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محمد علیخانی: 

پس از کودتای ارتش بولیوی علیه رئیس جمهور این کشور، رسانه های غربی در تالش 
هستند تا با تعریف از این جریان و مقایسه آن با تحوالت ونزوئال، ارتش سرزمین چاوز 

را علیه مادورو بشورانند.
استعفای »ایوو مورالس« از سمت ریاست جمهوری بولیوی که در پی تهدید ارتش 
انجام شد، یک پیروزی برای کشورهای غربی بویژه آنهایی که سعی دارند آمریکای 

التین را همچنان به عنوان مستعمره در دستان خود نگه دارند محسوب می شود. 
برای این قبیل کشورها، وجود چهره های چون هوگو چاوز، مورالس، لوال داسیلوا، 
برادران کاسترو و ... به هیچ وجه قابل تحمل نیست از همین رو شاهد هستیم در 
کشورهای آمریکای التین که چهره های چپ گرا در راس کار هستند تحوالت امنیتی 

آغاز می شود که هدف نهایی آنها سرنگون کردن دولت حاکم است.
خصوص  در  البته  هستند.  جریان  این  بارز  های  مثال  از  ونزوئال  و  بولیوی  نمونه 
کشورهایی همچون کوبا نیز، آمریکا با استفاده از گزینه فشار اقتصادی سعی در تسلیم 

کردن آنها دارد.
بر همین اساس اکنون که با تهدید ارتش بولیوی و اعتراضات چند روزه در بولیوی، 
رئیس جمهور ضد استعماری این کشور کنار رفته غربی ها سعی دارند تا با تمجید از 
این جریان به نوعی مردم سایر کشورها از جمله ونزوئال را تحمیق کرده و به نوعی راه 

را به آنها نشان دهند. 
در همین رابطه روز سه شنبه رویترز در گزارشی به مقایسه تحوالت بولیوی و ونزئال 
پرداخته و می نویسد: تفاوت تحوالت بولیوی و نزوئال در این است که ارتش ونزوئال 
قبول نکرده علیه مادورو قیام کند اما ارتش بولیوی در حمایت از اعتراضات ضد دولتی 

وارد عمل شد و همین امر منجر به استعفای مورالس گردید. 
رویترز در ادامه تالش کرده تا با لحنی زیرکانه ارتش ونزوئال را به پیروی از اقدامات 

ارتش بولیوی تشویق کند. 
عالوه بر رسانه های غربی، مقامات این کشورها نیز به تمجید از کودتای انجام شده 
در بولیوی پرداخته اند برای مثال،  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به 
تحوالت بولیوی مدعی شد استعفای ایوو مورالس رئیس جمهوری این کشور موجب 
ونزوئال  نامشروع  رژیم های  به  خطاب  پیامی  منزله  به  و  می شود  دموکراسی  بقای 
لحظه ای حساس  مورالس  استعفای  شد:  مدعی  باره  این  در  است.وی  نیکاراگوئه  و 
برای برقراری دموکراسی در نیمکره غربی است. این پیامی است خطاب به ونزوئال و 
نیکاراگوئه مبنی بر اینکه اراده مردم همواره پیروز می شود.عالوه بر این اظهارات ترامپ،  
دولت واشنگتن از مجمع قانونگذاری بولیوی خواست تا هرچه زودتر جلسه ای را با 
هدف تایید رسمی استعفای ایوو مورالس رئیس جمهوری این کشور آمریکای التین 
ترتیب دهد و در راستای پر کردن خالء سیاسی موجود، فرایند غیر نظامی انتقال 
قدرت را آغاز کند.یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز در این باره مدعی شد: 
واشنگتن آنگونه که دولت مکزیک و خود مورالس می گویند کودتا را عامل کناره گیری 
وی تلقی نمی کند. بالعکس، این نتیجه اعتراضات مردم بولیوی بود که از حکومتی که 
خواست آنها را نادیده می گرفت به تنگ آمده بودند.اتحادیه اروپا نیز در واکنش به 
تحوالت بولیوی، تمامی طرف های درگیر در تنش سیاسی جاری در این کشور را به 
»خویشتن داری« و »مسئولیت پذیری« خواند.فدریکا موگرینی، کمیسر روابط خارجی 
اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت: »مایلم با صراحت اعالم کنم ما خواهان آن هستیم که 
همه طرف های درگیر در کشور ]بولیوی[ ضمن خویشتن داری و پذیرفتن مسئولیت 
خود، کشور را به آرامی به سوی انتخابات پیش ببرند؛ انتخاباتی سالم که مردم بولیوی 

از طریق آن خواسته دموکراتیک خود را ابراز کنند.«

با پیگیری روند استیضاح، روابط ترامپ با مقامات کابینه و نزدیکان وی تحت فشار 
قرار می گیرد.سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با عنوان » روابط پرتنش 
ترامپ، نشان از آشوب داخلی دارد« منتشر نموده که نویسنده آن معتقد است روابط 
پرتنش ترامپ با اعضاء کابینه نشان از آشفتگی داخلی داشته و روند استیضاح  باعث 
آشفتگی اعضاء کابینه شده است.متن کامل مقاله در ادامه آمده است.واقعیت این است 
که  با پیگیری روند استیضاح روابط ترامپ با مقامات کابینه و نزدیکان وی تحت فشار 
قرار می گیرد. »مایک پمپئو« همواره یکی از مشاوران معتبر در دولت ترامپ بوده 
است. مردی که همیشه به دنبال پیروی از موضع رئیس جمهور بوده و در ماه سپتامبر 
سرانجام از رقیب داخلی خود یعنی مشاور سابق امنیت ملی »جان بولتون«  پیشی 
گرفت.جاه طلبی های ریاست جمهوری پمپئو  برای سال ۲۰۲۴ مدتهاست که به 
عنوان رازی آشکار در واشنگتن مطرح شده است. سوالی که اکنون در ذهن پومپئو به 
وجود آمده این است: آیا او باید به عنوان وزیر امور خارجه باقی بماند و امیدوار باشد 
که بتواند در دوره دوم احتمالی )اما نامشخص( ریاست جمهوری ترامپ دوباره وزیر 
امور خارجه شود یا باید قوه مجریه را ترک کند و برای  کسب کرسی مجلس سنا در 
ایالت کانزاس کاندیدا شود؟ آیا کاپیتان کشتی سیاست خارجی آمریکا از این کشتی 
پیاده می شود و همانگونه که تشکیالت حزب جمهور خواه از وی خواسته است، برای 
انتخابات سنا و کسب کرسی ایالت کانزاس )ایالتی که پمپئو اهل آن است( تالش 

خواهد کرد؟ هنوز مشخص نیست.
در واقع استیضاح ترامپ باعث سردرگمی فردی مانند مایک پمپئو شده است. اخیرا 
چند رسانه از نارضایتی و کاهش روحیه پمپئو خبر داده اند و وی در ماه های آینده 

مجبور است تاس ها را برای انتخاب نهایی پرتاب کند.
باید گفت اکثر افرادی که آغاز تحقیقات استیضاح ترامپ در مجلس را تایید کرده اند یا 
دیپلمات یا مأمورین خارجی دولت بوده اند. اما کسانی که مخالف استیضاح وی هستند 
اکثرا از اعضای دولت بوده و در حال حاضر آشفته هستند و دنبال فرصت های سیاسی 

مناسب می گردند زیرا موقعیت خود را در خطر می بینند.
این هفته واشنگتن پست گزارش داد که در پی انتشار رونوشت ترامپ – زلنسکی 
کنفرانس  تا  خواست  بار  ویلیام  کل  دادستان  از  جمهور  رئیس  سفید  کاخ  توسط 
مطبوعاتی عمومی برگزار کند. در آنجا، بار با صراحت اظهار داشت که ترامپ مرتکب 
جرمی در رابطه با تماس تلفنی نشده است. وزارت دادگستری نیز بیانیه ای صادر کرد 
که می گوید دلیلی برای انجام اقدامات بیشتر در رابطه با ادعای رفتار مجرمانه رئیس 
جمهور جهت گفتگو با والدیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وجود ندارد. به هر 
حال دولت ماجرا را انکار می کند.گفته می شود روابط ویلیام بار با رئیس جمهور آرام 
است، درست خالف دادستان سابق که به نظر رئیس جمهور به اندازه کافی نتوانسته 
بود از وی دفاع کند. »جف سشنز« دادستان سابق ثابت می کند که زندگی سیاسی 
پس از ترامپ نیز وجود دارد. سشنز هنگامی که نامزدی خود را برای کرسی قدیمی 
خود در سنای آالباما اعالم کرد، گفت: وقتی من کابینه رئیس جمهور ترامپ را ترک 
کردم، آیا  کتابی نوشتم و همه جزییات را شرح دادم؟ نه. آیا من به CNN رفتم و 

به رئیس جمهور حمله کردم؟ نه. آیا من سخنانی علیه رئیس جمهورگفته ام؟ خیر.
سنشز یکی از افرادی بود که به علت درگیر بودن در تحقیقات مولر اخراج شد. وی در 
استعفانامه اش خطاب به ترامپ نوشته بود: جناب رئیس جمهور، بنا به درخواست شما 

استعفایم را تقدیم می دارم.

میان  ریاض  توافقنامه  امضای 
مزدوران امارات و عربستان که باعث 
بیش  است  شده  ریاض  سرمستی 
یمن  بحران  حل  به  منجر  آنکه  از 
اشغالگری  تحکیم  راستای  در  شود 
صورت  یمن  جنوب  در  عربستان 

گرفته است.
مقامات سعودی به شدت از امضای 
توافقنامه میان دولت مستعفی  یک 
یمن تحت حمایت ریاض و نیروهای 
کشور  این  جنوب  انتقالی  شورای 
سرمست  امارات  حمایت  تحت 
هستند به طوریکه در سخنان خود 
نمی توانند این ذوق زدگی را پنهان 

کنند.
امضای یک توافقنامه میان نیروهای 
قدری  به  عربستان  و  امارات  مزدور 
برای ریاض خوشحال کننده بود که 
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان 
توافقنامه  این  که  است  مدعی شده 
سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ یمن 
و گامی به سمت پایان دادن جنگ 

در این کشور است.
جالب آنکه عادل الجبیر وزیر مشاور 
در امور خارجه عربستان نیز مدعی 
شده امضای این توافقنامه نشان می 
هد که عربستان به دنبال تحقق صلح 
رئیس  ترامپ  دونالد  است.  یمن  در 
این  در  نتوانسته  نیز  آمریکا  جمهور 
خصوص سکوت کند و با استقبال از 
توافق مذکور آن را سرآغاز خوبی در 

خصوص یمن توصیف کرده است.
به  باید  توافقنامه  این  خصوص  در 
نخست  کنیم:  اشاره  نکته  چند 
آنکه بسیاری از کاربران شبکه های 
مجازی و تحلیل گران معتقدند که 
یمنی  نسخه  واقع  در  توافقنامه  این 
بیانیه بالفور است که در نهایت منجر 
رژیم  توسط  فلسطین  اشغال  به 
ریاض  بار  این  و  شد  صهیونیستی 
قصد دارد با این توافقنامه اشغالگری 

خود را در یمن تثبیت کند.
اصوال میان  توافقنامه  این  آنکه  دوم 
امارات  و  عربستان  مزدور  نیروهای 
امضا شده و هیچ نشانی از نمایندگان 
در  انصاراهلل  نیروهای  و  یمن  ملت 
جریان امضای این توافقنامه به چشم 
آن  توان  نمی  بنابراین  خورد  نمی 
از توافق شمال یمن و  را برخواسته 
انصاراهلل  دانست. جنبش  آن  جنوب 
یمن نیز با واکنش به این توافقنامه 

مرده  توافقنامه  این  که  کرده  اعالم 
متولد شده و اجرایی نخواهد شد و 

هیچ ارتباطی به ملت یمن ندارد.
سوم آنکه توافقنامه مذکور به دنبال 
تقسیم قدرت میان نیروهای مذکور 
های  استان  در  امارات  و  عربستان 
جنوبی کشور است. این بدان معنی 
است که عربستان و امارات به صورت 
نیابتی قدرت را در مناطق مذکور به 
توافقنامه  گیرند.امضای  می  دست 
مذکور به قدری مهم بود که شخص 
در  ابوظبی  عهد  ولی  و  سلمان  بن 
این  بر  داشتند.  حضور  آن  مراسم 
اساس قرار است یک دولت با حضور 
۲۴ وزیر میان استان های جنوبی و 
شمالی تشکیل شود. ائتالف متجاوز 
اداره  توافقنامه عمال  این  با  سعودی 

کشور را به دست گرفته است.
چهارم آنکه مقامات سعودی با مانور 
به  توافقنامه  این  روی  بر  ای  رسانه 
جهان  در  خود  وجهه  بهبود  دنبال 
و در میان افکار عمومی هستند چرا 
این  عادی  غیر  نمایی  بزرگ  با  که 
تاریخی  دستاورد  را  آن  توافقنامه 
در  که  میکنند  توصیف  خود  برای 
در  جنگ  به  دادن  پایان  راستای 
آنکه  است حال  یمن صورت گرفته 
عامل ایجاد تمام درگیری ها و جنگ 
در یمن، ائتالف سعودی و ریاض با 

مشارکت امارات به شمار می رود.
از  تعدادی  و  عدن  شهر  از  پیش 
شهرهای جنوبی یمن شاهد درگیری 
های شدیدی میان مزدوران وابسته 
به  است  بوده  عربستان  و  امارات  به 
طوریکه بسیاری از تحلیل گران این 

درگیری ها را نمود خارجی اختالفات 
داخلی میان خاندان آل سعود و نظام 
که  عربستان  دانستند.  می  امارات 
ادامه یافتن این درگیریها را به ضرر 
های  هفته  طی  دید  می  متجاوزان 
برای  را  زیادی  های  تالش  گذشته 
مزدوران  میان  توافق  به  دستیابی 
تحت  داد.مزدوران  انجام  طرف  دو 
های  هفته  طی  عربستان  حمایت 
گذشته کنترل مناطق مهمی از عدن 
تحویل  امارات  مزدور  نیروهای  از  را 
گرفتند و اکنون در این توافقنامه در 
تحت  یمن  موت  حضر  استان  واقع 
کنترل سعودی ها در می آید که این 
خود بیانگر تالش ریاض برای تثبیت 
است.اهداف  یمن  در  اشغالگری 
بر  یمن  در  عربستان  طلبانه  توسعه 
طوریکه  به  نیست  پوشیده  کسی 
پیشروی  رؤیایی  در  همواره  ریاض 
در یمن و به اشغال در آوردن بخش 
های مهم این کشور بوده است که با 
از رؤیای  توافقنامه بخش هایی  این 

ریاض محقق می شود.
بر  توافقنامه  این  در  آنکه  پنجم 
تحت  طرفها  تمام  اتحاد  ضرورت 
برای  سعودی  ائتالف  نظارت 
تاکید  انصاراهلل  جنبش  با  رویارویی 
شده که خود بیانگر اهداف ضد ملی 
که  ریاض  است.  یمن  در  عربستان 
به  یمن  انصاراهلل  نیروهای  دید  می 
و  سعودی  مزدوران  میان  اختالفات 
اماراتی دل خوش نکرده و هم چنان 
عملیات نظامی علیه متجاوزان را در 
تا  شد  آن  بر  دارد  خود  کار  دستور 
کشور،  دو  مزدوران  کردن  متحد  با 

هدف اصلی اقدامات آن ها را بر پایه 
مبارزه با جنبش انصاراهلل تعیین کند.

به  توافق  این  با  عربستان  واقع  در 
فرصت  هرگونه  تا  است  آن  دنبال 
ناشی از به وجود آمدن اختالفات و 
خأل میان مزدوران سعودی و اماراتی 
را از دست نیروهای انصاراهلل گرفته و 
توجه همه را به سمت مبارزه با این 
جنبش سوق دهد.چنانچه ریاض به 
صورت واقعی به دنبال تحقق توافق 
در میان یمنی ها بود باید اوال نامی 
توافقنامه  این  در  ائتالف سعودی  از 
نمی برد و دوما نیروهای انصاراهلل که 
بخش مهمی از جریان سیاسی کشور 
یمن است و نمی توان به هیچ عنوان 
آن را در معادالت سیاسی این کشور 
نادیده گرفت وارد این روند می کرد.

توافق ریاض در واقع یک توافق میان 
عربستان و امارات برای تقسیم قدرت 
در جنوب یمن است نه توافقی میان 
اما  اداره کشور،  برای  یمن  نیروهای 
عربستان می کوشد در میان رسانه 
را  واقعیت  این  عمومی  افکار  و  ها 
به  اگر  ها  دهد.یمنی  جلوه  وارونه 
دنبال پایان دادن به بحران به وجود 
سعودی  ائتالف  تجاوزات  از  آمده 
دور  به  باید  هستند  کشور  این  در 
های  دیکته  و  خارجی  مداخالت  از 
سعودی- اماراتی، با مشارکت تمامی 
گروه ها به دنبال دست یابی به یک 
توافق وحدت آفرین باشند تا با پایان 
به  کشور،  کنونی  شرایط  به  دادن 
سمت تشکیل دولت فراگیر حرکت 
کرده و دست اشغالگران را از مناطق 

مختلف کشور کوتاه کنند.

نشنال اینترست: روند استیضاح ترامپ باعث توافق ریاض، »نسخه یمنی بیانیه بالفور«
آشفتگی در کابینه آمریکا شده است

تالش غرب برای تکرار کودتای بولیوی
 در ونزوئال

برطرف کردن نگرانی ها نسبت 
به موج جدید گرانی ها 

وظیفه همگانی است

جلیلی در نشست هم فکری با نمایندگان مجلس:



سیاسی
خبر

نیروهای مسلح در مبارزه با ظلم و 
ستم مسئولیت سنگینی بر عهده دارند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در مبارزه با ظلم 
و ستم مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و در راستای سرافرازی پرچم 

حق در جهان تالش می کنند.
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  در دهمین   سرلشکر محمد 
این ستاد  نیروهای مسلح که در سالن پنج آذر  جشنواره مالک اشتر 
برگزار شد، اظهار داشت: قدردانی از عزیزانی که با تالش و مدیریت بهتر 
بتوانند خود را در راستای فرامین فرمانده معظم کل قوا قرار دهند و 

رتیه های باالتری کسب کنند، رسم خوبی است.
وی در ادامه گفت: امروز نیروهای مسلح ما در مبارزه با ظلم و ستم 
مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و در راستای سرافرازی پرچم حق در 
جهان تالش می کنند و در این راه، فشارهای زیادی را متحمل می شوند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: امروز نیروهای مسلح ضمن مقابله 
با تهدیدات نظامی، در حوزه های امنیت ملی، حفظ استقالل و تمامیت 
ارضی، توسعه انقالب اسالمی در داخل و منطقه مسئولیت های سنگینی 

را بر عهده دارند.
اسالمی  جمهوری  در  مسلح  نیروهای  داد:  ادامه  باقری  سرلشکر 
مسئولیت های متنوع و فراوانی بر عهده دارند و ما نیز باید از این فرصتی 
که برای یکایک ما ایجاد شده است در خدمت به ملت استفاده کنیم و 
باید قدردان باشیم که بدون واسطه تحت فرماندهی ولی امر مسلمین 

جهان و نائب حضرت ولی عصر )عج( خدمت می کنیم.
مسوولیت  تناسب  به  ما  امروز  کرد:  تأکید  نظامی  عالی رتبه  مقام  این 
سنگینی که بر عهده داریم، باید همواره بیدار و هوشیار و پا در رکاب 

فرمانده معظم کل قوا باشیم.
وی در ادامه عنوان کرد: مسئله اشراف، جزو ابداعات فرماندهی معظم 
کل قواست؛ ایشان مرتبه اول این موضوع را تدبیر کردند که در نیروهای 
و  فرم ها  موردی،  بازرسی های  و  ستادی  نظارت های  بر  عالوه  مسلح 
سواالتی تهیه و در مورد حوزه مسوولیت فرماندهان از آنان سوال شود تا 

نقاط ضعف و قوت آنان احصا و در نهایت رتبه بندی شود.
اگر در سطح دولت هم  افزود: قطعاً  نیروهای مسلح  رئیس ستاد کل 
دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  عملکرد  می شد،  اجرا  برنامه هایی  چنین 

بهبود می یافت.
اشراف  موضوع  اجرای  بازتاب  و  اهمیت  خصوص  در  باقری  سرلشکر 
در سطح نیروهای مسلح گفت: موضوع اشراف پیش از هر چیز سبب 

شناخت بیشتر فرمانده نسبت به نیروهای تحت امرش خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: طی این سال ها تالش هایی صورت گرفته است تا 
نحوه پرسش و پاسخ و فرم سواالت، به روز و از حالت سنتی خارج شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در روند اجرای »اشراف فرماندهی 
معظم کل قوا« انتظار می رود که اطالعات فرماندهان نسبت به نیروها، 
سرپنجه ها، رزمندگان و همکاران باال برود، سطح اشراف ارتقا پیدا کند 

و نقاط کور، اشکاالت و ضعف ها به حداقل برسد.
سرلشکر باقری افزود: فرماندهان و مدیران نیز در این رابطه شرعاً و قانوناً 
وظیفه دارند تا گزارش خود را صادقانه تغییر و شفاف ارائه دهند؛ چراکه 
فرمانده هنگامی که بر روی هر یک از صفحات گزارش امضا می کند به 

معنای تأیید و صحت اطمینان به آن است.

مسئوالن  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
هر چه می توانند دقت و مراقبت کند تا 
مشکالت این طرح]سهمیه بندی بنزین[ 

برای مردم هر چه ممکن است کم شود.
 رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه 
به طرح مدیریت مصرف سوخت اشاره ای 
کردند و توصیه هایی را به مسئوالن کشور 
جهت کم کردن مشکالت مردم ناشی از 
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین داشتند.

مشروح بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به شرح زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
و الحمدهلّل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم 
علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنة 

اهلّل علی اعدائهم اجمعین
اینکه بحث را شروع بکنیم، من  از  قبل 
عرض بکنم که در این یکی دو روز خب 
سران  مصوبه ی  دنبال  به  حوادثی  یک 
دیروز،  افتاد؛  اتفاق  قوا  سران  کشور، 
شهرهای  از  برخی  در  پریشب،  دیشب، 
کشور، و متأسفانه مشکالتی هم درست 
مراکزی  و  باختند  جان  تعدادی  شد، 
تخریب شد، از این کارها هم شد در این 

یکی دو روزه.
چند نکته را باید توجه داشت؛ اوالً وقتی 
یک چیزی مصوبه ی سران کشور هست، 
نگاه  او  به  خوشبینی  چشم  با  باید  آدم 
ندارم  قضیه سررشته  این  در  بنده  کند، 
گفتم  ندارم،  را  کار  این  تخصص  یعنی 
نظرات  چون  من  گفتم  آقایان؛  به  هم 
بنزین  قضیه ی  این  در  هم  کارشناس ها 
و  الزم  را  آن  بعضی ها  است،  مختلف 
میدانند،  مضر  بعضی ها  میدانند  واجب 
بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در 
نیستم  صاحبنظر  من  گفتم  قضایا؛  این 
لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من 
حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت 

با  نشستند  قوایند،  سران  میکنم.  هم 
پشتوانه ی کارشناسی یک تصمیمی برای 
آن  به  بشود  عمل  باید  گرفتند،  کشور 

تصمیم؛ این یک نکته.
نکته ی دوم اینکه خب بله، یقیناً بعضی 
از مردم از این تصمیم یا نگران میشوند 
است  به ضررشان  یا  میشوند  ناراحت  یا 
یا خیال میکنند به ضررشان است به هر 
زدن  آتش  لکن  میشوند،  ناراضی  تقدیر 
به فالن بانک این کار مردم نیست، این 
را  این  است،  اشرار  کار  است؛  اشرار  کار 
باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی 
انسانهای  کینه ورزان،  اشرار،  معموالً 
ناباب وارد میدان میشوند، گاهی بعضی 
اینها  با  هیجان  روی  از  هم  جوانها  از 
همراهی میکنند و این جور مفاسد را به 

بار می آوردند.
درست  را  مشکلی  هیچ  مفاسد  این 
نمیکند جز اینکه عالوه ی بر هر مشکلی 
میکند.  اضافه  هم  را  ناامنی  هست،  که 
هر  برای  مصیبت  بزرگ ترین  ناامنی 

برای هر جامعه ای است،  کشوری است، 
مالحظه  شما  است.  این  قصدشان  اینها 
کنید در این دو روز تقریباً یعنی دو شب و 
یک روزی که از این قضایا گذشته همه ی 
را  این کارها  ما  دنیا علیه  مراکز شرارت 
منحوس  خانواده ی  از  کردند،  تشویق 
مجموعه ی  تا  پهلوی  خاندان  خبیث 
دارند  اینها  منافقین،  جنایتکار  و  خبیث 
مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر 
دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که 
این شرارتها انجام بگیرد. من عرضم این 
است هیچ کس به این اشرار کمک نکند، 
به  که  شایسته ای  و  عاقل  انسان  هیچ 
کشور خودش عالقه مند است، به زندگی 
راحت خودش عالقه مند است، به اینها 
نباید کمک بکند؛ اینها اشرارند، این کارها 

کار مردم معمولی نیست.
مسئولین هم البته دّقت کنند، مواظبت 
کنند، هرچه ممکن است از مشکالت این 

کار کم کنند.
که  تلویزیون  در  دیدم  دیروز  من  حاال 

بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند 
قیمت  افزایش  این  که  مراقبیم  ما  که 
کاالها  و  اجناس  قیمت  افزایش  موجب 
چون  است،  مهم  این  بله  خب  نشود؛ 
اضافه  باز  باشد  بنا  هست،  گرانی  االن 
این برای مردم خیلی  بشود گرانی خب 
مراقبت  باید  میکند،  درست  مشکالت 
بکنند،  اینها  را  مراقبت ها  این  کنند. 
به  هم  کشور  امنیت  حفظ  مسئولین 
ما  عزیز  مردم  کنند،  عمل  وظایفشان 
هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون 
آگاهی  را،  خودشان  بصیرت  کشور  این 
این  که  بدانند  دادند  نشان  را  خودشان 
حوادث تلخ از ناحیه ی کیست و چگونه 
و  کردن  خراب  و  زدن  آتش  این  است، 
ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد 
کردن مال چه کسی است، این را بفهمند 
مردم  هم  میفهمند  که  کنند  توجه 
ملتفتند، و از اینها فاصله بگیرند. این آن 
توصیه ی ما است، مسئولین کشور هم به 

وظایف شان به طور جدی عمل کنند.«

رهبر انقالب در درس خارج فقه:

مسئوالن دقت کنند مشکالت طرح 
افزایش نرخ بنزین برای مردم کم شود
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تولیت آستان قدس رضوی:

طرح خادمیاری رضوی تداوم می یابد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: اصل طرح خادمیاری به منظور خدمت 
به مردم به نام حضرت رضا)ع( همچنان تداوم پیدا می کند.

 حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در جمع خادمیاران استان یزد 
اظهار کرد: به هیچ عنوان بنای تعطیلی طرح خادمیاری رضوی را نداریم؛ 
هر چند در ابتدای فعالیت بنده در آستان قدس رضوی موظف شدیم 
که برخی از رویکردها از جمله دفاتر نمایندگی استانی را مورد بازنگری 

قرار دهیم.
وی افزود: همان ابتدا با تولیت سابق آستان قدس رضوی که مبتکر راه 
اندازی دفاتر استانی بودند، صحبت کردم و هدف از ایجاد نمایندگی های 
آستان قدس رضوی را جویا شدم؛ ایشان تأکید کردند که خیل عظیمی 
از مردم مشتاق خادمی حضرت رضا)ع( هستند و مراجعات در این زمینه 
بسیار زیاد است، اما ظرفیت اماکن متبرکه محدود بوده و امکان پذیرش 

همه متقاضیان وجود ندارد.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان ها راه اندازی شد تا هم به احساسات پاک مردمی برای خدمت 
به حضرت رضا)ع( پاسخ داده شود و هم از ظرفیت متقاضیان خدمت 
متناسب با توانایی افراد در عرصه فعالیت های اجتماعی به نام امام رضا)ع( 

استفاده شود.
وی با بیان اینکه قدردان متقاضیان خادمی حضرت رضا)ع( هستیم، گفت: 
فضای ارائه خدمت در حرم مطهر دارای محدودیت هایی است که تالش 
داریم با برنامه ریزی مناسب و تعریف خدمت جدید، زمینه برای حضور 

و خدمت خادمیاران و عالقمندان به خدمت در حرم مطهر فراهم شود.
وی ادامه داد: ممکن است نام دفاتر نمایندگی استانی آستان قدس رضوی 
تغییر کند و این مراکز به کانون های مردمی تغییر عنوان بدهند، اما قطعا 
این اقدام خیر با نظارت آستان قدس رضوی در مسیر خدمت رسانی به 

مردم به ویژه محرومان همچنان تداوم خواهد یافت.
واسطه  رضا)ع(  امام  کرد:  اظهار  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 
خوشنودی  می خواهیم  اگر  و  است  بندگان  از  متعال  خداوند  رضایت 
پروردگار را جلب کنیم، باید رضایت این امام همام را برای خودمان فراهم 

کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: همه معصومین دارای باالترین 
حد کمال و فضایل اخالقی هستند، اما برخی از ائمه اطهار)ع( به برخی از 
اوصاف بیشتر مشهور شده اند؛ به طور مثال واژه رئوف فقط برای پیامبر 

اکرم)ص( و امام رضا)ع( استفاده می شود.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با بیان اینکه وجود بارگاه منور امام 
است،  ایران  ملت  برای  بزرگی  بسیار  نعمت  مقدس  مشهد  در  رضا)ع( 
تصریح کرد: نمی دانیم چگونه باید خداوند متعال را سپاسگزاری کنیم که 
پاره تن پیامبر اکرم)ص( در یکی از شهرهای کشورمان مدفون است و به 

راحتی به بارگاه منور و ملکوتی امام رضا)ع( دسترسی داریم.
بتوانیم جزو  تا  بدهد  معرفت  ما  به  متعال  ان شاءاهلل خداوند  وی گفت: 
محبان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

بوده و به خوبی قدردان این نعمت عظیم باشیم.
اینکه خادمیاران رضوی می  با بیان  حجت االسالم و المسلمین مروی 
توانند محبت مردم نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را افزایش 
دهند، خاطرنشان کرد: ائمه معصومین)ع( به محبت ما کمترین نیازی 
ندارند و این ما هستیم که راه سعادت و خوشبختی مان در محبت و 

عالقه به ائمه اطهار)ع( است.

با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی؛

تقدیر از برگزیدگان امر به معروف در آستان قدس رضوی

از  تقدیر  مراسم  رضوی  قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم  حضور  با 
برگزیدگان دوره های آموزشی امربه معروف و نهی از منکر در مرکز 

همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد.
 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم اظهار داشت: امر 
به معروف ونهي از منکر در میان فرائض اسالم، از موقعّیت و جایگاه 

ویژه ای برخوردار مي باشد.
مصطفی خاکسار قهرودی تصریح کرد: وجوب امر به معروف ونهي از 
منکر در اسالم، مانند وجوب نماز و روزه و زکات از ضروریّات دین است 
و حضرت امام حسین)ع( هدف خود را از قیام و نهضت عاشورا، اصالح 
امت جد بزرگوارشان و امر به معروف و نهی از منکر عنوان می کنند.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آستان قدس رضوی با 
بیان اینکه برگزاری دوره های آموزش امر به معروف و نهی از منکر 
اقدام مبارکی است، اذعان کرد: توجه به پیام و باطن وظیفه ای که بر 
دوش آمران به معروف و ناهیان از منکر است می تواند در اثرگذاری 

آن بسیار موثر باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها پیرامون احساس مسئولیت نسبت 
به مشکالت و معضالت جامعه و تذکر لسانی تاکید فرموده اند و آستان 
قدس رضوی خود را ملزم به این اجرای این فریضه الهی مهم می داند.

دستور وزیر کشور به استانداران برای 
پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار

رحمانی فضلی با صدور دستور به استانداران سراسر کشور و معاون اقتصادی 
وزارت کشور، خواستار پیگیری و اجرای تمامی مصوبات کارگروه تنظیم بازار 

شد.
 عبدالرضا رحمانی فضلی طی دستوری به استانداران سراسر کشور و معاونین 
خود، پیگیری و اجرای تمامی مصوبات جلسه ۵۷ام کارگروه تنظیم بازار را که 

روز جمعه ۲۴ آبان ماه برگزار شد، خواستار شد.
در پنجاه و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که تنها ساعاتی پس از اجرای 
طرح مدیریت مصرف سوخت بریاست وزیر صمت و با حضور اعضاء از جمله 
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور برگزار شد، استانداران سراسر 
کشور مکلف شدند، تا اطالع ثانوی، جلسات کارگروه تنظیم بازار استان ها را 
با دعوت از اعضای اصلی و نمایندگان شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی و دادستانی ها برگزار و نسبت به حفظ آرامش بازار و پیگیری رفع 

هرگونه کمبود اقدام نمایند.
بر اساس این مصوبات، اعمال هرگونه افزایش قیمت در کاال و خدمات تا اطالع 
ثانوی ممنوع می باشد و هرگونه مجوز افزایش نرخ که تا کنون اعمال نشده، 

لغو می گردد.
اعضای کارگروه تنظیم بازار در تصمیم دیگر خود که مورد تاکید و توجه وزیر 
کشور قرار گرفته است، مقرر کردند همه استانداری ها، ضمن جلوگیری از 
هرگونه کمبود، با تخلفات احتکار، اختفاء، گران فروشی و کم فروشی با حداکثر 

توان برخورد نمایند.
مصوبات کارگروه تنظیم بازار که پیگیری اجرای کامل آن از سوی وزیر کشور 
به استانداران سراسر کشور تکلیف شده است، همچنین نسبت به رصد و پایش 
نیاز  مستمر و ویژه کاالهای اساسی و ضروری و سایر کاال و خدمات مورد 
مردم، از سوی همه استانداری ها، دستگاه ها و وزارتخانه ها تا کید شده است.
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نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت 
نمایندگان  با  هم فکری  نشست  در  ملی 
مجلس، گفت: برطرف کردن نگرانی های 
مردم نسبت به موج جدید گرانی ها یک 

وظیفه همگانی است.
جهت  هم افزایی  و  هم فکری  نشست   
سران  مصوب  طرح  مشکالت  کاهش 
سه قوه پیرامون مسئله سهیمه بندی و 
جمعی  حضور  با  بنزین،  قیمت  افزایش 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از 
کارشناسان اقتصادی دولت سایه در دفتر 
نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت 

ملی برگزار شد.
جلیلی با اعالم اینکه همه باید با همفکری 
کمک کنند تا این طرح حداقل مشکالت 
از  هدف  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  را 
برگزاری این جلسه با نمایندگان محترم 
اخیر  بیانات  در  رهبرانقالب  که  آنست 
خود فرمودند که میبایست با همکفری و 
هم افزایی و ارائه مجموعه نقاط اصالحی، 
کاهش  را  قوا  سران  مصوبه  مشکالت 
از  دیگر  بخشی  در  ایشان همچنین  داد. 
مردم  از  »برخی  فرمودند:  سخنانشان 
نگران گرانی اند و برخی دیگر فکر میکنند 
این طرح به ضررشان است«؛ طبیعتا در 
راهکارهایی  میتوان  چهارچوب  همین 

برای کنترل تورم مطرح کرد.
دوستان  سبب  همین  به  افزود:  وی 
اقتصادی  کارگروه های  در  ما  کارشناس 
دولت سایه، پیشنهادهای عملی پیرامون 
نمایندگان جهت  را خدمت  موضوع  این 
بررسی و مالحظه ذیل الیحه بودجه سال 

آینده تهیه کرده اند.
امنیت ملی ضمن  دبیر سابق شورایعالی 
تمجید از بصیرت مردم ایران در مواجهه 
با تحریم های ظالمانه دشمن، خاطرنشان 
کرد: همه کارشناسان اذعان دارند که پس 
از شروع دور جدید فشارهای اقتصادی از 
سوی دشمن، فشاری جدی نیز به مردم 
وارد شده است اما ملت ما علیرغم همه 
این فشارها که در سال ۹۷ به اوج خود 
رسید، آنها را تحمل کرده و با بصیرت و 
نجابتی که از خود نشان دادند، مسئوالن 

کشور را به خوبی یاری دادند.

این  از  قدردانی  طبیعتا  افزود:  جلیلی 
با عمل به وظائف  رفتار مردم آنست که 
خود هرچه میتوانیم با کاهش فشار های 

اقتصادی به آنها کمک کنیم.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
فشارهای  کاهش  راهبرد  خصوص  در 
اقتصادی با توجه به مزیت نسبی کشور، 
اظهار داشت: وقتی مزیت نسبی کشور ما 
مردم  آحاد  میبایست  است،  گاز  و  نفت 
حداکثر استفاده اقتصادی از این مزیت را  

به صورت  عادالنه ببرند.
وی افزود: روزانه بیش از ۱۰۰میلیون لیتر 
بنزین در کشور تولید میشود که یارانه آن 
باید به صورت عادالنه بین مردم و بویژه 
طبقات کم  برخوردار توزیع شود. وظیفه 
جهت  راهکار  ارائه  با  که  است  همگان 
را  گامی  یارانه،  این  عادالنه  تخصیص 
برای کاهش فشار اقتصادی بردارند. یکی 
از راه حل های اقتصادی که برای کاهش 
فشار وارده به مردم از سوی دولت سایه 
به  بود، طرحی موسوم  پیگیری  در حال 
»طرح وان« بود؛ )وان= اختصار از »واحد 
انرژی«( که بر مبنای سرانه هر فرد است.

پیش  ماه  چند  نامه  درخصوص  جلیلی 
موضوع  پیرامون  قوه  سه  سران  به  خود 
طرح  این  کرد:  عنوان  بندی  سهمیه 
شیوه  از جمله  موضوع  مختلف  ابعاد  که 
اجرایی در آن پیش بینی شده بود، چند 
ماه پیش برای سران سه قوه ارسال شد 
که مصوبه سران قوا با آن متفاوت است 
است  فعلی  مصوبه  ما  موضوع  اکنون  اما 
که همه باید کمک کنند مشکالت آن به 
حداقل برسد و مردم نیز از حداکثر فایده 

آن، بهره مند شوند.
خارجی  سیاست  راهبردی  شورای  عضو 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  کشورمان 
بر  بیگانگان  سواری  موج  پیرامون  خود 
اعتراضات مردمی، تصریح کرد: در زمانیکه 
همگان  اذعان  مورد  منطقه  در  ما  اقتدار 
است، تالش دشمن به دنبال نشان دادن 
ایران به عنوان ضلع دیگر اغتشاشات در 

کنار لبنان و عراق است.
جلیلی خاطرنشان کرد: امنیت ملی برای 
پیشرفت  برای  اصلی  بستر  کشوری  هر 

امنیت  که  داد  اجازه  نباید  است؛  رفاه  و 
کشور دچار مشکل شود.

نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت 
ملی با اشاره به واقعیت وجود نگرانی میان 
توده های مردم از گرانی ها، ابراز داشت: 
مرز  تا  مردم  از  برخی  اخیر  سال  دو  در 
خرید جهزیه یا خرید خانه و خودرو پیش 
رفتند اما بخاطر گرانی بوجود آمده، موفق 
نشدند؛ دوستان ما در کارگروه اقتصادی 
طرحی را تهیه کردند تا حداقل، کسانیکه 
تا این مرز پیش آمده اند، کمک شوند که 
این طرح در جلسه آینده ارائه خواهد شد.

وی در انتهای سخنانش تاکید کرد: امروز 
باید کمک کنند و  همه برای مهار تورم 
پیشنهادهای  ارائه  با  تا  کرد  تالش  باید 
مردم  بر  فشار  از  اجرا  قابل  و  مشخص 

کاسته شود.
کارشناسان  جلیلی،  سخنان  از  پیش 
اقتصادی دولت سایه بخشی از راهکارهای 
مصوبه  مشکالت  کاهش  جهت  را  خود 
همچنین  دادند.  ارائه  قوا  سران  اخیر 
ارائه  به  نیز  مجلس  محترم  نمایندگان 

نقطه نظرات خود پرداختند.
خواندن  الخطاب  فصل  با  پورابراهیمی 
مجلس  کارشناسی  رویکرد  رهبری،  امر 
را یکی از عوامل کاهش دهنده مشکالت 
اعالم  و  خواند  قوه  سران  مصوب  طرح 
مدل  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  کرد: 
کارشناسی خود را برای رئیس جمهور و 
رئیس مجلس ارائه کرده بود که با مصوبه 

اخیر تفاوت داشت.
با  زابل  نماینده  دهمرده،  اهلل  حبیب 

اشاره به مسئولیت قبلی خود در جایگاه 
استاندار، خاطرنشان کرد: در زمانیکه بنده 
استاندار سیستان و بلوچستان بودم، پیش 
از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی در 
افکار  و  شد  واریز  ها  یارانه  قبل،  دولت 
عمومی توجیه شده بود اما متاسفانه زمان 
داشت  ایراد  اخیر  مصوب  طرح  شیوه  و 
به حداقل  را  این اشکاالت  که میبایست 

رساند.
حجت االسالم پژمانفر نیز از اراده مجلس 
جهت آماده ساختن افکار عمومی پیش از 
اجرای این مصوبه خبر داد و از عدم تحقق 

آن، گالیه کرد.
به  اشاره  با  نژاد  ناصری  االسالم  حجت 
وضعیت کشورهای منطقه، دقت کافی در 
اقدامات بعدی مسئولین را یک الزمه مهم 

اجرایی عنوان کرد.
گفت:  نشست  این  در  نوری  راضی  سید 
دولت امروز باید مشخص کند که برنامه 
عملی اش برای کنترل تورم آتی پس از 
افزایش قیمت سوخت چطور خواهد بود.

به  ویژه  توجه  نیز  علیرضابیگی  احمد 
مناطق سیل زده و مناطقی که احتمال 
سیل گرفتگی در آنها باالست را به عنوان 
بگیرد،  قرار  در حاشیه  نباید  که  نکته ای 

مطرح کرد.
موضوع  این  روانی  اثر  شکری،  محمود 
را  ترس از افزایش تورم و قیمت کاالها 

دانست.
قوه  سه  سران  گفت:  همچنین  وی 
میبایست مصوبه ی دیگری را درخصوص 

نحوه کنترل تورم ارائه کنند.

جلیلی در نشست هم فکری با نمایندگان مجلس:

برطرف کردن نگرانی ها نسبت به موج جدید گرانی ها 
وظیفه همگانی است
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اقتصاد
اخبار

ضرورت نگاه کالن به اصالح 
قیمت بنزین

قاچاق  کاهش  به  بنزین  نرخ  افزایش  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  یک 
سوخت می انجامد،گفت: دولت برای کاهش کسری بودجه خود باید 

در هزینه هایش صرفه جویی کند.
 علی سرزعیم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: 
بنزین  انگیزه قاچاق  بنزین در داخل و خارج کشور،  اختالف قیمت 
اقتصادی  فساد  و  رانت  ایجاد  به  نهایت  در  که  است  کرده  فراهم  را 

می انجامد.
او ادامه داد: بنزین به عنوان یکی از حامل های انرژی متعلق به همه 
مردم است، ولی عده ای به ناحق از آن بهره می برند افزایش نرخ بنزین 
بر  مردم  به جیب  آن  فایده  و  قاچاق سوخت می شود  کاهش  سبب 

می گردد.
قیمت بنزین در کشورهای همسایه چقدر است؟

محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد نیز گفت: 
به طور متوسط روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود 
اگر بتوانیم بنا به اتفاق ۱۰ میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت بکاهیم 
و با نرخ ۵ هزار تومان در خلیج فارس بفروشیم با در نظر گرفتن تفاوت 
با نرخ داخل کشور روزانه حدود ۴ میلیارد تومان و در ۱۰ روز ۴۰ 
میلیارد تومان و ساالنه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود.

او ادامه داد: در حال حاضر شرایط اقتصادی مردم به گونه ای نیست 
که بتوانند نرخ ۵ هزار تومان بابت هزینه بنزین را تحمل کنند هدف 
فعلی سیاست اقتصادی دولت بر این است که توزیع سوخت با نرخی 

عادالنه تر صورت پذیرد.
دهقان تصریح کرد: نرخ هر لیتر بنزین در عربستان ۶۲۰۰ تومان، در 
افغانستان، ۷ هزار تومان، پاکستان ۸ هزار  امارات ۶۴۰۰ تومان، در 
تومان، ترکیه ۱۳۲۰۰ تومان و در کشورهای پیشرفته ای مانند هلند و 
سوئد ۲۰ هزار تومان، در ترکمنستان حدود ۵ هزار تومان به پول ما 

فروخته می شود.
از  متاثر  کاالها  دیگر  قیمت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سرزعیم 
اصالح نرخ بنزین افزایش می یابد؟ گفت: این نوع تفکر درست نیست، 
زیرا در همه کشورهای در حال توسعه، افزایش نرخ بنزین سبب تورم 
می شود، اما در کشور ما اینطور نیست این خود شاهد نقض بر این 

نوع تفکر است.
سهم بنزین در سبد مصرف خانوار ۲.۵ درصد است

دهقان دهنوی سهم بنزین در سبد خانوار را بطور متوسط ۲.۵ درصد 
درصد  فقط ۲.۵  بنزین  نرخ  افزایش  یعنی  این  افزود:   و  کرد  عنوان 

اقتصاد یک خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.
معنای گرانی سایر  به  بنزین  نرخ  افزایش  اقتصاد گفت:  وزیر  معاون 

خدمات نیست.
محمدعلی دهقان دهنوی  افزود:  اگر نرخ بنزین ۵۰ درصد افزایش یابد 
به این معنا نیست که نرخ خدمات حمل و نقل جاده هم ۵۰ درصد 
افزایش می یابد باید بررسی کرد که سهم بنزین چند درصد از این 

خدمات را شامل می شود.
او تصریح کرد: کمی قبل تر،   بنزین ۵ هزار تومانی را با هزار تومان به 
مردم عرضه می کردیم حال می خواهیم تفاوت ۴ هزار تومانی را عادالنه 
میان مردم تقسیم کنیم، روش عادالنه این است که به قشر ضعیف تر 
باز توزیع  "سود  نوع تقسیم  این  به  یابد  یارانه ی بیشتری اختصاص 

درآمد" می گویند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: طبق این روش، آن ها که از سطح 
درآمد باالتری برخوردارند باید هزینه بیشتری برای سوخت بدهند، 
ارائه شده دولت،    الگوی  به درآمد می رسند، طبق  ولی کم درآمدها 
هر خانوار ۴ نفره ماهانه ۱۷۲ هزار تومان یارانه بنزین دریافت خواهد 
کرد البته ۶۰ لیتر هم سهمیه بنزین برای یک خودرو دریافت می کند.

دهقان دهنوی اضافه کرد:  وقتی سوخت گران شود مردم به خرید 
خودروهای ارزان ترغیب می شوند و خودرو سازها هم در صدد ارتقاء 
سطح خط تولید خود بر می آیند تا خودروهای کم مصرف تولید کنند 
به این ترتیب سوخت کمتری مصرف می شود و هوا کمتر آلوده خواهد 
دولت  هزینه های  کنترل  با  گفت:  نیز  ه  دانشگا استاد  سرزعیم  شد. 
می توان از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کرد تا دولت مجبور نشود 
به شکل  یا  کند  تحمیل  مردم  به  ورم  ت به صورت  را  بودجه  کسری 

هزینه های خدمات دولتی از مردم بگیرد.
او اصالح نظام مالیاتی را راه دیگر اصالح ساختار کالن اقتصادی عنوان 
مالیاتی  صورت های  و  حذف  باید  مالیاتی  ت  معافی داد:  ادامه  و  کرد 
شفاف تر گردد وقتی همه مالیات دهند حق خواهند داشت که حساب 
کشی کنند و متوقع باشند که حکومت هم هزینه هایش را به صورت 
یارانه ها  هدفمندی  قانون  طبق  گفت:  وی  دهن کند.دهقان  بیان  ریز 
دولت می توانست ۲۰ درصد از محل افزایش نرخ بنزین را برای جبران 
کسری بودجه خود بردارد، اما این کار صورت نگرفت پس دولت هیچ 

نفعی از این جریان نمی برد.

حضور  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
فعال بازارساز در بازار ارز خبر داد و 
گفت: تالش های سفته بازانه را خنثی 

می کنیم.
بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر   
در  خود  شخصی  صفحه  در  مرکزی 
روزهای  طی  نوشت:  مجازی  فضای 
بانک  همچنان  امروز،  و  گذشته 
مرکزی در بازار ارز حضور فعال دارد، 
می کند  ایجاب  بازار  مدیریت  چراکه 
که به عنوان بازارساز اصلی، نیازهای 
عرضه  مازاد  و  کرده  تامین  را  واقعی 
گذشته  ماههای  با  مطابق  نیز  را  ارز 
اضافه  کشور  ذخایر  به  و  جمع آوری 

کند.
بانک  ذخایر  مجموعه  افزود:  وی 
صادرات  ارز  خرید  محل  از  مرکزی 
به  را  اجازه  این  ارز،  بازار  و  غیرنفتی 
بازار  با رصد تحرکات  ما می دهد که 
ارز، هرگونه تالش برای سفته بازی را 

خنثی کرده و همزمان اجازه می دهد 
روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ 

آن را تعیین کند.
از  بیش  تجربه  داد:  ادامه  همتی 
یکسال و اندی گذشته بانک مرکزی 

ارز همچنان  بازار  علمی  مدیریت  در 
ادامه پیدا کرده و من اطمینان دارم 
شکل گیری انتظارات این چند روزه 
نخواهد  ارز  بازار  بر  چندانی  تاثیر 
داشت و همان روند گذشته و منطقی 

در بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
عزیز  مردم  کرد:  خاطرنشان  وی 
تا  باشند  خود  سرمایه های  مراقب 
و  ناحیه سودجویان  از  ناکرده  خدای 

سفته بازان آسیب نبینند.

گزارشحضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز

۲۵۵ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری 
می گیرند

مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به کاهش تعداد مقرری بگیران به 
۲۵۵ هزار نفر گفت:مقرری بگیران دارای مهارت می توانند به صورت رایگان 

در دوره های تکمیل مهارت سازمان فنی وحرفه ای شرکت کنند.
کریم یاوری  با تشریح آخرین آمار میزان مقرری بگیران بیمه بیکاری اظهار 
داشت: تعداد کل  مقرری بگیران  بیمه بیکاری در شهریور ماه  حدود ۲۶۳ 
هزار نفر بود که این  تعداد در مهر ماه به حدود ۲۵۵ هزار نفر معادل ۳ 

درصد کاهش یافته است.
وی افزود: کارگرانی  که بدون میل و اراده از کار بیکار شوند با رعایت شرایط 
و ضوابط قانون بیمه بیکاری، در صورت مجرد بودن حداقل ۶ ماه و حداکثر 
۳۶ ماه و در صورت تاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه مقرری بیمه 

بیکاری دریافت کنند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: مقرری 
تامین  قانون  مشمول  که  کار  قانون  مشمول  کارگران  به  بیکاری  بیمه 

اجتماعی نیز هستند، پرداخت خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: میزان 
مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد 

متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است.
وی ادامه داد: به میزان مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر چهار نفر از 
افراد تحت تکفل، به ازاء هریک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ  بیمه  افزوده خواهد شد. 
بیکاری نباید از حد اقل  مزد مصوب شورای  عالی کار در هر سال کمتر باشد 

و همچنین نباید از ۸۰ متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
یاوری ادامه داد: مقرری بگیران بیمه بیکاری بهترین فرصتی که در ایام 
مقرری بگیری نباید از دست بدهند، مهارت  آموزی و ارتقای مهارت است. 
اگر کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری، مهارت داشته باشد می تواند در دوره 
به  یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای پیشرفته  های تکمیل مهارت و 

صورت  ۱۰۰ در صد رایگان شرکت کنند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: هزینه  
مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری از محل  منابع بیمه بیکاری به 

سازمان  آموزش فنی و حرفه ای پرداخت می شود.
یاوری تاکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز مطابق تبصره 
۳ ماده ۹ قانون بیمه بیکاری مکلف است آموزش مهارت های مورد نیاز بازار 
کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری را 

در مراکز

نصب برچسب قیمت در تمام واحدها 
ضروری است

قائم مقام وزیر صنعت دستور رهبر انقالب را در حوزه اصالح قیمت بنزین 
فصل الخطاب دانست و گفت: ذخایر کاالیی در بهترین شرایط قرار داشته و 
نصب برچسب قیمت الزامی است.حسین مدرس خیابانی در گردهمایی هیئت 
اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی که با موضوع 
بود، گفت: بسیج یک  برگزار شده  سیاست اصالح قیمت و مصرف سوخت 
بخش باعظمت است و اصناف تشکل معظمی هستند که نقش بی بدیلی را در 
دوران انقالب و حتی قبل از آن ایفا کرده اند، به نحوی که در دوران پیروزی 
انقالب اسالمی و جنگ نیز بازار را به خوبی مدیریت کرده و حرف اول را در 
تأمین نیازهای مردم می زدند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
هر اتفاقی که قرار باشد در حوزه بازار رخ دهد، باید همراه با نظارت و کنترل 
بازاریان و بسیج اصناف باشد به خصوص اینکه اصناف همواره در کنار مردم 
در دوره های سخت قرار داشته و این موضوع که آنها در گرانی بنزین مترصد 
فرصتی هستند تا کاالی خود را گران تر بفروشند، صحت ندارد. وی تصریح 
کرد: بخش عمده ای از اصناف و بازاریان معتمدان محله خود به شمار آمده 
و اگر چه ممکن است عرضه کننده یک کاال باشند اما در دهها کاالی دیگر 

خریدار به شمار آمده و به طور طبیعی از گرانی استقبال نمی کنند.

3

تا پایان سال جاری؛

مجوز معامالت در حوزه اختیار معامله سهام 
توسط کارگزاری رضوی اخذ می شود

مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی گفت: مجوز 
معامالت در حوزه اختیار معامله سهام تا پایان سال جاری توسط این 

کارگزاری اخذ می شود.
یوسف پاشانژاد در گفت و گو با آستان نیوز درباره ابزار مالی اختیار 
معامله سهام بیان کرد: اختیار معامله، قراردادی دو طرفه بین خریدار 
و فروشنده است که بر اساس آن خریدارِ قرارداد، حق )نه الزام و تعهد( 
دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد یا سهام را با قیمت 
معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد؛ بنابراین بر اساس این 
قرارداد، دو طرف توافق می کنند که در آینده معامله ای انجام دهند.

وی ادامه داد: در این معامله خریداِر اختیار معامله، در ازای پرداخت 
را در  قرارداد  در  دارایی مندرج  فروش  یا  معینی، حق خرید  مبلغ 
زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، 

به دست می آورد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی افزود: از طرف 
دیگر، فروشنده ی قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق 
به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، بر اساس مفاد 

قرارداد، آماده فروش دارایی مذکور است.
وی با اشاره به خدماتی که در قالب این ابزار به مشتریان ارائه می شود، 
گفت: مشتریان می توانند در قالب معامالت آنالین این ابزار، عاله بر 
کاهش ریسک، از پیش بینی های صحیح خود در مورد آینده دارایی 

پایه به صورت اهرمی بهره مند شوند.
پاشانژاد ادامه داد: تمامی افراد با در دست داشتن کد معامالت آنالین 
مشتریان می توانند از سامانه مالی اختیار معامله سهام استفاده کنند.

کارگزاری  برای  سهام  معامله  اختیار  مالی  ابزار  مزایای  درباره  وی 
از  می تواند  کارگزاری  کرد:  تصریح  مشتریان  همینطور  و  رضوی 

کارمزد اخذ شده در معامالت این ابزار بهره مند شود.
در خصوص  صحیح  پیش بینی  از  انتفاع  کسب  داد:  ادامه  پاشانژاد 
نوسانات دارایی پایه در آینده با استفاده از اهرم نیز از جمله مزایای 

سامانه مذکور برای مشتریان است.
وی اخذ مجوز معامالت در حوزه اختیار معامله را یکی از برنامه های 

در دستور کار در این بخش تا پایان سال جاری عنوان کرد.
ادامه داد:  بهادار رضوی  اوراق  مدیر عامل شرکت کارگزاری بورس 
مزایای  و  معامله  اختیار  معامالت  معرفی  دنبال  به  این،  بر  عالوه 
سایت  طریق  از  و  حضوری  صورت  به  مشتریان  به  آن  از  استفاده 

شرکت هستیم.

۹ نیروگاه حرارتی افتتاح می شود/ احداث ۱۰ سد بزرگانرژی
نیروگاه   ۹ افتتاح  از  نیرو  وزیر 
حرارتی خبر داد و گفت: با اجرای 
انرژی  از  کشور  همه  طرح ها  این 
شد.رضا  خواهند  بهره مند  آن 
پست  افتتاح  مراسم  در  اردکانیان 
گرمسار  ایوانکی  کیلوولت   ۴۰۰
بابیان اینکه ۹ نیروگاه حرارتی در 
افتتاح می شود و  جای جای کشور 
برق این نیروگاه ها سراسری است، 
ابراز داشت: همه اجزای یک کشور 
بخش  در  می بایست  که  هستیم 

انرژی همه بهره مند شوند.
سمنان  اینکه  بیان  ضمن  وی 
الف  پویش  برای  استان  هفتمین 
پویش  این  افزود:  است،  ایران  ب 
کشاندن  رخ  به  برای  حرکتی 
چرخ های  منظم  و  سریع  گردش 
زمان  در  کشور  تولید  و  توسعه 
تحریم های  ظالمانه ترین  تحمیل 
ضد اقتصادی به ملت ایران است، 
پویش الف ب ایران محدود به این 
زمان  در  و  بود  نخواهد  ماه  شش 

مقرر برنامه های سال ۹۹ به اطالع 
مردم  خواهد رسید.

احداث ۱۰ سد بزرگ در ۶ استان
فعالیت  اینکه  بابیان  نیرو  وزیر 
و  آب  حیاتی  و  مهم  محصول  دو 
استمرار  برای  مؤثری  نقش  انرژی 
کشور  پایدار  توسعه  و  حیات 
اساسی  نقش  داشت:  ابراز  دارد، 
به عنوان  انرژی  به ویژه  برق  و  آب 
اصلی ترین زیرساخت های کشورها 
توسعه  مسیر  در  حرکت  برای 

غیرقابل انکار است.
هفته  هر  اینکه  بابیان  اردکانیان 
و  آب  عرصه  در  بزرگی  طرح های 
کرد:  تصریح  می شود،  افتتاح  برق 
۲۲۷ طرح بزرگ با سرمایه گذاری  
این  طی  تومان  میلیارد  هزار   ۳۳
به  کشور  استان های  در  ماه  شش 

افتتاح رسیده است.
در  بزرگ  سد   ۱۰ احداث  از  وی 
شش استان تهران، ایالم، قم، یزد، 
کرمان، آذربایجان غربی و سمنان 

این طرح ها ۲۶  افزود:  و  داد  خبر 
زه کشی  و  آبیاری  شبکه  هکتار 
در  چهار استان کشور با جمعیت 
۱.۵ میلیونی را تحت پوشش قرار 
می دهد که ۷۲۶ هزار نفر روستایی 
در قالب یک هزار و ۲۴ روستا به 
آب رسانی سالم و پایدار دست پیدا 

می کنند.
برخورداری ۱۰ هزار روستا از آب 

شرب سالم
وزیر نیرو بابیان اینکه کل جمعیت 
نفر  هزار   ۹۰۰ معادل  روستایی 
سالم  آب  شبکه  به   ۹۲ سال   تا 
بهداشتی وصل شدند، ابراز داشت: 
این در حالی است که در این چند 
ماه شش میلیون و ۸۵۰ هزار نفر 
جمعیت روستایی به آب بهداشتی 
و  کردند  پیدا  دسترسی  سالم  و 
همچنین ۱۰ هزار و  ۳۴۰ روستا 
امید  و  تدبیر  دولت  زمان  در  نیز 
بهداشتی  و  سالم  آب  شبکه  از 

بهره مند شدند.

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای از ممنوعیت افزایش 
کرایه اتوبوس و تاکسی های بین شهری و 

برخورد شدید با متخلفان خبر داد.
وضعیت  آخرین  درباره  باقرجوان  داریوش 
بین  کرایه  سواری  ناوگان  بنزین  سهمیه 
شهری برای ۳۵ هزار دستگاه تاکسی بین 
شهری با پالک »ع« در کشور اظهار داشت: 
بر اساس ابالغیه وزارت کشور برای تاکسی 
های بین شهری تک سوز ۷۵۰ لیتر و برای 
تاکسی های بین شهری دوگانه سوز معادل 
نظر  در  لیتر(   ۴۵۰( سوز  تک  درصد   ۶۰
تا  داده شد  مهلت  ماه  دو  اما  است.  گرفته 
سازمان راهداری در بحث پیمایش اقدامات 

للزم را انجام دهد.
وی ادامه داد: پس از دو ماه، سهمیه سوخت 
بر  شهری  بین  کرایه  سواری  خودروهای 
اساس میزان کارکرد و فعالیت اختصاص می 
و  پیمایش  میزان  به  که  معنا  این  به  یابد؛ 
همزمان با آن، جابجایی مسافر داشته باشند، 
سهمیه  این  و  کنند  می  دریافت  سوخت 
بندی ۷۵۰ یا ۴۵۰ لیتر منتفی خواهد شد. 
به  نقلیه  وسایل  پیمایش  دیگر،  عبارت  به 
پیمایشی  تنها  و  نیست  قبول  قابل  تنهایی 
مورد قبول خواهد بود که در آن مسافر نیز 

جابه جا شود.
سامانه هایی که بر روی سواری های کرایه 

نصب می شود
سازمان  مسافر  نقل  و  حمل  مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تأکید کرد: 
سامانه  اساس  بر  پیمایش  در  عمل  مالک 
در  عمل  مالک  بود؛  خواهد  اس  پی  جی 
اساس  بر  نیز  مسافر  جایی  جابه  تشخیص 
وضعیت  صورت  سامانه  و  اطالعاتی  بانک 
و  راهداری  )آنالین(  سازمان  بر خط  های 

حمل و نقل جاده ای تعیین شده است.
رانندگانی که  از  افزود: آن دسته  باقرجوان 
این دو مورد شامل پیمایش و جابه جایی 
مسافر را داشته باشند و همراه آن قوانین و 
مقررات را رعایت کنند و تخلفی در زمینه 

آنها  به  سوخت  باشند،  نداشته  کرایه  اخذ 
تعلق می گیرد.

مجوزی برای افزایش کرایه تاکسی های بین 
شهری صادر نشد

کرایه  افزایش  مجوز  این  بر  تأکید  با  وی 
نشده،  صادر  شهری  بین  های  تاکسی 
برخورد  کرایه  افزایش  گونه  هر  با  گفت: 
می کنیم مسافران نیز در جریان باشند که 
نرخ کرایه ها، همان نرخ های سابق است و 
اگر با پدیده افزایش کرایه مواجه شدند، به 
سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۴۱ و تلفن گویای 
پایانه  در  این،  بر  اطالع دهند. عالوه   ۱۴۱
های مسافربری نیز همکاران ما در سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها 
مستفر هستند تا نظرات و شکایات مسافران 

را دریافت کنند.
و  راهداری  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
حمل و نقل جاده ای درباره سرویس های 
تصریح  شهری  بین  های  تاکسی  دربستی 
مشمول  نیز  دربستی  های  سرویس  کرد: 
رانندگان  و  بوده  وضعیت  صورت  صدور 
می توانند در صورت داشتن سرویس های 
دربستی و ثبت آن در سامانه بر خط سازمان 

راهداری، بر اساس آن سوخت دریافت کنند. 
بنابراین هر گونه ترددی که به صدور صورت 
وضعیت منجر شود، به عنوان مالک عمل 
جهت  شده  طی  کیلومتراژ  محاسبه  برای 

تخصیص سوخت قرار خواهد گرفت.
معافیت مالیاتی تاکسی های بین شهری

وی درباره معافیت مالیاتی تاکسی های بین 
بین  یادآور شد: سواری های کرایه  شهری 
شهری از مالیات معافند و تنها از محل کرایه 
های دریافتی، ۵ درصد را شرکت های حمل 
و نقل به عنوان عوارض شهری به شهرداری 
معافیت  ناوگان،  اما  کنند.  می  پرداخت  ها 

مالیاتی دارند.
تشکیل پرونده تعزیراتی برای افزایش کرایه 

تاکسی های بین شهری
باقرجوان درباره افزایش کرایه تاکسی های 
به  اقدام  این  کرد:  خاطرنشان  شهری  بین 
هیچ عنوان تأیید نمی شود تا بالفاصله اقدام 
شود. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در کنار 
همکاران ما در سازمان راهداری در پایانه ها 
مستقرند و اگر افزایش کرایه گزارش شود، 
بالفاصله پرونده تشکیل می شود و با عوامل 
متخلف شدیدترین برخوردها انجام می شود 

به  شرایط  این  در  کسی  نباید  اصال  چون 
گرانی دامن بزند.

تخلف  اتوبوس  کرایه  افزایش  و  آزادسواری 
است

در  ها  اتوبوس  آزادسواری  در خصوص  وی 
خارج از پایانه گفت: مسافران صرفا از طریق 
خرید  به  اقدام  نقل  و  حمل  های  شرکت 
بلیت کنند و به نوعی محل سوءاستفاده ها 
را کم کنند. چون ردیابی تخلفات در صورت 
های  شرکت  سامانه  از  خارج  بلیت  خرید 
جابه  نیست.  مقدور  ما  برای  نقلی  و  حمل 
جایی مسافران از سوی اتوبوس ها در حال 
حاضر با نرخ های موجود صورت می گیرد.

به گفته مدیرکل مسافری سازمان راهداری، 
آزادسواری اتوبوس ها خارج از پایانه تخلف 
است شرکت ها یا رانندگانی که به این شکل 
اقدام به مسافرگری می کنند، در کمیسیون 
های مربوطه به پرونده های آنها رسیدگی 
امکان  نیز  آزادسواری  کنار  در  خواهد شد. 
تخلف دریافت کرایه اضافه مطرح می شود 
و  نیست  پذیرش  مورد  عنوان  هیچ  به  که 
رسیدگی به این تخلف، جدی تر و شدیدتر 

خواهد بود.

برخورد با افزایش کرایه 
تاکسی های بین شهری
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اجتماعی
خبر

سهم حمل و نقل عمومی از افزایش 
درآمدهای دولت در نظر گرفته شود

شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر تهران گفت: سهم حمل و نقل عمومی 
از افزایش درآمدهای دولت درنظر گرفته شود در 

غیر صورت مردم ضرر می کنند.
شهر  شورای  جلسه   حاشیه  در  علیخانی  محمد 
قیمت  افزایش  درباره  خبرنگاران  جمع  در  تهران 
تاکسی  کرایه های  نرخ  روی  بر  آن  تأثیر  و  بنزین 
اظهار کرد: در مورد رانندگان وسایل نقلیه عمومی 
این  مورد  در  هستند  آن  جزو  نیز  تاکسی ها  که 
مورد  در  همیشه  ما  که  چرا  دارند  حق  شرایط 
افزایش قیمت ها، شرایط رانندگان تاکسی را در نظر 
نمی گیریم و همه قیمت ها افزایش پیدا می کند به 

جز افزایش کرایه ها.
زیادی  محدودیت های  متأسفانه  کرد:  تصریح  وی 
برای رانندگان اعمال می شود و شورا نیز در تصمیم 
نرخ کرایه ها نمی تواند بیش از حد معمول و تعیین 
نرخ کرایه ها  و  افزایش دهد  را  نرخ کرایه ها  شده، 
باید براساس سند قوانین باالدستی باشد و ۱۵ تا 

۲۰ درصد کرایه ها افزایش پیدا می کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران ادامه داد: پس از افزایش کرایه ها این مصوبه 
نیز باید به هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع داده شود 
و در این بحث نیز براساس قوانین باالدستی اقدام 
می کنند و نرخ های تعیین شده نباید بیش از حد 

باشد.
علیخانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و تمهیدات 
تاکسی گفت:  رانندگان  برای  گرفته شده  نظر  در 
هم اکنون برنامه ای برای افزایش کرایه های تاکسی 
نداریم و اگر بخواهیم در این زمینه نیز اقدام کنیم 
قاعدتاً شهرداری تهران باید الیحه ای در ارتباط با 
افزایش کرایه ها به هنگام ارائه الیحه بودجه ۹۹ به 
شورا ارائه کند و در مورد آن تصمیم گیری خواهد 

شد.
وی یادآور شد: ما از دولت انتظار داریم بخشی از 
درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را به حمل و نقل 
عمومی اختصاص دهد و این کار می تواند بخشی از 

مشکالت موضوع حمل و نقل را رفع کند.

رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از شیوه اجرای 
افکار  اقناع  سوخت،  مصرف  مدیریت  طرح 
ضروری  مقدمه  را  نخبگانی  اجماع  و  عمومی 
اجرای طرح دانست و گفت: صف مردم از صف 

اخاللگران در امنیت جدا است.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
از  پس  حوادث  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  عالی 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، 
تصریح کرد: روز گذشته، مقام معظم رهبری به 
صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و 

ما هم از عنایات ایشان کمال سپاس را داریم.
این طرح،  اصل  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  رئیس 
برنامه  قانون  در  و  دارد  قانونی  کامال  مبنای 
ششم توسعه و همچنین سیاستهای کلی نظام 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن 
 ۵ در  باید  طرح  این  البته  است.  شده  تاکید 
توسط دولت  متناوب  به صورت  سال گذشته 
انجام می شد. بر همین اساس طرحی را دولت 
پیشنهاد کرد که بحثهای کارشناسی مختلفی 
این  بر  تصمیم  نهایتا  و  بود  مطرح  آن  درباره 
شد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح دولت 

انجام شود.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه اصل طرح، قانونی 
است اما نحوه و شیوه اجرای آن بحث دیگری 
این  اجرای  ضروری  مقدمات  از  افزود:  است، 
نخبگانی  اجماع  و  عمومی  افکار  اقناع  طرح، 
طرح  این  ابعاد  باید  بیشتر  چه  هر  و  است 
تبیین شود. در خصوص چنین طرحی طبعا 
نمایندگان، نخبگان، صاحبنظران و عموم مردم 

باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند.
رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از شیوه اجرای 
طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار 
داشت  ضرورت  کرد:  اظهار  و  دانست  عمومی 
افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز 

ها،  رسانه  که  دارد  وجود  جدی  ضرورت  هم 
اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسئوالن اجرایی 
ابعاد  ممکن  طریق  هر  از  مطلع،  مسئوالن  و 
از  یکی  زیرا  کنند  تبیین  مردم  برای  را  طرح 

جلوه های مهم شفاف سازی همین است.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه مردم عزیز ما از 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی هر زمان نسبت 
نظام  با تصمیمات  اند  قانع شده  به موضوعی 
همراهی و همدلی کرده اند، خاطرنشان کرد: 
در این قضیه هم تردید نداریم که در صورت 
اقناع افکار عمومی، همراهی مردم حاصل می 

شود.
اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  رئیس قوه قضاییه در 

صف مردم از صف اشرار و اخاللگران در امنیت 
جدا است، تصریح کرد: تخریب اموال عمومی و 
خصوصی، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، 
آسیب رساندن به آرامش روانی مردم و لرزاندن 
دل زنان و کودکان با هر نیت و هدفی، مجازات 

سختی را به دنبال خواهد داشت.
آیت اهلل رئیسی افزود: کسانی هم که از بیرون 
از  نه  افراد می کنند،  تحریک  به  اقدام  مرزها 
سستی بنیاد خود اطالع دارند و نه از استحکام 

نظام جمهوری اسالمی.
رئیس قوه قضاییه به مسئوالن و قضات دستگاه 
و  مردم  با  همراه  که  داد  دستور  نیز  قضایی 
نیروهای انتظامی و امنیتی تالش کنند مطلقا 

و کار، زندگی و خانه مردم آسیبی  به کسب 
وارد نشود و مردم از تعرض مصون بمانند.

آیت اهلل رئیسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
قیمت کاالها  افزایش  از  بر جلوگیری  رهبری 
و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین تاکید 
کرد: قوه قضاییه نیز وظیفه نظارتی خود را در 
همه  امیدواریم  و  کند  می  دنبال  زمینه  این 
به نحوی که اعالم  این طرح  از مواهب  مردم 

شده است، بهره مند شوند.
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  قضاییه  قوه  رئیس 
درایت، صبوری، پشتکار و اقدام و عمل، نگرانی 
به  و  شوند  ناامید  دشمنان  شود،  رفع  مردم 

عدالت اجتماعی نزدیکتر شویم.

رئیس قوه قضائیه:

مقدمه اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت، اقناع افکار عمومی بود

یکی  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ارتقای  پرورش  و  آموزش  وظایف  از 
شرافتمندانه  زیستن  برای  افراد  توانایی 
آموزان  دانش  به  اصول  این  یادگیری  و 

است.
ملی  همایش  اولین  در  میرزایی  حاجی 
که  ماهر  سربازان  کارآمد  پنجه های 
شهرک  مروارید  سالن  در  امروز  صبح 
کرد:  اظهار  شد  برگزار  خمینی  امام 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد 
متولی تربیت و آموزش از هیچ کوشش و 
مشارکتی برای انجام مسئولیت های خود 
ستاد  خوشبختانه  و  کرد  نخواهد  دریغ 
اندازی  راه  با  نیز  مسلح  نیروهای  کل 
گام  سربازان  به  آموزی  مهارت  قرارگاه 
ارزشمندی را در راستای آموزش مهارت 

برداشته است.
اینکه ما در کنار ستاد کل  بیان  با  وی 
طرح  این  از  و  بوده  مسلح  نیروهای 
حمایت می کنیم، گفت: یکی از وظایف 
افراد  توانایی  ارتقای  پرورش  و  آموزش 
یادگیری  و  شرافتمندانه  زیستن  برای 
این اصول به دانش آموزان است چرا که 
اگر یادگیری به درستی صورت نگیرد ما 
دارای جامعه ای درمانده، دارای استیصال 
به  باید  بنابراین  بود،  خواهیم  انفعال  و 

مسئله آموزش ها توجه ویژه ای شود.

اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تمایزات  از  ناشی  امروز جوامع  تمایزات 
کرد:  خاطرنشان  است،  یادگیری  در 
معظم  مقام  مهم  توصیه های  از  یکی 
است.  مقاومتی  اقتصاد  بحث  رهبری 
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نیروی انسانی 
و  است  ماهر  و  دیده  آموزش  کارآمد، 
نخواهد  روی  اقتصاد  در  هیچ شکوفایی 
داد مگر آنکه نیروی انسانی کارآمدی در 

آن باشد.
حاجی میرزایی با بیان اینکه آموزش و 
پرورش کارکردهای مختلفی دارد گفت: 
که  است  این  ما  کارکردهای  از  یکی 
منتقل  آیندگان  به  را  تجربیات گذشته 
زیست  یک  برای  را  خود  و  می کنیم 

شرافتمندانه آماده و توانمند می کنیم.
دانش  هدایت  مسیر  به  اشاره  با  وی 
آموزان از مدرسه به دانشگاه خاطرنشان 
کرد: ما باید در برابر این مسیر که جریان 
فرهنگی ما را دچار اختالل و اهداف مهم 
تربیت را دچار مشکل می کند  تعلیم و 

بایستیم و آن را تغییر دهیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ما باید راه ها 
و انتخاب های دیگری برای دانش آموزان 
از مسیر ظرفیت های  تا  به وجود آوریم 
این  شوند.  استخدام  بتوانند  نیز  فنی 
فقط برای استخدام باید مدرک لیسانس 

درست  باشند  داشته  لیسانس  فوق  یا 
به  که  برویم  سمتی  به  باید  و  نیست 

مهارت ها نیز توجه شود.
تصمیم  از  استقبال  با  میرزایی  حاجی 
مهارت  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
آموزی به سربازان خاطرنشان کرد: ستاد 
کل نیروهای مسلح به دنبال مشوق هایی 
است که این جریان تقویت شود و ما نیز 
از آن استقبال می کنیم. نباید تنها مسیر 
بعد از مدرسه و دوران دانش آموزی را 
دانشگاه قرار دهیم و بعد هم در کنار آن 
یک ظرفیت اقتصادی چندین میلیاردی 
ظرفیت  این  می توان  بگیرد.  شکل 
بخش ها  دیگر  خدمت  در  را  اقتصادی 

نیز قرارداد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری 
از سخنانش با بیان اینکه کارآمدی یک 
مهارت و دانش امر بسیار مهمی است،  
گفت: باید آموزش ها منتج به نتیجه شود 
و این مهارت ها و دانش موثر و اجرایی 

باشد.
با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
دانش  درصد   ۳۴ حدود  اینکه  بیان 
آموزان مقطع متوسطه دوم در مدارس 
فنی و حرفه ای، کار و دانش و هنرستان 
هزار   ۹۴۵ گفت:  می کنند،  تحصیل 
که  است  آموزان  دانش  این  عدد  نفر 
می توانند با مهارت هایی که فرا گرفته اند 
در حوزه های صنعت، کشاورزی، هنر و ... 

تحوالت گسترده ای را پدید بیاورند.

یکی از وظایف ما ارتقای توانایی افراد برای زیستن شرافتمندانه است

کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
به  رسیدگی  ستاد  رئیس  با  دیدار  در 
نظارت  ملی  کمیسیون  پرونده های 
گفت:اقدامات  چین  خلق  جمهوری 
اجرایی در راستای تفاهم نامه همکاری 
ایران و چین توسعه یابد.چن گو منگ 
پرونده های  به  رسیدگی  ستاد  رئیس 
کمیسیون ملی نظارت جمهوری خلق 
چین و هیأت همراه با حضور در سازمان 
بازرسی کل کشور با رئیس و معاونین 
کردند. گفت وگو  و  دیدار  سازمان 

درویشیان  حجت االسالم والمسلمین 
»سازمان  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در 
عالی ترین  به عنوان  کشور  کل  بازرسی 
شناخته  ایران  در  فساد  با  مبارزه  نهاد 
بازرسی  سازمان  افزود:  می شود« 

نهاد  باالترین  درعین حال  کشور  کل 
آمبودزمانی؛ یعنی نهاد رسیدگی کننده 
به شکایات مردم نیز است.حجت االسالم  
درویشیان خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه فساد و ناراستی در هیچ فرهنگ، 
مذهب، دین، آئین و حکومت و کشوری 
پذیرفته نیست، لذا مبارزه با فساد یک 
هدف مشترک همه ملت ها به ویژه چین 
و  فساد  با  مقابله  با  رابطه  در  و  است 
فسادزا،  ساختارهای  رفع  و  شناسایی 
ایران،  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
اقدامات مؤثری را انجام داده است.وی 
با تأکید بر همکاری و افزایش تعامل دو 
گفت:  فساد  با  مبارزه  زمینه  در  کشور 
برخی شیوه های مبارزه با فساد که در 
توجه  مورد  چین  نظارت  کمیسیون 

و مؤثری است که  نو  است، شیوه های 
ما این آمادگی را داریم که هم شیوه ها، 
دستاوردها و نوآوری هایی که ایران در 
زمینه مقابله با فساد و ارتقای سالمت 
چینی  طرف  به  را  داشته  اداری  نظام 
منتقل کنیم و هم این آمادگی را داریم 
چین  نظارت  کمیسیون  تجارب  از  که 
استفاده کنیم.حجت االسالم  درویشیان 
درباره توسعه همکاری های دو کشور در 
با فساد گفت: تفاهم نامه  زمینه مبارزه 
دو کشور  بین  پیش ازاین  که  همکاری 
باید تکمیل شود و  منعقد شده است، 
اقدامات عملی و اجرایی در این زمینه 
توسعه پیدا کند.وی درباره توسعه روابط 
دو کشور در قالب سازمان همکاری های 
عضو  ایران  کرد:  خاطرنشان  شانگهای 

درخواست  که  است  سازمان  این  ناظر 
ما این است که عضو دائم این سازمان 
و  همکاری  امکان  تا  باشیم  پیمان  و 
ایران  برای  پیمان  این  از  بهره مندی 

بیشتر فراهم شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره 
کشور  دو  تعامل  و  همکاری  افزایش 
پهنه  »یک  ابتکار  تقویت  راستای  در 
دریایی«  ابریشم  »مسیر  و  یک راه«  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تأکید 
در این خصوص آمادگی خود را اعالم 
و  ایران  همکاری  امیدواریم  و  می کند 
چین که سابقه روابط دیرینه در همه 
زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
از گذشته،  و سیاسی داشته اند، بیشتر 

تداوم و افزایش پیدا کند.

اقدامات اجرایی 
تفاهم نامه ایران و 

چین توسعه یابد

خبر

در جلسه آموزشی طرح »هم سایه« عنوان شد؛

رازهای خوشبختی در سیره اولیای الهی نهفته است

مشاور و کارشناس خانواده با بیان اینکه هر کسی در زندگی 
در  رازهای خوشبختی  گفت:  است،  موفق  الگوهای  نیازمند 

سیره اولیای الهی نهفته است.
جلسه  در  داوودی نژاد  مسلم  والمسلمین  حجت االسالم 
در  که  »هم سایه«  طرح  جوان  زوجین  از  جمعی  آموزشی 
زائر شهر رضوی برگزار شد، به بیان موضوع مهارت های زندگی 
پرداخت و اظهار کرد: خداوند در قرآن می فرماید: »َوِمْن آیَاتِِه 
َِّتْسُکُنوا إِلَْیَها َو َجَعَل بَْیَنُکم  أَْن َخلََق لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا ل
ُروَن؛ و از نشانه های  َِّقْوٍم یََتَفکَّ ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِی َذلَِک َلیَاٍت ل َودَّ مَّ
او اینکه همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید، تا در 
قرار  و رحمت  میانتان مودت  در  و  یابید  آرامش  آن ها  کنار 
داد، در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند« 
پس اگر می خواهید در زندگی شما مودت و رحمت باشد به 

اتفاق های زندگی با نگاهی زیبا بنگرید.
راهکار جذب  موثرترین  اخالق  مکارم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پیامبر  افزود:  است،  همدیگر  به  نسبت  خانواده  اعضای 
اکرم)ص( نسبت به ابراز محبت به خانواده تأکید کرده است. 
نور  به  را  زندگی مان  نبوی  از سیره  الگو گیری  با  باید  ما  لذا 

الهی منور کنیم. 
 حجت االسالم والمسلمین داوودی نژاد با بیان اینکه رازهای 
است،  نهفته  الهی  اولیای  سیره  در  موفقیت  و  خوشبختی 
محبت  یادگیری  نیک،  اخالق  مثبت،  نگاه  کرد:  خاطر نشان 
زندگی  در  خوشبختی  راز  پنج  صبر  و  درمانی  راز  درمانی ، 

مشترک است.
گفتنی است هم زمان با سالروز میالد حضرت محمد )ص( و 
از  از نومزدوجین  امام جعفر صادق )ع( جمعی  سالروز میالد 
البرز، قم، بوشهر و خراسان  که در قالب  طرح  استان های 
امور  مرکز  میزبانی  با  کرده اند،  سفر  مشهد  به  »هم سایه« 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی به مدت سه روز در زائر 
از  در مشهد  اقامتشان  در طول  و  دارند  اقامت  شهر رضوی 
این مرکز  آموزشی طراحی شده  برنامه های متنوع فرهنگی 
ازدواج،  ملی  طرح  می شود؛  یاد آوری  شد.  خواهند  بهره مند 
زندگی به سبک رضوی طرحی است که می تواند نقش مهمی 
در مناسبات اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده داشته باشد و 
زوجین جوان می توانند پس از ثبت نام در این طرح به مدت 
۳ سال از خدمات آموزشی، حمایتی و مشاوره ای مرکز امور 

بانوان و خانواده آستان قدس رضوی بهره مند شوند.
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و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
روستایی وزیر کشور از تدابیر اتخاذ شده 
دولت برای حمایت از سامانه های حمل 

و نقل عمومی درون شهری خبرداد.
به  توجه  با  گفت:  نژاد  جمالی  مهدی   
سوخت  بندی  سهمیه  طرح  اجرای 
مناسب  نخست، سهمیه  گام  در  بنزین، 
حوزه حمل  در  فعال  ناوگان  کلیه  برای 
و نقل عمومی شهری بنزین سوز با نرخ 

دولتی در نظر گرفته شده است.
تک  تاکسی  ناوگان  سهمیه  افزود:  وی 
سوز ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر 

در ماه است.
وی اضافه کرد: تدابیر حمایتی در مورد 
مدارس  سرویس  و  مسافری  آژانسهای 
در حال پیگیری می باشد و ظرف هفته 
تاکسی  مورد  در  شود  می  اعالم  جاری 
نمایندگانشان  با  هم  شهری  بین  های 
روز  چند  ظرف  و  گذاریم  می  جلسه 

تعیین خواهد شد.
و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
روستایی وزیر کشور در ادامه اطهار کرد: 
باالی  پیمایش  با  اینترنتی  تاکسی های 
از  ماه  طول  در  ماه،  در  کیلومتر   ۲۰۰
نقل  و  حمل  بخش  در  حمایتی  تدابیر 

عمومی استفاده خواهند نمود.
سفر  پیمایش  داد:  توضیح  نژاد  جمالی 
و  شده  تجمیع  اینترنتی  های  تاکسی 
قیمت  التفاوت  مابه  بعد،  ماه  ابتدای  در 
سوخت به نرخ ۱۵۰۰ تومان محاسبه و 
به کارت بانکی رانندگان واریز می شود. 

وی همچنین گفت: سهمیه وانت بارهای 
سهمیه  لیتر،   ۲۰۰ بنزینی  مصرف  کم 
وانت بارهای دوگانه سوز۶۰ لیتر در ماه، 
بنزینی  پرمصرف  بارهای  وانت  سهمیه 
۳۰۰ لیتر و سهمیه وانت بارهای دوگانه 
سوز ۱۲۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده 

است.

برنامه ریزی برای حمایتهای الزم از حمل و نقل عمومی درون شهری
سهمیه بنزین سرویس مدارس و آژانس ها اعالم شد

شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر 
کشور درباره سهمیه بندی بنزین سرویس مدارس 

و آژانس ها توضیحاتی داد.
هماهنگی  عالی  شورای  دبیر  محمدیان  پوریا   
ترافیک شهرهای کشور در خصوص سهمیه سوخت 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  شهری  درون  تاکسی های 
که  تجربه ای  و  گرفت  انجام  که  برنامه ریزی هایی 
از پروژه قبلی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در 
 ۴۰۰ سوز  تک  تاکسی های  سهم  داشتیم،  کشور 

لیتر در ماه تعیین شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد ناوگان تاکسی 
کشور دوگانه سوز است، ادامه داد: برای تاکسی های 
دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر در نظر گرفته شد که با توجه 
به تغییراتی که دیروز انجام شد این مبلغ به ۲۵۰ 
لیتر در ماه برای تاکسی های دوگانه سوز تغییر کرد.

شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر 
کشور درباره سهمیه سوخت ون افزود: با توجه به 
تاکسی های  از  بیشتر  خودروها  این  مصرف  اینکه 
تک سوز است، برای آن ها ۶۰۰ لیتر در ماه سهمیه 

تعیین شده است.
وی در خصوص آژانس ها نیز گفت: برای آژانس های 
تاکسی تلفنی، سهمیه ای که در نظر گرفتیم شامل 

برای  لیتر   ۲۰۰
تلفنی  تاکسی های 
بنزینی و ۱۲۰ لیتر در 
تاکسی های  برای  ماه 

تلفنی گازسوز است.
اشاره  با  محمدیان 
سوخت  سهمیه  به 
اینترنتی  تاکسی های 
صورتی  در  کرد:  بیان 
این  راننده  که 
از  بیش  تاکسی ها 
ماه  در  کیلومتر   ۲۰۰
باشد،  کرده  رانندگی 
تا  آن  التفاوت  مابه 
در  لیتر   ۳۰۰ سقف 

ماه، سهمیه بنزین پیش بینی شده است.
شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر 
وانت بارها  سوخت  سهمیه  خصوص  در  کشور 
سوخت  سهمیه  کرد:  اظهار  موتورسیکلت ها  و 
وانت های پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر، دوگانه سوز 
۱۲۰ لیتر و سهمیه سوخت وانت های کم مصرف 
در  لیتر   ۶۰ سوز  دوگانه  و  لیتر   ۲۰۰ بنزینی 

سهمیه  اینکه  ضمن  است.  شده  پیش بینی  ماه 
گرفته  نظر  در  لیتر   ۲۵ ماه  هر  در  موتورسیکلت 

شده است.
وی در خصوص سهمیه سرویس مدارس نیز گفت: 
سرویس های مدارس در قالب سامانه سپند )ناوگان 
پایش حمل و نقل دانش آموزی( ساماندهی می شود 
و جابجایی مسافر که دانش آموز است، انجام می دهد 
و در نتیجه مشمول سهمیه سوخت قرار می گیرد.
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اخبار

کاالهاگراننمیشود

رئیس سازمان صمت البرزگفت: ذخایر استراتژیک کشور 
در وضعیت مناسبی قرار دارند و حتی موجودی انبارها 

در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است.
بر اساس وظیفه  این سازمان  اظهار کرد:  ربیعی  رامین 
بازارهای استان را به صورت روزانه  ذاتی خود وضعیت 

رصد می کند.
وی ادامه داد: طبق گزارش های ارسالی از سوی ناظران 
این سازمان، در حال حاضر کمبودی در بازارهای استان 

مشاهده نمی شود.
وی با بیان اینکه  وضعیت ذخایر استراتژیک کشور هم 
افزود:  نیست،  نگرانی  گونه  هیچ  جای  و  است  مطلوب 
ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت مناسبی قرار دارند 
و حتی موجودی انبارها در مقایسه با سال قبل افزایش 

داشته است.
این مسئول افزود: طبق مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار، 
بررسی هرگونه افزایش قیمت کاالها و خدمات از دستور 
کار این ستاد خارج شده و هرگونه افزایش نرخ کاال و 

خدمات ممنوع است.
چون  تخلفاتی  با  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  ربیعی 
بر  قیمت  درج  عدم  و  عرضه  عدم  احتکار،  گرانفروشی، 

روی کاالها برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد.
با  ای  ویژه  شعب  گفت:  البرز  صمت  سازمان  رئیس 
همکاری سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی خارج 
از نوبت به تخلفات این حوزه تشکیل می شود تا برخورد 
الزم باکسانی که بر مبنای نفع شخصی خود حق مردم را 

تضییع می کنند صورت بگیرد.
در  خود  شکایت  گونه  هر  می توانند  مردم  گفت:  وی 
سامانه  طریق  از  را  و...  فروشی  گران  احتکار،  خصوص 
۱۲۴ اطالع رسانی کنند تا بازرسان در اسرع وقت برای 

بررسی موضوع اقدام کنند.

استاندار کردستان در پیامی اعالم کرد: مردم 
در  خود  درایت  و  هوشیاری  با  کردستان 
این لحظه حساس و تاریخی توطئه گران و 
بر  را  راه  و  کنند  و طرد  مایوس  را  دشمنان 
سوء استفاده و خباثت آنان سد و صف خود را 

از آن جدا کنند.
خصوص  در  پیامی  طی  مرادنیا،  بهمن 
اغتشاشات اخیر در کردستان که در پی گرانی 
متاسفانه  کرد:  اظهار  گرفت  صورت  بنزین 
دیروز شاهد بودیم تعداد اندکی از افراد ناآگاه 
با تحریک جریان های مغرض خارج از کشور، 
به  دست  امنیت  و  نظم  در  اختالل  ایجاد  با 
و  اماکن عمومی  و  اموال  خشونت و تخریب 
و  زحمت  و  رنج  موجبات  و  زدند  خصوصی 
فراهم  را  عزیز  مردم  نگرانی شما  و  تشویش 

کردند.
در ادامه این پیام آمده است: آنان قصد دارند 
امنیت که مهمترین نعمت الهی است را از ما 
سلب کرده و دهه ۶۰ را که تجربه بسیار تلخ 
و ناگواری برای ایرانیان بود و سال ها است که 
هزینه های گزاف آن بر شانه های مردم این 
بازنمایی  دوباره  را  کند  می  سنگینی  استان 

کنند.
رویدادهای  اخیر  سال   ۲ در  حالیکه  در 
نوروزی،  جشن های  نظیر  فرهنگی  ارزشمند 
کنگره بین المللی مشاهیر کرد، ثبت سنندج 
به عنوان شهر خالق موسیقی و ده ها جلوه 
فرهنگی دیگر معرف چهره هنرپرور و فرهنگ 

مدار مردم کردستان بوده است.
مردم  دشمنان  داد  نشان  دیروز  وقایع  اما 
و  عصبانی  ها  موفقیت  این  از  کردستان 
برآشفته اند و با هر بهانه و روشی در صددند 
تا تصویری مخدوش از این مردم نجیب را به 

نمایش بگذارند.
اینجانب  کردستان  شرافتمند  و  عزیز  مردم 
مصرانه  شما  خدمتگزار  فرزند  عنوان  به 
استدعا دارم اجازه ندهید که دشمنان عزت 
و  شوم  اهداف  به  کردستان  سربلندی  و 

بدخواهانه خود نایل آیند.
با هوشیاری و درایت  بر همه الزم است  لذا 
خود در این لحظه حساس و تاریخی توطئه 
گران و دشمنان را مایوس و طرد کنند و راه را 
بر سوء استفاده و خباثت آنان سد وصف خود 

را از آن جدا کنند.

استاندارکردستانطیپیامیاعالمکرد:

مردمکردستانراهرابرسوءاستفادهکنندگانسدکنند
اخبار

جشنوارههنریبرایدانشجویان
درراهاست

از  بسیاری  گفت:  زنجان  استان  دانشجویی  بسیج  مسئول 
خورده  هم  به  دانشگاه ها  در  اخیر  سده  هنری  جریان های 

است.
هنری  جشنواره  خبری  نشست  در  صابری   ابوالفضل 
دانشجویی ققنوس در رابطه با برگزاری این جشنواره، اظهار 
کل  در  سراسری  به صورت  ققنوس  هنری  جشنواره  کرد: 
کشور اجرا می شود و مرحله استانی آن در زنجان با توجه به 
برنامه ریزی معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی به اجرا 
گذاشته شده و اختتامیه جشنواره نیز در بهمن ماه امسال 

همزمان با ایام دهه  فجر برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای این جشنواره بحث هنر 
است، تصریح کرد: هنر انقالبی و هنر متعهدی که باید در 
خدمت آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار گیرد 
و با توجه به سیاست هایی که در مجموع بسیج دانشجویی 
از هنرها،  نوع حمایت  افتاده،  اتفاق  کشور در موضوع هنر 
سبک ها و مکاتب هنری اصیل ایرانی و اسالمی مدنظر قرار 
گرفته و با توجه به شرایطی که در فضای کشور و استان 
دارد، این موضوع  به عنوان یکی از ماموریت های اصلی بسیج 

دانشجویی در این بخش قرار گرفته است.
بدنه  در  که  مشکالتی  از  یکی  کرد:  بیان  مسئول  این 
و  سازماندهی  دارد،  وجود  دانشجویی  هنر  و  دانشجویی 
جریان دهی هنری ضعیف است که باید برای آن برنامه ریزی 

شود.
صابری در رابطه با اهداف برگزاری جشنواره ققنوس، اظهار 
کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، ترویج گفتمان انقالب 
اسالمی به زبان هنر، کشف استعدادهای هنری دانشجویی 
و بسیجی مرتبط با آرمان های انقالب اسالمی و حمایت از 
آن ها، ترویج روحیه انقالبی و حماسی در محیط دانشجویی 
و ذهنیت دادن به این قشر و نیز جریان دادن به تولیدات و 

تفکرات سایر دانشجویان هنرمند در این راستا است.
مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان با بیان اینکه نقش 
دانشجو به طور اعم و دانشجوی بسیجی به صورت اخص، 
در پیشبرد فرهنگ و هنر جامعه و نیز جریان سازی در این 
زمینه بسیار اهمیت دارد، افزود: بسیاری از جریان های هنری 
به همین خاطر  و  به هم خورده  دانشگاه ها  در  اخیر  سده 
در تالش هستیم که این انسجام در حوزه هنر دانشجویی 
رخ دهد؛ بر همین مبنا است که برگزاری جشنواره هنری 

دانشجویی ققنوس در کل کشور برنامه ریزی شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه آثار جشنواره از آذرماه تا دی ماه 
دریافت می شود، اظهار کرد: اوایل بهمن ماه داوری آثار شروع 

شده و در ایام دهه فجر نیز اختتامیه را برگزار خواهیم کرد.
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برگزاریرزمایشسراسریتولید
محتوایدیجیتالدرزنجان

از  زنجان،  استان  سپاه  بسیج  مجازی  فضای  مرکز  مسئول 
برگزاری رزمایش سراسری تولید  محتوای دیجیتال در استان 

زنجان  خبر داد. 
برگزاری  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  رحیم پور  فریدون 
زنجان  استان  در  تولید  محتوای دیجیتال  رزمایش سراسری 
محتوا،  تولید  سراسری  رزمایش  این  کنار  در  کرد:  اظهار 
 نخستین گردهمایی فعاالن فضای مجازی بسیج استان زنجان 

نیز برگزار خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه این رزمایش دوم تا چهارم آذرماه امسال 
برگزار می شود، ابراز  کرد: این رویداد در موضوعات پویانمایی، 
پلتفرم  نرم افزارهای  ویژه  و  اندروید  پلتفرم  ویژه  بازی های 
اندروید بوده که تیم ها به صورت تخصصی روی این موضوعات 

تولید محتوا  خواهند داشت. 
)عج(  انصارالمهدی  بسیج سپاه  مرکز فضای مجازی  مسئول 
استانی  رویداد  این  در  اینکه  شرکت  بیان  با  زنجان  استان 
است، گفت:  بالمانع  و جوانان عالقه مند  نوجوانان  برای همه 
 عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به 

سایت www.razn.ir   مراجعه کنند. 
وی، هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقا و رشد توانمندی های 
فنی و خالقانه بسیجیان  در یک عملیات واقعی، حجم قابل 
استعدادهای  برتر  شناسایی  و  تخصصی  تولیدات  از  توجهی 
بسیج در حوزه فضای مجازی برشمرد و تاکید کرد: جوانان 
بسیجی امروز در  عرصه فضای مجازی نیز توانسته اند در مقابل 
دشمن موفق عمل کنند که این رزمایش  قرار است در جهت 

تقویت و ارتقا این توانمندی باشد. 
رویداد  به  رشته  هر  برتر  تیم های  اینکه  بیان  با  رحیم پور 
تخصصی کشوری که بهمن ماه  امسال برگزار می شود معرفی 
خواهند شد، افزود: همچنین به تیم های اول و دوم هر بخش 

 رویداد استانی جوایزی نیز اهدا خواهد شد. 
وی در خصوص گردهمایی فعاالن فضای مجازی نیز عنوان 
کرد: این گردهمایی نمایش  اقتدار بسیجیان در فضای مجازی 
است؛ چرا که در این سال ها بسیج توانسته در عرصه  فضای 

مجازی ورود موفقی داشته باشد. 
)عج(  انصارالمهدی  بسیج سپاه  مرکز فضای مجازی  مسئول 
استان زنجان  با اشاره به اینکه  اهمیت فضای مجازی به حدی 
است که مقام معظم رهبری آن را به اندازه انقالب اسالمی  مهم 
دانسته اند، اظهار کرد: بسیج باید در فضای مجازی به صورت 

هوشمندانه وارد شده و  منشا اثر باشد. 

همزمانبابرگزاریبزرگداشتهفتۀپژوهش

وفناوریدراستانالبرز

ششمینجشنوارهایدههایبرتر
البرزبرگزارمیشود

بنیادنخبگان

با  همزمان  برتر  ایده های  جشنواره  ششمین 
بزرگداشت هفتۀ پژوهش و فناوری در استان البرز 
از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه آزاد 

اسالمی استان البرز برگزار خواهد شد.
یکی از برنامه های جانبی این جشنواره شناسایی، 
ششمین  در  برتر  ایده های  از  تجلیل  و  معرفی 

جشنواره ایده های برتر استان البرز است.
حلقه  اولین  عنوان  به   برتر  ایده های  جشنواره 
فرهنگ  ترویج  با هدف  محصول  تا  ایده  زنجیره 
خالقیت و نوآوری، شناسایی استعدادهای خالق، 
بزرگداشت  با  همزمان  کنون،  تا   ۱۳۹۴ سال  از 
از  برگزار و  البرز  هفتۀ پژوهش و فناوری استان 

ایده های برتر تجلیل به عمل می آید. 
دبیرخانه ششمین جشنواره ایده های برتر در سال 
۱۳۹۸ در بنیاد نخبگان استان البرز مستقر است.

امکان  نوآوری،  معیارهای  اساس  بر  ایده ها  تمام 
استفاده  فراگیری  اقتصادی،  افزوده  ارزش  تولید، 
امکان  و  جامعه  رفع مشکالت  درجه   جامعه،  در 
ارائه در صحنه  جهانی مورد ارزیابی و رتبه بندی 
داوران قرار می گیرند و تعدادی از آنها به عنوان 
ایده های برتر معرفی و همزمان با مراسم اختتامیه 
بزرگداشت هفتۀ پژوهش در استان البرز تجلیل 

می شوند.
اهداف

۱( ترویج ایده پروری و هدایت ایده های خالق و 
نوآور برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد

۲( تسهیل در راستای تقویت و تکمیل ایده ها
۳( ارائه ی راهکار برای حل مشکالت ملی و صنعتی

محورهای ششمین جشنواره ایده های برتر
۱- علوم پایه

۲- فنی و مهندسی
۳-علوم انسانی

۴- کشاورزی و منابع طبیعی
۵- هنر

۶- علوم پزشکی
۷- دامپزشکی

تاریخ های مهم
در  شرکت  و  ایده  فرم  ارسال  مهلت  آخرین 

جشنواره: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ )تمدید نخواهد شد(
داوری ایده ها: نیمه اول آذر ماه ۱۳۹۸

مراسم  برتر:  ایده های  از  تجلیل  و  نتایج  اعالم 
اختتامیه بزرگداشت هفتۀ پژوهش در استان البرز

 برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت 
بنیاد نخبگان البرز مراجعه کنید.

سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اعالم کرد: 
تیم  از ۵۰  بیش  قالب  و عصر در  بازرسان صبح 
بازرسی سیار در مراکز اقتصادی شهر حضور دارند 
و تا به امروز گزارش خاصی در مورد گرانی وجود 

نداشته است.
علی اکبر کبیری - معاون امور بازرگانی و توسعه 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت 
در جلسات  در حال حاضر  اظهار کرد:   - قزوین 

ستاد تنظیم بازار تصمیمات خوبی گرفته شده و 
مشکل خاصی وجود ندارد.

طرح  اجرای  ابتدایی  ساعات  از  داد:  ادامه  وی 
سهمیه بندی بنزین بازرسین در سطح شهر حضور 
دارند و به صورت محسوس و نامحسوس موضوعات 

را رصد و پیگیری می کنند.
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت استان قزوین خاطرنشان 
کرد: تا امروز گزارش خاصی در مورد گرانی وجود 

نداشته و کاالهای اساسی به اندازه کافی توزیع شده 
و مردم نیز با آرامش خرید دارند.

وی عنوان کرد: واحدهای صنفی در صورت افزایش 
هزینه حمل ونقل، موارد را به سازمان صمت استان 
قزوین اعالم کنند؛ بازرسان صبح و عصر در قالب 
بیش از ۵۰ تیم بازرسی سیار در مراکز اقتصادی 
شهر حضور دارند همچنین بازرسین افتخاری نیز 

موضوع را رصد می کنند.
صورت  هماهنگی های  طی  کرد:  اشاره  کبیری 

گرفته با تعزیرات حکومتی استان قزوین اکیپ های 
مشترک سیار در سطح استان حضور دارند تا با 

هرگونه کم فروشی و گران فروشی برخورد کنند.
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
پایان  در  قزوین  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده گران فروشی 
سازمان   ۱۲۴ تلفن  شماره  با  را  خود  شکایات 
صمت درمیان بگذارند تا بازرسین در اسرع وقت 

به شکایات مطرح شده رسیدگی کنند.

۵۰تیمبازرسیسیاربازارقزوینرارصدمیکند

امام جمعه کرج با اشاره به اهمیت جریان سازی 
شبکه  یک  قالب  در  که  کتاب خوانی  فرهنگ 
فرهنگی منسجم شکل می گیرد، گفت: استان 
البرز فاقد یک المان کتاب و کتاب خوانی است.

همدانی  حسینی  مهدی  سیدمحمد  آیت اهلل 
سالن  در  که  کتابداران  با حضور  نشستی  طی 
هنری  فرهنگی  کانون های  ستاد  اجتماعات 
سازی  جریان  گفت:  شد،  برگزار  البرز  مساجد 
فرهنگی  شبکه  قالب  در  کتاب خوانی  فرهنگ 

شکل می گیرد.
در  کتاب  المان  وجود  به ضرورت  اشاره  با  وی 
استان البرز افزود: اینکه استان البرز از یک المان 
کتاب و کتاب خوانی در قالب یک میدان کتاب، 
یا خیابان کتاب و … بی بهره است یک ضعف 
درروند تبیین جایگاه توجه به فرهنگ کتاب و 

کتاب خوانی است.
از  تقدیر  با  البرز  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
اهتمام های صورت گرفته در نهاد کتابخانه های 
عمومی استان البرز در جهت تشویق و ترغیب 
مطرح  کتاب خوانی  و  کتاب  به  نسبت  عمومی 
مشاغلی  از  یکی  اگرچه  کتابداری  شغل  کرد: 
است که آن چنان که باید دیده نمی شود ولی این 
شغل بافکر، اندیشه و تحول عموم مردم سروکار 

دارد.
مطلب  این  بیان  با  همدانی  حسینی  آیت اهلل 
سازی  تمدن  در  که  پدیده هایی  از  یکی  که 
بشر اثرگذار بوده است همین توجه به فرهنگ 

کتاب است، توضیح داد: تمامی تمدن ها ریشه و 
مصدرشان کتاب و کتاب خوانی است.

وی با تعریف از کتاب با این عنوان که عصاره 
دیگران  به  را  آن  است که  دانش کسی  و  فکر 
افکار و عقاید وقتی  ارائه می دهد، مطرح کرد: 
می شوند  ماندگار  درمی آیند  کتاب  به صورت 
باید  به همین منظور برای تشویق کتاب خوان 

جریان سازی کرد.
کتابدار به عنوان کارشناس کتاب نقش مشاور و 

متخصص را دارد
با  البرز  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
اشاره به جایگاه نقش کتابدار به عنوان یک مشاور 
مطرح کرد: یک مشاور به عنوان یک متخصص 
به  ارائه مشاوره  و کارشناس نقش ممتازی در 
افرادی را دارد که به کتابخانه مراجعه می کنند.

آیت اهلل حسینی همدانی توضیح داد: برای آنکه 
افراد را جذب کتاب و کتاب خوانی کنید باید یک 
جریان سازی آگاهانه کتاب خوانی داشته باشید 
که یکی از راه حل های آن مشخص کردن شعار 

واحدی در این زمینه است.
فرهنگ  ترویج  راه  که  مطلب  این  بابیان  وی 
کتاب خوانی از زمان کودکی آغاز می شود عنوان 
کرد: آموزش وپرورش به ویژه مسئوالن مهدهای 
و  انگیزه  ایجاد  درزمینه  مؤثری  نقش  کودک 
زمینه  این  در  که  دارند  مطالعه  سازی  جریان 
خود بنده ۱۲ جلد کتاب ویژه کودک با نظارت 

شخصی ارائه داده ام.

فرهنگ  ترویج  برای  البرز  کتابخانه های  نهاد 
کتاب خوانی برنامه مستمر داشته باشد

امام جمعه کرج در قالب نکته دیگری نسبت به 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی مطرح کرد: 
نهاد کتابخانه های عمومی استان باید یک برنامه 
جریان  و  ترویج  درزمینه  منسجمی  و  مستمر 
سازی فرهنگ کتاب و کتاب خوانی داشته باشد.

مطلب  این  بابیان  همدانی  حسینی  آیت اهلل 
میلیون  سه  البرز  استان  حاضر  جمعیت  که 
ارائه  امروز  که  آماری  داد:  توضیح  است،  نفر 
دادید مبنی بر اینکه ۱۰۰ هزار عضو در سطح 
کتابخانه های استان دارید متناسب با جمعیت 
باید  نفر می رسد  بالغ بر سه میلیون  استان که 

رشد پیدا کند.
فضای  به  را  مضر  کتاب های  ورود  اجازه 

کتابخانه ها ندهید
اهداف  پیشبرد  برای  راهبردهایی  بابیان  وی 
ورود  اجازه  کرد:  بیان  کتاب خوانی  فرهنگ 
کتاب های مضر را ندهید، کتابخانه های مساجد 

و مراکز عمومی را تقویت کنید.
نماینده رهبر معظم انقالب در استان البرز در 
که  کتاب هایی  ترویج  کرد:  خاطرنشان  پایان 
قرار  اقدام  دست  در  را  می دهند  فکر  پرورش 
دهید و با راه اندازی کتابخانه های تخصصی در 
فرهنگی  مختلف  عرصه های  در  استان  سطح 

شبکه فرهنگی کتاب خوانی راه بی اندازید.

نمایندهولیفقیهدرالبرزمطرحکرد

البرزفاقدالمانکتابوکتابخوانیاست
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رئیس اتاق بازارگانی سنندج، معادن ما استرتژیک، 
غنی و ارزشمند است، گفت: در کمترین استان 
های کشور سراغ داریم که همزمان معادن طال، 
سنگ آهن با کیفیت، معادن مرمر ناب و باریت و 

غیره وجود داشته باشد.
نشست  چهارمین  و  سی  در  حسینی  کمال 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای 
اقتصادی  معاون  حضور  با  کردستان،  استان 
 ۲ با  کردستان  کرد:  اظهار  جمهور،  رئیس 
درصد جمعیت، ۱.۸ مساحت، ۱.۲ درآمد سرانه 
میانگین کشور و با کمترین جرم و جنایت جزء 

قانون مندترین مردم ایران هستند.
موقعیت  به  توجه  با  کردستان  افزود:  وی 
و  دولتی  گذاران  خدمت  تالش  و  استراتیژیک 
بخش  کننده  تامین  خصوصی،  بخش  فعالین 
عمده نیازهای حیاطی و اساسی کشور از جمله 

آب و گندم است.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج، بیان کرد: کردستان 
رتبه پنجم زمین های سطح زیر کشت کشور، 
رتبه دوم در کشت تولید گندم و رتبه اول تولید 

توت فرنگی را در کشور دارد.
حسینی عنوان کرد: در صورت تخصیص حق آبه 
آب از سدهای موجود استان، در حد ۵۰ درصد 
زمین  تبدیل  به  کمک  برای  کشوری  میانگین 
های زیر کشت دیم به آبی، موجب افزایش درآمد 

سرانه تا حد میانگین کشوری می شود.
وی با اشاره به اینکه معادن ما استرتژیک، غنی و 
ارزشمند است، ذکر کرد: در کمترین استان های 
کشور سراغ داریم که همزمان معادن طال، سنگ 
آهن با کیفیت، معادن مرمر ناب و باریت و غیره 

وجود داشته باشد.
بودن  دارا  گفت:  سنندج،  بازرگانی  اتاق  رئیس 

میراث فرهنگی، جاذبه های طبیعی و گردشگری، 
صنایع دستی منحصر به فرد و ظرفیت مناسب 
های  پتانسیل  دیگر  از  سالمت  گردشگری 

کردستان است.
حسینی بیان کرد: از جمعیت یک هزار و ۶۰۰ 
نفری کردستان سرنوشت معیشت جمعیتی در 
حدود ۵۰۰ هزار نفر معادل ۳۰درصد در چهار 
رونق  همچنین  و  است  مبهم  مرزی  شهرستان 
صدها مجتمع تجاری توریستی با مسائل مرزی 
و گمرکی و تصمیمات مربوط به آن گره خورده 

است.
کیلومتر  ظرفیت ۲۳۰  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
مرز مشترک با اقلیم کردستان، مشترکات قومی، 
خویشاوندی و زبانی ما در مقابل استراتژی های 
اقتصادی رقبایی همچون ترکیه کارساز نبوده و 
بازار اقلیم، کماکان در تسخیر مکانیسم اقتصادی 

ترکیه بوده و سهم اندکی به استان و کشور ما 
تعلق دارد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، خاطرنشان کرد: اما 
امروز شرایط منطقه و نه گفتن مردم به کاالهای 
قدرت  تقویت  برای  حیاتی  فرصتی  ترکیه ای 
باز پس  و  ایرانی  کاالهای  و صادرات  ما  رقابتی 

گرفتن میدان اقتصادی به نفع کشور است.
حسینی یادآور شد: فعالین اقتصادی، مسئوالن 
ایجاد  برای  مجلس  نمایندگان  استان،  ارشد 
بازگشایی  مریوان،  و  بانه  تجاری  آزاد  منطقه 
سقز،  سیف  همچون  مرزی  بازارچه های  مجدد 
رسمی شدن مرز سیرانبند بانه و ایجاد شهرک 
صنعتی مشترک ایران و عراق همواره در تالشند 
اما تصمیم گیری در مورد این همه ظرفیت مغتنم 
عزم  مستلزم  و  است  استان  اختیارات  از  خارج 

جدی مسئوالن در سطح ملی است.

رییساتاقبازرگانیسنندج:

معادنکردستاناستراتژیک،غنیوارزشمنداست



 ورزشی
خبر

نورافکن: بازی با اندونزی ما را 
هوشیار کرد

کاپیتان تیم فوتبال امید ایران گفت: تمام بازیکنان تیم 
باید درک کنند که در چه جایگاه و موقعیت مهمی قرار 

دارند.
 امید نورافکن که به همراه تیم امید در اردوی قطر حضور 
دارد گفت: با وجود تمام سختی های یک سفر طوالنی 
باید بگویم بازی مقابل اندونزی درس های زیادی برای ما 
داشت. عالوه بر اینکه از نظر شرایط آب و هوایی، اختالف 
)میزبان  تایلند  مشابه  وضعیت  جوی  وضعیت  و  ساعت 
مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا( را تجربه کردیم، 
فکر می کنم این مسابقه ما را هوشیار و بیدار کرده باشد.

کوچکی  بازیکنان  ما  های  بچه  کرد:  اضافه  نورافکن 
نیستند. چند لژیونر در اختیار داریم و بچه هایی که در 
لیگ برتر بازی می کنند. به نظرم اندونزی به ما یاد داد 
در فوتبال نام ها بازی نمی کنند. ما در حد واقعی خودمان 
نبودیم. خود من و همه بچه ها باید بدانیم در چه جایگاه و 
موقعیت مهمی قرار داریم. کار ما آسان نیست و باید بیش 

از اینها در زمین تالش کنیم.
کاپیتان تیم امید در پایان گفت: امیدوارم در بازی با قطر 
همان نمایش مورد انتظار را داشته باشیم، توانایی واقعی 
خودمان را در زمین نشان بدهیم و دستورات کادر فنی 
با تمرکز به خواسته خودمان   تا  را به خوبی اجرا کنیم 

برسیم.

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته 
یازدهم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران 

مشخص شد.
 اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به 

شرح زیر است:
پنجشنبه ۳۰ آبان

* گل گهر سیرجان – ماشین سازی تبریز
داور: سیدمهدی مرجانزاده کمک ها: محمد جواد 
مداح – داریوش صابر مطلق کمک داوران اضافی: 
یاسر همرنگ - مرتضی منصوریان داور چهارم: 

محمدعلی رضایی ناظر داوری: یداهلل جهانبازی
* پارس جنوبی جم - پیکان تهران

داور: سیدوحید کاظمی کمک ها: سعید قاسمی 
اضافی: محمدرضا  داوران  بهمنی کمک  هیوا   -
چهارم:  داور  ترابیان  محمدحسین   - اکبریان 

حسن انتظاری ناظر داوری: حسین عسگری
جمعه اول آذر

* تراکتورسازی تبریز - شهرخودرو مشهد
علی  ها:  کمک  فر  بنیادی  موعود  داور: 
میرزابیگی - براتعلی مولوی کمک داوران اضافی: 
چهارم:  داور  کهیش  ایمان   - تارخ  محمدرضا 
امیرمحمدداودزاده ناظر داوری: خداداد افشاریان

* پرسپولیس تهران - نفت مسجدسلیمان
ایلدروم -  پیام حیدری کمک ها: علیرضا  داور: 
عرب  امیر  اضافی:  داوران  کمک  مروجی  فرهاد 
براقی - سیدعلی اصغر مومنی داور چهارم: فرهاد 

فرهادپور ناظر داوری: حسین نجاتی
* صنعت نفت آبادان - فوالد مبارکه سپاهان

داور: کوپال ناظمی کمک ها: مهدی عالیقدر - 
محمدرسول ذورقی کمک داوران اضافی: کمیل 
غالمی - سعید رحیمی مقدم داور چهارم: علیرضا 

مرادی ناظر داوری: فریدون اصفهانیان
یکشنبه ۳ آذر

* سایپا تهران - شاهین شهرداری بوشهر
داور: میثم حیدری کمک ها: سعید علی نژادیان 

- قهرمان نجفی کمک داوران اضافی: امیرسامان 
سلطانی - محمدباقر پورباقر داور چهارم: مهدی 

سیفی ناظر داوری: ایرج نظری
* ذوب آهن اصفهان - فوالد خوزستان

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمک ها: آرمان 
اضافی:  داوران  کمک  شعرانی  جلیل   - اسعدی 
چهارم:  داور  ابراهیمی  علی   - زاده  رحیم  جواد 

حمید نادری ناظر داوری: علی نقی مصطفی نژاد
دوشنبه ۴ آذر

* نساجی مازندران - استقالل تهران
 - داوری  بابک  ها:  کمک  صفایی  علی  داور: 
علی  اضافی:  داوران  کمک  پورمتقی  محمدعلی 
بای - حسین زمانی داور چهارم: رحیم حاجیلو 

ناظر داوری: حاتم بک پور

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته 
یازدهم لیگ برتر اعالم شد

که  ایران  شمشیربازی  ملی  تیم 
جام جهانی مصر را بدون مدال اما با 
افزایش رنکینگ به پایان رساند سه 
میدان گزینشی دیگر پیش رو دارد 
خود  سهمیه  آنها  در  حضور  با  تا 

برای المپیک را قطعی کند.
 فدراسیون جهانی شمشیربازی با 
المللی  بین  های  رقابت  برگزاری 
مختلف وضعیت ورزشکاران و تیم 
در  حضور  برای  رشته  این  های 
را مشخص  توکیو  المپیک ۲۰۲۰ 

می کند.
که  مردان  سابر  اسلحه  بخش  در 
کسب  به  زیادی  امید  هم  ایران 
مرحله   ۹ دارد،  آن  در  سهمیه 
شده  بینی  پیش  گزینشی  رقابت 
مسابقات  این  مجموع  از  بود. 
تاکنون ۶ رویداد برگزار شده  و تیم 
ملی ایران هم در همه آنها شرکت 

داشته است.

جام جهانی مصر آخرین رویدادی 
سابر  اسلحه  شمشیربازان  که  بود 
ایران به آن اعزام شدند. در بخش 
یک  هیچ  ها  رقابت  این  انفرادی 
به  ایران موفق  از چهار شمشیرباز 
کسب مدال نشدند. در بخش تیمی 
هم ایران با شکست برابر مجارستان 
در مرحله یک چهارم از صعود به 
نیمه نهایی بازماند و در نهایت هم 
به جایگاه چهارم بسنده کرد. با این 
حال از حضور در جام جهانی مصر، 
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر 
به  را  امتیازات خود  ایران مجموع 
صعود  پله  یک  با  و  رساند   ۲۵۴
با  ایستاد.  پنجم جهان  در جایگاه 
این شرایط کسب سهمیه المپیک 
اگرچه  است  قطعی  ایران  توسط 
شمشیربازی  جهانی  فدراسیون 
فروردین ماه سال آینده و پس از 
گزینشی  رویدادهای  کامل  پایان 

خود  رنکینگ  براساس  المپیک،  
اقدام به معرفی تیم های راه یافته 

به المپیک خواهد کرد.
جهانی  فدراسیون  تقویم  طبق 
امتیاز  کسب  برای  شمشیربازی، 
مردان  سابر  اسلحه  در  المپیک 
می شود.   برگزار  دیگر  رویداد  سه 
شرح  این  به  رویدادها  این  برنامه 

است:
* مسابقات جام جهانی لهستان- 

ورشو )۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه ۹۸(
ایتالیا- جهانی  جام  مسابقات   *

پادووا )۱۷ تا ۱۹ اسفندماه ۹۸(
جهانی  جام  مسابقات   *
 ۴ تا   ۲( بوداپست   مجارستان- 

فروردین ماه ۹۹(
 بعد از اتمام مسابقات جام جهانی 
به  نتایج  اساس  بر  و  مجارستان 
ها،  رقابت  این  در  آمده  دست 
رنکینگ  در  تغییرات  آخرین 

جهانی تیم های اسلحه سابر جهان 
اعمال شده و بر اساس آن وضعیت 
المپیکی تیم ها مشخص می شود.

جهانی  رنکینگ  اول  تیم  چهار 
اسلحه سابر سهمیه المپیک را به 
صورت مستقیم دریافت می کنند. 
تیم  میان  از  هم  بعدی  تیم  چهار 

رنکینگ  شانزدهم  تا  پنجم  های 
جهانی انتخاب خواهند شد. بدین 
ترتیب که تیم های اول هر زون از 
این جایگاه ها صاحب سهمیه می 
شوند. آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا 
موردنظر  های  زون  اقیانوسیه   -

هستند.

فروردین مهلت پایانی است؛

سه فرصت پیش روی شمشیربازی برای قطعی 
کردن سهمیه المپیک توکیو

خبر

پیروانی: دعوت نشدن خلیل زاده به
 تیم ملی غیرفنی است

خط قرمز کالدرون روی مهاجمان 
خارجی پیشنهادی باشگاه پرسپولیس

هیچ  پرسپولیس  سرمربی 
یک از گزینه های مورد نظر 
در  پیوستن  برای  را  باشگاه 
نیم فصل نقل و انتقاالتی قبول 

نکرد.
جونیور  نامطلوب  عملکرد   
حمله  خط  در  برانداو 
تا  شد  سبب  پرسپولیس 
باشگاه  مدیران  و  فنی  کادر 
گلزنی  به  نسبت  پرسپولیس 
و تصمیم  امید کرده  او قطع 
به جذب مهاجم خارجی دیگر 
به جای  بازیکن برزیلی خود 
در نیم فصل رقابت های لیگ 

برتر کنند.
پرسپولیس  باشگاه  رو  این  از 
 ۲۳ رزومه  بررسی  به  اقدام 
آنها  بین  از  که  کرد  بازیکن 
نهایی  تایید  برای  را  نفر  سه 
کرد  معرفی  تیم  سرمربی  به 
تا گابریل کالدرون در صورت 
موافقت با این بازیکنان اجازه 

مذاکره بدهد.
ها  سرخ  آرژانتینی  سرمربی 
فیلم  تماشای  از  پس  نیز 
بازیکن معرفی شده نظر  سه 
دارد  آنها  به  نسبت  مخالفی 
بازیکنان  این  است  معتقد  و 

تفاوتی با جونیور ندارند.
کالدرون می خواهد بازیکنان 
باشگاه  به  را  خود  نظر  مد 
که  کند  معرفی  پرسپولیس 
بیشتر  بسیار  آنها  رقم جذب 
باشگاه  که  است  مبلغی  از 
جانشین  برای  پرسپولیس 

جونیور در نظر گرفته است.
باید منتظر ماند و دید سرخ 
ها در نقل و انتقاالت زمستانی 
چه  برتر  لیگ  جاری  فصل 
تغییر  ایجاد  برای  تصمیمی 
در لیست خرید بازیکنان خود 

می گیرند.
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خلیل زاده  شجاع  می گوید:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مدیر 
بازیکنی است که دعوت نشدنش به تیم ملی به خاطر مسائل 

غیرفنی است.
 افشین پیروانی درباره شایعه اعتصاب بازیکنان پرسپولیس 
به خاطر دریافت نکردن مطالبات شان اظهار کرد: این موضوع 
اصال صحت ندارد و بازیکنان ما اعتصاب نکرده اند. ما به خاطر 
برنامه ای که از قبل تعیین کرده بودیم تمرین امروز را تعطیل 
کردیم. بازیکنان پرسپولیس همیشه باغیرت بوده اند چرا که 
اما به خاطر  بازیکنانی داریم که از فصل قبل طلبکاراند  ما 
عشق به هواداران بدون مشکل در تمرینات حاضر می شوند. 
تیم ما نسبت به سایر تیم های لیگ برتر کم ترین دریافتی را 
داشته است و بازیکنان شاید چیزی حدود ۱۲ درصد دریافت 
تمرین  در  بازیکنان  وجود  تمام  با  حال  این  با  اما  کرده اند. 
که  می کنم  تشکر  هم  انصاری فرد  آقای  از  می شوند.  حاضر 
با تمام وجود تالش می کند که مشکالت باشگاه حل شود. 
متأسفانه در دو تا سه سال اخیر اتفاقاتی رخ داده که همه 
بازیکنان از باشگاه طلبکار هستند. مقداری از بودجه و سرمایه 
باشگاه در ابتدای فصل هزینه شده اما هواداران بدانند با این 
وجود هیچ وقت بحث اعتصاب در کار نخواهد بود. تمرین ما 

امروز فقط به خاطر برنامه قبلی تعطیل شده است.
او در ادامه درباره دعوت نشدن شجاع خلیل زاده به تیم ملی 
هم گفت: دعوت نشدن شجاع خلیل زاده به تیم ملی کامال 
ندارد. من  وجود  آن  برای  فنی  دلیل  و هیچ  است  غیرفنی 
نه به خاطر این که االن در پرسپولیس مسوولیت دارم این 
صحبت  موضوع  این  درباره  همیشه  چون  می زنم  را  حرف 
که  است  حق شان  بازیکنان  برخی  گفته ام  همیشه  کرده ام. 
به تیم ملی دعوت شوند. شجاع خلیل زاده هفت قهرمانی با 
پرسپولیس به دست آورده است و با این تیم به فینال آسیا 
صعود کرده است. او بازیکن بسیار تأثیرگذاری است و با این 
شرایط نمی دانم چه اتفاقی رخ می دهد که یک بار هم به تیم 
ملی دعوت نمی شود. به نظر من این موضوع دالیل غیرفنی 
دارد. اگر شجاع خلیل زاده در گذشته اشتباهی داشته است و 
یا علیه سرمربی پیشین تیم ملی صحبت کرده باشد باید از 
آن گذشت کنیم تا این بازیکن تأثیرگذار دوباره به تیم ملی 

دعوت شود. او می تواند به تیم ملی کمک کند. 

فوتبال
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آناهیتا زاهدی فر با غلبه بر مطهره اسدی عنوان 
قهرمانی مسابقات شطرنج بانوان کشور را کسب 

کرد.
قهرمانی  مسابقات  نهایی  مرحله  یازدهم  دور   
بانوان کشور امروز با انجام ۶ بازی پیگیری شد 
و نفرات اول تا سوم این دوره از رقابت ها انتخاب 

شدند.
این  پایانی  دور  در  تهران  از  زاهدی فر  آناهیتا 
از مازندران  بر مطهره اسدی  با غلبه  مسابقات 
عنوان قهرمانی شطرنج بانوان کشور را به دست 

آورد.
آنوشا  زاهدی فر،  از  پس  رده بندی  جدول  در 

مهدیان و مطهره اسدی در جایگاه دوم و سوم 
قرار گرفتند.

به  مسابقات  این  اول  نفر  سه  ترتیب  بدین 
انتخاب  فنی  کمیته  که  نفری  سه  همراه 
بانوان  شطرنج  ملی  تیم  عضویت  به  می کند 

درمی آیند.

قهرمان شطرنج بانوان کشور معرفی شد
ملی پوش وزنه برداری: برای مسابقات 

ترکیه فقط ۳ هفته تمرین کرده بودم
تمرین  وجوداینکه  با  گفت:  ایران  پوش  ملی  بردار  وزنه 
کمی برای مسابقات ترکیه داشتم اما نتیجه خوبی گرفتم.

 ایوب موسوی وزنه بردار دسته ۹۶ کیلوگرم در مسابقات 
 ۳۸۰ مجموع  رکورد  با  ترکیه  در  المپیک  گزینشی 
کیلوگرم نایب قهرمان شد. او توانست جزو شش نفر برتر 

مسابقات قراربگیرد و جایزه دالری به او تعلق گرفت.
گزینشی  مسابقات  نقره  مدال  کسب  از  پس  موسوی 
تمام  تقریبا  کیلوگرم   ۹۶ دسته  در  کرد:  بیان  المپیک 
مدعیان بودند و سطح خوبی داشت. من برای این مسابقه 
سه هفته بیشتر تمرین  نکرده بودم چون بعداز مسابقات 
جهانی بود و تمرینات را سبک کرده ایم. با این حال با 

توجه به تمرین کمی که داشتم، نتیجه خوبی گرفتم.

مسئول برگزاری لیگ برتر تکواندو 
داوری  الکترونیکی  سیستم  گفت: 
می رسد  نظر  به  و  ندارد  مشکلی 
را  خود  تیم های  باخت  دوستان 
می  نسبت  مشکالت  دست  این  به 

دهند.
برگزاری  مسئول  بابایی  مصطفی 
تکواندو  برتر  لیگ  رقابتهای 
مطلب  بیان  ضمن  بزرگساالن 
نظر  با  ابتدای سال  در  فوق، گفت: 
سرمربی تیم ملی قصد داشتیم لیگ 
با سیستم  تکواندو را در سال ۹۸  
ساخت شرکت k&p برگزار کنیم. 
هزینه  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
باالی خرید هر دستگاه با تجهیزات 
به  نزدیک  مبلغی  به  که  کامل 
و  داشت  نیاز  تومان  میلیون   ۲۰۰
همچنین نبود »روپایی« مخصوص 
تصمیم  نهایت  در  داخلی،  بازار  در 
»ایستا«   هوگوهای  از  استفاده  به 
هوگوها  این  افزود:  گرفتیم.بابایی 
ساخت یک شرکت ایرانی است که 
مقام معظم  فرموده  به  ضمن عمل 

تولید  از  حمایت  جهت  در  رهبری 
داخلی، هزینه بسیار کمی نستت به 
نیاز داشت. عالوه  تولیدات خارجی 
بر این در دو سال گذشته در همه 
لیگ ها در رده های سنی مختلف 
از  استفاده  در حال  بانوان  و  آقایان 
این سیستم هستیم و مشکلی هم 
واقعا  داد:  ادامه  وی  ندارد.  وجود 
شرایط و امکانات الزم برای استفاده 
نداشت.  وجود  خارجی  »هوگو«  از 
هفته چهارم  در  که  اتفاقی هم  آن 
اتفاقی  بودیم  آن  شاهد  برتر  لیگ 
بود که حتی در مسابقات قهرمانی 
است  شده  دیده  نیز  جهان  و  آسیا 
چرا که سیستم، الکترونیکی است و 
امکان دارد که با مشکل نرم افزاری 
مواجه شده و به نوعی »هنگ« کند. 
هر  در  اتفاقی  چنین  بروز  امکان 
مسابقه ای وجود دارد و نمی توان 
چنین مسئله ای را به ضعف سیستم 
مهندسان شرکت  با  ما  داد.  نسبت 
داشتیم  جلسه  هم  کننده  تولید 
است.  شده  بررسی  موضوع  این  و 

لیگ  رقابتهای  برگزاری  مسئول 
اینکه هوگوی  بیان  با  تکواندو  برتر 
مشکل   »daedo« شرکت  قبلی 
این سیستم  اظهار داشت:  بود،  دار 
مربوط به چند سال قبل و فرسوده 
شده بود. سال های قبل استفاده از 
این سیستم مشکالت بسیار زیادی 
به همین  بود؛  ایجاد کرده  ما  برای 
دلیل کنار گذاشته شدند و سیستم 
»ایستا« در دو سال گذشته بهترین 

عملکرد را داشته و مشکل خاصی 
نداشته است. 

ما  تالش  گفت:  پایان  در  بابایی 
بهترین  در  مسابقات  برگزاری 
گفتم  که  همانطور  است.  شرایط 
سیستم های داوری مشکلی ندارد و 
مربیان و سرپرستان تیم ها مطمئن 
باشند اگر مشکلی وجود داشت به 
صورت جدی از طرف ما پیگیری و 

رفع می شد.

مسئول برگزاری لیگ برتر تکواندو:

سیستم الکترونیکی داوران مشکلی ندارد

گزارش تحقیق و تفحص عملکرد
 ۱۰ ساله استقالل و پرسپولیس در مجلس

و  تحقیق  گفت:  مجلس  امور  کل  مدیر 
تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت 
شرکت های فرهنگی - ورزشی استقالل و 
پرسپولیس بعد از تصویب در صحن علنی 

مجلس طی یکسال انجام شد 
اعالم  با  داوود عزیزی مدیر کل مجلس   
عمکلرد  تفحص  و  تحقیق  گزارش  ارائه 
۱۰ ساله دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
اسالمی  در مجلس شورای  هفته  این  در 
گفت: نمایندگان مردم با هدف به شفافیت 
عمکلرد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
و تسهیل در امور و اصالح ساختار این دو 

باشگاه انجام شده است 
مدیر کل مجلس وزارت ورزش و جوانان 

و  تحقیق  گفت: 
منابع،  از  تفحص 
نظام  و  مصارف 
شرکت  مدیریت 
 - فرهنگی  های 
ورزشی استقالل و 
پرسپولیس بعد از 
در صحن  تصویب 
علنی مجلس طی 
یکسال انجام شد 

تفحص  و  تحقیق  محورهای  درباره  وی 
و  مصارف  و  درآمدها   : گفت  مجلس 
هرینه های دو باشگاه در ده سال گذشته، 
جریمه های بین المللی و ملی دو باشگاه 

و دالیل ام در ۱۰ سال گذشته و تغییرات 
سازمانی و ساز و کار نظارتی و راهبری در 
دو باشگاههای استقالل و پرسپولیس در 
یک دهه گذشته از جمله موارد مورد توجه 

و بررسی وکالی مردم در مجلس است.



استان تهران
گزارش

تقی زاده: شهرک های صنعتی خصوصی 
استان تهران ساماندهی می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به لزوم حرکت در 
مسیر رونق تولید بر ساماندهی شهرک های صنعتی خصوصی استان 

تهران تأکید کرد. 
 محمد تقی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 
اظهار داشت:  تهران  استان  به وضعیت شهرک های صنعتی  اشاره  با 
در این جلسه جهت ساماندهی ۶ شهرک صنعتی خصوصی در سطح 
شهرستان های مختلف که به تأیید هیئت وزیران رسیده بود نظراتی 

ارائه شد.
وی سپس بیان کرد: عمده این شهرک ها از آنجا که در حریم شهر 
هستند باید با حساسیت بیشتر بررسی شوند تا تداخل یا تضاد منافع 
ایجاد نشود و مقرر شد جهت حمایت از تولید با اهتمام بیشتری این 

موضوع پیگیری  شود تا شرایط مناسبی برای رونق تولید ایجاد کند.
ساماندهی  داد:  ادامه  تهران  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
فضایی و کالبدی این شهرک ها نیز مدنظر قرار گرفته، بر این اساس 
وضعیت این شهرک ها در کارگروه زیربنایی بررسی می شود تا در 
قابلیت  و  برسد  تصویب  به  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  در  نهایت 

اجرایی پیدا کند.
تقی زاده در مورد افزایش بودجه عمرانی و جاری استان تهران تأکید 
کرد: یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به توسعه پایدار منابع مالی 
است که از طریق اعتبارات استانی محقق می شود و دستگاه ها برای 
این  از  تا  دارند  ابزار  این  به  نیاز  ذاتی  اهداف  تحقق  و  وظایف  انجام 

ظرفیت ها به درستی استفاده شود.

 ۲۴ رشد  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
برآورد  از  تهران  استان  بودجه  درصدی 
۹۶۲ میلیارد تومانی بودجه برای استان 

تهران خبر داد. 
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
ساماندهی  نحوه  به  اشاره  با  تهران 
در  داشت:  اظهار  صنعتی  شهرک های 
مورد ساماندهی هشت بافت صنعتی در 
و  نقشه  اینکه  به  توجه  با  تهران  استان 
مساحت موردنظر آنها شفاف نبود مقرر 
نقشه  شد شرکت شهرک های صنعتی 
پیشنهادی را ظرف ۲ هفته به کارگروه 
زیربنایی ارائه دهد و تا یک ماه آینده در 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در 

دستورکار قرار گیرد.
آینده  سال  بودجه  تدوین  مورد  در  وی 
استان تهران بیان کرد: دو سناریو برای 
مطرح  آینده  سال  در  بودجه  تدوین 
هزینه ای  درآمد  نظام  یکی  که  شده 
به  دولت  توسط  آن  پیشنهاد  که  است 
و  شده  ارسال  اسالمی  شورای  مجلس 

هر  مانند  بودجه  تدوین  دوم  سناریوی 
سال می باشد. استاندار تهران ادامه داد: 
تهران  استان  بودجه  آینده  سال  برای 
۹۶۲ میلیارد تومان برآورد شده که رشد 
۲۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان 

می دهد و بیشتر هدف ما تدوین بودجه 
است  هزینه ای  درآمد  نظام  صورت  به 
برای  بیشتری  توسعه  و  تحرک  رفاه،  تا 
در  بندپی  محسنی  شود.  فراهم  استان 
مورد ماهیت بودجه هزینه ای عنوان کرد: 

بودجه هزینه ای بیشتر موضوع اضافه کار، 
حقوق و مزایا را دربرمی گیرد تا انگیزه ای 
از  ما  انتظار  آن  دنبال  به  و  فراهم شود 
دستگاه ها جهت انجام وظایف در سطح 

استان بیشتر می شود.

محسنی بندپی: بودجه سال آینده استان 
تهران ۹۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
بر  نظارت   تشدید  از  تهران  استانداری 

عرضه کاالها در استان تهران خبر داد. 
 علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه تنظیم 
بازار با اشاره به اینکه هدف از برگزاری 
میان  هماهنگی  ایجاد  جلسه  این 
جهت  نظارتی  و  اجرایی  دستگاه های 
نظارت بر قیمت کاالها در استان تهران 
است اظهار داشت: در شرایط موجود که 
واحدهای  و  افراد  از  برخی  است  ممکن 
به  اقدام  بنزین  گرانی  بهانه  به  صنفی 
کنند  کاالها  احتکار  یا  و  فروشی  گران 
جهت مقابله با این اقدام هماهنگی های 
الزم میان دستگاه های اجرایی و نظارتی 

صورت گرفت.
در  اقدامات  از  گزارشی  به  اشاره  با  وی 
روزهای گذشته جهت تنظیم بازار افزود: 
این اطمینان خاطر وجود دارد که جهت 
عرضه و تامین کاالها و همچنین نظارت 
بر توزیع کاالها مشکلی نخواهیم داشت و 

تدابیر الزم اتخاذ شده است.
اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
مشکلی  اینکه  بیان  با  تهران  استانداری 
بازار  همچنین  و  صنوف  فعالیت  برای 

تهران وجود ندارد تأکید کرد: روز گذشته 
قصد  به  افراد  برخی  ارعاب  و  تهدید  با 
اغتشاش و بی نظمی، برخی مغازه داران 
چند  خود  کاالهای  ماندن  مصون  برای 
تعطیل کرده  را  مغازه های خود  ساعتی 
بودند که پس از چند ساعت فعالیت خود 
را آغاز کردند و امروز نیز با تامین امنیت 
بازار، مغازه داران به فعالیت روزمره خود 
مشغول شدند و هیچ مشکلی در سطح 

بازار تهران وجود ندارد.
قاسمی فرزاد عنوان کرد: تشدید کنترل 
و بازرسی در سطح استان صورت گرفته و 
در روزهای آینده نیز گشت های مشترک 
تعزیرات حکومتی در سطح مجموعه های 
اقدام  شهرستان ها  و  استان  صنفی 
کاالها  عرضه  در  بازرسی  و  نظارت  به 
گران  و  احتکار  گونه  هر  از  تا  می کنند 

فروشی جلوگیری شود.
قیمت  افزایش  مورد  در  همچنین  وی 
برخی کاالها گفت: تنها برنج پاکستانی 
داشته  اندکی  قیمت  افزایش  هندی  و 
که در راستای حمایت از برنج ایرانی با 
این  توزیع  بازار  تنظیم  ستاد  صالحدید 
محدود شد، همچنین ۷۵  نیز  برنج  دو 

هزار تن مرغ در کل کشور ذخیره سازی 
شده که از این میان ۲۵ هزار تن سهمیه 

استان تهران است.
اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  استانداری 
به  نیز  مرغ  تخم  قیمت  اندک  افزایش 
نقل  و  قیمت حمل  افزایش  تاثیر  دلیل 
بوده است عنوان کرد: با توجه به شروع 
فصل سرما و افزایش صادرات و همچنین 
بودن  باال  و  گوجه فرنگی  برداشت  پایان 
هزینه حمل و نقل شاهد افزایش قیمت 
قیمت  همچنین  هستیم  گوجه فرنگی 
سیب زمینی و پیاز با توجه به شروع سرما 

و بارندگی اخیر و مشکالت در برداشت 
محصول قدری افزایش یافته است.

قاسمی فرزاد در مورد نظارت بر قیمت 
به  توجه  با  افزود:  تهران  استان  در  نان 
است  موظف  اتحادیه  نان  قیمت  اصالح 
ابالغ  نانوایان  تمامی  به  را  نامه  نرخ  که 
کند و نانوایان نیز باید براساس این نرخ 
نامه عمل کنند و اگر از قیمت های اعالم 
شده تخطی و گران فروشی صورت گیرد 
تا  است  نقدی  بر جرایم  تاکید  ابتدا  در 
بازدارندگی بیشتری داشته باشد چرا که 
تعطیلی نانوایی قطعا برای مردم زحماتی 

را به همراه خواهد داشت.

تأکید ستاد تنظیم بازار استان تهران بر تشدید نظارت  بر 
عرضه کاالها؛ جهت تأمین و عرضه کاال مشکلی وجود ندارد

گزارش

جلسه ستاد مدیریت بحران شهر 
شهریار برگزار شد

از  واحد خبر و اطالع رسانی مدیریت  اتفاق روز به نقل  به گزارش 
ارتباطات و امور بین الملل؛ جلسه ستاد مدیریت بحران شهر شهریار 
روز چهارشنبه ۹8/8/۲۲  به ریاست مهندس نوروزی معاونت خدمات 
شهر وامور مناطق و با حضور معاونین شهردار ،روسای ادارات خدمات 
رسان و سازمان های مرتبط در محل سالن جلسات معاونت خدمات 
شهر برگزار و مقرر گردید با توجه به شروع فصل بارش ها و جلوگیری 
از هرگونه آبگرفتگی کلیه نهرها وکانال های آب الیروبی شده ونسبت 

به حفر چاه جذبی در سطح شهر اقدامات الزم صورت پذیرد.
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به میزبانی شهریار برگزار شد:

 مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال پسران

 دانشگاه های پیام نور کشور در شهرستان شهریار

افتتاحیه  مراسم  شهریار،  شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس  حضور  با 
مسابقات فوتسال پسران دانشگاه های پیام نور کشور به میزبانی شهرستان 
شهریار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ با 
حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، غالمرضا بخشی خانیکی 
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، عابدینی رئیس دانشگاه پیام نور شهریار، 
صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، دانشجویان ورزشکار 
افتتاحیه  مراسم  کشور،  نور  پیام  های  دانشگاه  فوتسال  ورزشی  رشته  پسر 
میزبانی  به  کشور  سراسر  نور  پیام  های  دانشگاه  پسران  فوتسال  مسابقات 

شهرستان شهریار و در دانشگاه پیام نور شهریار برگزار شد.

ساداتی: اولویت دولت، ثبات آرامش و 
آسایش مردم است

فرماندار رباط کریم در جمع مدیران ادارات خدمت رسان شعرستان گفت: با 
تمام توان برای حمایت از مردم، پای نظام و دولت ایستاده ایم. 

رسان  خدمات  ادارات  روسای  و  دهیاران  با  دیدار  در  ساداتی   مهدی  سید 
در  اشرار  توسط  به مشکالت حادث شده  اشاره  با  فرمانداری  در  شهرستان 
شهرستان بیان کرد: برقراری آرامش صد در صدی مردم سر منزل مقصود 
دولت تدبیر و امید است، در این راستا با استفاده از ظرفیت معتمدین روستا 
و بسیج در جهت حراست از ادارات و مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم 
کرد و به صورت شبانه روزی در حراست از جان و مال مردم تا آخرین نفس 
ایستادگی خواهیم کرد. نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به سهمیه 
بندی حامل انرژی افزود: با توجه به مزیت های تصمیم دولت و عمل به آن، 
اکنون توزیع بنزین در جایگاههای سوخت روند عادی دارد و صاحبان جایگاه 
به صورت ۲۴ ساعته در حال تامین سوخت و خدمت رسانی به مردم هستند. 
وی در ادامه با بیان لبیک به منویات فرمانده معظم کل قوا و سران سه قوه 
از طرح افزایش بنزین حمایت و عنوان کرد: با توجه به تصمیم سران قوا و 
تایید مقام معظم رهبری بر افزایش نرخ بنزین در جهت کمک به قشر ضعیف 
این مهم در راستای  افزایش سهمیه کرده است که  به  اقدام  جامعه، دولت 

عدالت اجتماعی محسوب می شود.

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
معارفه  و  تکریم  مراسم  در  شهریار 
شهریار  شهرستان  دادگستی  رئیس 
گفت: اقدامات منحصر بفردی در سطح 
شهرستان در حال انجام است که اجرای 
۱۷ طرح با مطالعه و برنامه ریزی دقیق 
معضالت  و  مشکالت  رفع  خصوص  در 
و  با همکاری  اساسی شهرستان شهریار 
تامین  شورای  اعضای  تمامی  هماهنگی 

در دستور کار قرار دارد. 
و  سابق  روسای  معارفه  و  تکریم  مراسم 
با  شهریار  شهرستان  دادگستری  جدید 
حضور محمدی قائم مقام دادگستری کل 
فرماندار  طاهری  مهندس  تهران،  استان 
مشق  حوزه  نماینده  شهریار،  شهرستان 
جمعه  ائمه  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
روسای  و  ها  دستگاه  مسئولین  شهرها، 
سالن  در  شهریار  شهرستان  ادارات 
همایش اردوگاه شهید منتظری شهریار 

برگزار شد.
طاهری  مهندس  گزارش؛  این  بر  بنا 
آرزوی  با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
معظم  مقام  برای  عمر  طول  و  سالمتی 
شهیدان  پاک  ارواح  به  درود  و  رهبری 
مناسبت  به  تبریک  با  راحل)ره(،  امام  و 
مسئولین  به  خیرمقدم  و  وحدت  هفته 
حاضر  مهمانان  و  شهرستانی  و  استانی 
در مراسم، با اشاره به جمعیت 8۰۰ هزار 
نفری شهرستان شهریار خاطرنشان کرد: 
این تراکم باال جمعیتی که با فرهنگ ها 

و قومیت های مختلف همراه شده است 
در کنار تهران، با وجود شاکله شهرستانی 
مشکالت  زیربنایی،  امکانات  کمبود  و 
عدیده ای دارد که کار در آن را نسبت به 
سایر شهرستان ها دشوار تر کرده است و 
متعاقبا آمار تخلف و بزه نیز افزایش پیدا 

می کند.
دشوار  با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
شهرستان  این  در  قضاوت  کار  دانستن 
باالی  حجم  وجود  با  داشت:  اظهار 
در  قضا  سیستم  به  ها  پرونده  ورودی 
این شهرستان اما باید از مدیریت خوب 
توسط  شرایط  درست  ساماندهی  و 
مسئولین این حوزه قدردانی بعمل آوریم 
و خداراشکر در طول مدت حضور ما در 
ارزنده  اقدامات  حاشیه،  بدون  شهریار، 
و  دادگستری  حمایت  و  همکاری  با  ای 
تامین  اعضای شورای  دیگر  و  دادستانی 
این  از  برخی  که  است  رسیده  انجام  به 
اقدامات همانند آزادسازی بستر رودخانه 
ها و ساماندهی حرائم آنها، ویژه و در نوبه 

خود منحصر بفرد تلقی می شود.
مهندس طاهری با بیان اینکه ۱۷ طرح 
در خصوص مشکالت و معضالت اساسی 
است  انجام  حال  در  شهریار  شهرستان 
تصریح کرد: این طرح ها با مطالعه دقیق 
و برنامه ریزی مدون در دستور کار قرار 
گرفته است و باید عرض کنم که تمامی 
از  درستکاری،  با  تامین  شورای  اعضای 
قانون  بر اساس  خودگذشتگی و حرکت 

و  درخشند  می  خود  جایگاه  در  بخوبی 
همواره در جلسات بر اجرای درست قانون 

در تمام زمینه ها تاکید دارند.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار 
با اشاره به فقدان ندامتگاه در شهرستان 
رفت  امنیتی  موارد  کردن  مرتفع  گفت: 
در  وقفه  ایجاد  از  جلوگیری  و  آمدها  و 
وجود  نیازمند  ها  پرونده  به  رسیدگی 
اقدامات  وجود  با  که  باشد  می  ندامتگاه 
انجام شده اما درخواست داریم مساعدت 
توسط  مشکل  این  حل  برای  الزم  های 
تهران  استان  کل  محترم  دادستانی 

اندیشدیده شود.
متفاوت  مکان  وجود  به  اشاره  با  وی 
شهریار  شهرستان  دادگستری  و  دادسرا 
نمودن  نزدیک  نظر می رسد  به   افزود: 
از  بسیاری  یکدیگر  به  مکان  دو  این 
چالش ها و مشکالت در مراجعات مردم 

دهد،  کاهش  را  ها  پرونده  جابجایی  و 
دادسرا  تا  دارد  آمادگی  شهرستان  لذا 
که  کند  مستقر  دادگستری  کنار  در  را 
امیدواریم مسئولین باالدستی نیز نسبت 
به این موضوع همکاری ها و حمایت های 

الزم را داشته باشند.
فرماندار شهریار استقرار دادگستری کل 
غرب استان تهران در شهرستان شهریار 
را موضوعی دانست که میتواند با توجه به 
باالی مشکالت  و حجم  میزان جمعیت 
و  باشد  تسهیل گر  و  موثر  آن،  از  ناشی 
و  کل  ادارات  از  بسیاری  داشت:  بیان 
دستگاه ها به منظور خدمات دهی بهتر 
دیگر  و  پرجمعیت  شهرستان  این  به 
در  تدریج  به  همجوار  های  شهرستان 
این شهریار مستقر خواهند شد که تقاضا 
خصوص  این  در  نیز  دادگستری  داریم 

برنامه ریزی نماید.

فرماندار شهریار گفت:

انجام اقدامات منحصر بفرد و ریشه ای در سطح شهرستان شهریار

برپایی بیمارستان سیار بسیج جامعه پزشکی 
در شهرستان بهارستان

پزشکان  بسیج،  هفته  مناسبت  به  درمان:  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
متخصص دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهرستان بهارستان خدمات 

رایگان ارائه می دهند.
و  بهارستان  شهرستان  فرماندار  دستور  به  افزود:  دمیریان  دکتر 
ناحیه حضرت  با همکاری سپاه  ایران  ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
این  شهرستان  پزشکی  جامعه  بسیج  و  شهرستان  سیدالشهدا)ع( 
بیمارستان سیار به مدت یک هفته از تاریخ ۲8 آبان ماه الی ۴ آذر ماه 

در فلکه دوم شهر گلستان برپا خواهد بود.
وی اظهار کرد: در این بیمارستان متخصصان در حوزه های جراحی، 
چشم، زنان، گوارش، اطفال، پوست، ارتوپد، داخلی، قلب، گوش و حلق 
و بینی، مراقبین سالمت، طب اورژانس، روانشناسی، دندانپزشکی و 

تغذیه به صورت رایگان به شهروندان بهارستانی خدمات میدهند.
به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان آزمایشات 

الزم نیز با تعرفه دولتی انجام خواهد گرفت.
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فرماندار بهارستان : شهرداری و شورای اسالمی نسیم 

شهر نگاه تکریم به شهروندان را در پیش گرفته است

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: شهرداری و شورای اسالمی نسیم شهر 
نگاه تکریم به شهروندان را در پیش گرفته است. مجتبی خانجانی در مراسم 
ناوگان حمل و نقل شهرداری نسیم شهر  از دستاوردهای نوسازی  رونمایی 
اظهار داشت: اقداماتی که امروز توسط شهرداری نسیم شهر در خصوص تجهیز 
و نوسازی ناوگان حمل و نقل انجام شده  است بی شک رضایت شهروندان 
را به دنبال خواهد داشت.وی افزود: اگر اعضای شورای اسالمی و شهرداری 
نسیم شهر تکریم  شهروندان را مد نظر قرار دهند و  برنامه ریزی نمایند، بی 
شک هم خداوند متعال  رضایت خواهد داشت و هم شهروندان خوب نسیم 
شهر قدردان این زحمات خواهند بود.فرماندار بهارستان اذعان داشت: احداث 
پارکینگ، نوسازی ناوگان حمل و نقل و ... از جمله اقداماتی خوبی است و این 
قدم برداشتن پله اول در جهت تکریم شهروندان است و امیدوارم با تمام توان 
این اقدامات تداوم داشته باشد.خانجانی گفت:نوسازی ناوگان حمل و نقل در 
راستای قول ها و برنامه هایی است که شهردار و اعضای شورای اسالمی نسیم 
شهر به بنده داده بودند و می بایست برنامه هایی که در حوزه اشتغال دارند 

جامعه عمل بپوشانند.

در دیدار شهردار رباط کریم با فرماندار؛

مشارکت بخش خصوصی و مردم راهکار 
برون رفت از مشکالت شهر

نیازمند  ها  بدهی  از  خروج  برای  شهرداری  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
سازماندهی و نظم براساس معیارهای واقعی شهری و برنامه ریزی های مالی 
و انضباطی است.  سید مهدی ساداتی در دیدار با اصغر پارسا در خصوص 
پیشبرد پروژه های عمرانی، فعالیت های احداثی و افزایش در آمد ها بیان کرد: 
در شرایط سخت کنونی اقتصادی، صبوری مردم کار را شیرین می کند که ما 
را کمک می کنند تا امور را پیش ببریم. از این روی بر شهرداران واجب است 
تا برای برداشتن مشکالت پیش روی و چالش های موجود نیاز به هماهنگی 
و همسوئی دستگاه ها برای اتمام یا احداث پروژه ها بازبینی کنند تا بتوانند 

خدمات موثری به ساکنان شهر ارائه کنند.
درباره جذب  برداری  بهره  در خصوص  دیگر  مثالی  در  دولت  عالی  نماینده 
گردشگر و درآمد زایی برای شهرداری برای تخصیص به پروژه ها، مرمت و 
بازسازی و بهسازی شهرستان را راهکاری مناسب دانست و افزود: شهر رباط 
کریم می تواند وضعیت بهتری را از حیث شهری داشته باشد، اما شهرداری ها 
به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیازمند حمایت و مشارکت بخش خصوصی و 

مردم برای اداره شهر هستند.
وی در ادامه افزود: برای کسب سرمایه و جذب گردشگر برای بروز توانمندی 
و پتانسیل های شهرستان باید عالوه بر توجه به بحث مذکور، توجه به بافت 
تاریخی و هویتی با هماهنگی و همراهی ادارات متولی مدنظر قرار گیرد تا با 
توجه به خاص بودن منطقه، بحث تاریخی و معنوی مردمان دیار کهن مورد 

عنایت بیشتری قرار گیرد. 
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رسانی  اطالع  و  روابط عمومی  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت با اشاه به برگزاری جلسات 
استانی قرارگاه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، 
به تشریح گزارش های آخرین نشست این 

قرارگاه پرداخت.
کیانوش جهانپور، اظهار داشت: لزوم توزیع 
کنترل شده داروهای وارداتی و تولید داخل 
انحصاری، رفع موضوع تعیین سقف پرداخت 
تعیین  ضرورت  و  دولتی  های  داروخانه  در 
سال ۹۶  نشده  انجام  مالی  تعهدات  تکلیف 
دانشگاه ها بابت پرداخت از طریق اوراق ارائه 
شده از طرف بیمه ها بخشی از گزارشات و 

موارد مطرح شده در این جلسه بود.
وی افزود: بنا شد سه دانشگاه علوم پزشکی 
برای  فوری  و  ویژه  موارد  در  تهران  استان 
شرکت  تخلفات  گزارشات  به  رسیدگی 
دانشگاه  نظارتی  حوزه  از  فارغ  پخش  های 
راسا اقدام و نتیجه را به سازمان غذا و دارو 
تفکیک  موضوع  همچنین  کنند.  منعکس 
از  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  های  حساب 
و  ها  بیمارستان  در  درمانی  خدمات  سایر 
سازمان  های  پرداخت  میزان  و  ها  دانشگاه 
های بیمه گر در این حساب ها پیگیری می 
امور مالی دانشگاه ها در هر  بنابراین  شود، 
در  را  گزارشات خود  استان،  قرارگاه  جلسه 

این زمینه ارائه خواهند کرد.
رسانی  اطالع  و  روابط عمومی  مرکز  رئیس 

انحصار  رفع  جهت  افزود:  بهداشت،  وزارت 
پیشنهاد  شرکت،  یک  توسط  دارو  توزیع 
شد که داروهای انحصاری توسط دو یا سه 
شرکت پخش توزیع شوند. همچنین نظارت 
بیشتر سازمان های بیمه گر بر نحوه عرضه 
فاکتورهای خونی و داروهای خاص از طریق 
سامانه TTAC و با ثبت UID انجام خواهد 

شد.
و  یکپارچه  به  توجه  با  یادآور شد:  جهانپور 
استانداردسازی اطالعات مربوط به تجهیزات 
قیمت  کنترل  و   imed سایت  در  پزشکی 
گذاری از سوی اداره کل تجهیزات، رایزنی 
الزم با شورای عالی بیمه به نحوی انجام شود 
که مالک تعهد سازمان های بیمه گر صرفا 

سایت مذکور باشد.

پیگیری تفکیک حساب های دارویی و 
تجهیزات پزشکی بیمارستان ها

ترامپ: الاقل زنگ بزنین فوت کنین!

انگلیسی  شرکت  یک 
مجموعه  دارد  قصد 
حامل  های  تونل  از  ای 
که  بسازد  مغناطیس 
باال  سرعتی  با  را  کاالها 
این  برسانند.  مقصد  به 
سیستم می تواند تنها در 
میلیون   ۶۰۰ سال  یک 

بسته را در لندن جابه جا کند.
به نقل از دیلی میل، یک شرکت حمل و 
نقل انگلیسی قرار است شبکه ای از تونل 
های زیرزمینی احداث کند تا ساالنه فقط 
در لندن بیش از ۶۰۰ میلیون بسته را به 

مقصد برساند.
سال  در  لندن  در   Magway شرکت 
از  یکی  کروز،  روپرت  توسط    ۲۰۱۷
ماسک  الون  هایپرلوپ  پروژه  مهندسان 

کارشناس  دیویس یک  فیل  و 
تجاری تاسیس شده است.

۷۲ هزار واگن که چهار بسته 
در آنها قرار دارد در یک مسیر 
ای  مجموعه  در  مغناطیسی 
کنند.  می  حرکت  ها  تونل  از 
صورتی  در  مغناطیس  نیروی 
که با شارژ الکتریک باردار شده 
باشد، کالسکه ها را به سمت جلو می راند.

توانند  می  فروشان  ترتیب خرده  این  به 
به شیوه ای ارزان و سریع کاالهایشان را 
توزیع کنند. چنین سیستمی طی ۳ سال 
راه اندازی می شود. این شرکت تاکنون 
آوری  جمع  سرمایه  پوند  میلیون   ۱.۵
 Innovate UK کرده و همچنین بنیاد
آن  به  پوندی  هزار   ۶۵۰ ای  بودجه  نیز 

اعطا کرده است. 

تونل های زیرزمینی در لندن
 پستچی می شوند
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سازمان اینترپل قصد دارد به شرکت های تهیه 
کننده اینترنت، توسعه دهندگان اپلیکیشن ها 
و سازندگان دستگاه ها فشار وارد کند تا روند 
را  کاالها  و  ها  سرویس  محاورات،  رمزگذاری 

کاهش دهند.
الملل  بین  پلیس  سازمان  رویترز،  از  نقل  به 
رمزگذاری  گسترش  دارد  تصمیم  )اینترپل( 
سرویس ها و کاالها را محکوم کند. سه منبع 
آگاه به این امر اعالم کرده اند اینترپل معتقد 
جنسی  آزار  گسترش  روند  به  روند  این  است 

کودکان کمک می کند.
این  اینترپل در مقر کنفرانس  از مقامات  یکی 
سازمان در فرانسه اعالم کرد نسخه ای از یک 
بیانیه برای حل این مشکل از  FBI آمریکا ارائه 
شده و بدون رای گیری رسمی از نمایندگان ۶۰ 

کشور  عضو این سازمان منتشر می شود.
است  ای  برنامه  تاکید  حقیقت  در  بیانیه  این 
که ماه گذشته مقامات بلندپایه پلیس آمریکا، 
نامه  این  در  کردند.  ارائه  استرالیا  انگلیس، 
حقوق   به  متجاوزان  دستگیری  مشکالت  به 
بازکردن  از  کودکان اشاره دارد زیرا شرکت ها 
رسمی  نامه  اجازه  بدون  کاربران  محاورات 

خودداری می کنند.
تهیه  است:  آمده  حل  بیانیه  نویس  پیش  در 

دهندگان  توسعه  اینترنت،  سرویس  کنندگان 
اپلیکیشن و تولید کنندگان دستگاه ها مشغول 
شده  رمزگذاری  خدمات  و  محصوالت  تولید 
هستند که به طور موثر سواستفاده از کودکان 

در پلتفرم هایشان را مخفی می کند.
شرکت های فناوری باید مکانیسمی در طراحی 
شده  رمزگذاری  های  سرویس  و  محصوالت 
خود به کار گیرند که دولت ها با مراجع قانونی 
قابل  فرمتی  در  اطالعات  به  بتوانند  متناسب 

خوانش و استفاده دسترسی یابند.
اینترپل در این زمینه به هیچ سوالی پاسخ نداده 

است.
البته به نوشته رویترز  این امر احتماال دلیلی 
برای برخی کشورها فراهم می کند تا قانون ها 
یا مقرراتی را علیه فرایند رمزگذاری غیر قابل 
از  شکست وضع کنند و در حقیقت نشانه ای 
فشارهای دولت آمریکا برای کاهش رمزگذاری 

در گوگل و اپل است.
سازمان پلیس بین الملل به کشورها کمک می 
کند تا مظنونین جنایات را در خارج از  منطقه 
تحت صالحیتشان دستگیر کنند.  البته بیانیه 
جدید لزوم اجرایی یک قانون را ندارد بلکه هدف 
آن ایجاد فشار بیشتر بر تهیه کنندگان فناوری 

در جهت کاهش رمزگذاری محاورات است.

فشار اینترپل به توسعه دهندگان 
اپلیکیشن برای کاهش رمزگذاری

فناوری

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

عکس نوشت

۳۸ درصد هزینه سالمت مردم صرف دارو می شودسالمت
حال  در  گفت:  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
حاضر ۳۸ درصد هزینه های پرداختی مردم 

بابت سالمت، صرف دارو می شود.
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  حریرچی،  ایرج   
افزود:  ایران،  انتقال خون  سازمان  مدیرعامل 
چهارگانه ای  اهداف  دنیا  سالمت  نظام های 
هر  مانند  نیز  خون  انتقال  سازمان  که  دارند 
اهداف  این  باید  نظام سالمت  اجزای  از  یک 
را دنبال کند. هدف اول نظام های سالمت به 
دست آوردن سالمت در دوران حیات است. 
طی ۴۰ سال گذشته، ربع قرن به سن امید به 

زندگی ایرانی ها افزوده شده است.
وی با بیان اینکه البته میزان امید به زندگی 
به  امید  میزان  از  سال   ۱۰ ها  ایرانی  سالم 
زندگی کلی عقب تر است، ادامه داد: هدف دوم 
نظام های سالمت محافظت مالی از مردم در 
در  بیماری هاست.  از  ناشی  مخاطرات  مقابل 
است  گران  بیماری ها  درمان  دنیا  همه جای 
بررسی  نظام های سالمت  اساس  بر همین  و 
مالی  محافظت  مردم  از  چگونه  که  می کنند 

کنند تا بیماران دچار هزینه های کمرشکن و 
فقرزای سالمت نشوند.

حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو تا حدود 
 ۱۷ مردم  جیب  از  پرداخت  پیش  سال   ۱۵
است  حالی  در  این  گفت:  است،  بوده  درصد 
رسیده  درصد   ۳۸ به  میزان  این  اکنون  که 
است. این موضوع به معنای آن است که مردم 
از هزینه های دیگر زندگی زده اند و آن را به 
دارو اختصاص داده اند. در سال ۹۱ داروهای 
اما در این  با مشکل تهیه می شد،  کموتراپی 
تامین  نسخه ها  و  نداشتیم  کمبودی  زمینه 
می شدند. اما در مقابل با کمبود ویتامین های 
آ، دی و قطره آهن در مراکز بهداشتی مواجه 
بودیم، به طوری که ۵۰ درصد مراکز بهداشت 
این ویتامین ها را نداشتند. دلیل این موضوع 
معقول  کموتراپی  داروهای  سود  که  بود  این 
اما  بودند،  آن  تامین  پیگیر  شرکت ها  و  بود 
کسی به سمت تولید داروهای ارزان نمی رفت. 
و  کنیم  توجه  مسایل  این  به  باید  بنابراین 

استانداردهایمان را به درستی تعیین کنیم.

سالمت  نظام های  سوم  هدف  داد:  ادامه  وی 
نیازهای  به  پاسخ  و  بحث رضایتمندی مردم 
بسنجیم  باید  آنهاست.  درمانی  و  بهداشتی 
می کنند  مراجعه  ما  سیستم  به  که  کسانی 
چقدر از خدماتی که دریافت می کنند راضی 
هستند. در عین حال هدف چهارم نظام های 

اقدامات  از  سالمت بحث کارآیی است؛ یکی 
خوب اخیر در سازمان انتقال خون این است 
تجهیزات  از  تا  بسته  قرارداد  با شرکت ها  که 
آنها استفاده کند و دیگر دستگاه های جدید 
خریداری نکند. در عین حال بعد از همه این 
موارد باید بحث عدالت را هم در نظر بگیریم.

ژن  ویرایش  ابزار  از  پژوهشگران 
در  گردن  سرطان  درمان  برای 
استفاده  آزمایشگاهی  موش های 
کردند و موفقیت ۱۰۰ درصدی را 

به دست آورند.
فناوری  استرالیایی  پژوهشگران 
جدیدی ارائه کردند که با استفاده 
موش های  در  را  سرطان  آن،  از 
آنها  کردند.  درمان  آزمایشگاهی 
امیدوارند که این فناوری را بتوان 

روی انسان نیز به کار برد.
دانشگاه  از  تحقیقاتی  گروه  این 
اصالح  فناوری  از  گیریفیت 
بیماری   این  درمان  برای  ژن 
مک میالن  نیگل  کردند.  استفاده 
می گوید:  پروژه  این  محققان  از 
این اولین باری است که سرطان 
فناوری  این  از  استفاده  با  گردن 

درمان می شود.
این گروه تحقیقاتی از ابزار اصالح 
ژن موسوم به کریسپر کاس ناین 

استفاده   )CRISPR-Cas۹(
کردند و با این ابزار تومور سرطان 
گردن را در موش ها با استفاده از 

نوعی نانوذرات درمان کردند.
کریسپر کاس ناین را می توان برای 
دی ان ای  رشته  از  بخشی  بریدن 
می گوید:  کرد.مک میالن  استفاده 
این نانوذرات به دنبال ژن مربوط 
گردن  سرطان  بروز  عامل  به 
می شدد و آنها را اصالح می کند. 
رشته  از  تکه ای  کار  این  برای 
دی ان ای را به ساختار وراثتی بدن 
محققان  اعتقاد  می کند.به  اضافه 
این پروژه، این کار شبیه به اضافه 
به یک عبارت  کردن چند حرف 
امالیی  غلط  که  عبارتی  است، 
موجب  ژن ها  برخی  وجود  دارد. 
بنابراین  می شود؛  سرطان  بروز 
معنای  به  ژن ها  این  اصالح 

جلوگیری از سرطان است.
این روش  با  تحقیقاتی  این گروه 

 ۱۰۰ نگه  داشتن  زنده  به  موفق 
آزمایشگاهی  موش های  درصد 
شدند و هیچ توموری در بدن آن ها 
دیده نشد. به اعتقاد پژوهشگران، 
این روش را می توان برای درمان 
انواع سرطان های دیگر نیز به کار 

برد.
روی  حاضر  حال  در  فناوری  این 
موش های آزمایشگاهی با موفقیت 
آن  موفقیت  هنوز  اما  شد  انجام 
با  است.  نشده  ثابت  انسان  برای 
می گویند  پژوهشگران  حال  این 
پروژه  این  روی  کار  حال  در  که 
هستند تا آن را برای انجام روی 
اعتقاد آنها  انسان آماده کنند. به 
بالینی  آزمون  برای  فناوری  این 
روی انسان تا ۵ سال دیگر آماده 

خواهد شد.
آنها امیدوارند تا ۵ سال آینده این 
روی  بالینی  آزمون  برای  فناوری 

انسان آماده شود.

استفاده از ابزار ویرایش ژن برای
نوشتار درمان سرطان گردن در موش ها

اشاره  با  سنتی  طب  متخصص  یک 
مصرف  از  پاییز  فصل  در  اینکه  به 
پرهیز  دارند  سرد  طبع  که  غذاهایی 
دمنوش  مصرف  گفت:   ، شود 
دارچین و آویشن برای پیشگیری از 

سرماخوردگی توصیه می شود.
غذاهایی  مصرف  مورد  در  اکبری،   
که در فصل پاییز برای پیشگیری از 
گفت:  است  ضروری  سرماخوردگی 
است  طوری  شرایط  سرما  فصل  در 
که بر اساس طب سنتی ، طبع سودا 
خیلی زیاد است به همین دلیل باید از 
مصرف سردی ها و هر چیزی که سرد 

و خشک است پرهیز شود.
باید  باشد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
غذاهایی که طبع گرم دارند استفاده 
شود افزود: مصرف چای دارچین یکی 
از دمنوش های مفید است که هم در 
از  جلوگیری  برای  هم  و  فصل سرما 
البته  می شود  توصیه  سرماخوردگی 
شود  ریخته  چای  در  دارچین  نباید 
همراه  دارچین  کرده  دم  باید  بلکه 
ساعت  نیم  ناشتا  صبح  عسل  با 

از  پیشگیری  برای  صبحانه  از  قبل 
سرماخوردگی مصرف شود.

اظهار  سنتی  طی  متخصص  این 
های  کرده  دم  همچنین  داشت: 
نیز  آویشن  و  ختمی  مانند  دیگری 
کرده  دم  البته  که  می شود  توصیه 
آویشن خودش یک نوع آنتی بیوتیک 
 ، روز  کامل ۵  دوره  در  باید  و  است 
اما  روز مصرف شود  یا ۱۴  و  روز   ۷
دوبار  با  افراد  از  برخی  متاسفانه 

به  می گذارند  کنار  را  آن  خوردن 
جلوگیری  برای  آن  اثر  دلیل  همین 
نمی شود  مشاهده  سرماخوردگی  از 
در حالی که باید دوره کامل آن طی 

شود.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از عدس 
در فصل سرما توصیه نمی شود گفت: 
اگر فردی بخواهد عدس استفاده کند 
حتما در کنار آن گلپر و یا یک گرمی 

مصرف شود.

مصرف دمنوش دارچین و آویشن برای پیشگیری 
از سرماخوردگی نوشتار

مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور اوضاع مساعدی ندارددرمان
بیماری  از  پیشگیری  ملی  کمیته  رئیس 
در  ها  بیوتیک  آنتی  مصرف  گفت:  ایدز، 

کشور، اوضاع مساعدی ندارد.
مینو محرز، در نشست خبری که در محل 
اشاره  با  برگزار شد،  بهداشت  وزارت  ستاد 
به نقش مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها در 
کنترل بیماری ها، اظهار داشت: از آنجا که 
مصرف ناصحیح این دارو رواج پیدا کرده، 
وزرای بهداشت به سازمان بهداشت جهانی 
آنتی بیوتیک ها  مصرف  که  داده اند  تعهد 
که  چرا  کنند،  کنترل  جدی  شکل  به  را 
مصرف غلط آنتی بیوتیک ها حتی می تواند 

بر سالمت نسل آینده نیز اثرگذار باشد.
تاریخ  موزه  در  جمله ای  به  اشاره  با  وی 
پزشکی مبنی بر این که دارو اگر کم نباشد، 
جلوی  باید  پس  کرد:  تصریح  نیست،  غذا 
را  دارو  خودسرانه  مصرف  و  خوددرمانی 
بگیریم. البته در این زمینه نمی توانیم تنها 
مردم را مقصر بدانیم؛ چرا که داروخانه ها نیز 
طبق درخواست مشتری اقدام به ارائه دارو 
به او می کنند که این روند بسیار غلطی بوده 
و امیدوارم با اجرایی شدن نسخه الکترونیک 

سالمت، این قبیل تخلفات را شاهد نباشیم.
رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری ایدز 
در ادامه با تاکید بر لزوم آموزش به کودکان 
از  نمی توان  البته  کرد:  اظهار  خانواده ها،  و 
نقش پزشکان هنگام تجویز آنتی بیوتیک ها 
طرح  از  پس  باید  پزشک  یک  بود.  غافل 
نتیجه  این  به  حداقل ۱۰ سوال تخصصی 
کند  تجویز  آنتی بیوتیک  باید  که  برسد 
مقدار  دارویی  شرکت های  امروزه  خیر.  یا 
زیادی پول خرج می کنند تا داروی جدید 
به بازار وارد شود. آنتی بیوتیک ها نیز هر ۱۰ 
الی ۱۵ سال یکبار ممکن است نوع جدیدی 
از آنها وارد بازار شود. پس همین موضوع 
بر اهمیت وجود گایدالین هایی برای مصرف 

صحیح آنتی بیوتیک را نشان می دهد.
خاورمیانه  در  اکنون  اینکه  بیان  با  محرز 
بیماری های  برای  خطرناکی  اوضاع 
جز  به  داد:  ادامه  است،  حاکم  عفونی 
کنترل  نقش  به  باید  نسخه نویسی صحیح 
میزان آنتی بیوتیک موجود در مواد غذایی 
در  دانست.  مهم  را  آنها  و  کرد  اشاره  نیز 
حال حاضر کشور ما نیز در زمینه  مصرف 

بروز  به  منجر  که  آنتی بیوتیک  خودسرانه 
مقاومت میکروبی می شود، اوضاع مساعدی 

ندارد.
بیماری  از  پیشگیری  ملی  کمیته  رئیس 
واکسن  مصرف  فواید  بر  تاکید  با  ایدز، 
HPV، گفت: در کشور معموال نوع ۶ و ۱۱ 

این ویروس رواج دارد که نمی تواند منجر 
توجه  با  اما  شود،  رحمی  سرطان های  به 
ایجاد  تناسلی  ناحیه  در  می تواند  اینکه  به 
تبخال یا زگیل کند، می تواند به مشکالت 
منجر  خانواده ها  در  طالق  مانند  دیگری 

شود.
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