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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی:

ارتش و سپاه در اوج 
همبستگی هستند

جنگ اقتصادی آمریکا نتوانسته 
روندروبه رشداقتصاد ایران را 

متوقف کند
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور گفــت: جنــگ اقتصــادی بــی ســابقه 
دولــت آمریــکا علیــه ایــران اســامی، علیرغــم تأثیــرات منفــی بــر 

2اقتصــاد کشــور نتوانســته رونــد رو بــه رشــد ...

حمایت ویژه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از نخبه های 

3دانشگاهی

ضرورت شفاف سازی و جلب اعتماد 
4عمومی در میان مردم

دکتر محسنی بندپی :

ظرفیت نیروی انسانی خالق 
جهت دستیابی به توسعه به کار 

گرفته شود

راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا 
ترکیبی از عشق و حماسه است

 »علــی ربیعــی«  در مراســم افتتــاح نمایشــگاه »مــوج 
عشــق« منتخــب عکس هــای رســانه ها از پیــاده روی ...

2

ارز بیش از ۹۵ درصد پتروشیمی ها 
به کشور بازمی گردد

وزیــر نفــت گفت:بــه  عنــوان کســی کــه از طــرف رئیس جمهور 
مســئول کنترل نحــوه بازگشــت ارز شــرکت های ....

3

مهمترین ماموریت آموزش و پرورش 
تقویت فرایند یادگیری است

ــر شــتاب  ــای پ ــی در دنی ــت: وقت ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــک ... ــی ی ــدارد یعن ــر را ن ــه ای کنــش موث ــروز جامع ام

4

ورزشی 6

شرایط انتخابات در ۱۰فدراسیون
ــه شــرایط  ــا اشــاره ب مدیــرکل دفتــر امــور مشــترک فدراســیون ها ب
ــرای برگــزاری مجمــع انتخاباتــی تاکیــد کــرد کــه  ۱۰ فدراســیون ب

ــزار می شــود. ــا امســال برگ ــال قطع ــات فدراســیون والیب انتخاب
ــی  ــه فدراســیون های ســیدمحمد شــروین اســبقیان ضمــن اشــاره ب

ــات هســتند، تاکیــد کــرد کــه .... ــت برگــزاری انتخاب کــه در نوب
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»دونالد ترامپ« اعمال تعرفه ها را به عنوان 
ابزاری جهت مذاکره و راهی قدرتمند برای 
متحده  ایاالت  به  ها  شرکت  بازگرداندن 
استراتژی  این  اما  کند،  می  توجیه  امریکا 

با شکست مواجه خواهد شد.
سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله 
ای با قلم »دانیل دی مارتینو« منتشر نموده 
که در آن نویسنده معتقد است استراتژی 
اعمال تعرفه علیه چین با شکست مواجه 

خواهد شد.
متن کامل مقاله در ادامه آمده است.

ها  رسانه  اخیر  های  زنی  گمانه  وجود  با 
در مورد آتش بس جنگ تجاری با چین، 
تعرفه های ایاالت متحده امریکا در کمتر 
از یک ماه دیگر علیه چین افزایش یافته و 
اعمال می شود. واقعیت این است که تاش 
»دونالد ترامپ« جهت افزایش تعرفه علیه 
چین بی فایده است، زیرا اهداف واشنگتن 
این  واقع،  در  ساخت.  نخواهد  برآورده  را 
استراتژی فقط به آمریکایی ها آسیب می 
رساند  زیرا جنگ تجاری که با چین در راه 
است، باعث از بین رفتن یک میلیون شغل 

در امریکا تا سال ۲۰۲۰ می شود.
باید گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ 
نمی تواند به تنهایی روش چین را تغییر 
دهد و رکود ناشی از جنگ تجاری با چین 
 ۲۰۲۰ انتخابات  در  وی  شکست  باعث 
برنامه  به  ترامپ  بنابراین،  شد.  خواهد 
با  تجاری  جنگ  باید  او  دارد.  نیاز  بهتری 
چین را خاتمه دهد و در ازای فشار بیشتر 
متحدین  بر  را  خود  های  تعرفه  چین،  بر 

آمریکا کاهش دهد.
آمریکایی  کارگران  که  نیست  شکی  هیچ 
در حال حاضر خیلی بهتر از زمان ریاست 
و  کار  او  پیشینیان  و  اوباما  جمهوری 
پیشرفت می کنند. در حقیقت، دستمزدها 
سریعتر در حال رشد هستند و نرخ بیکاری 
که  گفت  باید  اما  است.  یافته  کاهش  نیز 
است،  شدن  کند  حال  در  آمریکا  اقتصاد 
و  است  ثبات  بی  ای  فزاینده  بطور  بورس 
برای  دهنده  هشدار  عائم  گرفتن  نادیده 

رکود اقتصادی امریکا غیرممکن است.
در حقیقت باید گفت تعرفه ها باعث کند 
شدن اقتصاد امریکا شده اند. بعاوه، چین 
شریک اصلی تجارت آمریکاست و واشنگتن 
با اعمال تعرفه های سنگین بر کاالهایی که 
از آن وارد می کند – افزایش تعرفه از ۵ 

به  – سیلی محکمی  تا ۲۵ درصد  درصد 
پکن زده است.

الزم به ذکر است که ترامپ به چین کفایت 
هند  از  واردات  از  درصد   ۱۴ بر  و  نکرده 
این،  بر  عاوه  است.  نموده  تعیین  تعرفه 
ماشین  واردات  بر  واشنگتن  های  تعرفه 
لباسشویی و آلومینیوم و فوالد - کاالهایی 
تاثیر   – اروپا وارد می کند  اتحادیه  از  که 

بیشتری می گذارد.
در  ترامپ  منطق  که  است  ذکر  به  الزم 
مورد اعمال تعرفه بر چین غیر قابل درک 
است. او سعی می کند چینی ها را متهم 
مالکیت  دزدی  مانند  اقداماتی  اعمال  به 
معنوی آمریکا و جاسوسی از آمریکایی ها 
برای اهداف تجاری و سیاسی کند. اما چرا 
تعرفه  اروپا  اتحادیه  مانند  متحدینی  علیه 

اعمال می شود؟
در پاسخ باید گفت که ترامپ تعرفه ها را 
به عنوان ابزاری جهت مذاکره و وادار کردن 
های  تعرفه  کاهش  برای  کشورها  دیگر 
خود و همچنین به عنوان راهی قدرتمند 
برای بازگشت شرکت ها به ایاالت متحده 
استراتژی  این  اما  کند،  می  توجیه  امریکا 
خواهد  مواجه  با شکست  مورد  دو  هر  در 
شد. زیرا چین، اتحادیه اروپا و هند نه تنها 
تعرفه های خود را کاهش نداده بلکه آنها را 

افزایش داده اند.
مشاغل  وی  تجاری  جنگ  این  بر  عاوه 
برد  بین می  از  را  فوالد  با صنعت  مرتبط 
و برای آمریکایی ها به علت افزایش قیمت 
این  دارد.  بر  در  هزینه  دالر  میلیاردها  ها 
در حالی است که چین تکان نمی خورد 

به چه  مذاکرات  نیست  مهم  پکن  برای  و 
پایگاه  پکن  حقیقت،  در  میرود.  سمتی 
انتخاباتی ترامپ را با تعرفه ها هدف قرار 
داده است. بنابراین رئیس جمهور انتخابات 
با  دموکرات  یک  نفع  به  را   ۲۰۲۰ سال 
دست  از  چین  به  نسبت  تر  نرم  موضع 

خواهد داد.
ترامپ برای حفظ شکوفایی اقتصاد امریکا و 
بهبود فرصت های انتخاب مجدد خود، باید 
مسیر را تغییر دهد. یعنی تعرفه هایی که 
وی علیه چین تحمیل کرده است را کاهش 
دهد. آمریکا همچنین باید تعرفه های خود 
بر کاالهای وارداتی از متحدین اصلی خود 
از جمله استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، هند، 
طرح  این  دهد.  کاهش  را  دیگران  و  ژاپن 
شانس بهتری برای تغییر رفتار چین دارد و 
باعث می شود که آمریکایی ها از وضعیت 

بهتری برخوردار شوند.
رفع تعرفه های تحمیل شده علیه چین به 
تنهایی می تواند نرخ بیکاری در آمریکا را 
تا پایان سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۳ درصد 
مورد  در  کار  همان  انجام  و  دهد  کاهش 
آمریکا  اقتصاد  تواند  می  آمریکا  متحدین 
گفت  باید  کند.  تقویت  بیشتر  حتی  را 
با  امریکا  توسط  متحد  جبهه  ایجاد  که 
چین  تجاری  اقدامات  برابر  در  متحدانش 
حل  راه  تنها  بود.  نخواهد  سریع  یا  آسان 

خاتمه جنگ تجاری با چین است.
در نهایت باید گفت که پایان دادن به جنگ 
کمک  آمریکا  اقتصاد  به  چین  با  تجاری 
کرده و می تواند  باعث پیروزی مجدد او در 

انتخابات ۲۰۲۰ شود.

نشنال اینترست بررسی کرد؛
رکود ناشی از جنگ تجاری با چین باعث شکست 

ترامپ در انتخابات می شود

مجلس نمایندگان انگلیس کلیات خروج این کشور از اتحادیه اروپا را که طی 
چند سال گذشته چالش ساز شده بود، تصویب کرد.

 نمایندگان مجلس انگلیس با ۳۲۹ رأی موافق در برابر ۲۹۹ رأی مخالف، 
کلیات الیحه ی توافق نامه ی برگزیت  را تأیید کردند.

براین اساس انتظار می رود که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس با 
چالش کمتری برای خروج از اتحادیه اروپا مواجه باشد.

با این حال و با وجود تصویب اولیه توافق خروج از اتحادیه اروپا، اما نمایندگان 
پارلمان انگلیس جدول زمانی ارائه شده توسط بوریس جانسون را رد کردند 
و در همین ارتباط نیز جرمی کوربین از نخست وزیر خواست تا جدول زمان 

بندی فرایند خروج را با نمایندگان هماهنگ کند.
اجرای  بزرگ  چالش  اروپا  اتحادیه  از  خروج  زمان  همچنان  اساس  براین 
برگزیت است و در حالی که بوریس جانسون بر خروج سریع از اتحادیه اروپا 
تاکید دارد، اما نمایندگان پارلمان با زمان بندی او برای خروج از اتحادیه 

اروپا موافق نیستند.
در این شرایط با عدم تصویب زمان بندی ارائه شده برای خروج از اتحادیه 
خاف  بر  اکتبر   ۳۱ تاریخ  تا  کشور  این  خروج  انگلیس،  پارلمان  در  اروپا 

درخواست نخست وزیر، اما انجام نخواهد گرفت.

 از سوی پارلمان انگلیس؛

الیحه خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا سرانجام تصویب شد

 رضا رحمانی :

 احمد میدری :

نشریه اتفاق روز از 
استانهای البرز- قزوین- 
زنجان و کردستان نماینده 

فعال می پذیرد

شماره تماس : ۰۹۱26۹662۱4

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید

@etefagherooz

www.etefagherooz.ir

کاخ کرملین اعام کرد که والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه بشار اسد همتای سوری خود را در 
درباره سوریه  ترکیه  و  روسیه  توافق  مفاد  جریان 

قرار داده است.
به نقل از روسیا الیوم، کاخ کرملین اعام کرد که 
اسد  بشار  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر 
همتای سوری خود را در جریان مفاد توافق روسیه 

و ترکیه درباره سوریه قرار داده است.
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی رسمی کرملین سه 
شنبه شب اعام کرد که پوتین با همتای سوری 
خود تلفنی گفتگو کرده و وی را در جریان نتایج 
جمهور  رئیس  اردوغان  طیب  رجب  با  دیدارش 
در  که  تفاهمی  یادداشت  اساسی  مفاد  و  ترکیه 

نتیجه این مذاکرات حاصل شد، قرار داد.
اعام  سوریه  جمهوری  ریاست  حال،  همین  در 
کرد که بشار اسد در گفتگوی تلفنی با پوتین بر 
به خاک سوریه  تهاجم  با هرگونه  کامل  مخالفت 

تاکید کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری سوریه آمده است: در 
تماس تلفنی بین روسای جمهور به اوضاع شمال 
سوریه پرداخته شد و پوتین بر وحدت و تمامیت 
ارضی سوریه تاکید کرد و گفت که هرگونه توافق 
اشکال  تمام  با  مبارزه  بر  ترکیه  و  روسیه  بین 
تروریسم و هرگونه اقدامات جدایی طلبانه در خاک 

سوریه متمرکز خواهد بود.
گفتگوی  این  در  اسد  بشار  بیانیه،  این  اساس  بر 
تلفنی بر مخالفت کامل با هرگونه تهاجم به خاک 

سوریه تحت هر اسم یا بهانه ای تاکید کرد.
اینکه  بیان  با  همچنین  سوریه  جمهور  رئیس 
مسئولیت شرایط کنونی بر عهده صاحبان اهداف 
به  بازگشت مردم سوریه  بر  جدایی طلبانه است، 
مناطق خود برای جلوگیری از هرگونه تاش برای 

تغییر در ترکیب جمعیتی تاکید کرد.
بشار اسد در عین حال بر ادامه مبارزه با تروریسم 
با استفاده از تمام امکانات  و اشغال خاک سوریه 

مشروع تاکید کرد.

 پوتین بشار اسد را در جریان مفاد توافق روسیه و 
ترکیه قرار داد

وزیر دفاع آمریکا اعام کرده که هدف از خروج  نظامیان آمریکایی از سوریه، 
بازگرداندن آن ها به آمریکاست نه عراق.

به نقل از رویترز، »مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده 
سلطان عربستان اعام کرد که واشنگتن قصد دارد تا نظامیان آمریکایی را از 

سوریه به آمریکا بازگرداند و نه این که آن ها را در عراق نگه دارد.
به گفته اسپر هدف از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه بازگرداندن آن ها به 

خانه است و نه استقرار دائمی آن ها در عراق.
با این حال اگرچه وزیر دفاع آمریکا حضور بلند مدت نظامیان آمریکایی در 
عراق را رد کرده، اما این را نیز اعام نکرده که نظامیان آمریکایی تا چه زمانی 

در عراق باقی خواهند ماند.
پیش از این عراق اعام کرده بود که نظامیان آمریکایی که از سوریه خارج 
می شوند، مجوز استقرار دائم در عراق ندارند و حضور آن ها در عراق پس 

از سوریه تنها به عنوان بخشی از فرایند انتقال این نظامیان به آمریکاست.

آمریکا: نظامیان آمریکایی پس از 
سوریه در عراق نخواهند ماند



سیاسی
خبر

جنگ اقتصادی آمریکا نتوانسته روندروبه 
رشداقتصاد ایران را متوقف کند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جنگ اقتصادی بی سابقه دولت آمریکا 
علیه ایران اسالمی، علیرغم تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور نتوانسته روند 

رو به رشد اقتصاد را متوقف کند.
 محمود واعظی  در هشتمین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر 
وزارتی و حوزه ریاست سازمان ها و نهادهای دولتی، با بیان اینکه روند 
کشور به سمت توسعه و پیشرفت است، گفت: دولت انتقادهای سازنده را 
با جان و دل می پذیرد همانطور که در مقابل تخریب ها سکوت نخواهد 
کرد. خوشبختانه کارنامه دولت قابل قبول و دفاع است و ما مسئوالن باید 
امانت دار زحمات کارکنان خود باشیم که شبانه روز برای تحقق برنامه ها 

و وعده های دولت به مردم، تالش می کنند.
فروش  تحریم  اعمال  وجود  با  کشور  اداره  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
نفت ایران و کاهش درآمدهای کشور را یکی از دستاوردهای مهم دولت 
دانست و افزود: اگر روند طبیعی ادامه داشت و تحریم های بی سابقه با 
خروج آمریکا از برجام به کشور ما تحمیل نمی شد، برنامه ریزی ها بر 
این بود که میوه اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم در دولت دوازدهم 

چیده شود.
واعظی ضرورت ارتباط و تعامل گسترده تر با مردم را از طرف مدیران 
با  با مردم و تعامل  ارتباط بیشتر  افزود:  تاکید قرار داد و  دولتی مورد 
آحاد جامعه را در سفرهای پرتعداد وزرا و مسئوالن دولتی در دستور 
کار قرار داده و تاکید داشتیم که تعامل و ارتباط با مردم هیچوقت نباید 
قطع شود. رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کلید حل همه 
مشکالت کشور اعم از سیاسی و اقتصادی در داخل است، گفت: با کمک 
مردم و همبستگی مسئولین و همکاری نزدیک قوای سه گانه و نهادها از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه حدود ۲ سال از عمر این دولت باقی مانده، گفت: تالش 
همه ما باید این باشد که در این فرصت باقی مانده  مردم در عمل و در 
ذهن خود خاطره مثبتی از عملکرد دولت تدبیر و امید در طول ۸ سال 

داشته باشند تا این تفکر و اندیشه برای اداره کشور ادامه یابد.
دهیم  اجازه  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
جریان سازی های کاذب ذهن جامعه را مشوش کند، تأکید کرد: شفاف 
فساد، شایسته ساالری،  با  مبارزه  از حقوق شهروندی،  سازی، صیانت 
الکترونیک،  دولت  تحقق  اداری،  سالمت  ارتقای  خدمت،  میز  تشکیل 
حمایت از بخش خصوصی، تقویت اقتصاد دیجیتال و استفاده از فضای 
مجازی و شرکت های دانش بنیان و صرفه جویی از مهمترین شعارهای 

دولت و سیاست مورد توجه مدیران بوده که باید با قوت ادامه یابد.
از تالش همه دستگاه  قدردانی  با  نیز  ابتدای سخنان خود  در  واعظی 
ها برای خدمت رسانی به زائران اربعین حضرت سید الشهدا)ع( گفت: 
باشکوه شاهد مدیریت بسیار عالی  آیین مذهبی  این گردهمایی و  در 
استانداران، فرمانداران، شهرداران و همه دست اندرکاران بویژه در استان 
های خوزستان، کرمانشاه و ایالم بودیم که همبستگی ملی را به نمایش 

گذاشته و باعث غرور ملی شدند.

سپاه  و  ارتش  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
امروز نه تنها رقیب یکدیگر نیستند بلکه 

در اوج همبستگی و هم افزایی هستند.
تاسیس  سالروز  گرامی داشت  مراسم 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور 
موسوی  سیدعبدالرحیم  سرلشکر  امیر 
خانواده  از  تقدیر  و  ارتش  کل  فرمانده 
همچنین  و  آزادگان  و  جانبازان  شهدا، 
دفاعی  »فرهنگ  کتاب های  از  رونمایی 
تدابیر  و  رهنمودها  بر  مبتنی  ارتش 
فرماندهی معظم کل قوا«، »تبیین بیانیه 
گام دوم انقالب« و مستندهای تلویزیونی 
پای  »جای  »یونیفرم«،  ناتمام«،  »رویای 
درجه«  هشت  و  سی  »منفی  و  فرهاد« 
سرلشکر  شهید  »یادنامه  صوتی  کتاب  و 

خلبان عباس بابایی« برگزار شد.
مراسم  این  در  موسوی  سرلشکر  امیر 
ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی 
)ع(، گفت: همه باید بر روی چهار ارزش 
و  بایستیم  محکم  ارتش  شده   شناخته 

نگذاریم هرگز سست شود.
اینکه نقش سازمان عقیدتی  با بیان  وی 
سیاسی در الگو شدن ارتش بسیار تعیین 
کننده بود، گفت: می دانم که همه دل ها 
بنابراین  تا کربال است.  بین نجف  اکنون 
سال های  در  تا  شود  توفیق  امیدواریم 
نجف  فاصل  حد  روزی  چنین  در  آینده 
تا کربال به غبار قدم های زائران اباعبداهلل 
فرمانده  شویم.  متبرک  )ع(  الحسین 
کل ارتش ضمن تاکید بر حفظ اتحاد و 
نشان  خاطر  سپاه،  و  ارتش  بین  همدلی 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کرد: 
نه  امروز  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
اوج  بلکه در  نیستند  تنها رقیب یکدیگر 
همبستگی و هم افزایی هستند. رقیب ما، 
نظام  است  قرار  ما  است.  ما  »ماموریت« 
و کشور را حفظ کنیم و باید ببینیم که 
ایستاده ایم؛  ما کجا  و  ایستاده  نظام کجا 
این  ما  دغدغه  و  بدویم  نظام  دنبال  باید 
باشد که آیا از جهات مختلف برای حفظ 
یا  نظام به توانمندی های الزم رسیده ایم 

خیر؟
»انقالب،  موضوعات  موسوی  سرلشکر 
قوا«  فرماندهی معظم کل  و  ایران  نظام، 
و »تهدیدات در راس آن ها آمریکا و رژیم 
موضوع  دو  را  صهیونیستی«  منحوس 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  اصلی 
از  دفاع  ما  وظیفه  کرد:  تصریح  و  عنوان 
موضوع اول در برابر موضوع دوم است و 
چه  هر  فرمودند  امام)ره(   که  همانگونه 

فریاد دارید را باید بر سر آمریکا بکشید.
انقالب،  دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  با  وی 
در  رهبری  معظم  مقام  داشت:  اظهار 
موضوع  دو  بر  تأکید  با  انقالب  دوم  گام 
انقالبی گری و دمیدن روح امید در خود و 
دیگران عنوان فرمودند که »انقالبی گری« 
تفکیک ناپذیر  ابد  تا  اسالمی«  »نظام  از 
نظام  این  دیگری  عبارت  به  بود  خواهد 

و این مدیریت باید انقالبی بماند و شور 
ادامه  )عج(  عصر  امام  ظهور  تا  انقالبی 
داشته باشد. همه باید دست به دست هم 
بدهیم تا این روحیه در ارتش پایدار بماند.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نخستین 
و ریشه ای ترین جهاد، دمیدن روح امید 
در خود و دیگران و دور کردن ناامیدی و 
یاس از خود و دیگران است، تصریح کرد: 
همه باید برای ایجاد آرامش و امید در بین 
کارکنان ارتش، نیروهای مسلح و جامعه 

تالش کنند.
سرلشکر موسوی ادامه داد: تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی های مقام معظم رهبری از 
قبل و بعد از انقالب بسیار تاثیرگذار بود و 
واقعا وجود معظم له نعمت بزرگ خداوند 
از  بیش  که  است  زمین  کره  روی  امروز 
وجود  این  چقدر  و  ما شده  نصیب  همه 

مبارک جای شکر دارد.
وی با بیان اینکه در اوایل انقالب، دشمنان 
خواستند  می  دقیق  کتاب  و  حساب  با 
یک  در  ارتش  این  گفت:  نباشد،  ارتش 
کشوری مثل جمهوری اسالمی ایران که 
خود الگویی در تاریخ برای جهانیان است، 
به جایی رسیده که فرماندهی معظم کل 
قوا می خواهند از ارتش، »الگو« به جامعه 

معرفی کنند.
هنگامی  شد:  یادآور  ارتش  کل  فرمانده 
که مقام معظم رهبری در دیداری که به 
داشتیم  ایشان  با  فروردین   ۲۸ مناسبت 
کردن  معرفی  قابلیت  بر  مبنی  بیاناتی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران به ملت های 
بسیار شکرگزار  فرمودند،  عنوان  اسالمی 

شدم چرا که این همان معرفی الگو بود.
در  اینکه  بر  تاکید  با  موسوی  سرلشکر 
اسالمی  جمهوری  ارتش  شدن  الگو 
ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  ایران، 
نقش تعیین کننده و اصلی و اول را دارد، 
خاطرنشان کرد: ما باید شکر گزار خداوند 
منان باشیم و به روح بزرگ معمار کبیر 
درود  خمینی)ره(  امام  حضرت  انقالب 
بفرستیم و به خاطر وجود مبارک فرمانده 
معظم کل قوا شکرگزار باشیم که چنین 

سازمان پربرکتی را پایه گذاری کردند.
وی تاکید کرد: ارتش جمهوری اسالمی 

ایران همان سال ۵۸ برای دفاع از انقالب 
وارد میدان شد و به مرور زمان ارزش های 
انقالبی در ارتش پا گرفت و بخش قابل 
به  نیز  اتفاق  این  کننده  تعیین  و  توجه 
برکت تأسیس و حضور سازمان عقیدتی 
با  ارتش  فرمانده کل  بود.  ارتش  سیاسی 
تاکید بر اینکه همه باید دست به دست 
هم بدهیم که طرح های فرهنگی مصباح 
طرح های  گفت:  شود،  اجرایی  ارتش  در 
همه  برای  کاملی  حرف  تقریبا  مصباح 
نیازها در حوزه تعالی معنوی و بصیرتی 

است.
سرلشکر موسوی با بیان اینکه همه باید 
محوری،  معنویت  ارتقا  و  تحکیم  برای 
انضباط، سلسله مراتب و سالمت کارکنان 
نکنیم  فراموش  گفت:  کنیم،  کار  ارتش 
ارتش  شده   شناخته  ارزش   ۴ این  که 
باید روی آن بایستیم و نگذاریم  است و 
آسیب های  به  وی  شود.  سست  هرگز 
موجود در فضای مجازی اشاره کرد و از 
احکام  خصوص  در  تا  خواست  روحانیت 
کند  ورود  مجازی  فضای  حوزه  شرعی 
چرا که خیلی ها به احکام فضای مجازی 
آگاه نیستند و به همین دلیل بسیاری از 
افراد دچار مشکالت فراوانی در حوزه های 
شده اند.  خدمتی  و  خانوادگی  شخصی، 
ارتش  کارکنان  توجه  ارتش  کل  فرمانده 
و  توصیف  مطلوب  را  مذهبی  شعائر  به 
تصریح کرد: باید ابتکار، خالقیت و همت 
سمت  به  حداکثری  جذب  برای  خود 
مساجد را بکار بگیریم چرا که اگر از پیر 
تا جوان ما به سوی مساجد جذب شوند 
و آنجا را محل امن، تقویت روحیه و رفع 
بهتر  اجرای  و  ما  برای  ببینند،  مشکالت 
مفید خواهد  بسیار  مأموریت های محوله 
بود. سرلشکر موسوی با بیان اینکه سبک 
زندگی مد نظر مقام معظم رهبری  خیلی 
است، گفت:   واقع شده  مظلوم  در کشور 
مظعم  فرماندهی  نظر  مد  زندگی  سبک 
کل قوا کلید حل بسیاری از مشکالت ما و 
نردبان ارتقا در بسیاری از حوزه ها است که 
همه با برای اجرا و نهادینه شدن آن باید 
کار کنیم. همچنین حجت االسالم عباس 
عقیدتی  سازمان  رئیس  محمدحسنی، 

سیاسی ارتش نیز با بیان اینکه تمام هدف 
این سازمان ارتقاء معنویت محوری و توان 
رزمی کارکنان ارتش است گفت: سازمان 
عقیدتی سیاسی در خدمت ارتشی است 
ارتش در خدمت اسالم، قرآن و  این  که 

نظام و ارزش های اسالمی است.
وی با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش 
کل  معظم  فرماندهی  رهنمودهای  به 
چراغ  عنوان  به  آن ها  دادن  قرار  و  قوا 
افزود:  انقالب،  دوم  گام  مسیر  در  راه 
اکنون به مرحله ای رسیده ایم که ارتش 
جمهوری اسالمی ایران تبدیل به معنویت 
محورترین ارتش جهان شده است.   در 
دفتر  رئیس  سه دهی،  سردار  ادامه 
ارتباطات نیروهای مسلح با اشاره به نقش 
 ۴۰ در  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان 
سال گذشته از عمر انقالب اسالمی گفت: 
ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  امروز  اگر 
در نگاه بلند رهبر معظم انقالب و مردم 
شریفمان به جایگاه واالی ارتش انقالبی، 
معنویت محور و حزب اهلل مزین و توفقیات 
از  ناشی  است،  کرده  کسب  متعددی 
کارکرد عقیدتی سیاسی  و ارتش والیی 
و همکاری بی بدیل مجموعه فرماندهان 

با آهنگ معنویت اسالمی است.
وی ادامه داد: اکنون به سطحی از قدرت 
های  گزینه  تمام  که  ایم  رسیده  دفاعی 
روی میز دشمن به زباله دان تاریخ ریخته 
شده است. دشمن حتی جرات رویارویی 
این  ندارد.  را هم  ایران اسالمی  با قدرت 
بازدارنگی ناشی از تدابیر والیت فقیه در 
۴ دهه گذشته برای نیروهای مسلح است 

که به منصه ظهور رسیده است.
حبیب اهلل  دریادار  امیر  مراسم  این  در 
هماهنگ  معاون  و  ستاد  رئیس  سیاری 
علیرضا  سرتیپ  امیر  ارتش،  کننده 
صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی 
خانزادی  حسین  دریادار  امیر  ارتش، 
فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر سرتیپ 
نیروی  فرمانده  جانشین  نعمتی  نوذر 
سید  خلبان  سرتیپ  امیر  ارتش،  زمینی 
هوایی  نیروی  جانشین  واحدی  حمید 
ارتش و سایر فرماندهان و مسئوالن عالی 

رتبه ارتش حضور داشتند.

ارتش و سپاه در اوج همبستگی هستند
خبر

راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا 
ترکیبی از عشق و حماسه است

سخنگوی دولت عکاسی مستند را نوعی جامعه شناسی و انسان شناسی 
بدون روتوش عنوان کرد و گفت: راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا 

ترکیبی از عشق و حماسه است.
افتتاح نمایشگاه »موج عشق« منتخب   »علی ربیعی«  در مراسم 
عکس های رسانه ها از پیاده روی اربعین اظهار داشت: تصویر و زبان 
هنر یکی از موثرترین راه های انعکاس پیام جهانی اربعین است که 
هم بازتاب احساس و عواطف مردم به وجود حضرت سیدالشهداء )ع( 
است و هم نماد تداوم نهضت عاشورا با محوریت حماسه و مقاومت 

و ایثار.
وی با اشاره به اثرگذاری عکس های نمایشگاه گفت: راهپیمایی اربعین 
در امتداد عاشورا ترکیبی از عشق و حماسه است و مردم از سراسر 
به  را  به ساحت قدسی سیدالشهداء خود  ارادت  برای عرض  جهان 

کربال می رسانند.
اربعین امروز  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: راهپیمایی میلیونی 
مدیون امواج عشق و هنر مردمانی است که رمز ماندگاری تابلوی 

بی نظیر جدال حق و باطل در عاشورا را دریافته اند.
و  شبیه خوانی  تعزیه،  پرده خوانی،  نوحه خوانی،  اینکه  بیان  با  وی 
مداحی هنرهایی هستند که بواسطه ارتباط با مفهوم عاشورا، ماندگار 
شده اند، عکاسی را روایتی جهانی برای ثبت و جاودانگی زندگی و 
زمانه مردمانی دانست که قرن ها پس از عاشورا نیز همچنان از چشمه 

جوشان عاشورا الهام می گیرند.
ربیعی عکاسی مستند را نوعی جامعه شناسی و انسان شناسی بدون 
روتوش عنوان کرد و اظهار داشت: هر هنری که خود را در دستگاه 

عاشورا تعریف کند هرگز کهنه نخواهد شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  معاون  از  همچنین  وی 
خواست عکس های مردمی از راهپیمایی اربعین هم طی فراخوانی 

جمع آوری و در نمایشگاهی به معرض دید عموم گذاشته شود.
این  نگارش  با  نیز  را  نمایشگاه  این  یادبود  تابلوی  دولت  سخنگوی 
جمالت امضا کرد: »ترکیبی از عشق به حسین )ع(، هنر عکاسی و 
امواج عشق انسانی… لحظه های تاریخی اینچنین به یادها می مانند.«

افزایش غنی سازی می تواند اقدام 
مناسبی برای »گام چهارم« باشد

کارشناس مسائل بین الملل گفت: افزایش درصد غنی سازی می تواند 
به عنوان گام چهارم ایران برای کاهش تعهدات اعالم شود.

عبدالرضا فرجی راد کارشناس مسائل بین الملل،   درباره گام چهارم 
هرچند  گفت:  برجام  قالب  در  خود  تعهدات  کاهش  برای  ایران 
پیش بینی آنکه ایران برای گام چهارم چه عملی را انجام خواهد داد 
اینکه در گام سوم،  با نگاهی به روند طی شده و  سخت است ولی 
افزایش  اقداماتی زد،  کشورمان در حوزه تحقیق و توسعه دست به 
درصد غنی سازی محتمل ترین گزینه برای چهارمین مرحله از کاهش 

تعهدات در ذیل برجام است.
وی افزود: ایران در حال حاضر کامال اصولی و گام به گام عمل کرده 
و با فاصله مناسبی که میان کاهش تعهدات قرار داد، عمال به افکار 
عمومی جهان این موضوع را نشان داد که این فرصت  را به طرف های 
اروپایی برای اجرای تعهدات داده و عدم عمل به این تعهدات باعث 

اقدام متقابل از سوی کشورمان شده است.
در  ایران  نمی رسد  به نظر  کرد:  تصریح  بین الملل  مسائل  کارشناس 
که  ولی مسیری  کند  ورود  به غنی سازی ۲۰ درصد  مرحله چهارم 
نیز خواهد رساند.  فاز ۲۰ درصد  به  را  ما  بوده،   درنهایت  رو  پیش 
بی عملی که از سوی اروپایی ها شاهدیم، درنهایت منجر به آن می 
شود تا کشورمان وارد غنی سازی با درصد باالتر شود ولی این گام ها را 

به گونه ای انجام نمی دهد که باعث ایجاد اقدامات تنبیهی شود.
اتفاق  نیویورک  به  جمهور  رئیس  سفر  در  هرچند  افزود:  فرجی راد 
خاصی نیافتاد ولی باید بگویم گام هایی که ایران برداشته باعث شده 
است طرف های اروپایی فعال شده و به خصوص امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه برای حصول یک توافق برای کاهش تنش تالش زیادی 

صورت بدهد.
در  نیز  سانتریفیوژها  نوع  در  تغییر  البته  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزی های مسئوالن برای کاهش تعهدات دیده شده و آنچه در 
گام سوم مشاهده کردیم در همین راستا بوده است، گفت: باید بگویم 
زمانی که دستگاه های جدید با تکنولوژی باال نصب شوند،   طبیعتا 

درصد غنی سازی نیز باال خواهد رفت.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: عدم اجرای تعهدات اروپایی ها 

ایران را در مسیر برداشتن چنین گامی نیز قرار خواهد داد.

سعودی ها و آمریکا نتوانستند در 
راهپیمایی اربعین اثرگذار باشند

برخی  با  عربستان  و  آمریکا  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
ایران و عراق که دارای عمق تاریخی است  ترفندها نتوانسته اند بر روابط 

تأثیرگذار باشند و یا از حضور مردم در راهپیمایی اربعین بکاهند.
عالء الدین بروجردی با اشاره به توطئه های عربستان و آمریکا در ناآرامی 
های عراق گفت: سیاست آمریکا در عراق اشغالگری بود. تالش داشتند عراق 
را تبدیل به یکی از ایالت های آمریکا کنند اما جمهوری اسالمی ایران در 
کنار ملت و دولت عراق، آمریکا را شکست داد و همچنان به حمایت های 

خود از ملت و دولت عراق ادامه خواهد داد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: در مدتی که داعش در عراق حضور 
فعال و تأثیرگذار داشت، جمهوری اسالمی به اتفاق دولت عراق، سوریه و 

روسیه اتاق عملیات مشترکی در بغداد و دمشق تشکیل داد.
وی تصریح کرد: آمریکا و عربستان با برخی ترفندها نتوانسته اند بر روابط 
ایران و عراق که دارای عمق تاریخی است تأثیرگذار باشند و یا از حضور 

مردم در راهپیمایی اربعین بکاهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عربستان و 
آمریکا از مجموعه سیاست های ایران در عراق و سوریه عصبانی هستند و 

دست به مقابله نظامی، تبلیغاتی و سیاسی زده اند.
وی با اشاره به حضور حشدالشعبی و موکب داران اربعین و همچنین مقتدا 
آمریکا و  با مقام معظم رهبری گفت:  آنها  بیت رهبری و دیدار  صدر در 
اینکه آیت اهلل خامنه ای  از  و  ناخرسند هستند  این دیدارها  از  عربستان 
در عراق و منطقه دارای جایگاه ویژه ای است، عصبانی می باشند اما این 

عصبانیت راه به جایی نخواهد برد.
اخیر  دیدارهای  و  ایران  اقدامات  مجموعه  اظهارداشت:  بروجردی 
تر شدن  عمیق  موجب  مقتدا صدر  و  اربعین  داران  موکب  حشدالشعبی، 

ارتباطات ایران و عراق شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: عربستان تالش داشت مقتداصدر 
را به سمت خود جذب کند و حضور ایشان در بیت رهبری بسیار مهم بود.
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ضمن  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
عراق  مردم  شایسته  میزبانی  از  قدردانی 
به زائرین اربعین حسینی،گفت: راهپیمایی 
برابر  در  را  اسالمی  امت  وحدت  اربعین، 

دشمنان به نمایش گذاشت.
جهانی  عظیم  کنگره  برگزاری  پی  در   
آرامش،  و  امنیت  در  حسینی  اربعین 
کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد  سرلشکر 
سپهبد  به  پیامی  در  مسلح  نیروهای 
مشترک  ستاد  رئیس  الغانمی«  »عثمان 
ارتش عراق، از مجاهدت ها و تالش های 
همه جانبه نیروهای مسلح، ملت، دولت و 
میزبانی  در  عراق  معظم  مرجعیت  اهتمام 
شایسته و خدمت رسانی به زائرین اربعین  

قدردانی کرد.
متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بن  علی  علی  و  الحسین  علی  السالم 
علی  و  الحسین  اوالد  علی  و  الحسین 

اصحاب الحسین
رئیس ستاد مشترک ارتش کشور دوست و 

برادر عراق سپهبد عثمان الغانمی
سالم علیکم و رحمة اهلل؛

برگزاری آیین شکوهمند و حماسی پیاده 
روی و مراسم اربعین سید شهیدان و سرور 
)ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت  آزادگان 

حضور  با  نظیر،  کم  آرامش  و  امنیت  در 
مختلف،  کشورهای  از  زائر  میلیون ها 
قدرت های  شیطانی  خواست  برخالف 
به ویژه رژیم  سلطه گر و ضد اسالم عزیز، 
و  منطقه ای  متحدان  و  آمریکا  تروریستی 
فرامنطقه ای آن که این روزها در تالش و 
طراحی جدید برای ایجاد تفرقه و تزلزل در 
کشورهای اسالمی منطقه هستند، بار دیگر 
وحدت، قدرت و بصیرت امت اسالمی را در 
برابر دشمنان پیامبر اعظم )ص( و اهل بیت 

عصمت و طهارت )ع( به نمایش گذاشت.
کنگره عظیم جهانی اربعین با شور و شعور 
اقتدار،  مظهر  حسینی،  دلدادگان  خیل 
قدرت  نمایش  مسلمین،  اخوت  و  اتحاد 
عاشوراییان معاصر و نشانه اراده و ظرفیت 
تشنه  و  حقیقت  مشتاق  بشری  جوامع 
معنویت برای مجاهدت و حرکت به سمت 
آمادگی  و  اسالمی  نوین  تمدن  تشکیل 
در  عظمی  والیت  خورشید  طلوع  برای 
عصر ظهور، تحت آموزه های قیام حضرت 

اباعبداهلل الحسین )ع( است.
و  شگرف  نمایی  قدرت  این  شک  بی 
و  الهی  خفیه  الطاف  محصول  معجزگون، 
و  )ع(  سیدالشهدا  حضرت  خاصه  عنایات 
مجاهدت ها و نقش آفرینی های سترگ و 
ماندگار دولت و ملت عراق است که تجلیل 
و سپاس از آن شکر به درگاه الهی محسوب 

می شود.
در این رهگذر بر خود وظیفه می دانم به 
نمایندگی از مردم و باالخص آحاد نیروهای 
ابراز  با  ایران،  اسالمی  جمهوری  مسلح 
همکاری های  و  همت  از  تشکر  و  ارادت 
مرجعیت  اهتمام  از  جنابعالی،  همه جانبه 
موکب  برادر،  دولت  ملت شریف،   ، معظم 
داران مکرم و آحاد نیروهای مسلح و حشد 
الشعبی شجاع عراق که بسترهای برگزاری 
و ثبت این آیین حماسی و پدیده بی نظیر 
و استثنایی تاریخی را با میزبانی شایسته 
بسیج  و مستحکم،  پایدار  امنیت  تامین  و 
عمومی در خدمت رسانی به زائران حسینی 
پذیرایی،  اسکان،  مختلف  عرصه های  در 
حمل و نقل، بهداشت و درمان و سرعت و 
سهولت در هرگونه عملیات امدادی فراهم 

آوردند، قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
جاذبه  خداوندی،  فضل  به  است  پرواضح 
و  قدرت  با  اربعین  و  حسینی  مغناطیس 
بسیج کنندگی خود در آینده ای نه چندان 
را در  الحسین یجمعنا«  ندای »حب  دور، 
با  و  کرده  انداز  طنین  عالم  نقاط  اقصی 
این  حول  حق طلب  انسان های  گردآوری 
حقیقت ناب، فروپاشی امپراطوری زر و زور 
و زمینه رهایی  را رقم خواهد زد  تزویر  و 
برقراری  و  مستکبرین  سلطه  از  بشریت 
دولت  لوای  تحت  مستضعفین  حاکمیت 
کریمه مهدوی و تحقق وعده قرآنی، قرار 

خواهد داد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی ایران
سرلشکر پاسدار محمد باقری

مراسم اربعین، وحدت امت اسالمی را در برابر دشمن به نمایش گذاشت
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اقتصاد
اخبار

عرضه فرآورده های اصلی نفت در 
بورس

مانند  نفت  اصلی  فرآورده های  تمامی  انرژی گفت:  بورس  مدیرعامل 
بنزین، گازوئیل، نفت سفید و غیره در بورس انرژی عرضه می شود.

علی حسینی گفت: با هماهنگی خوبی که با سه شرکت اصلی تابعه 
وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده است، مجموعه ای 
از فرآورده های نفتی در بورس انرژی عرضه و خریداران صادراتی نیز 

تاکنون استقبال خوبی از این عرضه ها داشته اند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش حجم این عرضه در بورس گفت: برای 
از سوی شرکت  ال. پی. جی که در گذشته فقط  یا  مایع  مثال گاز 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی عرضه می شد، از این به بعد 
شرکت ملی گاز ایران نیز ال. پی. جی خود را از طریق بورس عرضه 

خواهد کرد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران اضافه کرد: هفته آینده ۱۳ هزار تن گاز 

مایع از طرف شرکت ملی گاز در بورس عرضه می شود.
وی تصریح کرد: همچنین در گذشته گازوئیل از طریق شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در بورس عرضه می شد، اما با 
توجه به استقبالی که شکل گرفت و دستوری که وزیر نفت صادر کرد، 
ایران به زودی برای مقاصد  گازوئیل نیز از طریق شرکت ملی نفت 
دریایی از مسیر بورس عرضه خواهد شد تا هم خریدارانی که مایل 
به تحویل دریایی هستند بتوانند از این فرصت استفاده کنند و هم به 
لحاظ حجم عرضه ها بتوان توسعه های خوبی در این بازار انجام داد. 
باید  داد: همانطور که خریداران عالقه مند هستند،  توضیح  حسینی 
بتوانند در بورس و در یک محیط شفاف خرید خود را انجام دهند؛ 
برای حفظ حقوق کشور و عرضه کنندگان نیز باید راهکارهای مناسبی 
داشت. به همین دلیل در مقررات بورس این مهم به درستی پیش بینی 
شده که خریداران برای اینکه در رقابت شرکت و بعدها بتوانند تعهدات 
خود را انجام دهند، باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت واریز کنند.

وی فرآورده های نفتی را مربوط به تمام ملت ایران دانست و افزود: 
بنابراین  فرآورده ها صیانت کنند،  این  از  اساس، همه موظفند  براین 

ضرورت دارد در مقررات از خریداران نیز پیش پرداخت گرفته شود.
مدیرعامل بورس انرژی ایران دریافت پیش پرداخت را امری درست، 
قانونی و در جهت حمایت و صیانت از حقوق مردم و دولت عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: باید این باور را بین تصمیم گیران، مردم و رسانه ها 
ایجاد کرد که عرضه هایی که از طریق بورس انجام می شود با توجه به 
رقابتی بودن و شفافیت، منافع مردم و کشور را بیشتر تامین می کند.

حسینی گفت: این موضوع همچنین کمک خواهد کرد تا به تدریج هم 
خریداران بیشتری به این جرگه ملحق شوند و هم عرضه کنندگان که 
اغلب دولتی هستند و گاهی کارها را به کندی پیش می برند، سعی 
کنند سرعت بیشتری به کارها دهند؛ از اینرو مهمترین مانع در این 

مسیر »ذهنی« است تا اینکه »عملیاتی و تکنیکی« باشد.

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
این  سوی  از  ویژه  طرحی  قالب  در 
نخبگان  جذب  برنامه  وزارتخانه، 
دانشگاهی در واحدهای بزرگ صنعتی 

کشور به زودی عملیاتی می شود.
اقتصاد  جلسه  در  رحمانی  رضا   
مقاومتی این وزارتخانه گفت: در قالب 
صنعت،  وزارت  سوی  از  ویژه  طرحی 
معدن و تجارت، برنامه جذب نخبگان 
دانشگاهی در واحدهای بزرگ صنعتی 

کشور به زودی عملیاتی می شود.
راستای  در  صمت  وزارت  افزود:  وی 
مسئولیت های اجتماعی و حمایت از 
افراد نخبه و دانشجویان برتر دانشگاهها، 
برنامه جامعی را به منظور جذب نفرات 
برتر دانشگاه ها در شرکت های بزرگ 
و فناور محور صنعتی کشور در دستور 

کار خود قرار داده است.
این  چارچوب  در  داد:  ادامه  رحمانی 
همچون  بزرگی  های  شرکت  طرح، 
مس، فوالدمبارکه، ایران خودرو، سایپا 
دانش  از  تعدادی  سال  طول  در  و...؛ 
را  دانشگاهها  نخبه  و  برتر  آموختگان 

جذب خواهند کرد.
در  برنامه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
راستای ایجاد انگیزه برای دانشجویان 
و با هدف بها دادن به علم و تالش و 
امید در میان جوانان  ایجاد  همچنین 

و  کشور  داخل  در  جذب  برای  نخبه 
از  صنعتی  واحدهای  گیری  بهره  نیز 
اجرا  عزیزان  این  بالقوه  های  ظرفیت 

می شود.
طرح  این  کرد:  تصریح  صنعت  وزیر 
شامل  نیز  تحصیل  حین  در  حتی 
می  که  بود  خواهد  برتر  دانشجویان 
بخش  در  تاپ  طرح  قالب  در  توانند 
توسعه)R&D(واحدهای  و  تحقیق 
شده  کار  به  مشغول  صنعتی  بزرگ 
برای  شرایط  تجربه،  کسب  ضمن  و 
یا  و  واحدها  همان  در  شان  استخدام 

سایر واحدهای مرتبط فراهم شود.
آموزش،  معاونت  به  گفت:  رحماین 
وزارتخانه  این  فناوری  و  پژوهش 
مأموریت داده شده است تا با همکاری 
افراد  و  دانشجویان  این  ها  دانشگاه 
نخبه را شناسایی کنند و به واحدهای 
هر  تا  نمایند  معرفی  مرتبط  صنعتی 
های  مزیت  و  ها  فرصت  از  بخش  دو 
وجودی یکدیگر به بهترین شکل بهره 

مند شوند.
وی تاکید کرد: نخبگان و دانشجویان 
عمل  در  طرح  این  هدف  مورد  برتر 

سرمایه آینده این کشورند و می توانند 
کشور  صنعتی  توسعه  به  آینده  در 

کمک شایان توجهی نمایند.
داد:  خبر  پایان  در  همچنین  رحمانی 
وزارت  در  نیز  نخبه)تاپ(  سرباز  طرح 
صنعت، معدن و تجارت با رویکرد معرفی 
سربازتاپ(  عنوان  نخبه)به  سربازان 
)R&D(توسعه و  تحقیق  بخش  به 

دستور  در  امسال  صنعتی  واحدهای 
کار است و خوشبختانه با اعالم موافقت 
مقام معظم رهبری، این طرح به زودی 

اجرایی خواهد شد.

حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از نخبه های دانشگاهی

گزارش

درخواست چین از WTO برای تحریم 
۲.۴ میلیارد دالری آمریکا

چین از سازمان جهانی تجارت درخواست کرد که به علت عدم اجرای 
رای این سازمان توسط آمریکا، تحریم هایی ۲.۴ میلیارد دالری بر ضد 

واشنگتن وضع کند.
از WTO درخواست کرد که به علت عدم  از رویترز، چین  به نقل 
 ۲.۴ تحریم هایی  آمریکا،  توسط  جهانی  تجارت  سازمان  رای  اجرای 
میلیارد دالری بر ضد واشنگتن وضع کند. رای سازمان تجارت جهانی 
به نفع چین، اعتراضات شدید آمریکا به این سازمان تجاری را به همراه 

داشت.
شورای حل اختالف سازمان تجارت جهانی در سندی که در این باره 
منتشر شد، اعالم کرده است که در ۲۸ اکتبر این پرونده را که به دوره 

اوباما بازمی گردد، بازنگری خواهد کرد.
که  دادند  رای  ماه جوالی  در   WTO اختالف  شورای حل  قاضیان 
آمریکا در وضع تعرفه بر واردات پنل های خورشیدی، برج های توربین 
باد و کپسول های فوالدی چینی، از قوانین این سازمان تخطی کرده 
است. آنها اعالم کردند که پکن می تواند در صورتی که واشنگتن این 
تعرفه ها را حذف نکند، تحریم هایی تالفی جویانه بر ضد آمریکا وضع 

کند. 
تحریم های  می تواند  و  است  کرده  اعتراض  رای  این  به  واشنگتن 
تالفی جویانه ۲.۴ میلیارد دالری را به چالش بکشد تا این پرونده به 

حکمیت گذاشته شود.

چتر حمایت بانک ملی ایران بر سر صادرات کشور

صادرات  از  هدفمند  جانبه   همه  حمایت 
کاالها و خدمات یکی از ۲۴ فرمان مقام 
کلی  های  سیاست  در  رهبری  معظم 
که  شرایطی  در  و  است  مقاومتی  اقتصاد 
فشارهای دشمن برای شکستن مقاومت تولیدکنندگان کشور طی سال های 
اخیر افزایش یافته، این سیاست ها به ویژه در بخش صادرات، نقشه راهی 

مطمئن برای گذر از شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،  روز ۲9 مهرماه مصادف با روز 
ملی صادرات است. روزی که با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور از سال 
۱۳76 در تقویم رسمی کشور ثبت شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه 
اقتصادی  توسعه  درنتیجه  و  نفتی  غیر  توسعه صادرات  برای  مردم  و  دولت 

ایران آباد باشد.
تقویت  با  تواند  می  که  است  اقتصاد کشور  موتور محرکه  واقع صادرات  در 
باال بردن  ایجاد ظرفیت های جدید، ضمن  ظرفیت های تولید و همچنین 
تقاضا برای نیروی کار و به تعبیری ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، مسیری 
روشن برای تنوع بخشی به اقتصاد و همچنین کاهش نوسان های اقتصادی 
ترسیم کند. از این رو صادرات جایگاه مهمی در اقتصاد ایران دارد و تاکید بر 
آن در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان چراغ 

راه و مسیر توسعه کشور نیز مبین همین امر است.
در همین راستا بانک ملی ایران به عنوان بازوی حمایتی اقتصاد کشور که 
همواره در تامین مالی پروژه های بزرگ کشور، حمایت از واحدهای تولیدی و 
کمک به اشتغال پایدار پیشگام بوده، با افزایش نقش آفرینی خود در اعطای 
تسهیالت نیز قدم های محکمی را در جهت افزایش توان تولید کنندگان و 

رونق صادرات برداشته است.
همچنین تمرکز بر احیا و بازگشت بنگاه های تولیدی بحران زده به چرخه 
تولید از دیگر اقدامات مهم بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
و همچنین بخش صادرات کشور است و طی سال های گذشته چرخ تولید 
صدها واحد از این بنگاه ها با تسهیالت این بانک دوباره به گردش درآمده 
است. بانک ملی ایران در سال گذشته هم به منظور رونق بازار کسب و کار 
بیش از دو هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را تامین مالی کرده است که 

تعدادی از این بنگاه ها در بخش صادرات فعال بوده اند.
این بانک در نیمه نخست سال جاری نیز بیش از یک هزار و 776 میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش صادرات تخصیص داده است تا سهمی در رسیدن 
ایرانی در  به هدف واالی جهش صادرات در کشور و حضور صادرکنندگان 

بازارهای جهانی داشته باشد.
همچنین در سال گذشته نیز بانک ملی ایران بالغ بر چهار هزار و 995 میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش صادرات پرداخت کرده است تا بتواند نقشی موثر در 
تاب آوری اقتصادی و رونق صادرات کشور در شرایط جنگ اقتصادی داشته 

باشد.
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نهادسازی برای توسعه کسب و کارهای 
دیجیتال طی ماه های آینده

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از نهادسازی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال و تولید محتوا 

طی ماه های آینده خبر داد.
 عیسی منصوری  در مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی تولید 
شکل های  به  بنگاه  و  کار  و  کسب  ایجاد  گفت:  دیجیتال  محتوای 
مختلف انجام می شود، گاهی دولت ها برای تشکیل آنها وام و مجوز 
می دهند، یا در حالت دیگر شتابدهنده ها از آنها حمایت می کنند، 

راه سوم نیز این است که کارخانه نوآوری افتتاح کنیم.
منصوری افزود: الیه باالتری نیز وجود دارد، اینکه اکوسیستمی داشته 
باشیم که تمام این اقدامات در آنجا مستقر شود که دولت می تواند 

برای شکل گیری این بستر کمک کند.
وی اظهار داشت: قواعد بازی کشور به گونه ای است که تولید محتوا 
زمان می برد و راه میان بر برای رسیدن به این هدف، مشارکت بخش 

خصوصی و عمومی است.
منصوری تاکید کرد: محور کار وزارت کار، نهادسازی در چند ماه 
آینده است و تالش داریم بستر مناسب برای توسعه کسب و کارهای 

محتوا محور ایجاد کنیم.
در  تریلیون دالر  در جهان حدود چهار  در سال ۲٠۱6  وی گفت: 
حوزه ICT)ارتباطات و فناوری اطالعات( تبادل مالی و تجاری انجام 
شد و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲٠۲۳ به 6.5 تریلیون 

دالر برسد.
معاون وزیر کار ادامه داد: سهم تبادل تجاری در کشور ما در بخش 
با  اما  پایین است،  ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به جمعیت 
این حوزه  این بخش، فرصت پیشرفت در  به رشد تخصصی  توجه 

را داریم.

وزیر نفت گفت:به  عنوان کسی که از طرف 
رئیس جمهور مسئول کنترل نحوه بازگشت 
باید  هستم،  پتروشیمی   شرکت های  ارز 
از 95 درصد پتروشیمی ها در  بگویم بیش 

بازگرداندن ارز بسیار خوب عمل می کنند.
شرکت های  از  تازگی  به  که  زنگنه  بیژن   
جنگ  مقدم  خط  عنوان  به   پتروشیمی  
توضیح  باره،  این  در  کرده  یاد  اقتصادی 
ارز  بازگشت  و  پتروشیمی ها  صادرات  داد: 
خوبی  به  کشور  به  صادرات  این  از  حاصل 

انجام می شود.
وی ادامه داد: به  عنوان کسی که از جناب 
نحوه  کنترل  مسئولیت  رئیس جمهور 
بر  را  پتروشیمی  شرکت های  ارز  بازگشت 
95درصد  از  بیش  بگویم؛  باید  دارم،  عهده 
ارز  بازگرداندن  در  پتروشیمی   شرکت های 
چند  تنها  و  می کنند  عمل  خوب  بسیار 
که  می آورند  در  بازی  اصطالح  به  شرکت 
نظارتی  دستگاه های  به  پیگیری  برای 
معرفی شده اند اما پتروشیمی های بزرگ و 
اصلی مانند هلدینگ خلیج فارس، هلدینگ 
پارسیان و هلدینگ تاپیکو خیلی خوب عمل 

می کنند.

عدم  درخصوص  همچنین  نفت  وزیر 
به  بودجه  تومان  میلیارد  هزار   6 پرداخت 
قانون  مطابق  قیر  تهیه  برای  شهرداری ها 
برنامه بودجه، گفت: وزارت نفت با واریز این 

میزان از بودجه به خزانه کشور وظیفه خود 
باید  شهرداری ها  و  داده  انجام  به خوبی  را 
به دنبال تخصص این بودجه مطابق قانون 
اینجا  از  برنامه بودجه سال جاری باشند و 

به بعد مسئله آن در حیطه وظایف وزارت 
نفت نیست، وظیفه ما واریز پول از مجرای 
مشخصی به حساب خزانه کل کشور بود که 

این وظیفه انجام شده است.

ارز بیش از ۹۵ درصد پتروشیمی ها 
به کشور بازمی گردد
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بانک پارسیان تمهیدات ویژه ای برای زائران 
اربعین فراهم کرده است

شورای  مجلس  در  ایالم  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه خدمات دهی بانک 
به  نسبت  اربعین،  زائران  ارز  تامین  و  ها 
سال های گذشته بیشتر شده است، گفت 
سیار  خودپردازهای  نمونه  عنوان  به   :
بانک پارسیان در مرزها به صورت ۲۴ ساعته مشغول خدمت رسانی به مردم 
زایران فراهم  برای  امسال تمهیدات ویژه ای  بانک  این  کشورمان هستند و 

کرده است.
سالم امینی، نماینده مردم ایالم درگفت وگو با آریا؛ با اشاره به افزایش قابل 
توجه ترددهای زایران از مرز مهران، گفت: با وجود افزایش ترددهای زایران، 
خدمات رسانی و تامین ارز به خوبی درحال انجام است و این مساله نشان می 
دهدکه بانک هایی همانند بانک پارسیان تا چه اندازه توانسته اند مشکالت و 
نیازهای زائران را شناسایی و پیش بینی کنند و متناسب با آن راهکار ارایه 

داده و سطح خدمات خود را نیز افزایش دهند.
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه نیز با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی 
بر بروز مشکل در تامین ارز به دستمان نرسیده است، افزود : امسال با وجود 
افزایش تردد زایران در مرز خسروی، تاکنون هیچ مشکلی در تامین ارز رخ 
نداده است و این نشان می دهد که امسال بانک ها تمهیدات خوبی برای 

زائران فراهم کرده اند.

مجری برق روستایی شرکت توانیر با اشاره 
به ابالغ برنامه های برق روستایی به تمامی 
استان ها، گفت: امسال برق رسانی به حدود 
5٠٠ روستا در دستور کار برنامه های توانیر 
قرار گرفته است. علی چهل امیرانی، افزایش 
به  را  روستایی  برق  شبکه های  آوری  تاب 
شرکت  کار  دستور  در  اولویت  یک  عنوان 
موقع  به  تامین  گفت:  و  کرد  توانیرعنوان 
منابع برای توسعه و نگهداری شبکه با توجه 
به نزدیک شدن فصل بارش ها امری بسیار 
برق  شبکه های  هزینه  است.وی  ضروری 
روستایی را به طور متوسط سه برابرهزینه 
افزود:  و  دانست  شهری  برق  شبکه های 
درعین حال منابعی که از حق انشعاب در 
اختیار برق روستایی قرارمی گیرد یک سوم 
شهری  مشترکان  از  دریافتی  انشعاب  حق 
امسال  اینکه  به  اشاره  با  است.چهل امیرانی 
برق  فعالیت های  کار  دستور  در  برنامه   ۱6
گفت:  است،  گرفته  قرار  کشور  روستایی 
 ۲۴۳ به  برق رسانی  شامل  برنامه ها  این 
هزارمتقاضی جدید در محدوده روستاهای 
ازمعابر  برق  شبکه های  جابه جایی  برقدار، 
حوادث  کاهش  جهت  روستاها  عمومی 
روستایی  شبکه های  بهسازی  انسانی، 
آسیب پذیری  رفع  باال،  قدمت  با  فرسوده 
روستایی،  شبکه های  تاب آوری  افزایش  و 

و...  روستایی  شبکه های  ولتاژ  ضعف  رفع 
شرکت  روستایی  برق  بود.مجری  خواهد 
توانیر با اشاره به به اختصاص ۳۱ درصد از 
شبکه توزیع برق کشور به شبکه های برق 
روستایی، گفت: طول شبکه برق روستایی 
بیش  که  است  کیلومتر  هزار   ۲5٠ حدود 
با  فرسوده  شبکه های  را  آن  درصد   5٠ از 

قدمت باالی ۲5 سال تشکیل داده است که 
درحوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله 
بسیار آسیب پذیراست و الزم است تاب آوری 

آن در مقابل آسیب ها و حوادث باال برود.
وی با اشاره به اختصاص بیش از۸5 درصد 
نگهداری  حوزه  به  روستایی  برق  اعتبارات 
شبکه موجود و اختصاص ۱5 درصد منابع 

به پروژه های برق رسانی به روستاها و عشایر 
کوچ رو فاقد برق، اظهارداشت: بی برق شدن 
برق  شبکه  به  وارده  آسیب های  و  روستاها 
برضرورت  تاکیدی  اخیر،  درسیل  روستایی 
تقویت و افزایش تاب آوری شبکه در مقابل 
یک  عنوان  به  که  است  طبیعی  حوادث 

اولویت در دستورکارتوانیرقراردارد.

برق رسانی به ۵۰۰ روستا تا پایان امسال



اجتماعی
خبر

ضرورت شفاف سازی و جلب اعتماد 
عمومی در میان مردم

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید 
ببینیم برای بازگشت اعتماد اجتماعی چه کاری می توان 
انجام داد تا هم شفافیت به میان بازگردد و هم مردم به 

سازمان ها و یکدیگر اعتماد کنند.
مؤسسات  مشکالت  بررسی  نشست  در  میدری  احمد   
خیریه و سازمان های مردم نهاد، گفت: ابعاد فقر در ایران 
گسترده است و مشکالت عدیده ای در این خصوص داریم 
که باید برای متوقف کردن چرخه فقر، چارچوب مشخصی 

تعیین شود.
محصول  فقر  یا  و  ثروت  و  درآمد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این سرمایه شامل سرمایه  کرد:  تصریح  سرمایه هستند، 
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود و امروزه وجود 

سرمایه های اجتماعی مهم است.
اجتماعی،  سرمایه  رکن  مهمترین  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اعتماد بین افراد، مردم به دولت و دستگاه ها و تعامالت 
بین آنها است، اظهارداشت: در حال حاضر اعتماد عمومی 
در  که  کرده  پیدا  کاهش  دولت  به  مردم  اعتماد  و  مردم 
این صورت راهکارهای اقتصادی نیز نتیجه عکس می دهد.

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
گذاری  افزایش سرمایه  ندارد،  وجود  اعتماد  که  شرایطی 
های اقتصادی نیز منجر به فساد اداری می شود و زمانی که 
نظام اداری ناکارآمد باشد، مدیران منابعی را که باید صرف 
سرمایه گذاری و کاهش فقر شود، خرج حمایت از حامیان 
رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  رفاهی  معاون  کنند.  می  خود 
اجتماعی با اشاره به اینکه بی اعتماد باعث شد حرمت و 
آبروی برخی از افراد پاکدامن برود، افزود: باید ببینیم برای 
بازگشت اعتماد اجتماعی چه کاری می توان انجام داد تا 
هم شفافیت به میان بازگردد و هم مردم به سازمان ها و 
یکدیگر اعتماد کنند.وی با اشاره به اینکه بهزیستی برای 
افزایش شفافیت، مستمری های مددجویان را شفاف کرده 
است، گفت: مستمری ها مستقیما به حساب مددجویان 
واریز می شود، در حالی که در گذشته به حساب بهزیستی 

استان ها واریز و سپس به مددجویان پرداخت می شد.
میدری ادامه داد: بعد از شفاف سازی مشخص شد که ۴۰۰ 
مددجو که فوت کرده بودند هنوز مستمری می گرفتند، 
آنها در مسیر  روند، مستمری  تغییر  از  بعد  در حالی که 

دیگری هزینه شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: وقتی در دنیای 
پر شتاب امروز جامعه ای کنش موثر را ندارد 
یعنی یک اختاللی در جریان یادگیری ایجاد 
و  آموزش  ماموریت  مهمترین  و  است  شده 

پرورش این است این فرایند راتقویت کند.
 محسن حاجی میرزایی در مراسم بزرگداشت 
و آیین ملی هفته پیوند اولیا و مربیان که  در 
برگزار  فرهنگیان  دانشگاه  نسیبه  پردیس 
و  آموزش  اتفاق مهمی در  شد، گفت: هیچ 
پرورش رخ نمی دهد مگر در چنین ترکیبی 

رخ بدهد.
و  آموزش  های  ماموریت  داد:  ادامه  وی 
گسترده  و  عمیق  همکاری  نیازمند  پرورش 

بین اولیا و مربیان است.
و  تعلیم  مهم  دستاوردهای  داد:  ادامه  وی 
پرتو مشارکت خانواده ها محقق  تربیت در 
می شود. هر چه پیوند محکمتر شود، برکات 
بیشتری عایدمان می شود و هر چه بیشتر 
جلوی مخاطراتی که این پیوند را به خطر می 
اندازد بیاستیم. من به شکلی از پیوند اعتقاد 
دارم که در همه سطوح تعلیم و ترببت باشد.

رفتار  فراگیرترین  یادگیری  کرد:  اظهار  وی 
است.  همراه  انسانها  ما  با  و  انسانهاست 
بین جوامع  و  ها  انسان  بین  که  تمایزهایی 
یادگیری است  وجود دارد، محصول جریان 
وهر چه فرایند یادگیری موثر تر باشد جامعه 
یادگیری  در جریان  اختالل  رود.  می  باالتر 
اختالل در فرایند زندگی است و آثارش به 

سادگی قابل جبران نیست.
در  اگر  کرد:  بیان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
جریان یادگیری جمعیتی به ندرت در حیات 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی آن جامعه بروز 
و ظهور می کند. وقتی در دنیای پر شتاب 
یعنی  ندارد  را  موثر  ای کنش  امروز جامعه 
ایجاد  یادگیری  جریان  در  اختاللی  یک 
شده است و برای همین مهمترین ماموریت 
را  فرایند  این  است  این  پرورش  و  آموزش 

تقویت کند.
باید نقش های  ما  ادامه داد: بچه های  وی 
موثر  ایفای  برای  و  کنند  ایفا  را  متنوعی 
وقتی  هستند.  یادگیری  نیازمند  ها  نقش 

ما  و  هستند  یادگیری  حال  در  ما  فرزندان 
یاد نمی گیدیم این دیوار ایجاد می شود و 
فاصله میان خانواده و بچه ها رخ می دهد و 
آسیب ها زاده می شود. باید پیوند بچه ها و 
خانواده ها را قوی کنیم تا مصونیت از آسیب 
داشته باشیم. مدرسه کانون یادگیری محل و 

خانواده است.
کارکرد  مهمترین  گفت:  میرزایی  حاجی 
انجمن اولیا و مربیان این است که خانواده و 
دانش آموزان را برای ایفای نقش های خود 
در خانه و جامعه آماده کند. در سند تحول 
پرورش  و  آموزش  همکار  خانواده  بنیادین 
نیست و شریک آن است و هر دو مسئولیت 
فرزندان  تربیت  مسئول  واقع  در  داریم. 

خانواده ها هستند و ما کنارشان هستیم.
در  والدین  از  بسیاری  امروز  داد:  ادامه  وی 
مقام راهبری هستند و بازار عرضه و تقاضا 
در مدرسه شکل می گیرد. ارتباط والدین و 
مدرسه، ارتباط در حد یک پرسش و پاسخ 

با  منظم  و  دائمی  ارتباط  نیست.  معمولی 
رخ  باید  والدین  سوی  از  داشتن  مدرسه 
بدهد. نسل جدید ما در خانواده های کوچک 
می  ایجاد  کمتری  مجال  و  کنند  می  رشد 
کند تا تعامالت اجتماعی آنها عمق بیشتری 
وقتی  است  ممکن  همین  برای  کند.  پیدا 
وارد مدرسه می شوند دچار چالش شوند و 
برای همین پیوند اولیا و مربیان مهم است 
و همچنین یاد دادن مهارت های زندگی به 
بچه ها و اولیا. وزیر آموزش و پرورش اظهار 
این  در  وزارت،  در  را  خودم  موفقیت  کرد: 
ارزیابی می کنم که تا چه حد می توانم این 

پیوند بین مدرسه و اولیا را محکم تر کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: 
سال  دو  زلزله  دلیل  به  روز  چند  این  در 
گذشته در کرمانشاه و سیلی که اوایل سال 
این مناطق  به  داد، سفرهایی  در کشور رخ 
داشتم. آنچه در این سفرها توجهم را جلب 
کرد و آن این بود که مشارکت موثر خیرین 

در احداث فضاهای آموزشی را شاهد بودم.
حاجی میرزایی اظهار کرد: ما گفتیم مدرسه 
کار  به  را  توانمان  باید  و  است  دوم  خانه 
باشد  فراگیری  مناسب  محیط  که  بگیریم 
اما امکانات و منابع ما در مقابل تجهیز ۱۱۰ 
هزار مرکز آموزشی محدود است. امروز نمی 
توانیم ادعا کنیم که به لحاظ عدالت آموزشی 
کیفیت یکسانی را در کشور توزیع کرده ایم. 
من پیشنهاد دادم که تمام جاهایی که نیاز 
به تعمیر و احداثی هست در معرض اطالع 
این  نه فقط خیرین.  همه مردم قرار بگیرد 
اطالعات را در اختیار همه بگذاریم تا همه 

بتوانند در این امر خیر مشارکت کنند.
به گفته وی این حرکت وجه تربیتی نیز دارد 
فراهم  امور عمومی  و مشارکت همگانی در 

می کند.
وی در انتها گفت: از انجمن اولیا و مربیان 
را  فراگیر  حرکت  این  است  این  خواهشم 

گسترش دهند.

مهمترین ماموریت آموزش و پرورش 
تقویت فرایند یادگیری است

گفت:  مربیان  و  اولیا  انجمن  مدیرکل 
در سال ۹۷ در ۱۰ درصد مدارس اتاق 
گفتگوی اولیا و مربیان راه اندازی شده 
که برای سال ۹۸ نیز ۲۰ درصد بر این 

آمار اضافه شده است.
 نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن اولیا 
و مربیان در مراسم بزرگداشت و آیین 
ملی هفته پیوند اولیا و مربیان که  در 
فرهنگیان   دانشگاه  نسیبه  پردیس 
اشاره  است  الزم  گفت:  شد،  برگزار 
میرزایی  حاج  آقای  فرمایشات  کنم 
و  خانه  دیوار  باید  ما  که  مجلس  در 
شده  سخت  برداریم  باید  را  مدرسه 
این  که چگونه  ماست  موضوع  االن  و 
این کاری است  برداریم.  باید  را  دیوار 
که همه حوزه های آموزش و پرورش 

باید کمکمان کنند. 
روز  آخرین  امروز  داد:  ادامه  وی 
و  است  مربیان  و  اولیا  پیوند  هفته 
بنیادین  تحول  سند  و  خانواده  نام  به 
نامگذاری شده است. خانواده در سند 
و  حق  و  دارد  ای  ویژه  جایگاه  تحول 
مسئولیتی که اونجا برای خانواده ذکر 
شده است جای شک نمی گذارد که 
خانواده از سطح ستاد و  برنامه ریزی 
و اجرا تا نظارت باید نقش ایفا کند و 

ساختاری هم برای این موضوع طراحی 
کردیم که باید مصوب شود.

عباسپور با اشاره به ۴۵ عنوان فعالیت 
انجمن در سال ۹۷ بیان کرد: ما باید 
اکثریت  از  برآمده  و  قوی  انجمنی 
و  راهبری  بدهیم.  تشکیل  ها  خانواده 
 ۵۹۶ و  هزار   ۹۷ تشکیل   بر  نظارت 
کردیم.  نظارت  مربیان  و  اولیا  انجمن 
همچنینشوراهای انجمن اولیا و مربیان 
کردیم  سعی  ها  استان  سطح  در  را 
اداره آموزش  تقویت کنیم و در ۷۱۶ 

و پروش این کار صورت گرفت.
ادامه داد: ۳ میلیون و نیم دانش  وی 
آموزی  دانش  نقل  و  حمل  در  آموز 
حضور دارند و ساماندهی حمل و نقل 
آنها کار سختی بود که صورت گرفت. 
حمل  ناوگان  پایش  برای  سامانه  یک 
سازمان  همکاری  با  عمومی  نقل  و 
کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری 
کار  از ۱۵ شهریور  و  اندازی شده  راه 
ساماندهی این حوزه آغاز شده است. در 
این حوزه سه وزارتخانه در این موضوع 
کارگروهی  و  هستند  گیر  تصمیم 
تشکیل شده و که پیش از این تشکیل 
نمی شد اما امروز  ماهانه این کارگروه 
به  ها  مصوبه  و  شود  می  تشکیل  ها 

وزارت کشور ابالغ می شود.
اتاق گفتگوی  اندازی  به گفته وی راه 
مدارس  درصد  ده  در  مربیان  و  اولیا 
کشور فعالیت دیگر این انجمن است و 
گفت: برای سال ۹۸، ۲۰ درصد به این 

عدد اضافه کردیم.
گفت:  مربیان  و  اولیا  انجمن  مدیرکل 
مالی  کمک  به  شود  می  گفته  بسیار 
از خانواده ها بسنده نشود و بر همین 
فعال  را  مهارتی  های  کارگروه  اساس 
کردیم تا اولیا بتوانند مشارکت معنوی 
داشته  مدرسه  های  فعالیت  در  هم 

باشند.
مشاوره  مرکز   ۳۵۲ داد:  ادامه  وی 
است  فعال  کشور  در  ها  خانواده  به 
جدید  مرکز   ۵۲ نیز   ۹۷ سال  در  که 
به  را مناطق  این مراکز  اضافه کردیم. 
دلیل نیازها درخواست می کنند و ما 
تجهیزات را تامین می کنیم در سال 
۹۷ بیش از ۱۰۳ هزار نفر به این مراکز 

مراجعه کردند.
عباسپور اظهار کرد: عالوه بر این تجویز 
خاص  مناطق  در  مشاوره  مرکز   ۳۰
طرف  از  ویژه  اعتبارات  تخصیص  با 
گرفته  نظر  در  بودجه  برنامه  سازمان 

شده است.

وی به انتشارات این انجمن اشاره کرد 
به  که  داریم  انتشارات  یک  گفت:  و 
طور میانگین هر ماه یک کتاب چاپ 
 ۳۰۰ حدود   ۹۷ سال  در  می کند.  
مربیان چاپ  و  اولیا  پیوند  هزار مجله 
کردیم و امسال به علت مشکل کاغذ 
این تعداد به ۲۰۰ هزار تعداد کاهش 

پیدا کرد.  
مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش 
و پرورش اظهار داشت: یکی از وظایف 
و  آموزش  شواراهای  در  ما  اساسی 
ما  خانواده هاست.  با  ارتباط  پرورس 
حدود ۱۲۷ هزار  ۸۳۷ دوره آموزشی 
برگزار کردیم که والدین در آن شرکت 
کردند. ما تالش کردیم در حوزه سند 
هم  و  شوراها  اعضای  به  هم   تحول 
یک  باشیم.  داشته  را  انجمن  روسای 
سامانه ویژه آموزش خانواده و دوره های 
مجازی نیز برای این امور در نظر گرفته 

شده است. 
مربیان  و  اولیا  انجمن  کل  مدیر 
اظهار  پایان  در  پرورش  و  آموزش 
و  مطالبات  امروزه  خانواده  داشت: 
حساست های بیشتری دارند اما تالش 
می کنیم که بستر های الزم برای ایفای 

نقش خانواده ها را فراهم کنیم.

راه اندازی اتاق اولیا و مربیان در ۳۰ درصد مدارس کشور
شهردار تهران گفت: پیش از این اعالم 
شده بود، پروژه استاد معین را تا بهمن 
افتتاح کنیم که امیدواریم زودتر افتتاح 

شود.
از  بازدید  حاشیه  در  حناچی  پیروز   
جمع  در  حضور  با  معین  استاد  پروژه 
خبرنگاران با بیان اینکه قول داده بودیم 
افتتاح کنیم که  بهمن  تا  را  پروژه  این 
امیدواریم زودتر افتتاح شود، گفت: این 
پروژه بسیار پیچیده است و در تقاطع با 
آزادی  دو شریان اصلی مترو و خیابان 
قرار دارد، همچنین تاسیسات زیربنایی 
قرار دارد. همکاران  هم در مسیر عبور 
تالش  ها  دشواری  این  وجود  با  من 
کردند در محیطی امن و با سرعت باال 

کار کنند.
این  افتتاح  با  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
پروژه معضل همشهریان در غرب شهر 
حل و دسترسی های بهتر فراهم شود. 
برای  دیگری  های  برنامه  همچنین 
بینی  پیش  شهری  کیفیت  ارتقای 
شده است که در صورت تصویب اطالع 

رسانی می کنیم.
حناچی در پاسخ به این سوال که به دو 
پروژه زیرگذر گیشا و استاد معین چه 
نمره ای می دهید، گفت: این دو پروژه 
قابل مقایسه نیستند؛ پروژه گیشا یکی 
از گره های شهری ماست و در تقاطع 
دارد و من  قرار  اصلی شهر  بزرگراه  دو 

همین جا از مردم به دلیل اجرای این 
می  متحمل  که  هایی  و سختی  پروژه 
شوند، تشکر می کنم. در عین حال، از 
پلیس راهور که سعی در تسهیل راه ها 

داشت تشکر ویژه دارم.
وی تاکید کرد: در پروژه گیشا با بازبینی 
ارزان تر  هایی که صورت گرفته پروژه 
و سریع تر انجام می شود و امیدواریم 
کنیم.  افتتاح  موعد  زمان  از  زودتر 
این  در  مردم  مشکالت  نگران  هم  ما 

زمینه هستیم و تمایل داریم که هر چه 
مورد  در  افتتاح شود.  پروژه  این  زودتر 
پیشرفت  پروژه  معین  استاد  زیرگذر 
نازک  به  کار  و  داشته  خوبی  فیزیکی 
است  و الینینگ رسیده  انتهایی  کاری 
که حساس ترین کار ماست و واترپروف 
از ریزش آب  کردن جداره ها که مانع 
باالی  درجه  در  هم  شود  می  تونل  به 
اهمیت است؛ کما این که می بینیم این 
مشکل در برخی تونل های دیگر ایجاد 

شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بنا به گفته 
با سقف   ۴ مترو خط  کف  کارشناسان 
زیرگذر استاد معین تنها نیم متر فاصله 
دارد و آیا مسائل ایمنی آن رعایت شده 
یا نه، گفت: این مساله پیچیدگی پروژه 
دو  از  مجموعه  این  و  بود  معین  استاد 
شریان اصلی مترو و خیابان آزادی عبور 
با اجرای عملیات الینینگ  می کند که 

ایمنی آن ارتقاء خواهد یافت.

افتتاح زیرگذر استاد معین تا بهمن ماه

خبر

کشف روغن موتور های قاچاق در اسالمشهر

 فرمانده انتظامی استان از کشف روغن موتور های قاچاق به 
ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال خبر داد.

پي  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  خانچرلی   محسن  سردار  
یک  در  خارجی  موتور  روغن  دپو  بر  مبنی  خبری  دریافت 
انباری در اسالمشهر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران 

دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با انجام تحقیقات اولیه، موفق به شناسایی 
محل دپو کاالی قاچاق در شهرستان اسالمشهر شدند که پس 
از کسب مجوز قضائی در بازرسی از آن بیش از یک هزار و 

۴۲۰ قوطی روغن موتور قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه بنا به نظر 
کارشناسان ارزش این محموله ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال 
متهم  یک  عملیات  این  در  کرد:  تصریح  است  شده  برآورد 

دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
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ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
محل  از  گفت:  تهران  شهرداری 
که  کسانی  به  ترافیک  طرح  درآمد 
مینی بوس یا اتوبوس می خرند وام 
با نرخ چهار درصد می دهیم و کمک 

می کنیم.
حاشیه  در  پورسیدآقایی،  محسن   
هفدهمین نمایشگاه حمل و نقل و 
سوال  به  پاسخ  در  شهری  خدمات 
و  »حمل  آیا  پرسید  که  خبرنگاری 
غیر  و  آرمانی  ای  ایده  پاک«  نقل 
قابل دسترس نیست، گفت: باالخره 
باید به سمت آرمان ها هدف گیری 
تنظیم  به آن سو  تا حرکتمان  کرد 
و  به حمل  باشد. رسیدن  هماهنگ 
از  است.  یافتنی  دست  پایدار  نقل 
سال گذشته طرح هایی که سازمان 
آلودگی  که  شد  باعث  کرد،  اجرا 
یاد داریم که  به  . همه  یابد  کاهش 

را  همه  هوا  آلودگی   ۹۶ سال  در 
ادارات  و  بود و مدارس  کالفه کرده 
در  اما  تعطیل شدند.  نوبت  چندین 
سال گذشته با کاهش انتشار آلودگی 
و بهبود وضعیت آب و هوا هیچ روزی 
در تهران تعطیل نشد. این طرح ها 
طرح  شدن  اضافه  با  و  دارد  ادامه 
و  زوج  به جای  هوا  آلودگی  کنترل 
فرد نتایج بهتر از پیش بینی ها بود. 
گزارش سازمان کنترل کیفیت هوا 
 ۱۴ چراکه  بود  کننده  امیدوار  نیز 
درصد کاهش انتشار گاز های آلوده 
است.  شده  مطرح  گزارش  این  در 
امسال  یابد  ادامه  روند  این  انشاءاهلل 
خواهیم  مناسبی  نسبتا  پاییز  هم 

داشت.
های  طرح  از  هم  مردم  افزود:  وی 
و  کردند  استقبال  بسیار  شهرداری 
بیست  از  بیش  که  افرادی  تعدادی 

روز خود در تابستان از سهمیه خود 
استفاده کردند و با پرداخت عوارض 
مایل به تردد بودند نصف سال قبل 
 ۴ حدود   ۹۷ سال  در  یعنی  بود 
مخالف  روزهای  در  خودرو  میلیون 
کرده  تردد  محدوده  در  خود  پالک 
بودند اما امسال این میزان به زیر دو 
میلیون نفر رسیده است و این نشان 
می دهد که مردم راضی تر شده اند.

ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
نیروی  پیشنهاد  درباره  شهرداری 
محدوده  در  تغییر  برای  انتظامی 
البته  گفت:  هوا  آلودگی  کنترل 
اجازه بدهید در این هفته که هفته 
نیروی انتظامی است تنها به عزیزان 
از  انتظامی تبریک بگوییم و  نیروی 
زحماتشان تشکر کنیم. نمی خواهم 
بحث های حاشیه  به  هفته  این  در 
ای بپردازم. اما در کل ما از هر گونه 

و  کنیم  می  استقبال  پیشنهادی 
که  گروهی  و  سازمان  دستگاه،  هر 
ما  به  و  باشد  داشته  را  مطالعاتی 
می شود  که چگونه  کند  راهنمایی 
بخشید  بهبود  را  آلودگی  و  ترافیک 
حتما استقبال می کنیم. البته الزمه 
پیشنهادات  این  احتمالی  تایید 
ترافیک  شورای  در  که  است  آن 
کارشناسی  ی  ها  بخش  در  تهران 
پیشنهادات بررسی شود و هر مصوبه 
باشد  ترافیک داشته  ای که شورای 
اجرا  را  آن  و  آن هستیم  ما مجری 
می کنیم. البته آنچه که امروز اجرا 
نیروی  امضای  و  تایید  با  شود  می 
حاال  است.  خود  زمان  در  انتظامی 
دوستان با تغییراتی که در ناجا اتفاق 
افتاده ایده های جدیدی دارند که ما 
هم مشکلی نداریم و ایده ها مطرح 

می شود.

اختصاص بخشی از درآمد طرح ترافیک به خرید اتوبوس و مینی بوس

شفافیت، اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد اقتصادی است
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت پیشگیری از مفاسد 
راهکار  اصلی ترین  گفت:  و  کرد  تاکید  اقتصادی 
اقتصادی  نظام  سازی  شفاف  فساد،  از  پیشگیری 

کشور و نهادینه سازی شفافیت است.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه، راهپیمایی اربعین را حماسه ای عظیم، 
این  گفت:  و  کرد  توصیف  زدنی  مثال  و  شکوه  با 
جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم 
آمدند و یک جبهه متحد در مقابل دشمنی ها شکل 
دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و 
شکرگزار خدا بود که دل ها را اینگونه متوجه وجود 

مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( کرده است.
مخلص  و  اراده  با  مومن،  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
کوچکترین  بدون  دشمنان  خواست  علیرغم 
امروز حماسه  ادامه داد:  حادثه ای گرد هم آمدند، 
بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت 

اسالمی است.
آیت اهلل رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقالب 
به دلیل تدابیر حکیمانه شان در تشویق و ترغیب 
از  افزود:  اربعین،  برای شکل گیری حرکت عظیم 
نیروهای  و همچنین  مسئوالن  و  دولتمردان  همه 
تالش  که  مرزبانان صبور  بویژه  انتظامی  و  نظامی 

عراق مشرف  به  بدون هیچ مشکلی  زائران  کردند 
شوند، تشکر می کنم. همچنین باید از دولت، ملت و 

مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همبستگی و همدلی 
ملت ها این بار بیش از همیشه بود، اظهار کرد: هر 
چه دشمنان تالش کردند با اختالف و فتنه انگیزی 
باز  چشم های  و  بصیرت  با  کنند،  مشکل  ایجاد 
مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست 
اباعبداهلل  نام  برکت  به  امیدواریم خداوند  خوردند. 
الحسین )ع(، انسجام، وحدت، همدلی و آرامش را 

در میان امت اسالمی افزون کند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به راهبرد جمهوری اسالمی از ابتدای پیروزی 
امام  آنچه  براساس  کرد:  تصریح  اسالمی،  انقالب 
ترسیم  ما  برای  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  راحل 
و  دولت ها  با  همکاری  و  سازنده  تعامل  اند،  کرده 
فعال در  ایستادگی  و  ملت ها و همچنین مقاومت 
مقابل دشمنانی نظیر آمریکا، راهبرد اصلی و اساسی 
جمهوری اسالمی در همه این سال ها بوده است و 

همچنان خواهد بود.
وی با بیان اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره به 
امروز همین راهبرد  اند و  بوده  پایبند  این راهبرد 

می تواند موجب توانمندی همه ملت های مسلمان 
از  دم  امروز  که  دشمنانی  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
مذاکره می زنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند 
کاهش  پی  در  ظالمانه  توافق های  تحمیل  با  بلکه 
نقش جمهوری اسالمی در منطقه، شکست راهبرد 

مقاومت و ایجاد اختالف در داخل کشورند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود 
تاکید  اقتصادی  مفاسد  از  پیشگیری  ضرورت  بر 
کرد و گفت: اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد، 
شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی 
شفافیت است. بر این اساس، سامانه های مربوطه در 
بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و ... باید فعال و 
به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، 
بستر هوشمند،  و تسهیالت گیر، در یک  بازرگان 

نظارت پذیر شوند.
نظارت های  لزوم  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
هوشمند و رصد به هنگام و دائمی، به قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری اشاره و اظهار کرد: این قانون 
بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزه ها 
عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس 
تمدید  را  قانون  این  اجرای  زمان  که  می خواهیم 

کنند.

کشف ۳6 کیلو هروئین در رباط کریم

و  هروئین  کیلوگرم   ۳۶ کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده   
دستگیری ۴ نفر در شهرستان رباط کریم خبر داد.

سردار  خانچرلی  با اعالم این خبر گفت: در پی انجام اقدامات 
اطالعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان رباط کریم، بر 
روی عناصر تهیه و تولید موادمخدر مشخص شد افرادی در 
تهیه و فروش مواد مخدر فعالیت گسترده داشته و به تازگی 
مقدار قابل توجهی هروئین تهیه کرده و قصد فروش آن را 

دارند.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی 
از  پس  و  شده  کریم  رباط  شهرستان  در  متهمان  مخفیگاه 
بررسی و اطمینان از نگهداری هروئین در آنجا با هماهنگی 
مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه اعضای این باند ۴ نفره 

را دستگیر کردند.
مخفیگاه  از  بازرسی  در  داد:  ادامه  انتظامی  ارشد  مقام  این 
متهمان ۳۶ کیلوگرم هروئین کشف شد که پس از تکمیل 

پرونده به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی شد.
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اخبار

شهردار کرج خبر داد:

کرج مهیای برگزاری بزرگترین 
مانور الیروبی

آنچه امروزه توسعه خدمات شهری را تضمین می کند 
مشارکت همه شهروندان در فعالیت های شهری است.

 علی کمالی زاده در جلسه شورای معاونین با اشاره 
الیروبی،  مانور  برگزاری  برای  کرج  شدن  آماده  به 
اظهار داشت: افزایش کیفیت و کارایی در حوزه های 
شهری،  خدماِت  ویژه  به  رسانی  خدمات  مختلف 

ضروری است. 
برای  آمادگی  را  الیروبی  مانور  اجرای  از  هدف  وی 
افزود:  و  با سیالبی شدن معابر عنوان کرد  مواجهه 
همه دستگاه ها وظایف ویژه ای به منظور پیشگیری 
رسیدن  از  پیش  خیابان ها  و  معابر  گرفتگی  آب  از 
فصل بارندگی بر عهده دارند که این مهم با جدیت 

دنبال می شود.
این مسئول با اشاره به ارتقای کیفیت خدمات رسانی 
به شهروندان در حوزه هایی مانند تجهیز و توسعه 
توسعه  معابر،  نظافت  عمومی،  نقل  و  حمل   ناوگان 
فضاهای سبز شهری، توجه به کیفیت آسفالت معابر 
و توسعه و ایمنی راه ها، ادامه داد: عدالت در توزیع 
خدمات و بهره مندی یکسان شهروندان از خدمات 
ارایه شده یکی دیگر از اولویت های مجموعه مدیریت 

شهری است.
کمالی زاده با بیان اینکه مشارکت شهروندان برای 
مجموعه مدیریت شهری دلگرمی است، افزود: آنچه 
می کند  تضمین  را  شهری  خدمات  توسعه  امروزه 
شهری  فعالیت های  در  شهروندان  همه  مشارکت 

است.
شهردار کرج در ادامه با اشاره به استفاده از نیروهای 
جوان و کارآمد در پست های مدیریتی یادآور شد: 
و  متخصص  جوان،  نیروهای  از  استفاده  ضرورت 

کارآمد بیش از گذشته احساس می شود.

چینی  توطئه  به  اشاره  با  قزوین  استاندار 
دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران گفت: دشمن به دنبال تفرقه افکنی در 
ایران بخصوص میان مدیران است؛ به همین 

دلیل باید هوشیار باشیم.
در  امروز  ظهر  از  بعد  جمالی پور  هدایت اهلل 

با  که  قزوین  استان  اداری  شورای  نشست 
حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار 
شد، اظهار داشت: قبول داریم که کشور امروز 
در حال سپری کردن شرایط سختی است و 
در این شرایط که فشارهای مختلف اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی برکشور در حال تحمیل 

است اختالف مدیران و همراهی نکردن آن ها 
با یکدیگر بزرگترین صدمه به نظام است.

وی بیان کرد: اگرچه اختالف سلیقه به خودی 
این  دهیم  اجازه  نباید  اما  نیست  بد  خود 
تبدیل  اساسی  اختالفات  به  سلیقه  اختالف 
شود و مسیر پیشرفت را برای استان سد کند.

گذشته  سالیان  در  گفت:  قزوین  استاندار 
چیزی که ما را از گذرگاه های حساس تاریخی 
به سالمت عبور داد همین وحدت و اتحادی 
داشت  وجود  مردم  و  مسئولین  بین  که  بود 
اما امروز توطئه چینی دشمنان موجب شده 
است تا در برخی از حوزه ها شاهد اختالفاتی 
آن  فصل  و  حل  که  باشیم  مدیران  بین  در 

چندان پیچیده نیست.
جمالی پور بیان کرد: نیروی انسانی از ابتدای 
اصلی ترین  از  اسالمی  انقالب  گیری  شکل 
داشته های ما بوده و هست و امروز اگر دشمن 
با ما وارد جنگ نرم، جنگ اقتصادی و سیاسی 
شده است به این دلیل است که می داند برای 
انسانی این  باید بین نیروهای  ایران  تضعیف 

کشور تفرقه افکنی کند.
این  به  ما هم  اگر  این شرایط  افزود: در  وی 
و  هستیم  دشمن  همراه  بزنیم  دامن  مسئله 
قطعا نخواهیم توانست در جهت حل مشکالت 

گام برداریم.
استاندار قزوین بیان کرد: دشمن ایران امروز 
یک کشور واحد نیست که بتوانیم با تحلیل 
داشته ها و برنامه هایش در ماقبل وی بایستیم، 
کشورهای  از  دسته ای  ایران  امروز  دشمن 
آزادی  و  آزاده  هر  با  که  هستند  استعمارگر 
خواهی دشمنی می کنند و باید مسئولین بر 

اهمیت این مسئله آگاه شوند.
جمالی پور خاطرنشان کرد: اگر بدانیم ایران در 
چه وضعیتی است قطعا به هیچ قیمتی اجازه 
نخواهیم داد تا تفرقه افکنی بین ما و مردم 

صورت گیرد و مردم را دلخور کنیم.
وی همچنین به سفرهای مسئولین به خارج 
و  اشاره  مطالبات  پیگیری  برای  استان  از 
افزود: برخی از سفرهای مسئولین به تهران 
است  استان  به حق  مطالبات  پیگیری  برای 
اما موجب معطلی مردم پشت درهای بسته 
می شود که از نظر ما پسندیده نیست و باید 
تدوین  این مسئله  برای  سازوکاری مشخص 

شود.
ما  از  باید  مردم  کرد:  عنوان  قزوین  استاندار 
راضی باشند و باید در تدوین برنامه ها سهولت 
خدمت رسانی به مردم و در دسترس مردم 

بودن مدنظر قرار گیرد.

استاندار قزوین: دشمن به دنبال تفرقه 
افکنی در ایران است

اخبار

نماینده ولی فقیه در کردستان: 

ظرفیت های صادراتی برای رونق 
تولید در کشور استفاده شود

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: باید تولیدات 
داخلی کشور استانداردهای جهانی را داشته باشد چراکه 
برخوردار  بازارهای جهانی  به  از ظرفیت صادرات  ایران 

است.
آئین  در  حسینی شاهرودی  سیدمحمد  آیت اهلل   
گرامیداشت روز جهانی استاندارد در سخنرانی خود که 
به صورت ویدئو کنفرانس در سالن آمفی تئاتر اداره فنی 
استاندارد  داشت:  اظهار  شد،  پخش  شهر  این  حرفه ای 
ویژگی انسانی و جهانی بوده و همه خواهان اجناس با 

استانداردهای الزم هستند.
باید  انسانی  بُعد  بر  عالوه  مسلمانان  ما  افزود:  وی 
باشیم  داشته  نیز  را  ایمانی  بُعد  در  الزم  انسانداردهای 

چراکه مکتب و مملکت ما اسالمی و به حق است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه در 
شده  توصیه  انسان  برای  استانداردهایی  اسالم  و  قرآن 
اگر  کرد:  تصریح  شود،  رعایت  موارد  این  باید  قطعاً  و 
قرار  خود  کار  مبنای  را  دین  دستورات  تولیدکنندگان 
بی تفاوت  بازار  به  نسبت  و  باکیفیت  تولیداتشان  دهند، 

نخواهند بود.
به  باید  مصرف کننده  و  تولیدکننده  اینکه  بیان  با  وی 
در  همه  اگر  گفت:  کنند،  توجه  الزم  استانداردهای 
صدد استانداردهای الزم برآییم در دنیا و آخرت پیروز 

می شویم.
امسال  شعار  کرد:  اظهار  حسینی شاهرودی  آیت اهلل 
خالق  ویدئویی  "استاندارهای  عنوان  با  استاندارد 
همواره  باید  و  بوده  مناسب  بسیار  جهانی"  صحنه های 

مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید تولیدات داخلی کشور استانداردهای 
جهانی را داشته باشد چراکه ایران از ظرفیت صادرات به 

بازارهای جهانی برخوردار است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: 
شرکت های  گسترش  با  و  دشمن  تحریمات  پی  در 
باید  اما  هستیم  خوبی  تولیدات  شاهد  دانش بنیان، 
تولیدکنندگان محصوالت جهانی باکیفیت تولید کرده تا 

باعث پیشرفت کشور و رفاه عمومی مردم شوند.
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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجار:

رزمایش الی بیت المقدس با حضور 
8 گردان در بیجار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری اتفاق روز کردستان، سید مرتضی 
میرآقایی در نشست خبری با اصحاب رسانه بیجار ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره 450 شهید واالمقام شهرستان 
بیجار اظهار داشت:  دشمنان ما به دنبال ایجاد روحیه یاس 
و ناامیدی در بین مردم هستند و  رسانه ها و فعاالن فضای 
مجازی ما با روشنگری باید نقشه دشمنان را برای مردم 

تببین کنند و روحیه امیدواری در جامعه القاء نمایند.
وی افزود : همزمان با سراسر استان کردستان رزمایش الی 
بیت المقدس با شعار 40 سال اقتدار بسیج در تاریخ 18 و 

19 مرداد ماه در شهرستان بیجار برگزار می شود.
امسال حوزه  رزمایش  اینکه  بیان  با  بیجار  سپاه  فرمانده 
محوری است در محدوده استحفاظی محل استقرار حوزه 
ها برگزار می شود، افزود : در رزمایش الی بیت المقدس 
بیجار 7 گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر به استعداد 

یک هزار و 872 نفر حضور دارند.
میرآقایی از برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در 7 نقطه 
شهرستان بیجار خبر داد و بیان داشت: مراسم صبحگاه 
مشترک روز 19 مهر ماه با حضور حوزه چمران و کوثر در 

محل اردوگاه قدس برگزار می شود.
ماموریت  با  المقدس  بیت  الی  رزمایش   : داد  ادامه  وی 
امنیتی و مبارزه با اغتشاشات و آرام سازی شهری برگزار 

خواهد شد.
فرمانده سپاه بیجار هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقاء 
سطح آمادگی گردان ها ، آمادگی برای اجرای ماموریت ها 
در روز واقعه ، سازماندهی و به روز رسانی مجدد گردان 

ها اعالم کرد.
فرمانده سپاه بیجار گفت : تمرین بر پایه تهدیدات بومی 
و منطقه ای و آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمن از 
دیگر اهداف برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در بیجار 

است.
به گفته میرآقایی : بسیجیان با حضور پر شور خود در این 
رزمایش اقتدار بسیج در طول 40 سال از عمر با برکت 

انقالب را به نمایش می گذارند.
وی با تاکید بر اینکه بسیجیان در این رزمایش با آرمان 
های امام ، رهبری و شهدا تجدید پیمان می کنند ، از 
با  المقدس  بیت  الی  رزمایش  در  فرهنگی  فعالیت  انجام 

حضور بسیجیان خبر داد.
وی تصریح کرد: انجام فعالیت های گروهی و اجتماعی، 
سخت،  شرایط  در  زندگی   ، رویی  پیاده  های  ماموریت 
برگزاری زیارت عاشورا و نماز جماعت از دیگر برنامه های 

رزمایش است.
فرمانده سپاه بیجار عنوان کرد : استقرار، امورات تاکتیکی ، 
ستون کشی، برنامه های شبانه ، تک به ارتفاع ، انفجارات، 
مبارزه با اغتشاشات و آرام سازی و در نهایت جمع آوری 
از دیگر برنامه های رزمایش در تاریخ 18 و 19 مهر ماه 
در بیجار است. فرمانده سپاه بیجار با تاکید اقتدار ایران 
اسالمی در برابر دشمنان چشم جهانیان را مات و مبهوت 
از  الگو گرفتن  با  : کشورهای منطقه  ، گفت  کرده است 
مقاومت انقالب اسالمی در مقابل ظلم و استکبار جهانی 

ایستادگی کرده اند.

استاندار زنجان: توجه به حقوق 
شهروندی و ایجاد جامعه آرام 

وظیفه مسئوالن است
استاندار زنجان گفت: حقوق شهروندی یعنی جلب 
دیدار عمومی  و  فقط مالقات  و  رضایت شهروندان 

کافی نیست.
کارگروه  جلسه  چهارمین  در  حقیقی  اهلل  فتح   
و  زنان  سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی،  تخصصی 
خانواده و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق 
اگر  جلسات  ادغام  داشت:  اظهار  استان  شهروندی 
منجر به بازخورد خوب و مثبت هم شود کار خوبی 

است.
وی با اشاره به اینکه اجرایی و عملیاتی شدن دستور 
جلسات نیاز به مشارکت و همکاری مدیران استانی 
دارد، تصریح کرد: ارائه موضوعات اجتماعی و سالمت 
نیاز به یک عملیات کارشناسی و  بانوان و خانواده 

دقیق با حضور کارشناسان آموزش دیده دارد.
در  یافته  تخصیص  بودجه  افزود:  زنجان  استاندار 
حوزه اجتماعی در سفر رئیس سازمان امور اجتماعی 
از  باید در حوزه پیشگیری  استان  به  وزارت کشور 

اعتیاد، طالق و صیانت از خانواده هزینه شود.
حقیقی عنوان کرد: در اجرای طرح ها در استان یک 
دستگاه مجری طرح و سایر دستگاه ها همیار شوند 

تا منجر به خروجی و بازخورد مثبت شود.
وی تاکید کرد: مدیران سازمان ها از اجرای عملیات 
و اقدامات موازی جلوگیری کنند و دستگاه ها باید در 

کنار هم و به صورت همکار با هم کار کنند.
سالمت  طرح  اجرای  خصوص  در  زنجان  استاندار 
همکاری  با  فرمانداران  گفت:  خانواده  از  صیانت  و 
کردن  اجتماعی  موضوع  باید  شوراها  و  دهیاران 
سالمت را به مردم اطالع رسانی و اجرایی کنند و 

نتیجه را تا دو هفته آینده گزارش دهند.
حقیقی در خصوص سند امنیت غذایی گفت: این 
دستگاه های  و  شود  عملیاتی  فاز  وارد  باید  سند 
انجام  را  الزم  اقدامات  زمینه  این  در  باید  اجرایی 

دهند.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه پژوهش و ارزیابی عملیات 
باید مشخص شود و اقدامات و پیشنهادات طرح ها 
شهروندی  حقوق  افزود:  شوند،  اجرایی  و  گزارش 
یعنی جلب رضایت شهروندان و فقط مالقات و دیدار 

عمومی با مردم کافی نیست.
 مقام عالی استان در ادامه افزود: حقوق شهروندی 
یعنی پای حرف خودمان بمانیم و در حیطه وظایف 
خودمان ارزیابی شویم و اگر توانستیم جامعه را آرام 

کنیم حقوق شهروندی را به جای آورده ایم.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
از  مورد   12 گفت:  کردستان  گردشگری 
بناهای تاریخی استان به سرمایه گذاران بخش 

خصوصی و دولتی واگذار می شود.
سید محسن علوی  از واگذاری بناهای تاریخی 
استان به بخش های خصوصی و دولتی خبر داد 
و اظهار داشت: در سال های 85 تا 87 مجوز 
واگذاری تعدادی از بناهای تاریخی کردستان 
از طریق صندوق حفظ، احیا و بهره برداری از 
بناهای تاریخی از سوی هیئت دولت داده شد 
تصویب  بودجه  قانون  ماده 27  طی  بعداً  که 
شد که دولت می تواند برای تأمین بخشی از 
تاریخی  بناهای  از  تعدادی  خود،  هزینه های 
میراث فرهنگی را به سرمایه گذار واگذار کند.

کارگروه  نام  به  کارگروهی  اینکه  بابیان  وی 
از  متشکل   27 ماده  پروژه های  واگذاری 
آن  در  که  تشکیل شده  مرتبط  دستگاه های 
آن  فراخوان  و  بررسی   بنا  واگذاری  شرایط 
دو  تاکنون  استان  در  افزود:  می شود،  اعالم 
بنای تاریخی »حمام عبدالخالق و حمام خان« 
از طریق صندوق حفظ، احیا و بهره برداری از 
بناهای تاریخی جهت مرمت، احیا، نگهداری 
و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده 

است.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  کردستان  استان  گردشگری 
اما  رسیده  بهره برداری  به  عبدالخالق  حمام 
حمام خان در مراحل اولیه مرمت و طراحی 
قرار دارد، گفت: بنای تاریخی واگذارشده در 
فرهنگی  میراث  وزارتخانه  کارگروه  در  ابتدا 
ماده  کارگروه  در  سپس  و  کاربری  تعیین 
به مزایده  و  اعالم   فراخوان آن  و  بررسی   27

گذاشته می شود.
وی بیان کرد: امسال از طریق کارگروه ماده 
27 نیز یک مورد بنای تاریخی خانه متوسل 
نخستین  به عنوان  کردستان  بلوار  در  واقع 
پروژه ماده 27 به بخش خصوصی واگذار شد.

مدت  تمامی  در  اینکه  به  اشاره  با  علوی 
و  صیانت  به  موظف  سرمایه گذار  واگذاری 
حفاظت از بنای تاریخی است، عنوان کرد: 12 
بنای تاریخی از طریق صندوق حفظ، احیا و 
بهره برداری از بناهای تاریخی و کارگروه ماده 
27 به سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی 
تا پایان امسال 9 مورد آن  واگذار می شود و 

تحقق می یابد.
بنای   9 این  از  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
تاریخی 6 بنا همچون »خانه احمدزاده به بنیاد 
کردستان،  دانشگاه  به  مصری  خانه  نخبگان، 
و  ایران شناسی  بنیاد  به  امین االسالم  خانه 

حمام خان، حمام عبدالخالق و خانه متوسل 
به بخش خصوصی« واگذار شده است.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پایان  تا  گفت:  کردستان  استان  گردشگری 
امسال سه بنای تاریخی شامل بنای تاریخی 
ملک التجار، خانه پیرمرادی و خانه مالئی که از 
سوی شورای برنامه ریزی استان مجوز واگذاری 
به سرمایه گذار داده شده، واگذار می شود.  آن 
وی با ذکر اینکه حمام عبدالخالق نمونه موفق 
از بناهای تاریخی واگذارشده در استان است، 
ادامه داد: در صورت عملکرد موفق در بناهای 
تاریخی مربوط به خانه متوسل و حمام خان 
هرچه  سرمایه گذاری  برای  مردم  رغبت  نیز، 

بیشتر در بناهای تاریخی افزایش می یابد.

گردشگری  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  علوی 
پارامترهای  اولین  به  تبدیل شدن  حال  در 
توسعه استان است، یادآور شد: افزایش ورود 
گردشگر در گرو توسعه جاذبه های گردشگری 
دست ساز در کردستان است و با ایجاد اماکن 
ماندگاری  باعث  می توان  تجاری  و  تفریحی 

بیشتر گردشگران شد
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
افزایش  اینکه  بیان  با  کردستان  گردشگری 
در  رونق  سبب  استان  به  گردشگران  ورود 
و سرمایه گذاری می شود،  صنعت گردشگری 
افزود: امیدواریم مسئوالن در راستای توسعه 
حوزه  این  مشکالت  حل  و  زیرساخت ها 

همکاری الزم را داشته باشند.

بناهای تاریخی کردستان به بخش خصوصی واگذار می شود

یکی از دستاوردهای شورای پنجم پایین آوردن 
معدل سن مدیران شهرداری است.

عباس زارع در نطق پیش از دستور صد و شصت 
و ششمین جلسه شورای شهر کرج با قدردانی 
از شهردار کرج به واسطه انجام اقدامات ارزنده، 
عملکرد مدیریت شهری طی دو سال گذشته را 

مناسب عنوان کرد.
منظور  به  است  ضروری  کرد:  خاطرنشان  وی 
عملکرد  از  لیستی  اقدامات،  این  رسانی  اطالع 
مدیریت شهری تهیه و با دوره های قبل مقایسه 

شود.
های  بحران  به  توجه  با  افزود:  شورا  عضو  این 
درآمدهای  و  انبساطی  های  هزینه  اقتصادی، 
انقباضی کشور، شهرداری کرج طی سال گذشته 
در حوزه درآمد رکورد زده است که این نشان از 

عملکرد شورای پنجم و شهردار کرج دارد.
دو سال  داد: همچنین طی  ادامه  مسئول  این 
اخیر با کاهش ضریب خطا، دوباره کاری ها و 
بودیم  مواجه  ضروری  غیر  های  پروژه  اجرای 
در  نتیجه تالش همکاران  مهم  این  تحقق  که 

شهرداری به صورت شبانه روز بوده است.
ضرورت توجه به نیروی انسانی توانمند

زارع در ادامه بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه 
های انسانی در مجموعه مدیریت شهری کرج 
باید  موضوع  این  به  توجه  افزود:  و  کرد  تاکید 
با  و  توانمند  نیروهای  تا  گیرد  قرار  اولویت  در 

انگیزه برای خدمت رسانی به شهروندان آموزش 
ببینند.

این مسئول اقدامات انجام گرفته توسط کمالی 
زاده شهردار کرج را ارزشمند عنوان کرد و افزود: 
فعالیت های یک  به  توان  ایرادی که می  تنها 
سال اخیر شهردار گرفت توجه کم به سرمایه 
این  امیدوارم  که  است  شهرداری  انسانی  های 

موضوع نیز برطرف شود.
وی افزود: گاها گله مندی هاِی به حقی شنیده 
می شود که توجه نکردن به این ها خطر بزرگی 
برای بدنه 5 هزار نفره کارکناِن رسمی شهرداری 

کرج شمار می رود.
شورای  دستاوردهای  از  یکی  شورا  عضو  این 
مدیران  سن  معدل  آوردن  پایین  را  پنجم 
این  استمرار  خواستار  و  کرد  عنوان  شهرداری 

روند در مجموعه مدیریت شهری شد. 
وی گفت: مدیران باید بر اساس نظامی خاص 
راندمان کاری غربال  اساس  بر  و  ارزیابی  مورد 

شوند.
زارع اضافه کرد: ضروری است مکانیزم جدیدی 
به کار گرفته شود تا افراد به صورت عادالنه بر 
اساس معیارهای الزم و بدوِن وابستگی به فرد 
و یا گروهی خاص برای مدیریت انتخاب شوند.

مدیریتی  شتاب  بر  عالوه  شورا؛  عضو  گفته  به 
مناسب باید ظرفیت های جدیدی در شهرداری 

شناسایی و جایگزین شوند.

به  افراد  برخی  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
می  انتخاب  مدیریت  برای  ای  سلیقه  صورت 
اینکه  دلیل  به  نیز  افراد  برخی  گفت:  شوند، 
سلیقه ما نیستند مورد ظلم واقع می شوند که 
الزم است بابد برای باال بردن اعتماد عمومی در 
شورای شهر و شهرداری نگاهی به دور از سالیق 

داشته باشیم.
پرورش  ما  های  آورده  از  یکی  داد:  ادامه  زارع 
است،  بعدی  های  دوره  برای  جدید  مدیران 
را  امور  تمامی  بتوانند  ها  سال  که  مدیرانی 

تسهیل و بر همه امور مسلط باشند.
جای بانوان در جایگاه های مدیریتی شهرداری 

مشهود است
در  اینکه  به  اشاره  با  کرج  شهر  شورای  عضو 
شهرداری هنوز نگاه سنتی حاکم است، عنوان 
کرد: همین موضوع باعث می شود از آدم های 
مستقل، بانوان و جوانان استفاده نکنیم این در 
حالی است که هرجا توسعه ای دیده شده دلیل 

آن مشارکت جوانان و بانوان بوده است.
جای  شهرداری  سطوح  در  اینکه  بیان  با  زارع 
از  خیلی  گفت:  است،  مشهود  بانوان  خالی 
دارند  حاضر  مدیران  از  بیشتری  کفایت  بانوان 
و اگر به حضور بانوان توجهی نشود اعتماد نهاد 

شهرداری به نظام مدیریتی کاهش می یابد.

عملکرد قابل قبول شهردار کرج در یک سال گذشته
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سجاد آقایی: هدف استقالل 
قهرمانی است

هدف  گفت:  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  مهاجم 
بازیکنان استقالل در این فصل قهرمانی است و باید 

تالش کنیم که به آن برسیم.
 سجاد آقایی پس از پیروزی چهار بر صفر تیم فوتبال 
استقالل برابر سایپای تهران اظهار داشت: خوشحالم 
که در هفته های اخیر به پیروزی های پر گلی دست 
پیدا کردیم و این می تواند اعتماد به نفس تیم ما را 

باال ببرد.
وی تأکید کرد: با ارائه یک بازی هجومی و بی نقص، 
به چهار گل دست پیدا کردیم و تا حدودی موقعیت 

خود را در جدول بهبود بخشیدیم.
مجموعه  هدف  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  آقایی 
استقالل، رسیدن به قهرمانی در پایان فصل است، ما 
همه تالش می کنیم که با پیروزی های پی درپی، هم 
به قهرمانی نزدیک شده و هم هواداران را شاد کنیم؛ 
از طرفداران استقالل می خواهم که ما را تنها نگذارند 

و در تمام بازی ها کنار ما باشند.
مهاجم تیم فوتبال استقالل تهران در پاسخ به این 
غرور  دچار  را  شما  پیاپی،  بردهای  آیا  که  پرسش 
خواهد کرد یا خیر؟ گفت: به طور حتم هرگز مغرور 
نخواهیم شد چون یک هدف داریم و آن هم موفقیت 
استقالل است، ما این بازی را به فراموشی سپردیم و 
حاال باید خود را آماده دیدار برابر پارس جنوبی کنیم.

وی در خصوص گلزنیهای پی درپی خود در استقالل 
گفت: گلزنی من مهم نیست بلکه هدف ما قهرمانی 
گل  من  اگر  است،  تیم  این  موفقیت  و  استقالل 

می زنم، مجموعه تالش همه بازیکنان است.
آقایی در پایان گفت: بازیکنان جوان استقالل در کنار 
باتجربه ها، عملکرد قابل قبولی داشتند، تجربه آنها 
کمک زیادی کرده و مطمئن داشته باشید همه در 
به جایگاه  تا استقالل  کنار هم تالش خواهیم کرد 

واقعی اش برسد.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها با اشاره 
به شرایط ۱۰ فدراسیون برای برگزاری مجمع 
فدراسیون  انتخابات  که  کرد  تاکید  انتخاباتی 

والیبال قطعا امسال برگزار می شود.
به  اشاره  ضمن  اسبقیان  شروین  سیدمحمد 
فدراسیون هایی که در نوبت برگزاری انتخابات 
هستند، تاکید کرد که در مورد زمان برگزاری 
مجمع انتخاباتی آنها و اینکه این مجامع سال 
جاری برگزار می شود یا به سال آینده موکول 

خواهد شد، هیچ قطعیتی وجود ندارد.
ثبت نام از کاندیداهای دوومیدانی به زودی

وی با یادآوری آغاز به کار ایرج عرب به عنوان 
گفت:  دوومیدانی  فدراسیون  در  سرپرست 
سعی ما این است در اولین فرصت زمان ثبت 
نام از کاندیداهای ریاست در این فدراسیون را 
از آن دیگر مراحل الزم  تا بعد  مشخص کنیم 
برای برگزاری انتخابات دوومیدانی دنبال شود و 
بتوانیم هر چه زودتر این انتخابات را به سرانجام 

برسانیم.
بررسی شرایط انتخابات در ۹ فدراسیون دیگر

اینکه وزارت ورزش عالوه  یادآوری  با  اسبقیان 
باید  جاری  سال  پایان  تا  و  دوومیدانی  بر 
اقدامات الزم در مورد تعیین تکلیف مدیریتی 
۹ فدراسیون دیگر را هم انجام دهد، خاطرنشان 
کرد: البته هر یک از این فدراسیون ها در پروسه 
انتخاباتی متفاوتی به سر می برند. برخی از آنها 
به زودی دوره چهار ساله ریاستشان تمام می 
کرد.  تعیین  سرپرست  آنها  برای  باید  و  شود 
برخی در مرحله بررسی صالحیت کاندیداها به 
سر می برند و برای هم هنوز زمان نام نویسی از 

کاندیدها مشخص نشده است.
ارسال پرونده کاندیداهای والیبال و ورزش های 

رزمی به مراجع ذی صالح
های  فدراسیون  مشترک  امور  دفتر  مدیرکل 
در  انتخابات  پروسه  اینکه  به  اشاره  با  ورزشی 
دو فدراسیون والیبال و ورزش های رزمی وارد 
بررسی صالحیت کاندیداها توسط مراجع ذی 
سه  دو  پرونده  کرد:  تصریح  است،  صالح شده 
نفر از کاندیداهای ریاست والیبال در کمیسیون 
تطبیق و به دلیل نداشتن شرایط مدیریتی الزم 
اختیار  در  اما  کاندیداها  سایر  پرونده  شد.  رد 
مراجع ذی صالح قرار گرفت تا تصمیم گیری 

در مورد صالحیت آنها انجام شود.
پیشینه مدیریتی کاندیداها هم طراز با مدیرکل 

باشد
مطرح  پرسش  به  پاسخ  در  ورزشی  مدیر  این 
کاندیداها گفت:  مدیریتی  پیشینه  با  رابطه  در 
کاندیداهای ریاست در فدراسیون های ورزشی 
باید سابقه مدیریتی داشته باشند. در آئین نامه 
انتخابات به گونه ای تدبیر شده که کاندیداها 
محدود به داشتن پیشینه ورزشی و دولتی نشده 
باشند. اینکه مثال فردی با تجربه مدیریتی در 
وارد  باال  نیروی  تعداد  با  بخش خصوصی  یک 
انتخابات شود، منع نشده است. پیشینه مدیریتی 

کاندیداها باید هم طراز با مدیرکلی باشد.
کاندیداهای  برای  تطبیق  کمیسیون  تشکیل 

فدراسیون همگانی
اسبقیان در ادامه به فدارسیون همگانی که ثبت 
نام از کاندیداهای آنها انجام شده است، اشاره و 
خاطرنشان کرد: کمیسیون تطبیق برای بررسی 
دوشنبه  امروز  کاندیداها  این  مدیریتی  شرایط 
نتیجه  از مشخص شدن  بعد  شود.  می  برگزار 
مراجع ذی صالح  اختیار  در  کاندیداها  پرونده 

قرار می گیرد.
انتخابات تنیس در مسیر قانونمند

های  فدراسیون  مشترک  امور  دفتر  مدیرکل 
ورزشی در مورد فدراسیون تنیس که به تازگی 
برای آن سرپرست تعیین شده است نیز گفت: 
به زودی زمانی را برای نام نویسی از متقاضیان 
ریاست در این فدراسیون مشخص می کنیم تا 
این فدراسیون ها را هم در مسیر قانونمند برای 

برگزاری مجمع انتخاباتی قرار دهیم.
پایان دوره ریاست در ۵ فدراسیون

دوره  که  فدراسیونی  پنج  به  ادامه  در  وی 
می  پایان  به  آینده  های  ماه  طی  آنها  ریاست 
ورزشی  پزشکی  گفت:  و  کرد  اشاره  رسد، 
ماه(،  آبان   ۱۶( میز  روی  تنیس  ماه(،  آبان   ۶(
موتورسواری و اتومبیلرانی )۳ بهمن ماه(، ورزش 
های دانشگاهی )۱۷ اسفندماه( و شطرنج )۲۴ 
اسفندماه( فدراسیون هایی هستند که باید به 
ترتیب برای آنها تعیین سرپرست شود تا  بعد 
از آن وارد مرحله انجام اقدامات برای برگزاری 

انتخاباتشان شویم.
ماه  در  انتخاباتی  مجامع  تعداد  به  مبهم  پاسخ 

های آینده
اسبقیان در پاسخ به این پرسش که »با توجه 
به شرایط ۱۰ فدراسیون نام برده، تا پایان سال 
چند مجمع انتخاباتی خواهیم داشت؟« گفت: 

چه  هر  که  است  این  بر  ورزش  وزارت  تالش 
تشکیل  کاندیدها،  نام  ثبت  فرآیند  سریعتر  
مراجمع  در  پرونده  بررسی  تطبیق،  کمیسیون 
انجام  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  و  صالح  ذی 

شود تا برای فدراسیون ها تعیین تکلیف شود.
این مدیر ورزشی خاطرنشان کرد: با این حال 
نمی توان در مورد انتخابات فدراسیون ها زمان 
دقیقی را مشخص کرد. به هر حال در مورد پنج 
اتمام  به  رو  مدیریتشان  دوره  که  فدراسیونی 
اقدامات  کردن  مهیا  برای  الزم  زمان  به  است، 
آنها  از  برخی  دوره  که  به خصوص  است.  نیاز 
بعید است  بهمن و اسفندماه تمام می شود و 
برگزار شود. در هر صورت  امسال  انتخاباتشان 
بدیهی است که باید بستر الزم برای انتخابات 

فراهم شود تا مجمع را برگزار کنیم.
انتخابات والیبال قطعا امسال برگزار می شود

محمدشروین اسبقیان تاکید کرد: البته انتخابات 
فدراسیون والیبال در هر شرایطی همین امسال 
انتخابات  تا  شود  می  تالش  شود.  می  برگزار 
و  رزمی  های  ورزش  مانند  هایی  فدراسیون 
همگانی که ثبت نام کاندیداهای آنها انجام شده 
و تنیس و دوومیدانی را هم امسال به سرانجام 

برسانیم.

شرایط انتخابات در ۱۰فدراسیون

برتر  لیگ  رقابتهای  دوم  هفته 
برتری  با  امشب  آزاد  کشتی 
تیم های »تا ثبت جهانی توس« 
ساری  ستارگان  پدافند  رعد  و 

پیگیری شد.
 تیم »تا ثبت جهانی توس« در 
هفته دوم از دور رفت رقابت های 

لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های 
کشتی  هیأت  تیم  مقابل  کشور 
این  پیروزی رسید.  به  آباد  خرم 
دیدار از گروه ب رقابتها در شهر 
خرم آباد برگزار شد که طی آن 
تیم تا ثبت جهانی توس با نتیجه 
۹ بر یک ، میزبان خود را شکست 

داد.
نتایج انفرادی این دیدار به شرح 

زیر است:
۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی ۶- 

مصیب شیرزادی، برنده ۹
۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، 

برنده ۱۳- شاهین شیری ۲
امیرحسین  کیلوگرم:   ۶۵
محمدجواد   -۷ برنده  مقصودی، 

میرزائیان ۲
۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده، 
برنده ۴ – سهراب ادهم خلیلی ۲

امیرحسین  کیلوگرم:   ۷۴
احمد   -۱۰ برنده  کاووسی، 

دولتشاه صفر
محمدجواد  کیلوگرم:   ۷۹
حمیدی، برنده ۱۰- رضا شمس 

الدینی صفر
کریمی،  رضا  علی  کیلوگرم:   ۸۶

برنده ۱۳- وحید بیرانوند ۲

۹۲ کیلوگرم: اسماعیل محمودی، 
سیاوش  فنی-  ضربه   ۴ برنده 

ملکی صفر
۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، 

برنده ۱۰- میثم نامداری صفر
شمس  جعفر  کیلوگرم:   ۱۲۵
رضا  علی   -۱۰ برنده  ناتری، 

حسنوند صفر
دور  دوم  هفته  از  دیدار  دومین 
برتر  لیگ  های  رقابت  رفت 
کشور  های  باشگاه  آزاد  کشتی 
ساری  شهر  در  ب  گروه  در  هم 
پدافند  رعد  تیم  که  شد  برگزار 
ستارگان ساری با نتیجه ۶ بر ۴ 
از سد مهمان خود تیم دانشگاه 

آزاد اسالمی گذشت.
نتایج انفرادی این دیدار به شرح 

زیر است:
 -۱ آئینی  عرفان  کیلوگرم:   ۵۷

عظمت توسکایف، برنده ۱۲

۶۱ کیلوگرم: محمد رمضان پور، 
برنده ۶- محمدباقر میرزایی ۱

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، 
برنده ۱۲- سید محمد حسینی 

۲
 -۶ خدمتی  امید  کیلوگرم:   ۷۰

محمدرضا سرگو، برنده ۹
 -۲ افضلی  رضا  کیلوگرم:   ۷۴

سعید داداش پور، برنده ۹
 -۲ زارعی  محمد  کیلوگرم:   ۷۹

بهمن تیموری، برنده ۱۳
 -۲ بیات  رضا  کیلوگرم:   ۸۶

مرصاد مرغزاری، برنده ۴
۹۲ کیلوگرم: حسین جاللی نژاد، 

برنده ۶- ارشک محبی ۵
 -۱ عزیزی  سجاد  کیلوگرم:   ۹۷

دانیال شریعتی نیا، برنده ۴
طاهری،  امین  کیلوگرم:   ۱۲۵
 ۲ فروتن  عباس   -۴ برنده 

)دیسکالیفه(

هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد؛

پیروزی رعد پدافند ستارگان و »تا ثبت جهانی 
توس« برابر حریفان

خبر

کوالکوویچ لیگ برتر والیبال را زیرنظر 
می گیرد

جدول شماره پانزدهم

در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا؛

فرزام: اتفاقات خوبی در روئینگ مردان رقم خواهد خورد
سرمربی تیم ملی قایقرانی روئینگ مردان 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  آستانه  در  ایران 
اتفاقات خوبی در  تا  گفت: تدابیری شده 

روئینگ مردان رقم بخورد.
برای  ایران  روئینگ  قایقرانی  ملی  تیم 
راهی  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور 
این  در  آبان  اول  از  و  شده  جنوبی  کره 
مردان  در بخش  رویداد حاضر می شود. 
تیم ایران با ۵ پاروزن در چهار ماده حاضر 

خواهد شد. 
بهمن نصیری در روئینگ تک نفره سنگین 
وزن، عاقل حبیبیان در روئینگ تک نفره 
سیاوش  و  حبیبیان  عاقل  وزن،  سبک 
سنگین  نفره  دو  روئینگ  در  سعیدی 
پارو، سیاوش سعیدی، بهمن  وزن جفت 
میالد  و  محمودپور  امیرحسین  نصیری، 
اهلل وردیان در روئینگ چهار نفره سنگین 
وزن جفت پارو ترکیب تیم ایران را در این 

رویداد آسیایی تشکیل می دهند. 
افشین فرزام سرمربی تیم روئینگ ایران 
در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین 
وضعیت این تیم قبل از حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا، گفت: تمرینات نهایی را به 
روزهای  در  گذاشتیم.  سر  پشت  خوبی 
اصلی  ارنج های  روی  متمرکز  نهایی 
آمادگی  درصد  صد  با  تا  کردیم  تمرین 
در رقابت ها حاضر شویم. ما تنها به فکر 
به  نگاهی  نیم  بلکه  نیستیم  کسب مدال 
در  المپیک  سهمیه  کسب  های  رقابت 
رقیبان  بتوانیم  که  داریم  نیز  آینده  سال 
را در این رویداد محک بزنیم. تالش می 
کنیم تا با بررسی رقبای خود با دید باز 
آینده  سال  ماه  اردیبهشت  مسابقات  در 
که جنبه انتخابی المپیک ۲۰۲۰ را دارد، 

شرکت کنیم. 
که  جهانی  مسابقات  در  ما  افزود:  وی 

مردادماه برگزار شده بود، شرکت نکردیم. 
دلیلش هم این بود که بتوانیم بدون وقفه 
یک  در  البته  کنیم.  دنبال  را  تمرینات 
مسابقه جهانی دیگر که بعد از مسابقات 
قاره ای کره برگزار می شود، شانس کسب 
سهمیه المپیک را خواهیم داشت که اگر 
آمادگی  با  توانیم  می  شود  مهیا  شرایط 

بهتری در آن رقابت ها حاضر شویم.  
سرمربی تیم روئینگ مردان کشورمان در 
خصوص مسابقات کسب سهمیه المپیک 
مسابقات  در  گفت:  نیز  آسیا  قاره  در 
برای  ای  سهمیه  جنوبی  کره  آسیایی 
این  و  شود   نمی  توزیع  توکیو  المپیک 
تمام  اما  قهرمانی آسیا است  تنها  رویداد 
قاره  انتخابی  مسابقات  در  که  ما  رقبای 
ای سال آینده حاضر خواهند بود در این 
رویداد نیز هستند. قرار است این قایقرانان 
اردیبهشت ماه سال آینده در همین مکان 

سهمیه  کسب  برای  پیست  همین  در  و 
المپیک رقابت کنند. 

فصل  فدراسیون  شرایط  دلیل  به  »شما 
این  و  دادید  دست  از  را  تمرین  خوب 
آینده  سال  تا  که  دارد  وجود  هم  امکان 
شرایط  این  با  نشوید.  رقابتی  هیچ  راهی 
آیا به مسابقات آسیایی کره به منزله یک 
دیدار تدارکاتی نگاه می کنید؟« فرزام در 
طور  همین  گفت:  سئوال،  این  به  پاسخ 
است. به خاطر تغییر و تحول فدراسیون 
در سال گذشته تمرینات پاییز و زمستان 
ما  اصلی  تمرینات  و  دادیم  دست  از  را 
فروردین ماه امسال شروع شد. تنها ۶ ماه 
رویداد  این  قطعا  داشتیم.  تمرین  فرصت 
مسابقه و تمرین خوبی خواهد بود چرا که 
شاید شانس حضور در مسابقه دیگری را 
تا رقابت های انتخابی سال آینده نداشته 

باشیم. 
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این  کلی  برنامه های  تشریح  با  والیبال  ملی  تیم  سرپرست 
تیم، گفت: ایگور کوالکوویچ مسابقات لیگ را در ایران تماشا 
خواهد کرد و ۱۶ بازیکن را برای مسابقات گزینشی المپیک 

انتخاب می کند.
در  والیبال  ملی  تیم  های  برنامه  درباره  خوش خبر  امیر 
مسیر آماده سازی انتخابی المپیک گفت: پس از بازگشت 
فتاحی  علی  با حضور  جام جهانی، جلسه ای  رقابت های  از 
سرپرست فدراسیون والیبال و ایگور کوالکوویچ در فرودگاه 
آذرماه   اواخر  شد.  ارائه  تیم  برنامه های  و  کردیم  برگزار 
و  شود  می  آغاز  بازیکن   ۱۶ حضور  با  ملی  تیم  اردوهای 
سرمربی تیم ملی منتظر پیوستن لژیونرها به اردوهای تیم 
ملی خواهد بود. پس از برگزاری دو هفته تمرین بالفاصله به 
چین )میزبان مسابقات انتخابی المپیک( اعزام خواهیم شد.

سرپرست تیم ملی تاکید کرد: هیچ بازی تدارکاتی خاصی در 
این مدت نخواهیم داشت چرا که فرصتی برای بازی نداریم. 
تیم ها مشغول هستند و مسابقات باشگاهی را در پیش دارند. 
به بازی های داخلی بسنده می کنیم و شاید یک یا دو بازی 

تدارکاتی با باشگاه ها انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا سرمربی تیم ملی بالفاصله 
بعد از اتمام جام جهانی به صربستان بازگشت و در نشست 
خبری حاضر نشد؟ افزود: کوالکوویچ از یک ماه پیش برنامه 
ارائه و درخواست مرخصی کرده بود  خود را به فدراسیون 
است کوالکوویچ پس  قرار  رفتیم.  پیش  برنامه  آن  و طبق 
از دیدن خانواده اش، به ایران بازگردد و در نشست خبری 
برگزاری  و  آسیب شناسی   به  نیاز  اگر  حاضر خواهد شد. 
جلسات باشد حتما در آن شرکت می کند و درباره مشکالت 
و دفاع از عملکردش توضیحاتی ارائه خواهد داد اما در حال 
حاضر نیاز بود سرمربی تیم پس از مدت ها نزد خانواده اش 

بازگردد.
طبق برنامه سازمان لیگ، مسابقات لیگ برتر از ۸ آبان آغاز 
خواهد شد. خوش خبر در پاسخ به این سئوال که کوالکوویچ 
مسابقات لیگ را خواهد دید یا خیر؟ گفت: اردوهای تیم ملی 
از اواخر آذرماه برگزار می شود اما کوالکوویچ زودتر به ایران 
می آید و رقابت های لیگ را از نزدیک تماشا خواهد کرد و 
حتما ۱۶ بازیکن داخلی از مسابقات لیگ انتخاب خواهند 
تیم  سرمربی  اختیار  در  نیز  ویدئوها  و  بازی ها  آنالیز  شد. 
ملی قرار خواهد گرفت. کوالکوویچ شخصا در ایران حاضر 

و مسابقات لیگ را تماشا خواهد کرد.

افقی:
1-تصویر چاپ شده- شکیبا- میوه نخل

2- وجود خود را وقف چیزی کردن
3- هفت گانه- دارای درجه نظامی باالتر از استوار- باب روز
4- انتها- درخت تسبیح- راه رفتن کودکانه- به رو خوابیده

5- نرم افزار طراحی و نقشه کشی- نوعی حلوا
6- نفوذ تدریجی آب- مهربان- قیمت- بله ایتالیایی

7- سال آذری- بچه بز- دام
8- خط تلفن- خواندن و نوشتن نمی داند- آخرین

کاشان-  گردشگری  روستای  ها-  سلول  از  ای  مجموعه   -9
باالپوش مردان قدیم

10- عریان- از اجزای پیراهن- دریاچه ای در سوئیس- رنج 
و آزار

11- عدد- تنبل
قرار گرفته- جانور تک سلولی-  12- مورد تمسخر و طعنه 

مقابل اختیار- کجاست
13- جنین- اندک- جلگه پهناور در نواحی نیمه خشک

14- فیلمی در ژانر وسترن ساخته جان فورد
15- بازدارنده- شیره درخت- فینال

عمودی:
1-عتیقه و قدیمی- به حساب آوردن

فروش  و  پرورش، صید  خانی- سازمان  امیر  رضا  نوشته  رمانی   -2
ماهی- جامه پشمی دستباف

3-  هماهنگی وزن و قافیه- هدر دادن- دامن چین دار
4- چیستی- پدر مرده- پاسخ مثبت

5- نفس خسته- دانشگاهی در فرانسه- شاعر قصیده سرای عهد 
قاجار

6- از القاب اشرافی زنان اروپا- از توابع استان بوشهر- آش
7- مسطح- در بنایی برای گرفتن درزها به کار می رود- برانگیختگی 

درونی
8- فرمان توقف- خویشاوند- کبیر

9- نام چند تن از پادشاهان ساسانی بود- پست فطرتی- روز عرب
10- جوی خون- از ظروف آشپزخانه- فاقد اصالت خانوادگی

11- چشایی- معادل فارسی اقیانوس- اشاره به دور
12-  نوعی ضایعه پوستی- براق کننده کفش- نوعی مالیات

13- دالوری- عریضه نویس- مکافات عمل
14- تمام کننده- مرکز کردستان- ظرف جوشاندن آب

15- از پرنفوذترین سیستم عامل های موبایل- شکسته بندی علمی
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استان تهران
گزارش

امام جمعه رباط کریم

بهترین قاضی و ارزیاب برای مدیران 
و کارگزاران یک نظام مردم هستند

به گزارش اتفاق روز :حضرت حجت االسالم والمسلمین ترابی امام جمعه 
محترم در مراسم تکریم و معارفه شهردار رباط کریم عنوان داشتند:برای 
مدیرانی که بر مسند مدیریت تکیه می کنند،الگو های گوناگونی وجود 

دارد.
اینکه اسالم عزیز در مدیریت کالن،مدیریت میانی و  با اشاره به  ایشان 
سطوح پایینی جامعه دارای الگو های کاملی است افزودند:الگوهای الهی 
نمونه اعالی مدیریت شایسته و خوش فرجام است و پیروی از این الگو 
ها موفقیت در مدیریت را بدنبال دارد و کسانی که الگوهای فاسد و ناکار 
آمد را سر مشق خود قرار دهند جز مشکالت و فالکت چیزی در انتظار 

آنها نیست.
امام جمعه رباط کریم با اشاره به تبیین زوایای مدیریتی امیر المومنین 
رسول  از  داشتند:بعد  بیان  حضرت  آن  حکومت  دوران  در  )ع(  علی 
الگوی مدیریت)الگوی کامل یک  بهترین  المومنین )ع(  امیر  خاتم)ص( 
مدیریت الیق،شایسته،کار آمد و موفق(است و مدیران برای موفقیت در 

کارشان باید از آن حضرت تأسی  کنند.
و  کرده  اشاره  مدیران  عملکرد  به  ترابی  والمسلمین  االسالم  حجت 
افزودند: بهترین قاضی و ارزیاب برای مدیران و کارگزاران یک نظام مردم 
هستند،منصفانه ترین قضاوت ها و عادالنه ترین ارزیابی ها را توده مردم 
را جلب  تا رضایت مردم  باید شبانه روزی تالش کنند  و مدیران  دارند 
نمایند. ایشان در پایان از زحمات و خدمات شهردار سابق،دکتر میر زمانی 
تشکر نموده و برای مهندس پارسا شهردار جدید رباط کریم  توفیقات روز 
افزون از درگاه باریتعالی و آرزوی موفقیت در انجام مسئولیت خطیرشان 

را داشتند.

 4 اجرای  از  پرند  شهرداری  سرپرست 
طرح زیباسازی با اعتبار 234 میلیون 
تومان در سطح فضاهای شهری و در 

راستای بهبود سیمای شهر خبر داد.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  حسنی  مهندس  پرند، 
و  آمیزی  رنگ  طرح  گفت:  خبر 
نگارگری جداره های پل مترو و قطار 
در ورودی جاده قدیم، احیای پیاده راه 
باب الحوائج در خیابان کوهپایه، طرح 
» بازی راه « در فضای میانی بوستان 
غزال و مزین نمودن فضاهای شهر پرند 
به تصاویر شهید حسن عشوری و شهید 
علی قانع از شهدای معّظم این شهر به 
شهری  منظر  و  زیباسازی  دفتر  همت 

شهرداری پرند اجرا شد.
به  اشاره  با  پرند  شهرداری  سرپرست 
اینکه در طرح نگارگری جداره های پل 
مترو و قطار پرند تالش شده تا با بهره 
از طرح احجام هندسی، فضای  گیری 
پرند  شهر  قدیم  جاده  پل های  بصری 
تصریح  گیرد،  خود  به  ای  ویژه  جلوه 
و  نگارگری  شامل  عملیات  این  کرد: 
قطار  پل  و  مترو  پل  جداره  خطاطِی 
و  جداول  آمیزی  رنگ  شهری،  بین 
تیرهای  آمیزی  رنگ  و  ها  فالورباکس 
برق و تابلو خوش آمدگویی موجود در 

ورودی جاده قدیم می شود.
مهندس حسنی همچنین با بیان اینکه 
طرح پیاده راه باب الحوائج با مشارکت 
واحد تأسیسات و ۱3۷ شهرداری پرند 
انجام شده، خاطرنشان کرد: بیش از 3۰ 
پارکی و سطل  نیمکت  پایه چراغ، ده 
زباله در این پیاده راه نصب شده است.

 « طرح  در  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
بازی راه « عالوه بر اجرای بازی راهی 
به طول بیش از 2۰۰ متر که بزرگترین 
بازی راه کشور می باشد، شاهد نصب 
مجموعه بازی پلی اتیلن، نصب مبلمان 
و  روشنایی  اصالح  متناطر،  پارکی 
فضای سبز پیرامونی به همت معاونت 
خدمات شهری و فضای سبز شهرداری 

زمین  کشی  خط  و  طراحی  پرند، 
فوتبال، بسکتبال و تنیس بوده و عالوه 
بر آن با این اقدام بوستان غزال احیا و 
از فضایی متروکه به فضایی پویا تبدیل 
شده است. سرپرست شهرداری پرند در 
پایان با اشاره به اینکه دفتر زیباسازی و 
منظر شهری پس از شناسایی فضاهای 
شهری متروکه که کاربری خود را در 

به  اقدام  اند،  داده  از دست  زمان  گذر 
احیای  های  طرح  اجرای  و  طراحی 
بیان  است،  نموده  شهری  فضاهای 
داشت: شهرداری پرند در تالش است 
تا در آینده نزدیک و با اجرای جشنواره 
هر  شناساندن  به  نسبت  متنوع،  های 
چه بهتر این دست فضاها به شهروندان 

فهیم پرندی اقدام کند.

 اجرای 4 طرح زیباسازی با اعتبار
 234 میلیون تومان در فضاهای شهرِی پرند

 با حضور ارجمند مدیر عامل سازمان 
نمایندگان   ، شهرداری  نقل  و  حمل 
پلیس راهور ، دبیران و دانش آموزان، 
کالسهای آموزشی آشنایی با فرهنگ 
ترافیکی درست و راهنمایی و رانندگی 

در مدارس سطح شهر انجام شد.
حمل  سازمان  عامل  مدیر  ارجمند 
افزود  باره  این  در  شهرداری  نقل  و 
حوادث  از  خیلی  اینکه  به  باتوجه   :
دانش  آگاهی  عدم  بعلت  رانندگی 
نحوه  و  ترافیکی  فرهنگ  از  آموزان 

عبور و مرور مناسب در معابر شهری 
می باشد لذا آموزش فرهنگ ترافیکی 
یکی از عوامل موثر و حائز اهمیت در 
مقابله با این اتفاقات به شمار می رود 
از  هدف   : ساخت  نشان  خاطر  وی 
برپایی این دوره آموزشی در مدارس 
چگونگی  با  آموزان   دانش  آشنایی 
عبور از معابر شهر ، توجه به خط عابر 
پیاده ، توجه به عالئم هشدار دهنده 
پیاده  عابر  پل  از  استفاده   ،  ترافیکی 

می باشد.

برگزاری طرح آموزشی آشنایی با فرهنگ ترافیکی و 
راهنمایی و رانندگی در مدارس

گزارش

مهندس پارسا

شهردار رباط کریم با نظارت شورای شهر به سمت 

رشد و توسعه رباط کریم قدم بر خواهیم داشت

به گزارش اتفاق روز:شهردار رباط کریم در مراسم معارفه خود و در 
: از تمامی ظرفیت های شهرداری و  حضور مردم و مسئولین گفت 
نیروهای پاکدست و متخصص و با نظارت مستمر شورای اسالمی شهر 
، درجهت رشد و توسعه متوازن در همه مناطق شهرستان رباط کریم 

تالش خواهیم کرد. والگوی یک شهر مدرن را خواهیم ساخت.
اصغر پارسا افزود: کم فروشی و کم  کاری در برنامه های مجموعه 
شهرداری وجود نخواهد داشت و با نگاه تیزبین اصحاب رسانه و مردم  
در نقد منصفانه و مطالبه گری و گزارش عملکرد با تعامل و همکاری 

خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: فصل آشتی و همدلی و آرامش در شهر رباط کریم 
فرا رسیده است و اختالفات و حاشیه ها را دور خواهم کرد وبه آبادانی 
شهر وکار قدم خواهم برداشت و شخصی نمیتواند ما را در خدمت به 
مردم این شهر شرمسار کند وی در پایان ضمن ارج نهادن به عملکرد 
آباد و سرافراز به  شهرداران قبلی ودکتر میرزمانی گفت رباط کریم 

یادگار خواهم گذاشت.

7

شهرداری صالحیه استوار در
 مسیر توسعه سرانه ها

احداث بوستان محله قلعه حصار چوپان به پیشرفت ۵۰ درصدی رسید.
 با هدف توسعه سرانه فضای سبز و رفاه حال شهروندان، احداث بوستان محله 
قائم  انتهای کوچه  در  واقع  مترمربع  به مساحت 2۵۰۰  قلعه حصار چوپان 

چهارم با اجرای مرحله کرسی چینی به پیشرفت ۵۰ درصدی رسید.
پس از اجرای بوستان  خطی ۱۰ هکتاری نهج البالغه رویکرد خالقانه شهرداری 
صالحیه در تبدیل رودخانه ای سیاه آب به محدوده ای تفرجگاهی، بوستان 3 
هکتاری والیت و گل یاس، شهرداری صالحیه احداث دو بوستان عظیم دیگر 

را در محله نقاوت و  قلعه حصارچوپان ادامه می دهد.
گفتنی است سرانه فضای سبز شهر صالحیه در چند سال اخیر به ازای هر نفر 
با ۶ متر مربع جهش مواجه بوده و مجموع فضاهای تفریحی از ۱۰ هکتار طی 
سال ۹3 به 2۰ هکتار توسعه داده شده است که باید از آن بعنوان یک رکورد 

عمرانی در تاریخ شهرستان بهارستان یاد کرد.

علی عسگری رئیس شورای شهر رباط کریم

اختصاص بیش از 60 درصد پروژه های عمرانی به 
محالت رباط کریم

به گزارش اتفاق روز: علی عسگری رئیس شورای شهر رباط کریم در 
مراسم تودیع و معارفه وتکریم  شهردار گقت: با اختصاص بیش از هزار 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده در محالت مختلف شهر 
رباط کریم پیشرفت پروژه های عمرانی و تعریف وکلید خوردن پروژه 
جدید باشیم .که  امیدوارم با سرعت  ونظارت شهردار بهتر و بیشتر 

شاهد بهره برداری از این پروژه ها در دهه فجر امسال باشیم .
شهرداری  میلیاردی   ۹8 بودجه  ،تصویب  دیگرسال۹8را  اتفاق  وی  
دانست وافزود: این بودجه توسط نیروهای خدوم شهرداری رباط کریم 
در حال تحقق هست و امیدوارم که تا پایان سال مالی تمام بودجه 

پیش بینی شده محقق شود. 
وی بیان کرد: از ویژگی های دیگر این بودجه اختصاص بیش از ۶۰ 
درصدآن به پروژه های عمرانی است و این نوید خوبی برای پیش بینی 

پروژه ها ی عمرانی درمحالت مختلف  شهر است 
وی تصریح کرد:همه ما معتقد هستیم به عنوان یک  شهروند رباط 
کریم واعضای شورا هم به نمایندگی از مردم خوب شهر به نمایندگان 
و همکاران خوب بدنه شهرداری رباط کریم اعتماد داشته باشند وبه 
افراد  متخصص  که با تعلق خاطر فراوان در حال انجام وظیفه هستند 

کمک کنند. 
حضور  با  شهری   مدیریت  از  جدیدی  فصل  کرد:امروز  بیان  وی 
 ، ایشان  به  پنجم  شورای  اعتماد  وبا  پارسا  آقای  جناب  مدیریت   و 
شاهد کاهش هزینه های کمتر و  ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در 

شهرداری بر اساس کارآمدی شایستگی و ضوابط مندی باشیم. 
وی توجه شهرداررا به ایجاد درآمدهای پایدار ودور شدن از شهر فروشی 
ارائه خدمات بهتر و توجه بیشتر به مبلمان شهری در جهت بهتر شدن 
سیما و منظر شهری و ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی در جهت 
انتقال  و  بیان کردآموزش  پایان  :و در  ترافیک شهری دانست  بهبود 
دانش به پرسنل واحدهای مختلف شهرداری رباط کریم  از موضوعات 

مهم جناب مهندس پارسا وشورا باشد.

خود  معارفه  مراسم  در  فرزین  بهلول 
به عنوان سرپرست شهرداری گلستان، 
تکمیل پروژه های عمرانی را مهمترین 

اولویت خود عنوان کرد.
شهرداری  سرپرست  معارفه  مراسم 
گلستان با حضور محسن بیگدلی رئیس، 
اعضای شورای اسالمی شهر و مسئولین 

شهرداری برگزار شد.
محسن بیگدلی که ریاست جلسه را بر 
عهده داشت در ابتدا با اشاره کمبودهای 
که  باالیی  ظرفیتهای  رغم  علی  شهر 
وجود دارد، تالش حداکثری سرپرست 
در  شهرداری  مسئولین  کلیه  و  جدید 
راستای توسعه همه جانبه شهر گلستان 

را خواستار شد. سپس بهلول فرزین که 
پیش از این نیز به مدت ۶ ماه سرپرستی 
داشت  عهده  بر  را  گلستان  شهرداری 
مجدد  اعتماد  از  سپاسگزاری  ضمن 
شورای اسالمی شهر، برنامه های پیش 
روی خود جهت اداره شهرداری و شهر 

گلستان را برشمرد.
گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
شهر گلستان در دو سال أخیر به دلیل 
برخی مسائل پیش آمده، از نظر اجرای 
پروژه های عمرانی روند مطلوبی را طی 
نکرده است و باید با تالش شبانه روزی 
و بی دریغ پیشرفت و قطار عمران شهر 

گلستان را ریل گذاری کنیم.

سابقه  سال   2۰ از  بیش  که  فرزین 
داد:  ادامه  دارد،  مدیریتی  و  اجرایی 
به  منوط  گلستان  شهر  متوازن  توسعه 
اندرکاران  دست  همه  همدلی  و  اتحاد 

صورت  در  که  است  شهری  مدیریت 
اعتماد  جلب  بر  عالوه  امر،  این  تحقق 
پایدار  های  سرمایه  جذب  شهروندان، 

نیز میسر می گردد.

تکمیل پروژه های عمرانی اولویت اصلی سرپرست جدید شهرداری گلستان

به ضرورت حرکت  اشاره  با  تهران  استاندار 
در مسیر پیشرفت بر لزوم بکارگیری ظرفیت 
به  دستیابی  جهت  خالق  انسانی  نیروی 

توسعه تاکید کرد. 
 انوشیروان محسنی بندپی در نهمین جلسه 
برنامه ریزی و توسعه استان تهران  شورای 
ضمن قدردانی از کسانی که در تصویب سند 
زنان نقش داشتند اظهار داشت: اگر توسعه 
را هدف مطلوب با ابعاد مختلف بدانیم زمانی 
می توان به آن دست یافت که بتوان از همه 
ظرفیت ها استفاده کرد و بدیهی است که 
را  زمینه  این  در  آفرینی  نقش  ترین  مهم 

نیروی انسانی خالق بر عهده دارد.

وی بیان کرد: در استان تهران در حیطه های 
مختلف از اسناد علمی و تخصصی ویژه ای 
در جهت  است  امید  که  برداری شده  بهره 
تغییر محسوس شاهد جنبه های عملیاتی 

آن باشیم.
 3 وجود  به  اشاره  با  سپس  تهران  استاندار 
خانوار  سرپرست  زن  هزار   3۰۰ و  میلیون 
زنان  معضالت  و  مشکالت  به  توجه  گفت: 
سرپرست خانوار در دو بعد سیاست گذاری 
امری  مسئوالن  کمک  و  سازی  تصمیم  و 
ضروری است و قدم های خوبی نیز برداشته 
شده است بنابراین باید توجه ویژه ای به این 

حوزه کرد.

محسنی بندپی: ظرفیت نیروی انسانی خالق جهت دستیابی به توسعه به کار گرفته شود

سلیمانی رادمدیرکل امور شهری استانداری تهران

 نظام مهندسی شهرستان رباط کریم در 

ساخت و سازها توجه بیشتری به استحکام بناها کند

مدیرکل امور شهری استانداری تهران با اشاره به رونق شهرها و روستاها با 
توسعه  برای  افزوده  ارزش  اعتبارات  از  بیان داشت: 3۰ درصد  افزوده  ارزش 
از  یکی  که  میشود  پرداخت  امید  و  تدبیر  دولت  توسط  روستاها  و  شهرها 

بزرگترین خدمت این دولت برلی توسعه و آبادانی محسوب میشود.
به گزارش اتفاق روز از رباط کریم ، سلیمانی راد در مراسم معارفه شهردار 
و  شهرداران  توسط  افزوده  ارزش  درست  کرد  هزینه  به  کریم  رباط  جدید 
دهیاران تاکید کرد و گفت: در پنج ماه نخست سالجاری ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال از محل ارزش افزوده به به شهرداریهای شهرستان های استان 

تهران پرداخت شده است.
وی همچنین به پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده در سال 
افزود: شهرداریها نخستین  و  اشاره کرد  تهران  استان  به شهرداریها  گذشته 

دستگاهی هستند با مردم سرکار دارند .
مدیرکل امور شهری استانداری تهران تصریح کرد: باید به دنبال شهری خوب 
و ایمن با ساخت و سازهای اصولی ، توجه ویژه به سیما و منظر شهری توسط 
هنرمندان منطقه بود و نقاط منفصل و کم برخوردار شهرها باید در اولویت 

توسعه و آبادانی قرار بگیرند.
سلیمانی راد توجه به مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی از سوی شهرداران 
تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای شهر به فلسفه وجودی خود در نظارت عمل 

کنند و در امور اجرایی شهرداران دخالتی نداشته باشند .
وی با انتقاد از عملکرد نظام مهندسی شهرستان رباط کریم گفت: باید در 
ساخت و سازها توجه به استحکام بناها و اصول معماری از سوی مهندسین و 

نظارت شهرداری بر ضوابط ساخت و ساز تشدید شود.
مدیرکل امور شهری در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت حمل و نقل عمومی 
و جذب سرمایه گذار در رباط کریم نامطلوب است و این آمادگی را داریم 
اعتبارات و تسهیالت مورد نیاز در بخش حمل و نقل عمومی را در اختیار 

شهرداران قرار دهیم.

مقابله جدی شهرداری صالحیه 
با عوامل سد معبر

مقابله شهرداری صالحیه با عوامل سد معبر برای پاکسازی عرصه های عمومی 
شهر با جدیت پیگیری می شود.

 مقابله شهرداری صالحیه با عوامل سد معبر از رویکرد های جدی و مستمر 
مدیریت شهری برای پاکسازی عرصه های عمومی شهر با جدیت پیگیری 

می شود.
هرچند مغازه دارن و دست فروشان به کسب معاش می پردازند ولی اشغال 
فضاهای عمومی شهر برای درآمد شخصی خالف قانون شهرداریهاست و معبر 

محل گذر مردم است و اشغال آن به هر منظور خالف محسوب می شود.
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محققان دریافتند کاهش منبع هورمون 
طول  در  جفت  طریق  از  شده  تولید 
بارداری می تواند موجب بیماری اوتیسم 

در کودک شود.
شد  مشخص  جدید  مطالعه  یک  در   
از  شده  تولید  های  هورمون  از  یکی 
طریق جفت در طول بارداری موسوم به 
برای رشد  allopregnanolone  که 
در  است،  ضروری  جنین  مغز  طبیعی 
صورت کاهش می تواند موجب بیماری 

اوتیسم شود.
تیم  سرپرست  واچر«،  ماری  »کالر 
»ما  گوید:  می  باره  این  در  تحقیق، 
کاهش  دریافتیم  خود  مطالعه  در 
منجر  رحم  در   allopregnanolone
در  ساختاری  بلندمدت  تغییرات  به 
مسئول  که  شود  می  مخچه  قسمت 
شناخت  و  تعادل  حرکت،  هماهنگی 
اجتماعی است و در نتیجه خطر ابتال به 

اوتیسم افزایش می یابد.«
طبق گزارش محققان، از هر ۱۰ کودک، 
یک کودک زودهنگام، قبل از هفته ۳۷ 
بارداری، بدنیا می آید؛ و یک کودک از 
هر ۵۹ کودک مبتال به اختالل اوتیسم 

می شود.

مدل  دریک  مطالعه،  این  در  محققان 
سنتز  در  ضروری  ژن  آزمایشگاهی 
زمانیکه  کردند.  حذف  را   ALLO
مدل  این  جفت  در   ALLO تولید 
نوزاد  یافت،  کاهش  آزمایشگاهی  های 
دچار تغییرات دائمی در رشد نورونی در 

رفتارهای مرتبط با جنسیت شد.
واچر در ادامه عنوان می کند: »از دیدگاه 
بیشترین  رسد  می  نظر  به  ساختاری، 
مخچه  سفید  ماده  در  ها  ناهنجاری 
اتفاق می افتد.«به گفته وی، »ما متوجه 
شدیم،  میلین  غالف  ضخامت  افزایش 
الیه ای سرشار از لیپید که از فیبرهای 

عصبی محافظت می کند. 

ارتباط کاهش هورمون جفت در بارداری و 

ابتالی کودک به اوتیسم

سناریوی اختالف افکنی میان ایران و عراق در راهپیمایی اربعین

با  ارتباطات  وزیر  معاون 
درصد   ۴۳ اینکه  بیان 
در  اینترنت  ترافیک 
می  جابجا  کشور  داخل 
مرکز  از  گفت:  شود، 
مجازی  فضای  ملی 
این  تا  ایم  خواسته 
فنی،  لحاظ  از  را  ادعا 

در  ناظمی  دهند.امیر  قرار  ارزیابی  مورد 
خصوص میزان وضعیت ترافیک داخلی و 
خارجی اینترنت در کشور به عنوان یکی 
اطالعات،  ملی  شبکه  های  شاخص  از 
درصد   ۴۳ که  کنیم  می  ادعا  ما  گفت: 
ترافیک اینترنت در داخل کشور مبادله 
پیک  ساعات  در  رقم  این  و  شود  می 
ترافیک به ۴۷ درصد نیز می رسد. این 
درحالی است که دوستان در مرکز ملی 

ترافیک  میزان  مجازی  فضای 
درصد   ۲۰ را  اینترنت  داخلی 
بیان  با  کنند.وی  می  عنوان 
اینکه این بحث کامال فنی و به 
راحتی قابل اثبات است، اظهار 
داشت: ما از مرکز ملی فضای 
مجازی خواسته ایم که در این 
فنی  ارزیابی  گروه  یک  زمینه 
بگذارند تا میزان ترافیک داخلی اینترنت 
بسنجند. را  خارجی  ترافیک  به  نسبت 

ناظمی با اشاره به اینکه افزایش ترافیک 
داخلی اینترنت از جمله اهدافی است که 
در تحقق شبکه ملی اطالعات دنبال می 
شود، ادامه داد: از نظر ما ترافیک اینترنت 
داخلی بیش از ۴۰ درصد و ترافیکی که 
به خارج از کشور هدایت می شود، کمتر 

از ۶۰ درصد است. 

۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل 
کشور جابجا می  شود
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نوشتار

و  سالمت  عالی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
به طرح چالش های پیش  امنیت غذایی، 
روی فرآورده ها و محصوالت تراریخته در 

کشور پرداخت.
علی دل پیشه، در نخستین نشست کمیته 
فرآورده های  و  محصوالت  بررسی  ملی 
دبیرخانه  جایگاه  به  اشاره  با  تراریخته، 
غذایی،  امنیت  و  سالمت  عالی  شورای 
ارتقای  برای  سیاستگذاری  بر  مبتنی 
مواد  سالمت  و  غذایی  امنیت  و  سالمت 
این  گفت:  وارداتی،  و  صادراتی  غذایی 
بهره برداری  و  استفاده  به  توجه  با  نشست 
فرآورده های  و  محصوالت  از  روزافزون 
دامی،  و  گیاهی  تولیدات  در  تراریخته 
هورمون ها و نهاده های دامی و دستور وزیر 
بهداشت مبنی بر پیگیری مسئله تشکیل 

شده است.
و  سالمت  عالی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  غذایی  امنیت 
و  محصوالت  تشخیصی  ظرفیت های 
فرآورده های تراریخته در کل کشور محدود 
است، تاکید کرد: پایش های اقالم وارداتی 
سازمان یافته تر  و  بیشتر  مراقبت  نیازمند 

است.
و  اطالع رسانی  داد:  ادامه  دل پیشه 
و  چالش هاست  جمله  از  برچسب گذاری 
با  مرتبط  آثار  و  تبعات سالمتی  طرفی  از 
در  بلندمدت  و  کوتاه  سالمت  پیامدهای 
مصرف این گروه مواد در سبد غذایی خانوار 

مشخص نیست.
با  سالمت  عالی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
این  در  تصمیم گیری  ضرورت  بر  تاکید 
برای  و  منظور  همین  به  گفت:  زمینه 
هم اندیشی و رایزنی در خصوص محصوالت 
امنیت  بعد  از  تراریخته  فرآورده های  و 

غذایی، این کمیته تشکیل شده است.
سهم  بررسی  شد:  آور  یاد  پیشه  دل 
در  تراریخته  فرآورده های  و  محصوالت 
واردات و تولید داخل، امکانات و روش های 
و  فرآورده ها  و  محصوالت  تشخیصی 
تبعات  کشور،  در  تراریخته  نهاده های 
و  گیاهی  انسانی،  خطر  ارزیابی  و  سالمت 
دامی در زنجیره غذایی و سبد غذایی خانوار 
از دستور کار نخستین نشست کمیته بود 
که مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار 

گرفت.

بررسی چالش های سالمت فرآورده ها 
و محصوالت تراریخته در کشور

سالمت

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

عکس نوشت

معرفی محصوالت  نانویی در صنعت نساجیفناوری
به  نانو«  »فناوری  کشورمان  محققان  تالش  با 
منسوجات  تاکنون  و  شده  وارد  نساجی  صنعت 
زیادی با ویژگیهای منحصر به فرد ضد آب، آنتی 
باکتریالی، ضد حساسیت و ضد لک در این صنعت 

به تولید رسیده است.
به کارگیری مواد  تولید و  نانو« دانِش   »فناوری 
ایجاد خصوصیات  امکان  بسیار کوچک است که 
نهایی  محصول  در  را  جدید  کاربردهای  و  ویژه 
فراهم می آورد. در حال حاضر ۲۲۰ شرکت دانش 
بنیان در کشور ۶۱۰ محصول را با همین فناوری 
این محصوالت  اند.  بازار عرضه کرده  به  و  تولید 
در حوزه های دارو، سالمت و بهداشت، پوشاک و 
صنعت نساجی، خودرو، کاالهای خانگی، کاالهای 

صنعتی و... هستند.
گذشته  سال  بازار  آمار،  آخرین  اساس  بر 
بوده  تومان  میلیارد   ۱۴۰۰ برابر  نانو  محصوالت 
است و دستیابی به بازار یک میلیارد دالر در حوزه 
جمله  از   ۱۴۰۴ تا  مختلف  های  بخش  صادرات 

اهداف در این حوزه به شمار می رود.
در میان صنایع مختلف، صنعت نساجی و پوشاک 
یکی از حوزه های اصلی با پتانسیل باال برای بهره 
این  از  استفاده  که  است  نانو  فناوری  از  برداری 
ضد  لک،  و  ضدآب  کاربردی  ویژگیهای  فناوری 
و...  قارچ، خنک کنندگی، سوپرجاذب  و  باکتری 
را برای محصوالت متداول نساجی مهیا می کند. 
همچنین از آنجایی که منسوجات محل مناسبی 
برای رشد قارچ ها و باکتری ها هستند و وجود 
آالینده ها، رطوبت و حرارت، موجب ایجاد بوی 
به دنبال آن عفونت و  لباس ها و  قارچ در  بد و 
بیماری ها می شود درصدد برآمدیم تا از منظر 
بر  نانو به صنعِت سنتی نساجی بنگریم و عالوه 
ارائه آمارهایی در زمینه فعالیت شرکتهای دانش 
بنیان و تولیدات نانویی در حوزه نساجی، در ادامه 
دستاورد  که  بخش  این  شده  تولید  محصوالت 
محققان کشور محسوب می شود را معرفی کنیم.

رسوخ نانو در نسوج یک صنعت سنتی
و  نساجی  بازار  و  صنعت  مدیر  آذرشب،  سپهر 
اظهار کرد: در  نانو  فناوری  توسعه  پوشاک ستاد 
نانو  و  پوشاک  نساجی،  ۲۵شرکت  حاضر  حال 
تایید  گواهی  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  از  الیاف 
نانو مقیاس دارند که بتوانند محصوالت نانو تولید 

کنند.
وی با بیان اینکه محصوالت ۱۷ شرکت هم اکنون 
از  تعداد زیادی  بیان کرد:  بازار موجود است،  در 
نانو در حال طی  و  نساجی  محصوالت در حوزه 
که  هستند  بازار  به  محصول  ارائه  فرآیند  کردن 
پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد بیشتری از 

شرکت های نانویی وارد بازار شوند.
مدیر صنعت و بازار نساجی و پوشاک ستاد توسعه 
فناوری نانو با تاکید بر اینکه این منسوجات نانو 

عالوه بر بازار داخل به کشورهای دیگر صادر شده 
اند، خاطر نشان کرد: صادرات منسوجات نانویی 
کشورهای  به  باکتریال  آنتی  پوشاک  قالب  در 
روسیه، ترکیه، آذربایجان و عراق صورت گرفته و 
از سوی دیگر دستگاه الکتروریسی و ماسک های 
نانویی از جمله دستگاههایی هستند که تاکنون به 

چین و تایوان صادر شده است.
صنایع  جزء  نساجی  صنعت  کرد:  تاکید  آذرشب 
فضای  بین  ارتباط  و  شود  می  محسوب  سنتی 
فناوری و شرکتهای دانش بنیان سخت و زمانبر 
است در همین راستا در ستاد توسعه فناوری نانو 
دانش  بین شرکتهای  ارتباطی  برآمدیم  در صدد 
کنیم.  برقرار  صنعتی  بزرگ  شرکتهای  و  بنیان 
صورت  فناوری  تبادل  شبکه  قالب  در  اقدام  این 
می گیرد و بدین واسطه شرکتهای دانش بنیان 
به شرکتهای فعال در صنعت نساجی و شرکتهای 

بزرگ و کارخانجات متصل می شوند.
در  ستاد  اقدامات  نتیجه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بین  قراردادهایی  عقد  به  منجر  گذشته  سالهای 
شرکتهای دانش بنیان وصنعتی شده است، خاطر 
نشان کرد: فناوری نانو در بخش های لباسهای کار 
البسه رایج و کالسیک و   ، و صنعتی، لباس زیر 

لباس های هوشمند رسوخ پیدا کرده است.
برای بکارگیری موادنانوساختار در صنعت نساجی، 
دو روش اصلی وجود دارد. روش نخست بر مبنای 
به  که  است  نانوساختار  تثبیت  و  سازی  آغشته 
ایجاد خواص  امکان  الیاف طبیعی،  دلیل داشتن 
نانویی در آنها وجود ندارد. بدیهی است این روش 
علیرغم داشتن مزایایی نظیر لطافت و حس خوب 
نانو  خواص  حفظ  در  خوبی  دوام  طبیعی،  الیاف 
نداشته و این منسوجات پس از شستشو خواص 
از  دوم  روش  در  اما  دهند.  می  از دست  را  خود 
ساختار  در  نانوذرات  حاوی  مصنوعی  الیاف 
منسوجات استفاده می شود؛ به این ترتیب دوام 
یا  با شستشو  و  کامال حفظ شده  نانویی  خواص 
استفاده مکرر از بین نمی رود. در حال حاضر از 
کشور  در  نانو  منسوجات  تولید  در  روش  دو  هر 

استفاده می شود.
کردن  مهیا  بر  عالوه  منسوجات  که  آنجایی  از 
محیط مناسب رشد و تکثیر میکروب ها می توانند 
شوند،  بیماری ها  انواع  شیوع  و  انتقال  سبب 
منسوجات  و  الیاف  تولید  برای  زیادی  تحقیقات 
مواد  از  استفاده  است.  شده  انجام  ضدمیکروب 
آنتی باکتریال در بافت یا مراحل تکمیلی دوخت 
انواع البسه می تواند کمک شایانی به جلوگیری از 

انتشار میکروارگانیزم ها و باکتری ها کند.
آنتی  همچون  خواصی  معموال  نانو  منسوجات 
باکتریال، ضد حساسیت، ضد عرق، ضد بو، آبگریز، 
ضد  کننده،  خنک  چروک،  ضد  نسوز،  لک،  ضد 
چروک و الکتریسیته و... دارند که هر کدام از این 

خواص در نسوج خاصی به کار می روند.
زیر  لباس  ورزشی،  پوشاک  تولید  تا  نخ  تولید 
تیشرت،  و  تاپ  ملزومات،  و  کفش  زیرپوش،  و 
پتوهای نسوز، کاالهای  چادر و پوشش اسالمی، 
خواب، منسوجات بیمارستانی، فرش، پارچه های 
هوشمند ضد اشعه ایکس، البسه کالسیک مردانه 
و زنانه، ماسک نانو و ... از جمله محصوالتی هستند 
که با کمک نانو تاکنون در کشور در حوزه نساجی 

به تولید رسیده اند.
*نخ های نانویی ضدباکتری

نانویی در تولید  استفاده از نخ های ضد باکتری 
منسوجات به خصوص لباسهای زیر و جوراب مانع 
بد،  بوی  مشکالت  و  شده  قارچ  و  باکتری  رشد 
بیماریهای پوستی و حساسیت را در پی نخواهد 

داشت.
به دلیل شکل الیاف و استفاده از نانو ذرات، این 
نخ، عرق را در سطح وسیع تری از لباس پخش می 
کند و پخش وسیع تر موجب تبخیر سریع تر عرق 
از سطح لباس می شود. از آنجا که حرارت الزم 
برای تبخیر عرق بدن از پوست انسان تامین می 
شود تبخیر بیشتر عرق موجب احساس خنکی و 

راحتی انسان نیز می شود.
این نخ که در حال حاضر توسط یکی از شرکتهای 
دانش بنیان تولید می شود در لباس های ورزشی، 
لباسهای نظامی، لباس کار، لباس راحتی، لباس 
زیر، لباس خواب و جوراب و ...قابل استفاده خواهد 

بود.
*تولید چادرهای نانویی خنک کننده و آبگریز نانو

بهار ناصرالملکی مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان 
تولید کننده پوشاک و ملزومات اسالمی نانو  گفت: 
پیاده  را روی منسوجات  نانو  فناوری  در گذشته 
سازی می کردیم که این قیمت محصول نهایی را 
افزایش می داد اما امروز توانستیم فناوری نانو را 
روی محصول نهایی اعمال کنیم که این هزینه ها 
را کاهش داده است. یکی از تولیدات این شرکت 
چادرهای نانویی است که خاصیت آنتی باکتریالی، 
آبگریزی، خنک کنندگی، ضد رطوبت، ضد چروک 

و الکتریسیته دارد.
وی ادامه داد: همچنین این پارچه های چادری از 
به  نسبت  و  بوده  برخوردار  باالیی  بسیار  کیفیت 
نمونه های مشابه سبک تر و دارای لطافت بیشتری 
هستند. ماندگاری خاصیت نانویی این پارچه ها با 
توجه به نانومواد به کار گرفته شده در آن باال است.

وی با بیان اینکه این تولیدات تاییدیه نانو مقیاس 
از ستاد توسعه فناوری نانو دارد، بیان کرد: تاکنون 
تولید این محصول با استقبال زیادی مواجه شده 
اینکه چادر ضد آب و  با بیان  است. ناصرالملکی 
است،  شده  طراحی  بارانی  روزهای  مختص  لک 
خاصیت  نانو،  فناوری  واسطه  به   : کرد  اظهار 
است؛  شده  نظرگرفته  در  چادرها  در  آبگریزی 

همچنین خاصیت خنک کنندگی در این چادرها 
به واسطه نانو اضافه شده که برای شهرهای جنوبی 

بسیار مناسب است.
به گفته وی، دو خاصیت مهم دیگر ضدالکتریسته 
ساکن و آنتی باکتریال از دیگر ویژگی های این 

چادرها محسوب می شود.
*پیراهن های نانویی ضد لک

پیراهن  تولید  به  اشاره  با  ادامه  در  ناصرالملکی 
این شرکت  در  نانو گفت: همچنین  مردانه  های 
یقه  تولید می کنیم که  ای  پیراهن های مردانه 
و سرآستین آن با فناوری نانو، خاصیت ضد آب و 
لکی دارد. همچنین در ناحیه زیر بغل این پیراهن 
ها، خاصیت آنتی باکتریال و ضد عرقی وجود دارد 
که بعد از عرق کردن، عرق، به زودی جذب می 
شود و اثری از خیس شدگی در لباس باقی نمی 
ماند. در تولید پیراهن های مردانه از پارچه های 
کامال ایرانی استفاده می کنیم؛ همچنین خاصیت 
میزان  دارد.  وجود  ها  پیراهن  این  در  آبگریزی 
کثیف شدن این البسه نسبت به البسه معمولی 
کمتر  شستشو  میزان  رو  این  از  شود  می  نصف 
خواهد شد. وی با اشاره به تولیدات دیگر در این 
شرکت گفت: شلوارهای مردانه از دیگر تولیدات در 
دسته منسوجات نانو هستند؛ فناوری نانو طوری 
در این شلوارها اعمال شده که در نواحی پُرسایش، 

سایش رخ نمی دهد.
مدیر اجرایی این شرکت گفت: ارگانها، سازمانها، 
ها،  بیمارستانها،هتل  مدارس،  فرم  لباسهای 
ها  لباس  این  تولید  خواستار   .... و  ها  رستوران 

هستند.
شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  کاظمی،  علیرضا 
نیز  نانو  منسوجات  کننده   تولید  بنیان  دانش 
اظهار کرد: منسوجات رسانا، ضد امواج، ضد امواج 
گاما  و  ایکس  اشعه  جاذب  و  الکترومغناطیس 

محصوالت این شرکت هستند.
وی با بیان اینکه منسوجات جاذب اشعه ایکس و 
گاما از آخرین محصوالتی به شمار می رود که با 
تاییدیه ها به تولید رسیده است، بیان کرد: درحال 
آپرون  از  گاما،  و  ایکس  اشعه  برای جذب  حاضر 
می  استفاده  سرب  فلز  حاوی  کامپوزیتی  های 
شود؛ این آپرون ها یا صفحات سربی، وارداتی بوده 
اینها سنگین و غیر منعطف هستند.  بر  و عالوه 
آپرون ها دو برابر این منسوجاتی که تولید کرده 

ایم وزن دارند.
در سراسر  رو محققان  این  از  داد:  ادامه  کاظمی 
جهان برای غلبه بر خواص نامطلوب حفاظ های 
فلزی و الستیکی تالش می کنند تا انواع مختلفی 
از مواد را به عنوان حفاظ های بهتر برای آپرون ها 
جایگزین کنند. یکی از پیشنهادها مربوط به مواد 
محافظ برپایه منسوجات است که نسبت به فلزات، 

سبک تر، منعطف تر و ارزان تر هستند.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش 
شرکت   ۲۰۰۰ از  بیش  گفت:  بنیان 
دانش بنیان برای استفاده از معافیت 
شده  معرفی   ۹۷ مالی  سال  مالیاتی 

اند.
به  اشاره  ضمن  کرمی  پرویز 
دانش  های  شرکت  برخورداری 
در  مندرج  های  حمایت  از  بنیان 
انواع  از  ها  شرکت  این  گفت:  قانون 
تسهیالت و مشاوره های تخصصی نیز 
بسته های حمایتی  این  برخوردارند، 
این  تا  اند  شده  تدوین  هدف  این  با 
شرکت ها بتوانند با عبور از مشکالت، 

به ثبات در تولید دست یابند.
کرمی افزود: معاونت علمی و فناوری 
تفاهم  و  ها  رایزینی  جمهور،  رئیس 
سالها  این  را طی  بسیاری  های  نامه 
پیگیری کرده است تا قوانین حمایت 
از شرکت های دانش بنیان به شکل 
مطلوب تری اجرا شود ، این تالشها 
باعث فراهم شدن تسهیالت بیشتری 

بنیان شده  دانش  های  برای شرکت 
است.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش 
مالیاتی  های  معافیت  افزود:  بنیان 
و  علمی  معاونت  همکاری  با  مذکور 
سازمان  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
امور مالیاتی در نظر گرفته شده اند تا 
این شرکت ها بتوانند با استفاده از این 
مسیر  ساده تر  شکلی  به  ها،  ظرفیت 
اقتصادی  حرکت به سوی یک بنگاه 
رشد یافته را طی کنند. مشاور معاون 
در  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی 
و  اساس  این  بر   : کرد  اظهار  ادامه 
و  ها  شرکت  از  حمایت  قانون  برابر 
موسسات دانش بنیان، درآمد مشمول 
بنیان که  مالیات شرکت های دانش 
در اثر قراردادها و فعالیت های تحقیق 
به  آنکه  یا  و  شده  حاصل  توسعه  و 
خاطر تجاری سازی محصوالت حوزه 
فناوری های برتر به وجود آمده است 

از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

مشمول  های  شرکت  تعداد  کرمی 
اعالم کرد و  را ۲۲۸۱ مورد  معافیت 
از  قانون » حمایت  اساس  بر   : گفت 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان و 
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 
موسسات  و  ها  شرکت  درآمد   ،  »
دانش بنیان می تواند با تایید معاونت 
موضوع  از  سال   ۱۵ مدت  به  علمی 
ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم 

معاف شود .
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش 
بنیان افزود: با توجه به اینکه ماهیت 
و  تغییر  حال  در  همیشه  فناوری 
دانش  تولیدات  برخی  و  است  تحول 
بنیان پس از مدتی به مرحله رواج و 
پیچیدگی  و  تولید می رسند  تسری 
یابد،  می  کاهش  آنها  فنی  های 
پایش  و  رصد  با  ساله  هر   ، کارگروه 
این محصوالت، فهرست را با واقعیت 
های موجود در عرصه فناوری کشور 

منطبق می سازد.

بیش از ۲ هزار شرکت دانش بنیان از معافیت 
مالیاتی برخوردار شدند نوشتار

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، 
بر اهمیت رشته فیزیوتراپی با توجه 
اینکه جمعیت کشور به سمت  به 

پیر شدن می رود، تاکید کرد.
 اولین جلسه اعضای هیئت مدیره 
ایران  فیزیوتراپی  علمی  انجمن 
شورای  رئیسه  هیئت  اعضای  با 
عالی نظام پزشکی در دفتر رئیس 
برگزار  پزشکی  نظام  عالی  شورای 

شد.
احمد  ابتدا،  جلسه  این  در 
علمی  انجمن  رئیس  زاده  موذن 
فیزیوتراپی ایران به شرح مطالبات 
و خواسته های جامعه فیزیوتراپی 
استاندارد  و  ارائه  تعرفه  بهبود  در 
ارتقا  فیزیوتراپی،  خدمات  سازی 
علمی و حرفه ای رشته فیزیوتراپی 
بیشتر سازمان  و همکاری هر چه 
کنگره  برگزاری  در  پزشکی  نظام 
معاونت  تشکیل  سمینارها،  هاو 
توانبخشی و دفتر امور فیزیوتراپی 
وزارت  تشکیالتی  چارت  در 
به  ما  گفت:  و  پرداخت  بهداشت 

عنوان یکی از گروه های پرجمعیت 
آمادگی  پزشکی  جامعه  پویای  و 
کامل برای اطالع رسانی در مورد 
های  بیماری  بروز  از  پیشگیری 
جامعه  آحاد  به  عضالنی  اسکلتی 

را داریم.
رشته  اهمیت  خصوص  در  وی 
هرگاه  داشت:  اظهار  فیزیوتراپی، 
شود  اختالل  دچار  حرکت 
مشکالت  درمان  در  فیزیوتراپی 

حرکتی نقش دارد.
رئیس  معین  مصطفی  ادامه  در 
پزشکی، گفت:  نظام  عالی  شورای 
نگاه ما با انجمن فیزیوتراپی نزدیک 
نظام  قانون  متاسفانه  و  است 
و  نیست  مطلوب  خیلی  پزشکی 
وزارت بهداشت در بسیاری از موارد 
می تواند دخالت کند و می توانیم 
با تعامل و پیگیری این نگاه ها را به 

هم نزدیک کرد.

نقش فیزیوتراپی در پیشگیری از بیماری های 
اسکلتی عضالنی نوشتار
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