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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد رسیدگی به 
وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر :

رأفت اسالمی مبنا باشد
مسئوالن باید تفکر بسیجی را 

در خود احیا کنند
فرمانــده ســپاه تهــران گفــت: مســئولین بایــد بداننــد بــرای 
ــر  ــدا خــود تفک ــد ابت ــه نســل جدی ــام شــهدا ب ــال پی انتق

ــا و .... بســیجی داشــته و ایــن تفکــر را در خــود احی
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راه آهن رشت-آستارا با همکاری 
آذربایجان تکمیل می شود
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حمایت شهرداری از شرکت های 
4دانش بنیان در فضای رقابتی

دکتر محسنی بندپی :

باید اشتغال، تثبیت و نوآوری 
در کشور افزایش یابد

ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم 
زیارت برای تحقق اهداف 

معرفتی و ملی
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شوک قیمت بنزین ثبات بازار ارز 
را متاثر می کند
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اختصاص ۳۸۰ میلیارد تومان
 از سوی بنیاد مستضعفان به 

مسکن معلوالن

4

ورزشی 6

بهترین  تا  می کنیم  تالش  و  می جنگیم 
باشیم

ــرای  ــرد ب ــد ک ــران تاکی ــال ای ــی والیب ــم مل ــرمربی تی س
بهتریــن شــدن بایــد تــاش کننــد.دور جدیــد اردوی 
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مسقط پایتخت عمان این روزها مقصد 
تعدادی از مقامات عربی به ویژه سعودی 
توجه  مسأله  این  که  شده  اماراتی  و 
تحلیل گران را در خصوص تاش برای 
پایان دادن به جنگ یمن به خود جلب 

کرده است.
کشور عمان این روزها تبدیل به محل 
رفت و آمد مقامات عربی به ویژه مقامات 
کشورهای عربستان و امارات شده است. 
آمدهای  و  رفت  این  میرسد  نظر  به 

دیپلماتیک بیشتر از آنکه جنبه تقویت 
روابط دو جانبه داشته باشد در راستای 
پایان  و  یمن  بحران  حل  برای  تاش 
می  این کشور صورت  در  دادن جنگ 
گیرد.درهمین راستا، سفر شیخ طحنون 
ملی  امنیت  مشاور  نهیان،  آل  زاید  بن 
توجه  عمان  نشین  سلطان  به  امارات 
با  به ویژه  را  امور  ناظران  و  تحلیلگران 
توجه به تحوالت منطقه به خود مشغول 
طور  به  دوشنبه  روز  وی  است.  کرده 

به سلطان نشین عمان رفت و  سرزده 
با سلطان بن محمد النعمانی وزیر دفتر 
های  رسانه  کرد.  دیدار  عمان  سلطان 
با  را مرتبط  این سفر  اماراتی و عمانی 
پروتکل های میان دو کشور دانستند اما 
سفر این مسئول امنیتی برجسته در این 
شرایط همزمان با بحث حل بحران یمن 

صورت می گیرد.
این  توجه داشت که  نکته  این  به  باید 
بن  خالد  سفر  از  پس  روز  چند  سفر 

به  عربستان  دفاع  وزیر  معاون  سلمان 
که  آنکه  و جالب  دهد  رخ می  مسقط 
سلطان  با  و سعودی  اماراتی  مسئوالن 
سلطان  دفتر  وزیر  النعمانی  محمد  بن 
این دو  عمان دیدار کردند. تحلیلگران 
سفر را به رایزنی های احتمالی مربوط 
به بحران یمن ربط می دهند به ویژه 
که سفیر سعودی در یمن هم، خالد بن 
همراهی  مسقط  به  سفر  در  را  سلمان 

کرد.

عمان؛مقصد دیپلماتهای اماراتی و سعودی

آمریکا در راهبرد قرن بیست و یکمی 
خود در صدد تسلط بر »نوهارتلند« در 
جهت کنترل »هارتلند علیا« و چیرگی 

بر چین از منظر ژئواستراتژیک است.
ریم لند   – هارتلند  تئوری  در  من   
به سه  را  بزرگ، هارتلند )قلب جهان( 
هارتلند  کرده ام.  تقسیم بندی  قسمت 
نو )خاورمیانه عربی(، نوهارتلند )فات 
این  )تبت(  علیا  هارتلند  و  ایران( 
تشکیل  را  جهان  قلب  از  قسمت  سه 
ایاالت متحده  این راستا،  می دهند. در 
آمریکا در راهبرد قرن بیست و یکمی 
خود در صدد تسلط بر »نوهارتلند« در 
جهت کنترل »هارتلند علیا« و چیرگی 

بر چین از منظر ژئواستراتژیک است.
از سوی مقابل ریم لند بزرگ وجود دارد 
جدید  استراتژیک  شرکای  آن  در  که 
ایاالت متحده آمریکا تعریف می شوند. 
کانادا،  از  عبارتند  جدید  شرکای  این 
لذا  کوبا.  و  استرالیا  ایران،  کره،  ژاپن، 
ریم لند   – هارتلند  تئوری،  این  طبق 
یک  و  هال  یک  برگیرنده  در  بزرگ 
مثلث است. محدوده این هال از خلیج 
فارس تا تنگه عدن و مثلث آن نیز در 
برگیرنده افغانستان، خلیج فارس تا شبه 
جزیره کره خواهد بود که هدف اصلی 
آن محاصره دو پایتخت، یعنی تهران و 

پکن است.
در این چارچوب الزم به یادآوری است: 
آنچه رقابت میان آمریکا با چین را برای 
جهان  آینده  نوین  نظم  به  شکل دهی 
تحلیل  راستا  این  در  می دهد،  شکل 
واسطه  به  رقابت  این  البته  می شود. 
تجربه ناشی از چندین برخورد در نظام 
که  بزرگ  قدرت های  میان  بین المللی 
منجر به جنگ های ویرانگر جهانی شده 
پیدا  عقایی تر  سویی  و  سمت  است، 
به جای جنگ آشکار و رو در  کرده و 
رو با هزینه های بسیار، به تقابل پنهان 
با انتقال هزینه ها به کشورهای پیرامونی 

شکل گرفته است.
در نتیجه در ارتباط با مسائل بین المللی 

گذار از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
که  شاهدیم  جهانی،  نوین  نظم  به 
باال  تنش  لبه  در  ایران  مانند  کشوری 
از  که  می گیرد  قرار  متحده  ایاالت  با 
آن به عنوان برگ امتیاز در یک بازی 
اتحادیه  و  نامتوازن میان آمریکا، چین 

اروپا استفاده می شود.
آمریکا  رقابت  که  است  جهت  این  در 
برای حفظ قدرت قرن بیستمی خود و 
انتقالش به قرن بیست و یکم با چین 
واقع  در  که  می گیرد  صورت  اروپا  و 
هزینه های زیادی را نیز به سایر ملت ها 
با  معنا  این  اهمیت  می کند.  تحمیل 
این دلیل است که به واسطه  چین به 
اهمیت فات ایران، تسلط بر نوهارتلند 
)فات ایران( برای آمریکا »اولیت« دارد 
این موضوع ضرورت ژئواستراتژیک  که 
متحده  ایاالت  »اولویت«  ژئوپلتیک  و 
لذا  است.  چین  با  مقابله  برای  آمریکا 
چارچوب  در  که  داشت  توجه  باید 
ایاالت  بزرگ،  ریم لند  هارتلند-  تئوری 
متحده آمریکا »اولیت« استراتژی خود 
استراتژی  »اولویت«  و  ایران  متوجه  را 

خود را متوجه چین کرده است.
دو  به  است  الزم  مقدمه  این  با  حال 
موضوع برجسته از لحاظ رسانه ای میان 
نخست  کرد.  توجه  نیز  و چین  آمریکا 
مداخله  دوم  و  تجاری  جنگ  موضوع 

آمریکایی ها در وقایع هنگ کنگ.
در زمینه نخست یعنی جنگ تجاری که 
است،  کرده  آغاز  علیه چین  بر  آمریکا 
آمریکا  اقتصاد  است:  یادآوری  به  الزم 
یک اقتصاد ملی نیست؛ بلکه اقتصادی 
آمریکا  ایاالت متحده  است.  بین المللی 
به عنوان میراث دار امپراتوری های جهان 
پیش از خود، به دنبال گسترش این امر 
اقتصادی  عقانیت  یک  چارچوب  در 
لذا  است.  سیاسی  قدرت  بر  متمرکز 
مناسب  فضای  ایجاد  با  می کند  تاش 
در این زمینه، گسترش اقتصاد خود را 
در یاخته های اقتصاد جهانی به گونه ای 
تزریق کند که آلودگی اقتصاد آمریکایی 

متوجه کل نظام بین المللی شده تا آنها 
را درگیر اقتصاد خود کند. در این رابطه 
شاهد بودیم که در سال 2008 میادی 
آمریکا دچار  ایاالت متحده  اقتصاد  که 
دیگر  کشورهای  شد،  شدید  بحران 
جهان از جمله چین، برای نجات اقتصاد 

آمریکا به میدان آمدند.
از این رو الزم است بر روی این نکته 
معنا،  این  واسطه  به  که  کرد  تاکید 
جنگ تجاری کنونی، اغلب جنگ با 
خویشتن برای اقتصادهایی است که 
میزان  به  آمریکا  اقتصاد  در  را  خود 
همین  در  کرده اند.  نزدیک  زیادی 
به  کردند  تاش  آمریکایی ها  راستا، 
مهندسی معکوس یا سناریوی بدیل 

زایباتسو متوسل شوند.
از  زیادی  شرکت های  زایباتسو،  در 
تا  کردند  تاش  مختلف  کشورهای 
و  کرده  مشارکت  آمریکا  اقتصاد  در 
به این ترتیب با نفوذ در اقتصاد این 
کشور، اقتصاد آمریکا را در بزنگاه های 
تاریخی تحت کنترل بگیرند. این در 
حالی است که آمریکایی ها به سرعت 
آنچنان  موضوع،  این  از  استقبال  با 
سناریوی  در  را  دیگر  اقتصادهای 
زایباتسو به خود مشغول داشتند که 
اکنون اقتصادهایی که در پی نفوذ به 
آمریکا از درون بودند، به نوعی در آن 
چین  من  باور  به  شده اند.  محبوس 
نیز درگیر همین معنا بوده و جنگ 
تجاری کنونی را می توان از این منظر 

مورد تحلیل قرار داد.
تحوالت  خصوص  در  دیگر  سوی  از 
متحده  ایاالت  دخالت  و  هنگ کنگ 
در ناآرامی های این منطقه که جزئی 
می شود،  محسوب  چین  خاک  از 
ایاالت  کرد:  خاطرنشان  می توان 
در  نفوذ  دنبال  به  آمریکا  متحده 
آنها  است.  شرقی  جنوب  آسیای 
بتوانند  که  هستند  عاقه مند  بسیار 
نیمه  از  خاورمیانه  در  که  همانگونه 
حضور  یکم  و  بیست  قرن  نخست 

گوناگونی  بهانه های  به  کردند،  پیدا 
مهاجرت  و  امنیت  تضمین  از جمله 
و  تروریستی   بنیادگرای  گروه های 
جهت،  این  در  مثبت  فضای  ایجاد 
حضور جدی تری در آسیای شرقی را 

از خود به نمایش بگذارند.
توجه  مورد  است  الزم  نکته  این  لذا 
بر  اگرچه هنگ کنگ  بگیرد که  قرار 
از  جزئی  بین المللی  قواعد  اساس 
اما  می شود،  محسوب  چین  خاک 
باید مراقب باشد که اگر مردم  پکن 
این منطقه به دنبال تغییر این قاعده 
که  است  آنگاه  باشند،  بین المللی 
آمریکا طبق نظریاتی که امثال مورلی 
و دوفرانسین در تاریخ رنسانس غرب 
از  دفاع  کتاب  در  و  کرده  مطرح 
آزادی در برابر ستمگران آن را مورد 
تاکید قرار می دهند، به فوریت تاش 
خواهد کرد تا در ارتباط با هنگ کنگ 
جانبدارانه  و  مداخله جویانه  مواضعی 
اتخاذ کرده و به این ترتیب زمینه های 
ایجاد فضای تقابلی میان هنگ کنگ 

و پکن را گسترش دهد.
الیحه  علیه  بر  که  تظاهراتی 
در  میادی  جاری  سال  در  استرداد 
حاوی  گرفت،  صورت  هنگ کنگ 
نوعی جهت گیری از هر دوسو بود که 
منجر به گسترش این تظاهرات و در 
نهایت فرصتی مطلوب برای اقدامات 
آمریکا  متحده  ایاالت  مداخله جویانه 
نخبگان  است  الزم  رو  این  از  شد. 
این  به  چینی در کنش خود نسبت 
تا  کنند  عمل  گونه ای  به  چالش 
مسئله هنگ کنگ برای آنها تبدیل به 
تهدید فراگیر نشود؛ زیرا به هر تقدیر 
ایجاد  پی  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
فضای اصطکاک کامل با پکن نیست، 
بلکه تاش دارد از اهرم ها و بهانه های 
الزم جهت محدودسازی قدرت چین 

بهره برداری کند.
روابط  استاد  مطهرنیا-  مهدی 

بین الملل و آینده پژوه سیاسی

 هنگ کنگ؛ بهانه تازه آمریکا برای مقابله با قدرت چین

 فرهاد دژپسند :

 پیروز حناچی :

آخرین جلسه کمیته مشترک برجام در سال 20۱۹ در حالی برگزار شد که پیش از 
آغاز آن رسانه ها و برخی دیپلمات های غربی جنگ روانی گسترده ای را در رابطه 

با استفاده از مکانیسم ماشه به راه انداخته بودند.
کشورهای  نمایندگان  میزبان  حالی  در  آذر   ۱۵ دیروز  اتریش،  پایتخت  وین، 
باقی مانده در توافق هسته ای بود که جمهوری اسامی ایران اعام کرده در صورت 
ادامه بدعهدی طرف های مقابل اوایل ماه ژانویه، بار دیگر از تعهدات برجامی خود 

خواهد کاست.
عاوه بر آن روز پنجشنبه پنجم دسامبر و در آستانه برگزاری نشست کمیسیون 
آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  نمایندگان کشورهای  برجام در وین،  بر  ناظر  مشترک 
ایران را متهم به تولید موشک های بالستیک با ظرفیت حمل کاهک های هسته ای 

کردند.
نمایندگان این سه کشور اروپایی در نامه ای خطاب به سازمان ملل که روز پنجشنبه 
پنجم دسامبر ارسال شده، ناخشنودی خود را از فعالیت های موشکی ایران ابراز 
کردند اما محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران این ادعای 

کشورهای اروپایی را خطا ارزیابی کرده و تکذیب نمود.
محمد جواد ظریف با انتشار توئیتی، به نامه اتهام آمیز تروئیکای اروپایی به سازمان 
ملل در مورد ایران واکنش نشان داد و این نامه را اقدامی باطل و از روی استیصال 

برای الپوشانی بی کفایتی این کشورها در اجرای تعهدات برجامی شان دانست.
ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: جدیدترین نامه تروئیکای اروپایی به دبیرکل 
سازمان ملل درمورد موشک های )ایران(،  اقدامی باطل و از روی استیصال است 
را  برجام  تعهدات شان ذیل  ترین  اجرای حداقلی  در  را  کفایتی خودشان  بی  تا 

الپوشانی کنند.
اما روز گذشته »میخائیل اولیانوف« نمانیده روسیه در مجامع بین المللی که در 
نشست امروز برجام در وین حاضر بود بعد از پایان این نشست در پیامی در توئیتر 
اعام کرد: آخرین نشست کمیته مشترک برجام در سال 20۱۹ ثابت کرد که با 
وجود تمام مشکات و اختافاتی که وجود دارد تمامی طرف ها در حمایت و تعهد 
امروز  از نشست  این مهمترین نتیجه ای بود که  به برجام کاما متحد هستند. 

حاصل شد. 
باقی مانده توافق هسته ای در  به نوشته رسانه های خارجی، روز گذشته اعضای 
چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل 
سیاسی از ایران خواستند که به تعهدات هسته ای خود بازگردد و به آن پایبند بماند.

مکانیسم ماشه شاید وقتی دیگر
این نشست روز جمعه ۱۵ آذر ماه با حضور نمایندگان گروه ۱+۴ شامل آلمان، 
فرانسه، روسیه، چین و انگلیس، به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمید، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی برگزار  شد که ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانسه، ششم آذر ماه به ایران هشدار داده بود پاریس به طور جدی در 
حال بررسی استفاده از »مکانیسم ماشه« در توافق هسته ای موسوم به برجام است.

بر اساس »مکانیسم ماشه« که در بند ۳۷ برجام آمده در صورت اختاف و نقض 
می شود.  تشکیل  مشترک  کمیسیون  امضاکنندگان،  توسط  توافق  این  پایبندی 
چنانچه در این کمیسیون اختاف حل و فصل نشود، موضوع به شورای امنیت 

سازمان ملل ارجاع خواهد شد.

در آخرین جلسه کمیته مشترک برجام چه گذشت

اظهارات رئیس جمهور فرانسه درباره لزوم گسترش روابط با روسیه در شرایطی که 
ماکرون از سوی رهبران غربی مورد هجمه قرار گرفته، حاوی پیام های مهمی است.

در حالیکه بطور سنتی روسیه و ناتو یکدیگر را دشمن خود می دانند و روس ها 
»گسترش ناتو به شرق« را به عنوان یک تهدید جدی تلقی کرده و پیمان آتانتیک 
شمالی نیز تحرکات روسیه در اروپای شرقی را تهدیدی جدی تلقی می کند »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در اجاسی که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس 
ناتو برگزار شده از لزوم افزایش روابط با مسکو سخن گفته و روسیه را یک همسایه 

و شریک می خواند. 
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه اجاس ناتو در لندن با بیان اینکه روسیه یک شریک 
برای حل مسائل بین المللی است گفت: ما باید برای تقویت منافع مشترک تاش 

کنیم.
ماکرون که این روزها به دلیل اظهار نظر خود درباره ناتو مورد غضب رهبران غربی 
قرار گرفته در ادامه گفت: این مهم است که برای حل مسائل بین المللی رابطه با 
دارد که  و روسیه( وجود  ما )غرب  نظرهایی میان  اختاف  را حفظ کنیم.  روسیه 
موجب جدا شدن غرب از روسیه شده است. روسیه یک همسایه و شریک در حل 
چندین مسئله بین المللی بوده است. باید جو منافع مشترک را تقویت کرد. انجام 
این کار از آن رو الزم است که ما به یک ساختار که من آن را بنای جدید اعتماد و 

امنیت می خوانم، برسیم.
ماکرون پاسخ انتقادها را داد

یکی از دالیلی که می توان گفت ماکرون به خاطر آن از لزوم دوستی با روسیه سخن 
گفته، واکنش وی به هجمه ای است که در طول دو هفته اخیر به دلیل اظهارا نظر 

در خصوص مرگ مغزی ناتو، با آن روبرو بوده است. 
ماکرون در مصاحبه با اکونومیست از »مرگ مغزی« ناتو سخن گفته و با اشاره به 
عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه به طور مشخص از ناهماهنگی بین واشنگتن 

و متحدان اروپایی آمریکا انتقاد کرده بود.
این اظهارات ماکرون با واکنش تند رهبران و مقامات بلند پایه آمریکا، آلمان، ترکیه 
و ... مواجه شد اما رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بر موضع خود در این خصوص 

تاکید کرد.
فرانسه به طور سنتی موضعی محتاطانه در قبال ناتو دارد. این کشور با وجود اینکه 
یکی از بنیانگذاران سازمان پیمان آتانتیک شمالی است از سال ۱۹۶۶ تا 200۹ در 

برنامه ریزی راهبردی ناتو در زمینه مسائل نظامی شرکت نداشت.
شده  آمریکا  ناراحتی  موجب  همه  از  بیش  ماکرون،  گیری  موضع  و  اظهارات  این 
بطوریکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، در چند نوبت به شدت از ماکرون 
میان  آمده  بوجود  شکاف  شدن  بیشتر  برای  شد  دلیلی  امر  همین  و  کرد  انتقاد 

واشنگتن و پاریس. 
ترامپ در انتقاد از ماکرون حتی به این موضوع نیز اشاره کرد که احتمال خروج 

فرانسه از ناتو وجود دارد. 
این احتمال وجود دارد که ماکرون برای ترساندن بلوک غرب از نزدیک شدن فرانسه 
شاید  دیگر  عبارت  به  باشد.  گفته  با مسکو سخن  دوستی  لزوم  درباره  روسیه،  به 
ماکرون برای جلوگیری از شدت گرفتن انتقادها از فرانسه در خصوص لزوم نزدیک 

شدن به مسکو سخن گفته باشد. 

 آیا غرب فرانسه را به آغوش روسیه ُهل می دهد؟



سیاسی
خبر

اعالم می کنیم امروز در دفاع از 
کشور به خودکفایی رسیده ایم

رئیس ستاد کل گفت: امروز در دفاع از کشور به خودکفائی کامل رسیده 
ایم و این دستاوردها ایجاد یک اقتدار و بازدارندگی کارآمد و امنیت و دفاع 

پایدار برای کشور و ملت سربلند ایران را رقم زده است.
حضور  با  مسلح  نیروهای  با  ارتباط  مدیریت  هوشمند  سامانه  نخستین   
سردارسرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیرسرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع 

رونمایی شد.
سرلشکر باقری همچنین در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی 
وزارت دفاع در عرصه های  تبریک موفقیت های  با  سازمان صنایع دفاع 
مختلف و متنوع دفاعی با تکیه بر ظرفیت های بومی گفت: امروز می توانیم 
این  و  ایم  رسیده  کامل  خودکفائی  به  کشور  از  دفاع  در  که  کنیم  اعالم 
دستاوردها ایجاد یک اقتدار و بازدارندگی کارآمد و امنیت و دفاع پایدار برای 

کشور و ملت سربلند ایران را رقم زده است.
سرلشکر باقری با اشاره به سرعت و پیشرفت بسیار مناسب تولیدات وزارت 
دفاع در دوره جدید این وزارتخانه افزود: بحمدهلل در دو سال اخیر این رشد 
و تکامل، از سرعت باالیی برخوردار بوده و به صورت چشمگیری توانسته 

است بخش اعظم نیازمندی های دفاعی کشور  را تامین کند.
وی افزود: آنچه در این صحنه حائز اهمیت بوده و موضوع مهم تلقی می 
شود، این است که همه این تولیدات بر اساس یک الگوی مدون سالح و 
تجهیزات و با نظر تمامی خبرگان و فرماندهان نیروهای مسلح تهیه و نقشه 
های راه  عمیق و فکر شده نیز  کار را از ابتدا تا انتها کامال ترسیم و همه گام 

ها مشخص و قابل قضاوت  است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بکارگیری شرکت های دانش بنیان داخلی 
در تولید تجهیزات دفاعی را راهبردی موثر و حرکتی ارزشمند دانست و 
گفت: استفاده مناسب از شرکت های دانش بنیان و ظرفیت دانشگاه های 
به خارج   وابستگی  و کاهش   موازی کاری  کشور موجب حذف هر گونه 

شده است.

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ارائه  گزارش  به  پاسخ  در  اسالمی  انقالب 
دبیر  شمخانی  علی  دریابان  سوی  از  شده 
قبل  چندی  که  ملی  امنیت  عالی  شورای 
پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان 
ایشان  خدمت  اخیر  حوادث  مصدومین  و 
پیشنهادهای  با  موافقت  شد، ضمن  تقدیم 
مطرح شده مقرر فرمودند: »... هرچه سریعتر 
انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر 
گروه با جهتی که به رافت اسالمی نزدیکتر 

است عمل شود.«
که  دستوری  اساس  بر  ارسالی  گزارش 
سوی  از  اخیر  رخدادهای  از  پس  بالفاصله 
رهبر معظم انقالب اسالمی به دبیر شورای 
عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه ها، 
همچنین  و  ناآرامیها  بروز  دالیل  و  عوامل 
و  جانباختگان  وضعیت  به  رسیدگی سریع 
ارائه  ابالغ گردید، تهیه و  آنان  خانواده های 
بر  که  شد  پیشنهاد  گزارش  این  شد.در 
اساس چارچوبهای قانونی موجود شهروندان 
عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در 
میانه  در  و  اخیر  اغتشاشهای  و  اعتراضات 
درگیریها جان باخته اند در »حکم شهید« 
تحت  آنان  خانواده های  و  شده  محسوب 
قرار  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  پوشش 

بگیرند .

در  که  قربانیانی  خصوص  در  همچنین 
جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان 
پرداخت  موضوع  داده اند  دست  از  را  خود 
دیه و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد 
قربانیان  از  دسته  آن  مورد  در  گردید. 
حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و 
در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته 

شده اند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت 
آنان، حساب خانواده های  و سوابق خانواده 
موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل 
مجرمانه نموده جدا شود و خانواده های آنان 

متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
نحوه ی  مورد  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
که  نیز  سوم  گروه  خانواده های  با  مواجهه 

»رافت  بر  امر  بوده اند  شرارت  به  مشکوک 
اسالمی« وتوجه به خانواده ها نمودند.

با توجه به دستور و تاکیدات حضرت آیت اهلل 
به  رسیدگی  کار  قبل  چندی  از  خامنه ای 
پرونده های تشکیل شده برای جانباختگان و 
مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استانها 

آغاز شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در 

مورد رسیدگی به وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث  اخیر :

خبر

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضا 

کارگروه زیارت تأکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم زیارت 
برای تحقق اهداف معرفتی و ملی

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضا کارگروه زیارت بر ضرورت 
اهداف معرفتی و ملی  برای تحقق  از ظرفیت عظیم زیارت  استفاده 

تاکید کرد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار 
اعضاء کارگروه ملی زیارت که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، استانداران خراسان رضوی، قم و فارس، 
رئیس بنیاد شهید و همچنین تولیت آستان حضرت شاهچراغ)ع( در 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: همکاری آستان قدس 
با نهادهای دولتی توصیه و یکی از بندهای حکم مقام معظم رهبری به 
اینجانب است، بنابراین در حد توان و امکان خود را موظف به همکاری 

می دانیم.
بخواهید  اگر  کرد:  اظهار  رضا)ع(،  حضرت  کرامات  به  اشاره  با  وی 
جمعیتی را در جایی جمع کنیم چه قدر باید از ابزارهای مختلف رسانه، 
فضای مجازی و تبلیغ استفاده کنیم. اما اینجا مردم از جیب خودشان 
خرج می کنند و به زحمت می افتند تا زیارت کنند؛ پس حقیقتی اینجا 

هست که دل ها را متوجه خودش کرده است.
وی ادامه داد: ساالنه 30 میلیون زائر در مشهد داریم که با اشتیاق و 
میل خود به زیارت حضرت رضا)ع( می آیند، چه کرامت و معجزه ای 

از این باالتر است؟
حجت االسالم والمسلمین مروی اضافه کرد: از آنجایی که این حقیقت 
برای ما عادی شده، کرامت بودن آن را فراموش می کنیم. اما کسانی 
که از فرهنگ ما نیستند و از بیرون به آن نگاه می کنند، برایشان معجزه 
و کرامت است. لذا حضرت رضا)ع( حضور دارند و حاضر هستند، مهم 

این است که ما بتوانیم با ایشان ارتباط برقرار کنیم. 
وی با اشاره به افزایش نذورات آستان قدس در تابستان سال جاری 
در قیاس با زمان مشابه سال گذشته، ابراز کرد: در شرایط اقتصادی 
موجود میزان نذورات ما در تابستان امسال 30 درصد نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته افزایش داشته و زائران حرم مطهر نیز با توجه به 
تمام مشکالت اقتصادی کم تر نشده اند. عالقه مردم نشان می دهد که 
امام حاضر و شاهد هستند و آن حضور موجب مجذوب شدن دل های 

مردم شده است.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر لزوم استفاده مناسب از ظرفیت 
حضور میلیونی زائران در حرم مطهر رضوی، عنوان کرد: همانگونه که 
هجرت امام رضا)ع( از مدینه به ایران یک هجرت تمدن آفرین بود و 
برکات وجود این امام همام در ایران و جهان تحوالت بسیاری ایجاد 
کرد که تا امروز استمرار دارد؛ ما نیز باید از ظرفیت زیارت حضرت 
ثامن الحجج)ع( بهترین استفاده را در جهت باال بردن معرفت دینی 
جامعه و تحقق تمدن نوین اسالمی و الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما می توانیم به برکت وجود این مرقد شریف و با بهره 
مبارک حضرت  بی نظیر وجود  و  برکت  و  پرخیر  معنوی،  از ظرفیت 
امام علی بن موسی الرضا)ع( در زمینه های مختلفی همچون افزایش 
اقتصاد،  امنیت،  اسالمی،  زندگی  سبک  دینی،  معرفتی  گسترش 

پیشرفت و غیره اتفاقات فرخنده و نیکی را در کشور رقم بزنیم.
از سخنان خود  دیگری  در بخش  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
به تبیین شرایط اقتصادی آستان قدس رضوی پرداخت و ابراز کرد: 
بسیاری  ثروت  و  سرمایه  قدس  آستان  که  است  شایع شده  اینگونه 
دارد، گاهی گفته می شود »آستان قدس  با پولش می تواند نصف دولت 
یا کشور را اداره کند« و از این قبیل سخن ها که عده ای خواسته یا 
ناخواسته به آن می پردازند، اما حقیقت آن است که این سخنان به هیچ 

عنوان صحیح نیست.
وی تصریح کرد: آستان قدس رضوی بواسطه امالک و اراضی که مردم 
وقف آن کرده اند، دارایی زیادی دارد، اما این دارایی ها به معنای پول 
و نقدینگی باال نیست. بودجه امسال آستان قدس رضوی تقریبا یک 

پنجم بودجه برخی نهادها است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بسیاری از امالک آستان قدس هیچ 
درآمدی برای این مجموعه ندارد، از 30 میلیون زائری که ساالنه به 
مشهد می آیند و چرخش مالی عظیمی را در حوزه اقتصاد زیارت رقم 
می زنند هیچ درآمدی نصیب آستان قدس نمی شود و ما تنها خدمات 
دهی به این زائران را برعهده داریم که این موضوع بویژه نگهداری حرم 

مطهر با هزینه های باالیی روبرو است.

امیر سرتیپ حاتمی:

برای تامین محصوالت دفاعی صحنه 
رزم هیچ نگاهی به بیرون مرزها نداریم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: مجموعه وزارت دفاع برای 
تامین خرد تا کالن محصوالت دفاعی که نیاز صحنه رزم را تامین و 

برآورده می سازد، هیچ نگاهی به بیرون مرزها ندارد.
 نخستین سامانه هوشمند مدیریت ارتباط با نیروهای مسلح با حضور 
سردارسرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیرسرتیپ 
حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سازمان صنایع دفاع 

وزارت دفاع رونمایی شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای دفاعی سازمان صنایع دفاع، گفت: مسئولین، فرماندهان 
و مردم شریف ایران اسالمی مطمئن باشند، مجموعه وزارت دفاع  برای 
تامین خرد تا کالن محصوالت دفاعی که نیاز صحنه رزم را تامین و 

برآورده می سازد، هیچ نگاهی به بیرون مرزها ندارد.
وی افزود: امروز تجهیزات دفاعی مورد نیاز کشور در تمامی سطوح 
و...  پدافندی  الکترونیک،  دریایی،  هوایی،  زمینی،  رزم  های  حوزه  و 
به محض احساس نیاز توسط نیروهای مسلح، در یک فاصله زمانی 
منطقی و کوتاه، با کیفیت مورد قبول و استاندارد در اختیارشان قرار 

می گیرد.

صنایع الکترونیک شیراز یک قطب 
تامین کننده تجهیزات دفاعی است

معاون هماهنگ کننده ارتش در بازدید از صنایع الکترونیک شیراز 
گفت: صنایع الکترونیک شیراز با توجه به سطح فناوری های باالی 
خود درصد زیادی از نیازمندی های دفاعی کشور را تامین می 

کند.
معاون هماهنگ  و  رئیس ستاد  دریادار حبیب اهلل سیاری  امیر   
کننده ارتش ر حاشیه بازدید از صنایع الکترونیک شیراز وابسته 
به وزارت دفاع، با بیان اینکه همرزمان ما با تالش شبانه روزی 
در حوزه صنعت، وابستگی های دفاعی را قطع کرده اند گفت: در 
تامین نیازمندی های چرخه دفاعی در نیروهای مسلح و امکانانی 
که برای نیروهای ارتش الزم داریم، یکی از مهمترین مراکز در 
تاکنون  که  است  شیراز  الکترونیک  صنایع  ما  های  نیاز  تامین 

توانسته وابستگی های دفاعی کشور را قطع کند.
سطح  به  توجه  با  شیراز  الکترونیک  صنایع  کرد:  تاکید  وی 
فناوری های باالی خود، درصد زیادی از نیازمندی های دفاعی را 
تامین می کند، بنابراین یک قطب تامین کننده تجهیزات مورد 

نیاز محسوب می شود.
مجموعه  در  ما  افزود:همرزمان  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
همه  خود  تخصص  و  تالش  با  شدند  موفق  الکترونیک  صنایع 
تحریم ها را پشت سر بگذارند و به تجهیزات و امکانات جدیدی 

دست پیدا کنند.
امیر دریادار سیاری با اشاره به این که این امکانات و تجهیزات 
تولید شده در ارتش مورد بهره برداری قرار می گیرد خاطرنشان 
کرد: هر ماه و سالی که می گذرد همرزمان ما در این رشته ها 
وابستگی به خارج را قطع می کنند و الزم است مورد تقدیر قرار 

بگیرند.
وی گفت: هدف از حضور در شیراز و صنایع الکترونیک عالوه بر 
تشکر از متخصصین، اطالع یابی از پیشرفت ها، کنترل وضعیت 

پروژه ها و تامین نیازهای تجهیزاتی است.
رییس ستاد ارتش افزود: قراردادهای متفاوتی در هر چهار نیرو 
ارتش با صاایران و صاشیراز منعقد شده است که با این حضور 
می توانیم پیشرفت و وضعییت پروژه ها رو کنترل کنیم و از میزان 

پیشرفت آن ها مطلع شویم و مشکالت را مرتفع کنیم.
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فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: بدون 
تاریخ  از  بخشی  دریایی  نیروی  شک 

جاسک و سواحل مکران خواهد بود.
فرمانده  خانزادی  حسین  دریادار  امیر 
اولین  مراسم  در  ارتش  دریایی  نیروی 
تهران  پروازی  خط  اندازی  راه  و  پرواز 
استاندار  همتی  که  بالعلکس  و  جاسک 
هرمزگان، شیرکوند معاون امور اقتصادی 
جمهور،  رییس  اول  معاون  زیربنایی  و 
هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل  شرفبافی 
هرمزگان  مردم  نمایندگان  و  ایر  کیش 
در مجلس و جمعی از مسئولین لشکری 
جاسک  راهبردی  بندر  در  کشوری  و 
حضور داشتند، اظهار داشت: اگر به اداره 
ثبت احوال جاسک مراجعه شود، خواهید 
کارکنان  فرزندان  از  بسیاری  که  دید 
تولدشان  محل  ارتش  دریایی  نیروی 
جاسک ذکر شده است. کارکنان نیروی 
بومی  را  امروز دیگر خود  ارتش،  دریایی 

هرمزگان می دانند.
به  تا  هستیم  جاسک  در  ما  افزود:  وی 
خدمت  منطقه  و  اسالمی  ایران  مردم 
کنیم و امنیت را برقرار سازیم. امروز دیگر 
محروم  مناطق  را  مکران  سواحل  نباید 
نامید و شاید بتوان کمتر برخوردار گفت. 
موج عظیمی از توسعه در راه است و به 
زودی خواهیم دید که جاسک و سواحل 

مکران، رشد تمدنی تجربه خواهد کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان 
فرمانده  تدبیر  بنابر   ۸۸ سال  در  کرد: 
فارس  خلیج  منطقه  از  قوا  کل  معظم 
مکران(  )سواحل  جنوب شرق  منطقه  به 
جابجا شدیم. آن وقت نگاه  بلندی نسبت 
به این تدبیر وجود نداشت. تدبیر رهبری، 
رویکرد  بود.  نفت  از  فارغ  کشور  آبادانی 

رهبری از توسعه سواحل مکران متکی بر 
نفت نیست، بلکه احیای تمدن دریایی با 

تکیه بر منابع بومی است.
امیر خانزادی در ادامه با بیان اینکه حدود 
۷۵0 هزار نفر جمعیت در منطقه سواحل 
مکران سکونت دارند و این رقم به سرعت 
رو به افزایش است، بیان داشت: جمعیت 
رو به افزایش شامل مردم بومی و مردم 

مهاجر است.
منطقه  در  مهاجران  حضور  گفت:  وی 
سواحل مکران عالوه بر توسعه، تاثیرات 
داشت.  خواهد  همراه  به  چندجانبه ای 
به  باید  حرکت  این  در  اینکه  ضمن 
ریشه های تاریخی و تمدنی شهر جاسک 
و تمامی شهرهای سواحل مکران احترام 
سال  ده  زیادی طی  کارگزاران  گذاشت. 
گذشته تمام همت و وقت خود را پای کار 
آوردند و در منطقه جاسک فعالیت های 

زیادی انجام دادند.
بیان  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
گذشته،  سال   ۱0 در  نیرو  این  داشت: 
همراه  به  خود  پرسنل  از  نفر  هزار  چند 
آورده  منطقه  این  به  را  خانواده هایشان 
است و بسیاری از کارکنان علیرغم وجود 
مردم  بین  در  مناطق مسکونی سازمانی 

جاسک سکونت کرده اند.
منطقه  این  به  که  روزی  داد:  ادامه  وی 
برای  امکانات  از  بسیاری  شدیم،  منتقل 
تدریج  به  و  نبود  مهیا  کارکنان  سکونت 
خانواده ها جابجا شدند. علیرغم کمبودها 
هنوز  البته  که  منطقه مستقر شدیم  در 
هم ضعف هایی وجود دارد. جا دارد یادی 
بکنیم از امیر دریادار سیاری که جابجایی 
نیروی دریایی با حضور ایشان شروع شد. 
امیر جعفری معاون وقت مهندسی نیروی 

این  امیر شیرانی فرمانده  ارتش،  دریایی 
منطقه و امیر عباسی فرمانده سابق این 
باید  که  هستند  افرادی  دیگر  از  منطقه 

قدردان تالش هایشان باشیم.
حتماً  نیز  ادامه  در  گفت:  خانزادی  امیر 
دولتی  و  حکومتی  نهادهای  کنار  در 
خواهیم  مکران  سواحل  توسعه  برای 
همتی  آقای  از  دارد  جا  همچنین  بود. 
استاندار هرمزگان تشکر کرد که دغدغه 
ایشان توسعه استان و به خصوص منطقه 
بنده  که  روزی  آن  است.  بوده  جاسک 
خدمت ایشان در دفتر استانداری رفتم، 
متوجه همت و تالش ایشان برای توسعه 

جاسک شدم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان 
نیز  فرودگاه  توسعه  خصوص  در  کرد: 
سابق  مدیرعامل  شرفبافی  خانم  از  باید 
بیش  کرد.  تشکر  ایران  ملی  هواپیمایی 
از  نمایندگان  که  است  سال  هشت  از 
دفاع  مکران  سواحل  بودجه  ردیف های 
می کنند که باید از نمایندگان تشکر کرد.

بیانیه  و  تمدنی  خیزش  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  انقالب  رهبر  دوم  گام 

بدانند  مکران  سواحل  و  جاسک  مردم 
خیزش  برای  کانونی  شهرهایشان  که 
بود.  ایران به سوی دریا خواهند  تمدنی 
است،  راه  در  که  بزرگی  تمدنی  توسعه 
تکانه بزرگی به همراه خواهد داشت که 
عقب  هم  باز  شود،  ساعت   ۷۲ روز  اگر 
در  ظرفیت ها  تمامی  اگر  ماند.  خواهیم 
حوزه گردشگردی پای کار بیایند و هتل 

بسازیم، باز هم کم خواهیم آورد.
آب  تامین  خصوص  در  خانزادی  امیر 
این  برای  گفت:  هم  منطقه  شیرین 
کرد.  احداث  اتمی  نیروگاه  باید  موضوع 
همراه  به  نیز  پایدار  انرژی  اینکه  ضمن 
اقتصادی و  توسعه  تمدنی،  توسعه  دارد، 
باید  و  داشت  خواهد  همراه  به  فرهنگی 
در حوزه های تاریخی و فرهنگی، اثرهای 
آن توسعه را مدیریت کرد. سواحل مکران 
ظرفیت جمعیت ۶ میلیون نفری دارد که 

باید برای این رقم برنامه ریزی کرد.
پایان  در  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
نیروی دریایی بخشی  گفت: بدون شک 
از تاریخ جاسک و سواحل مکران خواهد 

بود.

نیروی دریایی ارتش بخشی از تاریخ جاسک و سواحل مکران است
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رأفت اسالمی مبنا باشد

مسئولین  گفت:  تهران  سپاه  فرمانده 
باید بدانند برای انتقال پیام شهدا به 
بسیجی  تفکر  خود  ابتدا  جدید  نسل 
داشته و این تفکر را در خود احیا و به 

نوع تفکر و روش عمل کنند.
شهید  هزار   ۹۲ بزرگداشت  کنگره   
حسین  سرلشکر  حضور  با  بسیجی 
سردار   ، سپاه  کل  فرمانده  سالمی 
سازمان  رئیس  سلیمانی  رضا  غالم 
االسالم  حجت  مستضعفین،  بسیج 
در  فقیه  ولی  نماینده  تویسرکانی 
رضا  محمد  سردار  و  بسیج  سازمان 
سالن  در  تهران  سپاه  فرمانده  یزدی 

۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد.
طی  مراسم  این  در  یزدی  سردار 
هفته  در  ما  داشت:  اظهار  سخنانی 
برای  متعددی  های  برنامه  بسیج 
های  خانواده  و  شهدا  گرامیداشت 
مختلف  مسابقات  و  داشتیم  بسیجی 
با  قرانی  و  ورزشی  فرهنگی،  علمی، 

محوریت شهدا برگزار شد.
با اشاره به برگزاری یادواره های  وی 
آموزی ۴0  دانش  بسیج  گفت:  شهدا 
هزار یادواره شهدا در ۴0 هزار مدرسه 

سراسر کشور برگزار کرد.
چهلمین  به  اشاره  با  یزدی  سردار 
مستضعفین،  بسیج  تاسیس  سالگرد 
در  بسیجیان  امروز  کرد:  تصریح 
و  دارند  حضور  مختلف  صحنه های 
والیتمداری  در  می شوند  پیمان  هم 
باید  مختلف  در صحنه های  و حضور 
راه شهدا را بپیمایند و دست در دست 

والیت داشته باشند.
یادواره  گفت:  تهران  سپاه  فرمانده 
پیام هایی  هم  مسئولین  برای  شهدا 
دارد، مسئولین باید بدانند برای انتقال 
خود  ابتدا  جدید  نسل  به  شهدا  پیام 
تفکر بسیجی داشته و این تفکر را در 
خود احیا و به نوع تفکر و روش عمل 

کنند.

مسئوالن باید تفکر بسیجی را در خود احیا کنند



اقتصاد
اخبار

شوک قیمت بنزین ثبات بازار ارز را 
متاثر می کند

رئیس کل بانک مرکزی به آثار شوک قیمت بنزین و انتظارات تورمی 
ناشی از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز اذعان کرد.

قیمتی  تاثیر شوک  بر  اینستاگرامی  یادداشت  در  عبدالناصر همتی   
بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن بر بازارهای مختلف از جمله بازار 

ارز تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت اظهار داشت: بانک مرکزی 
موظف است در این دوره زمانی بر استمرار مدیریت اصولی بازار ارز و 

بازگرداندن ثبات الزم به این بازار ادامه دهد.
متن کامل یادداشت همتی به این شرح است:

این روزها مجددا موضوع افزایش نرخ ارز در بازار بحث روز مردم و 
فعاالن اقتصادی است.

همانگونه که بارها تاکید کردم بانک مرکزی مدیریت علمی و مبتنی بر 
بنیان های بازار را که طی یک سال گذشته آرامش الزم را به بازار ارز 

برگرداند ادامه خواهد داد.
طبیعتا شوک قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن، بازارهای 
مختلف از جمله بازار ارز و ثبات نسبی چند ماهه آن را موقتا متاثر 

می سازد.
فارغ از دالیل و آثار اجرای طرح اصالح قیمت بنزین، آنچه به اینجانب 
و بانک مرکزی مربوط می شود استمرار مدیریت اصولی بازار ارز است.

لذا این اطمینان را به مردم عزیز می دهم که همچون گذشته بانک 
مرکزی تمام تالش خود را برای برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به 

کار خواهد گرفت.
هموطنان عزیز نیز ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز را مد نظر داشته 

باشند.

زمینه های  برشمردن  با  صنعت  وزیر 
همکاری ایران و عمان از طریق کریدور 
تجاری  روابط  گفت:  جنوب  ـ  شمال 
 ۵ تا  افزایش  قابلیت  عمان،  و  ایران 

میلیارد دالر را دارد.
رضا رحمانی در »هجدهمین کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و 
در  دولت ها  اینکه  به  اشاره  با  عمان« 
حوزه روابط تجاری ایران و عمان، تنها 
تسهیل گر هستند، گفت: این امیدواری 
وجود دارد که با همکاری های مشترکی 
کشور  دو  خصوصی  بخش  میان  که 
شکل می گیرد، روابط تجاری از سطح 

کنونی افزایش بیشتری را شاهد باشد.
حجم  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
در  را  عمان  و  ایران  تجاری  مبادالت 
شرایط کنونی یک میلیارد دالر دانست 
و گفت: این اعدام و ارقام به هیچ عنوان، 
شایسته دو کشور نیست و قابلیت ارتقاء 

تا سقف ۵ میلیارد دالر را دارد.
وی تصریح کرد: عمان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار  ایران  خارجی  سیاست  در 
با  نیز  ایران  اسالمی  و جمهوری  است 
اعتقاد  با  و  رهبری  معظم  مقام  تدابیر 
با  تجاری  روابط  توسعه  اهمیت  به 
سرزمین های  همسایه،  کشورهای 
اسالمی و به ویژه کشور عمان، گام های 

جدی برخواهد داشت.
جهت گیری  رحمانی،  گفته  به 
کمیسیون مشترک ایران و عمان باید 
به سمت برنامه ریزی و پیگیری افزایش 
دو  اقتصادی  و  تجاری  روابط  سطح 
کشور باشد که در این راستا شناسایی 
هزینه ها و فرصت های جدید همکاری 
با  متناسب  راهکارهای  ارائه  با  توأم 
دو  خصوصی  بخش  عالیق  و  نیازها 

کشور خواهد بود.
بیان  با  دوازدهم  کابینه  عضو  این 
روابط  اخیر  سال های  طی  اینکه 
و  نظارت  تحت  عمان  و  ایران  تجاری 
تالش های تجار ایرانی و نیز حمایت ها 

و پشتیبانی های وزیر تجارت عمان رو 
داشت:  اظهار  است،  بوده  افزایش  به 
دو  تجاری  تبادالت  فعلی  حجم 
آنها  توانمندی های  با  متناسب  کشور 
نیست بنابراین چنانچه همکاری ها در 
اجرای  سرمایه گذاری،  تجارت،  زمینه 
و  مهندسی  و  فنی  پروژه های خدمات 
نیز گردشگری افزایش یابد، می توان به 
سطح ۵ میلیارد دالری تبادالت تجاری 

امیدوار بود.
که  است  این  من  پیشنهاد  گفت:  وی 
این  کمیته مشترک پیگیری مصوبات 
ایران  کمیسیون تشکیل شود چرا که 
در  کم نظیر  ظرفیت های  بودن  دارا  با 
صنایع  کشاورزی،  صنعتی،  عرصه 
مهندسی،  و  فنی  خدمات  و  تبدیلی 
توسعه  جهت  را  مناسبی  فرصت های 
دیگر،  سوی  از  و  دارد  عمان  با  روابط 
مناسبی  روابط  می تواند  نیز  عمان 
تجار  برای  متقابل  حوزه های  در  را 
و  معدن  بزند.وزیر صنعت،  رقم  ایرانی 
تجارت با بیان اینکه اراده دولت ایران 
توسعه  بر  ما  تجاری  سیاست های  و 
روابط تجاری با سلطنت عمان و تأمین 
نیازمندی های دو کشور متمرکز شده 

است، خاطرنشان کرد: ما کشور عمان 
را نه به عنوان یک فرصت برای تجارت 
بلکه به عنوان جایگاه ویژه آن در منطقه 
در  می توان  معتقدیم  و  می شناسیم 
جهت توسعه روابط با کشورهای عربی، 
سایه  در  آفریقا  شمال  و  همسایگان 
همکاری با عمان حرکت کنیم.رحمانی 
با  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
بیان اینکه کریدور شمالـ  جنوب برای 
ارتباط کشورهای حاشیه دریای خزر و 
آسیای میانه با جنوب ایران، کشورهای 
حاشیه  خلیج فارس و مناطق آفریقایی، 
دارد، گفت:  را  مناسبی  بسیار  ظرفیت 
در تالش هستیم تا بتوانیم سطح روابط 
به  شمال  کریدور  طریق  از  را  تجاری 
جنوب افزایش دهیم.وی خواستار حل 
تسهیل  دریایی،  و  بندری  مشکالت 
نقل  و  ایرانی  تجار  برای  ویزا  صدور 
شد  بانکی  مبادالت  و  پول  انتقال  و 
وزیر  که  جلسه ای  در  کرد:  تصریح  و 
تجارت عمان با رئیس کل بانک مرکزی 
بتوانیم  امیدواریم  داشت،  خواهد 
کنیم.رحمانی  حل  را  مشکالت  این 
مشکالت  حل  خواستار  همچنین 
و خاطرنشان  و کشتیرانی شد  بندری 

کرد: شرکت های ایرانی در زمینه تولید 
و صادرات کاالهای باکیفیت کشاورزی 
عمانی  مصرف کنندگان  نیاز  مورد  که 
مناسبی  شرایط  می توانند  هستند، 
است  حالی  در  این  آورند؛  فراهم  را 
و  فنی  خدمات  صدور  حوزه  در  که 
مهندسی نیز می توان انتظار داشت که 
ایرانی،  شرکت های  باالی  توانمندی  با 
اجرای برنامه های اقتصادی در عمان را 
برای همکاری مشترک با ایران بیش از 

گذشته تقویت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از امکانات 
و  مشترک  تولید  برای  سرمایه گذاری 
ارسال کاال به بازارهای هدف میان ایران 
فرصت های  از  یکی  عنوان  به  عمان  و 
مانعی  گفت:  و  کرد  یاد  همکاری 
و  ایران  تجاری  روابط  گسترش  برای 
عمان وجود ندارد و مناطق آزاد ایران 
می توانند در کنار شهرک های صنعتی 
دو  میان  را  مشترکی  همکاری های 

کشور داشته باشند.
جلسات  در  می رود  امید  گفت:  وی 
و  ایران  خصوصی  بخش  با  مشترک 
زمینه های  بتوانند  طرف  دو  عمان، 
همکاری را بیش از گذشته فراهم آورند.

کریدور شمالـ  جنوب فرصت طالیی 
عمان برای تجارت با کشورهای خزر

گزارش

توسط شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی صورت گرفته است؛

پایان ساخت ملزومات چوبی پروژه مهر 
کوهسنگی در آذر ماه جاری

مدیر عامل شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی پایان ساخت ملزومات 
چوبی پروژه مهر کوهسنگی توسط این شرکت در آذر ماه جاری خبر داد.

محمد جواد طبسی در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: مجتمع تجاری 
اقامتی مهر کوهسنگی یکی از پروژه های در دست اقدام شرکت صنایع چوب 
آستان قدس رضوی است که ساخت و اجرای ملزومات چوبی 176 واحد 

اقامتی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: این ملزومات شامل حدود 400 لنگه درب و چارچوب، حدود 

هزار و 400 متر مربع کمد و نزدیک به 9 هزار متر قرنیز است.
مدیر عامل شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی، پیشرفت ساخت و 

نصب ملزومات چوبی این پروژه را 97 درصد عنوان کرد.
وی افزود: ساخت و اجرای ملزومات چوبی پروژه از اوایل سال جاری شروع 

شده و پیش بینی می شود در نیمه نخست آذر ماه جاری به پایان برسد.
طبسی خاطرنشان کرد: در واقع همه ملزومات چوبی ساخته شده، ارسال 

شده و فقط عملیات نصب یک طبقه باقی مانده است.
وی درباره جنس ملزومات استفاده شده در پروژه مهر کوهسنگی تصریح 
کرد: این ملزومات ترکیب mdf و چوب کاج می باشد که از استحکام باالیی 

برخوردار است.
آستان قدس  برنده شدن شرکت صنایع چوب  از  داد: پس  ادامه  طبسی 
رضوی در مناقصه پروژه، طرح اولیه توسط کارفرما ارائه شد که سپس توسط 

شرکت به طرح نهایی تبدیل شد.
وی با اشاره به اشتغال حدود 1۵ نفر در پروژه ساخت و نصب پروژه مهر 

کوهسنگی گفت: کارفرمای پروژه شرکت فراسوی شرق است.
کرد:  خاطرنشان  شرکت  این  تولیدی  محصوالت  کیفیت  درباره  طبسی 
دارای درجه بندی است که شرکت چوب رضوی  ملزومات چوبی  کیفیت 
باالترین کیفیت را در ساخت و اجرای آن و حتی بیش از خواسته کارفرما 

رعایت می کند.
مدیر عامل شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی ادامه داد: به عنوان 
از  پس  کار  این  آثار  شود،  استفاده  رطوبت  دارای  از چوب  چنانچه  مثال 
چند سال با تاب برداشتن محصوالت نشان داده می شود، اما این شرکت 
از طریق نگهداری چوب ها در خشک کن طی فرایندی دو  تا  سعی کرده 
ماهه، این رطوبت را به ۵% برساند تا در نهایت محصولی مرغوب تحویل 

مشتریان خود دهد.

چین و آمریکا در مورد میزان خریدهای کشاوری 
با هم مخالفت دارند

وال استریت ژورنال گزارش داد که چین و آمریکا همچنان در مورد 
میزان خریدهای کشاورزی چین با هم مخالف هستند. 

و  داد که چین  گزارش  ژورنال  وال استریت  از سی ان بی سی،  نقل  به 
هم  با  چین  کشاورزی  خریدهای  میزان   مورد  در  همچنان  آمریکا 

مخالف هستند. 
این روزنامه به نقل از منابع آگاه خبر داد که دونالد ترامپ از چین 
محصوالت  دالر  میلیارد   ۵0 تا   40 بین  ساالنه  که  است  خواسته 
کشاورزی از آمریکا خریداری کند که این نسبت به ۸.6 میلیارد دالری 
این محصوالت خریداری کرده، جهش  از  که چین در سال گذشته 
بزرگی محسوب می شود. همچنین دولت آمریکا خواهان این است که 
چین رسما برنامه های خرید خود را اعالم کرده و بگوید که این خریدها 

به شرایط بازار یا محدودیت های تجاری چین ارتباطی ندارند. 
در حالی که قرار است تعرفه های 1۵ درصدی برای 16۵ میلیارد دالر 
دیگر از واردات چین از 1۵ دسامبر فعال شود، دو کشور در حال نهایی 

کردن آن چه به آن توافق تجاری فاز 1 می گویند، هستند.

بر اساس تحلیل های بین المللی؛
تقاضای نفت هند سال آینده صعودی می شود

طبق تحلیل های جدید اس اندپی گلوبال پالتس، تقاضای نفت هند در 
سال ۲0۲0 با رشد 170 هزار بشکه در روز مواجه شود.

به نقل از راشاتودی، طبق تحلیل های جدید اس اندپی گلوبال پالتس، 
سال آینده تقاضا برای نفت دوباره صعودی خواهد شد. 

با تضعیف تقاضا از به علت کند شدن اقتصاد، افت فروش خودروی نو و 
وقوع سیل در فصل بارندگی های موسمی، انتظار می رود رشد تقاضای 
نفت در سال جاری تنها 1۲0 هزار بشکه در روز باقی بماند که این 
کمترین رشد از سال ۲01۳ تا کنون است. اما اس اندپی گلوبال پالتس 
پیش بینی کرد که تقاضای نفت هند در سال ۲0۲0 با رشد 170 هزار 
بشکه در روز مواجه شود. میانگین رشد ساالنه تقاضای نفت در هند در 

بازه ۲011 تا ۲01۸ برابر با ۲00 هزار بشکه در روز بوده است. 
رشد اقتصادی هند در سال آینده در حالی افزایش می یابد که بانک 
مرکزی هند به دنبال کاهش نرخ بهره است. این تقاضای نفت را تقویت 

خواهد کرد. 
است  دیده  اقتصاد  شدن  کند  از  را  آسیب  بیشترین  دیزل  سوخت 
تولیدات مازاد خود به  برای فروش  تا  و پاالیشگاه ها را مجبور کرده 
تحلیل  شرکت  داده های  طبق  بیاورند.  روی  بین المللی  بازارهای 
تا  ژانویه  بازه  در  هند  در  دیزل  مصرف  »سل«،  نفتی  برنامه ریزی  و 

سپتامبر تنها 1.۸ درصد رشد کرد.
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معاونت بازرگانی خارجی در سازمان های 
صمت استان ها تشکیل می شود

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در دیدار با مدیران استانی 
ذیل  خارجی  بازرگانی  معاونت  ایجاد  داشت:  اظهار  وزارتخانه  این 
سازمان های صمت استانی یکی از مهمترین مطالبات بخش بازرگانی 

است.
های  سازمان  رؤسای  و  مدیران  دیدار  در  خیابانی  مدرس  حسین 
صنعت، معدن و تجارت استان ها گفت: سازمانهای صمت استانی با 
کمک اتاق های اصناف در استانها در کنترل بازار پس از اجرای اصالح 
قیمت بنزین اقدامات به موقع و مناسبی انجام دادند و با اطالع رسانی 

خوب، بعد روانی و تبعات منفی موضوع کنترل شد.
وی ادامه داد: اثرات احتمالی قیمت کاالها بیشتر از آنکه تحت تاثیر 
نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید 

مدنظر قرار بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: همه متفق القول هستند که در این 
چند ماهه آرامش نسبی در بازار وجود داشته است و این آرامش باید 

تداوم یابد.
قائم مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با 
رؤسا و معاونان بازرگانی سازمان های صمت استانی گفت: کارگروه 
جدیدی در حوزه صادرات استانها تشکیل نمی دهیم، استانها این 
کارگروه را دارند بلکه درصددیم که مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، 
که در حوزه بازرگانی داخلی فعال است، ستادی ملی برای توسعه 
تجارت خارجی در مرکز تشکیل شود و در استانها نیز کارگروه های 

ذیربط کار را پیش ببرند.
مدرس خیابانی افزود: در حوزه توسعه صادرات موضوع تنوع سازی 
کاال، بنگاه ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان 

توسعه تجارت در دستور کار استانها قرار داده شود.
وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در 
صدور دستورالعمل های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی 

تعداد دستورالعمل های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.
ضرورت بهرمندی صادرکنندگان نمونه از مزیت ها و تسهیالت الزم

نمونه  دار،  نشان  صادرکنندگان  کرد:  تاکید  وزیر صمت  مقام  قائم 
از جمله  تسهیالت الزم  و  مزیت ها  از  باید  باال،  رتبه های  دارای  و 
بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.

معاونان  و  روسا  با  نشست  در  وزیر صمت  بازرگانی  امور  مقام  قائم 
با  انجام شده  توافق  با  استانی گفت:  بازرگانی سازمان های صمت 
موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامه های تجاری با سایر شورها 
موافقتنامه های الزم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد 

می شود و در حال حاضر با ۵0 کشور توافق نامه استاندارد داریم.
استانهای  صادراتی  پتانسیل  گذاری  هدف  افزود:  خیابانی  مدرس 
کشور برای صادرات به 1۵ کشور با برش استانی و هدف گذاری کمی 

و کاالیی باید تدوین و به استانها ابالغ شود.
وی اعالم کرد: تفاهم نامه ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی برای تشکیل زون های تجاری در شهرکهای صنعتی با تعرفه 

صنعتی انجام داده ایم.
آمادگی  صنعتی  شهرکهای  تمامی  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
راه اندازی بخش زیرساخت های تجاری جهت عرضه کاالهای همان 
شامل  بازرگانی  مشاوره   واحدهای  دارند؛  ضمناً  را  صنعتی  شهرک 

بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری و ... می بایست شکل گیرد.
تفویض اختیارات وزارت صمت به سازمان های صمت استانی

و  قالب همایش ها  باید در  اوراسیا  توافقنامه  مدرس خیابانی گفت: 
کارگاه های آموزشی منطقه ای برای استانها تشریح و قابلیت های آن 
به اطالع فعالین استان رسانه شود، دستگاه های ذیربط نمایندگان 

تام االختیار برای پیگیری این توافق نامه معرفی کرده اند.

رضوی  اقتصادی  سازمان  مدیرعامل 
شناسایی و حل مشکالت اقتصادی به 
راستای  در  بلند  گامی  را  علمی  روش 

تحقق تمدن نوین اسالمی دانست.
به گزارش آستان نیوز، سیدرضا فاطمی 
اقتصادی  سازمان  مدیرعامل  امین 
»رویکرد  علمی  رویداد  در  رضوی 
رضوی  قدس  آستان  نوآوری  و  علمی 
در شکوفایی اقتصاد« که در تاالر شیخ 
اسالمی  پژوهش های  بنیاد  طبرسی 
به  شد،  برگزار  رضوی  قدس  آستان 
و  دانش  از  بهره گیری  لزوم  تبیین 
ساختار  اصالح  در  نوین  فن آوری های 
اقتصادی آستان قدس رضوی پرداخت.

وی عنوان کرد: همه مجموعه های تابعه 
آستان قدس رضوی و از جمله سازمان 
از  استفاده  نیازمند  رضوی  اقتصادی 
در  علمی،  نوین  فن آوری های  و  دانش 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  تحقق  راستای 

هستند.

در  ما  رویکرد  افزود:  امین  فاطمی 
اول  درجه  در  رضوی  اقتصاد  سازمان 
تبیین جایگاه آستان قدس رضوی بود. 
در این باره باید گفت که آستان قدس 
رضوی در جایگاه حاکمیت نیست و از 
این  اقتصادی  فعالیت های  هم  طرفی 
بنگاه  از یک  فراتر  نهاد مقدس چیزی 

اقتصادی معمولی است.
است  این  اولین سوال  کرد:  اضافه  وی 
که ما چه جایگاهی داریم و چه اقداماتی 
باید انجام دهیم. برای این منظور باید 
داریم.  دارایی هایی  چه  ما  که  بدانیم 
آستان قدس رضوی دو دارایی و سرمایه 
منحصر به فرد دارد اول اعتبار معنوی 
و  امکانات  دوم  و  مردم  نزد  باال  بسیار 
ظرفیت هایی که در این آستان مقدس 

وجود دارد.
رضوی  اقتصادی  سازمان  عامل  مدیر 
ابراز کرد: یکی از اهداف مهم در آستان 
نوین  تمدن  به  قدس رضوی دستیابی 

اقتصادی  سازمان  در  است.  اسالمی 
نوین  تمدن  حوزه  در  ما  نیز  رضوی 
اقتصادی  نظام  مبحث  وارد  اسالمی 

خواهیم شد.
وی با تاکید بر ضرورت حل مشکالت 
مسائل  کرد:  بیان  کشور  در  اقتصادی 
جنس  از  ما  کشور  مشکالت  و 
بنابراین  است.  نرم  زیرساخت های 
انجام  نیازمند  این مشکالت  برای حل 

فعالیت ها و خدمات زیر ساختی هستیم.
فاطمی امین ادامه داد: سازمان اقتصادی 
گام  بیانیه  تحقق  راستای  در  رضوی 
دوم انقالب چشم اندازی را برای خود 
مشخص کرده و به این چشم انداز پایبند 
است و در سال های اخیر کلیه اقدامات 
مدیران،  انتخاب  جمله  از  سازمان  این 
پروژه ها و محیط کسب و کار  انتخاب 
آن بر اساس این چشم انداز بوده است.

مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی:

حل مشکالت اقتصادی گامی در راستای 
تحقق تمدن نوین اسالمی است
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با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دیدار  در 
آذربایجان،  جمهوری  وزیر  نخست  معاون 
کشور  دو  مشترک  کمیسیون  موضوعات 

مورد توافق طرفین قرار گرفت.
 فرهاد دژپسند در دیدار با شاهین مصطفی 
یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان 
اقتصادی  مشترک  کمیسیون  نشست  در 
به  توافقات  به  اشاره  با  آذربایجان  و  ایران 
عمل آمده میان روسای جمهور دو کشور 
در سفر اخیر حسن روحانی به آذربایجان، 
مشترک  کمیسیون  آتی  جلسه  در  گفت: 
ایران و آذربایجان، باید جزئیات محور های 
مورد توافق روسای جمهور دو کشور، جهت 

توافق نهایی، بررسی شوند.
رییس  آتی  سفر  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 

جمهوری آذربایجان به کشورمان در اوایل 
جلسه  کرد:  تصریح  میالدی،  آینده  سال 
کشور  دو  مشترک  اقتصادی  کمیسیون 
هر چه سریع تر برگزار شود تا اگر نهایی 
شدن برخی تفاهمات، نیازمند فراهم آوردن 
باشد،  خاص  تمهیداتی  انجام  و  مقدمات 

فرصت کافی وجود داشته باشد.
برخی  اجرای  اینکه  بیان  با  دژپسند 
آهن  راه  پروژه  تکمیل  جمله  از  تفاهمات 
صنعتی  شهرک  ایجاد  و  آستارا  به  رشت 
بانکی  های  همکاری  توسعه  و  مشترک 
است،  خاصی  اهمیت  دارای  کشور،  دو 
به  آذربایجانی  طرف  ویژه  توجه  خواستار 

این موضوعات شد.
همکاری  توسعه  بر  تاکید  با  اقتصاد  وزیر 

آذربایجان  و  ایران  فناوری  علمی  های 
مورد  موضوعات  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
تصریح  کشور  دو  جمهور  روسای  توافق 

ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  کرد: 
آژانس  با  همکاری  آماده  ایران  جمهوری 

نوآوری جمهوری آذربایجان است.

راه آهن رشت-آستارا با همکاری آذربایجان 
تکمیل می شود

نخست وزیر روسیه: قطع دسترسی روسیه به 
سوئیفت به معنای اعالم جنگ است

نخست وزیر روسی، هشدار داد که قطع دسترسی روسیه به سیستم 
پرداخت بانکی بین المللی سوئیفت عمال به معنای اعالم جنگ خواهد 

بود. 
روسیه، هشدار  نخست وزیر  دیمیتری مدودف،  راشاتودی،  از  نقل  به 
داد که قطع دسترسی روسیه به سیستم پرداخت بانکی بین المللی 

سوئیفت عمال به معنای اعالم جنگ خواهد بود. 
مدودف در گفتگو با خبرنگاران گفت که غرب قبال به طور جدی این 

گزینه را در نظر گرفته است و مسکو از این امر آگاه است. 
نخست وزیر روسیه گفت: این در واقع اعالم جنگ است اما با این وجود 
مورد مذاکره )آنها( قرار گرفته است. او اضافه کرد: این یکی از دالیلی 
است که دولت به دنبال پیدا کردن راهی برای حفاظت از بخش روسی 

اینترنت است. 
سیستم بین بانکی جهانی سوئیفت 11000 موسسه مالی و بیش از 
۲00 کشور جهان را به هم متصل کرده است. اولین درخواست برای 
قطع ارتباط روسیه از سوئیفت در سال ۲014 و در پاسخ به دخالت 

روسیه در درگیری های اوکراین پدیدار شد. 



اجتماعی
خبر

با همکاری دانشگاه بين المللي امام رضا)ع(؛

همایش »بررسی اصالحيه قانون 
ماليات های مستقيم« برگزار ميشود

دانشگاه  همكاري  با  رضا)ع(  امام  المللي  بين  دانشگاه 
فردوسي مشهد همايش »بررسي اصالحيه قانون ماليات 

هاي مستقيم« را برگزار می کند.
به گزارش آستان نيوز، همايش ملي حسابداري با عنوان 
بررسي اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم و مروري بر 
نكات کامل مالياتي با همكاري دانشگاه فردوسي در مشهد 

تدارك ديده شده است.
قوانين،بررسی  در  اصالحات  شدن  اجرايی  لزوم  بررسی 
آموزش  و  بررسی  مالياتها،  قوانين  اصالحات  پيشنويس 
مباحث مربوط به دادرسی مالياتی، بررسی کليات کاربردی 
قوانين ماليات ها، بررسی اصالحات استانداردها و تغييرات 
صورتهای مالی از جمله مباحث مورد بحث در اين همايش 

است.
کشور،  حسابداري  عرصه  فعاالن  حضور  با  همايش  اين 
يكشنبه 17 آذر ماه از ساعت 9 تا 19 در دانشكده علوم 
پايه دانشگاه فردوسي تاالر دکتر رحيميزاده برگزار ميشود 

و به شرکت کنندگان گواهي معتبر اعطا خواهد شد.
گفتنی است؛ لينك ثبت نام در اين همايش يك روزه به 

نشاني https://evnd.co/R83Mt فعال است.

متاسفانه  گفت:  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئيس 
با سپری شدن چهل سال، تنها يك چهارم وظايف 

قانونی به شوراها تفويض شده است.
 محسن هاشمی در آغاز جلسه شورای شهر تهران 
اينكه امروز روز قانون اساسی است و دقيقا  با بيان 
چهل سال از تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی 
در سال 1۳۵۸ می گذرد، اظهار کرد: قانون اساسی 
يك ميثاق ملی است و باالترين سندی است که ميان 
ملت وحاکميت برای تحقق اهداف نظام و وظايف و 

اختيارات حكومت و اجزای آن منعقد می شود.
برخی  وجود  با  ايران،  اساسی  قانون  داد:  ادامه  وی 
انتقادات جزئی، چه در زمان تصويب و چه امروز در 
مجموع متنی مترقی و دربردارنده حقوق اساسی ملت 
است که اگر با دقت و درستی اجرا شود، بسياری از 
مشكالت امروز جامعه ما در حوزه معيشت، بهداشت، 
آموزش، آزادی های مدنی و سياسی تامين خواهد 

شد.
دو  امروزه  اينكه  بيان  با  تهران  شهر  شورای  رييس 
جريان افراط و تفريطی، قصد تضعيف قانون اساسی 
را دارند، تصريح کرد: يك جريان می خواهد با حذف 
به  را  اساسی، کشور  قانون  مترقی  ارکان  تضعيف  و 
سوی تحجر و انحطاط ببرد و جريان ديگر می خواهد 
و  درگيری  بسوی  را  اسالمی، جامعه  قيود  با حذف 

تضعيف استقالل و حاکميت ملی سوق بدهد.
جريانات  و  شهروندان  همه  کرد:  تاکيد  هاشمی 
سياسی بايد بپذيرند که اجرای بی کم وکاست قانون 
اساسی فعلی، می تواند تامين کننده امنيت، آزادی و 
حقوق ملت و حاکميت باشد و اگر جايگاه همه ارکان 
قانون اساسی در همان حد که در اين سند ميثاق 

و  توازن  داشته شود،  پاس  است،  تصريح شده  ملی 
تعادل در مديريت کشور برقرار می گردد.

وی گفت: در قانون اساسی ملت و حاکميت حقوقی 
مشخص دارند و بين اجزای حاکميت روابطی منظم 
و مهندسی شده وجود دارد که بايد حق و وظيفه هر 
جايگاه بدرستی تبيين و اجرا شود، از جمله شوراها 
که فصل هفتم قانون اساسی به آنها اختصاص يافته و 

متاسفانه با سپری شدن چهل سال، تنها يك چهارم 
وظايف قانونی به شوراها تفويض گرديده است.

هاشمی اظهار کرد: بخش عمده نارضايتی و مشكالت 
امروز مردم به پاس داشته نشدن حقوق آنها در قانون 
شهروند  هر  برای  که  حقوقی  گردد،  بازمی  اساسی 
اشتغال،  معيشت،  بهداشت،  آموزش،  نظر  از  ايرانی 
مسكن و فعاليتهای مدنی وسياسی در فصول و اصول 

مختلف قانون اساسی تصريح شده است.
هاشمی همچنين اعالم کرد: بايد صدای نارضايتی و 
مشكالت مردم را بشنويم و فراتر از تظاهر و تبليغات 
که  عمومی  حقوق  تضييع  از  کنيم،  توجه  آن  به 
تنفس هوای پاك يكی از نخستين مصاديق آن است 
متواضع  آنها  برابر  در  و  مردم صادق  با  و  بپرهيزيم 

باشيم.

تنها یک چهارم وظایف شوراها
 تفویض  شده است

از  اينكه  بيان  با  تهران  شهردار 
شهری  حوزه  در  فناورانه  محصوالت 
آوری  جمع  درباره  کند  می  حمايت 
گفت:  هم  اشتراکی  های  دوچرخه 
هر  و  نيست  خوب  گاه  هيچ  انحصار 
بايد  شده  داده  مردم  به  که  تعهدی 

انجام شود.
بازديد  حاشيه  در  حناچی  پيروز   
هفته  با  همزمان  که  نوآوری  گذر  از 
هفت  ميدانگاه  در  هوشمند  تهران 
جمع  در  حضور  با  شد،  برگزار  تير 
خبرنگاران از تاثير مثبت فناوری های 
نو در اداره شهر صحبت کرد و گفت: 
1۰ سال پيش امكان انتقال اطالعات 
روی تلفن همراه امكان پذير نبود، اما 
االن هم امكان پذير است و با سرعت 

باال اين کار انجام می شود. 
وی با بيان اينكه بايد کاری کنيم که 
به  از سرويس و خدماتی که  بخشی 
روی  بر  دهيم  می  ارائه  شهروندان 
تلفن همراه قابل ارايه باشد، اين اقدام 
را سبب کاهش سفرهای درون شهر 
و ايجاد درآمد و کمك به اشتغالزايی 

دانست. 
برنامه  و  شعار  حناچی؛  گفته  به 
شهرداری اين است که فضای کسب و 
کار برای هوشمندسازی تهران فراهم 

شود. 
شهردار تهران گفت: در همه زمينه ها 
همكاران من در حال تالش هستند 
که فضای کسب و کار در نقطه ای که 
به شهرداری ارتباط دارد تسهيل شود؛ 
از حمل و نقل و تاکسی های اينترنتی 
تا سرويس و خدماتی که مردم روزانه 
تلفن های همراه  بر روی  توانند  می 

خود دريافت کنند. 
شرکت  حضور  به  اشاره  با  حناچی 
های ارايه دهنده محصوالت استارت 
کرد:  اظهار  نوآوری هم  گذر  در  آپی 
از  شهروندان  به  شده  ارايه  خدمات 
پسماند تا حمل و نقل است و حتی 
در اين نمايشگاه آرايشگاه برای خانم 
خدمات  و  سرويس  و  منزل  در  ها 
ارايه  قابل  نيز  بهداشتی  و  درمانی 
هايی  شرکت  ها  اين  درواقع  است. 
بعد  و  شناسايی  معموال  که  هستند 
تاييد صالحيت می شوند و بعد از آن 
ما ارايه سرويس و خدمات را برايشان 

را فراهم می کنيم. 
اين  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
محصوالت  از  يك  کدام  که  پرسش 
توجه  نوآوری  گذر  در  شده  ارايه 
کدام  هر  گفت:  کرد،  جلب  را  شما 
خود  خاص  ويژگی  محصوالت،  از 

من  برای  که  چيزی  آن  اما  دارد؛  را 
جالب بود محصوالت عرضه شده در 
سالمت  که  چرا  بود.  سالمت  حوزه 
شهروندان به دليل زندگی شهری از 
شرايط خوبی برخوردار نيست؛ ديابت، 
فشار خون و کم تحرکی از مشكالت 
شهروندان تهران است. سرويس هايی 
ارائه  توانيم  می  بخش  اين  در  که 
تغذيه  غذا،  شامل  تواند  می  بدهيم 

سالم و اطالعات باشد. 
وی تصريح کرد: شهروندان الزم است 
و  سالم  را  بدنشان  که چگونه  بدانند 
گذر  اين  درواقع  دارند.  نگه  سرحال 
بهانه ای است تا مردم با اين سرويس 
فضای  بتوانيم  اگر  شوند.  آشنا  ها 
ها  اين شرکت  برای  را  کار  و  کسب 
فراهم کنيم بزرگترين خدمت را هم 
به شهروندان و هم به ارايه دهندگان 
تهران  شهردار  ايم.  کرده  محصوالت 
دوچرخه  فعاليت  درباره  همچنين 
و  بودن  اقتصادی  گفت:  بيدود  های 
از خصيصه  رقابت يكی  ايجاد فضای 
های اين فضاست. البته مطمئنا از آن 
هايی که طبق رويكرد و سياست های 
مديريت شهر برای ما اهميت دارند و 
جزو اولويت های ما هستند حمايت 

ميكنيم، اما در فضای رقابتی. 

حمایت شهرداری از شرکت های دانش بنيان در فضای رقابتی

گفت:  کشور  بهزيستی  سازمان  رئيس 
معلوالن  سالمندان،  از  نفر  هزار   ۴7
ذهنی، معلوالن دارای ضايعه نخاعی و 
جسمی و حرکتی در مراکز توانبخشی 

شبانه روزی نگهداری می شوند.
وحيد قبادی دانا در نشست با معلوالن 
در  اينكه  از  اميدواری  ابراز  با  نخبه 
افراد  حقوق  معلوالن  جهانی  روز 
گفت:  شود،  پيگيری  معلوليت  دارای 
های  نامه  آيين  تصويب  خوشبختانه 
افراد دارای  از  مربوط به قانون حمايت 
معلوليت نيازمند پيگيری بود  که وزير 
تالشهای  اجتماعی  رفاه  و  ،کار  تعاون 
آيين  تصويب  منظور  به  را  ارزشمندی 
همچنين  داشتند.  مذکور  های  نامه 
برای اولين بار در بحث تخصيص اعتبار 
معلوليت  دارای  افراد  از  حمايت  قانون 
هم  دچار مشكل بوديم که خوشبختانه 
اعتبار  تخصيص  ايشان  پيگيريهای  با 

مربوط به مهر و آبان انجام شد.
وی افزود: همچنين در اجرای ماده ۲7 

يافته  تخصيص  اعتبار  به  توجه  با  نيز 
و  شديد  معلوليت  دارای  افراد  برای 
خيلی شديد که در دهك صفر، يك و 
دو سه درآمدی بودند  191 هزار و ۵۰۰ 
خانوار را شامل ميشوند مبلغ ۳۶۰ هزار 
ماه  سه  هر  تومان  هزار  تا ۴۸۰  تومان 
يكبار عالوه بر مستمری به آنان پرداخت 
خواهد شد  که در مهر، آبان و آذر ماه 

اين مبلغ به آنان پرداخت شده است.
با  ارتباط  در  کرد:  تصريح  دانا  قبادی 
يارانه مراکز شبانه روزی که نزديك به 
۴7 هزار نفر از قبيل سالمندان، معلوالن 
ذهنی، معلوالن دارای ضايعه نخاعی و 
جسمی و حرکتی را شامل می شود و 
حدود  ۸ هزار پشت نوبتی اين  مراکز 
را داشتيم، خوشبختانه با پيگيری های 
و  برنامه  سازمان  طريق  از  شده  انجام 
نيز  آنان  الزم،  اعتبار  تامين  و  بودجه 
می توانند يارانه خود را دريافت کنند. 
 97 سال  در  مراکز  اين  که  ای  يارانه 
هزار   ۶۴۰ بر  بالغ  کردند  می  دريافت 

تومان بود که در پايان سال 97 به 77۰ 
هزار تومان رسيد و  در آبان ماه امسال 
اين رقم به 9۲۰ هزار تومان رسيده که 
البته برای افراد دارای هويت و يا مجهول 
الهويه اين رقم به 1 ميليون و 1۴۰ هزار 

تومان افزايش يافته است.
پرداختها  اينكه  به  توجه  با  افزود:  وی 
شده،  متمرکز  بهزيستی  سازمان  در 
همچنين دولت الكترونيك پياده سازی 
به  ملی  کد  اساس  بر  مبالغ  اين  شده 
می  واريز  شده  ياد  افراد  کارت  حساب 
از  که  مطالباتی  همه  همچنين  شود. 
امدادی  و  مستمری   ، يارانه ای  جنس 
است تا پايان آبان ماه تسويه شده است.

بررسی  خصوص  در  افزود:  دانا  قبادی 
افراد دارای  معلوليت  وضعيت ژنتيكی 
که مورد تاکيد وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بود نيز اين موضوع در دستور 
در  طرح  اين  اجرای  و  گرفت  قرار  کار 
شده  آغاز  مهرماه  از  کشور  استانهای 
است و همه معلوالن تحت پوشش اين 

سازمان و خانواده هايشان در طی چهار 
سال  بطور رايگان مورد بررسی قرار می 

گيرند.
برنامه  اجرای  همچنين  افزود:  وی 
غربالگری بينايی و شنوايی نيز با قوت 
در سازمان بهزيستی کشور ادامه خواهد 

داشت.
توانمند  با  ارتباط  در  افزود:  دانا  قبادی 
سازی و موضوع اشتغال نيز، آيين نامه 
ای که برای ماده 1۲ و 1۳ مصوب شد 
فرصت خوبی را برای کارفرمايان ايجاد 

می کند.
در  کشور  بهزيستی  سازمان  رييس 
خصوص اقدامات اين سازمان در حوزه 
مسكن معلوالن نيز يادآور شد: در حوزه 
مسكن معلوالن قرار بود که در سال 9۸ 
هفت هزار و ۵۰۰ واحد تسهيل شود که 
واگذار  مسكونی  واحد  هزار   9 امروز  تا 
شد که از تعهدات خود جلوتر هستيم و 
اميدواريم اين رقم تا  پايان سال به 1۸ 

هزار واحد مسكونی برسد.

نگهداری ۴۷ هزار نفر از معلوالن و 
سالمندان در مراکز شبانه روزی

خبر

پلمب انبار بزرگ آجيل و خشکبار قاچاق 
در بهارستان

آجيل  بزرگ  انبار  شناسايی  از  استان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  در  ريال  ميليارد   7۰ ارزش  به  وخشكبارقاچاق 
بهارستان، خبر داد.سردار محسن خانچرلی  با اعالم اين خبر، 
گفت: ماموران پليس آگاهی استان در پی کسب خبری مبنی 
در  قاچاق  خشكبار  و  آجيل  توجهي  قابل  مقادير  تخليه  بر 
انباري در شهرستان بهارستان تحقيقات خود را در اين زمينه 
آغاز کردند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران بيان داشت: 
ماموران پس از هماهنگي با مقام قضائي در عملياتی ويژه وارد 
از محل ۲۰ تن آجيل و  بازرسي  انبار مورد نظر شده و در 

خشكبار قاچاق کشف کردند.
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بنياد  گفت:  مستضعفان  بنياد  رئيس 
هزار   1۸ تامين  منظور  به  مستضعفان 
دو  دارای  خانواده های  مسكن  واحد 
ميليارد  بر۳۸۰  بالغ  بيشتر  و  معلول 
کند.پرويز  می  بالعوض  کمك  تومان 
اشاره  با  مستضعفان  بنياد  رئيس  فتاح 
تومانی  ميليارد  بالعوض ۳۸۰  به کمك 
مسكن  تامين  برای  مستضعفان  بنياد 
بيشتر  و  دومعلول  دارای  خانواده های 
صورت  برنامه ريزی های  مطابق  گفت: 
از مجموع 1۸۳19 واحد  گرفته تاکنون 
واحد   ۳۶۵۵ شامل  واحد   ۶۸7۸ تعداد 
تكميل  واحد روستايی  شهری و ۳۲۲۳ 
و تحويل خانواده های دارای چند معلول 
شده است.فتاح افزود: از نيمه دوم سال 
9۸ تعهد بنياد در اين طرح به دو برابر 
افزايش يافته است و اميدواريم با سرعت 
اين  اول  مرحله  موجود؛  فرايند  گرفتن 
تا  مسكن  واحد  هزار   1۴ شامل  طرح 

برسد.وی  برداری  بهره  به  سال  پايان 
در  مستضعفان  بنياد  سهم  به  اشاره  با 
با  بنياد  گفت:  معلوالن  مسكن  تامين 
همكاری دستگاه های ذی ربط، مبلغ ۶۰ 
واحدهای  احداث  برای  تومان  ميليون 
شهری و ۳۶ ميليون تومان برای احداث 
مساعدت  به صورت  روستايی  واحد  هر 
بالعوض تسهيالت ارائه می دهد.فتاح در 
بنياد  همكاری  با  طرح  اين  افزود:  ادامه 
مستضعفان، سازمان ملی زمين و مسكن، 
بنياد مسكن، انجمن خيرين مسكن ساز 
ايران و سازمان بهزيستی کشور از سال 
ابتدا 1۴۳19  در  و  است  آغاز شده   9۳
شهری،  خانوار   77۳1 شامل  خانوار 
را تحت پوشش  ۶۵۸۸ خانوار روستايی 
قرار می داد که بر اساس نيازسنجی های 
صورت گرفته تعداد ۴۰۰۰ واحد نيز در 
قالب متمم تفاهم نامه در سال 9۴ به اين 

تعداد اضافه شد.

اختصاص ۳۸۰ ميليارد تومان از سوی بنياد مستضعفان به مسکن معلوالن

شهری

همزمان با روز جهانی معلوالن صورت گرفت؛

رونمایی از ۶۰ اثر سازمان آموزش وپرورش استثنایی
و  آثار  عنوان  از ۶۰  معلوالن،  روز جهانی  با  همزمان 
توان بخشی  و  کمك آموزشی  و  آموزشی  مكتوبات 

سازمان آمورش و پرورش استثنايی رونمايی شد.
آموزش وپرورش  سازمان  رئيس  جواد حسينی  سيد   
فردی  تفاوت های  به  توجه  با  آئين  اين  در  استثنايی 
اظهارکرد: تفاوت درنيازها در همه افراد جامعه وجود 
دارد و در روز جهانی معلولين بايد برای تربيت جامعه 

دوستدار معلول تالش کنيم.
وی با بيان اينكه هرچه مطالعه بيشتری داشته باشيم 
در بهتر کردن حال جامعه مؤثرتر خواهيم بود، اظهار 
يك  استثنايی  دانش آموز  1۵۳هزار  معلوليت  کرد: 
فرصت است بنابراين نگاه ما به دانش آموزان با نيازهای 

ويژه، نگاه دارايی محور باشد.
به  اشاره  با  استثنايی  آموزش وپرورش  رئيس سازمان 
اينكه در روز جهانی معلولين بايد برای تشريح ۳اصل؛ 
پذيرش تفاوت های فردی، تطابق و متناسب سازی در 
جامعه تالش کنيم، گفت: معلمان و مربيان عالوه بر 

تعليم دانش آموزان، نكاتی را از آن ها فرا می گيرند.
حسينی مطابق سازی و فراگير سازی  را از رويكردهای 

برشمرد  استثنايی  آموزش وپرورش  سازمان  اصلی 
مخاطبان  آمار  تاکنون   1۳7۲ سال  از  داد:  ادامه  و 
رويكرد  با  لذا  است  افزايش يافته  برابر  از۸۰  بيش  به 
توانمندسازی جامعه محور مبتنی بر دارايی محور برای 
ويژه تالش  نيازهای  با  آموزان  دانش  تربيت  و  تعليم 

خواهيم کرد.
آموزان،  دانش  اين گونه  تربيت  برای  بايد  گفت:  وی 
استانداردهای منابع انسانی، محتواها، فضا و تجهيزات 

و رويه ها را بايد رعايت کنيم.
سازمان  توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ريزی  معاون 
آئين  اين  در  نيز  کشور   استثنايی  آموزش وپرورش 
اظهار کرد: امروز در گروه مديريت آموزش، درس افزار 
واژگان کتاب فارسی اول دبستان به زبان اشاره برای 
بار تدوين شده است و به صورت چندرسانه ای  اولين 
قابل  استفاده  جديد  تحصيلی  سال  از  و  است  مفيد 

است.
اشاره کرد و تصريح کرد:  اين کتب  از  برخی  به  وی 
معلم  راهنمای  کتاب  دو جلد  زبان هفتم،  درس افزار 
تصويری  متناسب  سازی  پنجم،  پايه  جمله سازی 

دانش آموزان آسيب شنوايی، ۵جلد کتاب گروه برنامه 
درسی، تأليف ۴جلد عنوان کتاب مداخله و توان بخشی 
يادگيری، کتاب راهنمای والدين نوآموزان ديرآموز از 

کتبی هستند که امروز از آن ها رونمايی می شود.
و  جهت يابی  پوستر  طراحی  افزود:  غفوريان  محسن 
که  می شود  رونمايی  امروز  بينايی  آسيب  با  حرکت 
شيوه راهنمايی درست هدايت افراد را فراهم می کند. 
نابينايان  برای  معلم  همراه  آموزشی  بسته  همچنين 

برای آموزش خط بريل را رونمايی می کنيم.
کرد:  عنوان  و  اشاره  نگاشت  نو  کتب  تأليف  به  وی 
جسمی  معلوليت  آموزان  دانش  کتاب  ۸جلد  تدوين 
دانش  برای  مهارت آموزی  کتاب  ۸جلد  و  حرکتی 

آموزان اوتيسمی خواهيم داشت.
سازمان  توان بخشی  و  آموزشی  برنامه ريزی  معاون 
آموزش وپرورش استثنايی کشور به حوزه توانبحشی، 
مشاوره و مددکاری اشاره کرد و گفت: در حوزه شورای 
در  و ۳کتاب کودك  فرزندمحوری  کتاب  تأليف  نشر 
حوزه کودکان استثنايی را خواهيم داشت و فاز نهايی 

سامانه ارزشيابی توصيفی به بهره برداری می رسد.

رئيس اداره امور کفشداران حرم مطهر رضوی:
۷ هزار نيروی افتخاری در اداره کفشداری حرم 

مطهر رضوی خدمت می کنند
رئيس اداره امور کفشداران حرم مطهر رضوی اظهار کرد: 7 
هزار نيروی افتخاری و رسمی در اداره کفشداری حرم مطهر 
گفت وگو  در  حالجی  می کنند.جواد  خدمت رسانی  رضوی 
بخش هايی  از  متشكل  کفشداری  اداره  گفت:  ما  خبرنگار  با 
و  رضوان  شميم  انوار،  کتب  بخش  خواهر،  خدمه  همچون 
نوع فعاليت، خدمات مختلفی را  به  صحافی است که بسته 
ارائه می دهند و هم اکنون 7 هزار نفر  به زائران و مجاوران 
در اين اداره به صورت افتخاری و تعدادی نيز رسمی خدمت 
می کنند.وی با بيان اينكه بيشترين نيرو در اداره کفشداری 
خدمت رسانی  مشغول  صحافی  بخش  در  نيرو  کمترين  و 
هستند، افزود: تا پيش از پيروزی انقالب اسالمی کفشداری 
در حرم حضرت رضا)ع( به صورت شيفتی و موروثی در اختيار 
به صورت  اين خدمت  در حال حاضر  اما  بود،  افراد خاصی 
به وظايف  اشاره  با  ادامه  انجام می شود.حالجی در  افتخاری 
مفاتيح،  قرآن ها،  کردن  مرتب  کرد:  اظهار  انوارياران  اصلي 
کتب ادعيه و زيارت نامه در قفسه هاي ثابت و سيار واقع در 
بر  که  است  وظايفی  و  از جمله خدمات  و صحن ها  رواق ها 
عهده انوارياران است؛ در واقع اين گروه در تمام طول شبانه روز 
قفسه هاي مخصوص کتاب ها در حرم رضوي را بررسي کرده و 
عالوه بر مرتب سازي به رفع کمبود کتب از مخزن )اتاق انوار( و 

جمع آوري کتاب هاي پاره و فرسوده مي پردازند.
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سرانه فضای سبز پایتخت ١۶ برابر شده است

مديرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهر تهران، گفت: 
سرانه فضای سبزی که قبل از انقالب يك متر بود امروز به 
1۶.۵ متر رسيده است و در بخش برون شهری اين عدد 

حتی ۲۴ متر است.
 علی محمد مختاری رئيس سازمان پارکها و فضای سبز 
شهر تهران عصر امروز در همايش آب فضای سبز و مديريت 
شهری گفت: اوال بايد ديد که ما کجا بوده ايم و امروز در 

حوزه فضای سبز کجا هستيم.
نفر  ميليون   ۳.۵ ما  انقالب  از  قبل  داد:  ادامه  وی 
و  ای  منطقه  و  ای  محله  پارك   7۵ که  داشتيم   جمعيت 

فرامنطقه ای داشته ايم.

تهران،  شهر  شورای  زيست  محيط  کميته  رئيس 
مالحظات  و  کشور  وضعيت  به  توجه  با  گفت: 
زيرزمينی،  آب  های  سفره  به  نسبت  نيرو  وزارت 
و  آب  درست  مصرف  به  ملزم  شهری  مديريت 
حفظ سفره های آب زيرزمينی است. سيد آرش 
»آب،  نخست همايش  پنل  در  ميالنی،   حسينی 
برنامه  در  گفت:  شهری«  مديريت  و  سبز  فضای 
سوم توسعه شهر تهران، مقرر شده است شهرداری 

ميزان  به  را  ميزان مصرف آب فضای سبز  تهران 
۳۵ ميليون متر مكعب کاهش داده و بر استفاده از 
پساب و آب تصفيه شده تاکيد شده است و در اين 
راستا، توافقاتی با شرکت آب و فاضالب هم انجام 
شده است.وی با تاکيد بر اينكه چاره ای جز تغيير 
نداريم،  شهری  حوزه  در  آب  مصرف  در  پاراديم 
اظهار داشت: آب مصرفی کنونی در حوزه فضای 
سبز عموما از آب خام و به صورت عمده است در 

حالی که ما درصدد کاهش مصرف از ۲۰۰ ميليون 
و جايگزينی  ميليون مترمكعب  به 7۰  مترمكعب 
مابقی با پساب تصفيه شده تا افق 1۴1۰ است. ما 
ناگزير به اين کار هستيم چراکه با توجه به وضعيت 
سفره  به  نسبت  نيرو  وزارت  مالحظات  و  کشور 
مصرف  به  ملزم  شهری  مديريت  زيرزمينی،  آب 
درست آب و حفظ سفره آب زيرزمينی است.عضو 
شورای شهر تهران، نگهداشت منابع سفره های آب 

زيرزمينی تهران را در تهران به دليل قرار گرفتن 
در محيط نيمه خشك ضروری دانست و تصريح 
کرد: تالش و مطالبه ما در مديريت شهری حفظ 
فضاهای سبز کنونی و ايجاد و گسترش فضاهای 
مسئله  اين  که  است  کم برخودار  مناطق  در  سبز 
بايد با توجه به شرايط آبی و کاشت گونه های بومی 
سازگار و مقاوم در برابر کم آبی و تغييرات اقليمی 

باشد.

مدیریت شهری ملزم به حفظ سفره های آب زیرزمينی است



اخبار

مرادنیا: جوامع محلی باید حافظ 
منابع طبیعی باشند

استاندار کردستان از جوامع محلی استان درخواست 
کرد حافظ عرصه های منابع طبیعی باشند.

بهمن مرادنیا در مراسم نهضت همگانی نهال کاری 
برای ایران سرسبز همزمان با سراسر کشور در منطقه 
خامسان کامیاران با بیان اینکه یک عزم همگانی برای 
توجه به منابع طبیعی وجود دارد، افزود: هزار و ۲۰۰ 
هکتار تعهد دولت برای نهال کاری در سطح استان 
انجام  بود و تاکنون هزار و ۶۳۰ هکتار نهال کاری 

شده و قرار است این سطح به دو هزار هکتار برسد.
وی با بیان اینکه در سراسر کشور بصورت سراسری 
از  داد:  ادامه  است،  شده  کاشت  نهال  میلیون   ۱۴
این  از  دارم  درخواست  محلی  جوامع  و  روستاییان 
عرصه ها مراقبت کنند چرا که بعد از مدتی این طرح 

در قالب تعاونی به خود آنان واگذار می شود.
مرادنیا اظهار کرد: اعتبار این طرح از محل صندوق 
تامین  انقالب  معظم  رهبر  با دستور  و  ملی  توسعه 
شده است که نشان توجه ایشان به ضرورت حفاظت 

از منابع طبیعی است.
استاندار کردستان نهال کاری در استان را راهکاری 
برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی ذکر کرد و 
کاری  نهال  این  از  بخشی  است  الزم  داشت:  اظهار 
ها در حاشیه شهرهای استان انجام شود که هم به 
آلوده گی هوا کمک خواهد کرد و هم می  کاهش 

تواند تبدیل به تفرجگاه برای مردم شود.
فاضالب  ورود  مسئله  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
روستاهای اطراف به مخزن سدها به صورت جدی در 
دستور کار قرار دارد و تالش می کنیم این مسئله را 

بصورت بنیادی حل کنیم.
روستای  در  کاری  نهال  همگانی  نهضت  مراسم 
حضور  با  کامیاران  توابع  از  ی  سه  بان  و  خامسان 
استاندار کردستان، جمعی از مدیران استانی و حضور 
مردم محلی برگزار شد، در منطقه خامسان کامیاران 
۶۱۳ هکتار از عرصه های طبیعی بصورت بذر و نهال، 

نهال کاری شد.

استعدادهای  معلوالن  گفت:  قزوین  استاندار 
نهفته زیادی دارند که باید با ایجاد امکانات 
این قشر، شناسایی شده و  انگیزه الزم به  و 

شکوفا شوند.

دانش  با  نشست  در  پور  جمالی  اهلل  هدایت 
آموزان و دانشجویان استثنایی استان قزوین 
با  معلوالن  روز  آذر   ۱۲ گرامیداشت  ضمن 
 ، نیست  محدودیت  معلولیت  اینکه  بیان 

گفت:معلوالن را نباید جدا ازجامعه دید چرا 
که بسیاری  از این افراد تاثیر گذارتر و موفق 
تر از انسانهایی بدون معلولیت جسمی عمل 

می کنند.
وی اظهار داشت: این افراد در تمامی عرصه 
ها ثابت کردند با وجود محدودیت هایی که 
و  موفق  حضور  جامعه  در  توانند  می  دارند 

مثمر ثمری داشته باشند.  .
جمالی پور با بیان اینکه روز جهانی معلوالن 
فرصت مناسبی است تا دیدگاه افکار عمومی 
افزود:  دهیم،  تغییر  معلوالن  به  نسبت  را 
معلولیت  مانع فعالیت این قشر در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و 

حتی ورزش نشده است.
استاندار قزوین با بیان اینکه باید معابر شهری 
و  سالمندان  معلوالن،  مرور  و  عبور  برای 
داشت:  شوند،اظهار  سازی  مناسب  جانبازان 
فعالیت  زمینه  تواند  می  مهم  این  به  توجه 
این قشر در عرصه های اجتماعی را به شکل 

بهتری فراهم کند.
وی با بیان اینکه بعضی از معلوالن با وجود 

محدودیت جسمانی به موفقیت های ارزنده 
مطرح  دانشمندان  جزو  و  یافته  دست  ای 
جهان بوده و هستند که این نشان می دهد 
به  رسیدن  برای  محدودیتی  هیچ  معلوالن 

موفقیت های مورد نظر خود ندارند.
استاندار قزوین اضافه کرد: نباید به معلول نگاه 
ترحم آمیزی داشته باشیم چرا که این قشر 

هر جا اراده کردند نقش افرین بودند.
جمالی پور افزود: ممکن است به دلیل معلولیت  
محدودیت های جسمی و نبود برخی امکانات 
این خالقیت و توانمندی ها بروز و ظهور پیدا 
نکرده باشد بنابراین ما مسئوالن وظیفه داریم 
و  پیشرفت  زمینه  الزم  امکانات  ایجاد  با  تا 

افزایش رفاه این قشر را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: این افراد )معلوالن( اگر با نواقص 
و  استعداد  خداوند  هستند  مواجه  جسمی 
کرده  اعطا  آنان  به  بدیلی  بی  توانمندی های 

که شاید افراد عادی از آن برخوردار نباشند.
معلولیت  دارای  آموز  دانش   5۰ و  هزار  یک 
در مدارس استثنایی استان قزوین به تحصیل 

می پردازند.

استاندار قزوین :
شناسایی و شکوفایی استعداد معلوالن

اخبار

قطار برقی گلشهر هشتگرد 
به زودی روی ریل می رود

جذب  بحث  در  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
در  اسنادی که  از  بخشی  و  نداریم  اعتبارات عمرانی مشکلی 
سال های گذشته باقی مانده و برگشت خورده بود امسال جذب 

شده است.
تهران  آزادراه  تعریض  پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  شهبازی   
اینکه  رغم  علی  افزود:  به سواالت خبرنگاران،  پاسخ  در  کرج 
برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های عمرانی 
استان، همچنان با مشکالت زیادی مواجه هستیم ولی اجازه 
نمی دهیم این مشکالت مانعی برای تحقق اهداف پیش بینی 

شده در این حوزه شود.
اینکه میانگین تردد در محورهای مواصالتی  بر  تاکید  با  وی 
البرز بیش از سه برابر میانگین کشوری است؛ ادامه داد: عمده 
پروژه هایی که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر در امید در 

استان در حال اجراست مربوط به راه ها است.
شهبازی با بیان اینکه پروژه اتوبان شهید همت، آزادراه تهران- 
پروژه ها  این  از  بخشی  هشتگرد-کرج  برقی  قطار  و  شمال 
هستند، گفت: برای پروژه قطار برقی هشتگرد-کرج در فاصله 
زمانی سه ماه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته 

که این تخصیص از زمان آغاز آن بی نظیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه با حضور مقامات کشوری به زودی شاهد 
افتتاح پروژه قطار برقی کرج -  هشتگرد و اتوبان شهید همت 
خواهیم بود، افزود: پروژه آزادراه آبیک -چرمشهر نیز در مراحل 
تاالب  محدوده  در  آن  از  کیلومتر   ۹ تنها  و  دارد  قرار  پایانی 
صالحیه باقی مانده که پیش بینی می شود با سرعت فعلی این 

پروژه در اوایل سال ۹۹ زیر بار ترافیک برود.
بهره  به  تابستان  در  پروژه  این  بود  قرار  گفت:  البرز  استاندار 
برداری برسد ولی به خاطر افزایش ایمنی و اعمال پیوست های 

زیست محیطی به تاخیر افتاده است.
شهبازی ادامه داد: پیوست زیست محیطی این پروژه مجددا 
مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت ساختارهای ایمنی آن نیز به 

میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
قول  پیمانکار  هم  پروژه همت  در  داد:  توضیح  البرز  استاندار 
داده دو الین پروژه منهای تونل جنوبی را تا بهمن ماه به بهره 

برداری برساند.
وی توضیح داد: اعتبارات عمرانی البرز در سال ۹۸ در مقایسه با 
ادوار گذشته ۱5درصد رشد داشتیم و برای سال ۹۹  هم نسبت 

به متوسط کشوری هفت درصد رشد داشته ایم.
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جلسه معاون برنامه ریزی و 
امور عمرانی فرمانداری با 

روسای:جهاددانشگاهی،مرکز 
فنی و حرفه ای،کارگزار اشتغال و 
نمایندگان تولید قطعات خودرو در 

خصوص کارگاه های آموزشی مورد 
نیاز بخش صنعت در شهرستان بیجار

روسای  حضور  با  ای  جلسه   ۹۸/۹/۱۳ مورخ  چهارشنبه  روز 
ادارات: جهاددانشگاهی،مرکز فنی و حرفه ای،کارگزار اشتغال 
های  کارگاه  خصوص  در  خودرو  قطعات  تولید  نمایندگان  و 
آموزشی مورد نیاز بخش صنعت در شهرستان بیجار به ریاست 
فرمانداری  عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  کاظمی  آقای 
برگزار گردید. معاون فرماندار اظهار داشتند:با توجه به فعالیت 
چندین کارگاه تولید قطعات خودرو در شهرستان و همچنین 
نیاز صنعت خودرو به دستگاه هایC.N.C به زودی کالس 
و  فنی  با همکاری سازمان  این دستگاه  با  کار  آموزشی  های 
حرفه ای و جهاد دانشگاهی برگزار می گردد. مزیت دستگاه 
عمل  سنتی؛سرعت  های  دستگاه  به  نسبت   C.N.C های 
باال،دقت باال،خطر بسیار پایین برای اپراتور،به صرفه بودن از 
هزینه  و  زمان  در  جویی  صرفه  و  تولید  برای  اقتصادی   نظر 

می باشد.

ظرف دو ماه آینده:

پارک مادران شهید به
 بهره برداری می رسد

شهردار کرج: مناسب سازی معابر شهری برای تسهیل در 
تردد معلولین به صورت ویژه در دستور کار مدیریت شهری 

قرار دارد.
علی کمالی زاده در مراسم  بهره برداری از پارک رودکی 
به  زمینی  در  پارک  این  کرد:  اظهار  روشندالن(  )ویژه 
سه  بر  بالغ  اعتباری  با  و  مربع  متر  هزار  هفت  مساحت 

میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری کرج برای ارتقای سطح 
افزود:  نیست،  فروگذار  تالشی  هیچ  از  شهروندی  رفاه 
افزایش سطح کیفیت خدمات به شهروندان از مهمترین 

اهداف شهرداری کرج است .
شهردار کرج با اشاره به اینکه پارک رودکی را با احترام به 
همه شهروندان به ویژه جامعه روشندالن کرج احداث کرده 
ایم، گفت: پروژه های بسیاری در حوزه فضای سبز کرج در 
دست احداث است. کمالی زاده تاکید کرد: پروژه هایی نیز 
برای مناسب سازی معابر شهری کرج در دستور کار است 
با اشاره به  که با جدیت پیگیری می شود. وی در ادامه 
اینکه پارک "مادران شهید" در محله کیانمهر کرج نیز تا 
دو ماه آینده به بهره برداری می رسد، گفت: احداث فضای 
سبز در مناطق کم برخوردار کرج به صورت ویژه در دستور 

کار مدیریت شهری کرج قرار دارد.

همزمان  برگزاری  به  اشاره  با  زنجان  استاندار 
سه نمایشگاه در استان زنجان گفت: برگزاری 
بهتر  موجب شناسایی  تخصصی  نمایشگاه های 

نقاط ضعف و قوت می شود.
نمایشگاه  از  بازدید  جریان  در  حقیقی  فتح اهلل 
کتاب و مطبوعات زنجان اظهار کرد: در ارتباط 
با نمایشگاه ها معتقدم باید تخصصی و موضوعی 
برگزار شود تا مخاطبین بتوانند استفاده بیشتری 

از محتوای نمایشگاهها داشته باشند.
استاندار زنجان ادامه داد: نمایشگاهی که هفته 
برگزار  تولیدی  واحدهای  با  ارتباط  در  گذشته 
قرارداد  انعقاد  همچون  دستاوردی  بود  شده 
ساخت ۱۲ قلم کاالی مورد نیاز استان و کشور 

داشت.
نمایشگاه  برگزاری  پیگیر  اینکه  بیان  با  وی 
صنعت در استان هستیم افزود: مدیران مرتبط 

باید تالش بیشتری در این راستا داشته باشند.
مجزای  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  حقیقی 
نمایشگاه قطعا ارزیابی عملکرد مثبت یا منفی 

کار  با  باید  گفت:  کرد،  خواهد  راحت تر  را  آن 
تخصصی به دنبال رفع اشکال باشیم، یعنی اگر 
استقبال است، چرا وجود دارد و یا اگر استقبال 

نیست چرا این اتفاق رخ داده است.
کردن  مکلف  به  اشاره  با  زنجان  استاندار 
دستگاه ها به تعیین پنج نقشه راه مهم استان 
منطقی  تصمیمات  سمت  به  که  همین  گفت: 

رفته ایم، کار بسیار ارزشمندی بوده است.
و  کرد  اشاره  مطبوعات  نقش  به  ادامه  در  وی 
بسیار  توسعه کشور  در  نقش مطبوعات  افزود: 

مهم است و باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
حقیقی همچنین در ارتباط با برگزاری انتخابات 
انجام  با  امیدواریم  نیز گفت:  و روال طی شده 
کارهای مطلوب شاهد مشارکت بیش از پیش 

مردم باشیم.
کتاب  نمایشگاه  چهارصدمین  است،  گفتنی 
با  زنجان  کتاب  نمایشگاه  دهمین  و  استانی 
در  ناشر  و ۱5  نمایندگی  و  ناشر  حضور ۲۸۰ 
حوزه نشر الکترونیک با عرضه بیش از ۶5 هزار 

عنوان کتاب و لوح فشرده از سراسر کشور در 
زنجان  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل 

آغاز به کار کرد.
برای این نمایشگاه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بن 

یارانه ای خرید کتاب در نظر گرفته  شده است 
که با تخفیف ۲۰ درصدی از طریق بانک عامل 
بازدیدکنندگان  بین  در  نمایشگاه  در  مستقر 

توزیع خواهد شد.

استاندار زنجان:

برگزاری نمایشگاه های تخصصی موجب شناسایی بهتر نقاط ضعف و قوت می شود

محمد شفیعی رئیس ستاد انتخابات شهرستان 
مستقر  خبرنگاران  میان  در  حضور  با  قزوین 
بتوانیم  :امیدوارم  گفت  قزوین  فرمانداری  در 
با نظارت بیشتر بر قیمت ها و کنترل آن و 
توجه عملیاتی به معیشت مردم، قیمت ها را 
بنا بر وسع جامعه و شرایط روز مدیریت کرده 

و هیجان انتخابات را بیشتر کنیم.
قزوین  شهرستان  انتخابات  ستاد  رئیس 
در  مستقر  خبرنگاران  میان  در  حضور  با 
با  بتوانیم  امیدوارم  گفت:  قزوین  فرمانداری 
نظارت بیشتر بر قیمت ها و کنترل آن  و توجه 
بر  بنا  را  به معیشت مردم قیمت ها  عملیاتی 
و  کرده  مدیریت  روز  شرایط  و  جامعه  وسع 
هیجان انتخابات را بیشتر کنیم. شفیعی افزود: 
ثبت نام کننده  ۹۷نفر  مجموعاً  سال۹۴  در 

نهایت  در  که  داشتیم 
نامزد  به عنوان  نفر   ۳۳
وی  شدند.  معرفی  نهایی 
تعدادی  گفت:  ادامه  در 
جمعه  روز  در  نخبگان  از 
کرد.  خواهند  ثبت نام 
از  افزود:  قزوین  فرماندار 
عزیزانی  و  نخبگان  همه 
مسئولیت  احساس  که 
می توانند  و  می کنند 
بیشتری  انتخاباتی  نشاط 
ایجاد کنند و واجد شرایط 
ثبت نام هستند درخواست 
دارم ان شاا.. همت کنند و 

ثبت نام نمایند. 

باید برای ایجاد شور اجتماعی در مردم به معیشت آنها 
توجه کرد
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پژوهش کلید تحول و زیربنای 
توسعه و پیشرفت است

تجربه نشان داده است تصمیم گیری های بدون پژوهش و 
بررسی به نتایج ناگواری می انجامد.

 غدیر مهدوی در آیین افتتاحیه ششمین نمایشگاه هفته 
اظهار  شد،  برگزار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  که  پژوهش 
داشت: مدیریت شهری از جمله امور پیچیده ای است که 
نیازمند بررسی های آماری و پژوهش و تحقیق کافی است.

این عضو شورا افزود: کالنشهر کرج از یکسو با مشکالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و از سویی دیگر در 

راه توسعه پایدار گام بر می دارد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای 
تشخیص  طریق  از  کند  می  تالش  کرج  شهر  اسالمی 
نیازهای شهر و انجام مطالعات کارشناسی، پژوهش های 
کاربردی، تاکید بر نوآوری و بهره گیری از علم و فناوری 
و بهبود کارایی مدیریت شهری به توسعه پایدار و متوازن 
شهری  مدیریت  های  گیری  تصمیم  تا  کند  کمک  کرج 

مبتنی بر پژوهش و راهکارهای علمی باشد.

عضو شورای شهر کرج: کرج باید شهری 

برای همه باشد

محور  انسان  به شهری  کرج  تبدیل  و شهرداری  تالش شورا 
است.

برای  برابر  های  فرصت  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  رسولی  احد 
شهروندان، اظهار کرد: در شورای پنجم تالش شده به سمت 
معلولیت معلوالن حرکت کرده و بر موضوعات انسان مدارانه 

توجه ویژه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه طرح مناسب سازی معابر و مبلمان شهری در 
کرج به تصویب شورا رسیده است، عنوان کرد: تهیه و تنظیم 
این طرح بیش از ۸ ماه زمان برد، با اجرای این طرح شهرسازی 

کرج متحول خواهد شد.
رسولی با بیان اینکه اجرای این طرح مقدمه ای خواهد بود برای 
اجرای عملیات های عمرانِی مناسب سازی شده، خاطرنشان 
کرد: با توجه ویژه مدیران شهری به این مصوبه، همه طرح های 

عمرانی و شهرسازی برای همه شهروندان اجرایی خواهد شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
کرج با اشاره به راه اندازی ستادی در شهرداری کرج با حضور 
همه حوزه های مرتبط با بخش طراحی شهری و مناسب سازی 
در  های  همه طرح  ستاد  این  کرد:  بیان  و شهرسازی،  معابر 
دست اجرا را رصد خواهد کرد؛ و مدیران مناطق بایستی پروژه 
های شهری را بر اساس مقررات و مصوبات مربوط به مناسب 

سازی رعایت و اجرا کنند.

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: اکنون 
باید تمامی دستگاه های مربوطه برای تسریع 
تعریض  پروژه  از  برداری  بهره  و  تکمیل  در 
نفس  چراکه  شوند  بسیج  کرج  تهران  آزادراه 
مردم این استان به دلیل ترافیک ملی ورودی 
بند آمده و ضرورت دارد تا تکمیل پروژه های 
بزرگ، این امر به صورت مسکن اجرایی شود.

آزادراه  تعریض  روند  از  بازدید  در  شهبازی 
تهران-کرج که روز چهارشنبه صورت گرفت، 

پروژه  شهرسازی  و  راه  وزارت  اینکه  بیان  با 
های بزرگ و مهمی در البرز دارد، افزود: براین 
اساس می توان از ادامه آزادراه شهید همت، راه 
چرمشهر-آبیک و آزادراه تهران-شمال نام برد.

وی ادامه داد: تعریض آزادراه تهران-کرج نیز 
یک پروژه مسکن برای گره گشایی از ترافیک 
آغاز  گذشته  سال  دوم  نیمه  در  کرج  ورودی 
شد و اوایل امسال نیز ۱.5 کیلومتر در محدوده 

گرمدره اجرایی شد.

شهبازی گفت: در خصوص الین برگشت این 
۱.5 کیلومتر زیرساخت های آن تکمیل شده و 
آسفالت باقی مانده نیز طبق تعهد پیمانکار باید 

در اسرع وقت برای بهره برداری انجام شود.
وی افزود: در ۴ کیلومتر از تعریض آزادراه در 
نیز  مهرویال  خروجی  تا  کالک  پل  محدوده 
در  باید  و  گرفته  صورت  زیرساختی  اقدامات 
کمترین زمان ممکن آسفالت آن تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مصوب برای این 

پروژه حدود ۲5 میلیارد تومان است، گفت: از 
مدیرکل راهداری استان انتظار می رود تدابیر 
از  مردم  تا  کند  اتخاذ  راستا  این  در  ای  ویژه 

تردد آسان با آرامش کامل برخوردار شوند.
شهبازی افزود: به طور قطع در شرایط فعلی 
دارد  وجود  اعتباری  های  محدودیت  کشور، 
و  مردم  حال  رفاه  جهت  اقدام  این  باید  ولی 
وقت  اسرع  در  ترددها  در  تسهیل  و  آرامش 

اعمال شود.

مدیرکل راهداری البرز برای تسریع در تکمیل تعریض آزادراه تهران کرج 

تدابیر ویژه ای اتخاذ کند



 ورزشی
خبر

وزیر ورزش خبر داد: جوایز پارالمپیکی ها 
دقیقا مشابه المپیکی هاست

مسعود سلطانی فر گفت: سال قبل دو سوم جوایزی که 
به ورزشکاران مدال آور دادیم مربوط به پارالمپیکی ها 
بود و پاداش ورزشکاران مدال آور معلول با افراد سالم 

کامال برابر است.
جهانی  روز  تبریک  با  دیدار  این  در  فر  سلطانی  دکتر 
جامع  قانون  دقیق  اجرای  با  امیدوارم  گفت:  معلولین 
حمایت از معلولین بتوانیم همه امکانات الزم برای حضور 

بهتر این عزیزان در جامعه را فراهم کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: طی هفته گذشته دو بار 
در جلسات هیات دولت مسائل مربوط به مناسب سازی 
اشتغال و ورزش  فضاهای ورزشی و عمومی، تحصیل، 
بهینه  برای  حاضر  اعضای  همه  و  شد  مطرح  معلولین 
سازی هر چه بیشتر تمام این موارد اتفاق نظر داشتند. 

هیچ  معلولین  ها  عرصه  از  بسیاری  در  افزود:  وی 
محدودیت و تفاوتی با افراد سالم ندارند و حتی تواناتر 
هستند. در هشت دوره مسابقات پارالمپیک ورزشکاران 
ما ۲۶۶ مدال گرفتند که برگ زرینی در تاریخ ورزش 
کشور است. در بازی های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با 
۱۳۲ مدال و یک پله صعود نسبت به جایگاه چهارمی 
امیدواریم  بسیار  به مقام سوم رسیدیم.  قبلی  دو دوره 
در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو هم ورزشکاران ما درخشان 

ظاهر شوند و افتخار آفرینی های زیادی داشته باشند. 
سلطانی فر تاکید کرد: سال قبل دو سوم جوایزی که به 
ورزشکاران مدال آور دادیم مربوط به پارالمپیکی ها بود 
و پاداش ورزشکاران مدال آور معلول با افراد سالم کامال 
استانی که طی سه  از ۱۲۰ سفر  بیش  برابر است. در 
سال گذشته داشتم همواره تاکید اصلی من به مدیران 
کل استان ها رفع مشکالت معلولین بود. برای استفاده 
هیچ  ورزشی  فضاهای  و  اماکن  از  معلولین  و  جانبازان 
محدودیتی وجود ندارد و نباید هزینه ای دریافت شود. 

مقام  تاکید  با  کشور  مسئولین  مجموعه  داد:  ادامه  او 
محدودیتی  گونه  هیچ  رئیس جمهور  و  رهبری  معظم 
قائل  و جانبازان  معلولین  به  بهتر  برای خدمت رسانی 
نیم  و  هفت  یعنی  کشور  جمعیت  درصد  ده  نیستند. 
میلیون نفر معلول هستند و باید شرایط مناسب برای 
اشتغال، تحصیل و ورزش آنها فراهم شود. به معاونینم 
گفته ام از تمام اختیارات قانونی خود برای حل مشکالت 

و ایجاد شرایط بهتر برای معلولین استفاده کنند. 

ایران تاکید کرد برای  سرمربی تیم ملی والیبال 
بهترین شدن باید تالش کنند.

دور جدید اردوی آماده سازی ملی پوشان والیبال 
از  المپیک ۲۰۲۰،  انتخابی  مسابقات  برای  ایران 
روز چهارشنبه ۱۳ مرداد زیر نظر ایگور کوالکوویچ 

سرمربی تیم ملی آغاز شد.
کوالکوویچ در گفت وگو با روابط عمومی فدراسیون، 
بعد از شروع تمرینات، در ارزیابی خود از وضعیت 
مسابقات  از  اردو،  در  حاضر  بازیکنان  گفت:  تیم 
فشرده لیگ ایران می آیند و در هفته دو مسابقه 
پرفشار  خیلی  آن ها  برای  این  که  داده اند  انجام 
و سخت بوده است. از روز شنبه کار ما جدی تر 
باید  را  بسیاری  تمرینات  و  شد  خواهد  پیگیری 
تکرار کنیم تا هماهنگی بیش تری به وجود بیاید. 
بازیکنان تیم ملی نیاز به زمان دارند تا به آمادگی 

مد نظر ما برسند.
ایگور ادامه داد: تمامی بازیکنان شانس حضور در 
انتخابی المپیک را دارند و همه آن ها می توانند به 
ما در این مسیر کمک کنند. در نهایت تعدادی از 
بازیکنان، ما را در چین همراهی نخواهند کرد اما 
باید به کارشان ادامه دهند و در باشگاه های خود 
برای رقابت های بعدی تالش کنند تا در صورت 

نیاز، در آینده بتوانند به تیم ملی کمک کنند.
وی درباره اهمیت صعود به المپیک بیان کرد: این 
مسابقات برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
رقابت ها  بقیه  از  مهم تر  ما  برای  تورنمنت،  این 
بر  عالوه  و  بجنگیم  موفقیت  برای  باید  ما  است. 
این که باید خوب به همه جوانب فکر کنیم، تالش 
حداکثری خودمان را نیز باید انجام دهیم تا برای 
مسابقات، از نظر ذهنی و بدنی در بهترین وضعیت 

باشیم.
فشار زیادی برای صعود به المپیک روی تیم ما 
باالترین سطح مسابقات در  المپیک  وجود دارد. 
رقابت  این  به  رسیدن  مسیر  در  و  است  جهان 
موفقیت  سختی،  و  فشار  تحمل  بدون  بزرگ، 
ممکن نخواهد بود. ما هم مثل همه ورزشکاران 
تا  می کنیم  تالش  و  می جنگیم  دنیا،  اول  سطح 

بهترین باشیم.
خود،  صحبت های  پایان  در  ملی  تیم  سرمربی 
در پاسخ به این سوال که مهم ترین حریفان تیم 

ملی در مسیر صعود به المپیک را کدام کشورها 
این  برای  جدی  خیلی  چینی ها  گفت:  می داند، 
مسابقات آماده می شوند و اردوهای خود را شروع 
این  و  هستند  رقابت ها  میزبان  آن ها  کرده اند. 
دومین مرتبه است که میزبان مسابقات انتخابی 
اول  مرحله  در  المپیک ۲۰۲۰ شده اند. چینی ها 
میزبان  باز هم  بود،  قاره ها  بین  رقابت ها که  این 
بودند که آرژانتین در آن مرحله به المپیک صعود 
ملی  تیم  حضور  دلیل  به  کشور  این  لیگ  کرد. 
چین در انتخابی المپیک، به تعویق افتاده است 

و بعد از این مسابقات آغاز خواهد شد. فدراسیون 
بسیار خوب و درستی  نیز تصمیم  ایران  والیبال 
اتخاذ کرد که لیگ را برای آمادگی بیش تر تیم 
ملی و بازیکنان برای حضور در رقابت های انتخابی 

المپیک تعطیل کرد.
بازیکنان  هم  استرالیا  والیبال  ملی  تیم  درباره 
اصلی این تیم، در خارج از کشور بازی می کنند و 
وضعیتی شبیه به بازیکنان لژیونر ما دارند و به نظر 
من رقابت اصلی برای صعود به المپیک در آسیا 
میان ایران، چین استرالیا و کره جنوبی خواهد بود.

می جنگیم و تالش می کنیم تا بهترین باشیم

رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره فسخ قرارداد ویلموتس گفت: او قراردادش را پیش از بازی با عراق فسخ کرد اما نیاز به بررسی بیشتر بود تا بتوانیم این قرارداد را دوستانه فسخ کنیم.
مهدی تاج درباره تیم ملی و شرایط مارک ویلموتس گفت: پس از جام جهانی و جام ملت های آسیا، بسیاری اعتقاد داشتند که سرمربی تیم ملی باید جوان باشد و اکثر کارشناسان، مربی خارجی 

را توصیه کردند. هیچ کس در آن زمان از مربی ایرانی حرفی نزد.
تاج ادامه داد: مارک ویلموتس گزینه سوم ما بود که او یک مربی جوان بود، چهار بار سابقه حضور در جام جهانی را داشت و تیم ملی بلژیک را از رده ۸۳ به رده اول دنیا آورد. ویلموتس انتخاب 

درستی بود، همه هم از او استقبال کردند.
وی ادامه داد: برخالف اینکه می گویند قرارداد ویلموتس چگونه بود، ما قرارداد خوبی با او بستیم اما در آن ذکر کرده بودیم که »مبلغ قرارداد شفاف سازی نشود«. در یکی از بندهای قرارداد این گونه 

ذکر شده بود که »هر یک از طرفین قرارداد را فسخ کرد، سه ماه به طرف مقابل برای غرامت زمان دهد«.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره قرارداد سه میلیون دالری ویلموتس نیز گفت: رقم قرارداد ویلموتس بین یک میلیون تا دو میلیون دالراست. در صدا و سیما و رسانه ملی آن هم در ۱۰۰ 
برنامه ای که وجود دارد )از جمله ورزش و مردم، ورزش و بی مردم( باید با صداقت صحبت کرد. اینکه می گوییم سه میلیون دالر قرارداد ویلموتس است، باعث تشویش اذهان عمومی می شود. حتی 

با دستیاران ویلموتس نیز رقم قرارداد او سه میلیون دالر نمی شود. رقم قرارداد ویلموتس، رقمی منطقی است.
اینکه نماینده مجلس می گوید ویلموتس ۵۰۰ هزار دالر هم نمی ارزد، کار زیبنده ای نیست. فوتبال را باید در اختیار فوتبالی ها قرار دهیم. منتقدان دلسوز، نقدهایشان را انجام داده اند. هر کسی که 

فوتبال بلژیک را بشناسد، می داند که ویلموتس در چه جایگاهی قرار دارد و رقم ۵۰۰ هزار دالر منطقی نیست.
تاج بیان کرد: نماینده مجلس باید درباره مشکالتی مانند گوشت، نان و گرانی صحبت کند. من نیز به عنوان رئیس فدراسیون هیچ گاه درباره چنین مسائلی حرف نمی زنم، پاسخگویی از جمله 

وظایف من است.
را بستیم، در یک بند قرارداد صراحتاً ذکر کردیم که »تحریم های ظالمانه آمریکا در ایران وجود دارد و این تأثیرگذار وی در ادامه افزود: در ۲۲ می که قرارداد ویلموتس 

را  قرارداد  که  گرفت  زمان  روز  دو  او  امضاء کند یا نکند. پس از بستن قرارداد، تحریم ها افزایش یافت که این از اراده فدراسیون خارج بود. ویلموتس است«، 
پس از تحریم ها، ما نمی توانستیم پول را از فیفا دریافت کنیم. شاید ویلموتس تصور می کرد که ما نمی خواهیم قبل از بازی با عراق، قراردادش را فسخ کرد. 
پرداخت پول او دیر شد اما او قرارداد را فسخ کرد.پول او را بدهیم درحالی که تنها هفت روز 
ایران گفت: یک  سرمربی بزرگ در زمان دیدار بزرگی مانند عراق باید طبق برنامه از روز چهارشنبه تمرینات را آغاز می کرد، رئیس فدراسیون فوتبال 
خوبی با وکال و خود ویلموتس داشتیم و تصمیم فسخ قرارداد دوستانه گرفته شد.اما او با تأخیر این کار را انجام داد. جلسه 
ویلموتس در توئیتش اعالم کرده که »وکالی ما دوستانه فسخ را دنبال می کنند«؛ ما نیز همین را می گوییم. تاج درباره توئیت ویلموتس اظهار داشت: 
چه  که  می شود  مشخص  ماه  سه  این  او برای پرداخت پولش ضمانت در  باید پرداخت داشته باشد. فسخ قرارداد دوستانه است.  کسی به چه کسی 
این ضمانت  نتوانستیم  ما  که  را به او بدهیم.می خواست 

در  ویلموتس  قرارداد  کرد:  تصریح  اختیار وزارت ورزش است و آنها در جریان تمام جزئیات هستند. نهادهای نظارتی اگر سؤالی دارند، ما مکلف وی 
باشیم ولی  در محل مناسب و در دستگاه مربوطه مناسب. شاید در قراردادهای آینده آن را افشا کنیم.هستیم که پاسخگو 

فدراسیون  فوتبال ایران درباره احضار شدنش به مجلس نیز گفت: من هم اکنون به مردم توضیح می دهم، نمایندگان مجلس نیز رئیس 
دهند؛  توضیح دیگری ندارم. در حال حاضر فشارهای زیادی روی ما است. همین االن بر روی استیلی فشار وارد گوش 

انجام  غیرمنطقی  وقت صحبت های  هیچ   دادکان  دارند.  ایرانی  مربی  با  را  رفتارها  بدترین  می کنند. 
نمی دهد چرا که فوتبالی است و می داند چگونه صحبت کند و نمی توان با رسانه به سیزده بدر رفت.

تاج در خصوص برانکو بیان کرد: فدراسیون حتماً سرمربی تیم ملی را انتخاب و معرفی می کند. 
بسیاری از کارشناسان که مورد مشورت ما هستند، اعالم کرده اند که ویلموتس مربی بزرگی 
بوده اما با فوتبال ایران گره نخورده است. بحث هایی وجود دارد که بنا به دالیلی نباید اینجا 

مطرح شود.
وی درباره وضعیت تیم ملی گفت: احتماالً ما هنگ کنگ و کامبوج را شکست می دهیم. با 
بحرین نیز در خانه بازی داریم و در حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر حتماً آنها را شکست می دهیم 

که اگر چنین اتفاقی نیفتد، استحقاق رفتن به جام جهانی را نیز نداریم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران ادامه داد: باید مربی را برای تیم ملی انتخاب کرد که شناخت 
کافی از لیگ برتر و تیم ملی را داشته باشد. جای آزمون و خطا نیست. نمی توان مربی  را 

آورد که بعدها از او بهره برداری کرد.
به گفته تاج، هر کشوری که به جام جهانی صعود می کند، ۱۱ میلیون دالر دریافتی دارد، 

اما این هزینه نیز مانند بقیه مبالغ در اختیار فیفا قرار دارد.
وی درباره انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: ان شاءاهلل به موقع سرمربی را انتخاب و زمان 
را نیز از دست نخواهیم داد. در همین چند روز مشکالت را حل می کنیم و موانعی که 
بر سر راه است باید مرتفع شود. نمایندگان مجلس، مشکالت فوتبال را حل کنند، ما 
حق پخش تلویزیون را هنوز دریافت نمی کنیم. نمایندگان مجلس به چنین مشکالتی 

رسیدگی کنند.
تاج در ادامه گفت: اگر برانکو بخواهد بیاید باید ابتدا موضوعش با پرسپولیس را حل کند. 
چرا که نمی خواهیم بهانه ای دست وکال بدهیم که هنوز  قرارداد برانکو با یک تیم فسخ 
نشده است وارد مذاکره ای دیگر شویم و این حرفه ای نیست. اگر روزی برانکو بخواهد به 

ایران بیاید فدراسیون فوتبال می خواهد مشکل پرسپولیس حل شود.

جزئیات فسخ قرارداد ویلموتس ومذاکره با برانکو

خبر

هدفم کسب سهمیه المپیک 
در فرانسه است

6

که  زمانی  از  من  هدف  گفت:  کاراته  ملی  تیم  عضو 
رقابت های  نهایی  مرحله  در  حضور  دادم  وزن  تغییر 
کسب سهمیه در فرانسه بود و طالی مادرید شروعی 
بیان  با  بود.امیر مهدیزاده  اتفاق مهم  این  برای  خوبی 
مطلب فوق گفت: رقابتهای لیگ جهانی کاراته مادرید 
به عنوان آخرین مرحله از رقابتهای کاراته وان در سال 
۲۰۱۹ در سطح فنی باالیی برگزار شد و به لطف خدا 
من در این مسابقات بعد از چندبار حضور ناموفق در 
تورنمنت ها، با عملکرد خوب به نشان طال دست پیدا 
برتری  با  را  خود  کار  رقابتها  این  در  افزود:  کردم.وی 
مقابل نماینده شیلی که نشان برنز جهان را در اختیار 
آن  از  بعد  بلژیکی،  رقیب  و سپس  کردم  آغاز  داشت 
قهرمان جهان و نفر یک رنکینگ المپیکی از فرانسه، 
نماینده ژاپن و قهرمان آسیا ۲۰۱۹ از ژاپن را از پیش 
رو برداشتم. در فینال هم کاراته کای ترکیه ای با مدال 
نقره زیر ۲۱ سال جهان را شکست دادم و طال گرفتم.

در خصوص  مادرید  جهانی  لیگ  نشان طالی  دارنده 
شرایط کسب سهمیه گفت: زمانی که تصمیم به تغییر 
وزن گرفتم، به همه این مسائل فکر کرده بودم؛ اینکه 
نیاز  زمان  به  کیلوگرم   -۶۷ وزن  در  افتادن  جا  برای 
و  مبارزه  شرایط  به  که  کنم  می  فکر  اکنون  داشتم. 
کسب مدال در این وزن آشنا شده ام. از همان زمان 
هدفم کسب سهمیه در مسابقات اردیبهشت ماه سال 
آینده در فرانسه بود که به امید خدا به آن خواهم رسید. 
طریق  از  سهمیه  کسب  برای  داد:  ادامه  مهدیزاده 
برنامه  مختلف  تورنمنت   ۱۶ سهمیه  کسب  سیستم 
ربزی شده است که در نهایت ۵ نفر اول رنکینگ موفق 
یک  که  فرانسه  در  ولی  شوند.  می  سهمیه  به کسب 
تورنمنت است، نفرات اول تا سوم هر وزن جواز حضور 
در المپیک را می گیرند. به همین دلیل اهمیت باالیی 
دارد. ضمن اینکه با خارج شدن ۵ نفر اول رنکینگ از 
حضور در رقابتهای فرانسه، شرایط متفاوت تر خواهد 
بود. وی در مورد برنامه بعدی خود گفت: چون هدف 
از رقابتهای فرانسه  نهایی من کسب سهمیه  اصلی و 
است، از این پس با نگاه دیدار تدارکاتی، تورنمنت های 
انتخاب  و شرکت می  با مشورت مربیان  را  پیش رو 
و  فرانسه شده  راهی  باال  آمادگی  با  کنم. می خواهم 
پس از قطعی کردن سهمیه، به مدال المپیک فکر کنم. 
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به  که  ایران  المپیک  فوتبال  تیم  سرمربی 
منظور بررسی شرایط کشور میزبان مسابقات 
قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا راهی تایلند شده از 
امکانات تمرینی و اقامتی شهر سونگال بازدید 

کرد.
میزبان  شهر  از  بازدید  درباره  استیلی  حمید 
مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا  اظهار 
و  خوب  بسیار  سفر  داشت:خوشبختانه 
به  فوتبال  فدراسیون  همکاری  با  ضروری 
بانکوک  در  ابتدا  که  شد  انجام  تایلند  کشور 
همچنین  کشور  این  فدراسیون  مسئولین  با 
سفارت جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت 
و گو کردیم. پس از آن هم به سونگال محل 

برگزاری بازی های گروه 
زمین  از   ، آمدیم  سوم 
و  استادیوم   ، تمرینی 
تیم  اقامت  محل  هتل 
کلیه  و  کردیم  بازدید 
در  الزم  های  هماهنگی 
امید  تیم  سفر  خصوص 

به تایلند انجام شد.
المپیک  تیم  سرمربی 
اضافه کرد:حضور میرشاد 
زبان  به  که  ماجدی 
دارد  تسلط  تایلندی 
همچنین این کشور را به 
برای  شناسد  می  خوبی 
خوشبختانه  داشت.  زیادی  بسیار  اهمیت  ما 
توانستیم به بهترین شکل ممکن در خصوص 
هتل ، تامین غذای ایرانی مناسب برای تیم 
هماهنگی   ، هتل  آشپزخانه  از  استفاده  و 
با  موضوعات  سایر  و  تمرینی  های  برنامه 
تایلندی مذاکره کنیم و فکر می کنم  طرف 
از این نظر همه چیز با بهترین شرایط انجام 
تمرینی  البته شرایط زمین های  شده است. 
به هر صورت  اما  نیست  آل  ایده  در سونگال 
باید برای بازی کردن در همین وضعیت آماده 
انجام  و ضرورت  اهمیت  مهم  مسئله  باشیم. 
سفر بود که در مورد همه چیز به دقت برنامه 

حتی  موضوعات  ترین  جزئی  و  کنیم  ریزی 
فاصله زمین تا هتل ، مسافت شهرها و طول 
سفر ، شرایط آب و هوایی محل تمرینات بدنی 
، اتاق جلسات و بخش های دیگر را به دقت 

بررسی کنیم.
فنی  کادر  از  ما  گفت:همه  پایان  در  استیلی 
خود   ، فوتبال  فدراسیون  تا  گرفته  امید  تیم 
برای  با همه وجود  بازیکنان و تمامی عوامل 
اصلی  از  یکی  اما  کنیم  می  تالش  موفقیت 
تیم  این  موفقیت  برای  ها  شاخصه  ترین 
تشکر  است. من  باشگاهها  تعامل  و  همکاری 
می کنم از کلیه مربیان و همکاران همچنین 
دوستان خوب خودم که در مقاطع مختلف به 
اختیار  در  را  بازیکنانشان  و  کردند  کمک  ما 
تیم گذاشتند اما درخواست ما این است که 
ادامه  همکاری  این  هم  باقیمانده  فرصت  در 
و  باشگاهها  حساس  شرایط  باشد.  داشته 
فشردگی مسابقات را درک می کنیم اما اگر 
کمک باشگاهها نباشد و نتوانیم در این مدت 
باقیمانده بازیکنان را در اختیار بگیریم امکان 
نفرات همچنین هماهنگ  بدنی  توان  ارتقای 
سازی آنها وجود نخواهد داشت. مجددا تاکید 
می کنم که تیم امید بدون همکاری باشگاهها 
موفق نخواهد شد و به این تعامل همه جانبه 
برای سربلندی تیم و انجام برنامه های آماده 

سازی با حضور کلیه نفرات نیاز داریم.

استیلی:تیم المپیک تنها با همکاری باشگاه ها موفق می شود

یحیی گل محمدی: ناچار به دفاع کردن شدیم
مشهد  شهرخودرو  فوتبال  تیم  سرمربی 
تیمش را شایسته شکست برابر استقالل 
گل  توانستیم  می  گفت:  و  ندانست 

مساوی را بزنیم.
خبری  نشست  در  محمدی  گل  یحیی 
پس از شکست یک بر صفر  شهرخودرو 
مقابل استقالل تهران در جمع خبرنگاران 
حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی 
گفت: پیش بینی بازی سخت را داشتیم. 
با توجه به جو سنگین در استادیوم بود 
نیمه اول را متعادل گذراندیم اما استقالل 

درنیمه دوم فشار آورد.
موقعیت  افزود:  شهرخودرو  سرمربی 
اشتباهات  ندادیم. روی  آنها  به  آنچنانی 
گلزنی  فرصت  حریف  به  خودمان 
خودشان  حد  در  تیمم  بازیکنان  دادیم. 
استقالل  به  کردند.  ارائه  را  خوبی  بازی 
می  تبریک  برد  این  بابت  هوادارانش  و 

گویم.
توانستیم  می  نظرم  به  کرد:  تاکید  وی 
هر  به  شود.  مساوی  بازی  و  بزنیم  گل 

امیدوارم  حال 
برای  را  خودمان 
سپاهان  با  دیدار 
جمع و جور کنیم 
تا به شرایط خوب 

برسیم.
در  محمدی  گل 
سوال  به  پاسخ 
مبنی  خبرنگاری 
نطر  به  اینکه  بر 
یونس  رسید  می 
انگیزه  شاکری 
تصریح  نداشت 

کنم.  رد می  کامال  را  موضوع  این  کرد: 
داشتند.  برد  انگیزه  تیم  تمام  اتفاقا 
فصل  طول  در  شهرخودرو  بازیکنان 
جدیدی  تیم  شهرخودرو  بودند.  خوب 
است و برای بزرگ شدن نیاز به چنین 
شهرخودرو  سرمربی  دارد.  دیدارهایی 
درباره اعتراض برخی هواداران استقالل 
به سبک بازی حریف افزود: وقتی مقابل 

باید  نداری  توپ  استقالل،  مثل  تیمی 
دفاع کنی و نمی توانی کار دیگری انجام 
دهی. وی درباره عدم گلزنی شهرخودرو 
در دو بازی متوالی که منجر به شکست 
مشهدی ها شد تاکید کرد: بیشتر از این 
بابت باخت به صنعت نفت آبادان  بازی 
ناراحتم . تا نیم فصل هم خیلی مانده تا 
انتقاالت صحبت  بخواهیم درباره نقل و 

کنیم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است جام 
جهانی خوبی بود تا فرنگی کاران ایران با حضور در 

این میدان محک بخورند.
وضعیت  آخرین  تشریح  با  جعفری  الدین  حسام 
برنامه های کادر فنی  تیم ملی کشتی فرنگی و 
برای رویدادهای پیش رو  گفت: پس از لغو جام 
جهانی تهران و پایان اردوی تیم ملی، کادر فنی 
تا به شهرهای خود  اردونشینان مرخصی داد  به 
رو  پیش  میادین  برای  را  خودشان  و  بازگردند 

مهیا کنند. البته این فرنگی کاران در مدت زمان 
تعطیلی اردوی تیم ملی هم با کادر فنی در ارتباط 
خواهند بود تا زمانی که دوباره به اردوی تیم ملی 

بازگردند.
وی تصریح کرد: چندین میدان داخلی بین المللی 
را پیش رو داریم که فرنگی کاران برای حضور در 
این مسابقات باید تمرینات خود را ادامه دهند. ما 
رقابتهای انتخابی جام تختی در تهران، مسابقات 
همچنین  و  بجنورد  در  جهان  های  باشگاه  جام 

پیکارهای جام تختی در شیراز را پیش رو داریم. 
به همین دلیل فعال شرایط برگزاری اردو در طول 

این مسابقات فراهم و منطقی نیست.
با  داد:  ادامه  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرپرست 
توجه به این موضوع طبق برنامه ریزی های انجام 
شده، اردوی بعدی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از 
جام تختی برگزار خواهد شد. کشتی ایران سال 
سخت و پر فراز و نشیبی را پیش رو دارد و باید در 
مدت باقیمانده تا المپیک اهداف بزرگی را دنبال 

کند.
جعفری در پاسخ به این سوال که لغو جام جهانی 
برنامه های تیم ملی  تاثیری در روند  تهران چه 
کشتی فرنگی داشت، گفت: طبیعتا برگزاری این 
مصاف  این  در  ما  کاران  فرنگی  و حضور  رقابتها 
بین المللی می توانست بسیار مثمرثمر باشد. به 
ویژه آنکه ایران در گروهی از بهترین تیمهای جام 
جهانی قرار داشت و می توانست در برابر فرنگی 

کاران روسیه، کوبا و قزاقستان صف آرایی کند. 

لغو جام جهانی و فرصتی که از دست رفت



استان تهران
گزارش

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل 
با حضور مدیران شهرداری شهریار

از  واحد خبر واطال ع رسانی مدیریت  اتفاق روز به نقل  به گزارش 
ارتباطات و امور بین الملل؛ به منظور آشنایی مدیران شهرداری شهریار 
با اصول و مبانی پدافند غیر عامل به عنوان یکی از اثر بخش ترین 
روش دفاعی که کاهش آسیب پذیری زیرساختها و مراکز حیاتی را 
به دنبال دارد کالس آموزشی پدافند غیر عامل در روز دوشنبه۱۱ آذر 
ماه سال جاری در محل مرکز آموزش سازمان آتش نشانی وخدمات 

ایمنی  برگزار شد.
شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی چون : کلیات، اصول ومبانی 
های  نظریه   ، آن  اهمیت  و  عامل  غیر  دفاع  انواع  غیرعامل،  پدافند 
استراتژیک و اهمیت و لزوم توجه به دفاع غیر عامل ، دفاع غیر عامل 
و نمونه های مطلع در قرآن و نهج البالغه ، تاریخچه پدافند غیر عامل 
و  آمایش سرزمینی  استراتژی ۵ حلقه  و  استحکام  و  مقاوم سازی   ،
مکان یابی، استتار- اختفاء و فریب، جنگ نرم، سازه امن و استحکامات 
دفاعی، مدیریت بحران، حفاظت از زیرساختها و ارزیابی امنیت آن، 
سالح های ناتوان ساز ، تهدیدات شیمیایی ، بیولوژیک و هسته ای 

آشنا شدند.

رباط  فرماندار  به همراه  تهران  استاندار 
استان  دامپزشکی  اداره  رییس  کریم، 
تهران و مسئوالن شهرستان در مراسم 
افتتاحیه کارخانه البرز به پروتئین آپادانا 

حضور یافت.
 انوشیروان محسنی بندپی ضمن تقدیر 
های  فروشگاه  اعضای  های  تالش  از 
بهره  و  تاسیس  برای  رفاه  ای  زنجیره 
پروتئین  به  البرز  کارخانه  از  برداری  
شرکت  هلدینگ  به  وابسته  آپادانا 
بیان  رفاه  ای  زنجیره  های  فروشگاه 
برای  رهبری  منویات  به  عمل  با  کرد: 
نامگذاری سال به نام رونق تولید و ابالغ 
بیانیه گام دوم، نکته ای با مضمون رونق 
اقتصاد، معیشت، اشتغال، تثبیت آن و 
اشتغال جدید بیان شده که باید کوشش 
کنیم با قوی تر کردن اقتصاد و دوری از 
سلطه پذیری در رونق اشتغال، تثبیت و 
افزایش آن گامی موثر در تعالی بهبود 

وضعیت اقتصادی برداریم.
استاندار تهران با بیان کاهش نرخ بیکاری 
عنوان کرد: با توجه به برآوردهای انجام 
مدت  به  نسبت   ۹۸ تابستان  در  شده 
بیکاری  نرخ  گذشته،  سال  در  مشابه 
کاهش  درصد  دهم   ۲/۲ تهران  استان 
داشته که به طور قطع دستاورد این مهم 
جز با همدلی همه عوامل دست اندر کار 

برای تحقق بخشیدن به فرموده رهبری 
موضوع دیگری نبوده است.

در  افز.ود:  ادامه  در  دولت  عالی  مقام 
رفاه  فروشگاه  در  امروز  راستا،  همین 
گرد هم آمده ایم تا جامعیت و شمولیت 
تحولی بزرگ را در شهرستان نظاره گر 
باشیم و امید است نگاه جدی روشگاه 
زنجیره ای رفاه حلقه تکمیل زنجیره در 

ابعاد مختلف باشد.

های  حمایت  بیان  با  بندپی  محسنی 
الزم در مقوله شتاب گیری و اشتغالزایی 
بدانند  تولید  کارآفرینان  کرد:  تصریح 
رونق  مقوله  در  سرعت  شتاب  برای 
تولیذ و تحول در بحث اشتغال و کیفیت 
مطلوب عرضه محصوالت از هیچ کوشی 

مضایقه نخواهیم کرد.
استاندار تهران در مطلبی دیگر با تشکر 
از اعضای شورای تامین برای کنترل و 

بحرانی  شرایط  در  شهرستان  مدیریت 
شکل  گر  اخالل  ای  عده  توسط  که 
گرفته بود، اظهار کرد: با تشکر از اعضای 
شورای تامین شهرستان رباط کریم که 
توانستند با بهره گیری از نیروی مردمی 
در بازه ای کم تر از ۴۸ ساعت آشوب 
را در منطقه کنترل و خنثی کنند  ها 
انتظار شهر به خالت  از موعد  تا زودتر 

عادی باز گردد .

محسنی بندپی: باید اشتغال، تثبیت و نوآوری 
در کشور افزایش یابد

پرورش  و  آموزش  شوای  جلسه  هشتمین 
مهندس  ریاست  به  شهریار  شهرستان 
با  و  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری 
حضور دکتر شهری مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان تهران در اداره آموز و 

پرورش شهریار برگزار شد. 
 هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش 
مهندس  ریاست  به  شهریار  شهرستان 
طاهری فرماندار و رئیس شورای آموزش و 
پرورش شهرستان شهریار و با حضور دکتر 
استان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر  شهری 
تهران، پارسا رئیس اداره آموزش و پرورش 
و دیگر اعضای شورای آموزش و پرورش در 

محل سالن جلسات این اداره برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار در هشتمین جلسه شورای 
آموزش و پرورش، با اشاره به حوادث ناشی 
ابراز  شهرستان  این  در  اخیر  اغتشاشات  از 
داشت: با وجود اینکه فضای شهرستان ناآرام 
حال  در  اما  بود  شده  مکدر  مردم  خاطر  و 
حاضر بر همه موضوعات اشراف کامل وجود 
اینکه شهرستان شهریار  به  با توجه  دارد و 
شهرستان  به  نسبت  اما  بود  بحران  کانون 
درگیر  های  و شهرستان  استان  غرب  های 
آشوب، خسارات به مراتب کمتری به آن وارد 
شد و در حال حاضر تمامی ادارات و دستگاه 
های مختلف خدمات رسان مشغول فعالیت 

عادی خود هستند.
هوشیار  مردم  از  تقدیر  با  طاهری  مهندس 
اخیر  حوادث  در  که  شهریار  شهرستان 
ساختند  جدا  گران  آشوب  از  را  خود  صف 
طرز  به  ما  قدرشناس  و  فهیم  مردم  گفت: 
باشکوهی در مراسم تشییع پیکر پاک شهید 
ابراهیمی حضور یافتند و انزجار قلبی خود را 

اغتشاشگران اعالم داشتند.
باالی  تراکم  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
جمعیت دانش آموزی در شهرستان شهریار 
و آمار باالی مهاجرت ها به آن خاطرنشان 

نتیجه  شود،  می  انجام  که  کاری  هر  کرد: 
و  است  دوستان  تمامی  تالش  و  زحمت 
با  اما  میکنیم  تقدیر  ها  این همکاری  از  ما 
وجود اینکه قطعا آمار فعلی طی زمان آینده 
افزایش پیدا خواهد کرد و سانه های آموزشی 
ما جوابگوی تعداد دانش آموزان نخواهد بود، 
همکاری  روند  این  داریم  انتظار  دیگر  بار 
جهت ارتقای سطح فضای آموزشی با سرعت 
فزاینده تری نسبت به گذشته پیگیری شود.

شهریار  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
فعلی  آموزی  دانش  جمعیت  اینکه  بیان  با 
از جمعیت کلی چند شهرستان  شهرستان 
و  حساسیت  موضوع  این  و  است  بیشتر 
اهمیت موضوع را یادآورد می شود، تصریح 
کرد: موقعیت جغرافیایی این شهرستان نیز 
ویژه است که با توجه به عوامل ذکر شده و 
همه  مردم،  مختلف  رسوم  و  فرهنگ  تعدد 
مسئولین، خیرین، بزرگان و صاحب نظران 
با این حال  شهرستان، پای کار هستند اما 
فاصله بسیار با سطح استاندارد فعلی وجود 

دارد 
وی افزود: درخواست شهریار در تمامی ابعاد 
بخصوص در بحث آموزش و پرورش نیازمند 
و  عادی  روال  با  اگر  لذا  و  است  ویژه  نگاه 
آهسته بخواهیم حرکت کنیم، موضوعات جا 
خواهد ماند و قطعا میزان جمعیت با سطح 
زیادی خواهد  بسیار  فاصله  رسانی  خدمات 

گرفت که نگران کننده است.
اینکه  اعالم  با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  با  امسال 
 ۱۸۰ تا   ۱۷۰ امیدواریم  پرورش  و  آموزش 
داشت:  بیان  شود  استفاده  آماده  کالس 
تنها  و  نیست  کافی  کالس  از  میزان  این 
کمبودهای گذشته را جبران خواهد کرد لذا 
در این شهرستان ساالنه ۲۷۰ کالس درس 
اداره کل  از  احتیاج است که در این مسیر 
پرورش  و  آموزش  اداره  و  مدارس  نوسازی 
ویژه  توقعی  تهران  استان  های  شهرستان 

برای مساعدت در بحث ساخت کالس درس 
داریم.

اینکه در حال  با اشاره به  مهندس طاهری 
برای  نامه  تفاهم  امضای  آمادگی  حاضر 
در شهریار وجود  دیگر  مدرسه  ساخت سه 
دارد خاطرنشان کرد: تا حد توان از اعتبارات 
ارزش افزوده کمک کرده این و اگر بتوانیم 
از  همچنین  و  داد  خواهیم  انجام  بازهم 
مسئولین مربوطه و اعضای شورای آموزش 
و پرورش انتظار داریم با جدیت در این حوزه 
گام بردارند و وضعیت سرانه آموزشی را به 
موجود  استاندارد  به  نزدیک  و  نرمال  حد 
نوسازی  کل  مدیر  شهری  برسانند.دکتر 
مدارس استان تهران در این جلسه با تقدیر 
از اقدامات انجام گرفته در شورای آموزش و 
پرورش شهرستان شهریا، با بیان اینکه قطعا 
این شهرستان از جمله شهرستان هایی است 
که نیاز به توجه ویژه دارد گفت: بسیاری از 
شده  متوقف  سال  چندین  که  هایی  پروژه 
مجددا  نیاز  مورد  اعتبارات  تزریق  با  بودند 
فعال شدند که مرهون رشد اعتبارات استانی 
اداره کل نوسازی مدارس استان تهران است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران افزود: 
شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار 
به عنوان یک الگوی موفق در استان و حتی 

کل کشور محسوب میگردد و این همکاری 
و تفاهم میان شهرداری ها و اداره آموزش 
و پرورش برای ساخت مدرسه در نوع خود 
منحصر بفرد می باشد و فرماندار شهرستان 
از  که  هستند  فرماندارانی  معدو  از  شهریار 
های  کمک  افزوده  ارزش  اعتبارات  محل 
پرورش  و  آموزش  به حوزه  را  بسیار خوبی 
اختصاص دادند که پیشرفت های بسیاری را 

حاصل کرده است
برای  را  خود  آمادگی  ما  اینکه  بیان  با  وی 
تخصیص مبالغ مورد نیاز از محل اعتبارات 
فضاهای  تکمیل  و  ساخت  جهت  ملی 
آموزشی در این شهرستان اعالم میداریم، با 
تاکید بر حل مشکالت پروژه های اداره کل 
نوسازی مدارس در سطح شهرستان شهریار 
در  کارگروهی  تشکیل  به  نیاز  داشت:  بیان 
مطرح شدن  و  پیگیری  برای  این خصوص 
کل  اداره  پروژه   ۹ این  با  مرتبط  مسائل 
نوسازی مدارس استان در شهرستان شهریار 
ها  پروژه  سریعتر  چه  هر  که  دارد  وجود 
فعال شوند، همچنین اگر در حوزه ساخت 
و تکمیل فضای آموزشی مرتبط با اداره کل 
دارد، سعی خواهیم  نوسازی مدارس وجود 
کرد در کوتاهترین زمان ممکن آنرا برطرف 

کنیم.

با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران برگزار شد:

برگزاری  هشتمین جلسه شورای آموزش و پروش شهرستان شهریار

گزارش

شهردارشهر اندیشه : بهره برداری از یک پروژه به 

معنای عدم نظارت بر نحوه خدمت رسانی نیست 

مهندس بهروز کاویانی به همراه مدیران شهرداری از فرهنگسرای فاز 
۵ این شهر به طور سرزده بازدید کردند .

اندیشه ضمن بررسی وضعیت فعلی  بازدید شهر دار  این  در حاشیه 
خدمات رسانی در حوزه نحوه برگزاری کالسها و نوع تدریس مربیان 
نسبت به استماع مشکالت پیش رو در این مجموعه فرهنگی از سوی 
شهروندان ،  دستورات الزم را در این خصوص به معاونین و واحد های 
ذیربط ارجاع داد و افزود : افتتاح و به بهره برداری رسیدن یک پروژه 
به معنای اتمام کار نیست و همواره باید با رصد و پایش نحوه خدمت 
رسانی و استفاده سالم و صحیح نظارت داشته باشیم تا بهترین بازدهی 

را از زیرساخت های شهری داشته باشیم .
در ادامه شهروندان نیز با ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص افزایش 
خدمات در این فرهنگسرا ،از شهردار اندیشه خواستار پیگیری و نظارت 

بیشتر شدند.
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جایگاه پمپ بنزین سالور شهرستان 
بهارستان راه اندازی شد

فرماندار بهارستان از راه اندازی آخرین پمپ بنزین شهرستان بهارستان خبر 
داد. 

و  تست  انجام  از  پس  سالور  بنزین  پمپ  جایگاه  گفت:   خانجانی  مجتبی 
آزمایشات فنی توسط کارشناسان شرکت پخش فرآورده های نفتی مجددا 

راه اندازی شد و در حال حاضر سوخت گیری در این جایگاه انجام می شود.
 این پمپ بنزین در خروجی شهرستان بهارستان و جنب پل سالور قرار دارد 
و با توجه به وجود این پمپ بنزین در جاده ساوه از اهمیت ویژه ای برخوردار 

می باشد.
 این پمپ بنزین در اغتشاشات اخیر توسط آشوبگران به آتش کشیده شد.

شهردار فردوسیه : همه کارکنان باید به وظایف 

قانونی خود عمل نمایند

علیرضا اسدی شهردار فردوسیه در جلسه شورای معاونین و مسئولین 
واحد های شهرداری فردوسیه با بیان این موضوع گفت : امروز برای 
انجام وظایف شهرداری نیازمند عظم همگانی هستیم که همه کارکنان 
انصاف  و  و رعایت وجدان کاری  انجام درست وظایف کاری خود  با 
مطالبات شهروندان سیار  و  نیازها  رفع  توانست در جهت  ، خواهند 

اثرگذار باشند
وی ادامه داد : لذا از همه کارکنان و پرسنل می خواهیم با جدیت 
بیشتر به وظایف خود عمل نمایند و از شهروندان نیز می خواهیم با 
مشارکت خود برای پیشرفت و توسعه شهر ، مدیریت شهری را یار و 

یاور باشند 
وی همچنین در ادامه این جلسه ضمن استماع گزارشات واحد های 
را  موارد مطروحه دستورات الزم  و  رفع مسائل  به  نسبت  شهرداری 

ابالغ نمود.

قدردانِی سرپرست شهرداری پرند از واحد فضای سبز جهت 

همکاری در بازسازی ساختمان مرکزی شهرداری

سرپرست شهرداری پرند از زحمات شبانه روزِی نیروهای پیمانکار فضای 
سبز شهرداری پرند جهت بازسازی ساختمان مرکزی این شهرداری که در 

حوادث اخیر دچار حریق شده بود، تشکر و قدردانی کرد.
 مهندس حسنی در این باره اظهار کرد: از تمام زحمات و تالش  های شبانه 
روزی و طاقت  فرسای روزهای اخیر همکارانم در شهرداری پرند به ویژه 
نیروهای خدوم فضای سبز که با برنامه ریزی و حضور فعال و شایسته خود 
در امر بازسازی ساختمان مرکزی که در آشوب های اخیر دچار حریق شده 

بود، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانۀ خود را اظهار می نمایم.

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
هفته  گرامیداشت  مراسم  در  شهریار 
بسیج و تقدیر از بسیجیان فعال پایگاه 
های بسیج ادارات شهرستان گفت: تفکر 
ازخودگذشتگی  و  ایثار  یعنی  بسیجی 
برای خیر رسانیدن به مردم و با هدف 
و  تفکر  به  توجه  الهی،  رضای  کسب 
در  ازخودگذشتگی  روحیه  پرورش 
انسان، در هر عرصه ای راهگشا است و 

میتواند مشکالت مختلف را حل نماید.
فرماندار  طاهری  مهندس  حضور  با 
اللهیاری  سرهنگ  شهریار،  شهرستان 
شهریار،  مقاومت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
جمعی دیگر از مسئولین و روسای ادارات 
و اعضای شورای پایگاه های بسیج ادارات 
هفته  گرامیداشت  مراسم  شهرستان، 

فرماندهی  شورای  گردهمایی  بسیج، 
شهرستان  ادارات  بسیج  های  پایگاه 
شهریار و تقدیر از بسیجیان فعال پایگاه 
های بسیج دستگاه های اجرایی سطح 
برگزار  شهرستان در فرمانداری شهریار 

شد.
طاهری  مهندذس  گزارش؛  این  بر  بنا 
ابتدای  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
این جلسه با سالم و درود به ارواح پاک 
امنیت،  مدافع  شهدای  بخصوص  شهدا 
به  بسیج  هفته  مناسب  به  تبریک  با 
بسیجیان دالور مرد، با بیان اینکه نیروی 
مردمی بسیج از ابتدای انقالب تا کنون 
در صحنه های مختلف نظام جمهوری 
حل  در  و  داشته  موثر  حضور  اسالمی 
اظهار  است  بوده  رسان  یاری  مشکالت 

داشت: بسیجیان بهمراه ملت فهیم ایران 
اسالمی هر کجا که نیاز بوده حضور پیدا 
کرده اند و دشمن را از رسیدن به توطئه 

های خود ناامید ساخته اند.
اغتشاشات  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
برخی  و  شهریار  شهرستان  در  اخیر 
تصریح  مردم،  هوشیاری  و  کشور  نقاط 
نفوذ  از  اطالع  محض  به  ما  مردم  کرد: 
دشمنان و مزدوران، صفوف خود را جدا 
نیاز  که  جاهایی  در  بالفاصله  و  کردند 
بوده، بصورت پرشور حضور خود را نشان 
دادند و دیدیم که در تشییع پیکر پاک 
نیز به گونه ای حضور  ابراهیمی  شهید 
نظیر  کم  انقالب،  ابتدای  از  که  یافتند 
این  از  انقالب  رهبر  و همانطور که  بود 
هوشیاری و حضور مردم با الفاظی شیوا 

تقدیر کردند، ما نیز به نوبه خود قدردان 
شهرستان  بویژه  اسالمی  ایران  ملت 

شهریار هستیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار 
با بیان اینکه شجره طیبه بسیج با تالش 
معظم  مقام  و  راحل)ره(  امام  فراوان 
برای  نقاط خطرناک  تمامی  در  رهبری 
نظام، نقش موثر خود را ایفا کرده است، 
باعث  بسیجی  تفکر  کرد:  خاطرنشان 
توطئه  و  دشمن  با  تقابل  در  که  شده 
باشیم و  را داشته  برتر  های آن، دست 
مسیر ترقی بدرستی ترسیم شود و تنها 
این تفکر ایثار و ازخودگذشتگی، روحیه 
به  مددرساندن  و  زورگویان  با  مبارزه 
مظلومین را تقویت کرده و در دنیا حرف 

های بسیاری برای گفتن دارد.

مهندس طاهری در مراسم گرامیداشت هفته بسیج:

توجه به تفکر بسیجی در هر عرصه ای راهگشا است

بازسازی و احیاء ساختمان 
شهرداری صالحیه کلید خورد

شهرداری  ساختمان  مرمت  و  بازسازی  عملیات  فوری  اقدامی  طی 
صالحیه  آغاز شد.

علیرضا قربانی شهردار صالحیه در خصوص این اقدام گفت: نظر به 
اینکه شهرداری صالحیه در کنار سایر ادارات و نهادهای  خدمت رسان 
مورد آسیب  جدی اشرار اغتشاشگر در ناآرامی های اخیر قرار گرفته 
اند، تداوم خدمت رسانی به مراجعان با توجه به آسیب۸۰ درصدی 
وارده را عمال به امری غیر ممکن بدل ساخته است که نیازمند بازسازی 

اصولی و مرمت بنیادین جهت راه اندازی مجدد می باشد.
وی افزود: در همین راستا ضمن اتخاذ تمهیدات الزم وبرنامه ریزی 
های مدون، اقدامات اولیه مورد نیاز در ساختمان مذکور به همت واحد 
امیدواریم در حداقل  انجام شده است که  عمران شهرداری صالحیه 
زمان ممکن این اقدام با موفقیت خاتمه یافته و شاهد بهره برداری 

مجدد آن برای  عموم مراجعان باشیم.
نهایی ساختمان مرکزی شهرداری  بازسازی  تازمان  بذکر است  الزم 
صالحیه، سرای محله گلهای بهشت واقع در خیابان سی متری - کوچه 

نگارستان چهارم  آماده خدمات به مراجعین گرامی می باشد.

شهردار باغستان : ساختمانهای شهرداری باغستان 

به سرعت در حال بازسازی است
دکتررنجبر،شهردارباغستان از شروع روند بازسازی و ترمیم ابنیه و ساختمان 
شهرداری  مجموعه   : گفت  و  داد  خبر  اخیر  حوادث  در  شده  تخریب  های 
باغستان از فردای روز تخریب اماکن متعلق به شهرداری اقدام به بازسازی 
به شهروندان  ارائه خدمات  ایجاد وقفه در  از  آنها جهت جلوگیری  ترمیم  و 

نموده است.
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طرح جهادی پاکسازی محالت شهر رباط کریم 

همچنان ادامه دارد
طرح جهادی در مناطق داودیه ، رجایی و فرهنگیان با همکاری واحد امور شهر 
، واحد پسماند ، واحدامداد ۱۳۷،واحد خدمات موتوری و  سازمان سیما،منظر 

و فضای سبز شهری ، شهرداری االرد و شهرداری سفیدار برگزار شد.
گفتنی است در این طرح ۱۵۰ نفر از کارکنان حوزه های مختلف شهرداری 

رباط کریم مشغول فعالیت و پاکسازی معابر بودند.

نظارت بر اصناف بهارستان تشدید می شود

جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان بهارستان برگزار شد. 
 جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان بهارستان به ریاست کریم گنجی معاون 
بازرسی  مسئول  بخشداران،  حضور  با  و  فرمانداری  توسعه  و  ریزی  برنامه 

فرمانداری و اعضای این کمیته در محل دفتر این معاونت برگزار شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در این جلسه گفت: بایستی تالش شود 
تا فاصله تولید کننده و مصرف کننده کاهش داشته باشد که این امر بی شک 

در کاهش قیمت ها نیز تاثیر گذار خواهد بود.

ساداتی: انتخابات اولویت فرمانداری 
شهرستان رباط کریم است

فرماندار رباط کریم در جلسه ستاد انتخابات گفت: در برابر قصور و کم 
کاری هیچ شخصی در مقوله انتخابات مماشات نخواهم کرد.

 سید مهدی ساداتی در جلسه ستاد انتخابات در اعضای ستاد در خصوص 
اهمیت مقوله انتخابات بیان کرد: انتخابات ناموس، شرف، حیثیت و شرافت 
کشور است که باید به طور کامل حفظ شود و برای رسیدن به این مهم و به 
نحو احسن برگزار شدن انتخابات با هیچ کسی تعارف و رودربایستی نداریم.

رییس هیئت اجرایی انتخابات در ادامه فرمانداری را مرکز ثقل اقتدار در 
شهرستان دانست و افزود: فرمانداری مرکز فرماندهی در شهرستان است 
پس باید با اقتدار و صالبت ظاهر شود. هر روزه امکانات و عوامل اجرایی 
باید مورد پایش قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت شهرستان نارسایی ها 

احصا شود.
رییس حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان با اشاره به حضور شیانه روزی 
هیئت اجرایی در فرمانداری عنوان کرد: باید انتخابات با اقتدار و وصالبت با 
حضور حداکثری مردم برگزار شود و دراین خصوص هیچ کس حق ترک 
پست و محل خدمت خود را ندارد. باید به صورت شبانه روزی فعال بود و 

همه موارد را با تیزبینی مورد پایش قرار داد. 
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از پوست کوسه مشغول ساخت  الهام  با  دارپا 
یک لباس مخصوص سربازان است که در برابر 
حمالت بیولوژیکی از صاحب خود به طور ١٠٠ 
درصد محافظت می کند. قابلیت محافظتی این 

لباس تا ٣٠ روز فعال می ماند.
مشغول  دارپا  سازمان  میل،  دیلی  از  نقل  به 
ساخت یک لباس فناورانه است که در مقابل 
 ١٠٠ طور  به  سربازان  از  بیولوژیکی  حمالت 

درصد محافظت می کند. 
مواد  از  و  بود  خواهد  بسیار سبک  لباس  این 
هوشمندی تولید می شود که مانند یک مانع 
در برابر مواد مرگبار عمل می کند و اجازه نمی 
یا  تنفسی  دستگاه  پوست،  به  مواد  این  دهد 

چشمان فرد نفوذ کنند. 
 Personalized Protective لباس مذکور
سیستم  از  الهام  با  و  دارد  نام   Biosystem
های دفاعی حیوانات در طبیعت مانند پوست 
حیوان  این  پوست  است.  شده  ساخته  کوسه 
سطح  به  ها  میکروارگانیسم  دهد  نمی  اجازه 

آن بچسبند. 
دارپا قصد دارد این لباس را طوری بسازد که 
قابلیت های محافظتی آن تا یک ماه فعال باشد 
و از صاحب آن در برابر ١١ حمله بیولوژیکی 

مختلف محافظت کند. 
برای طراحی،  روزه  ای٦٠  برنامه  سازمان  این 
آزمایش و ارائه این فناوری در نظر گرفته است.

با الهام از پوست کوسه؛

لباس مقام در برابر حمالت بیولوژیک تولید می شود

بازی های آنالین بحرانی جدید در تربیت کودکان

کارشناسان  از  یکی 
بینی  پیش  فناوری 
می کند اپل در ٢٠٢١ 
شارژ  پورت  میالدی 
الیتنینگ را در آیفون 
حذف می کند. به این 
ترتیب مسیر برای شارژ 
های  دستگاه  وایرلس 

این شرکت فراهم می شود.
به نقل از دیلی میل،  مینگ چی کو 
یکی از کارشناسان فناوری معتقد است 
اپل به زودی پورت های الیتنینگ را 
را  مسیر  و  حذف  آیفون  شارژ   برای 
برای شارژ بی سیم دستگاه ها هموارتر 

می کند. 
با  آیفون  کند  می  بینی  پیش  او   
در  اپل  در  سیم  بی  شارژ  قابلیت 

می  تولید  میالدی    ٢٠٢١
شود. البته از چند سال قبل 
شایعات مختلفی در این باره 

وجود داشت.  
هرچند اپل از چند سال قبل 
از  هایش  دستگاه  برخی  در 
یو اس بی سی استفاده می 
پورت  وجود  این  با  کند، 
دستگاه  در  اتصال  برای  را  الیتنینگ 

های آیفون١١  استفاده کرده است.
پورت  تغییر  با  اپل  است  معتقد  کو 
الیتنینگ می تواند فروش محصوالت 
شارژ  تجربه  و  دهد  افزایش  را  خود 

وایرلس را برای کاربرانش فراهم کند.
البته شایعات دیگری نیز وجود دارد که 
طبق آنها اپل به جای پورت الیتنینگ 
از یو اس بی سی استفاده خواهد کرد.

طبق پیش بینی کارشناسان؛

آیفون های ٢٠٢١ بی سیم شارژ می شوند
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دستاوردهای دفاعی سازمان صنایع دفاع
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خبر

خبر

بر اساس برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی 
هزینه  که  هستند  موظف  امداد  کمیته  و 
خود  پوشش  تحت  افراد  ژنتیک  آزمایش های 

را بپردازند.
 وحید قبادی دانا در حاشیه هشتمین همایش 
ملی مشاوره ژنتیک و پیشگیری از معلولیت ها 
دست  در  بهزیستی  سازمان  در  طرحی  گفت: 
اجراست که برای خانوارهای دارای فرد معلول 
نامه  بررسی ژنتیک و غربالگری اجرا و شجره 
ژنتیکی برای آن ها طراحی شود و اگر الزم باشد 
آزمایش های پیش از ازدواج و تولد صورت گیرد.

وی افزود: اکنون یک میلیون و ۵٠٠ هزار فرد 
معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی 
در سطح کشور است که ٣۹ درصد آن ها دارای 
معلولیت ها جسمی حرکتی، حدود ١١ درصد 
این افراد دارای مشکالت نابینایی و کم بینایی، 
شنوایی،  کم  یا  شنوایی  مشکالت  درصد   ١٣
ذهنی  معلولیت های  دارای  درصد   ٢۴ حدود 
و ۵ درصد هم دارای مشکالت صوت و گفتار 

هستند.
قبادی دانا با بیان اینکه هدف سازمان بهزیستی 
پیشگیری از وقوع معلولیتهاست گفت: بسیاری 
اثر  در  که  است  اکتسابی  معلولیت ها  این  از 
که  گونه  به  می شود  حادث  رانندگی  حوادث 
ضایعه  معلولیت  دارای  فرد  هزار   ٢۷ اکنون 
نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند 

و ساالنه ٢ هراز نفر به این تعداد افزوده می شود.
بیماری های  از  ناشی  معلولیت های  افزود:  وی 
اثر  در  که  آن هایی  و  بررسی  باید  مادرزادی 
پیشگیری  و  بررسی  است  ژنتیک  مشکالت 
شود به صورتی که از سال ۹۴ تا ۹۸ حدود ۴ 
هزار و ۵٠٠ مورد اختالالت ژنتیکی در جنین 
تشخیص داده شده است که سقط درمانی برای 
آن ها با مجوزهای الزم صادر و انجام شد که از 
نوزاد معلول  تولد ۴ هزار و ۵٠٠  وقوع قطعی 

پیشگیری شد.
گفت: طی سال های  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بخش  در  بهزیستی  سازمان  فعالیت  متمادی 
پیشگیری از معلولیتها، برای مشاوره ژنتیک و 
غربالگری شنوایی و غربالگری بینایی در مجموع 
حدود ٣۵٠ هزار معلولیتی که می توانسته اتفاق 
غربالگری  بخش  در  شد.  پیشگیری  بیفتد 
شنوایی ساالنه یک میلیون و ٢٠٠ هزار نوزاد 
تازه متولد شده از نظر شنوایی غربال می شوند.

وی در پایان گفت: همچنین در بخش بینایی، 
برای پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ٣ تا ٦ 
پایگاه های  و  کودک ها  مهد  در  کودکان  ساله، 
تعداد  که  می شوند  معاینه  بهزیستی  سازمان 
آن ها حدود ٣ میلیون و ۴٠٠ صد هزار نفر است 
که اگر شناسایی نشوند و مداخله بهنگام صورت 
نگیرد می تواند منجر به اختالالت معلولیت های 

بینایی یا شنوایی برای آن ها شود.

هزینه آزمایش  ژنتیک برای افراد
 تحت پوشش رایگان است

درمان

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

عکس نوشت

مدیرعامل بانک سلول های بنیادی بند ناف کشور:سالمت

ناف  بند  بنیادی  بانک سلول های   مدیرعامل 
کشور گفت: با ذخیره سازی ١٢٠ هزار نمونه 
بند  خون  بانک  بزرگترین  ناف،  بند  خون 
اندازی  راه  ایران  در  خاورمیانه  ناف)هیبرید( 

شده است.
به مناسبت روز جهانی خون   مرتضی ضرابی 
بند ناف در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی 
دانشکده  اجتماعات  سالن  در  قزوین  استان 
پرستاری اظهارداشت: خون بند ناف که روزی 
به عنوان یک زباله بیولوژیک محسوب می شد 
اما با دستیابی به دانش روز به یک عنصر حیات 

بخش تبدیل شده است.
دور  معموال  که  ناف  بند  خون  کرد:  بیان  وی 
ریخته می شود بین ۸٠ تا ٢٠٠ لیتر است که 
به عنوان یک منبع سلول های بنیادی است که 
برای درمان بسیاری از بیماری ها بکار می رود.

ضرابی تصریح کرد:در بانک خون بند ناف نمونه 
خون ها جمع آوری شده و سلول های بنیادی 
موجود در آن پس از انجام آزمایش و پردازش 
سلولی در تانک های مخصوص در دمای منهای 
طوالنی  مدت  برای  گراد  سانتی  درجه   ١۹٦
نگهداری می شود تا در زمان نیاز مورد استفاده 

قرار گیرد.
های  استان  در  نمایندگی  دفتر   ٣١ فعالیت 

کشور
وی بیان کرد: از سال ۸۴ بانک خون بند ناف 
در کشور راه اندازی شده و در حال حاضر در 
٣١ استان دفتر نمایندگی و در دو شهر اربیل 
در کشور عراق و مسقط در کشور عمان دفتر 

خارجی داریم.
سازی  ذخیره  با  تاکنون  کرد:  تصریح  ضرابی 
در  ناف  بند  خون  نمونه  هزار   ١٢٠ از  بیش 
کشور، بزرگترین بانک خون بند ناف خاور میانه 
را داریم و توانسته ایم نمونه هایی از کشورهای 
افغانستان،  ترکیه، عراق، رومانی، ترکمنستان، 
اردن، نروژ، کانادا، انگلستان، امارات و عمان را 

هم ذخیره سازی کنیم.
ذخیره سازی ساالنه ٢٠ هزار نمونه خون بند 

ناف
ضرابی اظهارداشت: در سالهای گذشته وضعیت 
ذخیره سازی خون بند ناف رو به افزایش بوده 
و به طور متوسط ساالنه ١۸ تا ٢٠ هزار نمونه 
با  و  ناف در کشور ذخیره می شود  بند  خون 
ایم  توانسته  سازی  ذخیره  دانش  سازی  بومی 

نگهداری  به  نسبت 
دیگر  نمونه کشورهای 
اقدام  هم  متقاضی 

کنیم.
وی بیان کرد: خون بند 
ناف قابلیت و پتانسیل 
درمان ۸٠ نوع بیماری 
را دارد و بیش از ۴٠٠ 
در  بالینی  کارآزمایی 
دنیا برای بیماری های 
اطفال و بالینی صورت 
می گیرد که این خون 
استفاده  مورد  آن  در 

است.
مدیرعامل بانک سلول 
ناف  بند  بنیادی  های 
از  کرد:  اضافه  کشور 
برای  ناف  بند  خون 
مغزی،  فلج  درمان 
ناهنجاری  اوتیسم، 
های قلبی در نوزادان، 

سکته  نیز  و  کودکان  در  دیابت  آسفکسی، 
مغزی، آلزایمر، MS  و SMA و پارکینسون و 

صدمات نخاعی استفاده می شود.
روز  دانش  به  دستیابی  با  کرد:  اضافه  ضرابی 
آینده  سال   ۵ تا   ٣ در  که  ایم  شده  امیدوار 
به »سلول  کنار »دارو درمانی«  توانیم در  می 
درمانی« هم روی آوریم و بسیاری از بیماران 

نیازمند را درمان کنیم.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند انجام شده در 
سالهای اخیر گفت: بزرگترین طرح تحقیقاتی 
تعداد  و  داده  رخ  مغزی  فلج  بیماران  روی  بر 
١۵٠ کودک فلج مغزی ۴ تا ١۴ ساله در طرح 
شرکت کردند که این کار با همکاری مرکز طب 

کودکان صورت گرفته است.
ضرابی تصریح کرد: بعد از زایمان حدود ۵ جز 
دور ریخته می شود که شامل خون بند ناف، 
یا  جنینی  مایع  جنینی،  پرده  ناف،  بند  بافت 
آمینونیک و جفت است که دانش امروز ثابت 

کرده همه آنها قابل استفاده است.
راه  در کشورهای همسایه  بندناف  بانک خون 

اندازی می شود
ناف  بند  بنیادی  بانک سلول های  مدیر عامل 
بین  های  فعالیت  توسعه  اظهارداشت:  کشور 

در  ناف  بند  خون  بانک  اندازی  راه  و  المللی 
کشورهای همسایه برای جمع آوری نمونه های 
ذخیره  خدمات،  و  محصوالت  توسعه  خونی، 
سازی پالب دندان و فرآورده های پرده جنینی 

از مهمترین برنامه های آینده است.
تصریح  هم  اندازها  چشم  خصوص  در  ضرابی 
در  سازی  کاربردی  بالینی،  کارآزمایی  کرد: 
های  ناهنجاری  اوتیسم،  مغزی،  فلج  بیماران 
قلبی، SMA و صادرات محصوالت سلول های 
بنیادی با برند جمهوری اسالمی از برنامه های 

پیش بینی شده برای آینده است.
قیمت هر نمونه خون بند ناف ۴٠ هزار دالر

در  ناف  بند  خون  نمونه  هر  کرد:  اضافه  وی 
صورت واردات ٣٠ تا ۴٠ هزار دالر هزینه دارد و 
امکان جمع آوری آن در داخل کشور به کاهش 

خروج ارز از کشور کمک کرده است.
خون  نگهداری  هزینه  خصوص  در  ضرابی 
صورت  به  ها  خانواده  اگر  گفت:  هم  ناف  بند 
خصوصی بخواهند این خون را نگهداری کنند 
برای ثبت نام اولیه ٣ میلیون تومان و هر سال 
١٦٠ هزار تومان باید پرداخت کنند  و در بخش 

عمومی هزینه را دولت می پردازد.
ناف  بند  بنیادی  های  سلول  بانک  مدیرعامل 

کشور اظهارداشت: البته کسانی که توان مالی 
نداشته باشند از تخفیف و پرداخت اقساطی و 

حمایت دولت برخوردار می شوند.
ایران در میان ١٠ کشور برتر جهان در جمع 

آوری و ذخیره سازی سلول های بنیادی
ضرابی اضافه کرد: خوشبختانه ایران اسالمی در 
دانش سلول های بنیادی، جمع آوری، ذخیره 
در  بنیادی  سلول  سازی  جدا  دانش  و  سازی 
ردیف ١٠ کشور برتر جهان است و بزرگترین 

ظرفیت سلول های
بنیادی در خاور میانه را دارد.

کشور نیازمند ساالنه ٣٠٠٠ پیوند سلول های 
خون ساز است  

هزار   ٣ به  ساالنه  متوسط  طور  به  گفت:  وی 
پیوند سلول های بنیادی نیاز داریم که در حال 
انجام می  حاضر حدود ١١٠٠ تا ١٢٠٠ مورد 
شود. ضرابی اطالع رسانی به مردم برای فرهنگ 
سازی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در دنیا حدود 
١٠ درصد مردم با این موضوع آشنا هستند و 
این وضعیت در ایران حدود ۵٠ درصد است که 
از رسانه های گروهی انتظار داریم برای اطالع 
ذخیره  خصوص  در  سازی  فرهنگ  و  رسانی 

سازی خون بند ناف همکاری بیشتری کنند.

محققان،  جدید  مطالعه  طبق 
ابتال  افراد چاق بسیار در معرض 
درمان  و  هستند  لثه  بیماری  به 
تواند به درمان دیگری  یکی می 

کمک کند.

رزرو  وسترن  دانشگاه  محققان   
توده  شاخص  افزایش  دریافتند 
درصد  و  دورکمر  اندازه  بدنی، 
چربی بدن با افزایش ریسک ابتال 

به بیماری لثه مرتبط است.

تیم  سرپرست  پینتو«،  »آندرز 
گوید:  می  باره  این  در  تحقیق، 
بیماری  و  چاقی  بین  »ارتباط 
لثه به سادگی یک رابطه علت و 
معلولی نیست. هر دو این بیماری 
دارند:  اشتراک  مورد  یک  در  ها 

التهاب.«
ها  داده  بررسی  با  محققان 
دریافتند تغییرات در شیمی بدن 
بر متابولیسم تاثیر می گذارد که 
در عوض موجب بروز التهاب می 

شود.
افزاید:  می  ادامه  در  پینتو 
بیشتر  بیمارانی  در  لثه  »بیماری 
التهاب  برابر  رخ می دهد که در 
عمدتا  و  هستند  پذیرتر  آسیب 

چاق تر هستند.«
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر 

در این زمینه تاکید دارند.

چاقی می تواند عامل بیماری لثه باشد نوشتار

دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
تجهیزات  دارویی،  ذخایر  گفت: 
در  کشور،  پزشکی  ملزومات  و 
قرار  بخشی  اطمینان  وضعیت 

دارد.
 محمدرضا شانه ساز، افزود: ذخایر 
ملزومات  و  تجهیزات  دارویی، 
وضعیت  در  کشور،  پزشکی 

اطمینان بخشی قرار دارد.
وی با اشاره به افزایش ٢.۵ برابری 
ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی 
کشور، گفت: این اقالم، در تمامی 
بیمارستان های دولتی، خصوصی 
کشور  درمانی  بهداشتی  مراکز  و 

موجود است.
در  باید  کرد:  تاکید  ساز  شانه 
توسعه  و  ملی  اقتصاد  راستای 
بهینه  و  تر  آسان  دسترسی  آن، 

و  تجهیزات  دارو،  به  بیماران  تر 
ملزومات پزشکی گام های موثری 
از  است  الزم  همچنین  برداشت. 
حمایت  داخلی  تولیدکنندگان 

ناچار  کنندگان  مصرف  تا  شود 
نباشند داروی مورد نیاز خود را با 
١٠ تا ١۵ برابر قیمت از خارج از 

کشور تهیه کنند.

افزایش ٢.۵ برابری ذخایر دارویی و تجهیزات 
پزشکی کشور

نوشتار
رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

بزرگترین بانک »خون بند ناف« خاورمیانه در ایران راه اندازی شده است
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