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اتفاق روز را با 
ما دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی
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 رضا اردکانیان :

  علیرضا کاظمی :

با ورود به قرن بیست و یکم و شکل گیری جامعه اطاعاتی حوزه ارتباطات وفناوری 
اطاعات به عنوان ستون فقرات این نوع از جوامع از اهمیت دو چندانی برخوردار شده 
است و کشورها سعی می کنند جایگاه خویش را در آن افزایش دهند زیرا در جامعه 
اطاعاتی امروزین جنبه های مختلف این صنعت به مثابه جایگاه نفت و انرژی در قرن 

۱۹ مشابه سازی می شود.
روسیه به عنوان یکی از قدرت های جهانی همواره سعی داشته در این حوزه از نفوذ و 
جایگاه مناسبی قرار گیرد و در عین حال عوامل داخلی و بین المللی بر انتخاب استراتژی 

توسعه این فناوری در این کشور تاثیر مهمی داشته است.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی به دلیل حاکم بودن سیاست سخت و اهمیت بیشتر 
حوزه های نظامی مانند ساح های هسته ای و موشک های دوربرد و عدم ظهور فضای 
مجازی فناوری های اطاعاتی و ارتباطی اهمیت فعلی را نداشت ولی اتحاد شوروی در 
دهه ۶۰ تحت تاثیر رقابت های جنگ سرد در این زمینه نیز با ایاالت متحده آمریکا به 
رقابت پرداخت به عنوان مثال کامپیوتر سی ام و ام شوروی تقریباً همان آی بی ام ۳۶۰ 

ایاالت متحده بود.
در دهه ۶۰ میادی در این کشور سیستم پردازش و کنترل اتوماتیک داده در سطح 
ملی برای مدیریت اقتصاد متمرکز این کشور ایجاد شد و در صورت توسعه امکان داشت 
شبیه اینترنت فعلی شود ولی به دلیل تمرکز در تصمیم گیرها در حکومت شوروی و عدم 
اولویت دهی، این طرح راهبردی توسط دفتر سیاسی حزب کمونیست کنار گذاشته شد.

در اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۸۰ میادی دانش نرم افزار پیشرفت خوبی کرد ولی 
دانش سخت افزار آن هنوز از کشورهای غربی ضعیف تر بود. پس از فروپاشی شوروی 
باز هم فناوری تحت تاثیر شرایط سیاسی ناشی از فروپاشی نظام سیاسی این کشور قرار 
گرفت و برنامه نویسان شوروی به انعقاد قرارداد با شرکت های غربی پرداختند زیرا برنامه 

نویسان این کشور به ارائه خدمات ارزان می پرداختند.
البته شرکت های روسی نیز برای کسب تجربه بازاریابی و مدیریت و حضور در بازارهای 
گیری  باعث شکل  نیاز  واین  داشتند  نیاز  غرب  فناورانه  شرکتهای  مهارت  به  جهانی 

همکاری ها شد.
 ۱۴ مالیات  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  توسعه  برای  روسیه  دولت   ۲۰۱۰ سال  در 
درصدی را برای این صنعت جایگزین مالیات ۳۴% نمود. همچنین این کشور به موافقت 
نامه فناوری اطاعات سازمان تجارت جهانی پیوست و متعهد شد محدودیت واردات را 
روی ورود محصوالت از جمله ابزارهای رمز نگاری بردارد و همین مسئله باعث ورود 

شرکت های بزرگ به روسیه شد.
از سال ۲۰۱۲ روسیه برای رقابت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک با غرب به توسعه سریع تر 
کاهش  دلیل  به  روسیه  در سال ۲۰۱۲  است.  پرداخته  دیجیتال خود  توانمندی های 
ارزش روبل دچار رکود در حوزه فناوری اطاعات شد زیرا بازار فناوری سخت افزار و 
نرم افزار این کشور تا حد زیادی به واردات از خارج از کشور متکی بود بنابراین توسعه 

زیرساخت های این کشور دچار مشکل شد.
مدودف رئیس جمهور وقت این کشور درسال ۲۰۱۲ برنامه توسعه راهبردی فناوری 
آن  هدف  که  نمود  طراحی   ۲۰۲۰  -۲۰۱۲ سال های  برای  را  ارتباطات  و  اطاعات 
دیجیتالیزه شدن، دسترسی به اینترنت برای بیشتر مردم و ایجاد مراکز داده برای ذخیره 

سازی داده های عظیم در این کشور بود.
از  مهمتر  داخلی  بازارهای  به  توجه  غرب  تحریم های  و  کریمه  بحران  بروز  دنبال  به 
دستیابی به بازارهای خارجی شد زیرا با وجود تحریم ها دستیابی به برخی از فناوری ها 
برای این کشور مشکل شد به عنوان مثال شرکت انگستریم تی که در زمینه چیپ های 
الکترونیکی فعال است و محصوالت آن را شرکت هایی مانند اپل و سامسونگ خریداری 

می کنند با وجود تحریم ها با مشکاتی مواجه شدند.

شاید »جان بولتون« که با سر و صدای زیاد جانشین »مک مستر« شد فکرش 
را نمی کرد که خیلی زود سمت مشاور امنیت ملی آمریکا تبدیل به پستی بی 

خاصیت شود.
انتشار گزارشی در واشنگتن پست درباره اوج گرفتن اختافات »دونالد ترامپ« 
با جان بولتون و کنار گذاشتن وی از روند مذاکرات واشنگتن با طالبان، احتمال 

جدایی این چهره جنگ طلب از تیم ترامپ را قوت بخشیده است.
از  بولتون«  به کنار گذاشته شدن آشکار »جان  این گزارش  واشنگتن پست در 
پروژه صلح افغانستان اشاره کرده و می نویسد: درحالیکه دستیاران ترامپ در اوایل 
آماده  افغانستان  آینده  برای شرکت در یک نشست در مورد  را  ماه جاری خود 
مشاور  بولتون،  جان  نبود:  دعوت ها  اصلی  لیست  در  ارشد  مقام  یک  می کردند، 

امنیت ملی.
مقامات ارشد آمریکا گفتند که بطور عادی حضور دستیار عالی امنیتی بسیار مهم 

و حیاتی است اما این بار اشتباهی رخ نداده بود.
این مقامات در گفتگو با واشنگتن پست خاطرنشان کردند: بولتون که مدتهاست 
از حضور گسترده نظامی آمریکا در سراسر جهان حمایت می کند، به یک دشمن 
داخلی پایدار در مقابل توافق صلح نوظهور آمریکا، طالبان- با هدف پایان دادن به 

طوالنی ترین جنگ آمریکا- تبدیل شده است.
این مقامات اضافه کردند که مخالفت او با تاش های دیپلماتیک در افغانستان، 
ترامپ و دستیارانش را ترغیب کرد که شورای امنیت ملی را از مباحث حساس 

درباره این توافق کنار بگذارد.
کنار گذاشتن بولتون سؤاالتی درباره میزان نفوذ حقیقی او در دولتی که به دنبال 
خروج نیرو از افغانستان، انعقاد یک توافق هسته ای بلندپروازانه با کره شمالی و نیز 

تعامل احتمالی با ایران است، مطرح کرده است.
ارشد  مقام  یک  است،  تاش ها  این  مخالف  بولتون  آمریکایی  مقامات  گفته  به 
از  در سطوح مختلفی  ملی  امنیت  مشاور  اکنون  رابطه گفت:  این  در  آمریکایی 

تصمیم گیری ها دخالت داده نمی شود.
توافق  پیش نویس  از  نسخه ای  بولتون  که  است  حدی  به  اختافات  این  شدت 
زاد  خلیل  زلمای  اما  بود؛  کرده  درخواست  را  طالبان  با  متحده  ایاالت  احتمالی 
نماینده ایاالت متحده در این مذاکرات درخواست او را رد کرد و گفت که بولتون 
به  برخی مقامات کاخ سفید  باشد.  دریافت کننده پیش نویس  نمی تواند شخصاً 
واشنگتن پست گفتند که این موضوع بولتون را عصبانی و تحقیر کرده است و 
نهایتاً به وی گفته شد که پیش نویس به شورای امنیت ملی ارسال شد و نه صرفاً 

برای خود وی!
از حدود چند ماه قبل خبرهایی در مورد اختاف نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا با »جان بولتون« مشاور امنیت ملی این کشور، در خصوص ایران، ونزوئا و 

کره شمالی منتشر شده بود.
دلیل اصلی انتشار این خبرها یکی شکست کودتای مخالفان دولت ونزوئا بود که 
با حمایت آمریکا انجام گرفته بود و دیگری صحبت های »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران، در گفتگو با رسانه های آمریکایی در خصوص خطرات »تیم بی« 

برای آمریکا و شخص ترامپ.

ایتالیا  در  اخیر  سیاسی  اختافات 
دولت شده،  شالوده  در  تزلزل  سبب 
چشم  و  فعلی  اوضاع  که  جایی  تا 
انداز آتی در این کشور را می توان به 
کابوسی دهشتناک برای اتحادیه اروپا 

توصیف کرد.
در  اخیر  داخلی  اختافات  منشا 
حزب  دو  میان  اختافات  به  ایتالیا 
باز  ستاره(  و جنبش ۵  )لیگا  حاکم 
می گردد. ماجرا از آنجا آغاز شد که 
»متئو سالوینی« وزیر کشور ایتالیا در 
کردن  متهم  با  میادی  گذشته  ماه 
حزب جنبش ۵ ستاره اعام کرد که 
کاهش  لوایح  با  حزب  این  مخالفت 
مالیات و کاهش پروژه های عمرانی 
پیکره  بر  ناپذیری  جبران  صدمات 

اقتصاد این کشور می زند.
ایتالیا  وزیر  نخست  کنته«  »جوزپه 
آنکه اختاف  از  حدود ۲ هفته پس 
میان دو حزب اصلی حاضر در ائتاف 
حاکم به اوج خود رسید با حضور در 
را  خود  استعفای  کشور  این  سنای 
سقوط  کشور  این  دولت  کرد،  اعام 
خود  سخنرانی  جریان  در  وی  کرد. 
»بی مسئولیتی«  از  شدید  انتقاد  با 
آغازگر  را  خود  معاون  سالوینی، 
»عامل  و  دولت  درون  اختاف ها 

سقوط« قلمداد کرد.
این  که  گفت  تون  می  صراحت  به 
استعفا به معنی اعام رسمی جدایی 
میان دو حزب حاضر در ائتاف حاکم 
یعنی لیگا به رهبری ماتئو سالوینی 
رهبری  به  ستاره«   ۵ »جنبش  و 
لوئیجی دی مایو پس از حدود ۱۴ ماه 

در دست داشتن قدرت است.
پیامدهای سقوط دولت ائتافی

دولت  احزاب  میان  اختافات  بروز 
مختلف  لوایح  خصوص  در  ائتافی 
برای  امنی  نا  فضای  تا  شد  سبب 
رشد و افزایش سرمایه گذاری در این 
کشور بوجود آید، تا جایی که با توجه 
به بدهی های سنگین خارجی ایتالیا، 
تاکنون ۵ میلیارد یورو خسارت مالی 

برای دولت در برداشته است.
در حالی که ایتالیا در جایگاه سومین 
قرار  اروپا  اتحادیه  اقتصادی  قدرت 
باالترین  از  حال  عین  در  اما  دارد، 
میزان بدهی در میان کشورهای دنیا 
آماری  های  بررسی  است.  برخوردار 
این  بدهی های  نرخ  که  داده  نشان 
قدرت  به  بدهی  نسبت  یعنی  کشور 

میادی   ۲۰۱۸ سال  در  اقتصادی 
بیش از ۱۳۲ درصد بوده که باالترین 
میزان در بین ۲۸ کشور عضو اتحادیه 

اروپا بعد از یونان بشمار می آید.
و  پوپولیست  دولت  دیگر  سوی  از 
راست افراطی ایتالیا به شدت مخالف 
در  بود  پذیری  مهاجر  سیاست های 
یک  ایتالیا  دولت   ۲۰۱۸ سپتامبر 
فرمان امنیتی را که بسیار مورد انتقاد 
قرار داشت، صادر کرد. مهاجرستیزی 
دولت ائتافی ایتالیا همواره با واکنش 
های منفی از سوی کشورهای اروپایی 
روبرو بوده است. در صورت روی کار 
جدید  نگرش  با  جدید  دولت  آمدن 
کشور  این  سوی  از  مهاجرت  پدیده 

با دیدگاه جدیدی روبرو خواهد شد.
تاش برای تشکیل دولت جدید

پس از استعفای کنته از پست نخست 
تشکیل  برای  تاش  ایتالیا  وزیری 
دولت جدید در این کشور آغاز شد. 
سوسیال  حزب  راستا  همین  در 
دمکرات و حزب پوپولیستی »جنبش 
پنج ستاره« که داعیه تشکیل دولت 
آتی ایتالیا را داشتند چندین نشست 
ویژه برگزار کردند تا بتوانند به نقطه 
مشترکی برای تشکیل دولت ائتافی 
جدید در این کشور دست پیدا کنند. 
و  جلسه  چند  از  پس  احزاب  این 
نشست نتوانستند به توافق نظر دست 
پیدا کنند، به همین دلیل »سرجیو 
ماتارال« رئیس جمهوری ایتالیا اعام 
کرد که زمان تعیین دولت آتی این 
کشور نیاز به تمدید دارد. در نهایت 
نسبی  توافق  تحقق  از  پس  ماتارال 
میان دو حزب سوسیال دموکرات و 
ماموریت  کنته  به  ستاره   ۵ جنبش 
داد تا دولت تازه خود را تشکیل دهد.

زینگارتی«  »نیکوال  راستا  همین  در 
دیدار  از  پس  دموکرات  حزب  رهبر 
اظهار  ایتالیا  جمهوری  رئیس  با 
داریم  را دوست  ایتالیا  ما  داشت که 
و معتقدیم ارزش این همه تاش را 
دارد. وی همچنین خاطر نشان کرد 
امروز،  مثل  روزهای دشواری  در  که 
نادیده  را  مسئولیت مان  نمی توانیم 
راهی  امتحان چنین  برای  و  بگیریم 
شجاعت به خرج ندهیم. اکنون کنته 
برای  خود  لیست  تکمیل  حال  در 
معرفی اعضای جدید کابینه جدید در 

دولت ایتالیا است.
در  ایتالیا  سیاسی  تحوالت  تاثیر 

اتحادیه اروپا
کار  روی  به  توجه  با  ایتالیا  جایگاه 
آمدن دولت ائتافی جدید در اروپا به 
است،  افول  و  ریزش  در حال  شدت 
در  آرامش  گونه  هر  علت  همین  به 
متهم  را  دولت  که  منتقدانی  میان 
ایتالیا  تضعیف  و  ساختن  منزوی  به 
کرده اند عمر کوتاهی خواهد داشت. 
و  افراطی  راست  ائتافی  دولت 
و حزب  لیگ«  ضدمهاجرتی »حزب 
ضدتشکیاتی »جنبش پنج ستاره« 
زشت«  قدرت  »نمایش  یک  از  پس 
از سوی سالوینی مجبور به واگذاری 

قدرت در ایتالیا شدند.

دولت ائتافی جدید در ایتالیا متشکل 
از سیاست های  که  است  احزابی  از 
هستند.  برخوردار  اروپا  اتحادیه  ضد 
در  رو  میانه  احزاب  و  اروپا  اتحادیه 
صورت  در  که  بودند  امیدوار  ایتالیا 
تحقق ائتاف دوباره میان جنبش ۵ 
ستاره و حزب لیگا حتی در شرایط 
می  کنونی  انتظار  از  دور  و  سخت 
تواند راهی برای خروج از بحران در 

این کشور باشد.
شاید به تعبیری بتوان گفت که روی 
کار آمدن دولت جدید ایتالیا با توجه 
حزب  سرسختانه  های  مخالفت  به 
اتحادیه  اهداف  و  ها  برنامه  با  لیگا 
یک  بروز  به  منجر  تواند  می  اروپا 
شود.  اتحادیه  این  در  سیاسی  زلزله 
صاحبنظران  برخی  دیگر  سوی  از 
از آنجایی که جنبش  باورند،  این  بر 
پایگاه اجتماعی  از درون  پنج ستاره 
تواند  زاده شده می  پوپولیست  چپ 
اتحادیه  و  رم  تعامات  در  باالنسی 

اروپا ایجاد کند.
چنانچه ائتاف جدید در ایتالیا بطور 
رسمی سکان قدرت در این کشور را 

به دست بگیرد، انتظار برای مذاکرات 
میان  تنش  پر  بعضاً  های  رایزنی  و 
دیگر رهبران اتحادیه از جمله »آنگا 
»امانوئل  و  آلمان  مرکل« صدراعظم 
فرانسه  جمهوری  رئیس  ماکرون« 

برای مدیریت بحران بود.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با توجه 
مهمی  موضوع  بودن  جریان  در  به 
مانند برگزیت به نوعی با افول قدرت 
روبرو است.از سوی دیگر رشد فزاینده 
به قدرت رسیدن راستگراها در اروپا 
ژئوپلیتیک اتحادیه را با مخاطره روبرو 
کرده و بروز معادالت چند مجهولی 

به هیچ وجه دور از تصور نیست.
نکته آخر

که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید 
اقتصاد معضل بزرگی است که جامعه 
ایتالیا با توجه به میزان باالی بدهی 
های خود با آن در حال دست و پنجه 
نرم کردن است. از آنجایی که بودجه 
 ۲۰۲۰ سال  آستانه  در  باید  ایتالیا 
تصویب  به  و  شده  تهیه  میادی 
منتفی  برسد،  کشور  این  پارلمان 
زودهنگام  انتخابات  برگزاری  بودن 

کامًا مشهود بنظر می رسید.
دارد  سعی  ایتالیا  جمهوری  رئیس 
اکتبر  ماه  تا  کنونی  شرایط  با حفظ 
را  آتی  سال  بودجه  تصویب  زمینه 
با  از این  هموار کرده تا کشور بیش 

بحران اقتصادی روبرو نشود.
از سوی دیگر سالوینی با برخورداری 
راست گرایانه،  و  افراطی  تفکرات  از 
کشتی های  استقرار  با  دارد  تمایل 
نظامی و گشت های هوایی در مرزهای 
ایتالیا از ورود مهاجران ممانعت بعمل 
آورد، از این رو انتظار می رود که در 
لیست اعضای کابینه جدید تغییراتی 
بخصوص در حوزه وزارت حمل و نقل 

و وزارت دفاع را شاهد باشیم.

تزلزل اتحادیه اروپا در سایه اختالفات داخلی ایتالیا تالش روسیه برای ارتقای جایگاه در 
اقتصاد فضای مجازی

بولتون؛ پرادعای هیچکاره



سیاسی
خبر

دشمنان در میدان عمل قدرت 
واقعی ما را خواهند دید

فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان ما هم قابلیت تجهیزات ما را و هم اراده 
رزمندگان ما برای دفاع از ارزشهای انقالب را دیده اند؛ بنابر این در میدان 

عمل قدرت واقعی ما را خواهند دید.
 سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پس از بازدید از جزیره فارسی و ارزیابی وضعیت و آمادگی های یگان ها و 
اینکه قدرت  به  اشاره  با  بوشهر در سخنانی  رزمندگان مستقر در منطقه 
از  تنها  ما  دشمنان  گفت:  است،  شده  آزموده  بارها  اسالمی  ایران  نظامی 
بخش کوچکی از واقعیت توان دفاعی ما اطالع دارند، با این وجود می دانند 
که قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران، نفوذ ناپذیر و شکست 

ناپذیر است.
وی افزود: توان بازدارندگی ایران اسالمی برمبنای غلبه بر دشمنان بزرگ 
ایجاد شده و به فضل الهی هر روز با ارتقای این قدرت، برای صیانت از امنیت 
ملی، مرزهای سرزمینی و استقالل و تمامیت ارضی آماده هستیم و مردم ما 
هم اطمینان خاطر دارند که رزمندگان با رصد شبانه روزی دشمنان، امنیت 

کامل را همچون گذشته برای آنان به ارمغان خواهند آورد.
قدرت های  بر  غلبه  راهبرد  اساس  بر  ما  کرد:  تصریح  ادامه  در  سالمی 
استکباری فرامنطقه ای تجهیزات و قدرتمان را توسعه و گسترش داده ایم 
و در عرصه های مختلف و برخی جلوه های عملیاتی، بخش هایی از آن را به 
نمایش گذاشته ایم.وی افزود: دشمنان ما هم قابلیت فناورانه تجهیزات ما 
را و هم اراده و عزم رزمندگان ما برای دفاع از ارزشهای انقالب اسالمی را 
دیده اند؛ ما قدرت آزموده شده در منطقه هستیم و بنابر این در میدان 
عمل قدرت واقعی ما را خواهند دید. فرمانده کل سپاه از عاشورای حسینی 
به عنوان چشمه جوشان ایمان رزمندگان برابر جبهه کفر یاد کرد و گفت: 
بر قله رفیعی که حضرت  با تکیه  ایران در نیروهای مسلح  فرزندان ملت 

اباعبداهلل )ع( و یارانش آفریدند مطمئن و مستحکم پیش می روند.
سالمی در پایان با تکریم و گرامیداشت دالورمردی ها و رشادتهای شهدای 
نیروی دریایی سپاه از جمله نادر مهدوی و بیژن گرد در نبرد با ناو های 
این  شهادت  و  ایثارگری ها  نتیجه  نخستین  کرد:  تصریح  آمریکا،  جنگی 
نسل های  به  انتقال  قابل  و  پایدار  ناپذیر،  خلل  نفس  به  اعتماد  سرداران، 
آینده بود و امروز رزمندگان نسل جدید رهروان شهیدانی چون نادر مهدوی 
صالبتی  با  و  آگاهانه  ایمانی  ژرف،  نگاهی  عمیق،  بصیرتی  با  که  هستند 
برگرفته از تاریخ این سرزمین و الگو پذیری از مکتب عاشورا، پرچم های 

استقامت و استکبار ستیزی را در دست گرفته اند.

گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
تروریسم اقتصادی ایاالت متحده علیه 
را  غیرنظامیان  عمدا  دیگران  و  ایران 
هدف قرار داده و تالش دارد با ارعاب 
نامشروع  اهداف  به  بی گناه،  مردم 

سیاسی خود دست یابد.
 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان در پاسخ به توئیت همتای 
تازه  تحریم های  که  خود  کوبایی 
محکوم  را  ایران  ملت  علیه  آمریکا 
اقتصادی  تروریسم  نوشت:  بود  کرده 
چین،  کوبا،  علیه  متحده  ایاالت 
روسیه، سوریه، ایران و دیگران عمداً 
و  داده  قرار  هدف  را  غیرنظامیان 
بی گناه،  مردم  ارعاب  با  دارد  تالش 
خود  سیاسی  نامشروع  اهداف  به 
دست یابد. حاال دیگر، رفتار شرورانه 
رشوه  دریایی،  دزدی  متحده،  ایاالت 

به  می گیرد.  بر  در  هم  را  اخاذی  و 
کوبا ادای احترام می کنیم و در کنار 
»برونو  است  گفتنی  می ایستیم.  آن 
در  کوبا  خارجه  امور  وزیر  رودریگز« 

توئیتی گفته است: تحریم های آمریکا 
یکی  ایران  دریایی  نهادهای  علیه 
دیگر از موارد نقض قوانین بین المللی 
است. اقدامات زورگویانه آمریکا علیه 

مردم  روی  بر  ایران  نفت  جابجایی 
تأثیر  سوریه  و  ایران  در[  ]ما  برادر 
منطقه  این  در  را  صلح  و  می گذارد 

شکننده تهدید می کند.

تروریسم اقتصادی آمریکا غیرنظامیان را 
هدف قرار داده است

خبر

مرزها را با تجهیزات الکترونیکی 
کامال بومی رصد می کنیم

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تمامی مرزهایی که نیروی 
زمینی وظیفه حفظ و حراست از آن ها را برعهده دارد با تجهیزات 

الکترونیکی کامال بومی رصد می شود.
عزاداری  مراسم  در حاشیه  نزاجا  فرمانده  نعمتی جانشین  نوذر  امیر 
با توجه به اهمیت برقراری  امروز  این نیرو گفت:  هیئت سیدالشهدا 
امنیت در مرزها نیروی زمینی ارتش در این حوزه راهکارهای مناسبی 
الکترونیکی  را ترسیم کرده است، مرزهای ما امروز به صورت کاماًل 
پایش می شود، امکاناتی مانند دوربین های سداد، پهپهادها و بالون هایی 
که در مرزهای غربی و شرقی کشور مستقر شده اند، به ما این امکان را 

می دهند، که به صورت شبانه روزی مرزها را رصد کنیم.
وی تاکید کرد؛ نیروی زمینی ارتش برنامه های آموزش نظامی خود را 
برابر با نوع تهدیدات منطقه تغییر داد، در حوزه تأمین امنیت در مرزها 
با نصب دوربین های پیشرفته سداد و دیگر تجهیزات کاماًل بومی به 

صورت شبانه روز تحرکات مرزی رصد می شود.
نعمتی ادامه داد: عالوه بر این موارد، سیستم یکپارچه ای ایجاد کرده 

ایم که به وسیله آن می توانیم تمامی مرزها را از تهران رصد کنیم.
برنامه های  انجام  در خصوص  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  جانشین 
عزاداری دهه اول محرم در سطح یگان های این نیرو گفت: در دهه 
اول محرم هر روز صبح در تمامی یگان های نیروی زمینی ارتش مراسم 
پر  با حضور  )ع(  امام حسین  عزاداری سرور ساالر شهیدان حضرت 
ایام حدود ۱۵۰  شورکارکنان پایور و وظیفه برگزار می شود، در این 
هیئت عزاداری در منازل سازمانی و یگان های مختلف این نیرو مشغول 
فعالیت هستند، در تهران نیز هیئت سید الشهدا نزاجا با حضور حد 
اکثری عاشقان امام حسین )ع( هر شب با سخنرانی اساتید برجسته 

و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در سالن کوثر برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در طول ماه محرم و صفر از روحانیون جوان مبلغ در 
یگان ها استفاده می شود خاطر نشان کرد: حوزه علمیه قم روحانیونی 
در  که  داشته  اعزام  نزاجا  یگان های  به  مذهبی  مبلغین  قالب  در  را 
همین چارچوب در بین الصالتین ظهر و عصر و مغرب و عشاء نیز 
می شود،  برگزار  شهیدان  ساالر  و  سید  عزاداری  و  سخنرانی  مراسم 
همچنین روحانیونی هم به یگان های مرزی اعزام شده اند و در طول 
ایام ماه محرم و صفر در این یگان ها حضور خواهند داشت و برنامه های 

سخنرانی و عزاداری برگزار خواهند کرد.

دشمن درد سیلی ما را احساس 
می کند

بر مرزهای کشور  آرامش  و  امنیت  اینکه  بیان  با  ارتش  فرمانده کل 
حاکم است، گفت: شرایط مطلوب، امنیت و آرامش حاکم بر مرزهای 
کشور، در سایه مجاهدت های مخلصانه و بی ریای رزمندگان بدست 

آمده است.
تعدادی  از  تقدیر  مراسم  در  موسوی  عبدالرحیم  سید  سرلشکر   
عملیاتی  و  اطالعاتی  اخیر  ماموریت های  در  که  ارتش  رزمندگان  از 
بوده اند  تاثیرگذار  زمینی  و  هوایی  دریایی،  هوایی،  پدافند  حوزه های 
ارزشمندی  بر  مبنی  ابالغی  تدابیر  در  قوا  معظم کل  فرمانده  گفت: 
اسالمی  جمهوری  نظام  از  صیانت  جهت  در  خاموش  تالش های 
فرمودند؛ »هرجا باشیم چه آنجا نامی و عنوانی داشته باشد یا نداشته 
باشد یا کسی ما را بشناسد یا اهمیت کار ما را کسی بفهمد یا نفهمد، 
چون در جهت اقامه نظام جمهوری اسالمی و نظام اسالمی و حکم 
الهی است، ارزش واالی خودش را خواهد داشت و این آن چیزی است 
که هر کسی را در هر جایی که هست تسلی می دهد«، »بعضی کارهای 
سنگین را کسی هم نمی فهمد. هیچ جا هم به حساب نمی آید، پشت 
هیچ بلندگویی هم از آن ها ترویج و تقدیر صورت نمی گیرد، اما خدای 
متعال واقف و ناظر هست و این خود یک موهبت بزرگ الهی است، 
یک تسلی بزرگ است و امیدواریم ان شاءاهلل همه شما با توجه به این 
حضور در محضر پروردگار عالم، با شوق و نشاط مضاعف و روزافزون 

مشغول کار باشید«.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش با بیان اینکه امنیت و آرامش 
بر مرزهای کشور حاکم است و این شرایط مطلوب، امنیت و آرامش 
حاکم بر مرزهای میهن اسالمی، در سایه مجاهدت های مخلصانه و 
بی ریای رزمندگان بدست آمده است، افزود: برخی اقدامات اخیر ارتش 
به دالیل خاص امنیتی و مالحظات اطالعاتی منعکس نشد که برای 
حفظ مصالح نظام، این روند در برخی اقدامات مهم و محرمانه ادامه 

خواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان ارتش که در ماموریت های اخیر 
و همچنین تامین امنیت و صیانت از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی 
به دور از تبلیغات و در عین حال مقتدرانه تالش می کنند، تصریح کرد: 
اگر چه رسانه ها در تبیین و تبلیغ خدمات بخش های مختلف موثرند، 
لیکن در صورتی که بسیاری از اقدامات و خدمات به هر دلیلی مطرح 
نشود، یا امکان و میل به رسانه ای کردن آن ها وجود نداشته باشد، در 
صورتی که برای خدا و صادقانه باشد، خداوند به بهترین نحو جبران 

خواهد کرد.
امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه کارهای بزرگ در گمنامی و بدون 
تبلیغات ارزشمندترند و راز محبوبیت و مقبولیت برخی اقدامات نیز در 
همین خدمت صادقانه و خالصانه و به دور از تبلیغات است خاطرنشان 
کرد: همین که مقابل دشمن سینه سپر می کنیم و دشمن درد سیلی 

ما را روی صورت خود احساس می کند، برای ما کافی است.

سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران 
اثربخش است

رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: سیاست کاهش تعهدات برجامی 
ایران بسیار اثربخش بوده است و با ادامه این روند، قطعا طرف مقابل 

به انجام تعهداتش در برجام مجاب می شود.
تعهدات  کاهش  سوم  گام  اجرای  به  اشاره  با  رضایی   محمدابراهیم 
برجامی برای تکمیل رویکرد مقاومت، اظهار داشت: آمریکایی ها به کل 
سیاست دشمنی با جمهوری اسالمی را در پیش گرفته اند و اروپا هم 

پروژه فشار حداکثری بر ایران را دنبال می کند.
وی با تاکید بر اینکه گام سوم کاهش تعهدات برجام را باید محکم تر 
ایران بسیار  از قبل برداریم، گفت: سیاست کاهش تعهدات برجامی 
انجام  به  این روند، قطعاً طرف مقابل  ادامه  با  و  بوده است  اثربخش 

تعهداتش در برجام مجاب می شود.
کرد:  تصریح  ملی مجلس  امنیت  کمیته هسته ای کمیسیون  رئیس 
امروز همه جهانیان به حقانیت جمهوری اسالمی ایران پی برده اند و 
تخریب، تبلیغات منفی و عمیات روانی دشمنان علیه ایران در حال 

خنثی شدن است.
آمریکا در مقابل منطق قوی ایران مستاصل شده است

رضایی با بیان اینکه آمریکا در مقابل منطق قوی ایران مبنی بر پیگیری 
حقوق ملت مان در برجام مستاصل شده است، اظهار داشت: جمهوری 
برای حفظ  اقدامی  مقابل هیچ  ایران در شرایطی که طرف  اسالمی 
برجام انجام نمی دهد، با عزت و قاطعیت گام سوم کاهش تعهدات در 

برجام را در راستای منافع ملی برمی دارد.
وی با اشاره به اینکه کاهش تعهدات و مقاومت ایران تاکنون مؤثر واقع 
شده است، متذکر شد: مقامات اروپایی به ویژه رئیس جمهور فرانسه 
و وزیر خارجه آلمان تا چندی پیش به گونه ای موضع گیری می کردند 
که ایران راهی جز پذیرش عزم و اراده آنان ندارد اما امروز که جمهوری 
اسالمی تصمیم حکیمانه کاهش تعهدات برجامی را اتخاذ کرده است، 
آن ها وادار به مذاکره بیشتر با ایران شده و قطعاً قدم های جدی تری 

برای حفظ برجام برمی دارند.
رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: 
برابر طرف  در صورتی که قاطعیت و مقاومت جمهوری اسالمی در 
مقابل در برجام به همین روال ادمه یابد، نه تنها اروپا اقدامات عملی 
را انجام خواهد داد، بلکه آمریکا هم به برجام بازمی گردد و دست از 

زورگویی هایش برمی دارد.
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از جنبه نگاه قدرت  وزیر دفاع گفت: 
ساز به وزارت دفاع، مهمترین اولویت، 
منابع و سرمایه های انسانی ارزشمند 
ها،  پیشرفت  تمامی  که  هستند 
خالقیت و موفقیت مرهون مجاهدت 

های این عزیران است.
و  دفاع  وزیر  حاتمی  سرتیپ  امیر   
پشتیبانی نیروهای مسلح، در مراسم 
تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان 
با  دفاع،  وزارت  سیاسی  عقیدتی 
ساالر  و  سید  سوگواری  ایام  تسلیت 
الحسین  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان 
)ع( با اشاره به جایگاه حساس وزرات 
و  کارشناسان  داشت:  اظهار  دفاع 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  خبرگان، 
نیروهای مسلح را از منظرهای متفاوت 
مهندسی،  خدماتی،  دفاعی،  صنعتی، 
سیاسی و دیپلماسی، حقوقی، علمی 
قرار  ارزیابی  مورد  و  نگاه  فناورانه  و 

می دهند.
حاتمی با اشاره به بیان و اعالم قدرت 
ملی از منظر دیپلماسی دفاعی گفت: 
ما بارها مواضع شفاف دفاعی خود را به 
گوش جهانیان رسانده و در کنفرانس 
امنیتی اخیر مسکو که با حضور بیش 
از ۱۰۰ کشور دنیا برگزار شد با صدای 
رسا اعالم کردیم همانطور که موال و 
)ع(  الشهدا  سید  حضرت  مقتدایمان 
به ما »هیهات من الذله« را آموخت؛ 
هرگز زیر بار زور و ذلت نخواهیم رفت 

و برای دفاع از حق حیاتی ملت شریف 
ایران اسالمی لحظه ای عقب نخواهیم 
مشروع  ابزارهای  تمامی  از  و  نشست 

خود با قدرت استفاده خواهیم کرد.
دیگر  مصداقی  بیان  در  دفاع  وزیر 
اشاره  با  دفاع  وزارت  فعالیت های  از 
مسلح  نیروهای  بزرگ  خانواده  به 
افتخار  خدماتی  حوزه  در  ما  گفت: 
نفر  میلیون   ۵ از  بیش  به  که  داریم 
نیروهای مسلح  بزرگ  از خانواده های 
در کشور خدمات درمانی و معیشتی 
ارائه می کنیم و همواره به این خدمت 

رسانی خود می بالیم.
وی با بیان اینکه ما در وزرات دفاع نگاه 
ایم  نموده  و سعی  نداریم  بعدی  یک 
همه مؤلفه های تولید امنیت و قدرت 
دهیم  توسعه  هماهنگ  صورت  به  را 
تصریح کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی 
قدرت  مجموعه  یک  مسلح  نیروهای 
است  بوده  اسالمی  نظام  برای  ساز 
که در مسیر پیشرفت و تعالی هر روز 
پنجره جدیدی از نوآوری های دفاعی 
را برای نیروهای مسلح آماده کنیم که 
در پرتو آن نیروهای مسلح توانسته اند 
امنیت با ثبات و مستحکمی را برای 

کشور به ارمغان آورند.
از  یک  هر  اینکه  بیان  با  حاتمی 
دارای  دفاعی  قدرت  مؤلفه های 
از  گفت:  است  مهمی  اولویت های 
جنبه نگاه قدرت ساز به وزارت دفاع، 

مهمترین اولویت، منابع و سرمایه های 
تمامی  که  هستند  ارزشمند  انسانی 
و  موفقیت  و  خالقیت  پیشرفت ها، 
نیز  فعال  بازدارنگی  قدرت  تولید 
عزیزان  این  مجاهدت های  مرهون 

است.
وزیر دفاع با بیان اینکه امروز دشمنان 
عنوان  به  را  ما  انسانی  سرمایه های 
مورد  تعالی  و  پیشرفت  اصلی  هسته 
داده  قرار  سنگین  شبیخون  و  هجوم 
تمامی مسئوالن و مدیران  اند گفت: 
سازمان  خصوص  به  دفاع  وزارت 
عقیدتی سیاسی در عرصه صیانت از 
وزارت  متعهد  و  متخصص  کارکنان 
دفاع و ارتقا معنویت و بصیرت افزایی 

نقش حساسی را عهده دار اند.
حاتمی با بیان اینکه نگاه ما به منابع 
انسانی بایستی نگاهی راهبردی باشد 

گفت: تمامی عناصر وزارت دفاع باید با 
هم افزایی، تشریک مساعی، همفکری 
لشکر  ساختن  برای  برادرانه  اتحاد  و 
قدرتمند و پا در رکاب حضرت ولیعصر 
)عج( و نایب بر حقشان حضرت امام 
هیچ  از  العالی(  )مدظله  ای  خامنه 

تالشی فروگذار نکنند.
وزیر دفاع در پایان با اشاره به خدمات 
۷ ساله رئیس سابق سازمان عقیدتی 
سیاسی وزارت دفاع از زحمات حجت 
االسالم قندهاری قدرانی و با تبریک 
سید  االسالم  حجت  به  انتصاب  این 
ضیا الدین آقا جان پور رئیس جدید 
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع 
متعال  خداوند  درگاه  از  وی  برای 
آروزی توفیق و موفقیت روز افزون را 
عقیدتی  ارزشمند  و  در سنگر خطیر 

سیاسی وزارت دفاع خواستار شد.

مهمترین اولویت وزارت دفاع حفظ سرمایه های انسانی ارزشمند خود است
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اشاره  با  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
انهدام  به اقدام شبکه پدافند هوایی در 
پهپاد جاسوسی آمریکا، گفت: این اقدام 
با چه دقت  به خوبی مشخص کرد که 
آسمان  لحظه  به  لحظه  حساسیتی  و 

کشورمان رصد می شود.
معاون  سیاری  اهلل  حبیب  دریادار  امیر 
خصوص  در  ارتش   کننده  هماهنگ 
هوایی  پدافند  نیروی  تشکیل  ضرورت 
ارتش به عنوان یک نیروی مجزا، اظهار 
هوایی  پدافند  نیروی  تشکیل  داشت: 
ارتش یک ضرورت عملیاتی دارد اما به 
تغییر  دالیل  نمی توانیم  امنیتی  دالیل 
بر  بنا  اقدام  این  اعالم کنیم.  را  ساختار 
بهتر  انجام  برای  گرفت  صورت  تدابیر 
این  که  شده  داده  تشخیص  مأموریت 

تفکیک صورت بگیرد.
ایران  فعلی  جایگاه  خصوص  در  وی 
اسالمی از لحاظ پدافند هوایی در سطح 
منطقه و جهان نیز گفت: ایران باالترین 
سطح پدافند هوایی را در منطقه غرب 

آسیا دارد و توانسته خود را به عنوان یک 
در  هوایی  پدافند  حوزه  در  برتر  قدرت 
سطح جهان مطرح کند. البته این قدرت 
و توانمندی های دفاعی در حوزه دریایی، 

زمینی و دیگر حوزه ها نیز وجود دارد.
الحاق  و  رونمایی  به  اشاره  با  سیاری 
سامانه باور ۳۷۳ به نیروی پدافند هوایی 
ارتش، گفت: تا پیش از تولید باور ۳۷۳ 
تجهیزاتی در برد بلند نداشتیم، البته از 
و  خرداد  سوم  خرداد،   ۱۵ سامانه های 
همچنین سامانه تالش استفاده می شود 
برد  پدافندی  سامانه  یک  باور ۳۷۳  اما 
بلند و قابل رقابت با نمونه های خارجی 

است.
ادامه  در  ارتش  کننده  معاون هماهنگ 
تصریح کرد: به برکت انقالب اسالمی به 
تخصصی  و  فنی  دفاعی،  دستاوردهای 
ایم، اما  بسیار پیشرفته ای دست یافته 
به  قوا  کل  معظم  فرماندهی  فرموده  به 
که  می دانیم  و  نمی کنیم  بسنده  اینها 
رو  به سرعت  دنیا  در  تکنولوژی  و  علم 

به پیشرفت است و ما نیز حتماً باید به 
با  متناسب  پیشرفت  و  توسعه  دنبال 

نیازهایمان باشیم.
پدافند  شبکه  اقدام  به  اشاره  با  وی 
جاسوسی  پهپاد  انهدام  در  هوایی 
دهنده  نشان  اقدام  این  گفت:  آمریکا، 
بود  کشور  هوایی  پدافند  شبکه  قدرت 
چه  با  که  کرد  مشخص  خوبی  به  و 
لحظه  به  لحظه  حساسیتی  و  دقت 
و  می شود  رصد  کشورمان  آسمان 

چگونه پهپادی که وارد مرزهای هوایی 
کشورمان شده است را شکار می کنند. 
اینها نشان دهنده ظرفیت باالی دفاعی 

و بازدارندگی کشور است.
در  ایران  ملت  فرزندان  افزود:  سیاری 
رصد  حال  در  همواره  مسلح  نیروهای 
تحوالت پیرامون کشور هستند به همین 
بسیار  پرنده  یک  عبور  محض  به  دلیل 
و  ردیابی  را  آن  گریز  رادار  و  پیشرفته 

منهدم کردند.

انهدام پهپاد آمریکا مشخص کرد که با چه دقتی آسمان کشور رصد می شود

و سیاست  امنیت ملی  عضو کمیسیون 
خارجی مجلس گفت: گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی در واقع مقاومتی فعال 

و اجرای استراتژی فشار متقابل است.
خصوص  در  بیگی  حسن  ابوالفضل 
سوم  گام  برداشتن  برای  ایران  تصمیم 
اروپا  گفت:  برجامی  تعهدات  و  کاهش 
جمهوری  منافع  نتوانستند  آمریکا  و 

به  کنند،  تامین  را  برجام  در  اسالمی 
با  برجام  ترامپ،  های  زورگویی  خاطر 
و  است  شده  مواجه  جدی  مشکالت 
معاهده  همین  طبق  اسالمی  جمهوری 
خود  برجامی  تعهدات  کاهش  به  مجاز 

است.
امنیت ملی و سیاست  عضو کمیسیون 
خارجی مجلس کاهش تعهدات برجامی 

زمان  به  پاسخی  را  اسالمی  جمهوری 
آمریکا  و  اروپا  کشی  فرصت  و  کشی 
جمهوری  قطعاً  داشت:  اظهار  و  خواند 
تعهدات  کاهش  سوم  گام  اسالمی 

برجامی را برخواهد داشت.
در  برجامی  تعهدات  کاهش  سوم  گام 
استراتژی  اجرای  و  فعال  مقاومتی  واقع 

فشار متقابل است

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای 
بنیه  تقویت  از  اروپا  داد:  ادامه  اسالمی 
نگران  ایران  اقتصادی  بنیه  و  دفاعی 
است لذا تالش می کند با فرصت کشی 
گام  اجرای  شود،  ایران  پیشرفت  مانع 
واقع  در  برجامی  تعهدات  کاهش  سوم 
مقاومتی فعال و اجرای استراتژی فشار 

متقابل است.

گام سوم »مقاومتی فعال« برای اجرای »استراتژی فشار متقابل« است



اقتصاد
اخبار

سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد دالری چین 
در صنعت نفت ایران

در  دالری  میلیارد   ۲۸۰ گذاری  سرمایه  برای  خود  برنامه  از  چین 
صنعت نفت و گاز ایران خبر داد.

 چین اعالم کرده است که ۲۸۰ میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز 
ایران سرمایه گذاری می کند؛ اقدامی که در میانه جنگ تجاری چین 
و آمریکا و رقابت شدید دو کشور همزمان با تحریم های آمریکا علیه 

ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
تزریق این منابع مالی بخشی از توافق ۴۰۰ میلیارد دالری است که 
در سال ۲۰۱۶ میالدی بین دو کشور اتفاق افتاد و اخیراً در جریان 
سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پکن مورد توجه قرار 

گرفته است.
این سرمایه گذاری به گونه ای انجام خواهد شد که راهکاری برای دور 

زدن تحریم های آمریکا از سوی شرکت های چینی پیدا شود.

اقتصادی و دارایی گفت: بیمه  امور  وزیر 
برای  جامع  برنامه ای  شد  مکلف  مرکزی 

تقویت نظارت بر بیمه ها ارائه کند.
مجمع  جلسه  حاشیه  در  دژپسند  فرهاد 
مرکزی  بیمه  ساالنه  عادی  عمومی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه 
صنعت بیمه در کشور رشد قابل توجهی 
داشته است گفت : با این حال با وضعیت 

مطلوب فاصله داریم.
الملل  بین  درحوزه  اینکه  بیان  با  وی 
جانبه  دو  قراردادهای  وارد  بیمه  صنعت 
روابط  ایمنی  به  که  شده  جانبه  چند  و 
کند،  می  کمک  گردشگری  و  تجاری 
بیمه  صنعت  در  فناوری  بحث  در  افزود: 
به تحوالت پایه ای نیاز داریم که به تامین 

مالی بیمه کمک خواهد کرد.
در  که  مسائلی  از  یکی  گفت:  دژپسند 
جلسه امروز بر آن تاکید شد این بود که 
در  آن  پوشش  و  ای  بیمه  تنوع خدمات 

کشور بیشتر شود.
در  بیمه  نفوذ  ضریب  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ششم توسعه ۷ درصد پیش بینی 
شده گفت: شاید این عدد کمی زیاد باشد 
اما ضریب نفوذ فعلی که حدود ۲ و ۸ دهم 

درصد است با وضع مطلوب فاصله دارد.
در  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
در  فساد  و  آلودگی  حس  موارد  برخی 
رئیس  به  که  دارد  وجود  ها  بیمه  برخی 

کل بیمه مرکزی تاکید شد در این زمینه 
ارائه  آن  با  مقابله  برای  جامع  ای  برنامه 

کند.
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
تامین خسارات حوادث طبیعی  صندوق 
گفت: موضوع در صحن مجلس تصویب 
شد وبه شورای نگهبان رفت که با توجه 
به اینکه دولت بخش مربوط به بار مالی 
را قبول کرد امیدواریم در شورای نگهبان 

تصویب شود.
دژپسند با بیان اینکه بیمه آمادگی کامل 
را برای اجرای تشکیل این صندوق را دارد 
گفت: بیمه مرکزی باید برنامه اجرایی آن 

را تدوین و در خصوص آن اطالع رسانی 
کند.

در این مراسم همچنین سلیمانی رئیس 
مجمع  اینکه  بیان  با  مرکزی  بیمه  کل 
وزارت  نماینده  حضور  با  ساالنه  عمومی 
اقتصاد  وزیر  ریاست  به  و  صنعت  و  رفاه 
تشکیل شد گفت: در این جلسه گزارشی 
که  شد  ارائه  بیمه  صنعت  عملکرد  از 
عملکرد مناسبی را به ویژه در بیمه های 

تولیدی و اتکایی نشان می دهد.
که  شد  تاکید  جلسه  این  در  افزود:  وی 
توسعه  و  رشد  در خصوص  بیمه  صنعت 
انواع بیمه ها اجرای طرح های نوین در 

صنعت بیمه و فرهنگ سازی بیمه اقدام 
کند.

سلیمانی گفت: در این جلسه تکلیف ویژه 
ای برای نظارت بر شرکت های بیمه ای 
صورت  به  نظارت  این  تا  شد  مشخص 
پارچه  یک  سیستم  قابل  در  و  جامع 

هوشمند باشد.
برای  خسارت  پرداخت  خصوص  در  وی 
درصد   ۹۵ از  بیش  گفت:  زدگان  سیل 
بودن  بیمه  که  مسکونی  منازل  صاحبان 
خسارت خود را دریافت کردند که مجموع 
رقم آن بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می 

رسد.

بیمه مرکزی مکلف به تدوین 
برنامه جامع نظارت بر بیمه ها شد

گزارش

پرداخت مشوق صرفه جویی۱۵۰ میلیارد 
تومانی به صنایع

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: مشوق ۱۵۰ میلیارد 
برق  بابت صرفه جویی ۱۸۰۰ مگاواتی در مصرف  به صنایع،  تومان 

اختصاص یافته است.
 مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با اشاره به اینکه ۳۰۰ 
میلیارد تومان تشویقی برای مدیریت مصرف در بخش های کشاورزی، 
به  رقم  این  از  است گفت: ۵۰ درصد  تعیین شده  و صنعت  تجارت 
صنایعی که در کاهش مصرف برق در زمان اوج بار همکاری داشته اند، 

پرداخت می شود.
هادی مدقق بیشترین مدیریت زمان مصرف صنایع را طبق تفاهم نامه 
در بخش جابجایی بار از زمان اوج مصرف به ساعات کم باری دانست 
و افزود: اعمال هر یک کیلووات ساعت خاموشی به صنایع از ۲ تا ۶ 
دالر خسارت به این بخش وارد می کند که در تابستان امسال، مدیریت 
مصرف برق مانع از بروز خاموشی برنامه ریزی شده و ناشی از کمبود 

در این بخش شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه افزایش تعرفه 
برق صنایع در زمان اوج بار، از راهکارهای تغییر ساعات مصرف برق 
در صنایع است ادامه داد: جابجایی تعطیالت هفتگی از پنج شنبه و 
جمعه به روزهای دیگر، همکاری در ساعات اوج بار از ساعت ۱۲ تا ۱۸ 
در ۲۰۰ ساعت اوج مصرف برق تابستان، جابجایی تعطیالت تابستانه 
با دیگر ماه های سال و انجام تعمیرات سالیانه در تابستان از برنامه های 

مدیریت مصرف در صنایع بوده است.
برای اجرای  توانیر  با شرکت  با اشاره به همکاری ۵۰ صنعت  مدقق 
برنامه های مدیریت مصرف گفت: امسال ۱.۵ درصد درمقایسه با سال 
گذشته، رشد مصرف برق در صنایع اتفاق افتاده است که این رقم به 
معنای همکاری صنایع و جابجایی زمان مصرف از برق در زمان کم 

باری بجای زمان اوج بار است.

بانک پارسیان برگزیده چهاردهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی

چهاردهمین  در  پارسیان  بانک 
روابط  انتشارات  ملی  جشنواره 
تبلیغات  عکس،  بخش  در  عمومی، 
مکتوب و بروشور برگزیده و حائز رتبه 

برتر شد.
پارسیان، در چهاردهمین جشنواره  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
ملی انتشارات روابط عمومی که با حضور دکتر سعید رضا عاملی، دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی، اساتید برجسته روابط عمومی و جمعی 
از پیشکسوتان این عرصه برگزار شد، دیپلم زرین افتخار و تندیس 
روابط  تاثیرگذار  فعالیت های  و  اقدامات  پاس  به  ملی  این جشنواره 
عمومی بانک پارسیان به خانم مریم وحیدنیا مدیر روابط عمومی این 

بانک اعطا شد.
بر این اساس، دراین جشنواره، بانک پارسیان در بخش های دیگری 
همچون کتاب، مقاله و سرمقاله رتبه دوم و در بخش های مصاحبه، 

گزارش و پوستر نیز رتبه سوم را کسب کرد.
بخش  دو  در  عمومی  روابط  انتشارات  ملی  جشنواره  چهاردهمین 
پویش  سالن  محل  در  ماه  شهریور   ۹ روزشنبه  آموزشی،  و  رقابتی 
سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی سازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد.

امکان معامله برخط سهام از طریق حساب وکالتی بانک ملی ایران

اوراق  بورس  سهام  وکالتی  خرید  امکان 
بهادار تهران از طریق حساب کوتاه مدت 
بانک ملی ایران برای معامله گران سامانه 

های برخط فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،  مشتریان دارای حساب کوتاه مدت 
این بانک که قصد معامله سهام از طریق سامانه های برخط را دارند می توانند 
با تکمیل فرم " درخواست استفاده از خدمات معامالت آنی سهام از طریق 

بانک ملی ایران" نسبت به این فرایند اقدام کنند.
با ارسال سفارش خرید سهام از طریق سامانه برخط توسط  در این فرایند 
مشتری ، معادل وجه خرید در حساب مشتری مسدود شده و به محض قطعی 
شدن خرید ، وجه مورد نظر برای نهایی شدن سفارش به حساب کارگزار 
واریز می شود. نتیجه این نقل و انتقال وجه به صورت لحظه ای به اطالع 

مشتری می رسد.
افراد فاقد حساب کوتاه مدت می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی 

ایران نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند و از خدمات مزبور بهره مند شوند.
الزم به ذکر است این امکان در حال حاضر فقط برای معامله از طریق سامانه 
برخط کارگزاری بانک ملی ایران فراهم شده است و به زودی کارگزاری های 

متنوع تری از این قابلیت برخوردار می شوند.
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تولید در آمریکا برای اولین بار در ۳ سال اخیر 
تضعیف شد

تولید  داده های مؤسسه مدیریت منابع آمریکا نشان داد که بخش 
این کشور در ماه آگوست، برای اولین بار در ۳ سال اخیر کوچک تر 

شده است.
به نقل از شین هوا، داده های مؤسسه مدیریت منابع آمریکا نشان داد 
که بخش تولید این کشور در ماه آگوست، برای اولین بار در ۳ سال 

اخیر کوچک تر شده است.
خرید  مدیران  شاخص  منابع،  مدیریت  مؤسسه  آمار  آخرین  طبق 
 ۴۹.۱ رقم  است،  تولید  بخش  عملکرد  از  شاخصی  که  )پی ام آی(، 
درصد را ثبت کرد که نسبت به ۵۱.۲ درصد ماه جوالی، ۲.۱ درصد 

کاهش یافته است.
اعداد کمتر از ۵۰ نشان می دهند که بخش تولید در حال کوچک تر 
شدن است. طبق آمار اداره مدیریت منابع، در ۱۲ ماه اخیر میانگین 

پی ام آی بخش تولید آمریکا ۵۴.۴ درصد بوده است.
در حالی که تجارت همچنان قدرتمند است، با تداوم جنگ تجاری و 
تشدید تعرفه ها، در زیر پوشش آرام اقتصاد جریانی از ترس و هشدار 
از احتمال رکود اقتصادی به وجود آمده است. نرخ فروش محصوالت 
در حالی رو به کاهش است که این فصل یکی از شلوغ ترین فصل های 

فروش می باشد.

حفظ ۱۲ هزار اصله درخت با حذف قبوض کاغذیانرژی
وزیر نیرو با بیان اینکه با حذف 
اصله  هزار   ۱۲ کاغذی،  قبوض 
شد،  خواهد  حفظ  درخت 
گفت: با برنامه ریزی های صورت 
بدون  را   ۹۸ تابستان  گرفته، 

خاموشی سپری خواهیم کرد.
برنامه  در  با  اردکانیان  رضا   
با  خبری  ویژه  گوی  و  گفت 
اتحادیه  مؤسسان  اینکه  بیان 
کشورهای  اوراسیا  اقتصادی 
ارمنستان،  روسیه،  فدراسیون 
قزاقستان، قرقیزستان و بالروس 
با بازار حدود ۱۹۰ میلیون نفری 
هستند، افزود: حدود ۴۰ کشور 
این  به  پیوستن  صف  در  هم 
اتحادیه هستند که تاکنون فقط 
۲ کشور ایران و ویتنام پذیرفته 

شده اند.
فرایند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زمان  و  پیچیده  پیوستن،  این 
پارسال  از  است، گفت:  بوده  بر 
که مسؤلیت کمیسیون مشترک 

اسالمی  جمهوری  اقتصادی 
و  روسیه  فدراسیون  و  ایران 
ارمنستان به وزارت نیرو محول 
وزارت  کمک  با  را  مسائل  شد، 
و  تجارت  و  معدن  و  صنعت 
پیگیری  خارجه  امور  وزارت 
سفرهایی  و  اجالس  و  کردیم 
مجلس  در  آن  الیحه  و  انجام 
شد  تصویب  اسالمی  شورای 
پیوستن  قانون  امسال  تیر  و 
به  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

سوی رئیس جمهور ابالغ شد.
از  بعد  داد:  ادامه  اردکانیان 
شهریور  ششم  چهارشنبه  ظهر 
دبیرخانه  محل  در  مسکو  در 
اقتصادی  اتحادیه  کمیسیون 
میان  رسمی  یادداشت  اوراسیا، 
دبیر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  و  مبادله  اتحادیه  این  کل 
روز   ۶۰ مدت  در  موافقتنامه 
ششم  و  شد  خواهد  عملیاتی 

وارد آن  به صورت رسمی  آبان 
می شویم.

نخستین  از  کرد:  اضافه  وی 
آثار آن این است که ۸۶۴ قلم 
کاال از سوی دو طرف مشمول 
شد  خواهد  ترجیحی  تجارت 
که  است  بار  نخستین  این  و 
در یک  انقالب  پیروزی  از  پس 
موافقتنامه اقتصادی منطقه ای 

به شکل فعال وارد می شویم.
قلم   ۵۰۳ داد:  ادامه  اردکانیان 
های  تعرفه  دارای  ما  برای  کاال 
توانیم  می  که  است  ترجیحی 
صادر کنیم و از این تعداد، تعرفه 

۷۰ قلم صفر خواهد بود.
مرزهای  از  گفت:  نیرو  وزیر 
و  ارمنستان  جمهوری  زمینی 
مرزهای آبی با فدراسیون روسیه 
و قزاقستان می توانیم کاالها و 
بازارهای  را در  محصوالت خود 
آن جا عرضه کنیم و این موضوع 

نقش بسیار تعیین کننده دارد.

وزارت  معدنی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
در  کرد:  اعالم  تجارت  و  ، معدن  صنعت 
صورت تصویب هیات وزیران و به منظور 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر از مهرماه سال 
بر  صادرات  عوارض  درصد   ۲۵ جاری 

سنگ آهن اعمال می شود.
برای  داشت:  اظهار  امیری  اهلل  سیف   
عوارض  وضع  فروشی  خام  از  جلوگیری 
بر صادرات مواد معدنی و سنگ آهن بر 
حسب کد تعرفه چهار رقمی اعمال می 
شود که برای امسال ۲۵ درصد پیشنهاد 
مهرماه  از  تصویب  صورت  در  و  دادیم 

اجرایی می شود.
وی با اشاره به عدم نیاز واحدهای تولیدی 
داخل به سنگ آهن هماتیت، تصریح کرد 
مدیریت  زمینه  این  در  خودمان  البته   :
اگر سنگ آهن هماتیت  و  خواهیم کرد 
تصمیم  باشد  نداشته  مصرفی  کشور  در 

دیگری می گیریم.
امیری تاکید کرد: هدف از وضع عوارض 
صادرات جلوگیری از خام فروشی، ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر و تامین نیاز واحدهای 

داخل کشور است که مقام معظم رهبری 
آن  بر  جمهورهم  رییس  اول  معاون  و 
تاکید کرده اند و تا اکنون توانستیم این 

مساله را پیگیری کرده و نتیجه بگیریم.
این مقام مسوول در ادامه اعالم کرد: با 
به  اهن  فروشی سنگ  خام  تصمیم  این 
زیر ۵ میلیون تن خواهد رسید و این در 

حالی است که سال گذشته ۸.۵ میلیون 
تن سنگ آهن صادر شد.

ابتدای  ماهه   ۵ طی  شد:  یادآور  امیری 
، صادرات محصوالت سنگ  سال جاری 
 ۵۴۲ ارزش  به  تن  میلیون   ۲.۲ آهن 
میلیون دالر بوده است که نشان از کاهش 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل دارد.
صادرات   ۹۷ سال  در  وی  گفته  به 
 ۲.۸ گندله   ، تن  میلیون   ۵.۵ کنسانتره 
میلیون تن ، آهن اسفنجی حدود ۵۳۴ 
و  تن  میلیون   ۵.۴ شمش   ، هزارتن 
بوده  تن  میلیون   ۳ فوالدی  محصوالت 

است.

به منظور جلوگیری از خام فروشی؛

وضع عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن 
از مهرماه اجرایی می شود

سال دوم - شماره 12نیمه اول شهریور  1398 

پوتین: پرداخت با ارزهای ملی در تقویت تجارت 
هند و روسیه کلیدی است

والدیمیر پوتین گفت: تبادالت تجاری بین روسیه و هند که سال 
گذشته با ۱۷ درصد رشد به ۱۱ میلیارد دالر رسید، پتانسیل باالیی 

برای رشد بیشتر دارد.
در  پوتین،  والدیمیر  روسیه،  رئیس جمهور  راشاتودی،  از  نقل  به 
اجالس اقتصاد شرق در والدیوستوک روسیه، گفت: تبادالت تجاری 
بین روسیه و هند که سال گذشته با ۱۷ درصد رشد، به ۱۱ میلیارد 

دالر رسید، پتانسیل باالیی برای رشد بیشتر دارد.
پوتین در این اجالس اقتصادی با نخست وزیر هند، ناردندرا مودی 
گفت:  مذاکرات  این  در  روسیه  رئیس جمهور  کرد.  گفتگو  و  دیدار 
ارزهای دیجیتال در پرداخت های دو جانبه بسیار حائز  از  استفاده 
اهمیت است.او گفت: ما معرفی راهکاری برای استفاده از ارزهای ملی 
در پرداخت های دوجانبه را به عنوان مؤلفه مهمی از همکاری های 
خود با شرکای هندی در نظر گرفته ایم و خواهان تضمین برقراری نرم 
تراکنش های بین بانکی هستیم تا هند بتواند به سیستم انتقال پیام 
مالی بانک روسیه متصل شود.پوتین و مودی اعالم کردند که انتظار 
دارند تبادالت تجاری بین هند و روسیه تا سال ۲۰۲۵، سه برابر شده 

و به ۳۰ میلیارد دالر برسد.

مالیات بر مجموع درآمد، قطعا مسکن را 
در بر می گیرد

بر مجموع  اینکه تهیه الیحه مالیات  با  محمدعلی دهقان دهنوی در رابطه 
درآمد در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر الیحه مالیات 
مدیران  بین  جلساتی  و  دارد  قرار  کارشناسی  مراحل  در  درآمد  مجموع  بر 
سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارتخانه در حال برگزاری است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جلسات کارشناسی در حال 
برگزاری است و پس از ارائه به وزیر، جلسات جمع بندی برگزار و در نهایت به 
دولت ارائه می شود. دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که مکانیزم مالیات 
در نظر گرفته شده برای مسکن در الیحه مذکور چگونه است، افزود: فعاًل 
نمی توان در مورد جزئیات الیحه صحبت کرد اما به طور کلی مالیات بر درآمد 
اشخاص باید به همه درآمدهای اشخاص ورود کند یعنی وضعیت درآمدی را 

تعیین تکلیف کند.

اعالم شرایط تسهیالت قرض الحسنه بانک ملت برای 
آزادسازی زندانیان نیازمند در سال ۹۸

بانک ملت امسال هم برای آزادی زندانیان 
نیازمند که از سوی ستاد دیه معرفی می 
پرداخت  الحسنه  قرض  تسهیالت  شوند، 

می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، پرداخت این تسهیالت که در سال های 
پیش هم با معرفی افراد واجد شرایط از سوی ستاد دیه انجام می شد، در سال 
۹۸ نیز با شرایط و ضوابط اعالمی این بانک به مدیریت های شعب خود در 

تهران و استان ها، صورت خواهد پذیرفت.
این تسهیالت با سقف فردی ۲۰۰ میلیون تومان، به صورت قرض الحسنه و 
با دوره بازپرداخت ۲۰ تا ۲۱۵ ماهه )متناسب با مبلغ وام( به متقاضیان واجد 

شرایط اعطا خواهد شد.
ستاد  شدگان  معرفی  تسهیالت  این  شرایط  واجدان  گزارش،  این  براساس 
نیازمند دارای محکومیت های مالی مانند دیه، ارش  دیه کشور و زندانیان 
و خسارات مازاد بر دیه و همچنین محکومان مالی بابت مهریه، نفقه و سایر 
متعهدان مالی به استثنای کاله برداری، ارتشا، اختالس، سرقت و خیانت در 

امانت هستند.
از جمله امکانات ویژه این تسهیالت، امکان تقاضای دریافت آن از سوی افراد 
خّیر و پرداخت دین فرد زندانی به نیابت از وی می باشد که در این خصوص 
خیرین می توانند با مراجعه به ستاد دیه و اخذ معرفی نامه از سوی این ستاد 

و ارایه به بانک در این کار نیکو و خداپسندانه سهیم شوند.
بر این اساس چک تسهیالت دریافتی از سوی فرد خّیر، در وجه اجرای احکام 

دادگستری صادر می شود تا به فرد بزه دیده یا اولیای دم پرداخت گردد.
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خبر

۳ استراتژی کالن برای مقابله با 
آسیب های اجتماعی در مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی آمورش و پرورش گفت: سه 
استراتژی کالن را جهت مقابله با آسیب های اجتماعی 
قرآن،  فرهنگ  توسعه  شامل  که  داریم  کار  دستور  در 
نشاط می  روحیه  ایجاد  و  ارتباطی  مهارت های  تقویت 

شود.
 علیرضا کاظمی در اولین دوره توانمندسازی مسئوالن 
استانی  شورای  و  کانون ها  مدیران  و  فرهنگیان  بسیج 
سراسر کشور گفت: نبی مکرم اسالم )ص( فلسفه بعثت 
را مبتنی بر مکارم اخالق می داند و اگر قرار است انسان 
به مکارم اخالق برسد حتما باید روی نفس خویش پا 
همه  اشتراک  نقطه  و  کند  عبور  خودش  از  و  بگذارد 
انبیای الهی در رسیدن به این مهم، گذشتن از خود بوده 
است. وی افزود: مکارم اخالق حلقه گمشده جامعه ما 
در رویارویی با آسیب های اجتماعی است و در این بین 
قرآن کریم سه راهبرد کالن را برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی بیان می کند و آن راهبردها نماز، انفاق و تغییر 

در خود و خودسازی است.
کاظمی با اشاره به اینکه علل و ریشه آسیب های اجتماعی 
عوامل فردی، عوامل روانی، خانواده و عوامل اجتماعی 
است، تصریح کرد: در گذشته خانواده، مدرسه و جامعه 
آموزان  دانش  تربیت  در  را  نقش  بیشترین  ترتیب  به 
برعهده داشتند و قطعا جایگاه خانواده در زمینه مسائل 
بدیل  بی  و  رفیع  جایگاهی  کودکان  تربیتی  و  اخالقی 
بود اما امروزه جامعه و محیط گسترده فضای مجازی 
سهم عمده را در مسائل تربیتی نوجوانان ایفا می کنند 
و ذکر این نکته مهم است که تقویت بنیه های دینی و 
را  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  خانواده ها  اعتقادی 
از بین خواهد برد و ما باید معرفت جامعه مخاطب را 
کنیم.معاون  تبیین  بیشتر  دینی  آموزه های  به  نسبت 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: در 
وضعیت  درگاه  سه  طریق  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آسیب های اجتماعی دانش آموزان را بررسی می کنیم 
که این درگاه ها شامل آزمون سالمت روانی و اجتماعی 
اولویت  با  و ۲۴ شاخص  پنج حیطه  در  آموزان  دانش 
دوره متوسطه اول، سامانه کشوری نماد برای غربالگری 
آسیب های اجتماعی در جهت آموزش و توانمندسازی 
است  پایه  غربالگری  آزمون  نهایت  در  و  آموزان  دانش 
از تحلیل آماری این سه درگاه در جهت  با استفاده  و 
شناسایی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش 

آموزان گام برمی داریم.

ویژه  میزگرد  در  حضور  با  تهران  شهردار 
شهرداران در اجالس یونیدو در وین، سخنرانی 
ظرفیت های  از  »استفاده  عنوان  با  خود 
برای  شهری  تحقق  در  دیجیتال  فناوری های 

همه« را ارائه کرد.
ویژه  میزگرد  در  حضور  با  حناچی  پیروز   
شهرداران در اجالس یونیدو سخنرانی خود را 
فناوری های  از ظرفیت های  »استفاده  عنوان  با 
دیجیتال در تحقق شهری برای همه« ارائه کرد.

متن سخنرانی شهردار تهران بدین شرح است: 
مختلف  کشورهای  از  شهرداران  میزگرد  »در 
جهان هستم و امیدوارم بتوانیم با تبادل نظر و 
انتقال تجارب راه، گامی در جهت توسعه پایدار 
و بهبود زندگی در شهرها برداریم. وقتی درباره 
شهرها  در  آن  اثرات  و  چهارم  صنعتی  انقالب 
صرف  که  کنیم  توجه  باید  می کنیم،  صحبت 
بکارگیری فناوری ها و تجهیزات و خدمات نوین، 
بلکه  برساند  مطلوب  نتایج  به  را  ما  نمی تواند 
استفاده گسترده فناوری های دیجیتالی باید بر 
با هدف  و  اولویت های شهر  و  مبنای چالش ها 
افزایش کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به 

سمت شهری پایدار و تاب آور باشد.
به  که  هوشمند  تهران  برنامه  در  نگاه  این  با 
عنوان یکی از نمونه های موفق تحول دیجیتالی 
خاورمیانه  منطقه  در  انقالب صنعتی چهارم  و 
دنبال  به  هر چیز  از  بیش  است،  آسیا  و غرب 
در جهت  نوین  فناوری های  گرفتن  به خدمت 
مانند  حوزه هایی  در  توجه  قابل  نتایج  کسب 
افزایش ایمنی عمومی، پایداری محیط زیست، 
سهولت در جابه جایی و افزایش کیفیت زندگی 

و سالمت شهروندان بوده ایم.
و  دیجیتال  بستر  دیجیتال،  خدمات  حوزه  در 
یکپارچه خدمات شهروندی را با نام تهران من 
)My Tehran( ایجاد کردیم و ضمن این که 
برای هر یک از شهروندان یک حساب شهروندی 
را  متعددی  خدمات  کردیم،  ایجاد  الکترونیک 
به صورت دیجیتال ارائه کردیم که با استقبال 
به  بود  همراه  تهرانی  شهروندان  خوب  بسیار 
نحوی که امروز که با شما صحبت می کنم، رتبه 
دامنه اینترنتی شهرداری ) tehran.ir ( از نظر 
اینترنتی  بین کل دامنه های  حجم مراجعه در 

لحاظ  این  از  که  است   ۱۸۹۵ رتبه  حائز  دنیا 
لندن،  مانند  دنیا  شهرهای  بسیاری  از  باالتر 
و  آمستردام  نیویورک،  برلین،  بارسلونا،  توکیو، 
 ۲ از  بیش  حاضر  حال  در  دارد.  قرار  ملبورن 
نام  ثبت  این بستر  تهرانی در  میلیون شهروند 
کرده و از خدمات آن استفاده می کنند. این ها 
الکترونیکی  همه نشان از سطح باالی آمادگی 

شهروندان دارد.
همانطور که می دانید، ترافیک و آلودگی هوا دو 
معضل جدی در کالنشهرها محسوب می شود 
که شهر تهران نیز از این موضوع استثنا نیست. 
درصد   ۹۰ از  بیش  هوا،  آلودگی  موضوع  در 
آلودگی هوا در تهران ناشی از ذرات معلق زیر 
است.  خودروها  با منشأ عمدتاً  و  ۲.۵ میکرون 
برای حل این موضوع، تغییرات جدی در قوانین 
تردد خودروها در شهر )طرح مدیریت ترافیک( 
را بر یک بستر تمام الکترونیکی از آوریل ۲۰۱۸ 
ایجاد کردیم. برای مثال، مقررات تشویقی نظیر 
خودروهای  برای  درصدی   ۲۵ تخفیف  اعمال 
با آالیندگی کمتر و تخفیف ۹۰ درصدی برای 

کردیم.  وضع  هیبریدی  و  برقی  خودروهای 
تردد  برای  ای  گیرانه  قوانین سخت  همچنین 
کردیم.  اعمال  شهر  در  آالینده  خودروهای 
گسترده  شبکه  اساس  بر  را  موارد  این  تمام 
ابزارهای  ای از دوربین های شهری و به کمک 
پردازش تصویر و هوش مصنوعی کنترل کردیم. 
در  معلق  ذرات  حجم  اقدامات  این  نتیجه  در 
هوای تهران به شدت کاهش یافت به نحوی که 
بر خالف سال های پیش، در سال گذشته حتی 

یک روز تعطیلی ناشی از آلودگی هوا نداشتیم.
در موضوع مدیریت ترافیک هم، عالوه بر تقویت 
اندازی  راه  محوریت  با  عمومی  نقل  و  حمل 
ابزارهای  به کمک همین  مترو،  خطوط جدید 
هوشمند و تعرفه گذاری های هدفمند توانستیم 
از  را  شهروندان  شهری  درون  سفرهای  الگوی 
استفاده  به  سرنشین  تک  و  خودروی شخصی 
توجهی  قابل  طرز  به  عمومی،  نقل  و  از حمل 
محدوده های  در  که  نحوی  به  دهیم.  تغییر 
دارای محدودیت ترافیکی تعداد مسافرین مترو 
)ورودی( تا ۱۷ درصد و مسافرین اتوبوس تا ۲۳ 

ترافیک  همچنین  است.  داشته  افزایش  درصد 
در این محدوده ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش 
داشته و سرعت حرکت خودروها نیز ۵ درصد 

افزایش یافته است.
اولین  ایران،  در  بار  اولین  برای  همچنین 
سرویس اشتراکی جابجایی مبتنی بر دوچرخه 
در کالنشهر تهران راه اندازی شده است و پس 
از یک سال از آغاز فعالیت، ۲۰۰ هزار شهروند 
در  می کنند.  استفاده  خدمات  این  از  تهرانی 
وسیله  به  سفر   ۳۵۰۰ روزانه  حاضر،  حال 
دوچرخه های اشتراکی در تهران انجام می شود، 
اما امیدواریم که در آینده نزدیک، حداقل یک 
این  از  تهران  شهری  درون  سفرهای  درصد 

طریق صورت پذیرد.
در طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای که 
از جوالی ۲۰۱۹ عملیاتی شده است، شهروندان 
پارک  جای  کردن  پیدا  برای  را  کمتری  زمان 
پرداخت های  تمامی  و  کرد  خواهند  صرف 
مربوط به هزینه جای پارک از طریق کیف پول 

الکترونیکی انجام می شود.

لزوم استفاده از ظرفیت فناوری های 
هوشمند و دیجیتال

صادقی با ارائه آماری از میزان شفافیت 
دولتی  دستگاه های  بین  در  عملکرد 
می دهد  نشان  بررسی ها  نتایج  گفت: 
دستگاه های  در  شفافیت  وضعیت  که 

دولتی بسیار ناهنجار است.
فراکسیون  رئیس  صادقی  محمود 
اسالمی  شورای  مجلس  در  شفافیت 
مهمان  اندیشی  هم  نشست  در 
شورای  و  رئیس  فوق العاده  نشست 
ایام  بود، ضمن تسلیت  استان ها  عالی 
سوگواری ساالر شهیدان گفت: امروزه 
لوازم  و  اصول  عنوان  به  شفافیت 
شناخته  خوب  و  شایسته  حکمرانی 
این موضوع را در مبانی  می شود و ما 

دینی خود نیز مشاهده می کنیم.
در مجلس  فراکسیون شفافیت  رئیس 
امام  نامه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
علی  امام  افزود:  والیان،  به  )ع(  علی 
نوشتند  والیان  به  که  نامه ای  در  )ع( 
از  غیر  را  هیچ سری  که  کردند  اعالم 
مسائل نظامی میان مردم و خود پنهان 
موضوعات  دانستن  زیرا  ندارید،  نگه 

حکمرانی از حقوق مردم است.
مقام معظم  تأکید  به  اشاره  با  صادقی 
بین  در  شفافیت  اصل  بر  رهبری 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  دستگاه ها، 
مدیران  با  خود  جلسات  تمام  در  نیز 
بر  لزوم شفافیت  بر  دستگاه ها همواره 

عملکرد تأکید داشتند.
وی با اشاره به تعریف شفافیت افزود: 

آن  در  که  است  وضعیتی  شفافیت 
اطالعات و ارتباطات، عملکرد مؤسسات 
زمان  در  دولتی  اداره های  و  مقامات  و 
مراجع  و  عموم  دسترس  در  مناسب 
نظارتی قرار می گیرد و مبانی شفافیت 
و  می شود  تلقی  حق  یک  مثابه  نیز 
ارکان  از  یکی  اطالعات  به  دسترسی 

حکمرانی خوب است.
مجلس  در  شفافیت  فراکسیون  رئیس 
 ۲۰۰۰ سال  از  افزود:  اسالمی  شورای 
مبحث اطالعات و شفافیت در مجمع 
عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
و  شد  اعالم  دولت ها  به  تکلیف  یک 
آن ها مکلف شدند، اطالعات خود را به 

صورت باز در اختیار عموم قرار دهند.
صادقی با اشاره به وجود قوانین داخلی 
در حوزه شفافیت، گفت: قانون انتشار 
و دسترسی آزاد اطالعات مصوب سال 
۸۷، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و 
مقابله با فساد مصوب سال ۹۰، قانون 
پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۹۴ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون 
الحاق جمهوری اسالمی به کنوانسیون 
مبارزه  زمینه  در  متحد  ملل  سازمان 
با فساد مصوب سال ۸۷، قانون برنامه 
ششم توسعه مصوب ۹۶ و قانون بهبود 
کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله 
قوانین داخلی است که ما در حوزه الزام 

شفافیت داریم.
انتشار  قانون  اینکه  به  اشاره  با  وی 

 ۶ دارای  اطالعات  به  آزاد  دسترسی 
تعریف  در  کرد:  بیان  است،  سرفصل 
به  دسترسی  آئین   ۲ بند  کلیات 
بند  شفافیت  ترویج   ،۳ بند  اطالعات 
بند  اطالعات  به  دسترسی  استثنا   ،۴
آزاد  دسترسی  و  انتشار  کمیسیون   ،۵
مسئولیت های  آخر  بند  و  اطالعات  به 
قانون  مفاد  جمله  از  کیفری  و  مدنی 
انتشار دسترسی آزاد به اطالعات است.

مجلس  در  شفافیت  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی با تأکید بر اینکه گاهی 
به  هستند  استثنا  که  مسائلی  اوقات 
اصل تبدیل می شوند و این ایراد است، 
به  دسترسی  قانون   ۲ بند  در  گفت: 
اطالعات حق هر شهروندی است که به 
تمام اطالعات و قراردادهای دستگاه ها 
که به مردم خدمت می کنند، دسترسی 

و نظارت داشته باشد.
به  دسترسی  آئین  افزود:  صادقی 
مؤسسات  و  شده  پیش بینی  اطالعات 
عمومی را موظف می کند که اطالعات 
انتشار  به  سالیانه  صورت  به  را  خود 
صورت  به  اگر  که  برسانند  عمومی 
هر  ندادند،  انجام  را  اقدام  این  سالیانه 
خواستار  مردمی  تشکل  و  نهاد  گاه 
دسترسی به اطالعات آن ها شد، موظف 
هستند اطالعات را در اختیار آن ها قرار 

دهند.
برای  قانون گذار  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ممانعت از دسترسی به اطالعات جرم 

برای  گفت:  است،  داده  انجام  انگاری 
از  اطالعات  به  دسترسی  از  ممانعت 
و  جرم انگاری شده  قانون گذاری  سوی 
مرتکب به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 
۳۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم 

می شود.
مجلس  در  شفافیت  فراکسیون  رئیس 
اقدام های  توضیح  در  اسالمی  شورای 
شفافیت  فراکسیون  در  شده  انجام 
کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس 
مجلس  شفاف سازی  فراکسیون  در  ما 
با همکاری دستگاه های محدود دولتی 
آماری را به دست آوردیم که این آمار 
در  شفافیت  وضعیت  می دهد،  نشان 
بسیار  دولتی  و  مدیریتی  دستگاه های 
حالت  بهترین  در  و  است  ناهنجار 
شفافیت  درصد   ۲۰ تا  تنها  دستگاه ها 
اسفبار  وضعیتی  این  و  دارند  عملکرد 

است.
از  برخی  کرد:  تأکید  صادقی 
دستگاه های دولتی اطالعات را محرمانه 
و مال خود می دانند و مردم را از حقوق 
به عقیده من  و  خود محروم می کنند 
به علت محرمانه  گسترده شدن فساد 
ماندن اطالعات است و اگر اطالعات به 
ارائه  مشخص  زمان  در  شفاف  صورت 
فساد  از  جلوگیری  شاهد  آنگاه  شود، 

هستیم.
وی افزود: بسیاری از مفاسد در تاریکی 
اتفاق می افتند و شفافیت یعنی تاباندن 
نور و باید بدانیم در دنیا بحث شفافیت 
از حکومت ها محدود به بخش دولتی و 
مدیریتی نیست و بخش های خصوصی 
فعالیت خود  اطالعات  نیز  و شرکت ها 

را در معرض دید عموم قرار می دهند.
مجلس  در  شفافیت  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی با اشاره به ارائه الیحه 
دولت با موضوع شفافیت تصریح کرد: 
شفافیت  الیحه  دولت  خوشبختانه 
شاهد  آن  به  نگاهی  با  و  کرد  ارائه  را 
هستیم بسیاری از فتنه ها کاهش پیدا 
کرده است و این چیزی است که ما به 
مردم  درباره  جا  هر  که  داریم  نیاز  آن 
شفافیت  باید  می شود،  تصمیم گیری 

نیز باشد.
عالی  شورای  کرد:  تأکید  صادقی 
فرهنگ  تا  کند  کمک  باید  استان ها 

شفافیت ترویج شود.

دستگاه های مدیریتی و دولتی تنها ۲۰ درصد 
شفافیت عملکرد دارند

رئیسی  سیدابراهیم  اهلل  آیت 
مصمم اند  مردم  و  گفت:مسئولین 
مقاومت  استکبار،  با  مبارزه  پرچم 
برای هدف و مبارزه با فساد را که 
رهبری معظم انقالب برافراشته اند، 

نگاه دارند.
 آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه 
در پایان نشست مشترک سران قوا 
با تسلیت ایام شهادت امام حسین 
باوفایش، فلسفه قیام  یاران  )ع( و 
معروف  به  امر  را  )ع(  اباعبداهلل 
به گسترش  امر  و  از منکر  نهی  و 
خوبی ها و نهی از همه پلشتی ها و 

زشتی ها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه جامعه اسالمی ما 
جامعه مبتنی بر امر به خوبی ها و 
نهی از بدی ها است، گفت: آنچه که 
همگان بر انجام آن مصمم هستیم 
و  کجی  و  فساد  و  ظلم  با  مبارزه 

انحراف است.
داد:  ادامه  قضائیه  قوه  رئیس 
مصمم  کشور  در  مسئوالن  امروز 
با  مبارزه  پرچم  زیر  هستند 
هدف  راه  در  مقاومت  استکبار، 

معظم  رهبر  که  فساد  با  مبارزه  و 
انقالب برافراشتند، حرکت کنند و 
بحمداله این مقاومت و ایستادگی 
در  و  شده  نهادینه  ما  مردم  در 
مقابل تهدیدات دشمن روز به روز 

مقاومت مردم ما بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از 
انقالب  دغدغه مندان  و  مسئوالن 
اسالمی فساد را برنمی تابند، گفت: 
معظم  مقام  ماده ای   ۸ پیام  در 
رهبری قوه مقننه موظف به بستن 
و  قوانین  اصالح  و  فساد  منافذ 
دولت  و  اجرایی  دستگاه  مقررات، 
موظف به اصالح بسترهای فساد زا 
و دستگاه قضائی موظف به مبارزه 
کسانی  و  مفسدان  با  آموز  عبرت 
که قانون شکنی می کنند هستند 
که این موارد می تواند به مبارزه با 

فساد کمک نماید.
کرد  خاطرنشان  رئیسی  اهلل  آیت 
با  مبارزه  هستند  مصمم  قوه  سه 
مقام  و  مردم  خواست  که  فساد 
ذات  در  و  است  رهبری  معظم 
نهادینه  ماست  اسالمی  انقالب 

تولید  رونق  موضوع  به  وی  شود. 
رونق  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
اقتصادی  امنیت  پرتو  در  تولید 
حاصل  اقتصادی  امنیت  و  است 
نمی شود مگر اینکه مبارزه با فساد 

صورت گیرد.
وی یادآور شد: امروز موضوع مبارزه 
با فساد، بحثی است که نه فقط در 
و  بلکه در قوای دیگر  قوه قضائیه 
امر  یک  حکومتی  نهادهای  همه 
دارای اولویت است و امیدواریم روز 
ایجاد  و  تولید  رونق  روز شاهد  به 

اشتغال در کشور باشیم.
کرد:  تاکید  قضائیه  قوه  رئیس 
مدیران، با جرأت به پیش روند و 
که  کسانی  کنند،  کار  شجاعت  با 
هیچ  به  هست  دستشان  به  قلم 
مصمم  و  نلرزد  قلمشان  عنوان 
باشند و بدانند که امروز بنای نظام 
و مسئوالن قوا حمایت از مدیران 
جسارت  با  که  است  شجاعی 
تصمیم می گیرند و کار را اجرایی 
مردم  به  نمی گذارند  و  می کنند 
سخت بگذرد و مشکالت مردم را 

حل می کنند.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه بنای 
کارگاه های  تولید،  از  حمایت  ما 
تولیدی و مدیران با کفایت و شجاع 
هم  و  تولید  روحیه  هم  که  است 
فساد  با  مبارزه  و  اشتغال  ایجاد 
در  امیدواریم  کرد:  اظهار  دارند، 
این عرصه بتوانیم در راستای آنچه 
که خواست مردم است با همکاری 

همگان گام برداریم.
رئیس  اظهارات  به  اشاره  با  وی 
در  نشست  این  پایان  در  جمهور 
رابطه با گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی، افزود: این موضوع تصمیم 
و اراده جدی نظام را نشان می دهد 
بسیار  گام ها  این  برداشتن  در  که 
مصمم است، این مصمم بودن به 
اعتبار روحیه مقاومت و ایستادگی 
مردم عزیز است و ان شاءاهلل همه 
انجام  جهت  این  در  بتوانیم  ما 

وظیفه کنیم.
امیدواری  ابراز  قضائیه  قوه  رئیس 
کرد این نشست ها به تعامل هرچه 

بیشتر قوا کمک کند.

امنیت اقتصادی تنها درصورتی 
حاصل می شود که با فساد 

مبارزه شود

خبر

سارق محتویات خودرو در رباط کریم 
دستگیر شد

فرمانده انتظامي استان از دستگیري سارق حرفه اي محتویات 
رباط  در شهرستان  فقره سرقت  و کشف ۲۰  داخل خودرو 

کریم خبر داد.
 سردار  محسن خانچرلی  در تشریح این خبراظهار داشت: در 
پي وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در نقاط 
مختلف شهرستان رباط کریم، بررسی موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهي قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ماموران پس از چند روز کار اطالعاتي موفق 
شدند متهم را شناسایي و وي را در عملیاتی غافلگیرانه در 

مخفیگاهش دستگیر کنند.
متهم در  اینکه  بیان  با  تهران  استان  انتظامی غرب  فرمانده 
محتویات  سرقت  فقره   ۲۰ به  آمده  عمل  به  هاي  بازجویي 
داخل خودرو اعتراف کرد، گفت: وی با تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضائي شد.
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نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرایم سایبری
 سردار وحید مجید، با اشاره به نقش آموزش همگانی 
در  داشت:  اظهار  سایبری،  جرایم  از  پیشگیری  در 
بررسی های صورت گرفته از قربانیان جرایم سایبری 
که اکثر آنها، جرایم مالی هستند؛ مشخص شد عدم 
آگاهی و دانش برخی از کاربران در خصوص آسیب ها 
ارائه  تکنولوژی  از  استفاده  همچنین  و  تهدیدات  و 
اصلی  علت  سایبر  فضای  در  بانکی  و  مالی  خدمات 
وقوع جرایم این حوزه هستند.این مقام ارشد انتظامی 
افزود: مجرمان و کالهبرداران سایبری با استفاده از 

فرصت به دست آمده با ترفندهای مختلف و انجام 
ارائه  قالب  در  بیشتر  خاص،  اجتماعی  مهندسی 
دریافت  یارانه ها،  مندی  نظیر هدف  دولتی  خدمات 
ثبت  دولت،  کاالی حمایت  و سبد  سهمیه سوخت 
نام در طرح تردد در محدوده ترافیک، آلودگی هوا و 
سایر موارد با تبلیغات و راه اندازی درگاه های جعلی 
بانکی موسوم به فیشینگ نسبت به سرقت اطالعات 
بانکی و برداشت غیر مجاز از طعمه های خود اقدام 
می کنند.وی خاطر نشان کرد: پلیس فتا با تولید و 

اکران مستندات آموزشی مختلف و متنوع در قالب 
اینفوگرافی،  پادکست،  گرافیک،  موشن  و  انیمیشن 
فیلم های کوتاه و برگزاری انواع کالس های آموزشی 
افزایش  صدد  در  جامعه  اقشار  مختلف  سطوح  در 
و  آسیب ها  از  هموطنان  عمومی  دانش  و  آگاهی 
اقدامات  همچنین  و  بوده  مجازی  فضای  تهدیدات 
مأموریتی  اولویت های  از  سازی  فرهنگ  و  آموزشی 
پر وقوع  از جرایم  این پلیس در راستای پیشگیری 

سایبری به شمار می آید.

کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق
 در اسالمشهر

فرمانده انتظامي شهرستان اسالمشهر از شناسایي محل دپو 
سوخت قاچاق و کشف ۲۲هزار لیتر گازوئیل خبر داد.

ماموران  گفت:  این خبر  اعالم  با  کرمی   مهدی   سرهنگ  
پلیس آگاهی در راستاي برخورد با پدیده قاچاق سوخت در 
پي کسب خبري مبني بر دپو مواد سوختي در یکی از محله 
های شهرستان اسالمشهر، بررسی موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند.
و  اطالعاتي  اقدامات  انجام  با  افزود:  انتظامي  مقام  این 
نامحسوس ، محل مورد نظر شناسایي و پس از کسب مجوز 

قضائي مورد بازرسي قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرستان اسالمشهر بیان داشت: در بازرسي 
از تانکرهاي موجود در محل، ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف شد.
سرهنگ کرمی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این 
زمینه، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده مقدماتي تحویل مقامات قضائي شد.
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اخبار

کار در گردنه صلوات آباد باید 
شبانه روزی شود

در  روزی  شبانه  کار  ضرورت  بر  کردستان  استاندار 
پروژه چهار خطه کردن گردنه صلوات آباد تاکید کرد 
و گفت: حدود ۱۴ کیلومتر از این جاده زیر بار ترافیک 

می رود.
بهمن مرادنیا در بازدید از گردنه صلوات آباد به همراه 
و  انجام شده  پیگیری های  با  راه گفت:  وزیر  معاون 
مساعدت مجموعه دولت گردنه صلوات آباد اعتبارش 
کار  محور  این  در  داریم  انتظار  و  است  شده  تامین 

بصورت شبانه روزی باشد.
قطعه  سه  پیمانکاران  از  تشکر  ضمن  ادامه  در  وی 
صلوات  گردنه  در  تاکنون  افزود:  آباد،  صلوات  گردنه 
آباد ۳۵ میلیارد تومان کار شده و برای تکمیل آن ۳۴ 

میلیارد تومان دیگر تامین اعتبار شده است.
درصد  اکنون ۶۵  هم  پروژه  این  کرد:  اضافه  مرادنیا 
پیشرفت فیزیکی دارد وطبق وعده پیمانکار حدود ۱۴ 
کیلومتر آن تا اواسط مهرماه سالجاری زیر بار ترافیک 

می رود.
گردنه  برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  افزود:  وی 
بود ولی خوشبختانه  تومان  آباد ۱۰ میلیارد  صلوات 

این رقم به ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافت.

زنجان  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
بخش  در  را  دوم  رتبه  زنجان  استان  گفت: 

سرمایه گذاری دارد.
 فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای اداری استان 
که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با 
موجب  بسیار کشور  موفقیت های  اینکه  بیان 
دشمنی دشمنان شده است، اظهار کرد: تالش 
همه بخش های مختلف استان، بر این است که 

خدمات بهتری را به مردم استان ارائه کند تا 
مردم بتوانند زندگی راحت تری در این شرایط 

داشته باشد.
این مسئول با اشاره به وضعیت سرمایه گذاران 
و  مثبت  دید  استان  در  داد:  ادامه  استان،  در 
جامعی نسبت به بخش صنعتی و سرمایه گذاران 
است  استان هایی  جزو  زنجان  و  دارد  وجود 
به خصوص  سرمایه گذاران  حضور  برای  که 

خارجی  سرمایه گذاران 
جذاب است.

خود  حضور  به  وی 
استان  روستاهای  در 
در  گفت:  و  کرد  اشاره 
 ۱۱۰ مدت  این  طول 
روستا مورد بازدید قرار 
حضور  که  گرفته،چرا 
وظیفه  مردم،  بین  در 

دولتمردان است.
کرد:  تصریح  حقیقی 
خود  حضور  ابتدای  از 
تا کنون  زنجان  در 
هم  تولیدی  واحد  یک 
با  واحدها  این  مشکالت  بلکه  نشده،  تعطیل 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  تشکیل 
حل شده است؛ چراکه همه جلسات کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید با دسته بندی صنایع، 
در محل واحدهای تولیدی برگزار می شود و 
تالش مدیریت استان، حل مشکل تولید است.

استاندار زنجان، یادآور شد: موضوع دیگر این 

با  باید  ارزشی  کار  هر  دارم  اعتقاد  که  است 
جلسات  راستا،  این  در  که  شود  انجام  برنامه 
باید  و  برگزار می شود  کار عملیاتی  با دستور 
گرفته  صورت  اقدامات  نتایج  که  کرد  توجه 
مثبت بوده است؛ به طوری که امروز زنجان در 

زمینه سرمایه گذاری رتبه دوم را دارد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان همچنین 
استان،  سرمایه گذاری  میزان  به  اشاره  با 
گفت:7۵۰۰ میلیارد تومان سهم  سرمایه گذاری 
قابل  حجم  مبلغ  این  از  که  بوده  صنعتی 
توجه آن خارجی است. خوشبختانه وضعیت 
گذشته  سال  و  بوده  مطلوب  استان  صادرات 
از  و 98 درصد  رسیده  میلیون دالر  به ۵۵۰ 
کل واردات سال گذشته مربوط به مواد اولیه 

بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان کاهش 
یافته و ۱۱۲ هزار و ۱۰۵ نفر بیمه شده اجباری 
داریم، خاطرنشان کرد: تعداد کسانی که بیمه 
است؛  نفر   87۲  ۳ نیز  می گیرند،  بیکاری 
یک  در  نیز  استان  تسهیالت  سهم  همچنین 
سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد رسیده است.

استاندار زنجان عنوان کرد:

رتبه دوم زنجان در بخش سرمایه گذاری
اخبار

کردستان در بعضی از شاخص های 
توسعه از میانگین کشور باالتر است

نماینده مقام معظم رهبری در کردستان، اظهار داشت: 
میانگین  از  توسعه  از شاخص های  بعضی  در  کردستان 
کشور باالتر است و باید تالش کنیم در همه شاخص ها 

از میانگین کشور باالتر باشیم.
صمیمی  نشست  در  شاهرودی  حسینی  اهلل  آیت   
مناسبت  به  استانی  مدیران  از  جمعی  و  استاندار  با 
گرامیداشت هفته دولت، با اذعان به اینکه همه دولت ها 
خدمات  این  باید  و  داشته اند  زیادی  و  ارزنده  خدمات 
گفته شود، افزود: آمارها نشان می دهد که اقدامات مهمی 
در کشور و استان در بخش ها و حوزه های مختلف صورت 

گرفته است.
آیت اهلل شاهرودی خاطرنشان کرد: کردستان در بعضی 
از شاخص های توسعه از میانگین کشور باالتر است اما 
میانگین کشور  از  باید تالش کنیم در همه شاخص ها 

باالتر باشیم.
وی همچنین به دریافت تخصیص آب برای حدود ۱۰۰ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان اشاره و کرد و 
افزود: این امر منشاء یک تحول بزرگ محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان، در ادامه تاکید کرد: 98 
سالم  و  پاکدست  کردستان  مسئوالن  و  مدیران  درصد 
هستند و باید با دو درصدی که مشکل دارند و مابقی را 

زیر سوال می برند قاطعانه برخورد شود.
وی در این خصوص اظهار داشت: سازمان بازرسی اعالم 
کردستان  مدیران  از  شکایت  میزان  کمترین  که  کرده 
بوده و از این حیث استان در ردیف ۳۱ کشور قرار دارد.

آیت اهلل شاهرودی خاطرنشان کرد: باید با کسانی که در 
هر سطحی دچار فساد می شود بصورت جدی برخورد 
شود، معتقدم بسیاری از موارد فساد در زیر مجموعه ها 

رخ می دهد.
وی همچنین تاکید کرد: مدیران کردستان نباید به هیچ 
سفارش  قبول  که  چرا  بروند،  فشار کسی  بار  زیر  وجه 

فساد آفرین است.
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عمق چاه های آب شرب البرز
 از 60 متر به 300 متر رسیده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری البرز گفت: مردم 
شرایط    در  سال  اول  بارش های  خاطر  به  کنند  فکر  نباید 
استان  نیاز  مورد  آب  درصد   7۰ چون  داریم  قرار  ترسالی 
از چاه ها و منابع زیرزمینی تامین می شود که طی سال های 
اخیر سطح این آب ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته 
و با چند سال بارندگی خوب هم این عقب ماندگی جبران 

نمی شود.
غالمرضا رضایی فر  اظهار کرد: طبق آیین نامه وزارت نیرو، 
همه مراکز تجاری و خانگی ای که واگذاری شبکه فاضالب 
آنها انجام شده، ملزم به خرید انشعاب برای اتصال به این 

شبکه هستند.
مناطق  در  فاضالب  انشعاب  هزینه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مختلف متفاوت است، ادامه داد: به طور میانگین برای هر 
واحد مسکونی   و هر واحد تجاری با متراژ ۱۰ متر مشترکین 
باید یک و نیم میلیون تومان هزینه انشعاب پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه اگر مشترکین هزینه انشعاب فاضالب را 
پرداخت نکنند آب آنها قطع می شود، توضیح داد: با توجه 
به اینکه امکان تقسیط هزینه انشعاب فاضالب وجود دارد، 
اگر مشترکین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند چاره ای جز 

قطع آب آنها باقی نمی ماند.
از  مرحله  سه  آب  قطع  از  قبل  البته  کرد:  تصریح  وی 
مشترکین دعوت می شود که برای خرید انشعاب اقدام کنند 

و اگر بی توجهی کنند در نهایت آب آنها قطع می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه تابستان امسال بدون مشکل 
جدی آب سپری شد، افزود: با همکاری مشترکین تابستان 
امسال با کمترین قطعی آب در استان مواجه بودیم و حاال 
آماده  و زمستان  پاییز  برای  به مردم  برای خدمات رسانی 

می شویم.
رضایی فر گفت: مردم نباید فکر کنند به خاطر بارش های 
اول سال در شرایط   ترسالی قرار داریم چون 7۰ درصد 
تامین  زیرزمینی  منابع  و  چاه ها  از  استان  نیاز  مورد  آب 
می شود که طی سال های اخیر سطح این آب ها به میزان 
قابل توجهی کاهش یافته و با چند سال بارندگی خوب هم 

این عقب ماندگی جبران نمی شود.
وی ادامه داد: قبال برای حفر چاه با کندن ۶۰ متر به آب 
می رسیدیم ولی حاال این عمق به حدود ۳۰۰ متر رسیده 
که این نشان می دهد سطح   آب های زیرزمینی استان در 

وضع خوبی قرار ندارد.
به  جاری    آب های  همه  می بارد  باران  وقتی  گفت:  وی 
الیه های زیرین نفوذ نکرده و به ذخایر آب های زیرزمینی 
با  کنند  فکر  نباید  مردم  دلیل  همین  به  نمی شود  اضافه 
چند مرتبه بارندگی خوب مشکل کم آبی استان حل شده 
بنابراین باید رعایت الگوی صحیح مصرف را فراموش نکنند.

اولویت اول ما حفظ تولید و 
اشتغال موجود است

ماه   ۱۰ در  گفت:  البرز  استاندار  اقتصادی  معاون 
گذشته اجازه نداده ایم هیچ واحد تولیدی فعالی در 

استان توسط بانک ها تملک شود.
جهانگیر شاهمرادی در مراسم قدردانی از تعاونی های 
در  شهریور   ۱۳ چهارشنبه  امروز  که  استان  برتر 
باشگاه میالد کرج برگزار شد گفت: چیزی که این 
روزها در کشور و استان اولویت دارد این است که ما 
در مرحله اول وضع موجود را هم از نظر تولید و هم 

از نظر اشتغال حفظ کنیم.
وی ادامه داد: برای حفظ تولید و اشتغال چندین کار 
اساسی در استان با جدیت دنبال می شود اول اینکه 
رصد  مختلف  حوزه    های  در  اقتصادی  فعالت های 
تولید  این راستا هر هفته کارگروه رفع موانع  و در 
تا وضعیت واحدهایی که مشکالتی  برگزار می شود 
دارند تجزیه و تحلیل شود؛ حداقل فایده این کارگروه 
نداده ایم  اجازه  گذشته  ماه  در ۱۰  ما  که  بوده  این 
هیچ واحد تولیدی فعالی توسط بانک ها تملک شود.

به  توجه  دیگر،با  برنامه ای  در  افزود:  مسئول  این 
شرایط تحریمی و با توحه به اینکه بنگاه های تولید 
پرداخت  دارند،  گردش  در  سرمایه  تزریق  به  نیاز 
که  طوری  به  گرفت  قرار  کار  دستور  در  تسهیالت 
اگرچه رتبه صنعتی البرز در کشور هفتم است اما از 
نظر تسهیالت رونق تولید رتبه اول را کسب کرده ایم 

چون دائم وضعیت واحدها را رصد می کنیم.
شاهمردای ادامه داد: یکی از ویژگی های خوب تولید 
در البرز، حداقل بودن واحدهای دولتی و شبه دولتی 
است و 98 درصد بنگاه های اقتصادی ما خصوصی 
هستند و از ۳۵۰۰ واحد فقط پنج واحد به نوعی از 

بخش دولتی هستند.
وی با بیان اینکه از ۳۵۰۰ واحد صنعتی حدود ۱۵۳ 
البرز  برای  که  شده  شناسایی  فراملی  و  ملی  برند 
را  تولید  موانع  مواقع  برخی  گفت:  است  افتخاری 
است در همین  پرداخت تسهیالت  از  بهتر  برداریم 
که  دارد  وجود  البرز  در  صنعتی  لکه هایی  راستا 
اگر ساماندهی شوند زمینه اشتغال بیشتری فراهم 
صنعتی  منطقه  مجوز  اساس  همین  بر  می شود، 
ماهدشت صادر شد، مجوز منطقه صنعتی زیبادشت 
مجوز  مراحل صدور  و  می شود  صادر  زودی  به  هم 

منطقه صنعتی مرغک هم شروع شده است.
وی در ادامه از آغاز مراحل ایجاد صندوق پژوهش و 
فناوری توسط بخش خصوصی در استان خبر داد و 
گفت: ایجاد این صندوق برای حمایت از پژوهشگران، 
دانش آموختگان و کسانی که آمادگی تجاری کردن 

ایده های دانشجویی دارند کلید خورده است.
اینکه  بر  تأکید  با  البرز  استاندار  اقتصادی  معاون 
اشتغال  درباره  باید  استان  اجرایی  دستگاه های 
حساسیت داشته باشند و تعهد اشتغال خود را انجام 
داشتن  از دست  تحریمی  دهند گفت: در شرایطی 
شغل یکی از نقاط آسیب پذیر می شود بنابراین تعهد 
اشتغال دستگاه های اجرایی با جدیت دنبال می شود 

تا حتما به تعهدات اشتغال عمل شود.
وی در پایان گفت: برای مشاغل خانگی هم تسهیالتی 
پرداخت می شود صاحبان ایده  به خوبی برای رونق 
اقتصاد خانواده ها به ما کمک کنند، سیاست استان 
به  منجر  که  اقتصادی  فعالیت  هر  از  که  است  این 

اشتغال یک شغل شود به طور ویژه حمایت شود.

جهاد  وزارت  روغنی  دانه های  دفتر  فنی  معاون 
انجام  کشاورزی گفت: بر اساس کارشناسی های 
از  هکتار  هزار  آینده ۱7۴  زراعی  سال  در  شده 
اراضی کشاورزی کشور آماده کشت کلزای دیم 

است.
مجید  حضور  با  که  کلزا  همایش  در  خدرایی   
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  اسماعیلی 
مدیران،  قزوین؛  استان  سازمان جهاد کشاورزی 
بخش  بهره برداران  و  مروجین  کارشناسان، 
جهاد  سازمان  اجتماعات  سالن  در  کشاورزی 
کرد:  اظهار  برگزار شد،  قزوین  استان  کشاورزی 

تولید  شده  انجام  برنامه ریزی  اساس  بر  امسال 
روغن و کنجاله طرح کشت کلزای دیم در مزارع 

کشاورزی در دست اقدام است.
روغنی  دانه های  دفتر  فنی  معاون  گفته  به   
وزارت جهاد کشاورزی کلزای دیم در هر منطقه 
جغرافیایی کشت نمی شود، بنابراین باید مراحل 

کارشناسی به درستی بررسی شود.
 خدرایی گفت: مصرف سرانه روغن در ایران ۱9 
میلیارد  چهار  آن  واردات  با  که  است  کیلوگرم 
دالر ارزبری در کشور اتفاق می افتد که با کاهش 
مصرف روغن ضمن تضمین سالمتی ارزبری نیز 

کاهش می یابد.
کلزا  کشت  توسعه  راستای  در  کرد:  عنوان  وی 
روغنی  دانه های  دفتر  در  سه ساله ای  طرح 
شده  تعین  آن  مبنای  بر  که  برنامه ریزی شده 
از  می توانند  میزان  چه  کشور  استان های 

آفتابگردان، کلزا و گلرنگ روغن تولید کنند.
خدرایی تصریح کرد: همچنین طرح یک میلیون 
هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت محصول 

کلزا برای سال زراعی جاری کلید خورده است.
جهاد  وزارت  روغنی  دانه های  دفتر  فنی  معاون 
کشاورزی همچنین از اجرای طرح کشت کلزای 

خفته و انتزاعی در چند استان کشور خبر داد و 
اضافه کرد: این طرح در برخی استان های کشور 
و  شده  انجام  کشت  آذرماه  آخر  که  شده  انجام 
تاکنون عملکرد خوبی داشته اند که اگر این طرح 
با موفقیت انجام شود می تواند در توسعه کشت 

محصول کلزا تأثیر به سزایی داشته باشد.
از  برای حمایت  تصریح کرد: همچنین  خدرایی 
نظر  در  درصد   ۱8 نرخ  با  تسهیالت  کلزاکاران 
میلیون  پنج  هکتار  هر  ازای  به  که  گرفته شده 
پرداخت  تسهیالت  عامل  بانک  طریق  از  تومان 

می شود.

اجرای طرح کشت کلزای دیم در 174 هزار هکتار

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هر  برگزاری  ما  هدفگذاری  گفت:  کردستان 
در  و  المللی  بین  رویداد  یک  حداقل  سال 

نتیجه آن توسعه استان است.
در جلسه هماهنگی  زاده   نصراللهی  بهرام   
برگزاری چهار رویداد ملی و بین المللی در 
جلسات  سالن  در  که  کردستان  دانشگاه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار 
شد، اظهار کرد: برگزاری همایش های ملی و 
بین المللی هم از لحاظ جنبه علمی آنها و 
هم از نظر آشنایی با ظرفیت های گردشگری 

استان کردستان بسیار حائز اهمیت است.
را  امکانات  همه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
برگزاری این همایش ها بسیج کنیم، افزود: با 

زمینه  در  کشورمان  خاص  شرایط  به  توجه 
اقتصادی، باید از ظرفیت ادارات و دستگاه های 
اجرایی برای برگزاری رویدادهای بین المللی 

استفاده کنیم تا هزینه ها را کاهش دهیم.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اخیر  سال  چند  طی  کرد:  عنوان  کردستان 
برنامه ریزی ما برگزاری هرساله حداقل یک 
این  که  بوده  استان  در  المللی  بین  رویداد 

هدف تاکنون محقق شده است.
گذشته  در  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  وی 
استان کردستان به صورت نامطلوب معرفی 
استان  گردشگری  به  مسئله  این  که  شده 
که  داریم  نیاز  ما  است.  کرده  وارد  ضربه 
تا مردم  ظرفیت های استان را معرفی کنیم 
این ظرفیت ها  با  و جهان  نقاط کشور  سایر 

آشنا شوند.
طی  گذشته  سال  کرد:  ذکر  زاده  نصراللهی 
نوروزی  مسافران  از  که  سنجی  نظر  یک 
که  شد  مشخص  بود  شده  گرفته  استان 

و  از مهمانوازی  مسافران و گردشگران همه 
فضای مطلوب استان راضی بودند و با خاطر 
خوشی استان را ترک می کردند و فقط بعضا 

از کمبود خدمات گردشگری گالیه داشتند.
آمایش  در سند  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
کشور، شهر سنندج یکی از شهرهای دارای 
کارکرد بین المللی و فرامنطقه ای و یکی از 
با جنوب غرب آسیاست،  ارتباط  دروازه های 
برگزاری  ما  هدفگذاری  کرد:  خاطرنشان 
رویدادهای بین المللی و در نتیجه آن توسعه 

استان است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کردستان در پایان یادآور شد: در حال حاضر 
فاز دوم هتل شادی، هتل الله و هتل پارسیان 
با اعتبارات خاصی که به آنها اختصاص یافته 
برداری  بهره  با  که  هستند  ساخت  حال  در 
تقویت  جهت  در  خوبی  بسیار  گام  آنها  از 
زیرساخت های گردشگری استان رقم خواهد 

خورد.

برگزاری رویدادهای بین المللی به توسعه کردستان کمک خواهد کرد

کرد:  تأکید  قزوین  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
جدیت  با  کارگری  جامعه  و  کارگران  از  حمایت 
بهترین  به  آن ها  شغلی  امنیت  و  حقوق  و  دنبال 
زحمت کش  قشر  این  کرامت  تا  تأمین شود  شکل 

و مهم حفظ شود.
و  ولی فقیه  نماینده  عابدینی  عبدالکریم  آیت اهلل   
امام جمعه استان قزوین در مراسم تکریم و معارفه 
)ع( چراغ  امام حسین  کرد:  اظهار  قزوین  استاندار 
هدایت است و اگر بخواهیم استوار گام برداریم باید 

به آن حضرت تأسی کنیم.
پیشنهاد  )ع(  امام حسین  به  وقتی  داد:  ادامه  وی 
قیاِم  تا  فرمودند  ایشان  شد،  داده  یزید  با  بیعت 
قیامت ِمثل من با ِمثل یزید بیعت نمی کند و این 
سخن  این  دادند،  نشان  ما  به  حضرت  که  راهی 
کرده  مشخص  نیز  را  ما  امروز  رفاقت های  تکلیف 

است.
کرد:  تصریح  قزوین  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
ستایش  را  خوبی ها  نه تنها  )ع(  الحسین  اباعبداهلل 
نه تنها  به خوبی ها می کردند و  امر  بلکه  می کردند، 
از بدی ها منزجر بودند بلکه امر به پرهیز از بدی ها 

می کردند و مسئوالن و آحاد جامعه باید تمام قد در 
مقابل بدی ها بایستند. وی اشاره کرد: امام حسین 
کمک  گمراهان  از  ندارم  رسم  من  فرمودند  )ع( 
بگیرم و امروز نیز باید کسانی به کار گرفته شوند 
که لیاقت و شایستگی داشته و از شایستگان باشند.

تأکید  )ع(  اباعبداهلل  کرد:  تصریح  عابدینی  آیت اهلل 
داشته  حریت  و  آزادگی  ندارید،  دین  اگر  دارند 
نباید تحت  است.  انسانیت  نشانه های  از  که  باشید 
تأثیر دیگران منافع ملی و مصلحت مردم را در نظر 
عمل  زیاده خواهان  منافع  اساس  بر  اگر  و  نگیریم 

کنیم، حریت و آزادگی خود را ازدست داده ایم.
وی عنوان کرد: خدا فرمود هر موقعیتی پیدا کردید 
نماز را اقامه کنید و این مهم رسالت همه انبیاء الهی 
بوده است. هر مسئولی تا موقعیتی پیدا می کند باید 
نماز را اقامه کند که اجرای دقیق عدالت، حمایت 
و  جمعه  نمازهای  شمردن  عظمت  با  مظلومان،  از 

جماعت مصداق بارز اقامه نماز است.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: حمایت از کارگران و 
جامعه کارگری با جدیت دنبال و حقوق و امنیت 
شغلی آن ها به بهترین شکل تأمین شود تا کرامت 

این قشر زحمت کش و مهم حفظ شود؛ همچنین 
باید حمایت از کشاورزی و کشاورزان تقویت شده و 

نقاط ضعف در این حوزه برطرف شود.
و  روستاها  از  حمایت  گفت:  عابدینی  آیت اهلل 
و  رشد  در  جوانان  از  استفاده  و  صنایع دستی 
توسعه استان بسیار مؤثر است و امام علی )ع( نیز 
فرموده اند که با جوانان مشورت کنید و البته آن را 

با پیران هم در میان بگذارید تا تصمیمات شما پویا 
و پخته شود.نماینده ولی فقیه در استان قزوین در 
پایان یادآور شد: حمایت از مظلومان و محرومان در 
مقابله با زیاده خواهان ضروری است. الحمداهلل بساط 
خان ها در استان قزوین جمع شده است اما بقایای 
آن ها هم مردم را آزار می دهد و باید در مقابل آن ها 

از مظلومان و محرومان حمایت شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در معارفه استاندار قزوین:

مدیران بر اساس شایستگی انتخاب شوند
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»مسابقات لیگ« قلب کشتی
 ایران است

رئیس فدراسیون کشتی با حضور در نشست هماهنگی 
سازمان لیگ برتر، این پیکارها را قلب کشتی ایران خواند.

 نشست هماهنگی کمیته های سازمان لیگ فدراسیون 
رئیس  دبیر  علیرضا  حضور  با  امروز  صبح  کشتی 
لیگ  سازمان  رئیس  نصیرزاده  عبدالمهدی  فدراسیون، 
و برخی مسئوالن سازمان لیگ در سالن جلسات خانه 

کشتی برگزار شد.
علیرضا دبیر در حاشیه این نشست که با توجه به نزدیک 
شدن به زمان قرعه کشی رقابت های لیگ برتر کشتی 
آزاد و فرنگی برگزار شد، گفت: لیگ قلب کشتی ایران 
است و باعث می شود تمامی اعضای فدراسیون و سازمان 
داشته  دغدغه  رقابتها  این  باشکوه  برگزاری  برای  لیگ 

باشند.
دبیر همچنین در این نشست به تشکیل اتاق فکر برای 
و  استانی  های  هیات  با  نزدیک  ارتباط  لیگ،  سازمان 
همچنین نامگذاری هر هفته از مسابقات لیگ به نام یکی 

از شهدا اشاره کرد.
روز ٢١  کشتی  برتر  لیگ  رقابتهای  کشی  قرعه  مراسم 
تا  تیم های شرکت کننده  برگزار می شود که  شهریور 
با  قرارداد  ثبت  برای  روز ٢٧ شهریور  اداری  وقت  پایان 

کشتی گیران و مربیان خود فرصت دارند.

گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  پیشین  مهاجم 
را حفظ  خود  آرامش  باید  آبی پوشان  سرمربی 
را در  تیمش  بازی هایش  بتواند کنترل  تا  کند 

اختیار داشته باشد.
عبدالعلی چنگیز در خصوص عملکرد استقالل 
داشت:  اظهار  نوزدهم  لیگ  اول  هفته  دو  در 
بازی  البته  نداشتند،  خوبی  شروع  آبی پوشان 
بدی از خود به نمایش نگذاشتند اما در ثانیه های 

پایانی دیدار، بازی را به حریف واگذار کردند.
وی تأکید کرد: این اتفاق در دیدار برابر فوالد 
با  پیروزی  این بار  اما  داد  رخ  هم  خوزستان 
تساوی عوض شد و استقالل از کسب سه امتیاز 
محروم شد. این نشان می دهد که استراماچونی 
هنوز تیم خود را به خوبی نشناخته و باز هم به 
زمان نیاز دارد تا بتواند نفر به نفر را در جاهای 
مناسب قرار داده و استقالل را با یک ارنج خوب، 

روانه میدان کند.
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل در خصوص 
اتفاقات پس از بازی که از سوی استراماچونی 
رخ داد، گفت: او باید آرامش خود را حفظ کند، 
سرمربی استقالل در طول ۹۰ دقیقه هم مرتب 
در حال فریاد زدن بود و این مسئله باعث شده 
تا عصبانیت او به بازیکنان هم منتقل شود و بر 
روی بازی آنها تأثیر منفی بگذارد بنابراین اگر او 
می خواهد کنترل بازی را در اختیار داشته باشد 
و صحبت های فنی خوبی را به بازیکنانش منتقل 
کند، اول باید آرامش داشته باشد که بتواند آن 

را به بازیکنان انتقال دهد.

چنگیز در مورد انتقادات نسبت به قضاوت فغانی 
افزود:  خوزستان  فوالد  و  استقالل  دیدار  در 
نمی توان همه تقصیرها را به گردن داور انداخت، 
در اینکه فغانی هم اشتباه داشت، شکی نیست 
تیم  در  آرامش  بازی،  پایانی  دقایق  در  اگر  اما 
حاکم بود و بازیکنان بازی را کنترل می کردند، 
لیگ  در  بهتری  جایگاه  االن  استقالل  مطمئناً 

نمی توان  بنابراین  بود  بهتر  و شرایطش  داشت 
همه تقصیرهای از دست دادن امتیاز را به گردن 

داور میدان انداخت.
روزها همه  این  کرد:  پایان خاطرنشان  در  وی 
از مدیریت استقالل انتقاد می کنند زیرا فتحی 
را حل  مشکالت  این  همه  می خواهد  تنه  یک 
این مسئله هرگز رخ نخواهد  کند که مطمئناً 

داد زیرا این باشگاه آنقدر حاشیه دارد که یک 
نفر نمی تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد 
بنابراین او باید نفراتی را در کنارش داشته باشد 
از  گرفتن  کمک  و  آنها  همفکری  با  بتواند  تا 
اعضای هیئت مدیره و پیشکسوتان، حاشیه ها را 
از این تیم مردمی دور کرده تا استقالل با شروع 

دوباره لیگ برتر، به شرایط آرمانی بازگردد.

استراماچونی باید آرامش داشته باشد

کرد  تاکید  جوانان  و  ورزش  وزیر 
که واگذاری دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس به سود آنهاست و باید 

این اتفاق بیفتد.
با  نشست  در  سلطانی فر  مسعود 
باشگاه  مدیرعامل  و  پیشکسوتان 
ورزش  وزارت  در  که  استقالل 
جایگاه  شد،  برگزار  جوانان  و 
و  استقالل  باشگاه  پیشکسوتان 
نقش آفرینی های آنها در افتخارات 
این باشگاه را مورد احترام مردم و 

هواداران پرشمار این باشگاه دانست 
و هدف از این نشست را همدلی و 
هم افزایی به منظور کمک به این 

باشگاه پرطرفدار عنوان کرد.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه 
ابتدائی  هفته  دو  نتایج  توان  نمی 
لیگ برتر را مالک قضاوت عملکرد 
کرد،  عنوان  سرمربی  و  باشگاه 
و  فراز  همیشه  فوتبال  در  افزود: 
داشته و حضور یک  نشیب وجود 
ای  رزومه  با  و  جوان  سرمربی 

امیدواری  مایه  تواند  می  مناسب 
این باشگاه باشد.

از  دیگری  بخش  در  سلطانی فر 
های  فعالیت  اهمیت  سخنانش 
باشگاه  در  فوتبال  های  آکادمی 
را  استقالل  و  پرسپولیس  های 
مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: 
اگر در هر عرصه ای از زندگی در 
باشیم،  خوب  نتیجه  کسب  صدد 
باید خوب بکاریم تا به خوبی هم 
فوتبال  در  بنابراین  کنیم  برداشت 
هم وقت آن رسیده که پرسپولیس 
و استقالل با برنامه ریزی بلندمدت 
و  ایجاد  برای  را  شرایط  علمی،  و 
پرورش استعدادهای فوتبالی فراهم 
آورند تا بتوانند از دسترنج خود، به 

منظور موفقیت بهره بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه این 
توجه  را مورد  فوتبال هلند  بحث؛ 
ساخت:  خاطرنشان  و  داد  قرار 
با  هفتاد  دهه  در  هلند  فوتبال 
و  آژاکس  و  کواکس  استفان 
بزرگ سه  بازیکنان  از  برخورداری 
دو  در  و  اروپاشدند  قهرمان  دوره 

جام جهانی ١۹٧٤ و ١۹٧٨ هم به 
فینال راه پیدا کردند و هلند با تکیه 
بر برنامه ریزی مدون و با توجه به 
فوتبال  مدرسه  علمی  فعالیت 
قدرت  از  یکی  همچنان  آژاکس 
های اروپا و جهان است و همیشه 

دارای پشتوانه قوی هستند.
و  آلمان  فوتبال  سلطانی فر، 
مختلف  رده  شش  از  برخورداری 
قرار  توجه  مورد  هم  را  لیگ 
اصلی  شاکله  کرد:  تصریح  و  داد 
آلمانی  بازیکنان  هم  بوندسلیگا 
تشکیالت  و  سازمان  و  هستند 
دارند.  زمینه  این  در  خوبی  بسیار 
چرا چون در مقاطع سنی مختلف 
استعدادیابی کرده و آنان را آموزش 
می دهند تا برای تیم اصلی آماده 

شوند.
ادامه  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
که  فراوانی  مشکالت  به  اشاره  با 
آن  از  استقالل  و  پرسپولیس 
در  خود  رویکرد  بودند،  برخوردار 
این وزارتخانه را سرو سامان دادن 
جامعه  دلیل  به  آنها  وضعیت  به 

پرمخاطب هوادارانشان عنوان کرد 
فعالیتم  ابتدای  از  داشت:  اظهار  و 
باشگاه  دو  این  وزارتخانه  این  در 
مواجه  ای  عدیده  مشکالت  با 
تالش  و  مکرر  با جلسات  بودنداما 
شبانه روزی و حل کردن مشکالت 
متعدد، این دوباشگاه باالخره مجوز 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حضور 
بدست آوردند که این تالش ها به 
دلیل احترام به هواداران پرشور و 

پرتعداد آنها صورت گرفت.
سلطانی فر به اهمیت فوتبال برای 
داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  مردم 
طرفداران  آرزوهای  و  آمال  اوج 
میلیونی این دو باشگاه در سراسر 
فراغت  اوقات  که  است  آن  ایران 
خود را با دنبال کردن و طرفداری 
از پرسپولیس و استقالل پر کنند 
و  ارزانترین  فوتبال،  بدون شک  و 
سالم ترین ابزار هم برای پر کردن 
اوقات فراغت چهل تا پنجاه میلیون 
ایرانی محسوب می شود، به همین 
دلیل اهتمام ویژه ای برای سامان 
دادن به اوضاع این دو باشگاه داریم.

واگذاری به سود استقالل و پرسپولیس است

خبر

فرهاد قائمی: ثابت می کنیم قدرت اول 
آسیا هستیم

جدول شماره دوازدهم

قانون ۹۰ به ۱۰ در دربی اجرا می شود؛

تاج: وضعیت بدهی های استقالل 
پیچیده تر از پرسپولیس است

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان 
ملی  تیم  اعزام  هزینه  اینکه 
حدود  کنگ  هنگ  به  فوتبال 
می شود،  تومان  میلیارد   ۳
بدهی های  وضعیت  گفت: 
از  پیچیده تر  استقالل  باشگاه 
پرسپولیس است.مهدی تاج در 
خصوص وضعیت بدهی های دو 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه 
لیگ  از  آنها  حذف  احتمال  و 
بنده  گفت:  آسیا  قهرمانان 
انصاریفرد  آقای  با  جلسه ای 
داشتم.  پرسپولیس  مدیرعامل 
این  بدهی های  که  گفت  او 
تالش  و  است  کم  باشگاه 
کند. پرداخت  را  آنها  می کند 

انصاریفرد اعالم  وی ادامه داد: 

برانکو  پول  دارد  قصد  کرد 
این  مطالبات  از  را  ایوانکوویچ 
پرسپولیس  معوقات  و  باشگاه 
از فیفا بدهد که من هم با آن 
موافقت کردم.رئیس فدراسیون 
وضعیت  کرد:  تاکید  فوتبال 
از  پیچیده تر  کمی  استقالل 
کمیته  باید  است.  پرسپولیس 
بدوی تشکیل شود. آنها دارند 

کارشان را انجام می دهند.
الکترونیکی  به  اشاره  با  تاج 
شدن بلیت مسابقات لیگ برتر 
یادآور  پایتخت  دربی  درباره 
به  قانون ۹۰  اینبار  قطعاً  شد: 
تماشاگران  برای  درصد   ١۰
پرسپولیس  بازی  و  دربی  در 
می شود.  اجرا  استقالل  با 

این  بلیت  شدن  الکترونیکی 
فرصت را می دهد که قانون ۹۰ 

به ١۰ عملیاتی شود.
در  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
بخش دیگری از صحبت هایش 
سه  شبکه  خبری  بخش  با 
مارک  وضعیت  درباره  سیما، 
این  مطالبات  و  ویلموتس 
پرداخت  مشکل  گفت:  مربی 
نشده  حل  ویلموتس  پول 
است  این  هم  علتش  و  است 
که نتوانستیم پولمان را از فیفا 
بگیریم. دارد به ما ظلم مضاعف 
می شود. اینکه از فیفا بخواهند 
ما را تحریم کند زشت است و 
مصداق ورود سیاست به ورزش 

است. البته فیفا زیر بار نرفت.
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ملی پوش والیبال ایران درباره مسابقات قهرمانی آسیا گفت: 
قدم به قدم جلو می رویم و ثابت می کنیم قدرت اول آسیا 

هستیم.
 فرهاد قائمی درباره وضعیت این روزهای تیم ملی والیبال 
ایران و مسیر طی شده توسط او و هم تیمی هایش اظهار 
کرد: امسال، سال پرفشاری برای تیم ملی بود و بازی های 
خیلی زیادی را انجام دادیم و نمونه آن لیگ ملت ها بود که 
بسیار فشرده برگزار شد و البته نتایج خیلی خوبی گرفتیم. 
مسابقات قهرمانی آسیا برای ما خیلی اهمیت دارد چون به 
نوعی بازی تدارکاتی برای جام جهانی ژاپن است و از طرفی 

به قهرمانی در این رقابت ها نیاز داریم.
که  کنیم  ثابت  باید  داد:  ادامه  ایران  والیبال  پوش  ملی 
همچنان در آسیا قدرت اول هستیم. ما میزبان این رقابت ها 
هستیم و مطمئنم عالقه مندان والیبال برای حمایت از ما 
به ورزشگاه می آیند. در ادامه هم مسابقات انتخابی المپیک 
پیش روی ماست که در کشور چین برگزار خواهد شد و 
مسیر سختی تا رسیدن به المپیک داریم. اولویت همه ما، 
گرفتن سهمیه المپیک است. باید ایستگاه به ایستگاه جلو 
برویم. خدا را شکر وضعیت مان خوب است و بدون مصدوم 

کار می کنیم. امیدواریم بهترین نتایج را بگیریم.
وی افزود: ما باید به مسیر فعلی خود ادامه دهیم. مسیر 
خیلی خوبی را پشت سر گذاشته ایم و نباید در رشدمان 
وقفه ای ایجاد شود. با تمام توان در تورنمنت آسیایی تهران 
شرکت می کنیم و در ادامه با آمادگی به ژاپن خواهیم رفت.

به تیم  ایران درباره پیوستنش  والیبال  تیم  دریافت کننده 
شهرداری ارومیه هم گفت: امسال شرایط به گونه ای شد 
که به لیگ ایران بازگردم و در تیم شهرداری ارومیه بازی 
کنم. در ارومیه احساس غربت نمی کنم چون مردم این شهر 
مثل مردم شهر خودم یعنی گنبد، با عشق و عالقه والیبال 
را دنبال می کنند و تیم خود را تشویق می کنند. امیدوارم 

بتوانم به موفقیت تیم شهرداری ارومیه هم کمک کنم.
او در پایان با اشاره به تجربیاتش در لیگ والیبال ترکیه، 
اروپایی فشرده است  بیان کرد: تورنمنت ها در کشورهای 
آن ها  اولویت  مهم تر،  همه  از  دارد.  وجود  جام  چندین  و 
بازیکنان قدیمی و جدید است. همه به دنبال  از  حمایت 
یک محیط سالم و ورزشی هستند تا جوانان به سمت و 
یک  داشتن  تیم داری،  در  اول  هدف  بروند.  ورزش  سوی 

محیط سالم و پاک است و بعد به قهرمانی فکر می کنند.

افقی:
1-از پدیده های آسمانی که در آن ماه بین زمین و خورشید قرار می 

گیرد- سنگ آسیاب
2- کرایه بها- تخمک- دور هم جمع شدن

3- مشک- بالش زینتی- جسد نگهداری شده
4- خواهش های نفسانی- آرامگاه- بد پیله

5- محبت- پروتئین گیاهی- دیدار و احوالپرسی از خویشاوندان
6- زندانی- پرده گوش- پرهیزگاری

7- لقب پادشاهان چین و ترکستان بود- باشگاه- ظالم و ستمگر
8- طرف- روستای قدیمی  کیش-  سریع ترین نوع شنا- درخت 

انگور
منابع  از  استفاده  با  کتاب  نوشتن  عظمت-  ریخته-  فرو  سقف   -9

مختلف
10- بندری در فرانسه- خبر ارسالی- مربوط به کیفیت

11- نسبت دادن- واقف و مطلع- رنگ
12- واحدی نظامی- هزار گرم- برای اینکه

13- از باشگاه های فوتبال اسپانیا- هدیه دادن- نفس
14- باالی چشم- کامیاب- خدای هندو
15- گرداگرد  دهان- نوعی گل کاکتوس

عمودی:
1-روحانی یهودی- از آثار منثور ناصر خسرو قبادیانی

2- زن زیبا- آزمون- دارای اخالق و رفتار خشک
3- نشانه مفعولی- کاغذ فروش- نوعی مخفی شدن نظامی
مزمن  بیماری  بازی-  شمشیر  در  ای  رشته  انبازان-   -4

کبدی
5- یکباره- شبه جزیره مصر- دنبال کننده

6- جانور پوست قیمتی- حضور ندارد- لیکن
7- رهبر استقالل هند- کشور نیشکر- قفل چوبی خانه 

های قدیم
8- رخسار- جدا کننده دو چیز از هم- یار همایون- دهان
9- شهری در گیالن- نوعی کفپوش پرزدار- نام مستعار 

زنده یاد کیومرث صابری فومنی
10- دنباله- شکیبا- آهنگر انقالبی 

11- قتلگاه- آینده- بعید
12- بی نظیر- جایگاه شمشیر- وضع حمل

13- رودخانه ای در تهران- دلداده مجنون- همسر زن
14- بی سواد- راهزن- ابزار پهن کردن خمیر

15- کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان- مشهور

رئیس 
فدراسیون 

فوتبال:
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سرمربی تیم کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسالمی 
گفت: این باشگاه سابقه موفق و درخشانی در 
تاریخ پیکارهای لیگ برتر کشتی دارد و همیشه 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی وارد میدان شده 

است.
با  رایزنی  روند  اینکه  بیان  با  حبیبی  هادی 
کشتی گیران مورد نظر باشگاه برای جذب در 
ما  داشت:  اظهار  دارد،  ادامه  آزاد  دانشگاه  تیم 
تاکنون با چهار آزادکار بطور رسمی قرار بستیم 
دارد.  ادامه  ما همچنان  نفرات  روند جذب  که 

ضمن اینکه مربیان مد نظر باشگاه هم بزودی 
با تیم ما قرارداد خواهند بست و به محص ثبت 

قرارداد آنها را معرفی خواهیم کرد.
وی افزود: تیم دانشگاه آزاد پیشینه درخشانی 
در رقابتهای لیگ برتر دارد و همواره به عنوان 
نتیجه  در  شده،  پیکارها  این  وارد  مدعی  یک 
امسال هم قصد داریم تیمی مدعی و توانمند 
عناوین  از  خوبی  به  تا  کنیم  لیگ  راهی  را 
البته حضور  باشیم.  دفاع کرده  قبلی خودمان 
دانشگاه آزاد در بحث تیمداری فقط به رشته 

کشتی منتهی نشده و نمی شود و این باشگاه 
کشورمان  ورزشی  های  برنامه  در  مدتهاست 

نقش بسزائی دارد.
ملی پوش اسبق تیم کشتی آزاد ایران ادامه داد: 
من هم سالها پیش سابقه حضور در تیم دانشگاه 
آزاد در رقابتهای لیگ برتر کشتی را داشتم و 
همین موضوع باعث شده تا با انگیزه بیشتری 
در این تیم فعالیت کنم و حاال که مسئولیت 
سرمربیگری بر عهده من گذاشته شده با تمام 

توان برای موفقیت این تیم تالش کنم.

حبیبی در پایان خاطر نشان کرد: دکتر جوانمرد 
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد نگاه ویژه ای 
به کشتی دارد و امسال قرار است این باشگاه در 
لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی حضوری فعال 

داشته باشد.
 مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر کشتی 
روز ٢١ شهریور برگزار می شود که تیم های 
 ٢٧ روز  اداری  وقت  پایان  تا  کننده  شرکت 
و  گیران  کشتی  با  قرارداد  ثبت  برای  شهریور 

مربیان خود فرصت دارند.

سابقه درخشانی در لیگ کشتی داریم طباطبایی: حضور در جمع ۳۲ تیم برتر 
دنیا افتخار بزرگی است

رئیس فدراسیون بسکتبال می گوید اینکه تیم ملی ایران 
سهمیه جام جهانی کسب کرد و در جمع ۳٢ تیم برتر دنیا 
قرار گرفت، افتخار بزرگی است. رامین طباطبایی در آستانه 
دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل اسپانیا در جام جهانی چین 
می  حساب  به  دنیا  قدرتمند  های  تیم  از  اسپانیا  گفت: 
آید. بعد از آمریکا در رده دوم رنکینگ جهانی قرار دارد. 

امیدواریم که دیدار خوبی با این تیم داشته باشیم. 
وی با تاکید بر اینکه حضور در جام جهانی و قرار گرفتن 
داد:  ادامه  است،  بزرگی  افتخار  برتر  تیم   ۳٢ درجمع 
بسکتبال ایران این افتخار را با کسب سهمیه الزم به دست 
داشته  جام جهانی حضور  در  که  است  افتخار  این  آورد. 
ایم و بسکتبال خود را در کنار سطح باالی بسکتبال دنیا 

قرار داده ایم. 



استان تهران
گزارش

شهرداری و شورای اسالمی شهر رباط کریم در 

صف اول حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری

پارسا  مهندس  اسالمی،  شورای  ریاست  عسگری  علی  آقای 
سرپرست شهرداری رباط کریم به همراه معاونت فرهنگی اجتماعی 

شهرداری،میهمان هنرمندان تئاتر شهر رباط کریم بودند
فرهنگی  معاونت  همراه  به  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  و  شهردار 
شهرداری به تماشای تئاتر "خانواده دوست داشتنی من" و سپس تئاتر 
"راز عروسک" که با هنرمندی هنرمندان جوان رباط کریمی در حال 
حاضر در فرهنگسرای معلم شهرداری به روی صحنه می رود نشستند.

گفتنی است این حضور که مایه دلگرمی هنرمندان  به ویژه جوانان و 
نوجوانان شده بود،  در میان استقبال پر شور شهروندان اتفاق افتاد.

جمع  در  با حضور  محترم  شهردار  نمایش،  دو  این  تماشای  از  پس 
هنرمندان و خانواده هایشان ابراز امیدواری نمود با مساعدت شورای 
اسالمی محترم به زودی دغدغه این عزیزان در خصوص نداشتن جای 
تمرین  رفع گردد و چتر حمایتی شهرداری همچون گذشته از این 
جوانان و فعالیت های فرهنگی شان گسترده باشد، چرا که حمایت از 
این چنین برنامه هایی منجر به افزایش  سطح نشاط اجتماعی و پیش 
گیری از بسیاری آسیب های اجتماعی می گردد و حوزه ای است که 

مدیریت شهری اهتمام ویژه ای نسبت به آن دارد.

شکراله  حضور  با  مراسمی  طی 
استاندار  سیاسی  معاون  بیگی  حسن 
فرمانداری  طاهری  مهندس  تهران 
شهریارحجت السالم والمسلمین بابائیان 
امام جمعه شهر اندیشه ، مهندس بهروز 
اسالمی شهر  واعضای شورای  کاویانی 
واستانی  شهرستان  ومسئولین  اندیشه 
پروژه خدماتی رفاهی در شهر اندیشه 

افتتاح وبه بهره برداری رسید .
مهندس بهروز کاویانی در حاشیه این 
افتتاحیه ضمن تقدیر از حضور مدعوین 
ارزنده  نقش  به  بااشاره  ومیهمانان 
جذب  در  اندیشه  شهر  پتانسیلهای 
مشارکت بخش خصوصی جهت ایجاد 
نمود  ارزیابی  مهم  را  مناسب  امکانات 

وافزود
امروز شهر اندیشه خوشبختانه توانسته 
با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در راستای ایجاد امکانات وزیر ساخت 

های مختلف شهری گام بردارد .
الهی  قوه  حول  به  ایم  توانسته  امروز 
شورای  واعضای  مسئولین  وحمایت 
وبازار  بهستان  بار  تره  بازار   ، اسالمی 
شهر  های  گل  بلوار  در  گلها  بزرگ 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  اندیشه 
تا  رسانید   برداری  بهره  وبه  افتتاح 
در  اندیشه  شهر  نیازهای  از  بخشی 
فازهای 5 ،4 رفع گردد ومردم بتوانند 
وآموزشی  خدماتی  های  پروژه  این  از 

بهره مند گردند.

شهردار اندیشه در مورد پروژه بازار روز 
طرح  برابر  پروژه  این   : گفت  بهستان 
مشارکت  با  شهروندان  ونیاز  تفصیلی 
به مساحت  بخش خصوصی درزمینی 
1273 متر مربع با زیربنای 1307 متر 
مربع در 28 غرفه ایجاد شده است که 
سهم شهرداری 17 غرفه وسهم سرمایه 
 4 با  که  باشد   می  غرفه   11 گذار 
میلیارد وهشتصد میلیون تومان اعتبار 
کلی احداث شده است وخواهد توانست 
56 اشتغال مستقل و280 استغال غیر 

مستقل ایجاد نماید .

ادامه  در  کاویانی  بهروز  مهندس 
نیز پروژه های  را  بازار روز گلها  پروژه 
 : وافزود  نمود  عنوان  مهم شهراندیشه 
احداث این پروژه از سال 94 آغاز شد 
گذاری  سرمایه  های  پروژه  ودرادامه 
شهرداری  ومشارکتی  بخش خصوصی 

توانستیم به بهره برداری برسانیم .
ها  پروژه  این  مساحت   : افزود  وی 
هزار   5 بنای  بازیر  مربع  1950متر 
و  هزار  دارای 3  که  مربع  متر  و 161 
متر  و1950  تجاری  مربع  متر   178
مربع پارکینگ برای آن در نظر گرفته 

شده است.
سهم شهرداری از این پروژه اختصاصی 
بنارا  گذار  وسرمایه  است  بوده  زمینی 
مجموع  در  که  است  نموده  احداث 
ارزش گذاری شده  تومان  15 میلیارد 
رابه  نفر   176 توانست  وخواهد  است 
صورت مستقیم و 880 نفررا به صورت 
سهم  که  غرفه   78 در  مستقیم  غیر 
 38 گذار  سرمایه  40وسهم  شهرداری 
غرفه است را تامین نماید تا شهروندان 
تامین  را  خود  مایحتاج  بتوانند  عزیز 

نمایند.

افتتاح 2پروژه خدماتی رفاهی در شهر اندیشه 

استاندار تهران با اشاره به لزوم حرکت 
و  سازی  فرهنگ  ارتقای  مسیر  در 
دولت  توسعه  بر  پاسخگویی  افزایش 
اعتماد  افزایش  جهت  الکترونیک 

اجتماعی تاکید کرد. 
 انوشیروان محسنی بندپی در مراسم 
برترین های جشنواره شهید  از  تجلیل 
معاون  انصاری  حضور  با  که  رجایی 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس 
اشاره  با  شد  برگزار  کشور  استخدامی 
شهروندی،  حقوق  رعایت  لزوم  به 
انضباط و ضوابط  قانون،  ارتقاء رعایت 
اداری اظهار داشت: آنچه در چند سال 
شاهد  استخدامی  سازمان  در  اخیر 
بودیم افزایش بهره وری، چابک سازی 
و ارتقای خدمات در سطح عملی می 

باشد.
وی همچنین بیان کرد: دو سال است 

می  دنبال  دولت  سازی  چابک  که 
شود همچنین در زمینه شفاف سازی 
تمامی  که  شده  طراحی  ای  سامانه 
این  در  دولت  کارکنان  های  دریافت 

سامانه ثبت شود.
دولت  توسعه  با  افزود:  تهران  استاندار 
سرعت  کارها  همه  به  الکترونیک 
بخشیده می شود و از سرگردانی ارباب 
بتوان  تا  شود  می  جلوگیری  رجوع 
اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه 

افزایش داد.
محسنی بندپی تاکید کرد: تالش می 
شود تا در مسیر ارتقای فرهنگ سازی، 
افزایش  و  الکترونیک  دولت  توسعه 
افزایش  تا  بگیریم  قرار  پاسخگویی 
داشته  دنبال  به  را  اجتماعی  اعتماد 

باشد.
تهران  استان  در  کرد:  تاکید  وی 

اداری  سازمان  تاکید  مورد  محورهای 
کشور در زمینه آموزش نیروی انسانی 
خدمات  سطح  به  بخشیدن  ارتقا  و 
افزایش  شاهد  امروز  و  گرفته  صورت 

بهره وری در دستگاه ها هستیم.
ظرفیت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
درصد   52 گفت:  تهران  استان  های 
استان  از  کشور  مالیاتی  درآمدهای 

بخش  در  شود،  می  تامین  تهران 
هر  در  برداشت  میانگین  کشاورزی 
رفع  با  همچنین  است  تن  هکتار 30 
موانع پیش روی واحدهای صنعتی در 
شهرک های صنعتی سعی می کنیم تا 
اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم تا بتوانیم 
باالترین سطح خدمت رسانی به مردم 

را داشته باشیم.

تاکید استاندار تهران بر توسعه دولت الکترونیک با 
هدف افزایش سرمایه اجتماعی

گزارش

بزودی عملیات اصالح هندسی بلوار 
نیلوفر فاز2 آغاز می شود

مدیران  معاونین،  بهمراه  اندیشه  شهردار  کاویانی  بهروز  مهندس 
و رئیس پلیس راهور غرب استان تهران از نحوه اصالح هندسی 

انتهای بلوار نیلوفر فاز2 شهر اندیشه بازدید کردند .
در این بازدید شهردار اندیشه ضمن بیان مشکالت فعلی این مسیر 
تردد خودروهای  برای  بلوار  این  انتهای  در  و محدودیت هایی که 
شهروندان ایجاد شده طرح  پیشنهادی اصالح هندسی این مسیر  
را با رئیس پلیس راهور غرب استان تهران در میان و راهکارهای 

مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند
بهروز کاویانی شهردار اندیشه در حاشیه این بازدید گفت : با توجه 
به هماهنگی هایی که در خصوص اصالح هندسی انتهای بلوار نیلوفر 
فاز2 شهر اندیشه با عزیزان مان در پلیس راهور ترتیب و تصمیم 
گیری نمودیم انشااهلل پس از طی مراحل قانونی این طرح عملیات 
اجرایی آن بزودی آغاز و مشکالت مربوط به ایمنی و ترافیکی این 

محدوده پایان خواهد پذیرفت.
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تحقق مدیریت یکپارچه شهر پرند 
در هفته دولت

همزمان با هفته دولت و با حضور جناب آقای دکتر محسنی بند پی 
استاندار محترم تهران,  از سند تحویل فازهای 3 تا 6 شهر پرند به 

شهرداری رونمایی خواهد شد.
فراوان  های  پیگیری  از  پس  و  دولت  هفته  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
یکپارچه در شهر  و مدیران شهری جهت تحقق مدیریت  مسئولین 
پرند, طی مراسمی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد شهر پرند با حضور 
استاندار و کلیه مسئولین شهری و شهرستانی از سند تحویل شهر 

رونمایی می شود.

رشد دو برابری صدور پروانه ساختمانی در 

نصیرشهر

اعالم  با  نصیرشهر  شهرداری  سرپرست  شهسواری  فرشاد  مهندس 
این خبر گفت : با اعالم ممنوعیت ساخت و ساز از طریق فیش های 
به ساخت  را  قانونمند جای خود  ای  گونه  به  پروسه  این  پرداختی، 
به  مراجعه  با  شهروندان  که  است  داده  قانونی  و  اصولی  سازهای  و 
شهرداری و گذراندن پروسه اداری  و دریافت پروانه ساختمانی اقدام 

به ساخت و ساز می نمایند .
فرشاد شهسواری با اشاره به رشد دو برابری پروانه های ساختمانی در 
این شهر اظهار کرد : با توجه به قانونمند شدن پروسه ساخت و ساز 
در نصیرشهر، این روند براساس اصول فنی و شهرسازی پیش می رود 
چرا که براساس آمارها صدور پروانه ساختمانی به نسبت سال گذشته 

رشد 2 برابری داشته است.
سرپرست شهرداری نصیرشهر در پایان باز هم اظهار کرد : از تمامی 
از هرگونه خرید و فروش و  تقاضا داریم که قبل  شهروندان محترم 
ساخت و ساز به شهرداری نصیرشهر مراجعه کرده و استعالمها مورد 

نیاز را دریافت نمایند .

و  سیاسی  معاون  بیگی  حسن  شکراهلل 
اجتماعی استانداری تهران در نهمین جلسه 
آموزشی بخشداران استان تهران به میزبانی 
اعتقاد  گفت:  فرمانداری شهرستان شهریار 
داریم با تسلط بر قوانین انتخابات و اجرای 
رویه  وحدت  و  افزایی  هم  باید  آن  درست 
صورت بگیرد، لذا فرمانداران و بخشداران بر 
اساس قانون و با هدف صیانت از آرای مردم، 
نحو صحیح  به  را  پرشور  و  انتخاباتی سالم 
آموزشی  جلسات  ادامه  نمایند.در  مدیریت 
جلسه  نهمین  تهران،  استان  بخشداران 
با حضور  تهران  استان  بخشداران  آموزشی 
اجتماعی  و  سیاسی  معاون  بیگی  حسن 
استانداری تهران، گودرزی معاون امنیتی و 
انتظامی استانداری تهران، علیخانی مدیرکل 
کشوری  تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی، 
و  امنیتی  امور  دفتر  مدیرکل  محمدی  و 
انتظامی استانداری تهران،  طاهری فرماندار 
فرمانداری  معاونین  شهریار،  شهرستان 
جوقین  و  مرکزی  بخشداران  شهریار، 
شهرستان شهریار و تمامی بخشداران استان 
تهران در سالن جلسات فرمانداری شهریار 

برگزار شد.
بیگی  حسن  شکراهلل  گزارش؛  این  بر  بنا 
استانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
تهران در این جلسه با تسلیت به مناسبت 
های  افتتاح  به  اشاره  با  الحرام،  محرم  ایام 
در  تهران  استان  سراسر  در  گرفته  صورت 
هفته دولت با وجود شرایط دشوار اقتصادی 
این  در  که  مسئولینی  از  گفت:  اعتباری  و 
ریزی  برنامه  با  و  کردند  تالش  خصوص 
اقدامات قابل قبولی را به انجام رسانده اند 
تشکر کرده و امیدواریم این روند ادامه دار 

باشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران 
جاری،  سال  انتخابات  موضوع  به  اشاره  با 
بر  باید  انتخابات  داریم،  اعتقاد  کرد:  تاکید 
اساس روال قانونی و طبق تاکیدات مقامات 
موظف  ما  و  بگیرد  صورت  کشور  عالی 
هستیم قانون را که توسط مجلس شورای 
اسالمی تدوین شده است، به نحو مطلوب 
بر  تسلط  امر  این  الزمه  که  نماییم  اجرا 
قانون میباشد  از  برداشت درست  و  قوانین 
میبایست  ما  بخشداران  و  فرمانداران  که 

جلسات  در  و  نموده  توجه  موضوع  این  به 
مرتبط، با اتکاء این امر حرف اصولی و نهایی 

را بیان نمایند.
حسن بیگی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه 
و هماهنگی میان مسئولین انتخابات در هر 
شهرستان خاطرنشان کرد: باید در جلسات 
برسیم که  ای  نقطه  به  انتخابات  با  مرتبط 
اگر سوالی از ما پرسیده شد بصورت متحد 
افزایی  هم  با  که  دهیم  ارائه  جواب  یک  و 

صورت بگیرد.

استانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
تهران با تشریح وظایف ذاتی و وظایف ملی 
انتخابات در سطح  مسئولین برگزار کننده 
ما  ذاتی  وظیفه  اشت:  بیان  کشور  وزارت 
قانون  اساس  بر  و  سالم  انتخابات  برگزاری 
است که ما را مکلف می کند از آرای مردم 
در  تالش  ما  ملی  وظیفه  و  کنیم  صیانت 
جهت مشارکت حداکثری مردم و برگزاری 
انتخاباتی آرام و بدون دردسر با داشتن شور 

و هیجان خاص خود میباشد.

فرمانداران و بخشداران بر اساس قانون، انتخاباتی سالم و پرشور را مدیریت کنند

پروژه بزرگ کمربندی شمالی خیرآباد به نقطه 

پایانی نزدیک شد

شهردار نسیم شهر از نهایی شدن پروژه  کمربندی شمالی خیر آباد طی 
روزهای آتی خبرداد و گفت ؛با بهره برداری از این پروژه بزرگ به طول 
700 متر از این پس تردد وسائط نقلیه  از مسیر مواصالتی نسیم شهر به 

شهرهای اطراف با سهولت صورت خواهد می گیرد .
با بهره برداری از این پروژه ترافیک موجود و کندی عبور و مرور از جاده 
اصلی خیرآباد روان خواهد شد و کسانی که قصد عزیمت به شهریار و 
شهرک های  اطراف را دارند می توانندازمسیرکمربندی شمالی تردد 

کنند 
مهندس شوندی با تاکید بر ادامه وتکمیل پروژه های عمرانی نیز افزود 
؛در سال 98 نیز پروژه های عمرانی همانند سال گذشته  با یک روند روبه 

رشدی در حال اجرا می باشد.

محسن خرمی شریف در این خصوص 
همواره  ازآنجاکه  داشت:  اظهار 
کارگران در معرض مخاطرات مختلف 
قرار دارند، اجرای تدابیر و برنامه هایی 
فنی  حفاظت  و  ایمنی  منظور  به 
محیط  آوردن  وجود  به  در  کارگران 

سالم نقش بسزایی دارد.

سطح  صحیح  آموزش  افزود:  وی 
به  برد،  خواهد  باال  را  افراد  آگاهی 
ایمنی  به  کارگر  هرچقدر  عبارتی 
باشد  آگاه تر  آن  به  مربوط  مسائل  و 
ایمن  غیر  اعمال  به  ارتکاب  کمتر 

می کند.
با  کرد:  خاطرنشان  قرچک  شهردار 

توجه به اینکه کارگر ناآگاه از حوادث 
احتمالی یکی از فاکتورهای اصلی در 
به وجود آمدن حادثه است، بنابراین 
حوادث،  وقوع  از  پیشگیری  امر  در 
نکات  و  آموزش جهت رعایت اصول 

ایمنی ضروری است.
کرد:  اظهار  پایان  در  شریف  خرمی 

قرچک  شهرداری  منظور  همین  به 
علمی  سطح  و  دانش  ارتقای  جهت 
و عملی کارکنان و کارگران به همت 
واحد آموزش با بهره گیری از اساتید 
دوره  برگزاری  به  اقدام  دانشگاهی 
آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار 

و جلوگیری از حوادث کرد.

شهردار قرچک:آموزش جهت رعایت اصول و نکات ایمنی ضروری است

ساماندهی و زیباسازی میدان دانش شهر 
گلستان در شهریور پایان می یابد

میدان دانش مهم ترین میدان محله باغ مهندس شهر گلستان هست 
درخواستهای  مناسب  المان  نبود  و  تجهیزات  فرسودگی  دلیل  به  که 
مکرر شهروندان جهت بازسازی را در پی داشت که شهرداری گلستان 
در قالب یک پروژه طراحی شهری و با هدف ایجاد جلوه های بصری، 
ایجاد روحیه شاد و آرام بخش در بین شهروندان  نسبت به ساماندهی 

آن اقدام کرد.
پایان  از  قبل  آن  ساماندهی  که  پروژه  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 
شهریور به اتمام می رسد عالوه بر کاشت گل و گیاه، خشکه چینی و 
استقرار المان با موضوع دانش، نیمکت و سطل زباله نیز نصب می گردد.

پروژه پارک بانوان نصیرشهر از سر گرفته می شود

مهندس فرشاد شهسواری  سرپرست شهرداری نصیرشهر صبح امروز شنبه 
نهم شهریور ماه به همراه حجت االسالم خدائی  امام جمعه محترم نصیرشهر 

از پروژه بزرگ پارک بانوان در نصیر شهر بازدید نمود .
سرپرست شهرداری نصیرشهر در این بازدید ضمن اعالم گزارش از فعالیت 
های انجام گرفته عمرانی در سطح شهر از شروع مجدد پارک بزرگ بانوان در 
این شهر خبر داد و گفت : در ادامه فعالیتهای عمرانی انجام گرفته در سطح 
شهر  انشاء ا… در نظر داریم تا چند روز آینده پارک بزرگ بانوان نصیرشهر 
را مجدد شروع نمائیم تا گامی در جهت رفاه  بانوان این شهر که قشر عظیمی 

از جامعه را تشکیل میدهند برداریم .
وی شروع مجدد  این پارک را عامل ایجاد آرامش خاطر و نشاط در بانوان نصیر 
شهری  عنوان کرد و گفت: رکن جامعه، خانواده و رکن خانواده، زن می باشد 
که اگر زمینه نشاط زن که رکن اصلی و اساسی خانواده است فراهم گردد این 

نشاط و سرزندگی در تمام خانواده جریان پیدا می کند

سال دوم - شماره 12نیمه اول شهریور  1398 

عزم جدی شهرداری و شورای اسالمی نسیم شهر 

برای ممیزی امالک نسیم شهر
شهرداري نسیم شهر پیرو مجوز شوراي اسالمي شهر ، در صدد اجراي ماده 
2 قانون ممیزي و نوسازي امالک سطح شهر بر اساس دستورالعمل وزارت 
کشور مي باشد. مهری معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی شهرداری در 
این خصوص گفت:  امروزه از مهم ترین مسائل شهرداری ها در سراسر جهان 
ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات عمومي مي باشد. ممیزي 
امالک شهر یکي از مهم ترین راهکارهاي ایجاد درآمد پایدار براي شهرداري 
هاست که این مهم از طریق مشارکت بخش خصوص در مدیریت امور سرمایه 

گذاري پیگیري و هم اکنون در مرحله آغاز عملیات اجراي آن مي باشیم. 
شهروندان محترم نسیم شهر با مشارکت خود در این پروژه مهم در آینده 
اي نزدیک شاهد تحولي بزرگ در روند خدمات رساني شهرداري و عملیات 

عمراني خواهند بود. 

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در 
شهرداری صالحیه

در  عاشورا  زیارت  فریضه  الحرام  محرم  ایام  فرارسیدن  با  همزمان 
شهرداری صالحیه برگزار می شود .

بر اساس این گزارش،فریضه معنوی زیارت عاشورا همزمان با آغاز ایام 
محرم الحرام در نمازخانه شهرداری صالحیه برگزار می شود .

این سنت که بصورت همه ساله در این مجموعه انجام میشود با اهتمام 
واحد روابط عمومی و با استقبال بسیار کارکنان همراه است .

اجرای سخنرانی از وقایع حادثه کربال و مراسم سینه زنی از دیگر برنامه 
های این فریضه معنوی است .

گفتنی است مراسم زیارت عاشورا تا پایان دهه اول محرم ادامه دارد .

بازدید سرپرست شهرداری شهریار از 
سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری

به گزارش اتفاق روز به نقل از  واحد خبر واطالع رسانی مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل؛ روز سه شنبه مورخ 12شهریور ماه سال 
جاری مهندس علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار   از کلیه واحد 

های اداری و اجرایی سازمان بصورت سرزده بازدید بعمل آوردند.
اباعبداهلل  شهیدان  ساالر  سوگواری  ایام  فرارسیدن  به  باتوجه 
الحسین)ع( و یاران باوفایش مواردی را در خصوص سیاه پوش نمودن 
سطح شهر متذکر شدند ،در خصوص اقدامات و عملیات سازمانی نیز 
مواردی را به مسئولین مربوطه جهت بهبود و روند کاری یادآوری 

نمودند.
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معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: کشور 
در زمینه داروهای مبتالیان به ایدز، کمبودی 

ندارد.
های  برنامه  خصوص  در  رئیسی،  علیرضا 
رتروویروسی،  ضد  داروهای  توزیع  و  تامین 
 HIV با  که  افرادی  سالمت  ارتقای  افزود: 
اولویت  عنوان  به  همواره  کنند  می  زندگی 
جمهوری  در  ملی  سالمت  های  برنامه 

اسالمی ایران است.
کنترل  کشوری  برنامه  داشت:  اظهار  وی 
در  پیشرو  همواره  ایران  در   HIV/AIDS
ارائه بهترین و به روز ترین درمان های ضد 
رتروویروسی، بر اساس آخرین دستورالعمل 
های مراقبت و درمان HIV دنیا بوده است.

رئیسی افزود: تمام داروهای ضد رتروویروسی 
در  کشور  سراسر  در  رایگان  به  نیاز  مورد 
اختیار افرادی که با HIV زندگی می کنند 

قرار می گیرد.
توجه  قابل  درمان  پوشش  داد:  ادامه  وی 
نتایج  و  شده  شناخته   HIV به  مبتالیان 
درمان آنها با بار ویروسی مهار شده، گواه این 

مهم است.
رئیسی بیان داشت: یکی از نقاط قوت برنامه 
ترین  بروز  به  دسترسی  درمان،  و  مراقبت 

داروها برای مبتالیان به HIV است.
حال  در  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر  معاون 
حاضر جدیدترین رژیم های دارویی )با پایه 

داروی  از  استفاده  و  اینتگراز(  کننده  مهار 
ارزشمند Dolutegravir، ماه ها است که 
در کشور وجود دارد و برای افراد واجد شرایط 
در دسترس است و هیچ گونه کمبودی هم 

در این زمینه وجود ندارد.
داروی  مورد  در  داشت:  اظهار  رئیسی 
سه  بر  مشتمل  که   vonavir ترکیبی 
افاویرنز(  امتریسیتابین+  )تنوفوویر+  داروی 
می باشد، از چند ماه قبل، از طرف معاونت 
غذا و دارو، مکاتباتی رسمی با شرکت تولید 
 EMCURE کننده داروی ووناویر شرکت
که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است 
در خصوص عمر قفسه ای داروهای موجود 

انجام شد.
از  وی خاطرنشان کرد: شرکت مذکور پس 
مستندات  ارائه  با  و  بررسی  هفته  چندین 
نتایج سه مطالعه که مورد تأیید سازمان غذا 
و دارو است اعالم کرد که عمر قفسه ای دارو 
تا ۱۲ ماه بعد نیز تمدید شده و دارو کیفیت 
مطلوب را برای درمان را خواهد داشت و این 
روند رسما توسط سازمان غذا و دارو به مرکز 

مدیریت بیماری های واگیر اعالم شد.
معاون وزیر بهداشت گفت: به همین دلیل 
تأیید  مورد  مبتالیان  توسط  داروها  مصرف 
دارو  این  جدید  سری  که  آن  ضمن  است. 
از  جدید  مصرف  تاریخ  با  شده  خریداری 

مهرماه در دسترس خواهد بود.

کمبودی در زمینه داروهای 
مبتالیان به ایدز وجود ندارد

مرگ کتابخوانی با ظهور گوشی های هوشمند

یک شرکت ایرانی موفق 
گرافن  اکسید  پودر  شد 
نانو برای کاربرد در رنگ 
های آنتی باکتریال را به 
این  از  کند.  صادر  قطر 
اماکن  در  نانوپوشش 
طول  در  قطر  عمومی 
جهانی  جام  بازی های 

ایرانی  شرکت  یک  شود.  می  استفاده 
پس از موفقیت در صادرات اکسیدگرافن 
آنتی  رنگ های  فروش  دنبال  به  قطر،  به 
باکتریال به شرکت های قطری است تا از 
این رنگ ها در اماکن عمومی این کشور در 
طول بازی های جام جهانی استفاده شود.

این شرکت اخیراً ۲۰۰ کیلوگرم نانومواد 
اکسیدگرافن به ارزش سه میلیون دالر به 

است.  کرده  صادر  قطر  کشور 
از  استفاده  برای  رایزنی هایی 
این  آنتی باکتریال  رنگ های 
عمومی،  اماکن  در  شرکت 
قطر  بیمارستان های  و  هتل ها 
است.یوسف  شده  آغاز  نیز 
امراللهی مدیرعامل این شرکت 
اکسید  پودر  صادرات  گفت: 
تا  بود  مناسبی  فرصت  قطر  به  گرافن 
آشنا  ما  با محصوالت  قطری  شرکت های 
شوند. بعد از موفقیت در عقد قرارداد برای 
نانومواد، رایزنی برای فروش رنگ  فروش 
نانویی آنتی باکتریال با این کشور آغاز شده 
تکمیلی  جلسات  آتی  هفته های  طی  و 
برای فروش رنگ نانویی آنتی باکتریال به 

قطر خواهیم داشت.

صادرات نانومحصوالت ایرانی
 به قطر
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آغاز نسل چهارم اعتباربخشی 1050بیمارستان کشور از آذر ۹8سالمت
امور  اعتباربخشی  و  نظارت  اداره  مدیرکل 
درمان وزارت بهداشت، گفت: ثبت خطاهای 
وقایع  ثبت  عنوان  با  مورد   ۲۸ در  درمانی 

ناخواسته حیات تببین شده اند.
 علیرضا عسگری، در اجالس معاونین درمان 
راه  پزشکی سراسر کشور  علوم  دانشگاه های 
درمانی  ناخواسته  وقایع  ثبت  سامانه  اندازی 
بروز  از  جلوگیری  و  پیگیری  نظارت،  زمینه 
کلیه  فراهم می کند. همچنین رصد  را  خطا 
خطاهای اعالم شده به شکل روزانه و انجام 
مداخله در موارد تکرار خطا نیز امکان پذیر 

خواهد شد.
وقایع ۲۸  از  بروز هر یک  اینکه  بیان  با  وی 
گانه نیازمند واکنش سریع و نقش بارز اجرایی 
ریشه ای  تحلیل  و  دانشگاه ها  درمان  معاونت 
توجه  و  خطاها  پیگیری  گفت:  است  وقایع 
انجام تحلیل ریشه ای خطاهای ها  به  جدی 
ثبت شده در سامانه از جمله مطالبات اصلی 

ما از دانشگاه ها است.
امور  اعتباربخشی  و  نظارت  اداره  مدیرکل 
درمان در خصوص انجام بازدیدهای نظارتی 
درمان  بر  نظارت  کارشناسان  و  رؤسا  توسط 
جراحی  مراکز  از  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
این  در  بازدید   ۲۰۰ از  بیش  گفت:  محدود 
ارزیابی  آنها  در  که  گرفته  صورت  زمینه 
رعایت  و  بیمار  ایمنی  مجاز،  جراحی  اعمال 
پروتکل های درمانی و دارویی پرخطر از نکات 

حائز اهمیت بوده است.
اعتباربخشی  خصوص  در  وی 
راه  نقشه  چهارم،  نسل  گفت: 
است.  درمانی  سیستم  ارتقای 
زیادی  اقدامات  زمینه  این  در 
آموزش های  و  گرفته  صورت 
پیشرفته ای به ارزیابان حرفه ای 
در  همچنین  است.  شده  ارائه 
به  نیز  اعتباربخشی  سامانه 
و  اطالعات  مستمر  صورت 

آموزش های الزم داده می شود.
ماه  آذر  از  کرد:  اعالم  عسگری 
سال جاری برنامه اعتباربخشی 
مشارکت  با  بیمارستان   ۱۰۵۰
دانشگاه ها آغاز و صدور تدریجی 

تا  امیدواریم  و  می شود.  انجام  گواهینامه ها 
گواهی  تمامی  جاری  سال  ماه  اسفند  پایان 
این  ارزیابی های  اساس  بر  جدید  نامه های 

نسل صادر خواهد شد.
وی افزود: اعتباربخشی مراکز جراحی محدود 
با انجام مطالعات بین المللی و بومی به مدت 
دو سال صورت گرفته و استانداردها و سنجه 
شده  تدوین  مراکز  این  بخشی  اعتبار  های 

است. 
امور  اعتباربخشی  و  نظارت  اداره  مدیرکل 
درمان در خصوص افزایش ظرفیت گردشگری 
سالمت و افزایش واحد پذیرش بیماران بین 

الملل در مراکز درمانی و همچنین شرکت های 
تسهیل گر خدمات گردشگری سالمت گفت: 
آئین نامه ها الزم تدوین، تصویب و ابالغ شده 
به  گردشگری سالمت  سامانه  همچنین  اند. 
جمع  خارجی،  بیماران  اسامی  ثبت  منظور 
کلیه  به  رسانی  اطالع  و  اطالعات  آوری 
دانشگاه ها و مراکز درمانی هدف طراحی شده 
و تعرفه های دریافتی از بیماران بین الملل در 
مراکز درمانی به تفکیک استان ها و مقایسه 
قرار  بررسی  مورد  منطقه  کشورهای  با   آن 

گرفته اند.
عسگری افزود: مجوز شرکت های تسهیلگر از 
طریق سامانه صدور پروانه ها صادر می گردد. 

شرکت  صد  از  بیش  تاکنون  اساس  این  بر 
صدور  سامانه  طریق  از  را  خود  تقاضای 
که  اند  کرده  ارسال  دانشگاه ها  به  پروانه ها 
صدور  حال  در  آنها  اصولی  موافقت  بسرعت 

است.
وی گفت: پیش نویس آئین نامه شرکت های 
این  تا  شده  تهیه  و  تدوین  آپ  استارت 
شرکت ها بتوانند به عنوان شرکت های تسهیل 
گر در امر گردشگری سالمت مشارکت کنند.

پروانه های  صدور  سامانه  پایان،  در  عسگری 
مؤسسات درمانی را نقطه عطفی در شفافیت، 
سرعت بخشی، عدالت و احترام به متقاضیان 

فعالیت در عرصه درمان کشور عنوان کرد.

فناوری  و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر 
محققان  گفت:  بنیادی  های  سلول 
رقبای  از  گرفتن  پیشی  با  ایرانی 
منطقه ای در رتبه نخست تولید علم 
قرار  منطقه  در  بنیادی  سلول های 

دارند.
 دکتر امیر علی حمیدیه با تاکید بر 
ضرورت توسعه پژوهش های کاربردی 
و محصول محور حوزه تحقیقات سلول 
روی  پیش  نیاز  گفت:  بنیادی  های 
مقایسه  و  بازساختی  پزشکی  صنعت 
در  پیشرو  کشورهای  وضعیت  با  آن 

به  محققان  توجه  ضرورت  حوزه  این 
نیازهای  رفع  برای  محصول  تولید 

حوزه سالمت را مشخص می کند.
این  نتایج  عمومی  درک  افزود:  وی 
پژوهش ها توسط عموم مردم فراتر از 
پژوهشی  مقاالت  و  علم  تولید  مساله 

است.
فناوری  و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر 
هایسلول های بنیادی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به 
اینکه در سیستم آموزش دانشگاهی 
به  توجه  جهان  پیشرفته  کشورهای 

ارتباط  توسعه  و  فناوری  علم،  تولید 
با دیگر صنایع به شکل جدی دنبال 
می شود اظهار داشت: درحال حاضر 
اهداف  کشور  های  دانشگاه  بیشتر 
می  دنبال  را  دوم  و  اول  های  نسل 

کنند. 
وی افزود: برای رشد و شکوفایی کشور 
فناورانه،  علم  تولید  موضوع  به  باید 
خلق ثروت و کارآفرینی در دانشگاه ها 
توجه شود. برای رشد و توسعه کشور 
و تحول باید این موضوع در دانشگاه 

های کشور نیز اجرایی شود.

رتبه نخست ایران در منطقه در تولید علم 
سلول های بنیادی نوشتار

با  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
اقدامات جدی اخیر وزارت بهداشت، 
وجود فساد و تخلف در حوزه دارو، 
روند کاهشی قابل مالحظه ای داشته 

است.
بازار  خصوص  در  حریرچی،  ایرج   
بازار  داشت:  اظهار  کشور،  دارویی 
 ۲۳ برابر   ،۹۷ سال  در  دارو  مصرف 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و از نظر 
میلیون   ۷۷۱ و  میلیارد   ۴۲ عددی 

عدد دارو بوده است.
این  اینکه،  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
برای افراد  حجم ریالی عظیم قاعدتاً 
و  حجیم  بازار  متخلف،  و  سودجو 
جذابی است، افزود: دشمنان خارجی 
به  داخلی  معاند  گروههای  بعضی  و 
طور خاص اخالل در بازار دارویی و 
ایجاد فساد و تخلف در آن را در چهار 
هدف  مشخص  طور  به  گذشته  دهه 

گیری کرده اند.
تصریح  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
حوزه  در  تخلف  و  فساد  وجود  کرد: 
با  ولی  نیست،  کتمان  قابل  دارو 
اطمینان می توان گفت که اوالً فساد 
حوزه های  به  نسبت  حوزه  این  در 
دیگر کمتر است، ثانیاً روند کاهشی 

اخیر  اقدامات جدی  با  قابل مالحظه 
وزارت بهداشت به وجود آمده است.

با  مقابله  روند  این  افزود:  حریرچی 
فساد و تخلف در کل زنجیره توزیع 
و فروش دارو هم به صورت پیشگیرانه 
و  فساد  تخلف،  از  جلوگیری  نیز  و 
برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین 
با شدت بسیار بیشتر در حال انجام 

است.
وی در ادمه خاطرنشان کرد: وزارت 
نظارتی  نهادهای  با  همراه  بهداشت 
و  تولید  بر  نظارت  مسئولیت  دیگر، 
داروخانه   ۱۲۰۰۰ در  دارو  عرضه 
سرپایی و ۱۰۰۰ داروخانه بیمارستانی 
را دارد و در موضوع قاچاق و بعد از 
تحویل دارو به بیمار عمدتاً نهادهای 
انجام  را  اقدامات الزم  نظارتی دیگر، 

می دهند.
بهداشت  وزارت  حریرچی،  گفته  به 
ارسال  اخیراً  که  نامه ای  مطابق 
اقدامات  و  همکاری  از  است،  شده 
نیروی  نظیر  دیگر  سازمانهای 
انتظامی، قوه قضائیه، سازمان تعزیرات 
حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال با 
سالمت  حوزه  تولیت  با  هماهنگی 

استقبال می کند.

وجود فساد در بازار دارو 
قابل کتمان نیست گزارش

چاپخانه گل آذین
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