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اتفاق روز را با 
ما دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

با حضور شهردار تهران انجام شد؛

بهره برداری از 
دریاچه باغ هنر

مذاکره موشکی 
غیرقابل قبول است 

ــه  ــان اینک ــا بی ــلح ب ــای مس ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
ــا  ــت: ب ــت، گف ــادی اس ــی  جه ــت دفاع ــای کار  در صنع فض

ــای .... ــه رهنموده ــل ب عم
2

۲۰ درصد تخفیف گمرکی در صورت 
جابجایی کاال از بنادر کوچک
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ایران رتبه اول درمان اعتیاد
4 را دارد

برگزاری آئین افتتاح شبکه 
انتقال پساب تصفیه خانه جهت 

آبیاری فضای سبز شهر پرند

حضور بیگانگان در خلیج فارس را 
نافی امنیت می دانیم

فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه هیــچ کشــوری 
... ایــران امنیــت را در کل منطقــه  نمی توانــد ماننــد 

2

۴هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 
به بازآفرینی شهری اختصاص یافت

ــزار  ــت: ۴ ه ــهری گف ــی ش ــرکت بازآفرین ــل ش مدیرعام
ــی ... ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــان از مناب ــارد توم میلی

3

آزادی نفتکش ایرانی کافی نیست
 و باید خسارت پرداخت شود

رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه آزادی نفتکــش »گریــس-۱« 
بــا حکــم دیــوان عالــی جبــل الطــارق، بــر ضــرورت ....
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ورزشی 6

دوره بلیت کاغذی  تمام شد
رئیــس کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ برتــر تاکیــد کرد 
کــه ایــن ســازمان برنامــه خاصــی بــرای دیــدار افتتاحیــه 
لیــگ نوزدهــم نــدارد. ســعید فتاحــی بــا اشــاره بــه بلیــت 

فروشــی الکترونیکــی در لیــگ نوزدهــم ....
7 4

معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی :

سعید منتظرالمهدی :

اروپایی ها ترامپ و افراد اطراف او را عامالن بحران با ایران می دانند و با ابتکار »عملیات 
سنتینال« امریکا مخالفت می کنند.

سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم »دن دپتریس« منتشر نموده که در 
آن نویسنده معتقد است: ترامپ روابط خود را با تهران متنشج نموده، باعث از بین رفتن 

امنیت در تنگه هرمز شده و اکنون از اروپا می خواهد این بحران را حل کند.
متن کامل مقاله در ادامه آمده است.

علی رغم اظهارات خوش بینانه مایک پمپئو باید گفت که سیاست فشار حداکثری دولت 
ترامپ علیه ایران با شکست مواجه شده است. صادرات نفت خام تهران ممکن است در 
پانزده ماه گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته باشد و دولت این کشور از فروش منابع گرانبها 
جهت کمک به اقتصاد خود محروم شده باشد، اما چکش مالی امریکا تاکنون موفقیتی 
نداشته و جهت سیاست خارجی ایران که هدف عمده تحریم ها بود، تغییر نکرده است.

بر عکس تحریم ها و سیاست فشار حداکثری باعث خشم بیشتر ایران نسبت به سالهای 
گذشته شده است. این واقعیت برای کسانی که دنبال کننده روابط تهران – واشنگتن 
هستند تعجب آور نخواهد بود. در واقع، رفتار اخیر تهران یکی از دالیلی است که بسیاری 

از ناظران خارجی از عملکرد مایک پمپئو انتقاد کرده اند.
باید گفت که سیاست فشار حداکثری مانع از اجرای عملیات دولت ترامپ در خلیج 
فارس است. خلیج فارس همواره مکانی بسیار شلوغ و پر ازدحام بوده است. در طی 
سه ماه گذشته و در پی سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، شش تانکر نفت در 
این منطقه منفجر شده و حداقل دو کشتی توسط نیروی دریایی ایران به اتهام قاچاق 

سوخت توقیف شده است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ماه ژوئیه نفتکش پرچم انگلستان به نام 
»استنو ایمپرو« را در پاسخ به توقیف نفتکش خود توسط مقامات انگلیس در سواحل 

جبل الطارق، توقیف کرده اند.
درگیری  و  داد  قرار  هدف  را  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیمای  ایران  نظامی  نیروهای 
متعارف میان دو کشور تشدید شده است. بنابراین می توان گفت که اکنون رابطه ایران 
و امریکا شدیدا تنش زاست. ابتکاری با هدف تأمین امنیت بیشتر برای ترافیک دریایی 
در خلیج فارس در چنین محیطی احساس می شود. تجارت با ریسک باال سود چندانی 
ندارد و با راه حلی استراتژیک می توان ریسک ها را کاهش داد و شاهد آزادی  بیشتر 
تجارت در تنگه هرمز بود. اختالل در حمل و نقل های نفتی در تنگه هرمز در سطح 
جهان به ویژه کشورهایی که به نفت این منطقه وابسته هستند، احساس شده است. هند  

۶۳ درصد از منابع نفت خام خود را از خاورمیانه تامین می کند.
تقریبا نیمی از نفت خام چین از این منطقه وارد می شود. بیش از ۷۰ درصد منابع مورد 
نیاز شرکت های کره جنوبی از خلیج فارس تامین می شود. ژاپن حدود ۸۰ درصد نفت 

خام مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس وارد می کند.
کل واردات اتحادیه اروپا از این منطقه ۶۵ درصد که شامل منابع طبیعی و سوختی 
است می باشد. با متنشج شدن روابط امریکا و ایران امنیت تنگه هرمز کاهش یافته و 
کشورهایی که به نفت این منطقه وابسته هستند نگران شده و واردات نفت خام به این 

کشورها از منطقه خلیج فارس کاهش یافته است. 
بر اساس گزارش اطالعات انرژی ایاالت متحده آمریکا، واشنگتن در سال ۲۰۰۱، دو 
میلیون و شصد و شصت و چهار هزار بشکه نفت خام از این منطقه وارد می کرد که این 
رقم در سال ۲۰۱۸ به یک میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار بشکه در روز رسیده که 

تقریبا ۴۸ درصد کاهش داشته است.

از  یکی  یمن در عمق خاک عربستان سعودی  مقاومت  پهپادی  بزرگترین عملیات 
میادین نفتی بسیار بزرگ و استراتژیک این کشور را در آتش سوزاند.

نیروهای مقاومت یمن امروز شنبه عملیات گسترده ای را علیه مواضع سعودی و مراکز 
حساس و استراتژیک آن ترتیب دادند. این عملیات به عنوان بزرگترین عملیات پهپادی 

یمن علیه مواضع سعودی در عمق خاک این کشور شناخته می شود.
در همین ارتباط، »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن جزئیات »بزرگ ترین 
عملیات پهپادی«  یمن در عمق خاک عربستان را اعالم کرد. وی اعالم کرد: ارتش 
یمن اعالم کرد با ۱۰ پهپاد تأسیسات نفتی آرامکو عربستان را هدف قرار داد. وی 
گفت: این عملیات در چارچوب عملیات بازدارنده شماره یک انجام شد. سریع ادامه 
داد: در این عملیات حوزه نفتی و پاالیشگاه الشیبه از شرکت های وابسته به آرامکو 
هدف قرار گرفته است. وی همچنین از شرکت های خارجی خواست که از اهداف مهم 

در عربستان سعودی خارج شوند.
یحیی سریع اعالم کرد که وی از تمامی کسانی که در انجام این عملیات گسترده 
سهیم بوده اند، تقدیر می کند. وی عربستان سعودی را تهدید کرد که در صورت 
عدم توقف حمالت به یمن، عملیات های گسترده تری علیه مواضع متجاوزان انجام 
خواهد شد. درهمین حال، سرتیپ »عزیز راشد« معاون سخنگوی نیروهای مسلح یمن 

سخنانی را پیرامون بزرگترین عملیات پهپادی در عمق خاک عربستان مطرح کرد.
وی در این خصوص گفت: پیام عملیات در عمق خاک سعودی این بود که حمله 
نفتی  تاسیسات  گرفتن  قرار  کرد: هدف  تصریح  راشد  بود.  خواهد  امارات  به  بعدی 
عربستان منجر به افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد. وی اظهار داشت: الشیبه که 
هدف عملیات پهپادی قرار گرفت، یکی از مهم ترین تاسیسات نفتی سعودی است. 
این درحالی است که سعودیها نیز چاره ای جز تأیید حمله بزرگ انجام شده توسط 

مقاومت یمن نداشتند و آن را تأیید کردند.
اما سؤالی که هم اکنون اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته اهمیتی است که 
میدان نفتی »الشیبه« دارد؛ میدانی که توسط نیروهای مقاومت یمن هدف قرار گرفت 
استراتژیک  نفتی  میدان  میدان یک  این  که  است  این  واقعیت  آتش سوخت.  در  و 
سعودی است. این میدان در جنوب شرق عربستان سعودی واقع شده است. نکته قابل 
تأمل در خصوص این میدان، این است که الشیبه تنها ۱۰ کیلومتر از مرزهای جنوبی 
با امارات متحده عربی فاصله دارد.این بدان معناست که تهدیدات نیروهای مقاومت 
یمن مبنی بر اینکه هدِف حمله بعدی، امارات متحده عربی است، واقعیت داشته و یک 
بلوف سیاسی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، میدان نفتی و استراتژیک الشیبه در 

۴۰ کیلومتری بخش شرقی شهر ابوظبی امارات متحده عربی قرار دارد.
شرکت نفتی و بزرگ آرامکو عربستان سعودی در سال ۱۹۹۸ تولید نفت در میدان 
الشیبه را آغاز کرد و در سال ۲۰۰۳ این شرکت نفتی به عربستان سعودی این امکان 
را داد تا به وسیله این میدان، با شرکت های جهانی وارد معامله شود. ظرفیت میدان 
نفتی و استراتژیک الشیبه برای تولید نفت روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت است و همین 
موارد موجب شده است تا این میدان نفتی بزرگ و راهبردی، هدف بزرگترین عملیات 

پهپادی نیروهای مقاومت یمن قرار گیرد و در نهایت نیز در آتش بسوزد.

امنیت خلیج فارس زمانی به ثبات می 
با  و  ای  منطقه  درون  نظمی  که  رسد 
تمرکز اولیه بر اعتمادسازی و کم رنگ 
کردن نقش قدرتهای برون منطقه ای 

صورت گیرد.
خلیج  منطقه  که  داشت  توجه  باید 
ژئوپولیتیک  موقعیت  دلیل  به  فارس 
مناطق  از  یکی  خود  ژئواستراتژیک  و 
قرن  از  جهان  حساس  و  مهم  بسیار 
و  انرژی  می شود.  محسوب  گذشته 
امنیت دو موضوع کلیدی و استراتژیک 
و  رود  می  شمار  به  منطقه  این  در 
از  فارس  خلیج   در  امنیتی  ترتیبات 
بین المللی  بازیگران  توجه  دیرباز مورد 

و منطقه ای بوده است.
»بری  رویکرد  با  فارس  خلیج  منطقه 
»مجتمع  از  او  که  تعریفی  و  بوزان« 
 regional( ای«  منطقه  امنیت 
را  دهد  می   )security complex
می توان  یک مجموعه امنیتی نامید. 
این  که  است  این  موضوع  این  دلیل 
و  جغرافیایی  نزدیکی  دارای  منطقه 
الگوی دوستی و دشمنی بین دولتهای 

منطقه است.
منظور از دوستی این است که در روابط 
از  متشکل  طیفی  منطقه  کشورهای 
یا  حمایت  انتظار  تا  واقعی  دوستی 
از  منظور  باشد.  داشته  وجود  حفاظت 
آن  در  که  است  روابطی  نیز  دشمنی 

سوء ظن و هراس حاکم است.
دشمنی  و  دوستی  الگوهای  اگرچه 
در  قدرت  توازن  از  ناشی  ای  اندازه  تا 
منطقه است اما جنبه های تاریخی نیز 
در این الگوها موثر هستند، برای نمونه 
این  فارس  خلیج  اعراب  و  ایران  بین 

جنبه تاریخی ملموس است.
دشمنی  و  دوستی  الگوهای  واقع  در 
گردد  می  ناشی  موضوعات  انواع  از 
بررسی  با  صرفا  را  آنها  توان  نمی  که 
موضوعات  این  فهمید.  قدرت  توزیع 
مرزی،  اختالفات  چون  ای  ویژه  امور 
عالقه به جمعیت های مرتبط از لحاظ 
قومی و همسویی ایدئولوژیک گرفته تا 
روابط  مثل  منفی  یا  مثبت  ارتباطات 
عرب و عجم یا شیعه و سنی را شامل 
می شود.امنیت آنها تا حدود زیادی به 
فقط  و  است  وابسته  بزرگتر  قدرتهای 
یک  برای  تهدیدی  توانند  می  زمانی 
قدرت بزرگ باشند که از مزایای اتحاد 

با قدرت های بزرگتر برخوردار شوند.
امنیتی مجتمع  الگوی  در حال حاضر 
حضور  سبب  به  فارس  خلیج  امنیتی 
قدرت های خارجی و حضور قوی آنها 
با  چنین وضعیتی مواجه شده، الگوی 
امنیت منطقه ای متاثر از الگوی امنیتی 
امنیتی  پویشهای  لذا  و  هاست  قدرت 

نمی  طی  را  خود  عادی  روال  منطقه 
کند.رقابت بین قدرت های بزرگ خود 
به خود باعث تقویت رقابت های منطقه 
امنیتی  الگوی  در  محلی  موجود  ای 
خلیج فارس شده است که به سختی 
می توان این الگو را تغییر داد.تحوالت 
اخیر در منطقه نیز باعث مطرح شدن 
آمریکا،  کشورهای  سوی  از  طرحهایی 
روسیه و انگلیس شده و طرح ایران در 
این زمینه نیز مکررا توسط وزیر خارجه 

ایران مطرح شده است.
ائتالف  مذکور،  طرحهای  میان  از 
خود  به  تری  جدی  جنبه  آمریکایی 
و  آلمان  ژاپن،  اگرچه  است.  گرفته 
فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای 
ولی  اند  نپیوسته  ائتالف  این  به  هنوز 
کشورهای  تا  است  تالش  در  آمریکا 
مدنظر خود را وارد ائتالف کند.مطابق 
ستاد  رئیس  دانفورد  ژنرال  سخنان 
مشترک ارتش آمریکا حمایت از آزادی 
و  هرمز  تنگه  در  دریانوردی  و  تردد 
تنگه باب المندب از اهداف این ائتالف 
است. لذا امنیت تنگه هرمز و تنگه باب 
و  خورد  می  گره  هم  به  نیز  المندب 
تحت کنترل ائتالف آمریکایی قرار می 
این  راه  سر  بر  اختالفات  عمده  گیرد. 
ائتالف و از سوی اروپایی ها در ارتباط 
میزان  و  ائتالف  فرماندهی  بحث  با 
اختیارات آمریکا است. در واقع اروپایی 
ها نمی خواهند ائتالف تبدیل به نیروی 
صرف آمریکا جهت تقابل با ایران درآید.

بر همین اساس بود که حتی انگلیس 
زمانی که اعالم کرد در ائتالف مذکور 
مشارکت می کند و بر حفظ برجام و 
فاصله سیاستهای لندن از واشنگتن در 
خصوص ایران تأکید کرد. از سوی دیگر 
فرانسه وآلمان خواهان آن هستند که 
به دست گرفته و  را  ابتکار عمل  خود 
ائتالفی  آمریکا،  تالش های  موازات  به 

اروپایی تشکیل دهند.
در بیانیه ای که سنتکام)ستاد فرماندهی 
در  آمریکا(  متحده  ایاالت  مرکزی 
هدف  کرد  صادر  ائتالف  این  خصوص 
از عملیات مذکور تقویت ثبات دریایی، 
در  تنش زدایی  و  امن  عبور  تضمین 
آب های بین المللی در تنگه هرمز، تنگه 
باب المندب و دریای عمان است. در این 
بیانیه آمده است این چارچوب امنیتی-

دریایی کشورهای عضو را به اسکورت 
شناورهای خود مقدور کرده حال آنکه 
راستای  در  مزایای همکاری  از  را  آنها 
نظارت  و  آگاهی  بهبود  و  هماهنگی 
می  می کند.مالحظه  برخوردار  دریایی 
شود بر اساس این بیانیه، امنیت خلیج 
)خلیج  المندب  باب  امنیت  به  فارس 
عدن و دریای سرخ( پیوند می خورد و 

در تالش است یکپارچگی امنیتی بین 
آنها رقم بخورد که از سویی باعث می 
ائتالف  وارد  بیشتری  کشورهای  شود 
شوند و از سوی دیگر سویه صرف ضد 
ایرانی را القا نکند. از اینرو است که مثال 
ژاپن علیرغم مخالفت با حضور در خلیج 
فارس اما از اعزام کشتی به باب المندب 
خبر می دهد؛ یعنی در عین اینکه می 
با  اش  نفتی  و  تجاری  روابط  خواهد 
نیفتد در عین حال در  به خطر  ایران 
چارچوب امنیتی آمریکا بازی می کند.

این  مسأله  این  دیگر  دلیل  مهمترین 
است که امنیت مناطق مذکور در یک 
به هم پیوستگی امنیتی به سیاستهای 
منطقه ای ایران و به موضوعاتی چون 
یمن گره بخورد.بیانیه نشان می دهد 
موضوع خلیج فارس و امنیت آن نسبت 
تر« می شود  المللی  به گذشته »بین 
و بازیگران بیشتری در آن دخیل می 
شوند که مشروعیتی نیز برای حضور به 

دست آمده است.
اخیر  روزهای  در  که  دیگری  طرح 
آمریکایی  ائتالف  تشکیل  با  همزمان 
مطرح شد طرح روسیه بود که تفاوت 
که  است  نقشی  آمریکایی  طرح  با  آن 
برای قدرتهای فرامنطقه ای قائل است.

برای  »نظارتی«  نقش  روسیه  طرح 
و  است  قائل  ای  فرامنطقه  قدرتهای 
که  است  این  خواستار  کرده  اعالم 
خود  کشورهای  توسط  منطقه  امنیت 
منطقه با »نظارت« قدرتهای فرامنطقه 
از  طرح  این  اگرچه  شود.  تأمین  ای 
ولی  بوده  مطرح  روسها  توسط  دیرباز 
به  واکنشی  کنونی  زمان  در  آن  طرح 
طرحهای آمریکایی و انگلیسی است.به 
این طرح شبیه طرحی  نظر می رسد 
 ۵۹۸ قطعنامه  چارچوب  در  که  باشد 
شورای امنیت مطرح شد. در چارچوب 
مهار  منظور  به  و  قطعنامه  این  بند ۸ 
فارس،  خلیج  در  موجود  تنش های 
تامین امنیت انرژی و ممانعت از بروز 
تقابالت  زمینه ساز  اتفاقی  حوادث 
 »۱۳ تماس  »گروه  تشکیل  نظامی، 
شامل هشت کشور حاشیه خلیج فارس 

و پنج قدرت جهانی عضو دائم شورای 
امنیت ضروری است.

ایران است  این طرحها، طرح  در کنار 
منطقه  امنیت  تأمین  به  معتقد  که 
است.  منطقه  کشورهای  خود  توسط 
»مجمع  طرح  دو  اساس  همین  بر 
گفتگوی منطقه ای« و »انعقاد پیمان 
عدم تجاوز« از سوی دکتر ظریف وزیر 
ایران مطرح شده است.این دو  خارجه 
طرح شبیه »اجتماع امنیتی کثرت گرا« 
مورد نظر »کارل دویچ« است که در آن 
دولت های حاکم در روابط میان خود از 
جنگ استفاده نمی کنند و احتمالی نیز 
برای آن در نظر نمی گیرند. اگرچه طرح 
ایران با توجه به شرایط کنونی آرمانی 
است ولی طرحی اجتناب ناپذیر برای 
مستلزم  که  است  فارس  امنیت خلیج 
کشورهای  تمام  سوی  از  اعتمادسازی 

منطقه است.
این است که چگونه می  پرسش مهم 
خلیج  برای  امنیتی  چارچوبی  شود 
را  امنیت  بتواند  که  کرد  طرح  فارس 
واقع  در  کند؟  تضمین  بلندمدت  در 
مهمترین بحث در این زمینه مکانیسم 
تحقق این چارچوب است. برای پیشبرد 

این بحث مروری تاریخی الزم است.
مکانیسم هایی چون شورای همکاری 
خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱ میالدی 
ایجاد  عراق  و  ایران  با  مقابله  هدف  با 
شد نتوانست در بلندمدت از یک پیمان 
بالفعل نظامی به یک پیمان رسمی از 
مشترک  معاهده  یک  امضای  طریق 
کشورهای  منجرشود.»اتحادیه  دفاعی 
 )ASEAN( آسیا«  شرق  جنوب 
نیز به عنوان یک مدل برای همکاری 
فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  های 
که  داشت  توجه  باید  اما  است.  مطرح 
این پیمان نتوانسته در خصوص مسائل 
دست  خوبی  پیشرفتهای  به  امنیتی 
ناهمگونی  امر  این  از دالیل  یابد. یکی 
جمعیتی اعضای این اتحادیه است. از 
سوی دیگر بعد ازنشست بالی در ۱۹۷۶ 
این سازمان بیشتر به سیاست همکاری 

اقتصادی روی آورده است.

تحوالت اخیر خلیج فارس؛ چگونگی تحقق نظم امنیتی پایدار نشنال اینترست عنوان کرد؛

امنیت تنگه هرمز به کاهش تنش امریکا با 
ایران وابسته است

بزرگترین عملیات پهپادی مقاومت 
یمن؛میدان نفتی »الشیبه« در آتش سوخت
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تخت روانچی: دخالت نیروهای خارجی 
در تنگه هرمز بی ثبات کننده است

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد حفظ امنیت خلیج 
فارس را وظیفه کشورهای ساحلی آن دانست و گفت: دخالت نیروهای خارجی 
در این آبراه راهبردی، بی ثبات کننده و ناپذیرفتنی است.مجید تخت روانچی 
عصر سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که 
با موضوع صلح و امنیت بین المللی با تمرکز بر چالش های خاورمیانه برگزار 
شد، خاطرنشان کرد: ایران هزاران سال در این منطقه بوده و هزاران سال دیگر 
نیز در آن باقی خواهد ماند. بنابراین، هر تالشی برای محروم کردن یا نادیده 

گرفتن ایران در منطقه، توهمی بیش نیست و محکوم به شکست است.
اما  افزود:  نیست،  رویارویی  دنبال  به  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  روانچی  تخت 
نمی توانیم در برابر نقض حاکمیت خود بی تفاوت باشیم و بی تفاوت نخواهیم 
بود. بنابراین، برای حفظ امنیت مرزها و تأمین منافع خویش، با قوت تمام از 
ادامه داد: به عنوان کشور  حق ذاتی دفاع از خود استفاده خواهیم کرد.وی 
دارای طوالنی ترین سواحل در خلیج فارس و دریای عمان، ایران مصمم است 
را  تنگه هرمز  ویژه در  به  این منطقه،  ناوبری دریایی در  امنیت  و  ایمنی  تا 
ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: دخالت  تضمین کند. نماینده دائم 
نیروهای خارجی در این آبراه راهبردی، به هر بهانه ای که باشد، بی ثبات کننده 
و در نتیجه غیرقابل قبول است. هر تالشی برای ایجاد ائتالف های تصنعی برای 
امنیت ناوبری در این منطقه با شکست روبرو خواهد شد.تخت روانچی اظهار 
کرد: ما معتقدیم کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده 
دارند. این پایه ابتکار ما برای ایجاد مجمع گفتگوهای منطقه ای است که در 
راستای بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ می باشد. برای تحقق چنین هدف بزرگی، ما به 
رایزنی با برادران مان در منطقه ادامه خواهیم داد.متن کامل سخنرانی نماینده 

دائم کشورمان به شرح زیر است:
جناب آقای رئیس؛

اصلی ترین و طوالنی ترین منازعه خاورمیانه مسأله فلسطین است. تا زمانی که 
این بحران حل نشود، صلح و امنیت در خاورمیانه برقرار نخواهد شد. اشغال 
غیرقانونی فلسطین عامل اصلی این مشکل بوده و بنابراین حل آن نیز فقط از 
طریق پایاِن اشغال میسر است و هیچ راه حل جادویی هم برای آن وجود ندارد.

تاکنون همه ابتکارات این اصل مهم را نادیده گرفته و شکست خورده اند. طرح 
به اصطالح »معامله قرن« نیز به همین دلیل قطعاً محکوم به شکست است. 
سرزمین فلسطین فروشی نیست و آرمان، عزت و کرامت، و حقوق مسلم یک 
ملت را نمی توان خرید.آمریکا از طریق حمایت از اشغالگری، مسئول طوالنی 
شدن این درگیری بوده است. دخالت این کشور تقریباً در همه منازعات دیگر 

منطقه نیز آشکار است. 
نشانه های دخالت آمریکا را به راحتی می توان در افغانستان، عراق، سوریه و 
از  از برخی گروه های تروریستی و خیلی اقدامات غیرقانونی  یمن، حمایت 

جمله حمالت سایبری در خاورمیانه،ردیابی کرد.
علیه  انگلیسی  ـ  آمریکایی  کودتای  سالگرد  ششمین  و  شصت  گذشته  روز 
دولت مردمی ایران بود. دخالت های آمریکا در ایران پس از پیروزی انقالب 
اسالمی نیز از جمله شامل این موارد است: حمایت از صدام در تجاوز  علیه 
به شهادت رساندن کلیه  و  ایران  ایران، سرنگونی یک هواپیمای مسافربری 
۲۹۰ سرنشین آن، شامل ۶۶ کودک، حمایت از چندین تالش برای کودتا، و 
تروریسم اقتصادی برای هدف قرار دادن مردم عادی و آسیب پذیر ایران مانند 

بیماران، از طریق استفاده از غذا و دارو به عنوان سالح.
یکی از ریشه های اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه حساس ما حضور نظامی 
آمریکا از طریق استقرار بیش از هفتاد هزار نیرو در سراسر خاورمیانه، شامل 

حضور نظامی فعال در همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، جز ایران است.
تعداد تأسیسات نظامی خارجی در خاورمیانه نیز از ۴ مورد در سال ۱۹۹۰ 
به ۴۱ مورد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته که تقریباً همه آنها متعلق به آمریکا 

است. این باالترین تمرکز تأسیسات نظامی خارجی در جهان است. 
ثباتی  بی  دالیل  از  دیگر  یکی  برجام،  از  آمریکا  غیرقانونی  خروج  بر  عالوه 
خاورمیانه، سرازیر شدن بی رویه سالح های آمریکایی به این منطقه است که 
آن را به یک بشکه باروت تبدیل کرده است. تنها ذینفع انباشت این تسلیحات 

در منطقه، صنایع دفاعی کشورهای صادرکننده می باشند.
و  بیانداز  »تفرقه  راهبرد  کننده  بی ثبات  آثار  و  ماهیت  نباید  ما  همچنین 
حکومت کن« آمریکا از طریق اختالف افکنی دائمی بین کشورهای منطقه 
را نادیده بگیریم. اظهارات ایران هراسانه توسط مقامات آمریکائی نیز با همین 
هدف صورت می گیرد.آنها برای توجیه سیاست های خود در منطقه، اتهامات 
ساختگی علیه ایران منتشر می کنند تا ایران را از ایفای نقش خود در منطقه 
باز دارند. ایران هزاران سال در این منطقه بوده و هزاران سال دیگر نیز در آن 
باقی خواهد ماند. بنابراین، هر تالشی برای محروم کردن یا نادیده گرفتن ایران 

در منطقه، توهمی بیش نبوده و محکوم به شکست است.
برابر نقض حاکمیت خود  نیستیم ولی نمی توانیم در  به دنبال رویارویی  ما 
بی تفاوت باشیم و بی تفاوت نخواهیم بود. بنابراین، برای حفظ امنیت مرزها و 
تأمین منافع خویش، با قوت تمام از حق ذاتی دفاع از خود استفاده خواهیم 
کرد.به عنوان کشور دارای طوالنی ترین سواحل در خلیج فارس و دریای عمان، 
ایران مصمم است تا ایمنی و امنیت ناوبری دریایی در این منطقه، بویژه در 

تنگه هرمز را تضمین کند. 
دخالت نیروهای خارجی در این آبراه راهبردی، به هر بهانه ای که باشد، بی ثبات 
ائتالف های  ایجاد  برای  تالشی  هر  است.  قبول  غیرقابل  نتیجه  در  و  کننده 

تصنعی برای امنیت ناوبری در این منطقه با شکست روبرو خواهد شد.
ما معتقدیم کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده دارند. 
این پایه ابتکار ما برای ایجاد مجمع گفتگوهای منطقه ای است که در راستای 
بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ می باشد. برای تحقق چنین هدف بزرگی، ما به رایزنی با 

برادران مان در منطقه ادامه خواهیم داد.
متشکرم جناب آقای رئیس

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
صنعت  کار  در  فضای  اینکه  بیان  با 
عمل  با  گفت:  است،  جهادی  دفاعی  
کل  معظم  فرمانده  رهنمودهای  به 
برنامه  دفاعی  متخصصان  توان  و  قوا 
بلندپروازانه چهار ساله وزارت دفاع در 

همین دو سال محقق شد.
»تیتر  برنامه  امیر سرتیپ حاتمی  در   
 ۳۱ مناسبت  به  خبر  شبکه  امشب« 
مرداد ماه روز صنعت دفاعی با تبریک 
اسالمی  اظهار  ایران  مردم  همه  به 
دفاعی  عرصه  در  بحمداهلل  امروز  کرد: 
داریم  قرار  مطلوبی  بسیار  وضعیت  در 
و با وجود  تهدیدات جدی دشمن در 
و  دفاعی  صنعت  متخصصان  منطقه، 
کردند  امنیت  مسلح  تالش  نیروهای 

مردم ایران به مخاطره نیفتد.
در  توانست  خوبی   به  دفاعی  صنعت   

تحریم  ماموریت هایش را انجام دهد
مختلف   به  تحریم های  اشاره  با  وی 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  دشمن 
افزود:  در چنین شرایطی مردم ایران در 
امنیت بسیار خوبی قرار دارند و  با وجود 
این مشکالت، صنعت دفاعی توانسته به 

خوبی ماموریت خود را انجام دهد.
 وزیر دفاع با بیان اینکه برخی سایت های 
غربی گاهی مقایسه هایی انجام می دهند 
که البته ما با آنها موافق نیستیم، تصریح 
کرد: در یکی از این ارزیابی ها آمده که 
از  در سال ۲۰۱۸  ایران  نظامی  قدرت 
معنای  به  که  رسیده   ۱۳ به   ۲۰ رتبه 
ارزیابی ها  این  البته  است؛  رشد  پله   ۷
توان  نمی توانند  آنها  و  نیست  کیفی 
کامل جمهوری اسالمی ایران را برآورد 
کنند، اما به هرحال این ارزیابی است که 

آنها انجام داده اند.
امیر حاتمی با بیان اینکه  این در حالی 
است که این موسسات هزینه های دفاعی 
ما را در رتبه سی ام ارزیابی کرده اند که 
ما  که  است  این  بیانگر  حقیقت  این 
می توانیم با هزینه کم، امنیت خوبی را 
بزنیم، گفت: چون  برای مردم مان رقم 
ما تسلیحات و تجهیزات مورد نیازمان 
را خودمان می سازیم، در نتیجه هزینه 

هایمان هم کاهش می یابد.
صنعت  شرایط  به  اشاره  با  دفاع  وزیر 
دفاعی در قبل و بعد از انقالب  تصریح 
کرد: قبل از انقالب حدود ۳۰ خانواده 
تولید  داخل  در  را  دفاعی  محصول 
آن  دربرگیرندگی  البته  که  می کردیم 
از ۷۷۰  امروز بیش  اما  بود،  خیلی کم 
خانواده محصول را تولید می کنیم و این 
در  موارد  این  همه  که  است  حالی  در 

شرایط تحریم رقم خورده است.
وی با بیان اینکه فضای کار و مدیریت 
ما در صنایع دفاع، جهادی است، ادامه 
ما  مسلح  نیروهای  که  چیزی  هر  داد: 
فاصله معقولی که  اراده کنند، در یک 
به آن فاصله ایده تا محصول می گویند، 

تهیه می شود.
بسیار  دفاع  وزارت  برای   ۹۷ سال 

افتخارآمیز بود
در  که  هدف گذاری  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه چهار ساله این دوره انجام شده، 
تا  ایده  برای  تا ۲.۵ سال  تثبیت زمان 
برای   ۹۷ سال  گفت:  است،  محصول 
ما به جهت کارهایی که انجام شد در 
حوزه دفاعی بسیار افتخارآمیز بود، در 
این سال جنگنده بومی کوثر را داشتیم 
که ان شااهلل تا پایان امسال چند فروندی 
را با موتور ایرانی اوج به نیروی هوایی 

ارتش تحویل خواهیم داد.
حوزه  در  اینکه  بیان  با  حاتمی  امیر 
موشکی، موشک کروز هویزه را داشتیم 
توان نظامی ما  به  را  که گزینه مهمی 
اضافه کرد، خاطرنشان کرد:  در حوزه 
دریایی زیردریایی نیمه سنگین فاتح را 

داشتیم.
وی با بیان اینکه در حوزه پدافند هوایی 
که  داشتیم  را  خرداد   ۱۵ سامانه  نیز 
بسیار موثر است، اضافه کرد:  در حوزه 
رادار نیز کار بسیار خوبی را انجام دادیم 
رونمایی  مالحظاتی  به  بنا  البته  که 

عمومی نشد.
صنعت  دستاوردهای  دیگر  درباره  وی 
ارس۲،  خودروهای  کرد:  تاکید  دفاعی 
بود  دستاوردها  دیگر  از  رعد  و  طوفان 
نیز  کوثر۸۸  آموزشی  جت  درباره  و 
خواهیم  دیگری  خوش  خبر  ان شاءاهلل 

داشت.
 سامانه باور۳۷۳  به نیروی پدافند هوایی 

ارتش تحویل داده خواهد شد
وزیر دفاع با اشاره به سامانه باور ۳۷۳ 
قبال  که  باور۳۷۳  سامانه  کرد:  اظهار 
زودی  به  بود،  شده  اجمالی  رونمایی 
رونمایی کامل خواهد شد و به نیروی 
پدافند هوایی ارتش تحویل داده خواهد 

شد.
و  برد  سامانه  این  اینکه  بیان  با  وی 
کامال  ساختش  و  طراحی  بلند  ارتفاع 
ایرانی است و جزو سامانه هایی است که 
فقط چند کشور مانند آن را در اختیار 
دارند، گفت: در پدافند هوایی برد بلند، 
با این سامانه ما دورتر از ۳۰۰ کیلومتر 
می توانیم ۳۰۰ هدف را کشف کنیم، در 

حدود ۲۵۰ کیلومتری بر روی آن قفل 
را  آن  کیلومتری   ۲۰۰ در  و  می کنیم 

می توانیم منهدم کنیم.
نیازی  سامانه،  این  با  دفاع  گفت:  وزیر 
نخواهیم  خارجی  سامانه های  به خرید 
بعدی  نسخه های  حتما  و  داشت 
تغییرات،  با  باور ۳۷۳ متناسب  سامانه 
و  داشت  خواهد  جدیدی  قابلیت های 
های  نسل  امنیت  آن  بعدی  نسل های 

بعدی را تامین کند.
به خودروسازان  در کمک  دفاع  وزارت 
نخواهد  ایرانی  شرکت  هیچ  جایگزین 

شد
وزارت  کمک  به  اشاره  با  حاتمی  امیر 
دفاع به حوزه ملی به ویژه خودروسازان  
مانند  خودروسازان  نیازهای  افزود: 
خودرو  کامپیوتر  اکسیژن،  سنسور 
)ECU( و ایموبالیزر را در حال برطرف 
با  همکاری  حال  در  و  هستیم  کردن 

خودروسازان هستیم.
هیچ  جایگزین  ما  کرد:   تاکید  وی 
بلکه  شد،  نخواهیم  ایرانی  شرکت 
ما  رفته اند،  خارجی ها  که  جایی  در 

جایگزین آنها شده ایم.
وی با اشاره دیدار امروز اعضای هیئت 
دولت با رهبر معظم انقالب، این دیدار 
از  گفت:  و  خواند  شیرین  دیداری  را 
معظم  تاکید  دیدار،  این  کلیدی  نکات 
له به اهمیت دو سال باقی مانده فرصت 
سال   ۳ هم  ایشان  مثال  و  بود  دولت 

صدارت امیرکبیر بود.
وی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم 
صنعت  برنامه های  راس  در  رهبری 
برنامه  کرد:  تاکید  دارد،  قرار  دفاعی 
بلندپروازانه چهار ساله وزارت دفاع در 

همین دو سال محقق شد.
توان  دشمن،  تهدیدات  با  متناسب 
دفاعی را مقابله با دشمن آماده کرده ایم

دشمنان  اینکه  بر  تاکید  با  دفاع  وزیر 
مشکل شان تنها قدرت موشکی نیست 
جمهوری  دفاعی  قدرت  تمام  بلکه 
هر  کرد:   تصریح  است،  ایران  اسالمی 
دفاعی  ابزار  نیازمند  مستقلی  ملت 
با شرایط و تهدیدات است و  متناسب 

ایران  متناسب با تهدیدات موجود، توان 
وجود  به  را  خود  به  متکی  را  دفاعی 

آورده  است.
اینکه  قدرت موشکی جزو  بیان  با  وی 
افزود:  ایران است،  اقتدار  شاخص های 
 دشمنان به دنبال این هستند که از ما 
و  بگیرد  را  استقالل  و  ایستادگی  توان 
امنیت  و  دفاع  که  است  حالی  در  این 
یک موضوع داخلی و ملی است و اساسا 

ارتباطی با دیگران ندارد.
امیر حاتمی با بیان اینکه سر سوزنی در 
جمهوری  تضعیف  برای  تالش  دشمن 
این  گفت:  نداریم،  ایران شک  اسالمی 
خیلی بدیهی است که ما هیچ اعتمادی 
به دشمن نداشته باشیم و تنها چیزی 
دفاعی  توان  داریم  اعتماد  آن  به  که 

است.
برای  ابزاری  را  دفاعی  دیپلماسی  وی 
ارتقاء امنیت ملی برشمرد و گفت: در 
را  نگاهمان  اصوال  دفاعی  دیپلماسی 
کمک  که  می کنیم  بیان  دیگران  برای 

بسیار موثری برای تامین امنیت است.
در طول یک سال گذشته ۱۷ مالقات 
مختلف  کشورهای  دفاع  وزیر   ۱۳ با 

داشته ام
در  و سیاست خارجی  دفاعی  سیاست 
بحمداهلل  افزود:  امروز  یکدیگرند،  طول 
اقبال بسیار خوبی از کشورها نسبت به 

ما وجود دارد.
یک  طول  اینکه  در  بیان  با  دفاع  وزیر 
سال گذشته ۱۷ مالقات با وزرای دفاع 
گفت:  داشته ام،  مختلف  کشورهای 
 شرایط صنایع دفاعی ما موضوعی است 
که به پیشبرد دیپلماسی دفاعی کمک 

می کند.
امیر حاتمی در بخشی از سخنان خود 
با اشاره به تشکیل ائتالف آمریکا برای 
فارس   در خلیج  از کشتیرانی   حفاظت 
تصریح کرد: به همکارانم در کشورهای 
همسایه هم گفتم که این یک فریب از 
طرف آمریکایی هاست؛ چرا که آنها خود 
این  اگر  و  منطقه اند  در  ناامنی  منشأ 
ائتالف هم شکل می گرفت  وضعیت را 

پیچیده تر می کرد.

مذاکره موشکی غیرقابل قبول است 
خبر

حضور بیگانگان در خلیج فارس 
را نافی امنیت می دانیم

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه هیچ کشوری نمی تواند مانند ایران 
امنیت را در کل منطقه برقرار کند، گفت: ما حضور بیگانگان را در 

خلیج فارس نافی امنیت می دانیم.
سردارسرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز )پنج 
شنبه( در مشهد و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تجربیات گذشته 
نمایانگر عدم نفوذ دشمنان بوده است و در حال حاضر نیز دشمنان 
قادر به پیروزی در اهداف خود نیستند و با حضور در خلیج فارس 
و سایر مناطق صرفاً تشدید تنش می کنند و جنگ های آنها در واقع 

هیچ محصولی نداشته و تالش های دشمنان بی نتیجه است.
وی افزود: هیچ کشوری نمی تواند مانند ایران امنیت را در کل منطقه 
ما  چنگ  از  منطقه ای  نظام  گرفتن  به  قادر  دشمنان  کند،  برقرار 
نیستند، ما حضور بیگانگان را در خلیج فارس نافی امنیت می دانیم، 
در این راستا قدرت بسیاری داریم و دشمنان به هیچ عنوان نمی توانند 

بر ما سلطه یابند.
سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: تحریم ها عامل توقف پیشرفت های 
ما نیست، بلکه حتی فضایی را برای توجه ما به ظرفیت های خود 
بومی  زمینه های  به  ما  تحریم  نبود  صورت  در  است،  کرده  ایجاد 
و سیاسی خود  اقتصادی  استقالل  به  هنوز  و  نمی گشتیم  باز  خود 
نمی رسیدیم، تحریم ها ابزار توسعه ما هستند و تاکنون عامل تضعیف 

نبودند.

ما هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و 
نخواهیم بود

بازدارندگی بسیار  ارتش گفت: دفاع مقدس  معاون هماهنگ کننده 
خوبی برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرد اما ما هیچگاه به دنبال 

جنگ نبوده و نخواهیم بود.
 مراسم تجلیل از آزادگان و جانبازان ستاد ارتش جمهوری اسالمی 
سال  آزادگان هشت  بازگشت  سالروز  گرامیداشت  مناسبت  به  ایران 
دفاع مقدس به میهن اسالمی، با حضور امیردریادار سیاری، برگزار شد.

 سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در این مراسم ضمن تبریک عید غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره 
حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس، گفت: وقتی شما عزیزان را 

می بینم اوضاع و احوال جنگ و دفاع مقدس برایم تداعی می شود.
وی افزود: همه آزادگان، جانبازان و شهدا با جانفشانی و از خودگذشتگی 
در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردند و توانستند کمر صدام و 
صدامیان را بشکنند و نگذاشتند به تمامیت ارضی، استقالل و شرف 

ملت عزیز ایران اسالمی آسیبی وارد شود.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ما هیچگاه به دنبال جنگ 
نبوده و نخواهیم بود، تصریح کرد: دفاع مقدس بازدارندگی بسیار خوبی 
برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرد و نشان داد که ملت بزرگ 

ایران در همه حال پشت سر رهبرشان هستند.
رییس ستاد ارتش  با بیان اینکه به برکت انقالب اسالمی در حوزه 
تجهیزات و توانمندی های دفاعی به خودکفایی رسیده ایم، تاکید کرد: 
ما باید با باالبردن توان بازدارندگی بیش از پیش خود، مانع طمع ورزی 

دشمنان این نظام و انقالب به خاک کشورمان شویم.
و شهدای  آزادگان  جانبازان،  همه  کرد:  تصریح  سیاری  دریادار  امیر 
گرانقدر در آن بحبوحه که دشمن به قصد شکست انقالب، استقالل، 
شرف و ناموس این کشور با ما وارد جنگ شد، وارد عرصه دفاع مقدس 
و جنگ شدند و افتخار ما این است که توانستیم هشت سال در برابر 
دشمن ایستادگی کنیم و آنها را شکست دهیم و نتایج ارزشمندی را 

به دست آوریم.
همچنین حجت االسالم والمسلمین حسین صنعت پور امیری، رئیس 
از  آزادگان  این مراسم، گفت:  ارتش در  اداره عقیدتی سیاسی ستاد 

افتخارات ارتش و نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.
وی ضمن تبریک عید سعید غدیر، گفت: تعبیر قرآن کریم این است 
از اسارت نجات دهند. در واقع  تا انسان ها را  الهی آمدند  انبیاء  که 
بخشی از اسارت، روحی است و بخش دیگر آن جسمی. چه انسان 

هایی که به ظاهر از نظر جسمی اسیرند، اما روحشان آزاد است.
حجت االسالم صنعت پور با تاکید بر اهمیت واقعه غدیر خم، گفت: 
غدیر آمده که دست ما را در دست امام و علمای ربانی و بزرگ بگذارد 
و این کار غدیر است، زیرا اگر غدیر نبود دست ما باید در دست شاهان 

و بن سلمان ها و رضاخان ها بود.
وی با اشاره به شخصیت امام خمینی)ره(، افزود: امام )ره( نمونه یک 
انسان بزرگ و وارسته بودند که به تکلیف خود عمل کردند، از زندگی 

و فرزندان خود گذشتند، تبعید شدند اما دست از مبارزه بر نداشتند.

جزئیاتی از »باور ۳۷۳«/ این سامانه 
نسبت به نمونه خارجی برتری دارد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جزئیاتی از قابلیت های سامانه باور 
۳۷۳ را تشریح کرد و گفت: این سامانه در میدان رزم برتری بسیار 

بیشتری نسبت به نمونه های خارجی دارد.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 
در مراسم رونمایی سامانه ارتفاع بلند باور ۳۷۳ اظهار داشت: سامانه 
باور ۳۷۳ محصول تالش مشترک کارکنان جوان نیروی پدافند هوایی 
ارتش، کارشناسان متعهد وزارت دفاع و مجموعه های دانشگاهی و 
شرکت های دانش بنیان است و در میدان رزم برتری بسیار بیشتری 

نسبت به نمونه های خارجی دارد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به توانایی های این سامانه 
تصریح کرد: سامانه باور ۳۷۳ توانایی شناسایی همزمان ۳۰۰ هدف 
و اولویت بندی ۱۰۰هدف را دارد و می تواند به صورت همزمان با ۶ 

هدف درگیر شود که این توانایی قابل افزایش است.
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کسی نمی تواند امنیت تنگه هرمز را بدون ایران تامین کند
وزیر امور خارجه گفت: کسی نمی تواند 
امنیت تنگه هرمز را بدون ایران تامین 
کند و آمریکا باید بداند که نمی تواند در 

منطقه خلیج فارس ناامنی ایجاد کند.
خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
در موسسه  به سر می برد،  نروژ  در  که 
موضوع خطر جنگ  در  بین الملل  امور 
بر  داشت:  اظهار  فارس،  آینده خلیج   و 
باید  کشورها   ۲۲۳۱ قطعنامه  اساس 
روابط اقتصادی را با ما عادی کنند ولی 
آمریکا به آنان فشار می آورد و اجازه این 

کار را نمی دهد.
وی افزود: هدف تحریم های آمریکا مردم 
تروریسم  نوعی  این  که  هستند  عادی 
قرار  فشار  تحت  را  مردم  آنان  است. 
دهند  تغییر  را  مواضعشان  تا  می دهند 

این تعریف تروریسم است.  
امروز  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
آزادی دریانوردی ما را تهدید می کنند، 
تاکید کرد: آنان ادعا می کنند کشتی ما 

را براساس نظر اتحادیه اروپا گرفتند ولی 
فرامرزی  اروپا  اتحادیه  قوانین  می دانیم 
بین المللی  قوانین  به  باید  همه  نیست 
قوانین  به  کشورها  اگر  باشند.  متعهد 
مرج  و  هرج  نگذارند  احترام  بین الملل 
هزار  با  ایران  بیان  با  ظریف  می شود. 
کشور  بزرگترین  ساحل  مایل   ۵۰۰ و 
نیمی  کرد:  تصریح  است،  فارس  خلیج 
از تنگه هرمز تحت کنترل ماست کسی 
بدون  را  هرمز  تنگه  امنیت  نمی تواند 
ایران تامین کند، آنان بدانند نمی تواند 
امنیت  کسی  اگر  کنند  ایجاد  ناامنی 
برای  باید  می خواهد  را  خلیج فارس 
با  تعامل  آماده  ما  باشد  کشورها  همه 
زمینه  این  در  که  هستیم  کشورهایی 

عالقه مند هستند.
کشورها  چرا  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
آنان  برای  آمریکا  می دهند  اجازه 
ما  و  است  زورگو  آمریکا  کند،  قلدری 
پاسخ  در  نمی رویم. ظریف  زور  بار  زیر 

خلیج  اصلی  خطر  درباره  سوالی  به 
آمریکا  پهپاد  کرد:  خاطرنشان  فارس، 
با سالح های  و  ایران شد  آب های  وارد 
ایرانی آن را زدیم هیچ بحثی در اینکه 
وجود  داشت،  ایران حضور  آب های  در 
دادیم  نشان  داشت:  اظهار  وی  ندارد. 
نیستیم،  تنش ها  افزایش  به  عالقه مند 
به  با جان کری مذاکره کردم  دو سال 
دو  ما  رسیدیم  صفحه ای   ۱۵۰ سند 
جانبه و چند جانبه صحبت کردیم اما 
آمریکا تصمیم گرفت از این توافق خارج 
شود و سیاست فشار حداکثری و جنگ 

اقتصادی علیه ایران را ایجاد کرد.  
وزیر امور خارجه تصریح کرد: آنها بودند 
ما  کردند  شروع  را  ما  علیه  جنگ  که 
کاری علیه آنها نکردیم. آمریکایی ها فکر 
می کردند ایران هفت روزه فرو می پاشد. 
کردند  حمله  ایران  به  صدام  و  چنگیز 
هزار  از هفت  و  ماند  ایران  رفتند  همه 

سال پیش تاکنون آنجا پابرجا هستیم.
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اقتصاد
اخبار

افزایش تعرفه ها و پایین آوردن نرخ 
ارز، اختالف تجاری را حل نمی کند

صندوق بین المللی پول به رقبای درگیر در جنگ تجاری، آمریکا و 
چین، هشدار داد که افزایش تعرفه ها تنها به رشد اقتصاد جهانی صدمه 

می زند و دستکاری نرخ ارز هم کمکی به حل مشکالت آنها نمی کند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، آی ام اف اعالم کرد: افزایش 
تعرفه های دو طرف نمی تواند تجمع ناموازنه های تجاری را کاهش دهد.

صندوق بین المللی پول در ادامه بیانه خود می گوید: وضع تعرفه بر 
واردات کشورها باعث کاهش نرخ ارز آنها می شود و اتهامات اخیری 
بی فایده هستند.  واقع  است، در  وارد کرده  علیه چین  بر  آمریکا  که 
تعرفه های واردات چین به  آمریکا حدود ۱۰ درصد افزایش یافته اند، در 
حالی که تحت فشار این تعرفه ها و وضعیت نامعین تجاری، ارزش یوآن 
چین هم به همین میزان، یعنی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.  

آمریکایی  واردکنندگان و مصرف کنندگان  آمده است:  بیانیه  این  در 
بار ناشی از تعرفه ها را به دوش می کشند. به این ترتیب صندوق از 
دو طرف می خواهد که راه های دیگری برای حل مشکالت خود پیدا 
کنند، زیرا تعرفه ها فقط باعث این می شوند که جریان های تجاری به 
کشورهای دیگری منحرف شوند. به جای آن، دوکشور باید به اقتصاد 
کالن و منابع ساختاری نابرابری های تجاری خود توجه بیشتری کنند. 

شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
منابع  از  تومان  میلیارد  هزار   ۴ گفت: 
صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت 

بازآفرینی شهری قرار گرفته است.
بازآفرینی  درباره  پژمان  محمد  سید   
شهری بدون اعتبارات بودجه ای دولت 
های  طرح  شناسی  آسیب  اظهارکرد: 
جامع و تفصیلی شهرها نشان می دهد 
که توفیق کم در اجرای برنامه ها عمدتا 
به  آن  ابالغ  و  ها  طرح  تهیه  دلیل  به 
تراز  گرفتن  نظر  در  بدون  شهرداری 

مالی است.
با  ها  شهرداری  امروزه  داد:  ادامه  وی 
وجود تمام تنگناهای موجود برای تهیه 
طرح های جامع و تفصیلی هرگز سراغ 
دولت نمی روند و از ظرفیت های شهر 
برای اجرای طرح ها استفاده می کنند.

ابتدا مشاوران  از  اگر  بیان کرد:  پژمان 
کاملی  اجتماعی  و  اقتصادی  مطالعات 
در خصوص بافت های هدف بازآفرینی 
شهری انجام دهند و بر اساس آن طرح 
و برنامه ها را ارائه  دهند و تراز بودن 
هزینه ها با منابع درآمدی طرح ها را 
کنترل کنند، این طرح ها به موفقیت 

می رسد.
شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
ایران گفت: در حال حاضر تامین منابع 
برای بازآفرینی شهری ۱۴۱ هزار هکتار 
بافت هدف که ۲۱ میلیون نفر جمعیت 
واحد  و ۷۰۰ هزار  میلیون  و ۵  کشور 
مسکونی را در خود جای داده است به 
عنوان تقاضا روی میز دولت قرار گرفته 
منابع  نفت،  فروش  محل  از  دولت  تا 
تامین کند و بهبود  را  نیاز  مالی مورد 
و  روبنایی  زیرساختی،  های  نارسایی 
را  مسکونی  های  واحد  ساخت  حتی 
در این محدوده ها به عهده گیرد. این 
امر مخصوصا در شرایطی که دشمنان 
تنگناهای مالی برای کشور ایجاد کرده 

اند، قطع به یقین امکان پذیر نیست.
انجمن  با  پژمان گفت: در حال حاضر 
و  شهرساز  مشاوران  جامعه  و  صنفی 
آنها  از  و  ایم  شده  گفتگو  وارد  معمار 
کمک گرفته ایم تا طرح هایی که برای 
بازآفرینی محدوده ها تهیه می کنند با 

شناسایی  و  اقتصادی  عمیق  مطالعات 
ظرفیت بافت های هدف همراه باشد.

وی اظهارکرد: بسیاری از مناطق هدف 
های  بافت  در  که  شهری  بازآفرینی 
دارای  دارند،  قرار  میانی  و  تاریخی 
شهری  نهفته  های  ظرفیت  و  منزلت 
هستند و اگر امروز این مناطق از نظر 
اجتماعی، کالبدی و شهری در درجات 
شهرسازان  اند،  گرفته  قرار  پایینی 
برنامه هایی منزلت  ارائه  با  توانند  می 

اجتماعی آنها را افزایش دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در 
حال حاضر در تهران در برخی از بهترین 
نقطه های شهر به دلیل نارسایی های 
کالبدی نظیر شبکه معابر، زیرساختی، 
ایجاد  نامناسبی  ... شرایط  ریزدانگی و 
هنرمندانه  توانیم  می  اما  است   شده 
دهیم  انجام  را  اقداماتی  شهرسازانه  و 
واقعی خود  منزلت  به  مناطق  این  که 
التفاوت ارزش افزوده  برسند و از مابه 
ای که ایجاد می شود هم ثروت آفرینی 
شود و مردم برای نوسازی امالک خود 
انگیزه پیدا کنند و هم مدیریت شهری 
مناطق  این  بهبود  برای  ای که  هزینه 
محدوده  همین  داخل  از  را  است  نیاز 

ها تهیه کند.
حد  در  دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام  در  تواند  می  پیشران  و  محرک 

اظهارکرد:  کند،  کمک  ها  پروژه 
مشاوران برای اقدام در ۲۷۰۰ محله از 
شهری  بازآفرینی  هدف  های  محدوده 
های  ظرفیت  تمامی  از  هستند  ملزم 
و  کنند  استفاده  ها  محله  در  موجود 
به تدوین طرح های اقتصادی بپردازند 
و اگر برخی محله ها از ظرفیت کافی 
برخوردار نیستند از ظرفیت های سایر 
این  وضعیت  بهبود  برای  شهر  نقاط 
مناطق به عنوان بخشی از پیکره شهر 

استفاده کنند.
شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
و  نوسازی  برای  کرد:  تصریح  ایران، 
ملی  برنامه  های هدف  محله  بهسازی 
زیادی  بودجه  پایدار  بازآفرینی شهری 
نیاز است. در حال حاضر تامین هزینه 
مطالعات و تهیه طرح ها در ۱۱۰ محله 
آغاز  مشاورین  با  قرارداد  انعقاد  ضمن 
بالفاصله  مرحله  این  از  پس  و  شده 
ها  طرح  اجرای  وارد  گذاران  سرمایه 

خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر طرح به شکل 
اتفاق  شود  تهیه  دقیق  و  اقتصادی 
شهری  بازآفرینی  حوزه  در  ای  ویژه 
تنگناهای  از  فارغ  گفت:  افتاد،  خواهد 
ریزی  برنامه  و  اقدامات  از  اگر  موجود 
مشاورین  و  شود  استفاده  محلی  های 
در شهرهای مختلف با ساز و کارهای 

قطعا  کنند،  تهیه  را  ها  طرح  محلی 
فعالیت ها به نتیجه خواهد رسید.

هزار   ۴ به  نزدیک  اظهارکرد:  پژمان 
توسعه  محل صندق  از  تومان  میلیارد 
ملی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری 
از  بسیاری  و  است  گرفته  قرار  ایران 
پروژه های پیشران آغاز شده و در این 
راستا یک هزار و ۵۵۰ پروژه در دست 

اقدام است.  
اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
در  بازآفرینی  های  پروژه  توزیع  به 
داریم  تصمیم  گفت:  کشور،  سراسر 
پروژه  منابع،  اثربخشی  افزایش  برای 
محالت  تعداد  و  کنیم  متمرکز  را  ها 
کمتری را در دستور کار قرار دهیم تا 
آثار مثبت فعالیت ها آشکار و سپس از 
تجربه این پروژه ها برای سایر محالت 

استفاده کنیم.  
پژمان با اشاره به اینکه موضوع بازآفرینی 
با تمام حوزه ها با امور اداری و اجرایی 
کرد:  خاطرنشان  است،  مرتبط  کشور 
را  مردم  زندگی  خواهیم  می  امروز  ما 
بهبود  را  فعالیت  و  کار  تا  سکونت  از 
بخشیم و تمام کمبودهای زیرساختی 
امر  این  اما  کنیم  مرتفع  را  روبنایی  و 
را می طلبد که  هایی  فعالیت  سلسله 
های  بخش  و  دولتی  های  در دستگاه 

حاکمیتی توزیع شده است.

۴هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 
به بازآفرینی شهری اختصاص یافت

گزارش

افزایش ضریب بازیافت میادین نفت 
IPC وگاز با قراردادهای

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت:برنامه 
این بود که در خالل قراردادهای IPC شرکت های خارجی را ملزم به افزایش 

ضریب بازیافت میادین نفت و گاز کنیم.
رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
درباره برنامه شرکت ملی نفت ایران برای افزایش ضریب برداشت میادین نفتی 
و گازی کشور و بهترین روش شناسایی شده برای چنین اقدامی گفت: در حال 
حاضر پژوهشگاه ها و دانشگاه ها به ویژه دانشگاه صنعت نفت در حال کار 

کردن در این زمینه هستند.
وی افزود: برنامه اصلی ما در خالل قراردادهای جدید نفتی ) آی.پی.سی ( این 
 IOR و EOR بود که با توجه به پتانسیل این قراردادها برای جذب برای
از سرمایه گذاران و شرکت های خارجی می خواستیم که ذیل این قراردادها 
اقدامات الزم در این حوزه را نیز مد نظر داشته باشند. اکنون که این قراردادها 
نفت  متخصصین صنعت  ویژه  به  داخل  توان  روی  باید  بیشتر  نرفت،  پیش 

متمرکز شویم.
به گفته این مقام مسوول اکنون در میادین مختلف شاهد تزریق آب و گاز 
به منظور ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت هستیم که روال جدیدی 
نیست. اما باید برای مخازنی که در حال ورود به نیمه دوم عمر خود هستند 
نیز این دست اقدامات را در برنامه قرار دهیم. همان طور که در بسیاری از 
حوزه ها چاره ای جز بومی سازی کردن وجود ندارد در این زمینه نیز شرکت 
های داخلی در نهایت با آزمون و خطا به بخشی ازاین فناوری دست می یابند.

دهقان با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به صورت گسترده و معنا دار به مقوله 
داشته  تعامل  فناری  صاحب  کشورهای  با  باید  شویم  وارد  برداشت  افزایش 
باشیم، اظهار داشت: فناوری ها و تکنولوژی های گسترده و متفاوتی در این 

زمینه در دنیا وجود دارد که به دلیل عدم تعامل اطالعی از آن نداریم.
معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: 
میانگین ضریب بازیافت در میادین کشور ۲۵ تا ۲۶ درصد است که این رقم 
می تواند ارتقا یابد چرا که هر یک درصد افزایش این رقم درآمد ۷۰۰ میلیارد 

دالری برای کشور در پی داشته باشد.
تاثیر فناوری در افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و گازی

 عربستان روزانه بیش از ۸ میلیون بشکه آب به مخازن خود تزریق می کند و 
ازنظر دسترسی به خدمات شرکت های بزرگ مهندسی محدودیتی ندارد اما 
بااین وجود از روشی برای تثبیت و افزایش تولید استفاده می کند که ارتباط 
خاصی با فّناوری های روز دنیا ندارد. ضمن آنکه عربستان باوجود دسترسی به 
همه نوع فّناوری با رسوایی بزرگی درباره کاهش معنادار تولید در بزرگ ترین 

میدان نفت جهان یعنی میدان قوار مواجه شده است.
نروژ یکی از کشورهای نفتی جهان است که توسعه میادین نفتی خود را در 
اواخر دهه ۶۰ میالدی آغاز کرد، اما هم اکنون تولید فعلی نفت این کشور کمتر 
از ۱.۷ میلیون بشکه در روز است درحالی که این رقم در سال ۲۰۰۲ میالدی 
بیش از ۳.۴ میلیون بشکه در روز بود.  این کشور هم از نظر دسترسی به 
فّناوری های روز هیچ محدودیتی ندارد، اما با کاهش شدید تولید مواجه شده 
است که منبعث از شرایط مخزنی است، بنابراین به نظر می رسد باید با درک 

درست و مهندسی از مخزن، درباره چنین مسائلی اظهارنظر کرد.

کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری

عملکرد بانک  ملی ایران در واگذاری 
چشمگیر  چنان  ها  دارایی  و  اموال 
بوده که این کارنامه موفق در گزارش 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تمجید و تقدیر قرار 

گرفت.
دکتر علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس 
پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای 
مالی، این موضوع را اعالم و از عملکرد بهتر بانک ملی ایران قدردانی 

کرد.
با این حال در پی تاکید مکرر دولت محترم و نهادهای ناظر بر نظام 
بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را 
با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال 
تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. از این رو، گزارش مختصری از 
عملکرد بانک در حوزه خروج از بنگاهداری به این شرح ارائه می 

شود.
تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های 
ابزاری بوده و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می دهند.

همچنین، ۸ شرکت از شرکت های زیرمجموعه به موجب رد مال از 
بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط 
دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور 
جلوگیری از بروز بحران های کارگری و حفظ سطح  اشتغال، بانک 
ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت ها از جمله شرکت گروه 

ملی صنعتی فوالد ایران شده است.
 با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع 
با سیاست  و همچنین همراهی  مالی کشور  نظام  ارتقای  و  تولید 
های کالن دولت محترم جمهوری اسالمی ایران، خود را مکلف به 
واگذاری تمام سرمایه گذاری ها به جز شرکت های ابزاری می داند 
به نحوی که از زمان ابالغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از 
۵9 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و اموال مازاد کرده 

است.
این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت ها 
تمامی اقدامات الزم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری 

مزایده و... را انجام داده است.
در این میان بانک ملی ایران در زمینه واگذاری شرکت ها و امالک 
با مشکالتی مواجه می باشد که اشاره ای اجمالی به آنها می گردد:

موانع و مشکالت واگذاری ها
راستای  در  شده  انجام  جدی  اقدامات  تمام  وجود  با  مواردی  در 
واگذاری، به دالیلی خارج از اراده این بانک این واگذاری ها منتج به 
نتیجه نشده است. در سال ۱۳9۶ سهام شرکت ملی صنعتی فوالد 
خوزستان )رد دیونی دادستانی( واگذار و به دلیل مشکالت و بحران 
های کارگری، خریدار منصرف شد.در سال های ۱۳9۶ و ۱۳9۷ 
از طریق  )وبانک(  ملی  توسعه  گروه  سهام شرکت سرمایه گذاری 
سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی 

عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت.
دفعات  به  ها  از شرکت  زیادی  مذکور، شمار  های  از شرکت  غیر 
متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن 

خریداری برای آنها پیدا نگردید.
جدید  نامه  آیین  ابالغ  و  وزیران  هیات  اختیار  تفویض  با  اخیرا   
واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه 
شرکت ها، هلدینگ ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری در حال 
انجام است تا همه شرکت ها در هفته های آینده از طریق مزایده و 

بورس به معرض گذاشته خواهد شد.  
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مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تصریح کرد :

نقش اثرگذار بانک پارسیان در طرح های آبرسانی 
به مناطق محروم

آب  منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
مشارکت  اهمیت  در  ایران  نیروی  و 
های  طرح  در  خصوصی  بانک های 
گفت:  کشور،  ای  توسعه  و  عمرانی 
بانک  ویژه  به  خصوصی  بانک های 
و  رسانی  آب  در طرح های  دولت،  با  همراهی  راستای  در  پارسیان 
فعال  حضوری  و  مشارکت  ومرزی  محروم  مناطق  به  گازرسانی 

داشته اند.
وی درادامه با بیان این که بانک پارسیان ویژه  تربه این بخش وارد 
شده است، تصریح کرد : خدمات این بانک درآبرسانی طبق ماده ۵۶ 

توافق کنسرسیوم در طرح های عمرانی کشور ستودنی است.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با توجه به اهمیت 
و  کمک  بحث  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  گانه   ۲۴ بندهای 
همراهی بخش پولی و شبکه بانکی برای رونق اقتصادی کشور مورد 
تاکید قرار گرفته و تاکنون بانک های خصوصی و شبکه بانکی کشور 

در این مسیر گام های موثری برداشته اند.
طرح های  مالی  تامین  در  بانک های خصوصی  افزود:  مرادی  بهروز 

اشتغالزایی و توسعه روستایی نیز نقش پررنگی ایفا کردند.

معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی 
سازمان بنادر و دریانوردی از ارائه تخفیف 
۲۰ درصدی گمرکی به صاحبان کاالیی که 
تجارت خود را از طریق بنادر کوچک انجام 

می دهند، خبر داد.
محمدعلی حسن زاده با اشاره به اینکه بنادر 
کوچک، بنادری هستند که امکان پهلودهی 
شناورهای بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تنی را دارند، 
اظهار کرد: این بنادر مجهز به موج شکن، 
این  از  مواردی  و  کاال  نگهداری  محوطه 
دست بوده و مجموعه عوامل حاکمیتی از 
جمله سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک 

در آن جا مستقر اند.
وجود ۵۰ بندر کوچک در کشور/ ۳۳ بندر 

در مالکیت سازمان بنادر
در  بندر کوچک  داد: حدود ۵۰  ادامه  وی 
بنادر  تعداد،  این  از  که  دارد  وجود  کشور 
کوچکی که مالکیت آن ها به سازمان بنادر 
حال  در  یا  و  دارد  اختصاص  دریانوردی  و 
انتقال مالکیت هستند حدود ۳۳ بندر است 
و در سراسر کشور و به ویژه جنوب ایران 

توزیع شده اند.
 معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر 
آماری  بررسی  طبق  بیان  با  دریانوردی  و 
وزنی  نظر  از  کوچک  بنادر   ،۱۳9۴ سال 
تجاری  مبادالت  کل  از  درصد   ۷,۵ حدود 
کشور را را به خود اختصاص داده اند، عنوان 
کرد: از نظر ارزشی نیز این رقم نیز بیش از 
9 بوده است و این بدان معناست که بیش از 
9 درصد از ارزش کل کاالهای تجاری کشور 

به بنادر بنادر کوچک اختصاص دارد.
حسن زاده افزود: طی چند سال اخیر نقش 
کشور  دریایی  تجارت  در  کوچک  بنادر 
در  بیشتری  و سرمایه گذاری  بیشتر شده 
این بنادر در دستور کار قرار گرفته است که 

بر همین اساس تصور می کنیم سهم این 
افزایش  بنادر در میزان کاالهای مبادالتی 

یافته باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت با هدف افزایش 
سهم و نقش بنادر کوچک در اقتصاد محلی 
و حمل و نقل دریایی شیوه نامه ای را برای 
تدوین  و  تهیه  ملوانی  کاالهای  ساماندهی 
سازمان  طریق  از  باید  مسئله  این  و  کرد 
جمهوری  گمرک  دریانوردی،  و  بنادر 
اسالمی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز مدنظر قرار گیرد، گفت: بر اساس مصوبه 
هیئت دولت این شیوه نامه الزم االجرا است 
های  استان  در سطح  کوچک  بندر  و ۳۱ 
می  که  اند  شده  شناسایی  کشور  جنوبی 

توانند مجهز به رویه ملوانی شوند.
تخفیف ۲۰ درصدی برای فعالیت صاحبان 

بار در بنادر کوچک
اقتصادی  و  بندری  امور  معاون  گفته  به 
سازمان بنادر و دریانوردی صاحبان کاالیی 
که تصمیم بگیرند کاالی خود را از طریق 
منتقل  بنادر  این  به  کوچک  شناورهای 

کنند مشمول ۲۰ درصد تخفیف در حقوق 
گمرکی و ورودی به این بنادر می شوند که 
این اتفاق مشوق بسیار خوبی برای فعالیت 
هرچه بیشتر در این بنادر است و در عین 
از مزیت های  توانند  نیز می  ملوانان  حال 
نظر  در  ملوانی  کاالهای  برای  که  قانونی 

گرفته شده بهره مند شوند.
حسن زاده ادامه داد: از جمله نقش هایی که 
بنادر کوچک می توانند در سطح شهرستان 
با  ها داشته باشند ایجاد اشتغال است که 
رونق این بنادر موضوعی دست یافتنی است 
بومیان  مهاجرت  از  جلوگیری  موجب  و 
مناطق ساحلی به مناطق مرکزی کشور می 
شود و از نظر راهبردی نیز برای حاکمیت از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه نکته دیگر حائز اهمیت 
به عنوان  دریانوردی  و  بنادر  برای سازمان 
این  نقش  کشور  دریایی  حاکمیتی  مرجع 
بنادر در شبکه سازی حمل و نقل دریایی 
است که از طریق آن ها بار از پسکرانه بنادر 
گفت:  شود،  می  منتقل  کوچک  بنادر  به 

به  بنادر  این  طریق  از  کاال  انتقال  امکان 
بنادر متوسط و سپس به بنادر هاب یا به 
بنادر خارجی وجود دارد و این شبکه سازی 
موجب کاهش قیمت تمام شده حمل کاال 
می شود و رونق در شهرهای کوچک بندری 

را رقم می زند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر 
استناد  به  اینکه  به  اشاره  با  دریانوردی  و 
قانون برنامه ششم توسعه سازمان بنادر و 
دریانوردی این مجوز را دارد که نسبت به 
واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی و 
غیر دولتی ذی صالح و دارای مجوز اقدام 
مطالعات  خوشبختانه  کرد:  اظهار  کند، 
های  مدل  انجام،  رابطه  این  در  مربوطه 
درون  الزم  مصوبات  و  شناسایی  واگذاری 
های  ماه  طی  و  است  شده  اخذ  سازمانی 
آتی فرایندهای شناسایی اشخاص حقوقی 
کوچک  بنادر  واگذاری  برای  را  ذی صالح 
و سرمایه گذاری در بنادر کوچک و افزایش 
سهم و نقش آن ها در اقتصاد محلی و حمل 

و نقل دریایی کشور مدنظر قرار می گیرد.

۲۰ درصد تخفیف گمرکی در صورت 
جابجایی کاال از بنادر کوچک

نیمه دوم مرداد  1398 

قرعه کشی طرح همگامان سپه ۲

برگزاری مرحله دوم قرعه کشی
 " طرح همگامان سپه ۲"

سپه:  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه 
مراسم قرعه کشی مرحله دوم طرح 
همگامان سپه ۲ با حضور فرحی عضو 
بانک سپه و همچنین  هیئت مدیره 
جمعی از مشتریان بانک، یکشنبه ۲۰ مرداد ماه مقارن با عید سعید 

قربان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: در این مراسم ۲۶ نفر برنده 
خوش شانس نقدی این جشنواره و ۳۷۵۰ نفر برنده تسهیالتی طرح 

مشخص شدند.
 رونمایی از تم جدید باشگاه مشتریان بانک سپه

با حضور فرحی عضو هئیت مدیره بانک سپه و جمعی از مشتریان 
قرعه  مراسم  برگزاری  و  قربان  سعید  عید  با  مقارن  ماه  مرداد   ۲۰
کشی مرحله دوم طرح همگامان سپه ۲، از تم جدید سامانه باشگاه 

مشتریان بانک سپه رونمایی شد. 
این گزارش می افزاید تم جدید باشگاه مشتریان در راستای همسویی 
قرار  برداری  بهره  مورد  و  بانک سپه طراحی  برند  بصری  با هویت 

گرفت.
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خبر

ایران رتبه اول درمان اعتیاد
 را دارد

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
به ورود ماده مخدر شیشه  با مواد مخدر نسبت  مبارزه 

جدید از افغانستان به ایران هشدار داد.
توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون  منتظرالمهدی  سعید 
صبح  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی  مشارکت های 
امروز در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد که 
در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد، اظهار 
کرد: سو مصرف مواد مخدر به ۲ هزار سال قبل از میالد 
مسیح برمی گردد و به طور مداوم دغدغه افراد بوده است.

وی افزود: جریان اقتصادی و سودآوری اعتیاد به قدری 
است که بعید می دانم سوداگران مرگ به راحتی از آن 

دست بردارد.
منتظرالمهدی تاکید کرد: ساالنه ۴۵۰ هزار نفر و در ایران 
روزانه ۱۰ نفر به سبب مصرف موادمخدر جان خود را از 

دست می دهند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر گفت: تریاک با ۶۷ درصد و بعد از 
آن حشیش و گل و... با ۱۲ درصد و شیشه ۸ درصد و 
هروئین ۴ درصد از مصرف موادمخدر را به خود اختصاص 

داده اند.
وی گفت: شیشه جدیدی در راه است که در افغانستان 
سمت  به  ها  ذائقه  کنیم  تالش  باید  و  شود  می  کشت 
مصرف شیشه نرود.  ۴۰ درصد مصرف کنندگان حشیش 
و شیشه و گل اعالم می کنند این مواد هیچ ضرری برای 

ما ندارد و ما باید تالش کنیم این تفکر را از بین ببریم.
منتظرالمهدی ادامه داد: ۹ هزار مرکز درمان های سرپایی 
در کشور داریم و کماکان متادون حرف اول را در زمینه 
در  را  اول  ایران حرف  همچنان  و  زند  می  اعتیاد  ترک 

زمینه درمان اعتیاد می زند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
یک  کشیدن  سیگار  کرد:  تصریح  مخدر  مواد  با  مبارزه 
هنرمند و مشاهده این فعل از طرف کودکان تاثیرگذاری 
شدید روی افزایش اعتیاد دارد چراکه اعتیاد در کودکی 
مصرف  با  پایین  سنین  همان  از  کودک  و  دارد  نقش 

هرگونه موادمخدر خواسته و ناخواسته آشنا می شوند.
وی گفت: ۷۰ درصد موادمخدر در همان مرزهای شرقی 
کشف می شود و به کوچه و خیابان های ایران نمی رسد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آزادی نفتکش 
جبل  عالی  دیوان  حکم  با  »گریس-۱« 
حقوقی  های  پیگیری  ضرورت  بر  الطارق، 
کنندگان  توقیف  از  خسارت  دریافت  برای 

این نفتکش تاکید کرد.
جلسه  در  رئیسی  سیدابراهیم  اهلل  آیت   
رسیدن  فرا  تبریک  با  قضایی  عالی  شورای 
عید سعید غدیر خم، تصریح کرد: خداوند 
با اعطای والیت امیرالمومنین )ع( و فرزندان 
بزرگوار ایشان بر بشریت منت نهاد و والیت 
عطیه ای  الهی برای همه بندگان و عوالم 

هستی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز خدا را 
شاکریم که جلوه والیت را در نظام مقدس 
و  فقیه  والیت  داریم،  اسالمی  جمهوری 
حاکمیت فقه و آموزه های دین را از برکات 
جلوه،  این  در  داد:  ادامه  و  دانست  غدیر 
آنچه از خوبیها و برکات می بینیم ناشی از 
برکات والیت است؛ لذا با همه عربده کشی 
ها و ظلم و تعدی دشمنان، تمام ترفندها، 
است  آب  بر  نقش  هایشان  حیله  و  مکرها 
چون این نظام، جلوه والیت علوی است. اگر 
نظام  راس  در  عادل  فقیه  ولی  نهیب  امروز 
اسالمی و اقتدار جمهوری اسالمی، دشمن را 
مستاصل کرده است، همگی از برکات والیت 
آن  شکرگزار  باید  که  است  نظام  در  علوی 
باشیم و شکرگزاری نیز تنها در گرو والیت 

پذیری است.
نفتکش  توقیف  رفع  رئیسی،  اهلل  آیت 
جبل  عالی  دیوان  حکم  با  »گریس-۱« 
در  دشمن  شکست  از  ای  نمونه  را  الطارق 
روزهای اخیر دانست و تاکید کرد: این میزان 
از توقیف، صرفا با آزادسازی جبران نمی شود 
بلکه باید با پیگیری های حقوقی، خسارت 
دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه 

اقدام  المللی  آنها که بر خالف موازین بین 
می کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اولین رکن 
است،  عدالت  اجرای  ما  برای  علوی  والیت 
تبعیض  بدون  اجرای  عادالنه،  قانون  وضع 
مصادیق  از  را  عادالنه  و صدور حکم  قانون 
اظهار  و  دانست  قوه  سه  در  عدالت  اجرای 
اجرای  غدیر،  پیام  ترین  مهم  امروز  کرد: 
و شریعت  دین  آموزه های  پرتو  در  عدالت 
زنان  و  مردان  که  نداریم  تردید  ما  و  است 
صالح در جای جای این کشور با تمسک به 
قوانین اسالمی و اراده های پوالدین، همواره 

مصمم به اجرای عدالت هستند.
اجرای  کرد:  خاطرنشان  رئیسی  اهلل  آیت 
عدالت باید به گونه ای باشد که مردم آنرا 
می  برخی  اینکه  کنند.  عدالت  احساس 
گویند به هر حال یک طرف از اجرای عدالت 

و  کامل  بود، حرف  خواهد  ناراضی  قضایی، 
دقیقی نیست زیرا عدالت، امری فطری است 
و کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی 
عدالت  اجرای  از  خود  خلوت  در  باشند، 

احساس رضایت می کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز برای 
عدالت  اجرای  غدیر،  آموزه  مهمترین  ما 
است، به عزم دستگاه قضایی برای برخورد 
با همه مظاهر فساد و تبعیض اشاره و تصریح 
افراد حتی  با همه  کرد: مصمم هستیم که 
قرمز  خط  کنند  می  فکر  که  سفیدها  یقه 
از  با استفاده  را  قانون  توانند  هستند و می 
روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. 
ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز 

اجرای قانون نمی شناسیم.
در  بنده  همکاران  گفت:  رئیسی  اهلل  آیت 
دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند 

که اجرای عدالت، رضای خدا و مردم را در 
ای  عده  بودن  ناراضی  و  داشت  خواهد  پی 
قلیل، به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش 

نیست.
براساس این گزارش، در  جلسه امروز شورای 
عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید 
که بر اساس آن کلیه دادگاه ها و دادسراها 
مکلف شدند برخی پرونده ها را پیش از طرح 
اختالف  حل  شورای  به  الزاما  محاکم،  در 

جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.
امضای  به  که  دستورالعمل  این  براساس 
رئیس قوه قضاییه رسید، ارجاع پرونده های 
مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه 
عمومی  جنبه  دو  واجد  جرایم  خصوصی 
دعاوی  و  اختالفات  کلیه  و  خصوصی  و 
به شورای  مدنی  دعاوی  دیگر  و  خانوادگی 

حل اختالف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.

آزادی نفتکش ایرانی کافی نیست
 و باید خسارت پرداخت شود

رهبر  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
انقالب در آستانه روز عید غدیر به مردم 
اعطا کردند، گفت:  تهران هدیه خوبی 
ساخت پروژه چهار باغ، باعث پیوستگی 
به  آباد  عباس  اراضی  جنوب  و  شمال 

یکدیگر می شود.
های  پروژه  تهران  شهردار  حضور  با 
آباد  اراضی عباس  فرهنگی و خدماتی 
چهارباغ،  مجموعه  زنی  کلنگ  شامل 
افتتاح ایستگاه ۱۱۰ آتشنشانی و بهره 

برداری از دریاچه باغ هنر برگزار شد.
منطقه  محدوده  در  چهارباغ  سایت 
۳ )بین بزرگراه همت و رسالت( و در 
شده  واقع  تهران  بزرگ  مصلی  شمال 
است. اراضی مذکور متعلق به مجموعه 
و شهرداری  است  تهران  بزرگ  مصلی 
تهران با همکاری و هماهنگی مجموعه 
منظور  به  را  باغ  چهار  سایت  مصلی 
استفاده شهروندان و نمازگزاران به بهره 

برداری خواهد رساند.
هزار   ۲۵ مساحت  با  نیز  هنر  دریاچه 
مترمربع و باغ هنر با مساحت ۵ هزار 
متر مربع بزرگ ترین طرح هنری قلب 

پایتخت است که امروز افتتاح شد.
باغ هنر با هدف خلق فضایی جهت ارائه 
هنرهایی چون: موسیقی، تجسمی، شعر 
و ادبیات با تمرکز بر کوشک مرکزی و 

برقراری رابطه نزدیک میان هنرمند و 
مخاطب و ارتقاء درک هنری جامعه با 
تمرکز بر هنر ایرانی طراحی شده است.

زنی  کلنگ  مراسم  در  حناچی  پیروز 
ویژگی  اینکه  بیان  با  تهران  چهارباغ 
زده  آن  کلنگ  امروز  که  باغ  این  مهم 
پیوستگی  باعث  که  است  این  شد، 
به  آباد  عباس  اراضی  جنوب  و  شمال 
یکدیگر می شود گفت: از مجموع ۵۲۰ 
هکتار اراضی عباس آباد ۳۵۰ هکتار به 
بدون  کار  این  و  شده  داده  تحویل  ما 

حمایت رهبری محقق نمی شد.
وی با بیان اینکه این اقدام هدیه خوبی 
مردم  به  انقالب  معظم  رهبر  طرف  از 
تهران است، گفت: این پروژه در حداقل 
زمان ممکن آماده خواهد شد و یکی از 
دستاوردهای آن اتصال به مصلی است 
که از طریق یک زیرگذر اتفاق خواهد 
مصلی  با  مذاکراتی  براین  عالوه  افتاد. 
مترو در  ایستگاه  و یک  صورت گرفته 
این محل ساخته خواهد شد تا مردم با 
سهولت بیشتری به این نقطه دسترسی 

داشته باشند.
شهردار تهران درباره جذابیت چهارباغ 
برای حضور مردم گفت: در این مکان 
مردم  تا  شد  خواهد  ایجاد  جاذبه هایی 
بتوانند در آن حضور پیدا کنند و این 

نقطه تبدیل به یک مقصد گردشگری 
شود. آقای مختاری مدیرعامل سازمان 
تهران  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها 
قول داده که فاز نخست این مجموعه 
برداری  بهره  و  ساخته  سال  یک  طی 
مصوبه  طبق  حناچی  گفته  شود.به 
و  ساخت  میزان  نهایت  عالی  شورای 
ساز در این مجموعه ۵ درصد کل سطح 
محوطه است.وی در ادامه بازدید صبح 
امروز خود از اراضی عباس آباد افتتاح 
ایستگاه ۱۱۰ آتش نشانی تهران را نیز 
ورود  شاهد  امروز  گفت:  و  داد  انجام 
که  هستیم  نشانی  آتش  به  تجهیزاتی 
بیش از وقوع حادثه پالسکو آتش نشانی 
از آن بی بهره بود.شهردار تهران افزود: 
درسال ۹۶ مقرر شد درصدی از بودجه 
اختصاص  ایمنی  حوزه  به  شهرداری 
هم  تجهیزاتی  اساس  براین  که  یابد 
خریداری شد به گونه ای که در حال 
حاضر می توان گفت تجهیزاتمان قابل 
مقایسه با قبل از حادثه پالسکو نیست.

ایستگاه   ۷ اینکه  به  اشاره  با  حناچی 
آتش نشانی در حال احداث است که تا 
یک سال آینده به بهره برداری می رسد، 
گفت: از این به بعد در کنار آتش نشانی 
را  اورژانس  موتورآمبوالنسهای  استقرار 

نیز شاهد خواهیم بود. 

بهره برداری از »دریاچه باغ هنر«

هدف  با  رضوی  خانواده  جشنواره 
کاهش آسیب های خانواده و حمایت از 
ایده های برتر این حوزه برگزار می شود.

هدف  با  رضوی  خانواده  جشنواره 
در  خانواده  آسیب های  کاهش 
و  خورد  کلید  گانه  سه  محورهای 
به  را  خود  آثار  می توانند  عالقمندان 
www. آدرس  به  جشنواره  سایت 

ارسال   khanevadehRazavi.ir
کنند.

ستاد اطالع رسانی این جشنواره اعالم 
کرد : جشنواره خانواده رضوی در بنیاد 
اشراف  تحت  )ع(    رضا  امام  کرامت 
شده  طراحی  رضوی  قدس  آستان 
است تا از ایده ها و تجربیات موفقی که 
تاکنون توسط کنشگران اجتماعی یک 
آسیب های  کاهش  جهت  در  منطقه 

خانواده طرح ریزی و یا اجرا شده است، 
حمایت کند.

کنشگران  همه  از  ترتیب  بدین 
موضوع  در  دغدغه مند  اجتماعی 
مسائل  سطح  به  نسبت  که  خانواده 
دارند  اشراف  منطقه خود  در  خانواده 
ایده های  طرح  با  تا  می کند  دعوت 
اهداف  به  رسیدن  در  را  ما  اجتماعی 
امام  کرامت  بنیاد  کنند.  یاری  خود 
ایده ها  داوری  و  ارزیابی  با  )ع(  رضا 
و  برتر  ایده   ۵ اجرای  از  تجربیات؛  و 
توسعه ۵ تجربه موفق با حفظ مالکیت 
معنوی صاحب ایده و تجربه حمایت 

خواهد کرد.

رضوی  خانواده  جشنواره  محورهای 
الگوی عملیاتی، تجربه  )طرح، ایده و 
شده،  اجرا  برنامه  سوابق  و  عملیاتی 
آموزشی،  محصوالت  و  تولیدات 

فرهنگی و ترویجی(.
رضوی  خانواده  جشنواره  موضوعات 
تحکیم  جوانان،  ازدواج  )تسهیل 
آموزش  طالق،  کاهش  و  خانواده 
و  زندگی  سبک  خانواده،  مشاوره  و 

فرزندآوری و فرزندپروری(.
موفق  )تجربه های  ارسال  قالب های 
خدمتی  یا  و  برنامه  محصول،  شامل 
و  طرح  است.  داشته  اجرا  سابقه  که 
برنامه  محصول،  هرنوع  شامل  ایده 

کاهش  جهت  در  که  خدمتی  یا  و 
آسیب های خانواده است(.

در قالب تجربه و طرح و ایده )طراحی 
مسئله  به طور دقیق، تعریف اهداف 
برای  اولیه ای  بودجه  برآورد  پروژه،   
اجرا و پیشبرد طرح،   شناسایی نقاط 
قوت و یا ابتکار عملی در اجرای طرح،   
تعیین گستره جغرافیایی و جمعیتی 
طرح، روشن شدن میزان بهره برداری 
کاهش  منظور  به  فن آوری ها  از 
محاسبه  انسانی،  و  مالی  هزینه های 
هزینه مالی طرح  در پایان اجرا  و در 
انتهای کار درصد تحقق طرح تخمین 

زده شود.

حمایت از ایده های برتر 
حوزه آسیب های خانواده

خبر

کشف 6 تن مواد افیونی در غرب استان تهران

 فرمانده انتظامی استان، از دستگیری یک سوداگر مرگ و 
دستگاه  یک  بونکر  داخل  از  افیونی  مواد  انواع  تن   ۶ کشف 
خودروی تریلي خبر داد.سردار محسن خانچرلی  در گفت و 
گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: با به دست آوردن 
اخبار و اطالعاتي مبنی بر اینکه فردي با استفاده از خودروی 
کامیون اقدام به تهیه، جاسازي و سپس انتقال محموله هاي 
کند،  مي  تهران  استان  غرب  های  شهرستان  به  موادمخدر 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر پس از چند ماه کار اطالعاتي دریافتند 
قاچاقچي مورد نظر قصد دارد در پوشش انتقال گاز به وسیله 
بونکر یک تریلي، اقدام به تهیه، حمل و جابه جایي مواد مخدر 
کند که در همین راستا، عملیات پلیس برای کشف مواد مخدر 
آغاز شد. وی تصریح کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه 
از  پس  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرماندهی  موادمخدر  با 
به  رباط کریم  پایش خودروهاي عبوري در محور  و  کنترل 
سمت شهریار، در عملیاتی ویژه موفق به شناسایی و توقیف 
خودرو شدند. این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در این 
پلیس  ماموران  داد:  ادامه  شد،  دستگیر  نیز  نفر  یک  زمینه 
مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از خودرو ۵ تن و ۶۱۶ کیلو 
تریاک و ۳۸۴ کیلو مرفین که به طرز ماهرانه ای در ته مخزن 
جاسازی شده بود، کشف کردند. فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مخدر کشف شده 

به مرجع قضائی تحویل داده شد.
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مدیرعامل شرکت راه آهن شهری 
افزایش  از  )مترو(  تهران و حومه 
مترو   ۷ خط  ایستگاه های  تعداد 

تهران به ۱۶ ایستگاه خبر داد.
دو  افتتاح  به  اشاره  با  امام  علی 
ایستگاه میدان محمدیه و بسیج 
مهدیه  ایستگاه های  )حدفاصل 
را  آمادگی  این  گفت:  بسیج(،  تا 
داریم که از مهر تا پایان امسال هر 
ماه، یک ایستگاه را در خط هفت 
مترو وارد مدار بهره برداری کنیم.

ما  اولویت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تکمیل خطوط ۶ و ۷ مترو تهران 
است، بیان داشت: بخش میانی و 
شمالی خط هفت را در دو مرحله 
اسفند سال گذشته  و  تیر  زمانی 
که  کردیم،  افتتاح  ایستگاه   ۸ با 

احتساب  با  ایستگاه ها  این  تعداد 
مجموعه ایستگاه های بهره برداری 
شده طی ماه های آینده در سال 
۹۸ به ۱۶ ایستگاه خواهد رسید 
باقیمانده  ایستگاه   ۶ همچنین  و 
در  که  بوده   ۹۹ سال  برنامه  در 
و  مالی  منابع  تامین  با  مجموعه 
تکمیل خط ۷؛ شاهد ۲۲ ایستگاه 
با ۲۷ کیلومتر تونل در این خط 

خواهیم بود.
خط  خصوص  در  ادامه  در  وی 
اینکه  بر  تأکید  با  تهران  مترو   ۶
اولین افتتاح ما در خط ۶ مربوط 
به ایستگاه میدان امام حسین )ع( 
است، افزود: این ایستگاه با خط ۲ 
تقاطع دارد و نقطه پر ترددی در 

تهران محسوب می شود.

افزایش تعداد ایستگاه های خط ۷ مترو تهران به ۱6 ایستگاه

شهری

برنامه درس ملی هزینه بر و کم فایده است
سرپرست آموزش و پرورش گفت: برنامه درس ملی  ما 
هزینه بر و کم فایده است باید دانش آموزان را از این 
فشار نجات دهیم؛ در غیر این صورت اضطراب فراگیر 

به وجود می آید.
سیدجواد حسینی در نشست صمیمی خود با مدیران 
و کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش که صبح  روز یکشنبه ۲۷ مردادماه برگزار 
شد، ضمن تشکر از حضور علیرضا کاظمی در حفظ 
و عمق بخشیدن فعالیت های گذشته و توسعه آنان 
گفت:  مدیریت  فرهنگ  در  بخشی  انسجام  همچنین 
دکتر کاظمی به سابقه سال ۵۰ ساله امور تربیتی اشاره 
کرد، ما به لحاظ ساختار اداری، نیروی انسانی و منابع 
تنگناهایی  دچار  معاونت  های  ماموریت  محتوای  در 

هستیم.
وی ادامه داد: حوزه پرورشی به استاندارسازی فضاها، 
تجهیزات، منابع انسانی و رویه ها و فراگردها نیاز دارد 

که البته به  لحاظ ساختار نیاز به بررسی آنها داریم. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش  به سخنان مقام 
و  کرد  اشاره  پرورشی  معاونت  درباره  رهبری  معظم 
گفت: ایشان فرمودند ما معاونت پرورشی و فرهنگی 
را به معنای واقعی می خواهیم لذا ما هم باید در این 

راستا حرکت کنیم.

وی گفت: دو نوع فعالیت در معاونت پرورشی داریم؛ 
فعالیت هایی که ما خود متولی آنان هستیم و بخشی 
به  یعنی  نکردیم  پیدا  ورود  زیاد  انقالب  از  بعد  که 
برای  پرورش  و  آموزش  عناصر  تمام  گرفتن  خدمت 

امر تربیت.
وی با طرح این سوال که آیا این حجم عظیم از فعالیت 
ها در امور تربیتی و مدارس الزم است یا می توان با 
یک نگاه کیفی گرایانه بخش هایی از آنان را با رویکرد 
ارتقای کیفیت از کمیت بکاهیم، گفت: باید در معاونت 
پرورشی تثبیت ارزش ها و اصالح روش ها را مدنظر 
داشته باشیم. یک بعد تعلیم و تربیت تمام ساحتی که 
ارزیابی،  نظام  خواهد،  می  ما  از  بنیادین  تحول  سند 
پاداش دهی و تخصیص منابع است. برای نجات دانش 
آموزان از نظام آموزش باید نگاه ارزیابانه را تغییر دهیم.

حسینی ادامه داد: نامه ای به دکتر روحانی نوشتیم 
که دانش آموزان در ساحت های مختلف مورد تشویق 
قرار گیرند. طرح جامع نظام مشاوره طرح ارزشمندی 
است لذا به یک نظام مددکاری برای کنترل آسیب ها 
نیاز داریم. معتقدم باید به سمتی برویم که سرانه های 

فرهنگی و پرورشی داشته باشیم.
مدنظر  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
داشتن ۴ اصل مدرسه محوری، فراگیری و اثربخشی، 

گروهی  های  فعالیت  افزایش  و  مشارکت  توسعه 
تشکیالتی در ترویج فعالیت ها را هدفگداری درستی 
دانست و گفت: قرآن باید فراگیر شود و کانون مدرسه 
باشد. این جریان در سطح ملی بیاید تا رقابت مسابقه 

گونه به دانش آموز لطمه نزند.
وی ادامه داد: اصل علم و هنر باوری را در فعالیت های 
خود آغشته کنید تا اثرگذاری داشته باشد. توجه به 
دارالقرآن ها از نظر توسعه کیفی و کمی مهم است تا 
کانون فعالیت های قرآنی و انتشار فضایل قرآنی باشند.

حسینی گفت: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
امروز اولویت کشور است و قطعا این اولویت در آموزش 
و پرورش ضروری تر است لذا تمام فعالیت های این 

حوزه کمک کننده به این موضوع است.
وی افزود: تمام ارکان باید در خدمت کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی باشند. اگر در جامعه ای ۳ مدل 
های  کسالت  و  فراگیر  تضادهای  فراگیر،  اضطراب 

فراگیر، وجود داشته باشد، آسیب ها رشد می کنند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: متاسفانه زیر 
فشار آرمان گرایی کنکور، ذهن دانش آموزان درحال 
تخریب است. برنامه درس ملی  ما هزینه بر و کم فایده 
است باید دانش آموزان را از این فشار نجات دهیم در 

غیراین صورت اضطراب فراگیر به وجود می آید.

کشف 20فقره سرقت محتویات خودرو در بهارستان

سرپرست فرماندهي انتظامي شهرستان بهارستان از دستگیري 
سارق محتویات خودرو و کشف ۲۰ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ چنگیزخاني 
سرقت  فقره  چند  وقوع  پي  در  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
محتویات خودرو در شهرستان بهارستان، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و با بررسي نحوه 
سرقت، موفق به شناسائي متهم شده و در عملیات ضربتي، 

وي را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
در  پلیسی  تحقیقات  در  متهم  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
و  اعتراف گشود  به  لب  پلیسي  ادله  و  مستندات  با  مواجهه 
شهرستان  در  خودرو  داخل  محتویات  سرقت  فقره   ۲۰ به 

بهارستان اعتراف کرد.

نیمه دوم مرداد  1398 



اخبار

ایستادگی همراه با اقتدار ایران، 
نتیجه همراهی مردم با نظام است

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
جنگ  مردم،  مشارکت  سایه  در  گفت:  کردستان 
تحمیلی و بحران های بعد از آن را با موفقیت پشت 
با  امروز  مردم  مشارکت  واسطه  به  و  گذاشتیم  سر 
اسالم  دشمنان  مقابل  در  سربلندی  و  عزت  اقتدار، 

و نظام ایستاده ایم.
نمایشگاه  اولین  اختتامیه  در  خوش اقبال  حسین 
محل  در  که  کردستان  اجتماعی  مشارکت های 
از  قدردانی  شد ضمن  برگزار  سنندج  فجر  مجتمع 
اجتماعی،  مشارکت های  هفته  در  سمن ها  زحمات 
بودن   باهم  تالش  و  مشارکت  فرهنگ  کرد:  اظهار 
برای رسیدن به توسعه، فرهنگی شایسته   است که 

باید فراگیر شود.
وی  به خدمات  ارزشمند حوزه اجتماعی استانداری 
اشاره کرد و افزود: از همه مدیرانی که به  مشارکت 
و نقش مردم در پیشبرد امور اعتقاد دارند، قدردانی 

می کنم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان 
با بیان اینکه انقالب ما با تدبیر امام راحل و همراهی و 
مشارکت مردم شکل گرفت و تداوم دارد، خاطرنشان 
و  تحمیلی  جنگ  مشارکت،  همین  سایه  در  کرد: 
بحران های بعد از آن را با موفقیت پشت سر گذاشتیم 
و به واسطه مشارکت مردم  امروز با اقتدار، عزت و 
سربلندی در مقابل دشمنان اسالم و نظام ایستاده ایم.

خوش اقبال به دیدگاه مثبت نظام و مسئولین نسبت 
به نقش مشارکت و همراهی مردم به عنوان اولویت 
و  افزود: مردم صاحب اصلی  مملکت  و  اشاره کرد 
انقالب هستند و اگر مشارکت مردمی نباشد، دولت 

در اجرای برنامه های خود موفق نخواهد بود.
وی  با تاکید بر لزوم واگذری بخشی از امور به مردم 
یادآور شد: مجموعه  استانداری کردستان و معاونت 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی با تمام توان در راستای 
مردم  کارهایی که  در  مردمی  توسعه مشارکت های 
می توانند نقش آفرینی کنند، تالش دارد  ارتباطات  و 
تعامالت را  تقویت و بیشتر کند تا استان را به سمت 
و سویی ببرند که آیندگان از عملکرد ما،  نقش ها و 

مشارکت مردمی به نیکی یاد کنند.
عملکرد  سنجش  برای  قاضی  بهترین  را  زمان  وی 
مدیران برشمرد و تاکید کرد: عملکرد و دیدگاه ما 
نسبت به مردم به راحتی برای آنها  قابل سنجش 
است لذا باید قدرشناس نظامی باشیم که این فضا را 
برای مشارکت مردم  و نقش آفرینی در همه عرصه ها 

فراهم کرده است.

استاندار قزوین گفت: استان قزوین به عنوان 
پایتخت خوشنویسی کشور مطرح است که 
فرهنگ  اداره کل  امیدواریم مدیرکل جدید 
و ارشاد اسالمی استان قزوین بتواند مسئله 
طنز  حوزه  در  کند،  هدایت  را  خوشنویسی 
و موسیقی می توان ریشه های مختلف را در 

قزوین مشاهده کرد.
فرهنگ  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  آیین   
حضور  با  قزوین  استان  اسالمی  ارشاد  و 
عترت  و  قرآن  معاون  فقهی زاده  عبدالهادی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی غیاثی 
وزارت  استان های  امور  مدیرکل  ندوشن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، عبدالمحمد زاهدی 

استاندار قزوین و مسئوالن استانی در سالن 
قزوین  استانداری  امامی  مرحوم  اجتماعات 

برگزار شد.
این  در  قزوین  استاندار  زاهدی  عبدالمحمد 
مراسم با بیان اینکه مسلمانان سه عید بزرگ 
مورد  خاصی  موضع  از  کدام  هر  که  دارند 
ارزیابی قرار می گیرد، اظهار کرد: عید قربان 
قربانگاه  به  را  دنیوی  داشته های  همه  نماد 
بردن است لذا این عید یعنی انسان از همه 
چیز خود گذشته و فقط به رضای الهی فکر 

کند.
وی افزود: عید قربان یک ریشه برای خدایی 
شدن است که عید فطر به عنوان یک مسیر 

آینده  غدیر  عید  اما  می کند،  تکمیل  را  آن 
بشریت را رقم می زند چراکه همه ما به علی 
)ع( نیاز داریم، انسانی چند بعدی که در همه 
عرصه ها قهرمان است و نمونه کاملی بعد از 
پیامبر خاتم محسوب می شود که خداوند او 

را برای تکامل دین فرستاده است.
نتوانسته ایم  متأسفانه  کرد:  تصریح  زاهدی 
خود  فرزندان  برای  را  غدیر  بزرگ  واقعه 
به درستی تبیین و نهادینه کنیم و آن را در 

حد یک جشن محدود می کنیم.
استان  یک  قزوین  استان  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  ساله  هزار  نه  سابقه  با  کهن 
مختلف  حوزه های  در  بزرگی  شخصیت های 
در تاریخ این استان وجود داشت و امروز نیز 
بزرگی  شخصیت های  کم توجهی ها  علی رغم 
از  حمایت  برای  که  ماست  وظیفه  و  داریم 

آن ها قدم برداریم. 
این مسئول عنوان کرد: همه باید دست به دست 
هم داده و به اعتالی بیشتر بستر فرهنگ و 
استان  چراکه  کنیم.  کمک  استان  در  هنر 

قزوین در بسیاری از عرصه ها زبانزد است.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: استان قزوین 
مطرح  کشور  خوشنویسی  پایتخت  به عنوان 
است که امیدواریم مدیرکل جدید اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین بتواند 
مسئله خوشنویسی را هدایت کند، در حوزه 
طنز و موسیقی می توان ریشه های مختلف را 

در قزوین مشاهده کرد.
زحمات  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  زاهدی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سابق  مدیرکل 
کرد:  امیدواری  اظهار  قزوین  استان  اسالمی 

نسبت  و  است  هنر  اهل  جدید  مدیرکل 
لذا  دارد  را  الزم  شناخت  هنر  و  فرهنگ  به 
می تواند با کمک اهالی فرهنگ و هنر و رسانه 
استان قزوین دوران بهتری را برای فرهنگ و 

هنر این استان رقم بزند.
سربلند از مسئولیت بیرون آمدم 

اداره  سابق  مدیرکل  حسینی  حجت االسالم 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین نیز 
در این مراسم اظهار کرد: از هشتم اسفند که 
بر این مسند قرار گرفتم تالش کردم از تمام 

پیشکسوتان این حوزه کمک بگیرم.
خدمت  روز   ۱۸۵ مدت  در  افزود:  وی 
شبانه روزی بر حفظ بیت المال اهتمام داشتم 
به گونه ای که همواره از ماشین شخصی خود 

برای رفت وآمد استفاده کردم.
حجت االسالم حسینی یادآور شد: در طول این 
مدت تهمت ها و بی تقوایی هایی را علیه خود 
دیدم که از همه گذشتم اما از تهمت هایی که 
علیه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان زده شد، 
حاضر نشدم به قیمت بقای خود در این سمت 

چشم پوشی کنم.
وی به خدمات مختلفی که در طول مسئولیت 
اشاره  انجام شد  خود در سطح شهرستان ها 
که  خواندم  شکر  نماز  امروز  کرد:  عنوان  و 
بیرون  مسئولیت  این  امتحان  از  سربلند 
به مدیر  را  این سنگر  آمدم و خوشحالم که 
دیگری می سپارم. به مدیرکل جدید می گویم 
و  برجسته  هنرمندان  قزوین  استان  در  که 
با  می توان  که  داریم  خوبی  فرهنگی  فعاالن 
کمک آن ها در این حوزه شاهد موفقیت های 

بیشتری بود.

ضرورت شناسایی ظرفیت های قزوین توسط 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد استان

اخبار

البرز به یک کارگاه بزرگ عمرانی 
تبدیل شده است

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: هر گونه کوتاهی 
از سوی مدیران در راستای ارتباط با مردم و عدم اقدام 

برای کسب رضایتمندی آنها را بر نمی تابم.
 عزیزاله شهبازی در جلسه شورای اداری استان که  در 
سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک 
و والدت  میهن  به  آزادگان  ورود  اعیاد گذشته، سالروز 
امام موسی کاظم )ع( افزود: هفته دولت و یاد و خاطره 
بر تمامی دولتمردان و مردم  با هنر  شهیدان رجایی و 

ایران اسالمی گرامی باد.
وی ادامه داد: مناسبت های پیش رو تحت عنوان هفته 
اهتمام ویژه ای  با  نیز  اربعین  بزرگ  اجتماع  و  مساجد 

دنبال و برگزار خواهد شد.
وی به صحبت های رییس جمهور نیز در دیدار با رهبری 
اشاره کرد و افزود: دکتر روحانی وفاق و همدلی را رمز به 
زانو در آوردن استکبار دانسته و بر این باور است که به 
زودی از تحریم ها عبور کرده و مردم به آرامش بیشتری 

خواهند رسید.
استاندار البرز با بیان اینکه البرز رنگین کمانی از اقوام 
ایرانی است که در نهایت صلح و آرامش در کنار یکدیگر 
زندگی می کنند، اضافه کرد: در شرایط کنونی وحدت و 
همدلی بین تمامی مسئوالن سه قوه کشور حاکم است 
و این امر در البرز به صورت ویژه تری نمود دارد که امید 

است خروجی آن رونق، توسعه و پیشرفت استان باشد.
از  قدردانی  و  دولت   هفته  های  پروژه  به  اشاره  با  وی 
حضور موثر بخش خصوصی در البرز، گفت: در سال 97 
ارزش اعتباری پروژه هایی که مورد بهره برداری از سوی 
بخش خصوصی قرار گرفت هزار و ۱00 میلیارد تومان 
بوده که این رقم امسال به بیش از 2هزار و 600 میلیارد 

تومان رسید.
شهبازی افزود: رشد سرمایه گذاری و افزایش مشارکت 
بخش خصوصی در البرز مبین این امر است که در البرز 
ایجاد  و  مسئوالن  بین  اتحاد  و  همدلی  وجود  بواسطه 
گری  تسهیل  نقش  افزایش  و همچنین  امن  بسترهای 

دولت، فضا برای رونق تولید و اقتصاد فراهم شده است.
وی با اشاره به نامگذاری هفته دولت عنوان کرد: شهیدان 
رجایی و باهنر از بطن جامعه و از جنس مردم بودند که 

مصداق بارز کار را به منصه ظهور گذاشتند.
به ظاهر  افرادی  نیز  آن دوران  البرز گفت: در  استاندار 
نزدیک به دولت و نظام با تزویر و ریا رسوخ کرده بودند 
که حادثه عظیمی برای مردم و دولت بوجود آوردند و 
در این برهه نیز استکبار جهانی با هجمه های تبلیغاتی 
و روانی درصدد ترور شخصیت خانواده نظام هستند که 
دفاع  ارزش های  پاسدار  با هوشمندی  انقالب  حافظان 

مقدس و چهل ساله انقالب اسالمی هستند.
وی افزود: بر اساس منویات مقام معظم رهبری در سال 
این  اجرای  به  را موظف  داریم و خود  قرار  تولید  رونق 

فرامین هستیم.
شهبازی با بیان اینکه تیم اقتصادی البرز بسیار پای کار و 
قوی حضور دارد، ادامه داد: در هفته دولت امسال اولین 
پست برق 400 کیلوولتی در باغستان کلنگ زنی می 
های  پیگیری  با  داشلیجه  صنعتی  لکه  همچنین  شود 
صورت گرفته به ناحیه صنعتی تبدیل می شود تا 4۸ 
واحد مستقر در آن از تسهیالت و امکان توسعه برخوردار 

شوند.
برای  کیلومتری  شعاع ۱20  ممنوعیت  رفع  گفت:  وی 
البرز نیز در مراحل پایانی قرار دارد که با این امکان تحول 

بزرگی در حوزه تولید و اشتغال البرز رقم می خورد.
دیگر  از  اشتغال  بسترهای  ایجاد  افزود:  البرز  استاندار 
اقدامات مهمی است که در دستور برنامه های استان قرار 
دارد چراکه به جد درصدد کاهش نرخ بیکاری و تحقق 
تعهد ایجاد 40 هزار اشتغال برای سال 9۸ هستیم چراکه 
از محل اعتبارات دستگاه ها و تبصره ۱۸ پیش بینی های 

الزم صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری البرز در بهار 9۸ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱.6 درصد کاهش یافته است، 
اضافه کرد: ارتقا امنیت در البرز از دیگر تدابیری است 
که با همراهی تمامی مسئوالن مربوطه درصدد تحقق 

آن هستیم .
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بهره مند شدن 52 روستای جدید 
کردستان از نعمت گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، گفت: تعداد   
چهار  به  گازرساني  روستایی،  گازرسانی  پروژه   ۵2
پروژه گازرساني  اجراي  کوخ و کلنگ زني عملیات 
به ۱۵ روستا همزمان با گرامیداشت هفته دولت در 
استان کردستان به بهره برداری و یا عملیات اجرایي 

آن آغاز می شود.
 ۵۱ به  گازرسانی  با  کرد:  اظهار  گری   فعله  احمد 
روستاهای  تعداد  دولت  هفته  در  استان  روستای 
روستا  و ۱77  هزار  یک  از  طبیعی  گاز  از  بهره مند 

به یک هزار و 22۸ روستای گازدار افزایش مي یابد.
در  طبیعی  گاز  نفوذ  درصد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رسید،  درصد   ۸۸ از  بیش  به  روستائی  خانوارهای 
افزود: با گازدار شدن این تعداد از روستاها حدود یک 
هزار و 6۵0 خانوار به مصرف کنندگان گاز طبیعی 

اضافه خواهند  شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، خاطرنشان 
کرد: براي اتمام ۵۱  روستاي گازدار شده اعتباري 
بالغ بر ۵67 میلیارد ریال هزینه شده که هزینه تمام 
شده نصب هر عملک مبلغ 200 میلیون ریال است.

شهر  محالت  ورزشی  المپیاد  دوره  پنجمین 
سنندج با حضور مسئوالن، ورزشکاران شرکت 
ملت  پارک  در  شهروندان  از  جمعی  و  کننده 

برگزار شد.
 غریب سجادی، رئیس شورای شهر سنندج، 
در پنجمین دوره المپیاد ورزشی محالت شهر 
اظهار  شد،  برگزار  ملت  پارک  در  که  سنندج 
ورزش  حوزه  به  متاسفانه  کردستان  در  کرد: 
ظلم شده و تاکنون فلسفه اصلی ورزش درک 

نشده است.
زمانی  از  و  تاریخ  طول  در  کرد:  تصریح  وی 
آن  فلسفه  شده  مطرح  ورزش  اهمیت  که 
تربیت انسان از دو بعد جسمی و روانی است 
که بسیاری از مشکالت جامعه از این دو بعد 

سرچشمه می گیرد.
در  کرد:  بیان  سنندج،  شهر  شورای  رئیس 
جامعه امروزی ما بسیاری از مشکالت به ویژه 
اعتیاد دامن گیر برخی از خانواده ها شده است 
که در این راستا توجه و اهمیت به ورزش باید 

در اولویت باشد.
استان  ورزشی  های  سرانه  افزود:  سجادی 

کردستان یکی از کمترین سرانه های ورزشی 
در کل ایران است که در این راستا شهرداری 
امسال به حوزه ورزش توجه خاصی داشته و 
در صدد است تعدادی مکان رو باز برای ورزش 

کردن انتخاب کنند.
افراد در  از  تعدادی  متاسفانه  وی عنوان کرد: 
را  استان هستند که مدیران کردستان  سطح 
نادیده  را  مثبت  اتفاقات  و  داده  جلوه  ناتوان 
می گیرند و همچنین برخی از مدیران نیز اگر 
کار مثبتی و قدمی برای استان بردارند انتظار 

دارند که همیشه باید دیده شوند. 
رئیس شورای شهر سنندج، ذکر کرد: این دو 
رویداد باعث شده که اتفاقات بزرگ در استان 
نیفتد و مانند سمی در جامعه هستند که مانع 

ورود سرمایه گذار به کردستان می شوند.
به  دارند که  استان حق  سجادی گفت: مردم 
شهرداری انتقاد کنند اما زمانی از انتقاد نتیجه 
می گیریم که آن انتقاد مثبت، تحیلی، سازنده و 

دور از حاشیه باشد.
در ادامه حشمت صیدی، شهردار سنندج، گفت 
عمرانی  توسعه  بر  عالوه  سنندج  شهرداری   :

وظیفه توسعه فرهنگی را نیز انجام می دهد که 
طی این دو سال برنامه های فرهنگی از جمله 
برای  که  سنندج  روز  نوروز،  جشن  برگزاری 
اولین بار در تقویم محلی نامگذاری شد، کنگره 
۵400 شهید و همچنین احداث پارک مشاهیر 

کرد در آبیدر توانسته مشارکت داشته باشد.
شهر  نامه  ثبت  به  اشاره  با  سنندج،  شهردار 
سنندج در یونسکو، عنوان کرد: چنین برنامه 
هایی از جمله المپیاد محلی موجب شده که 
به عنوان یک برند در استان کردستان شناخته 

شود.
صیدی ذکر کرد: در این المپیاد 30 هزار نفر 
شرکت کننده در قالب 24 رشته ورزشی و در 

همه مقاطع سنی برگزار می شود.
در ادامه علی پژگول، عضو شورای شهرسنندج 
همکاری  با  که  شده  این  بر  قرار  کرد:  بیان 
ورزش  برای  را  شهر  از  نقطه  چند  شهرداری 

صبحگاهی انتخاب کنیم.
وی افزود: در این راستا در برخی از پارک های 
ورزشکاران  از  تعدادی  توسط  سنندج  شهر 
ورزش صبحگاهی و عصرگاهی انجام می شود 

خود  به  را  زیادی  عالقمندان  که خوشبختانه 
جذب کرده است.

اینکه  به  اشاره  با  شهرسنندج،  شورای  عضو 
شهرداری سنندج باید بودجه ای برای ورزش 
های  ناهنجاری  گفت:  دهد،  اختصاص  استان 
چرا  است  الزم  را  جدی  توصیه  اجتماعی، 
که معتقدم که اعتیاد از رگ گردن به انسان 
نزدیک تر است که باید بیش از گذشته به این 

امر توجه کرد.
پژگول با اشاره به اینکه 70 درصد از مجرمین 
زندانی  مخدر  مواد  اعتیاد  دلیل  به  استان 
بانوان  از  درصد   6 کرد:  خاطرنشان  هستند، 
از  راستا  این  در  که  معتاد هستند  کردستانی 
مردم کردستان در خواست دارم فرزندان خود 
الگو  و  دهند  کردن سوق  ورزش  به سمت  را 

برای آنها باشند.
یادآور شد: سال گذشته دو هزار و 200  وی 
نفر ورزشکار در المپیاد ورزشی شرکت کردند 
که خوشبختانه امسال به سه هزار نفر رسیده 
و 3۵ درصد آمار ورزشکاران در استان افزایش 

داشته است.

سرانه های ورزشی کردستان از کمترین سرانه های ورزشی کشور است

از  کردستان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
شرکت ۱۵ هزار و ۱0۸ نفر در نهمین دوره جشنواره 

کتابخوانی رضوی استان کردستان خبر داد.
نهمین  اختتامیه  مراسم  در  عبدالملکی،  محمد   
جشنواره کتابخوانی رضوی که در کتابخانه شهید 
برگزاری  از  هدف  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مطهری 
مسابقات کتابخوانی افزایش فرهنگ مطالعه، وسعت 
بصیرت، عمیق تر شدن بینش و دیدگاه ها و افزایش 

معرفت الهی در افراد جامعه بوده است.
وی افزود: وقتی مفهوم کتاب و کتابخوانی با معارف 
اسالمی همراه می شود این امر زمینه ساز صد چندان 

این بینش و معرفت خواهد شد.
جشنواره  نهمین  برگزاری  به  اشاره  با  عبدالملکی 
جشنواره  نهمین  در  کرد:  بیان  رضوی  کتابخوانی 
مردم  از  نفر   ۱0۸ و  هزار   ۱۵ از  بیش  کتابخوانی 
که  بودند  کرده  شرکت  کردستان  استان  فرهنگی 
رشد سه برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

داشته است.
وی عنوان کرد: بخش مکتوب این مسابقه پنج هزار 
و 4۵ نفر و در بخش متنی نیز هزار و 63 نفر از مردم 

فرهنگی استان کردستان حضور داشتند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان 
جشنواره  دوره  نهمین  شرکت کنندگان  آمار  کرد: 
کتابخوانی رضوی شهرستان سنندج 92۸ نفر بود 

که امروز از 23 نفر از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.
وی ادامه داد: منابع جشنواره کتابخوانی رضوی ۱2 
عنوان کتاب بود که چهار کتاب در بخش کودک، 
سه کتاب در بخش نوجوان و پنج کتاب در بخش 

بزرگساالن بوده است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه نهمین دوره جشنواره 
نقاشی  خانواده،  بخش  شامل  رضوی  کتابخوانی 
متنی  بخش  در  افزود:  است،  بوده  متنی  بخش  و 
شرکت کنندگان بعد از مطالعه کتاب برداشت خود 

را می نوشتند.
جشنواره  این  ویژه  بخش  را  مجازی  پویش  وی 
دانست و یادآور شد: در راستای بهره مندی هرچه 
بیشتر از فضای مجازی و ترویج فرهنگ دینی در 
این فضا شرکت کنندگان کتاب ها را در قالب فیلم 

معرفی می کنند.
شاهرودی،   حسینی  مصطفی  سید  حجت االسالم 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  فرهنگی  معاون 
دانش  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  کردستان 
آشکارترین سالحی است که موجب قدرت جوامع 
می شود و زمانی که این دانش در کنار توانایی قرار 
گیرد، جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت 

خواهد کرد.
را  اسالمی  معارف  و  دینی  کتاب های  مطالعه  وی 
کرد:  بیان  و  دانست  جامعه   کنونی  ضروریات  از 

متأسفانه آمار کتابخوانی در کشور بسیار پایین بوده 
است و این امر ما را دچار فقر فرهنگی می کند.

این  در  جشنواره های  چنین  برگزاری  افزود:  وی 
راستا بسیار ارزشمند بوده و این جشنواره باید در 
دوره های بعدی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. حجت االسالم حسینی با بیان اینکه یکی از 

اعالم  بود،  جامعه  کردن  متمدن  پیامبران  اهداف 
کرد: احکام اسالمی همان احکام اجتماعی است که 

باید به درستی برای جامعه تبیین شود.
این  از  هستند  یادگیرنده  کودکان  یادآور شد:  وی 
رو پدر و مادر برای اینکه فرزندی کتابخوان پرورش 

دهند در درجه اول خود باید کتابخوان باشند.

شرکت بیش از ۱5 هزار نفر کردستانی در
 جشنواره کتابخوانی رضوی 
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آموزش  راه اندازی کسب و کار جدید 
در جهاددانشگاهی کردستان

شکوفایی  و  مرکزنوآوری  جلسه  در  نژاد  باقری  رضا   
اظهارکرد:  سمن ها،  نماینده  حضور  با  جهاددانشگاهی 
در دنیای امروز، کارآفرینی یکی از جذاب ترین مباحث 
حوزه کسب وکار است که در آینده  ای نزدیک بازار کار 
که  بوده  کارآفرینانی  و  نوپا  کسب وکارهای  دست  در 

سکان هدایت این کسب وکارها را در دست دارند.
کارآفرینی  رویدادهای  در  شرکت  کرد:  تصریح  وی 

بهترین راه برای شروع یک کسب و کار جدید است.
جهاد  آموختگان  دانش  تجاری سازی  و  اشتغال  مدیر 
تجربیات  با  آشنایی  کرد:  بیان  کردستان،  دانشگاهی 
کسب وکار،  مدل  کارآفرینی،  اصول  موفق،  کارآفرینان 
مشاوره  و  کار  و  کسب  های  آموزش  سازی،  تیم 
رویدادهای  مجموعه  برگزاری  مزایای  از  منتورینگ 
کارآفرینی برای افرادی است که دنبال شروع کسب و 

کار خود هستند.
باقری، ذکر کرد: تاکنون از سه گام ترویج، توانمندسازی 
برنامه ریزی شده اند که  قالب 2 گروه  و شکوفایی در 
ترویج  گام  در  رویداد  گذراندن شش  با  اول  گروه  در 

پیشرو هستند.

میزبانی زنجان در رقابت های 
سنگنوردی، مطلوب بود

نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: 
رقابت های استعدادیابی سنگنوردی دختران به میزبانی استان 

زنجان در سطح مطلوبی برگزار شد.
 منصوره گرجی از میزبانی زنجان و سطح برگزاری مسابقات 
در این استان ابراز رضایت کرد و افزود: مسابقات سنگنوردی 
دختران با حضور ورزشکاران از 22 استان در دو گروه سنی 
بولدرینگ، سرطناب و کمباین در  و در چهار رشته سرعت، 

زنجان برگزار شد.
در  استعدادیابی  مسابقات  برگزاری  لزوم  بر  تاکید  وی ضمن 
سطح استان، ادامه داد: این رقابت ها الزمه ورزش قهرمانی است 
و با برنامه ریزی در این موضوع می توان به قهرمان پروری در 

رشته های مختلف ورزشی امیدوار بود.
رقابت ها،  این  حاشیه  در  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت  ناظر 
رقابت های  در  زنجان  استان  میزبانی  باالی  بسیار  سطح  به 
کار  افزود:  و  کرد  اشاره  دختران  سنگنوردی  استعدادیابی 
اجرایی، امکانات در اختیار ورزشکاران و داوران حاضر در این 
مسابقات در سطح مطلوبی است که این خود امتیاز خوبی برای 

استان زنجان به شمار می رود. 



 ورزشی
خبر

رئيس انجمن اسکواش دانش آموزي کشور: مسير ورزش 

قهرماني از مسير ورزش دانش آموزي مي گذرد

روساي  آموزشي  دوره  و  همايش  اولين  افتتاحيه  مراسم 
با  گرگان  در  کشور  آموزي  دانش  اسکوش  هاي  انجمن 
آموزي  دانش  اسکواش  انجمن  رئيس  مازندراني  حضور 
کشور، دکتر بهمن طيبي مديرکل ورزش و جوانان استان 
اداره کل  بدني و سالمت  تربيت  معاون  گلستان، طبرسا 
معاون  حسيني  خليل  سيد  گلستان،  پرورش  و  آموزش 
پرورشي اداره کل آموزش و پرورش گلستان، محمد رضا 

موسايي رئيس هيات اسکوش گلستان برگزار شد.
در ابتداي همايش مازندراني ضمن خوش آمد به شرکت 
کنندگان گفت: هدف از تشکيل اين دوره شروع فعاليت 

هاي اسکوش در سطح مدارس کشور مي باشد.
بخواهيم  اگر  که  دارند  اعتقاد  مسئولين  همه  گفت:  وي 
سطح  در  آن  تقويت  جز  راهي  ببخشيم  ارتقاء  را  ورزش 

دانش آموزي و مدارس نخواهيم داشت.
مازندراني افزود: اميدوارم به زودي اولين جشنواره اسکوش 
دانش آموزي را در سطح مدارس برگزار کنيم. وي خطاب 
به معلمين شرکت کننده در همايش گفت: از وظايف ما 
معلمين ورزش استعداد يابي و کشف دانش آموزان فعال 
مي باشد که اميدوارم بتوانيم استعدادهاي برتر اسکواش 
را در سطح مدارس پيدا نموده و آنها را براي آينده کشور 
مسير  از  قهرماني  ورزش  مسير  که  چرا  دهيم  پرورش 
اين  گفت:  دکتر طيبي  ادامه  گذرد.در  مي  آموزي  دانش 
که  مازندراني  دکتر  از  و  گيرم  مي  نيک  فال  به  را  اتفاق 
خود از سابقون ورزش خصوصا اسکواش مي باشد تشکر 
مي کنم و مطمئن هستم که با برگزاري اين دوره شاهد 
بود.مديرکل  خواهيم  مدارس  اسکواش  در  اتفاقات خوبي 
در  دنيا  همه  در  امروزه  افزود:  گلستان  جوانان  و  ورزش 
برنامه ريزي هاي ورزشي هرگاه به دانش آموزان نزديک 
شده اند اتفاقات مهمي رخ داده است و اميدوارم اين دوره 
مدارس  سطح  در  اسکواش  ورزش  بيشتر  شناخت  باعث 
شود ودر آينده قهرماناني از سطح مدارس به ورزش کشور 
معرفي شده و باعث افتخار ايران شوند.  رضا طبرسا معاون 
تربيت بدني وسالمت اداره کل آموزش و پرورش گلستان 
گفت: توانمندسازي نيروي انساني مي تواند بهترين کمک 
افزود:  ايشان  باشد.  مدارس  ما در سطح  فعاليت هاي  به 
اميدوارم با کمک شما عزيزان در سطح مدارس آموزش ها 
به صورت پايه برنامه ريزي شود و با تاکيد بر ورزش تربيتي 

در سطح مدارس به ورزش قهرماني برسيم.

اصلی  ترکيب  انتخاب  درباره  زنی  گمانه 
هدايت  با  بازی  نخستين  برای  پرسپوليس 
گابريل کالدرون بزرگترين معمای هواداران اين 

تيم محسوب می شود.
پرسپوليس با برانکو ايوانکوويچ برای سه فصل 
متوالی به قهرمانی در ليگ برتر رسيد تا جدايی 
او از اين تيم تبديل به شوکه کننده ترين خبر 

برای هوداران شود.
با اين حال گابريل کالدرون جانشين برانکو شد 
تا مرهمی بر هياهوی طرفداران پرسپوليس باشد 
اما اين مربی برای اينکه بتواند جايگزين مناسبی 
برای سرمربی موفق پيشين اين تيم شود چاره 

ای جز تکرار قهرمانی های پرسپوليس ندارد.
قهرمانی  چهارمين  برای  حالی  در  پرسپوليس 
متوالی خود در نوزدهمين دوره رقابت های ليگ 
برتر استارت می زند که تفکرات فنی حاکم بر 

اين تيم کامال با دوران برانکو متفاوت است.
بينی در  برتر پيش  بازی های ليگ  آغاز  برای 
خصوص ترکيب اصلی اين تيم کار سختی شده 
است و کمتر کسی می تواند درباره يازده مرد 
صحيحی  کامال  حدس  کالدرون  مدنظر  اصلی 

بزند.
اين در حالی است که برانکو در طول چهار فصل 
حضورش در پرسپوليس معموال از يک ترکيب 
ثابت استفاده کرد. اصرار برانکو به انتخاب ثابت 
بازيکنان اصلی خود باعث شده بود تا همگان از 
فرمول بازی او و چيدمان بازيکنانش آگاه باشند 
اما باز هم از او شکست می خوردند تا او تبديل 
به پرافتخارترين مربی خارجی تاريخ ليگ برتر 

ايران شود.
کالدرون در حالی می خواهد پرسپوليس را به 
هدف نهايی خود که کسب جام در ليگ برتر 
است برساند که از همان جاده هميشگی برانکو 
به سمت مقصدش نمی رود. او در هيچ يک از 
پرسپوليس  تدارکاتی  فصل  پيش  های  بازی 
تا  است  نکرده  استفاده  ثابت  ترکيب  يک  از 
خط  در  عليپور  علی  زوج  بتواند  کسی  کمتر 

قابل  غير  کند.  شناسايی  را  پرسپوليس  حمله 
پرسپوليس  ميانی  مدافعان  بودن  بينی  پيش 
نيز همچون خط حمله اين تيم است. کنعانی 
زادگان و خليل زاده با وجود اينکه شانس بااليی 
پرسپوليس  دفاعی  خط  قلب  در  حضور  برای 
دارند اما مشخص نيست حضور آنها در ترکيب 
از  اشتباه  اولين  با  يا  بود  خواهد  مداوم  اصلی 
می  نيمکت  روی  و  افتند  می  کالدرون  چشم 

نشينند.
سرمربی پرسپوليس در تمرينات اين تيم نشان 
را  متفاوتی  کامال  تاکتيکی  است سيستم  داده 
نسبت به دوران برانکو در نظر دارد تا سرخ ها با 

روشی جديد به هدفی تکراری برسند.
تيمی که اگر نتواند قهرمانی های خود را تکرار 
کند با مشکالت زيادی دست و پنجه نرم می 

کند.

یازده مرد اصلی پرسپوليس؛

آرژانتينی غيرقابل پيش بينی یا تکرار فرمول با ثبات قهرمانی

گفت:  استيناف  کميته  رئيس 
شده  سعی  جاری  فصل  در 
محل  ورزشگاه های  تا  است 
انجام مسابقات از لحاظ رفاهی 
مطلوب  سرحد  به  امنيتی  و 

برسند.
از  پيش  صالحی  عليرضا   
ليگ  رقابتهای  برگزاری 
به  توجه  با  کرد:  عنوان  برتر 

از  ليگ گذشته  در  مسائلی که 
خشونت  و  پرخاشگری  لحاظ 
آن  شاهد  فوتبال  تماشاگران 
حوادث  متاسفانه  که  بوديم 
ناخوشايندی را برای فوتبال ما 
را  مواردی  است  الزم  زد.  رقم 
از  که  مسابقات  شروع  از  قبل 
امروز شاهد و ناظر آن خواهيم 

بود، اعالم کنم.

وی در ادامه بيان کرد. در فصل 
گذشته بيش از ۱۴۰ مورد تخلف 
محکوميتهای  به  منجر  ارتکابی 
و  توبيخ  قبيل  از  متفاوت 
فعاليت  از  محروميت  و  جريمه 
فوتبالی در خصوص بازيکنان و 
از ۸۲  بيش  و  تيمها  فنی  کادر 
تيمهای  برای  محکوميت  مورد 
حاضر در گردونه رقابتها بلحاظ 
داشتيم  تماشاگرانشان  تخلف 
چهره  اتفاقات  از  برخی  که   ،
در  ما  فوتبال  از  ناخوشايندی 

جامعه جهانی بر جای گذاشت.
وی افزد: اين اتفاقات ناخوشايند، 
مردمان  زيبنده  و  شايسته 
سرزمينمان نيست. مردمانی که 
دارای فرهنگی کهن و اسالمی 
تبليغ  در  همواره  که  هستند 
صلح  روحيه  و  اخالقی  منشور 
و  بوده  جهانيان  زبانزد  طلبی، 

خواهد بود.
صالحی با اشاره به صحبت های 
اخير  رئيس کميته انضباطی در 
کنفرانس خبری گفت: همانگونه 
که آقای حسن زاده در نشست 
با  مردادماه   ۲۷ که  خبری 
شد  برگزار  ها  رسانه  حضور 
قاطع  برخورد  کردند،  عنوان 
قرار  کميته  کار  دستور  در  را 
ندهيم  اجازه  که  برآنيم  دادند، 
به  که  شماری  انگشت  تعداد 
تماشاگر  بلکه  تماشاگر  نه  واقع 
امنيت  و  نظم  اخاللگران  و  نما 
جامعه هستند موجبات خدشه 
بر ورزش کشور باالخص فوتبال 
کميته  رئيس  کنند.  فراهم  را 
نشان  خاطر  پايان  در  استيناف 
کرد: در فصل جاری سعی شده 
محل  ورزشگاههای  تا  است 
انجام مسابقات از لحاظ رفاهی و 

امنيتی به سرحد مطلوب برسند 
تا اوال علل و عوامل ناخشنودی 
و  شود  کمتر  عزيز  تماشاگران 
و  امنيت  نظم،  برقراری  ثانيا 
شناسايی و برخورد با بی نظمان 
بين  اين  در   . باشد  تر  راحت 
باشگاهها  از پيش  اهتمام بيش 
در فرهنگ سازی در مواجهه با 
تنشهای بوجود آمده در هر بازی 
و فرو نشاندن خشم و هيجاناتی 
تجری  و  تحريک  باعث  که 
است.  انتظار  مورد  شود  می 
ضمن آنکه معتقدم اتاق فکری 
متشکل از پژوهشگران و اهالی 
فوتبال  فدراسيون  در  فوتبال 
تشکيل شود تا با پيشبرد اهداف 
عاليه، بتوانيم نقايص احتمالی را 
ارکان  اميدوارم  کنيم.  رفع  نيز 
قضايی فدراسيون فوتبال فصل 
کم کاری پيش رو داشته باشند.

ریيس کميته استيناف فدراسيون فوتبال:

اجازه نمی دهيم تعدادی انگشت شمار فوتبال را خدشه دار کنند

خبر

دوره بليت کاغذی
 تمام شد

جدول شماره یازده

اتفاقات فصل گذشته در شأن فوتبال نبود
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش گفت: 
ميلياردها تومان هزينه شد تا الزامات کنفدراسيون  
آسيا برای برگزاری مسابقات فوتبال محقق شود.

انديشی  هم  نشست  در  داورزنی  محمدرضا   
برای   سيما  و  صدا  با  ورزش  و  فوتبال  مديران 
آغاز ليگ برتر فوتبال ايران که با حضور مديران  
شبکه های مختلف رسانه ملی برگزار شد، اهميت 
استاندارد سازی ورزشگاه ها را برای برگزاری ليگ 

برتر فوتبال مورد توجه قرار داد.
داورزنی تصريح کرد : اتفاقاتی که در ليگ برتر 
فوتبال دور قبل رخ داد و بويژه فينال جام حذفی 
در شان ورزش ايران نبود به همين دليل در دو 
سه ماه گذشته جلسات متعددی با بخش های 
تا  شد  برگزار  ها  استانداری  جمله  از  مختلف 
الزامات کنفدراسيون فوتبال آسيا برای برگزاری 
مطلوب رقابت های ليگ برتر فوتبال بوجود آيد و 
در اين بين ميلياردها تومان هزينه شد تا حداقل 

های الزامات استاديوم ها رقم بخورد.

داورزنی تاخير در 
مسابقات  شروع 
ليگ برتر فوتبال 
تالش  بدليل  را 
وزارت  مجموعه 
جوانان  و  ورزش 
فدراسيون  و 
برای  فوتبال 
الزاماتی  ايجاد 
چون صندلی دار 
شدن ورزشگاه ها 
گذاری  شماره  و 
نصب   ، آنها 

الکترونيک  دوربين های امنيتی ، بليط فروشی 
و گيت های ورودی دانست .

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان با ارزيابی مثبت نسبت به شرايط 
ايجاد شده برای شروع ليگ برتر ، نقش رسانه ها 

را به عنوان يکی از مهم ترين ارکان ايجاد آرامش 
و نشاط در فضای ورزش مورد تاکيد قرار داد و 
با  همراه  فضای  يک  در  که  کرد  اميدواری  ابراز 
همدلی و هم افزايی بستر مناسب برای برگزاری 

مطلوب رويدادهای ورزشی استمرار يابد .
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تاکيد کرد  برتر  رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ 
که اين سازمان برنامه خاصی برای ديدار افتتاحيه ليگ 

نوزدهم ندارد.
 سعيد فتاحی با اشاره به بليت فروشی الکترونيکی در 
ليگ نوزدهم گفت: از همه فوتبال دوستان هم خواهش 
می کنم به اين سيستم فروش بليت کامال الکترونيک 
که در تمام ورزشگاه ها در جريان خواهد بود کمک 
کنند. باشگاه ها هم قول داده اند مشکالت را حل کنند. 
از شرکت هايی که مجری اين اتفاق بودند هم ممنونيم 
قبل  از  که  صندلی  شماره  روی  مردم  همه  امسال  و 

خريده اند خواهند نشست.
گذشته  سال  اينکه  به  توجه  با  که  باره  اين  در  وی 
هم فروش الکترونيکی داشتيم اما مردم در استاديوم 
بليت کاغذی می گرفتند آيا سرانجام بليت کاغذی از 
کامال  ما سال گذشته  داد:  توضيح  يا خير،  رفته  بين 
الکترونيکی بليت نمی فروختيم و امکانات کامل عبور 
از گيت و شناسايی نبود. اکنون اما تماشاگران با ارائه 
کارت ملی از گيت ها عبور می کنند و از طريق دوربين، 
چهره شان شناسايی می شود و در همان صندلی که 
دنيا  بزرگ  کشورهای  همه  و  سينما  مثل  اند  خريده 
کميته  نشينند.رييس  می  دارند،  ای  حرفه  ليگ  که 
مسابقات سازمان ليگ يادآور شد: تمام ورزشگاه های 
ما به اين سيستم مجهز شده اند و اگر ورزشگاهی مجهز 
نباشد، بازی آن تيم در يک شهر ديگر بدون تماشاگر 
برگزار می شود. فتاحی تاکيد کرد: جا دارد از مسئوالن 
باشگاه سپاهان هم تشکر کنم و اگر سپاهان موافقت 
می  بازی  ديگری  ورزشگاه  در  بايد  شاهين  کرد  نمی 
کرد اما آقای قلعه نويی فرمودند به احترام مردم بوشهر 
که بعد از چند سال به ليگ برتر آمده اند اين تاخير را 
می پذيرند و بازی از جمعه به شنبه منتقل شد تا ان 
شاءاهلل ورزشگاه شهيد مهدوی بوشهر هم کامال مجهز 
شود.وی درباره اعتراض باشگاه سپاهان به اين موضوع 
اذعان کرد: من با سرپرست باشگاه و سرمربی صحبت 
کرده بودم اما دوستان در جريان نبودند و آن مطلب 
را گذاشتند و هيچ اعتراضی نبود. کامال هماهنگ شده 
بود و سپاهان بايد می رفت در يک استان ديگر بازی 
می کرد و قلعه نويی و همکارانش به اين جمع بندی 

رسيدند که با ۲۴ ساعت تاخير بازی برگزار شود.

افقی:
1-مناسبت روز هفتم مهر که تجلیل از دالورمردانی است که به دل 

آتش و حوادث می روند- باتالق
2- آزمون ورودی دانشگاه- شهرت طلب- الفبای تلگراف 

3- به طور ناگهانی- از عالئم نگارشی- شرم وحیا
4- پهناور- سهولت- صد متر مربع

5- بازدارنده – مخالف- تفنگ قدیمی
6- همدست بی دست !- سستی و تنبلی- به یکدیگر ساییده شده

7- دربازکن برقی- سیاهی لشکر سینمایی- پدر آذری
8- مرغ سعادت- از یک پدر و مادر- مکر و حیله- رنگ

9- از انجیل های معتبر- راه باریک و سرپوشیده- آبرو و اعتبار
10- سوره چهل و چهارم قرآن- ملول و دلتنگ- تیر پیکاندار
11- داروی افزایش تحرک گوارش- اعشاری- جنگ و جدال

12- همه را شامل می شود- جشن ازدواج- رختشوی
13- دردناک- انجام کاری بیش از یک بار- چانه

14- آلونک- دستورات شرعی- ریاضی دان فرانسوی قرن هفدهم
15- وسیله اندازه گیری سرعت باد- ستاره آرژانتینی تیم فوتبال 

بارسلونا

عمودی:
1-خارپشت استرالیایی- قیل و قال- درون دهان

2- از اجزای درخت- از اصول دین- همه وجود آدمی
3- گل درختان میوه- نفع- لقب اروپایی
4- جدید- پسر مازندرانی- نوعی طالق

5- انبازان- بهتان- داستان بلند
6- شکاف- شتر مرغ آمریکایی- زیارت خانه خدا

7- گهواره- از محالت قدیمی شمال تهران- ساختمان 
کروی شکل در هسته سلول

8- زنده باد آذری- عالمت جذر در ریاضی
9- مثل ماه- مردود- از اعمال حج

10- یکدنگی- امتحان- پایتخت لتونی
11- برنا- رفوزه- همسایه عراق و سوریه

12- قشنگ- عروس به خانه بخت می رود- بز کوهی
و  خور  در  نامه-  پایان  قرآن-  نهم  و  سی  سوره   -13

شایسته
14- هدف متعالی- اهانت- پرستار

15- خاک سفالگری- جنین- تیره روزی

نیمه دوم مرداد  1398 

به داليلی که  اشار  رئيس فدراسيون شطرنج ضمن 
سرمربی  با  همکاری  ادامه  شدن  منتفی  به  منجر 
هلندی تيم ملی شد در مورد چگونگی آماده سازی 
جايگزين  انتخاب  و  جام جهانی  برای  ملی پوشان 
 ۱۹ از  شطرنج   ۲۰۱۹ جهانی  داد.جام  توضيح  وی 
شهريورماه به ميزبانی روسيه آغاز می شود. قرار بود 
ايوان سوکولوف سرمربی تيم ملی شطرنج در اولين 
تمرينات  تا  کند  سفر  ايران  به  شهريورماه  روزهای 
و  فيروزجا  عليرضا  مقصودلو،  پرهام  قائمی،  احسان 
سيد محمدامين طباطبايی چهار ملی پوش اعزامی 
به اين رقابت ها را زير نظر گرفته و آنها را در سفر 
اما  سفر  اين  آستانه  کند.در  همراهی  نيز  روسيه  به 

سوکولوف ادامه همکاری با شطرنج ايران را منتفی 
فدراسيون شطرنج  رئيس  زاده  پهلوان  مهرداد  کرد. 
در گفتگو با خبرنگار مهر در اين مورد گفت: قرارداد 
فدراسيون شطرنج با اين مربی هلندی به صورت پاره 
وقت بود. به خاطر مسائل مالی قادر به جذب تمام 
صورت  توافقات  در  دليل  همين  به  نبوديم  او  وقت 
گرفته قرار بر اين شده بود تا به صورت موردی و برای 
پوشان  ملی  کنار  در  از حضور وی  مهم  رويدادهای 
استفاده کنيم. وی تصريح کرد: البته سوکولوف سال 
گذشته و در زمان آغاز دور جديد همکاری های خود 
با شطرنج ايران در حال تدوين و نوشتن يک کتاب 
بود و به همين دليل خودش هم فرصت زيادی برای 

همراهی تمام وقت ملی پوشان ايران نداشت. در واقع 
همکاری پاره وقت به خاطر شرايط فدراسيون ايران 
و اين مربی، برای دو طرف ايده آل بود. بنابراين در 
يک سال گذشته با اين شرايط از حضور سوکولوف در 
کنار تيم ملی استفاده کرديم. تيم ملی با اين مربی 
در مسابقات المپياد جهانی گرجستان و رقابت های 
تيمی جهان شرکت کرد. رئيس فدراسيون شطرنج 
خاطرنشان کرد: چند روز پيش اما سرمربی تيم ملی 
شطرنج در ايميلی به من از توافق خود برای همکاری 
تمام وقت با يک کشور ديگر خبر داد و اينگونه ادامه 
با  سوکولوف  ظاهرا  کرد.  منتفی  را  ايران  در  حضور 
امضا  وقت  تمام  قرارداد  امارات  شطرنج  فدراسيون 

را  فدراسيون  اين  با  همکاری  هم  زودی  به  و  کرده 
آغاز می کند. »با توجه به در پيش بودن جام جهانی، 
فدراسيون شطرنج نمی توانست راهکاری برای حفظ 
اين مربی داشته باشد؟«، پهلوان زاده در پاسخ به اين 
پرسش گفت: سوکولوف بدون شک مربی خوبی برای 
شطرنج ايران بود و طی چند سال همکاری فدراسيون 
با ايران نقش تاثيرگذاری در پيشرفت شطرنج ايران 
داشت. بعد از چند سال اما اين مربی دانش جديدی 
چراکه  نداشت  ايران  پوشان  ملی  به  انتقال  برای 
بازيکنان تمام آنچه را که بايد از او و دانشش گرفته 
ديگر  اما  است  بااليی  مربی سطح  بودند. سوکولوف 

بازيکنان سطح اول تيم ملی را راضی نمی کرد. 

دالیل پایان همکاری سرمربی هلندی با شطرنج ایران



استان تهران
گزارش

جدول گذاری و آسفالت معابر سطح 
شهر توسط شهرداری ناحیه ۴ رزکان

از  واحد خبر و اطالع رسانی مدیریت  اتفاق روز به نقل  به گزارش 
ارتباطات وامور بین الملل؛ با هدف رفع مشکالت احتمالی و هدایت 
آبهای سطحی در زمان بارش نزوالت آسمانی و در راستای رفاه حال 
ناحیه  ،شهرداری  نقلیه  وسایل  ومرور  عبور  در  تسهیل  و  شهروندان 
۴رزکان اقدام به جدول گذاری وآسفالت معابر دینار آباد ومحمدآباد 
)کوچه اقبال،سبحان،خیام،شادی، مسجد،سرفاز یک رزکان، آسمان (

نموده است.

آئین کلنگ زنی سه پروزه فاخر عمرانی 
و  قربان  اعیاد  آستانه  در  اندیشه  شهر 
محمودی  مهندس  حضور  با  خم  غدیر 
نماینده حوزه مشق در مجلس شورای 
فرماندار  طاهری  مهندس   ، اسالمی 
االسالم  حجه   ، شهریار  شهرستان 
 ، اندیشه   شهر  جمعه  امام  بابائیان 
شهردارشهراندیشه  کاویانی  مهندس 
و  فنی  معاونت  عبدالعلی  مهندس 
 ، شهریار  شهرستان  فرمانداری  عمرانی 
مهندس جعفری رئیس و دیگر اعضای 
شورای اسالمی شهر اندیشه ، مسئولین 
و  شهدا  وخانواده  شهری  و  شهرستانی 
ایثارگران شهروندان این شهر برگزار شد.

بهروز  مهندس  مراسم  این  ابتدای  در 
سخنانی  طی  اندیشه  شهردار  کاویانی 
اعیاد  مناسبت  به  تبریک  عرض  ضمن 
قربان و غدیر خم و گرامیداشت روز خبر 
نگار اظهار کرد : امروز سه پروژه بزرگ 
راستای  زنی شد که در  عمرانی کلنگ 
توزیع  همان  که  شهری  مدیریت  شعار 
در  شهری  خدمات  و  امکانات  عادالنه 
همه فاز ها است سعی شده است در هر 

فاز یک پروژه را اجرا نمائیم.
ورزشی  دهکده   5 فاز  در   : افزود  وی 
شهدای  ورزشگاه   2 فاز  در   ، اندیشه 
کلنگ  بانو  سرای   3 فاز  در  و  اندیشه 
و  ها  ظرفیت  به  توجه  با  که  شد  زنی 
پتانسیل های موجود در شهر اندیشه و 
همچنین به لحاظ بهره مندی شهروندان 
الزم  های  مجوز  با کسب  و  فازها  همه 
از شورای اسالمی شهر امروز شاهد این 

اتفاقات پر خیر و برکت بودیم .
مهندس کاویانی در ادامه افزود: در بحث 
ارزش افزوده که همواره از دغدغه های 
نماینده محترم مجلس این بوده که در 
زمینه عمرانی استفاده شود الزم به ذکر 
است که حدود ۴5 میلیارد تومان ارزش 
افزوده ای که به شهر اندیشه تعلق گرفته 
بود به طور صد در صد در زمینه عمران 
 130 از  همچنین  و  است  شده  هزینه 
حدود  شهرداری  بودجه  تومان  میلیارد 
72% در بحث عمران و 28% در هزینه 
جاری گنجانده شده است که به مراتب 
اقدامات  در  نیز  افزوده  ارزش  از  بیشتر 

عمرانی استفاده شده است .
وی بیان کرد : فاز اول مجموعه دهکده 
مساحت  به  زمینی  در  اندیشه  ورزشی 
سالن کشتی  در ۴  و  مترمربع    2500
، ورزش های رزمی ، بدنسازی بانوان و 
آقایان طراحی شده است ، در فاز های 

بعدی این پروژه خانه ژیمناستیک ، 2 
استخر شنا ، پارکینگ و خوابگاه و کلیه 
اداره  تائید  مورد  و  الزم  استانداردهای 
ورزش و جوانان لحاظ شده است ، اعتبار 
اولیه این پروژه مبلغ 60 میلیارد ر یال 

میباشد .
شهردار اندیشه گفت : ورزشگاه شهدای 
اندیشه واقع در فاز 2 از مجموعه ورزشی 
به  زمینی  در  که  بود  خواهد  بزرگی 
اعتبار  با  و  مترمربع   2۴70 مساحت 
اولیه ۴0 میلیارد ریال و در یک سالن 
و  رزمی  ورزشهای  سالن  یک   ، کشتی 
آقایان طراحی  و  بانوان  بدنسازی  سالن 
شده است که این مجموعه در زیباشهر 
اندیشه برای جانبازان و معلولین مناسب 
توان  قشر کم  این  تا  است  سازی شده 
هم بتوانند از امکانات ورزشی بهره مند 

شوند.
وی ادامه داد : در فاز 3 اندیشه مجموعه 
سرای بانو در زمینی به مساحت 15 هزار 
مترمربع و با اعتبار بالغ بر ۴0 میلیارد 
این  که  شد  خواهد  زنی  کلنگ  ریال 
مجموعه عظیم جز پروژه های شاخص 
بودن  دارا  لحاظ  به  و  اندیشه  شهر 
خاص  تهران  ن  استا  در  ویژه  امکانات 
خواهد بود ، سرای بانو دارای کتابخانه 
 ، کودک  مهد   ، آموزشی  کالسهای   ،
گالری و کلیه امکانات تفریحی ، ورزشی 

و فرهنگی الزم را دارد .
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  پایان  در  وی 
نماینده  و  شهریار  ن  شهرستا  فرماندار 
حوزه مشق  در مجلس شورای اسالمی 

و همچنین اعضای شورای اسالمی شهر 
سمت  به  آینده  در  امیدواریم  گفت: 
حوزه  در  که  کنیم  حرکت  سویی  و 
ورزش و فرهنگ شاهد افزایش سرانه ها 
باشیم و همچنین در احداث پروژه های 
اینچنینی با سایر شهر ها متفاوت باشیم.

طاهری  مهندس  مراسم  این  ادامه  در 
کرد  ابراز  شهریار  شهرستان  فرماندار 
که  است  جدیدی  شهر  اندیشه  شهر   :
رعایت  آن  در  شهرسازی  موازین  همه 
شده است و این شهر را از سایر شهرها 
متفاوت کرده است ،لذا هر پروژه ای هم 
پروژه  از  متفاوت  باید  میشود  اجرا  که 

های دیگر باشد .
شهرهای  از  اندیشه  شهر   : افزود  وی 
جدید منحصر به فرد کشور است که باید 
همه شهروندان در حفظ زیبایی های این 

شهر زیبا بکوشیم.
طاهری  مهندس  مراسم  این  ادامه  در   
ضمن تقدیر از مدیریت شهری به جهت 
همه  در  شهری  امکانات  عادالنه  توزیع 
اعتبارات  توزیع   : داد  ادامه  شهر  سطح 
چه  اندیشه  فازهای  همه  در  شهری 
شرکت  توسط  چه  و  شهرداری  توسط 
عمران که به طور مساوی صورت گرفته 
مدیران  سوی  از  ای  ویژه  نگاه  است 

میباشد که جای تقدیر و تشکر دارد .
وی افزود : جامعه امروز ما ، نیاز شدید 
احداث  با  و  دارد  اجتماعی  نشاط  به 
استقبال  همچنین  و  ها  پروژه  این 
نیاز به شهر تزریق  این   گرم شهروندان 

میشود .

مهندس محمودی  ضمن تقدیر و تشکر 
از شهردار و شورای شهر اندیشه گفت : 
است  به خوبی مدیریت شده  این شهر 
اجازه  شهرداری  و  شورا  در  دوستان  و 
نداده اند که بافت اصولی شهر اندیشه از 
بین برود و نقطه ای بسیار مناسب برای 
حضور مردم تهران در این نقطه از استان 

تهران است .
جعفری  صادق  مراسم  مراسم  این  در 
اندیشه  شهر  اسالمی  شورای  رئیش 
پیشنهادهای  و  ها  برنامه  فلسفه  گفت: 
از سوی اعضای شورای اسالمی شهر و 
فلسفه فرهنگ  اندیشه  توانمند  شهردار 
سازی در زمینه های مختلف ورزشی ، 
تفریحی و فرهنگی و آموزشی و در آخر 
می  شهروندان  امنیتی  بردن سطح  باال 

باشد .
وی افزود : امروز فقط شروع این پروژه 
ها را جشن گرفتیم وخدا را شاکریم که 
جامه  توانستیم  هایمان  وعده  اندک  به 
که  روزی  امیدوارم  لذا  بپوشانیم  عمل 
ها  مجموعه  این  از  برداری  بهره  شاهد 
ما  فرزندان  و  و شهروندان  بود  خواهیم 
ها  مجموعه  این  از  خوشحال  و  راضی 
بیرون خواهند آمد جشن بگیریم ، امید 
و پشتوانه  با همراهی شهروندان  میرود 
مسئولین اتفاقات خوب آینده به زودی 

به وقوع بپیوندد.
گفتنیست به دلیل تقارن کلنگ زنی این 
پروژه های ارزشمند با گرامیداشت روز 
خبرنگارکلنگ این پروژه های به دست 

خبرنگاران به زمین زده شد.

کلنگ زنی سه پروژه فاخر عمرانی شهر 
اندیشه در آستانه اعیاد قربان و غدیر خم

با  همزمان  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
هفته دولت، بیش از 30 پروژه عمرانی با 
اعتباری قریب به 152 میلیارد ریال در 
افتتاح می شود.    شهرستان رباط کریم 
سید مهدی ساداتی در خصوص هفته 
از دوم شهریورماه هرسال  افزود:  دولت 
و  بزرگ  شهیدان  شهادت  سالروز  تا 
هفته  نام  به  باهنر  و  رجایی  واالمقام 
این  نامگذاری شده است که در  دولت 
دولت ها  تالش  و  فعالیت  بازخورد  ایام 
هفته  این  گذارده می شود.  نمایش  به 
فرصتی است تا مردم با مشکالت پیش   
روی دولت آشنا شوند و تعاملی سازنده 
راستای  در  مسئوالن  و  مردم  میان 

رسیدن به اهداف نظام شکل گیرد .
کلنگ  های  پروژه  به  اشاره  با  ساداتی 
زنی و قابل افتتاح استان تهران در هفته 
زیرسازی،  پروژه   3۴ کرد:  بیان  دولت 
مقاوم  میدان،  بهسازی  گذاری،  جدول 
با  کفپوش  تعویض  تخریب،  سازی، 
 876 و  میلیارد   151 بر  بالغ  مبلغی 
روستای  پنج  در  اعتبار  ریال  میلیون 
وهن آباد، منجیل آباد، انجم آباد، آدران 
های  دستگاه  اعتباری  با  آباد  کاظم  و 
اجرایی مربوطه به بهره برداری خواهد 

رسید.
مقام عالی دولت در ادامه بیان کرد: هر 
چه در بحث عمرانی در سطح شهرستان 

سرمایه گذاری شود به نفع شهرستان و 
شهروندان خواهد بود چرا که با افتتاح 
پروژه های عمرانی و صنعتی شهرستان 

رباط کریم، عالوه بر آرامش و سهولت 
صورت  به  نفر   300 برای  مردم،  برای 

مستقیم شغل ایجاد می شود.

همزمان با هفته دولت؛

۳۴ پروژه روستایی رباط کریم به بهره برداری خواهد رسید

گزارش

اجرای مرحله اول طرح رفع سد معبر 
در شهر رباط کریم

سرپرست شهرداری رباط کریم از اجرای موفق مرحله اول طرح رفع سد 
معبر خبر داد و گفت: خوشبختانه همکاری نیروي انتظامي و پلیس راهور 
این طرح شهری  اجرای  و  به همراه داشته  برای شهروندان  نتایج خوبي 

همچنان ادامه خواهد یافت.
اصغر پارسا، ضمن تشکر از نیروي انتظامي و پلیس راهور اظهار داشت: 
عموم  و  بوده  مطلوب  بسیار  میداني  سطح  در  ها  افزایی  هم  این  نتایج 

شهروندان نیز از اجرایی شدن آن رضایت دارند.
وی همچنین از همکاري مشترک شهرداري با اتحادیه ها در خصوص رفع 
سد معبر خبر داد و گفت: برای رفاه حال شهروندان، دیگر ارگانهاي ذیربط 
هم باید به  میدان آمده و فعالیت  هاي خود در راستاي مبارزه با سد معبر را 
دو چندان کنند. شهردار منتخب اعضای شورای اسالمی شهر تصریح کرد: 
در راستاي ساماندهي صنوف و مبارزه با سد معبر در برخی معابر اصلی 
رباط کریم علی الخصوص در بلوار امام خمینی)ره( و ناحیه آالرد قدم هاي 
محکمي برداشته شده است.وي با اشاره به لزوم رعایت حقوق شهروندان در 
حین اجرای این طرح گفت: در عملیات اجرایي رفع سد معبر با حساسیت 
باالیی به لزوم حفظ حرمت و کرامت افراد و رعایت حقوق شهروندی تاکید 
شده است و خوشبختانه در برخی معابر شهری و خیابان ها شاهد اقدامات 

مثبتي از سوي کسبه بوده ایم که جای تقدیر دارد.
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افتتاح ۹۴ پروژه عمرانی در شهرستان 
شهریار همزمان با هفته دولت

شورای  جلسه  ششمین  در  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
در  عمرانی  پروژه  داد: ۹۴  خبر  شهریار  شهر  اختصاصی  شهرستان  ادرای 
سطح شهرستان شهریار با اعتبار 550 میلیارد تومان که بطور کامل تکمیل 
و آماده بهره برداری هستند در هفته دولت با حضور مسئولین کشوری و 
استانی افتتاح خواهد شد.  ششمین جلسه شورای اداری شهرستان شهریار 
اختصاصی شهر شهریار به ریاست مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
و با حضور حجت االسالم و المسلمین سالمی امام جمعه شهریار، نماینده 
حوزه مشق در مجلس شورای اسالمی، سرهنگ اللهیاری فرماده بسیج ناحیه 
مقاومت شهریار، اشجعی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه، جلیلی 
و  فنی  معاون  عبدالعلی  و  اجتماعی  و  امنیتی  معاونت سیاسی،  سرپرست 
عمرانی فرمانداری، سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهریار و 
جمعی دیگر از مسئولین دستگاه ها و روسای ادارات شهرستان شهریار در 

محل سالن اجتماعات استاد شهریار این شهر برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در این جلسه 
و در بخش دوم سخنان خود، با اشاره به در پیش بودن هفته دولت اظهار 
در  و  است  انجام شده  اقدامات خوبی  اما  تمام مشکالت،  وجود  با  داشت: 
شهرستان شهریار ۹۴ پروژه قابل افتتاح داریم و اعتبار 550 میلیارد تومان 
برای این پروژه های کامل و آماده بهره برداری تخصیص یافته است و حدود 
800 میلیارد تومان هم پروژه در دست اقدام داریم که امیدواریم در دهه 

فجر افتتاح شود.
مهندس طاهری در تشریح پروژه ها و اقدامات قابل انجام در هفته دولت 
بیان داشت: حدود هفت مدرسه قابل افتتاح، روشنایی تمام مسیر ورودی ها 
به شهرستان از محل ارزش افزوده، سالن ها و زمین های ورزشی، آبیاری 
های تحت فشار و گلخانه های مختلف، اضافه شدن خطوط تولید جدید به 

6 مرکز تولیدی صنعتی در این هفته در دست برنامه داریم.

برگزاری آئین افتتاح شبکه انتقال پساب تصفیه 
خانه جهت آبیاری فضای سبز شهر پرند

آئین افتتاح شبکه انتقال پساب تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز 
شهر پرند با حضور امام جمعه، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر، 
معاون عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم، مدیر عامل سرزمین 
ایرانیان و معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب جنوب 

غرب استان تهران و سایر مسئولین  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، شبکه انتقال پساب تصفیه 
خانه با هدف احیا و توسعۀ فضای سبز شهری به ویژه در بلوارهای 
اصلی و بوستان های بزرگ شهر پرند و با تالش شبانه روزی واحد 

فضای سبز شهرداری از ابتدای سال جاری به بهره برداری رسید.
بر اساس این گزارش، مسیر ۴000 متری از میدان بصیرت تا سر بلوار 
چمران جنوبی به همت واحد عمران شهرداری پرند در سال گذشته 
جهت آبیاری قطره ای فضای سبز لوله گذاری شد و از ابتدای سال ۹8 
نیز با تالش واحد فضای سبز شهرداری پرند 1250 متر لوله گذاری 
صورت گرفت و جمعاً مسیر 5250 متری جهت آبیاری قطره ای فضای 
سبز آماده شد و  با حضور مسئولین آئین افتتاح شبکه انتقال پساب 

تصفیه خانه برگزار شد.
در این مراسم مسئولین در محل جاده قدیم نسبت به آزمایش نحوه 
ورود و میزان فشار آب اقدام نمودند و پس از آن با حضور در محل 
حوضچه ذخیره آب جهت آبیاری فضای سبز در رودخانه شور پرند این 

شبکه را افتتاح کردند.

سفال  دهکده  تخصصی  کارگروه 
محسن  حضور  با  قرچک  شهرستان 
خرمی شریف شهردار، محسن کهزادی 
اردستانی  اسماعیل  شهر،  شورای  عضو 
خدابنده  مریم  و  صمت  اداره  رئیس 
و  فرهنگی  میراث  اداره  میراث  رئیس 
و  راه اندازی  خصوص  در  گردشگری 
برگزار  سفال  دهکده  مشکالت  بررسی 

شد.
قرچک  شهردار  شریف  خرمی  محسن 
امیدواریم  داشت:  اظهار  جلسه  این  در 
منحصربه فرد  ظرفیت های  بتوانیم 
قرچک را با احداث دهکده سفال به نحو 
مجموعه  و  بگذاریم  نمایش  به  احسن 
از  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
هیچ کمکی به احداث این دهکده دریغ 

نخواهد کرد.

سفال  دهکده  احداث  اینکه  بابیان  وی 
و  خانگی  تولیدات  به  شایانی  کمک 
افزود:  می کند،  قرچک  صنایع دستی 
شد  خواهد  باعث  دهکده  این  احداث 
که هنرمندان رشته های مختلف سنتی 
و حتی افرادی که در خانه محصوالتی 
فعالیت  منطقه  این  در  می کنند  تولید 
تولیدات  قطب  به  را  قرچک  و  کرده 

صنایع دستی استان تبدیل کنند.
شهردار قرچک خاطرنشان کرد: دهکده 
محصوالت  تولید  از  حمایت  سفال 
با  گردشگران  آشنایی  و  صنایع دستی 
ایجاد  قرچک  شهرستان  صنایع دستی 

می شود.
خرمی شریف افزود: زمین های داخل و 
یا خارج از محدوده برای واگذاری برای 
استعالم  قطعاً  سفال  دهکده  احداث 

مالکین  توافق  با  درنهایت  و  شهرداری 
انجام خواهد شد.

واگذاری  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 
موافقت  هکتار   2 باالی  زمین های 
با  که  می طلبد  را   5 ماده  کمیسیون 

توجه به تصویب طرح در شورای کمیته 
پیگیری  تهران،  استان  برنامه ریزی 
دهکده  خصوص  در  شهری  مدیریت 
سفال قطعاً به تسریع کار کمک شایانی 

خواهد کرد.

احداث دهکده سفال کمک شایانی به تولید صنایع دستی قرچک می کند

بازدید میدانی سرپرست شهرداری نصیرشهر از 

پروژه های عمرانی در نصیرشهر

مهندس فرشاد شهرداری شهرداری نصیرشهر  روز 2۴ مرداد ماه به همراه 
مهندس نصیری  نائب رئیس محترم شورای اسالمی استان و نصیرشهر از 

پروژه های عمرانی در حال اجرا در نصیرشهر بازدید نمودند .
)تپه  فرمانی  شهید  پارک  جمله  از  عمرانی  های  طرح  ها  بازدید  دراین 
دوقلوها ( ، کمربندی وهن آباد و آرامستان امام صادق ) ع ( مورد بررسی 

قرار گرفت.
فرشاد شهسواری با بیان اینکه اجرای پروژه های عمرانی شهر در سخت ترین 
شرایط سرما و گرما استمرار داشته و امروز به نقطه ارزشمندی رسیده است 
تصریح کرد: رویکردهای توسعه محور  شهرداری نصیرشهر همواره مورد 
حمایت و تاکید اعضای محترم شورای اسالمی شهر بوده و با هماهنگی 

بسیار خوبی پیش می رود .
مهندس نصیری نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر  نیز در این بازدید 
با بیان اینکه خوشبختانه روند پیشرفت پروژه ها بسیار مناسب است گفت 
: اولین اصل در اجرای پروژه های عمرانی مدیریت زمان است که باید مورد 

توجه قرار گیرد زیرا در غیر این صورت شهر دچار بی نظمی خواهد شد.

بازدید شهردار وحیدیه از کالسهای فرهنگسرای کوثر

شهردار وحیدیه از کالس ها و برنامه های هنری و آموزشی فرهنگسرای 
و  فرهنگسرا  مختلف  های  از کالس  وحیدیه  نمودند.شهردار  بازدید  کوثر 
فعالیت ها اعالم رضایت کرده و گفت: وظایف شهرداری در خدمات رسانی 
و تامین رفاه و آسایش شهروندان باید با فرهنگ سازی مناسب در زمینه 
زندگی شهری و حقوق شهروندی پیش برود.وی با اشاره به آموزش رشته 
های هنری، صنایع دستی، قرآنی و علمی در فرهنگسرا خاطرنشان کرد: 
برگزاری این کالس ها از لحاظ اجتماعی و روانی  برای بانوان منطقه حائز 

اهمیت است.

یازدهمین یادواره شهدای فردوسیه و سالگرد 
تدفین شهدای گمنام برگزار شد

 در سالروز تدفین شهدای گمنام، یازدهمین یادواره شهدای شهر فردوسیه در 
بوستان ولی عصر عجل اهلل محله عبداباد شهر فردوسیه برگزار گردید.

 در این مراسم که با حضور معاونت فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار 
، فرماندهی سپاه ناحیه شهریار ،ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
شهریار، ائمه جمعه و جماعات، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر، خانواده 
معظم شهدا ،ایثارگران ، جانبازان و جمعی از شهروندان گرامی شهر فردوسیه 
برگزار شده بود سردار دوران دفاع مقدس جانباز 70 درصد حاج جواد مجلسی 
سخنانی را در رابطه با عظمت شهدا و چگونگی جنگ و مقابله با دشمن ایراد 
نمودند و ضامن پیروزی و سربلندی جمهوری اسالمی را خون پاک شهدا 

دانستند
در ادامه مراسم گروه سرود نسیم قدر با اجرای زیبای خود با مضمون مدافعان 
حرم برنامه های به یاد ماندنی را برای جمع حاضر اجرا نمودند و همچنین  
مداح اهل بیت ابوالفضل مرادخانی نیز با مدح اهل بیت و عرض روضه حضرت 
علی اکبر )ع( فضای معنوی خاصی را در مراسم  ایجاد نمودند و حاضرین در 

جلسه نیز به فیض کافی رسیدند
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مرکز  ازرئیس  ایرانی  حجاج  سرپرست 
را  زمینه  خواست  زیارت  و  حج  پزشکی 
چرخه  در  بیشتر  پزشکان  جذب  برای 
اعزام های حج فراهم آورد تا تعداد بیشتری 
از پزشکان با خدماتی که این مجموع ارائه 

می دهد، آشنا شوند.
 رئیس و اعضای ستاد مرکز پزشکی حج 
با  و زیارت جمعیت هالل احمر  در مکه 
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح 
نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج 
ایرانی در بعثه مقام معظم رهبری دیدار و 

گفت وگو داشتند.
در این دیدار نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت با اشاره به روایتی از امام علی )ع(، 
خدمتگزاری به زائران بیمار را فوق العاده 
ارزشمند دانست و تاکید کرد: کمک کردن 
به زائران بیمار و ناتوان نزد خداوند پاداش 
مضاعفی دارد. بیمار، نیاز خود را به پزشک 
الهی  توفیق  بیمار  می گوید و نجات دادن 
است؛ پس قدر خدمتگزاری به زائر را بدانید 
و خدا را سپاسگزار باشید که چنین توفیقی 

و لطفی نصیبتان شده است.
وی در فعالیت های مرکز پزشکی را ضروری 
و  حرکت  جلو  به  نگاه  با  گفت:  و  خواند 
و  پیش  گام  یک  همواره  تا  کنید  تالش 
سرآمد باشید. استفاده از راهکارهای نو از 
جمله نرم افزارهای مناسب برای دسترسی 

سریع تر به پزشکان در مواقع ضروری که 
امسال به کار گرفته شد ، اقدام موفقی بود 
امکانات روز در  از  توان  که نشان داد می 
ارائه خدمات بهتر به زائر حداکثر بهره را 

برد.
با  کارشناسان  از  استفاده  همچنین  وی 
تجربه با هدف نگاه نقادانه به فعالیت های 
و  ها  آسیب  شناخت  در  را  پزشکی  مرکز 
کاستی ها موثر دانست و گفت: با استفاده 
روند  توان در  بررسی ها می  این  نتیجه  از 
بازدید  در  کرد.  ایجاد  تحول  ها  فعالیت 
مرکز  خدمات  از  زائران  اکثر  ها،  هتل  از 

پزشکی رضایت داشتند،
مرکز  رئیس  از  ایرانی  حجاج  سرپرست 
را  زمینه  خواست  زیارت  و  حج  پزشکی 
چرخه  در  بیشتر  پزشکان  جذب  برای 
اعزام های حج فراهم آورد تا تعداد بیشتری 
از پزشکان با خدماتی که این مجموع ارائه 

می دهد، آشنا شوند.
محمدتقی حلی ساز، رئیس مرکز پزشکی 
حج و زیارت جمعیت هالل احمر هم در این 
ازفعالیت های مراکز درمانی مدینه  دیدار 
زائران  بیمارستان  و  مکرمه  مکه  و  منوره 
ارائه کرد و گفت:  ایرانی در مکه گزارشی 
بررسی ها نشان می دهد که خدمات ارائه 
بوده  بهتر  قبل  های  سال  به  نسبت  شده 

است.

زمینه جذب پزشکان بیشتر در 
چرخه اعزام های حج فراهم شود

آزادی نفتکش ایرانی، شکست ائتالف آمریکایی- انگلیسی

جدیدی  نوع  محققان 
اند  کرده  ابداع  را  لنز  از 
شباهت  آن  عملکرد  که 
انسان  چشم  به  زیادی 
تواند به طور  دارد و می 
واقعی تمرکز کند و حتی 
برخی قابلیت های آن از 
بیشتر  نیز  انسان  چشم 

طراحی  زودی  به  جدید  اختراعی  است. 
از  بازار  در  موجود  بصری  ابزارهای  تمام 
را  ها  تلسکوپ  و  عینک  دوربین،  جمله 

دگرگون می کند.
 گروهی از محققان در دانشگاه  هاروارد 
با کمک پیشرفت هایی که اخیرا در حوزه 
هوش مصنوعی و لنزهای مسطح به وجود 
آمده، نوع جدیدی از لنز را ابداع کرده اند 

که عملکرد آن شباهت زیادی 
به چشم انسان دارد.

این ابزار به کمک یک ماهیچه 
تمرکز  به  قادر  پذیر   انعطاف 
حتی  و  است  واقعی  طور  به 
برخی قابلیت های آن فراتر از 
چشم انسان است مانند انطباق 
تصویر.  تغییر  و  آستیگماتیسم 
این دو عامل وضوح بینایی فرد را از بین 

می برند.
های  فناوری  به  توجه  با  لنز  این  البته   
پیشین همین گروه از محققان ابداع شده 
است.  طراحی لنزهای مسطح  با کمک 
فناوری به نام »متالنز « انجام شده است. 
متالنز از نانوساختارهای ریز برای تمرکز 

نور استفاده می کند. 

لنزی با قابلیت های فراتر از چشم 
انسان تولید شد
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مردم برای رسیدگی به مشکالت بیمارستان ها با 1۹0 تماس بگیرندسالمت
معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به فعالیت ۲۴ 
ساعته سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، گفت: مردم در 
بهداشت و  بروز هرگونه مشکلی در حوزه  صورت 

درمان می توانند با این سامانه تماس بگیرند.
ایرج حریرچی در برنامه رادیویی تهران کلینیک، 
اظهار داشت: ممکن است در برخی موارد، مجبور 
شویم که به مردم نوبت دهیم و برای انجام اعمال 
در  گیرند.  قرار  انتظار  لیست  در  غیراورژانسی 
کشورهای اروپایی هم برای بستری شدن بیماران 
در بیمارستان مگر در موارد اورژانسی، لیست انتظار 

و نوبت های چند هفته ای وجود دارد.
برای بستری، غیرمطلوب  انتظار  وی تصریح کرد: 
است  دنیا  کشورهای  سطح  در  شده  پذیرفته  اما 
البته نباید فراموش کنیم که بستری در بیمارستان 
باید برای موارد ضروری درمان باشد اما گاهی می 
بینیم که به عنوان مثال اگر روز دوشنبه نوبت عمل 
جراحی بیمار است و این بیمار شنبه از شهرستان 
به مرکز استان یا تهران سفر کرده، انتظار دارد که 
همان روز شنبه، در بیمارستان پذیرش و بستری 

شود.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه اخیرا برخی 
بیمه شدگان یک سازمان بیمه گر در مورد سقف 
پذیرش در روزهای پایانی ماه، دچار مشکل شده 
بودند، افزود: بعضی از بیمه ها، سقفی معین کرده 
بیماران  از  برخی  پذیرش  عدم  موجب  که  بودند 
شده بود که از حدود سه هفته پیش، وزیر بهداشت 
دستور داد که این سقف برداشته شود تا بیماران با 

مشکالت کمتری، پذیرش و درمان شوند.
اصالح  اخیر  های  سال  در  شد:  یادآور  حریرچی 
هتلینگ بیمارستان ها به عنوان یکی از مهم ترین 
در  رجوع  ارباب  و  بیماران  تکریم  های  زیرساخت 
گونه  به  گرفت  قرار  بهداشت  وزارت  کار  دستور 
ای که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع از 
فضاهای بهداشتی و درمانی، معادل حدود ۴۵ هزار 

تخت بیمارستانی فرسوده، نوسازی و بازسازی شد 
اما به نقطه ایده آل نرسیده ایم.

وی اضافه کرد: از نظر ما به عنوان کادر بهداشتی 
و درمانی، بیماران مشتری و نفر اصلی بیمارستان 
ارائه  ها،  بیمارستان  وجودی  فلسفه  و  هستند  ها 
خدمات به بیماران است اما کتمان هم نمی کنم 
که در برخی موارد، تخطی انجام می شود که برای 
اینکه  یکی  دارد؛  وجود  راه  چندین  آن  با  مقابله 
مردم به توجیه کادر درمانی بپردازند؛ دیگر اینکه  
مسئوالن بیمارستان ها را در جریان مشکالت خود 
و  رسیدگی  برای  نیز  دیگر  از سوی  و  دهند  قرار 

مشکالت بیمارستان ها اعم از نحوه برخورد، تامین 
اقالم مورد نیاز و هزینه های دریافتی با سامانه ۱۹۰ 

تماس بگیرند.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت ۲۴ 
مردم  گفت:  بهداشت،  وزارت  سامانه ۱۹۰  ساعته 
در صورت بروز هرگونه مشکلی در حوزه بهداشت 
و درمان می توانند با این سامانه تماس بگیرند و با 
کد پیگیری که در اختیار مردم قرار می گیرد، بعد 

از رسیدگی، نتیجه را به اطالع آنها می رسانیم.

حریرچی در خصوص رسیدگی بهتر به مشکالت 

وزیر  کرد:  خاطرنشان  ها،  بیمارستان  در  مردم 
داد  انجام  را  مهمی  بسیار  انتصاب  اخیرا  بهداشت 
و دکتر جبارزاده که سابقه چندین دوره نمایندگی 
را  قائم مقامی وزارت کشور  استانداری و  مجلس، 
برای شنیدن صدای مردم و انتقال نظرات آنها در 
محیط های بهداشتی و درمانی را دارد به عنوان 
نماینده  خود در شورای مردمی نظارت بر کیفیت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  خدمات  ارائه 
استانی،  شوراهای  تشکیل  با  که  کرد  منصوب 
و  بررسی  مورد  و  آوری  مردمی جمع  نظرات  این 

رسیدگی قرار گیرد.

عروق  و  قلب  بخش  رئیس 
بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره 
ایجاد  ارثی  و  اکتسابی  عوامل  به 
لخته های وریدی خون گفت: عدم 
توجه به این مشکل می تواند سبب 
مرگ  یا  و  آمبولی  وریدی،  انسداد 

شود.
و  بیست  در  کاشانی،  شریف  بابک 
یکمین کنگره بین المللی تازه های 
یکی  داشت:  اظهار  عروق،  و  قلب 
کنگره  این  در  که  موضوعاتی  از 
صاحبنظران  و  اساتید  حضور  با 

گو  و  گفت  و  بحث  مورد  برجسته 
باال  پذیری  انعقاد  گیرد،  می  قرار 
در خون افراد است که این مسئله 

می تواند اکتسابی یا ارثی باشد.
وی افزود: افراد مبتال به سرطان یا 
کسانی که تحت عمل جراحی قرار 
گرفته اند یا داروی خاصی مصرف 
انعقاد  اکتسابی  زمینه  می کنند، 
از  برخی  دارد.  خون  باالی  پذیری 
در  خونی  فاکتور  نوعی  نیز  افراد 
باشد  زیاد  یا  کم  است  ممکن  آنها 
در  را  باال  انعقادپذیری  خطر  که 

افزایش  ارثی  صورت  به  آنها  خون 
می دهند.

عروق  و  قلب  بخش  رئیس 
ادامه  دانشوری،  مسیح  بیمارستان 
کسانی  چه  که  موضوع  این  داد: 
باالی  پذیری  انعقاد  تست  به  نیاز 
این  باید  زمانی  چه  و  دارند  خون 
موضوع را در خون آنها بررسی کرد 
و  بیست  در  که  است  مسائلی  از 
یکمین کنگره بین المللی تازه های 
قلب و عروق مورد بحث و گفت وگو 

قرار می گیرد.

عوامل اکتسابی و ارثی ایجاد لخته های وریدی خون  نوشتار

وزیر بهداشت، گفت: ایران کهن، 
ای  آوازه  بلند  پزشکان  گاه  زاد 
و  با حکمت  را  است که طبابت 

هنر در آمیختند.
به  پیامی  در  نمکی،  سعید   
عنوان  پزشک،  روز  مناسبت 
گاه  زاد  کهن،  ایران  داشت: 
آوازه ای است که  بلند  پزشکان 
فروزان  اختران  چون  ها  قرن 
جهان  هنر  و  علم  آسمان  بر  و 
درخشیدند، نامدارانی که طبابت 
را با حکمت و هنر درآمیختند تا 
در کتاب ایام، حکیمانی پرفروغ و 

جاودانه باشند.
بوعلی  زادروز  که  را  پزشک  روز 
سینا، یکی از این حکیمان فرزانه 
پزشکان  همه  به  است  بی بدیل 
ارجمند سرزمینم، آنان که درون 
دردمند  مردم  مرزها، خدمتگزار 
که  دیگران  و  هستند  کشورمان 
عنوان  به  نقاط جهان  اقصی  در 
طبیبانی سرشناس، افتخار ایران 
تهنیت عرض  و  تبریک  عزیزند، 

می کنم.
افتخارات  به  دستیابی  در 
برجسته سال های پس از انقالب 

شکوهمند اسالمی ایران، اگرچه 
اندرکاران  دست  همه  تالش 
و درمان کشور،  بهداشت  عرصه 
ستودنی است، اما نقش بی نظیر 
هدایت  و  راهبری  در  پزشکان، 
کسب  و  عظیم  حرکت  این 
کاهش  همچون  دستاوردهایی 
مرگ و میر گروه های آسیب پذیر، 
افزایش امید به زندگی و ارتقای 
در  سالمت  های  شاخص  دیگر 
سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، 

فراموش ناشدنی است.
بلند  روح  به  فرستم  می  درود 
کنار  در  که  شهیدی  پزشکان 
رزمندگان دفاع مقدس، روپوش 
شان  گلگون  کفن  سپیدشان، 

شد.
این  شریف  مردم  دارم  یقین 
همراهی  و  مهربانی  سرزمین، 
روزهای  در  را  پزشکی  جامعه 
فراموش  امروز  و  گذشته  سخت 
همکاران  کرد،  نخواهند 
در  که  آگاهند  نیز  ارجمندمان 
نامهربانان  این سرزمین مقدس، 
حق  و  مهربانان  و  اند  اندک 

شناسان، کماکان بی شمار.

نقش پزشکان در ارتقای شاخص های 
سالمت فراموش شدنی نیست گزارش
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