8- دشمن سرسخت- بزدل- میانه- دشنام دادن

9- در  و پنجره بناهای  قدیمی- واحد طول انگلیسی- به نرمی رفتار کردن
فرعی-  شرعی  احکام  در  مجتهد  نظر  تلفنی-  ارتباط  کردن  برقرار   -10

خوشگذرانی
11- قطار زیرزمینی- هویج- کتاب مقدس هندو

12- کوهی در مکه- چاالک- نام چند تن از پادشاهان فرانسه بود
13- مرکز- اخوت- خاک سفالگری

14- سبزوار قدیم- رویداد ناگهانی- همسر  فرعون
از  را  ها  هلندی  که  ایرانی  قهرمانی  گشادگی-  عربی-  عطف  حرف   -15

خارک بیرون کرد

عمودی:
نمایشنامه  قرآن-  هفتم  و  هفتاد  سوره  پرواز-  شب  1-پرنده 

شکسپیر
2- پیشتاز لشکر- نمد زین- خوابیده

3- ضمیر غایب- ستمگر- سیستم
در  تعاون  و  انقاق  برای  خوب  اقدامی  هنرپیشه-  لطافت-   -4

جامعه
5- پایبند در دوستی- شهری در استان همدان

6- همسر گزیده- پارچه ابریشمیلطیف- تکرار حرفی
7- برای بیان درد و آزردگی به کار می رود- برابری- گیاه

8- نوعی پارچه پنبه ای- گل آفتابگردان
9- نوعی میمون- پیش قراول- گناه

10- مکان- قاضی- اعشاری
11- به رخ کشیدن نیکویی- بسیار حریص

12- واحد شمارش شتر- دلسردی- غالف شمشیر
عددی  ماهور-  دستگاه  در  ای  گوشه  متالطم-  و  مشوش   -13

مفرد
14- سبزی معطر- نخستین شهید مسلمان- کهن و قدیمی

15- باد مالیم- نامادری- ستاره ای کم نور در دب اکبر

نیمه اول مرداد  1398 

نحوه  فوتبال  فدراسیون  فنی  کمیته  رئیس 
از  دور  را  پایه  فوتبال  تیم های  مربیان  انتخاب 
سلیقه ای  و  شخصی  گیری  تصمیم  هرگونه 

دانست.
مربیان  انتخاب  نحوه  درباره  محصص  مرتضی 
اظهار داشت:  ایران  فوتبال  پایه  تیم های  برای 
کامال  ملی  های  تیم  سرمربیان  انتخاب  روند 

واضح و مشخص است. این مسیر هرگز به شکل 
با تصمیم یک فرد صورت نگرفته و  شخصی و 
کمیته  اعضای  ندارد.  اثر  آن  در  شخصی  نگاه 
فنی در خصوص انتخاب سرمربی تیم های ملی 

مختلف تصمیم گیری می کنند.
رزومه  و  کرد:سابقه  اضافه  فنی  کمیته  رئیس 
مشخص  کامال  ملی  های  تیم  فعلی  سرمربیان 

خصوص  این  در  ابهامی  و  تردید  هیچ  و  است 
وجود ندارد. بررسی های الزم در خصوص این 
سابقه  نیست  درست  و  گرفته  صورت  نفرات 
به سادگی زیر سوال  را  آنها  و همچنین رزومه 

ببریم.
هر  عملکرد  بررسی  در  کرد:  اضافه  محصص 
بخشی باید منصفانه و بر اساس واقعیت قضاوت 

کرد. شکست اساسا اتفاق خوبی نیست اما قطعا 
برنامه های  و  تدارکاتی  بازی  برگزاری  از  هدف 
ما  است.  ضعف  نقاط  شناسایی  سازی  آماده 
قطعا در کمیته فنی میزبان آقای حسین عبدی 
دو  در  به حضور  مربوط  گزارش  و  بود  خواهیم 
تورنمنت ارائه می شود اما نباید کلیت تالش ها 

را نادیده گرفت.

انتخاب سرمربیان تیم های ملی سلیقه ای نیست



استان تهران
گزارش

اولین مانور بزرگ نجات از ارتفاع توسط سازمان آتش 

نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریاربرگزار گردید

صبح روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه نودوهشت اولین مانوربزرگ امداد و 
نجات از ارتفاع جهت ارتقاء سطح دانش علمی و عملی آتش نشانان 
شهریار و استفاده از ابزار مورد نیاز در ساختمان های بلند مرتبه توسط 
با  شهریار  شهردرای  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  پرسنل 
راهور،اورژانس  انتظامی،پلیس  نیروی  فرمانداری،شهرداری،  مشارکت 

در فاز یک اندیشه برگزار شد.
در این عملیات تعداد یکدستگاه نردبان ۳۲ متری،یکدستگاه خودرو 
نجات،دو دستگاه خودرو پیشرو و دودستگاه خودرو آبرسان به استعداد 

۳۶ نفر نیروی عملیاتی شرکت نمودند.

شکست  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
جمهوری  علیه  دشمن  های  توطئه 
امور  وزیر  تحریم  گفت:  ایران  اسالمی 
استیصال  دهنده  نشان  ایران  خارجه 
به  است.  اسالمی  انقالب  دشمنان 
رسانی  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش 
محسنی  انوشیروان  تهران،  استانداری 
بندپی در دومین جلسه شورای اداری 
با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمنان 
اظهار داشت: واقعیت این است که در 
انقالب  پیروزی  از  پس  مقطعی  هیچ 
های  توطئه  مورد  چنین  این  اسالمی 
اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  دشمنان 
سیاسی و روانی قرار نداشتیم. وی بیان 
به  آنان  توطئه های  این  کرد: شکست 
نماد  که  آقای ظریف  که  بوده  گونه ای 
ملت  خواسته های  حقانیت  و  مقاومت 
ایران و مورد وثوق مقام معظم رهبری و 
دولت و ملت می باشد را تحریم کردند 
چرا که توطئه آنها به جایی نرسیده و 
دشمنان  استیصال  از  نشان  اقدام  این 

دارد.

استاندار تهران ادامه داد: وقتی که آنها 
کشتی ایران را توقیف کردند با مقابله 
مواجه  ایران  نظامی  نیروهای  مثل  به 
شدند از همین رو تمام توطئه های آنها 

محکوم به شکست است.
کرد:  عنوان  سپس  بندپی  محسنی 
سرمایه  که  است  این  درون  واقعیت 
اعتماد  و  است  پایین  قدری  اجتماعی 

عمومی به مسئوالن کم شده که باید در 
این زمینه فعال عمل کنیم و آنچه به ما 
بر می گردد در بخش خدمات کیفیت 

و شفافیت بخشی را مالک قرار دهیم.

تحریم وزیر امور خارجه نشان دهنده شکست 
توطئه های دشمنان است

برای  است  معتقد  محمدی  مهدی  سید 
رسیدن به مطلوب مردم برای جلوگیری از 
ارگان  و  مسئوالن  همدلی  باید  کاال  قاچاق 
های مربوطه بیش از پیش شود. به گزارش 
رباط  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط 
کریم، سید مهدی محمدی، مدیرکل ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران در 
ارز که در  نشست کمیسیون قاچاق کاال و 
فرمتانداری شهرستان رباط کریم برگزار شد 
در خصوص حساسیت این شهرستان گفت: 
و  جامعه  روز  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
سیاست هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
برنامه  قالب  و در  تدوین کرده  ارز کشور  و 
های استانی و شهرستانی ابالغ شده است،  
شهرستان رباط کریم از بعد قطب صنعتی 
بودن و داشتن موانع ورودی و خروجی، و هم 
مرزی با ۴ استان هم جوار در جهت تعامل 
بحث  خصوص  در  مشکالت  و  موانع  رفع 
حمایت از تولید، و کاهش و مهار مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، شهرستانی بسیار حساس 

است و نیاز به نگاه ویژه مسئوالن دارد.
وی برای مرتفع شدن کمبود امکانات سخت 
افزاری در سطح شهرستان بیان کرد: به طور 

طبیعی وجود این نقصان کار را برای فرماندار 
در سطح شهرستان مشکل می کند و ما همه 
مساعدت  با  تا  کرد  خواهیم  را  خود  تالش 
نتیجه  تا حصول  مرکز  و  استان  الزم ستاد 

کنار فرماندار شهرستان باقی بمانیم.
پس  شرایط  به  اشاره  با  ادامه  در  محمدی 
از برجام بیان کرد: توفیق جنگ هسته ای 
ادارات  همه  افزایی  هم  و  همدلی  مستلزم 
و ارگان های استانی و حتی کشوری است 
باید  مهم،  این  پیشبرد  برای  راستا  این  در 
که  شود  گرفته  نظر  در  خاصی  اعتبارات 
برای شهرستان رباط کریم در بحث فرهنگی 
تخصیصاتی پیش بینی شده و در حوزه های 
دیگر هم بنا به ضرورت شناسایی الزم انجام 
خواهد شد چرا که برای رسیدن به بهترین 
نتیجه، باید بیشترین تعامل را داشت تا مردم 

بیشترین آسیب را ببینند.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  مدیرکل 
استان تهران درباره آمار مکشوفه در استان 
تهران در مقایسه با سال های گذشته بیان 
به سال گذشته  نسبت  آمار کشفیات  کرد: 
در کل  در سال ۹۶  است.  بسیار چشمگیر 
نیروی  توسط  کشفیات  درصد   ۸۱ کشور 

انتظامی انجام شده است. در سال ۹۷ نسبت 
کشفیات و رسیدگی به پرونده های قضایی 
بر اساس آمار ستاد مرکزی، حدود ۷۳ درصد 
رشد داشته است. چهار ماهه سال جاری نیز، 
با وجود تحریم و این موضوع که واردات به 
به  اما آمار کشفیات نسبت  بوده  کشور کم 

سال گذشته چشمگیر تر بوده اشت.
وی در پایان یادآور شد: با راه اندازی سامانه 

کاال  و  ارز  قاچاق  پیشگیری  مختلف  های 
نقل درون  و  پیوستن سامانه های حمل  و 
به  انبارها  جامع  و  شهری  برون  و  شهری 
شمار،  تردد  های  دوربین  پیمایش  همراه 
و  قاچاق کاال  بگوییم در بحث کاهش  باید 
ارز بسیار خوب ظاهر شده ایم و به طور قطع 
پیشگیری  بستر  در  خوبی  سال   ۹۸ سال 

است.

شهرستان رباط کریم از بعد استراتژیک بسیار
 حائز اهمیت است

گزارش

پیشرفت مطلوب در احداث دو 
بوستان دیگر در صالحیه 

قربانی، شهردار صالحیه: توزیع عادالنه سرانه های شهری از رویکردهای 
مهم مدیریت شهری صالحیه در سال های اخیر است.

 قربانی شهردار صالحیه با اعالم خبر پیشرفت مطلوب در احداث دو 
از  بوستان دیگر در صالحیه گفت: توزیع عادالنه سرانه های شهری 

رویکردهای مهم مدیریت شهری صالحیه در سال های اخیر است.
قربانی با بیان اینکه از سال ۹۳ تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع 

فضای سبز در شهر صالحیه اجرا شده است افزود :
تفرجگاهی  و  سبز  فضای  متر  یک  از  و حصارچوپان  نقاوت  محالت 
بزودی  که  بوستانی  دو  با  اخیر  های  سال  اما طی  نبودند  برخوردار 
بهره برداری می شود،۴ مجموعه تفریحی در مساحت جمعاً ۵۰ هزار 
مترمربع برای تفریح و اوقات فراغت شهروندان این محدوده مورد بهره 

برداری قرار گرفته است .
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مبارزه با قاچاق الزام رونق تولید است

سید مهدی ساداتی در خصوص نخستین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز که با حضور مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری 
تهران، معان سیاسی انتظامی فرمانداری، مدیران ارگان های تابعه، بخشدار 
توصیه  به  بنا  سال ۹۸  کرد:  بیان  شد،  برگزار  ادارت شهرستانی  روسای  و 
رهبری فرزانه سال رونق تولید است. در این راستا یکی از الزامات رونق تولید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و مسائل پس از برجام می طلبد که ما به 
رونق داخلی بیشتر توجه کنیم و توجه به آن را در دستور کار قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به استراتژیک بودن شهرستان رباط کریم درخصوص 
واردات و صادرات درسطح شهرستان عنوان کرد: شهرستان رباط کریم یکی 
از قطب های صنعتی استان تهران است که در شاهراه ارتباطی قرار گرفته 
است. هم جواری با فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، هم مرز بودن با 
چهار استان کشور، تردد روزانه بیش از ۱۳۵ هزار وسیله نقلیه از محورهای 
ورودی و خروجی شهرستان. مجاورت با اتوبان قم- تهران و تهران- ساوه، 
پایتخت مسکن  ایجاد  و  ارتباطی  از شاهراه  استان کشور  به ۱۱  دسترسی 
مهر کشور در شهر پرند این شهرستان را به یکی از حساس ترین مناطق 
استان تهران تبدیل کرده و مسئولیت همه دست اندرکاران مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز دو چندان شده است.مقام عالی دولت در خصوص آمار کاالهای 
مکشوفه اظهار داشت: وجود بیش از ۵ هزار واحد صنفی و بیش از ۲ هزار 
واحد صنعتی در سطح شهرستان نشان می دهدکه حساسیت ما به مقوله 
قاچاق کاال و ارز بسیار حساس است اما با این وجود نسبت به سال گذشته 
انتظامی به همراهی  افزایش کشفیات توسط نیروهای  ما شاهد ۳۰ درصد 
این  دلیل  بودیم.  وی  قضایی  و مجموعه  )عج(  زمان  امام  سربازان گمنان 
رشد قابل توجه در جهت کنترل قاچاق کاال و ارز را پای کار بودن مسئوالن 
به  پاسخگویی  تشکیل جلسات مستمر،  داشت:  اظهار  و  داشت  شهرستانی 
شبهات مسئوالن در سطح شهرستان، نظارت بر مجموعه کارگاه ها در سطح 
شهرستان، استفاده از ظرفیت های موجود در جهت هم افزایی برای برون 
رفت از وضعیت کنونی در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ایجاد گشت های 
متفاوت در فواصل مختلف براساس سیاست های ابالغی دولت همه در کنار 
هم باعث برقراری تعامل بسیار خوبی با مسئوالن ادارات شده که نشان از کار 

مثبتی در سطح شهرستان است.

جلسه تسریع درانجام پروژهای مشارکتی بین 

شهرداری وشرکت عمران اندیشه

به گزارش اتفاق روز به نقل از  روابط عمومی شهرداری اندیشه : حضور 
بهروز کاویانی شهردار شهراندیشه در جلسه مشترک با معاون وزیر راه 
و شهرسازی ومدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
جناب آقای مهندس طاهرخانی وآقای مسلم خانی سرپرست ورئیس 
هیت مدیره شرکت عمران شهراندیشه وآقای صادق  جعفری ریاست 
محترم شورای اسالمی شهر پیرامون پروژه های ۱۰۳۳واحدی مرکز 

شهر اندیشه در شرکت عمران شهراندیشه
کامل  آمادگی  اندیشه  شهر  شهردار  بهروزکاویانی  نشست  دراین 
شهرداری راجهت حمایت از پروژه مذکور وتسهیل امور سرمایه گذاران 

درراستای پیشرفت کاراعالم نمودند.
ازموضاعات دیگر شهرداری دراین نشست پیگیری انجام فضای سبز 
زیرگذر فاز۴واجرای پیاده راه سبز سالمت ازبلوارگلها مورد تاکید قرار 

گرفت.
به  ازشهراندیشه  طاهرخانی  مهندس  آقای  نشست  این  درپایان 
نام  جدید  شهرهای  پیشرودرمیان  جدید  شهرهای  از  یکی  عنوان 
زمینه  دراین  شهراندیشه  وشهرداری  اسالمی  شورای  بردوازهمکاری 

تقدیر وتشکر نمودند.

هماهنگی  معاون  امین  امامی  مهندس 
امور اقتصادی استانداری تهران در حاشیه 
بازدید از شرکت تولیدی ایران یاسا گفت: 
نگاه ها به صناعی تغییر پیدا کرده  نوع 
انجام  با حمایت های  امروز  ما  و صنایع 
شده در حال بروزرسانی هستند و قطعا 
خودباوری و خوکفایی در امر تولید، امری 
حیاتی برای کشور است. مهندس امامی 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  امین 
استانداری تهران با حضور در کارخانه تایر 
سازی ایران یاسا بهمراه جلیلی سرپرست 
و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت 
ریزی  برنامه  معاونت  سرپرست  اشجعی 
رئیس  و  شهریار  فرمانداری  توسعه  و 
شهرستان  تجارت  و  معدن  صعت،  اداره 
فعالیتی،  مختلف  بخشهای  از  شهریاتر 
توانمندی  و  محصوالت  و  تولید  خطوط 

های این کارخانه بازدید بعمل آورد.
امامی  مهندس  گزارش؛  این  بر  بنا 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  امین 
بازدید  این  حاشیه  در  تهران  استانداری 
توسعه  و  ای  حرفه  رویکرد  به  اشاره  با 
ابراز  یاسا  ایران  شرکت  مدیر  محورانه 
این  توسعه  و  رشد  با  امیدواریم  داشت: 
شرکت های ارزشمند و باسابقه درخشان، 
را  ای  منطقه  بازار  داخلی  بازار  بر  عالوه 
نیز در اختیار گرفته که با تالش و همت 
پشتیبانی  و  حمایت  و  تولیدکنندگان 
مسئولین قطعا دست یافتنی خواهد بود، 
لذا این افزایش نرخ ارز و تحریم ها علیه 
ایران خودباوری  ملت جمهوری اسالمی 
خوبی را در بحث خودکفایی برای ما به 

ارمغان داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
تهران با بیان اینکه دولت محترم نگاهی 

دارند  اشتغال  و  تولید  موضوع  به  ویژه 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه نوع نگاه ها 
به صنایع تغییر کرده است و امروز صنایع 
ما در حال بروز رسانی و حرکت بسوی 
استانداردهای روز دنیا هستند و ما نیز در 
مجموعه استانداری تهران با تمام توان به 
این موضوع کمک کرده زیرا رویکرد ما در 
امر رونق تولید، خدمت به تولیدکنندگان 

میباشد.
اینکه  بر  تاکید  با  امین  امامی  مهندس 
نفت  اقتصاد  از  بیشتر  میبایست هر چه 
محور فاصله بگیریم و به تولیدات داخلی 
توجه نماییم تصریح کرد: امروز خودباوری 
که  است  گرفته  شکل  کشور  در  خوبی 
بیرحمانه  های  تحریم  همین  از  ناشی 
دشمنان میباشد و ما در این برهه زمانی 
کوچک  صنایع  به  گذشته  از  بیش  باید 

اهمیت دهیم و صنایع بزرگ و شاخص 
را نیز حمایت کنیم که مشکالتمان روز 
به روز شیب کاهشی تری به خود گرفته 
و در همین راستا از فرمانداری شهرستان 
گذشته  همانند  میخواهیم  شهریار 
را  تولیدی  مشکالت و مسائل واحدهای 

پیگیری و حل نمایند.
وی با بیان اینکه میبایست مشکالت زیر 
ساختی شهرک صنعتی شهریار حل شود، 
صنعتی  شهرک  این  وجود  قطعا  گفت: 
و  بیکاری  نرخ  کاهش  در  بسزایی  تاثیر 
افزایش تولیدات را بهمراه دارد و کمک 
بسیار بزرگی برای صنایع کوچک در این 
شهرستان خواهد بود که با پیگیری های 
پیدا  تحقق  در حال  امر  این  انجام شده 

کردن است.
هماهنگی  معاون  امین  امامی  مهندس 

انتها   امور اقتصادی استانداری تهران در 
با اشاره به برخی مشکالت شرکت های 
تولیدی و کارخانجات مرتبط با بانک ها 
و همچنین وجود بعضی قوانین دست و 
پا گیر در توسعه فضای تولید و اشتغال 
بیان  پاک،  قانون هوای  از جمله مشکل 
داشت: این مشکالت و مسائل ریشه ای را 
نیز استاندار محترم تهران و وزیر محترم 
صمت به جد از راه ها و مبادی مختلف در 
حال پیگیری هستند و با توجه به اینکه 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  امسال 
ریاست  و  است  گرفته  نام  تولید  رونق 
این  در  گری  تسهیل  بر  محترم جمهور 
بزودی  دارند،  فراوانی  تاکیداات  حوزه 
این  برداشته شدن  و  ها  شاهد گشایش 
تولید  از سر راه  قبیل موانع و مشکالت 

خواهیم بود.

خودباوری و خوکفایی در امر تولید، امری حیاتی برای کشور است

آغاز نهضت آسفالت معابر اصلی و فرعی 
منطقه پوئینک

محسن خرمی شریف در این خصوص به خبرنگاران گفت: بخش قابل توجهی 
عملیات  اجرای  به  مربوط  قرچک  شهری  مدیریت  عمرانی  اقدامات  از 
این عملیات در  پیاده روسازی، آسفالت ریزی و جدول گذاری معابر است که 
سطح شهر در حال انجام است.وی افزود: این عملیات باهدف بهبود وضعیت 
منطقه  فرعی  و  اصلی  معابر  در  شهروندان  ایمنی  افزایش  و  خودروها  تردد 
آسفالت  افزایش سطح کیفی  مدیر شهری  است.این  گرفته  پوئینک صورت 
معابر، مخصوصاً در نواحی کم برخوردار را یکی از اهداف مهم شهرداری قرچک 
دانست و تصریح کرد: امیدواریم با اجرای فعالیت های عمرانی در سطح شهر 
و مناطق کمتر توسعه یافته، بتوانیم برای حل مشکالت و معضالت این شهر 

گام های اساسی برداریم.
منطقه  آسفالت ریزی  نهضت  جهادی  طرح  کرد:  خاطرنشان  شریف  خرمی 
پوئینک قرچک با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری می باشد.

شهردار قرچک بیان داشت: نهضت آسفالت و لکه گیری معابر اصلی و فرعی 
مناطق دیگر شهر در راستای توجه به مطالبات مردمی و به منظور رضایت 

شهروندان در حال انجام است.

اولین واکنش فرماندار بهارستان به ایجاد گودال 

بر اثر فرونشست زمین در محله وجه آباد نسیم شهر 
با هدف مهار  بهارستان  : ستاد مدیریت بحران شهرستان  مجتبی خانجانی 
فرونشست زمین در محله وجه آباد نسیم شهر تشکیل می شود . مجتبی 
خانجانی فرماندار بهارستان از تشکیل ستاد مدیریت بحران در اولین دقایق از 

رویت فرونشست زمین در محله وجه آباد نسیم شهر خبر داد .
مجتبی خانجاتی با بیان اینکه در همان لحظات نخست رویت گودال، نیروهای 
امدادی به محل نشست زمین اعزام شدند گفت : شهروندان عزیز از هرگونه 

تجمع و اقداماتی که مانع از انجام عملیات بعدی می شود پرهیز نمایند .
این منطقه خشک شدن  : عمده دلیل فرونشست زمین در  افزود  خانجانی 
چاه های آب و شکستگی زمین بوده است که احتمال تکرار آن در مناطق 

دیگر نیز وجود دارد .

نیمه اول مرداد  1398 

برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان 
شهرستان شهریار

جلسه کاگروه ارد و نان شهرستان شهریار با حضور ابوالفضل پورثانی رئیس 
گروه برنامه ریزی فرمانداری شهریار برگزار شد. 

 جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شهریار با حضور ابوالفضل پورثانی رئیس 
گروه برنامه ریزی فرمانداری، روسا و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط 

در محل فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ در این جلسه پس از ارائه گزارشی از نحوه اجرای مصوبات 
توسط ادارات ذیربط و بیان توضیحاتی در این خصوص، بر نظارت و بازرسی 
مستمر از واحدهای نانوایی مطابق با تصمیمات اتخاذ شده تاکید و در رابطه 
با حل مشکالت مرتبط با حمل و نقل آرد توسط شرکت خلیج فارس بحث و 
بررسی و تبادل نظر شد و همچنین موضوع ساماندهی و رعایت موارد بهداشتی 
و جلوگیری از گران فروشی و کم فروشی و برخورد جدی با متخلفان مطرح 

و مورد تاکید مسئولین حاضر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
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وزیر بهداشت، گفت: ما نباید اجازه بدهیم 
عده ای معدود اعتبار و حیثیت داروسازی 

را زیر سوال ببرند.
و  غذا  معاونین  نشست  در  نمکی،  سعید   
سراسر  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  داروی 
رئیس  دستور  به  توجه  با  افزود:  کشور، 
را  هایی  تیم  اول  روز  از  بنده  جمهور، 
و  دارو  به  یافته  ارز تخصیص  بررسی  برای 
دارو  و  غذا  سازمان  در  پزشکی،  تجهیزات 

مستقر کردم.
وی با اشاره به دوره مدیریت رئیس سابق 
سازمان غذا و دارو، گفت: جایی که رئیس 
سازمان دسترسی به اطاعات ندارد، باید در 

آن سازمان را بست.
رئیس  تغییر  به  اشاره  با  ادامه  در  نمکی 
سازمان غذا و دارو، افزود: کلید راز سر به 
مهر، در جیب یکی دو نفر بود و من آدمی 

نیستم که به عقب باز گردم.
وزیر بهداشت گفت: تعدادی پرونده در این 
حوزه تشکیل شده و دستگاه قضائی در حال 

بررسی است.
وی تاکید کرد: امروز در سازمان غذا و دارو، 
اتفاقات خوبی افتاده است. ما به جمع بندی 
رسیده ایم که سامانه »تی تک« را اصالح 
کرده و آن را از دست نهاد غیر حاکمیتی 

خارج کنیم.
و  کرد  اشاره  پزشکی  تجهیزات  به  نمکی 
پزشکی  تجهیزات  خرید  در  باید  گفت: 
دقت  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  توسط 
بیشتری صورت بگیرد و ما بخشنامه کرده 
نباید  شود،  می  تولید  داخل  در  آنچه  ایم 
قیمت  به  نباید  البته  باشد.  داشته  واردات 

کاهش کیفیت تولید داخل باشد. 
چک  ها  بیمارستان  موجودی  افزود:  وی 
ندهیم تجهیزات پزشکی بی  اجازه  و  شود 
مورد تلنبار شود و اگر کمبودی وجود دارد، 

تامین شود.
اشاره کرد و گفت:  به وضعیت دارو  نمکی 
در مورد دارو اگر کوتاهی رخ دهد، به عنوان 
کوتاه نمی آیم و با دانشگاه مربوطه برخورد 

خواهم کرد.
امور  بهداشت، خواستار شفاف سازی  وزیر 
مربوطه شد و افزود: بعضی همکاران پزشک 
هنوز به تولید داخل ندارند و بعضی ها نیز 
کار خود را می کنند که باید توجیه شوند. 
ما اجازه واردات داروهای مشابه تولید داخل 

را نمی دهیم. 
تاکید  مورد  را  ها  داروخانه  بر  نظارت  وی، 
قرار داد و گفت: گران فروشی در داروخانه 

ها نباید اتفاق بیافتد.

نباید اجازه دهیم عده ای معدود 
اعتبار داروسازی را زیر سوال ببرند

ماشین خوابی پدیده جدیدی در تهران!

اپل جایزه ای با سقف یک میلیون دالر 
در  امنیتی  های  شکاف  کشف  برای 
سیستم عامل خود در نظر گرفته است.

 اپل اعالم کرده یک برنامه جدید برای 
کشف باگهای امنیتی  اعالم کرده است. 
بتوانند   که  افرادی  برنامه  این  طبق 
اس،  او  مک  در  امنیتی  های  شکاف 
تی وی او اس، واچ او اس و آی کلود 
را کشف و فاش کنند ، جایزه ای یک 
میلیون دالری از اپل دریافت می کنند.

هایی  آیفون  کرده  اعالم  شرکت  این 
اختیار  در  رایگان  و  مخصوص  
کارشناسان امنیتی قرار می دهد تا به 
این ترتیب آنها قبل از هکرها باگ های 

امنیتی را فاش کنند.
برنامه کشف شکاف امنیتی در آیفون 

از اوایل هفته گذشته اعالم شده است.
اپل  که  است  باری  نخستین  این  اما 
برنامه کشف شکاف امنیتی در سیستم 
iOS را گسترش می دهد. این برنامه 
ارائه  میالدی   ۲۰۱۶ در  بار  نخستین 

شد.
بتوانند شکاف  که  امنیتی  کارشناسان 
از  غیر  هایی  پلتفرم  در  امنیتی  های 
iOS را شناسایی کنند جایزه ای ۲۰۰ 
البته   کنند.  می  دریافت  دالری  هزار 
کشف  به  دالری  میلیون  یک  جایزه 
گیرد  می  تعلق  امنیتی  های  شکاف 
آنها  از  استفاده  با  کنندگان  که حمله 
به دستگاه  فیزیکی  بدون دسترسی  و 
قادر به نفوذ کامل در آیفون یا آی پد 

هستند.

جایزه یک میلیون دالری اپل برای 
کشف شکاف امنیتی
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 نانو در 15 صنعت رسوخ کرده استفناوری
نانو گفت: در حال  دبیر ستاد توسعه فناوری 
حاضر ۶۰۰ محصول نانو در بازار موجود است 
و ۲۱۷ شرکت دانش بنیان این محصوالت را 

تولید می کنند.
دکتر سعید سرکار در اختتامیه جشنواره نانو 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  در  که  رسانه  و 
برگزار شد، گفت: ما توانستیم با اختالف دو تا 
سه ساله نسبت به کشورهای پیشرو در حوزه 

فناوری نانو به این حوزه نوظهور وارد شویم.
نانو تاکید کرد: در  دبیر ستاد توسعه فناوری 
کلیه  بلکه  تولید  عرصه  به  تنها  نه  ستاد  این 
اقدامات در زنجیره ارزش را برنامه ریزی کرده 

ایم.
سرکار خاطر نشان کرد: ما در ابتدای کار خود 
موقع  همان  ایم؛  بوده  ضعیف  نانو  حوزه  در 
آشنا  نانو  با  دانشگاه ها  اساتید  از  کمی  تعداد 

بودند.
نانو  ستاد  های  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
عنوان کرد: اکنون ۳۷ هزار متخصص نانو در 
مقطع کارشناسی ارشد به باال تحصیل کرده اند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو تاکید کرد: رتبه 
بر  نانو چهارم است. همچنین  کشور درحوزه 
ظهور  و  بروز  زمینه  در  که  گزارشی  اساس 
منتشر  عرصه  این  در  حرکت  و  نانو  فناوری 
شده نشان می دهد ایران در این شاخه حائز 

رتبه ۵ جهانی است.
تولیدات  درصد  اینکه ۲۵  بر  تاکید  با  سرکار 
علمی کشور در عرصه فناوری نانو است، افزود: 
این میزان یک چهارم فعالیت های علمی کشور 

است.
وی گفت: همچنین بالغ بر ۲۵۰ ثبت اختراع 
بین المللی در حوزه نانو را به خود اختصاص 
ثبت  کل  درصد   ۳۰ میزان  این  که  ایم  داده 

اختراعات کشور است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر اینکه 
نانو در ۱۵ صنعت رسوخ پیدا کرده است، بیان 
کرد: اگر صنعت به فناوری نانو توجه نکند بازار 

خود را از دست خواهد داد.
سرکار تاکید کرد: صاحب صنعت شدن در این 

حوزه هدف ماست.
وی گفت: فناوری نانو فناوری است که موجب 
رشد، پویایی و رقابت پذیری بخش های فناوری 
ما  کارخانجات  حاضر  حال  در  ولی  می شود 
اشتهای الزم برای جذب فناوری ها را ندارند و 

این یکی از چالش های ماست.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، اولویت اول ستاد 
نانو را توسعه صادرات ذکر کرد و گفت: براین 
اساس برنامه داریم تا پایان برنامه ده ساله دوم 
ستاد نانو، صادرات را به سالی یک میلیارد دالر 

برسانیم که این نیاز به زیرساخت هایی دارد.
به  نیاز  محصوالت  کرد:صادرات  تاکید  وی 

مهارت و تربیت افراد در این حوزه دارد.
از طراحی و ساخت ۳۰ ماشین آالت  سرکار 
و  داد  خبر  آن  صادرات  و  پیشرفته  صنعتی 

گفت: در حال حاضر ۲۱۷ شرکت تولیدی در 
حوزه فناوری نانو فعالیت می کنند.

سرکار ادامه داد: همچنین ۶۰۰ محصول حوزه 
فناوری نانو به بازار عرضه شده است.

اینکه  بیان  با  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
به  ایران  نانویی  محصوالت  حاضر  حال  در 
کرد:  تاکید  می شود،  صادر  دنیا  کشور   ۴۲
این اطمینان را می دهم که صادرات سنتی به 
سقف خود رسیده هر چند ممکن است رشد 

۱۰ تا ۲۰ درصدی را شاهد باشیم.

مطالعه جدید نشان می دهد قد و وزن 
همراه با هم در زمان تولد می توانند به 
پزشکان در مورد وضعیت سالمت قلبی 

کودک در سنین باالتر کمک نمایند.
سرپرست  استنزفیلد«،  »برایان  دکتر 
پزشکی  دانشکده  از  تحقیق  تیم 
جورجیا، در این باره می گوید: »وزن در 
زمان تولد به ما درباره رشد جنین می 
گوید درحالیکه قد توضیح کامل تری 
هم از رشد جنین و هم خط سیر رشد 

جنین را به ما نشان می دهد.«

)PI( همانند شاخص  پاندرال  شاخص 
توده بدنی، قد و وزن را مورد محاسبه 
قرار می دهد و شاخص درست تری از 
رشد جنین و آینده جنین را ارائه می 
دهد. یافته های این مطالعه نشان می 
دهد میزان PI پایین در زمان تولد باید 
مورد  بایستی  که  خطر  یک  عنوان  به 

توجه قرار گیرد تلقی شود.
مطالعات نشان داده اند بین وزن پایین 
در زمان تولد و مشکالت قلبی و مرگ 

در آینده ارتباط وجود دارد.

در این مطالعه، ۳۷9 نوجوان سالم در 
رده سنی ۱۴ تا ۱8 سال مورد بررسی 
قرار گرفتند. والدین وزن و قد کودک 
شان در زمان تولد را در اختیار محققان 

قرار دادند.
محققان رابطه بین وزن در زمان تولد و 
میزان PI تولد را با ساختار و عملکرد 

بطن چپ در کودکان مطالعه کردند.
بیشترین  پایین   PI داد  نشان  مطالعه 
ارتباط را با فاکتورهای پرخطر مشکالت 

قلبی داشت.

قد و وزن هنگام تولد عامل پیش بینی کننده 
سالمت آینده نوزاد نوشتار

محققان یک شرکت دانش بنیان در 
صدد هستند که آلوگرفت استخوانی 
از  بعد  که  را  بنیادی  سلول  واجد 
قرار می گیرد  استفاده  مورد  پیوند 
این محصول پروسه  تولید کنند  را 

درمان را کاهش می دهد.
بیان الحق، عضو هیأت  دکتر سعید 
شرکت  یک  تولید  مدیر  و  مدیره 
این  در  اینکه  بیان  با  بنیان  دانش 
محصوالت  بنیان  دانش  مجموعه 
تولید  ایمپلنت  و  بی  آلوگرافت 
این محصوالت  کرد:  بیان  می شود، 
انسان  یک  بافتهای  اهدای  از  که 
طی  شده  قلبی  مغزی  مرگ  دچار 
عملیات مهندسی بافت به دست می 
آیند درون بدن یک فرد آسیب دیده 
قرار گرفته و سبب بازگشت زندگی 
طبیعی فرد استفاده کننده می شود.

این  افزود:  تولید  مدیر  این 
محصوالت به زبان ساده لوازم یدکی 
بدن محسوب می شود که در ۴ گروه 
گروه های  در  محصوالت  مختلف 
نظیر  عروقی  و  قلبی  »محصوالت 
»محصوالت  قلبی«،  دریچه های 
پودرهای  نظیر  استخوانی  بافت 
غشایی  »محصوالت  استخوانی«، 

نظیر پوست«، »محصوالت بافت نرم 
نظیر تاندون ها« به تولید می رسند.

بیان الحق خاطر نشان کرد: تولیدات 
سوانح  و  حوادث  در  شرکت  این  
همانند  طبیعی  وقایع  و  بالیا  در  و 
کاربرد  جنگ ها  در  نیز  و  زلزله ها 
بسیار حیاتی دارند و مورد استفاده 

قرار می گیرند.
از  استفاده  روش  به  اشاره  با  وی 
در  ما  گفت:  آلوگرفت  محصوالت 
این مجموعه دانش بنیان٬ بافت های 
مهندسی  عملیات  با  را  شده  اهدا 
جراح  و  پزشک  واسطه  به  بافت 
متخصص در اختیار فرد گیرنده قرار 

می دهیم.
محصول  خصوص  در  الحق  بیان 
این  در  تولید  جدیدی که در حال 
وارد  سال  پایان  تا  و  است  شرکت 
محصول  کرد:  بیان  شود،  می  بازار 
این  تولید  استخوانی  آلوگرافت 
شرکت در واقع یک آلوگرافت فاقد 
هستیم  صدد  در  اما  است  سلول 
بر  عالوه  را  جدیدی  محصول 
با  پایان سال و  تا  محصوالت فعلی 
اداره غذا و دارو  مساعدت مسؤلین 

٬ وارد بازار کنیم.

تسریع فرایند ترمیم استخوانی با 
یک محصول ایرانی گزارش

چاپخانه گل آذین
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