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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران :

ورود  با  که  لیبی  کنونی  اوضاع 
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای 
به خود گرفته،  بوی دیگری  و  رنگ 
توجه بسیاری از تحلیل گران را جلب 

کرده است.
کشور لیبی به ویژه طرابلس پایتخت 
آن طی روزهای گذشته شاهد شدت 
یک  از  داخلی  درگیری های  گرفتن 
از  سوم  طرف های  مداخله  و  سو 
سوی دیگر بوده به طوری که به نظر 
می رسد اوضاع در این کشور روز به 

روز وخیم تر می شود.
ترکیه  مداخله  گذشته  روزهای  طی 
درگیری های  و  میدانی  تحوالت  در 
و  رسمی تر  شکلی  وضوح  به  لیبی 
علنی تر به خود گرفته است به طوری 
اعزام  از  گذشته  روزهای  آنکارا  که 

نیروهای ویژه به طرابلس خبر داد.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که 
آنکارا یک توافقنامه امنیتی و دریایی 
با دولت وفاق ملی در لیبی امضا کرد. 
ترکیه، دولت وفاق ملی را تنها دولت 
مشروع در لیبی می داند و با اقدامات 
خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی این 
و  عربستان  کشور که تحت حمایت 
امارات به شمار می رود مخالف است.

باعث شد  نامه مذکور  توافق  امضای 
برخی کشورها به ویژه مصر واکنش 
شدیدی به آن نشان دهد چرا که با 

منافع این کشور در ارتباط بود.
امور خارجه  وزیر  که  بود  آن  از  بعد 
وارد  رسمی  سفری  طی  ایتالیا 
مورد  در  اروپا  موضع  تا  شد  لیبی 
درگیری های جاری در این کشور را 
وی  کند.  اعالم  درگیر  طرف های  به 
فایز  به دیدار  لیبی،  به  ورود  بدو  در 
ملی  وفاق  السراج نخست وزیر دولت 
در  وی  با  و  رفته  طرابلس  در  لیبی 
گفت وگو  کشور  این  تحوالت  مورد 
کرد. او بعد از این دیدار، راهی شهر 
نیز  او  با  تا  شد  حفتر  مقر  بنغازی 

گفت وگو کند.
کشور لیبی بعد از براندازی نظام معمر 
قذافی دیکتاتور سابق این کشور در 
سال ۲۰۱۱ شاهد وقوع درگیری های 
مختلف  نظامیان  شبه  میان  داخلی 

بوده است. این درگیری ها تا به امروز 
از چند ماه قبل که  اما  ادامه داشته 
عربستان  با چراغ سبز  خلیفه حفتر 
به  و  طرابلس  تصرف  برای  امارات  و 
رسماً  لیبی  در  قدرت  گرفتن  دست 
لشکر کشی کرد رنگ دیگری به خود 

گرفت.
جریان  در   ۲۰۱۵ سال  در  لیبی 
با  دولت  یک  ملل  سازمان  حمایت 
فایز  ریاست  به  ملی  وفاق  دولت  نام 
به  داد.  تشکیل  طرابلس  در  السراج 
در  نیز  پارلمان  یک  دولت،  این  تبع 

طرابلس تشکیل شد.
بود که خلیفه حفتر یک  از آن  بعد 
دولت و پارلمان خودخوانده در طبرق 
ایجاد کرد. درگیری ها میان دو طرف 
این  شد.  آغاز  زمان  همان  از  نیز 
درگیری ها اما این روزها یک مشخصه 
دیگر  شدن  وارد  آن،  و  دارد  اصلی 

بازیگران منطقه ای در لیبی است.
قطر  دیرین  پیمان  هم  که  ترکیه 
به شمار  امارات  و  برابر عربستان  در 
در  تا  دارد  تالش  همواره  می رود 
را  خود  رقابت  مختلف  عرصه های 
از هر  و  این دو کشور نشان دهد  با 
درگیری  یک  ایجاد  برای  فرصتی 
این  بر  عالوه  کند.  استفاده  نیابتی 
منابع  و  لیبی  انرژی  بحث  موضوع 
نفتی آن از یک سو و اهمیت تعیین 
ترکیه  برای  لیبی  دریایی  حدود 

اهمیت بسزایی دارد.
در  همچنین  لیبی  ژئوپلیتیک 
مدیترانه  دریای  در  ترکیه  مناقشات 
دولت  برای  ای  ویژه  اهمیت  شرقی 

آنکارا دارد.
بنابراین دولت وفاق ملی را برای ورود 
در  انتخاب می کند.  این درگیری  به 
فایز  دولت  از  ترکیه  و  قطر  حالی 
السراج حمایت می کنند که عربستان 
از  امارات حمایت سفت و سختی  و 

حفتر به عمل می آورند.
این گزارشهای رسانه ای در  از  پیش 
و  نظامی  تجهیزات  ارسال  خصوص 
برای  امارات  سوی  از  لیبی  به  نیرو 
حمایت از نیروهای حفتر منتشر شده 
بود و به نظر می رسد اینک ترکیه نیز 

برای حمایت از هم پیمان خود وارد 
عمل شده است.

از زمانیکه خلیفه حفتر طی روزهای 
شروع  صفر  ساعت  آغاز  از  گذشته 
پایتخت  قلب  به  ورود  برای  عملیات 
در  المللی  بین  مداخالت  داده  خبر 
شدت  کشور  این  بحران  خصوص 
گرفته است. ترکیه و روسیه تماس ها 
مسئوالن  با  را  خود  ارتباطات  و 
چنین  هم  داده اند.  افزایش  لیبیایی 
به  روسیه  و  ترکیه  جمهور  رؤسای 
تازگی در خصوص اوضاع لیبی رایزنی 
کرده اند و قرار است ماه آتی، پیشنهاد 
ترکیه در خصوص حمایت نظامی از 
دولت وفاق ملی توسط مسکو بررسی 
اتحادیه  و  آمریکا  بین  این  در  شود. 
ممکن  که  می کنند  احساس  اروپا 
است اوضاع این کشور از دست آنها 
خارج شده و نتوانند در این خصوص 
نقش خاصی ایفا کنند به همین دلیل 
اعزام  لیبی  به  را  ایتالیا  وزیر خارجه 
ایتالیا  نگرانی  خصوص  در  کردند. 
دیگر  به  میدان  واگذاری  بر  مبنی 
اعضای  از  یکی  سیاسی،  بازیگران 
این  سنای  خارجه  امور  کمیسیون 
کشور اعالم کرده بود که ایتالیا دیگر 
یک میانجی و یا بازیگر مؤثر در این 

میدان به شمار نمی رود.
دارد  تالش  دیگر  سوی  از  نیز  مصر 
انتقادات شدید  و  وارد عرصه شد  تا 
و  ملی  وفاق  دولت  علیه  را  اللحنی 
ترکیه مطرح کند. عبدالفتاح السیسی 
روز  چند  کشور  این  جمهور  رئیس 
پیش یک تهدید سربسته علیه لیبی 
اعالم کرد که مصر  مطرح کرد. وی 
لیبی  در  مستقیم  نظامی  مداخله  از 
اجتناب کرده است گرچه می توانست 

این کار را انجام دهد! مقامات مصری 
انتقادات شدیدی را نیز علیه مقامات 
ترکیه و مداخله این کشور در لیبی 

مطرح کرده اند.
به نظر می رسد ترکیه و مصر پا را از 
فراتر  دیپلماتیک  و  لفظی  مجادالت 
از تحلیل  گذاشته و نگرانی بسیاری 
گران را در خصوص احتمال رویارویی 
نظامی در خاک لیبی افزایش داده اند. 
به  خصوص  این  در  گران  تحلیل 
طرف  نظامی  اقدام  احتمال  بررسی 
مصری علیه کشتی های ترکیه حامل 

تجهیزات نظامی و نیرو پرداخته اند.
در این میان، حفتر با دیدن مداخله 
مستقیم ترکیه در طرابلس تالش های 
نظامی برای تصرف پایتخت را افزایش 
داده است. تعدادی از شهرهای غرب 
لیبی نیز بسیج عمومی برای رویارویی 

با نیروهای حفتر اعالم کردند.
است  این  است  مشخص  که  آنچه 
گرفتن  شدت  سایه  در  لیبی  که 
و  سو  یک  از  داخلی  درگیری های 
مداخالت بین المللی از سوی دیگر، 
جنگ  یک  وقوع  معرض  در  رسماً 

فراگیر قرار گرفته است.
از  قبل  باید گفت که  در هر صورت 
از شرایط  لیبی وخیم تر  اوضاع  آنکه 
المللی  بین  مجامع  شود،  کنونی 
برای  باید  ملل  سازمان  ویژه  به 
شدت  کاهش  و  اوضاع  کردن  آرام 
درگیری های نظامی که عمدتاً مناطق 
مسکونی را هدف قرار می دهد و حل 
طریق  از  کشور  این  بحران  فصل  و 
مذاکرات سیاسی به دور از مداخالت 
خارجی وارد عمل شود تا لیبی بعد از 
سرنگونی نظام قذافی روی آرامش را 

به خود ببیند.

لیبی و نبرد بی پایان طرف های داخلی

و  رسیده  تصویب  به  سال ۲۰۱۸  در  که  کانادا  و  مکزیک  آمریکا،  جدید  موافقتنامه 
ابتدای سال  اقتصاد دیجیتال است.از  نفتا است حاوی بخشی تحت عنوان  جایگزین 
آینده میالدی ۲۰۲۰ قرار است موافقتنامه جدید ایاالت متحده، مکزیک و کانادا که 

در سال ۲۰۱۸ به تصویب کشورهای عضو رسیده است جایگزین موافقتنامه نفتا شود.
در موافقتنامه جدید بخشی تحت عنوان اقتصاد دیجیتال افزوده شده است که نشان 
دهنده اهمیت یافتن اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی و منطقه ای می باشد.یک نمونه 
از منطقه گرایی که بر اساس توافق اولیه تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا استوار بوده و 
در سال ۱۹۹۲ با پیوستن مکزیک به موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی تغییر نام 
داد نفتا بود.هدف نفتا از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه تجارت کاال و خدمات 
بین سه کشور یادشده است. نفتا یک نقطه عطفی در منطقه گرایی بود زیرا بین دو 
قدرت بزرگ توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه منعقد شده بود.یکی از اهداف 
اصلی این پیمان ایجاد فرصت هایی برای نیروی کار کشور مکزیک و تشویق به عدم 
مهاجرت شهروندان این کشور به دو کشور توسعه یافته پیمان به ویژه ایاالت متحده 
آمریکا و محل ارزانی برای سرمایه گذاری این دو کشور پیشرفته برای افزایش رقابت 
پذیری کاالهای آمریکایی و کانادایی در سطح جهان بوده است.در ایاالت متحده این 
پیمان از پشتیبانی حاکمیت آمریکا برخوردار بوده زیرا دو حزب اصلی این کشور در 
ایجاد و اجرای آن نقش داشتند به گونه ای که توسط بوش جمهوری خواه مذاکره و 
توسط کنگره دموکرات تصویب و بوسیله بیل کلینتون اجرا شد ولی ترامپ در سال 
۲۰۱۸  اعالم کرد که این پیمان مشاغل آمریکا را تهدید کرده و خواستار ایجاد پیمان 
جدید شد. در سال ۹۲ که نفتا امضا شد هنوز شبکه جهانی وب ایجاد نشده بود بنابر 
این نیاز به روز کردن پیمان به خصوص به دلیل گسترش فضای دیجیتال و سیاست 
خروج از پیمان های منطقه ای و جهانی ترامپ، سبب شد این اقدام در دولت جدید 
آمریکا شکل بگیرد.دولت آمریکا پس از خروج از پیمان مشارکت اقیانوس آرام فصل 
تجارت الکترونیک آن را مبنای مذاکرات جدید با  دیگر کشورهای عضو نفتا قرار داد 
زیرا مشارکت اقیانوس آرام اولین موافقتنامه ای بود که جریان آزاد جریان آزاد اطالعات 
را به عنوان پیش فرض در نظر گرفته بود و کشورهای عضو را ملزم کرده بود که محلی 
را برای حمایت از حریم خصوصی مشتریان در نظر بگیرد.نکات برجسته فصل تجارت 

دیجیتال پیمان جدید نفتا به شرح ذیل است:
۱-ممنوعیت عوارض گمرکی و دیگر اقدامات تبعیض آمیز بر محصوالت دیجیتال که به 

صورت دیجیتال توزیع می شود مانند کتابهای الکترنیکی، نرم افزار و بازی.
۲- اطمینان از اینکه دیتا امکان جریان پیدا کردن در بین مرزهای کشورهای عضو را 

دارد و محدودیت های مکانی برای ذخیره دیتا به حداقل می رسد.
و  الکترونیک  امضای  و  الکترونیک  احراز هویت  ایجاد  برای  ۳-فراهم کردن شرایطی 

تسهیل در معامالت الکترونیک.
۴- تضمین حمایت از حقوق مصرف کنندگان شامل حریم خصوصی.

 در نسخه جدید نفتا برخی نوآوری هایی گنجانده شده است که مربوط به عصر دیجیتال 
می باشد. پیش از این در قراردادهای تجارت آزاد ایاالت متحده آمریکا بخشی تحت 
عنوان تجارت الکترونیک وجود داشت که بیشتر منظور استفاده از ابزار الکترونیک و 
دیجیتال برای فروش کاالها بود ولی در نسخه جدید تجارت دیجیتال جایگزین تجارت 
الکترونیک شده است که شامل مواردی مانند امضای الکترونیک، احراز هویت، انتقال 
دیتا بین کشورهای عضو، همکاری در حوزه امنیت سایبری، خدمات رایانه ای تعاملی و 

دیتای باز دولتی می شود که ماهیت کامال دیجیتال دارد.

تالش واشنگتن برای نفوذ بیشتر در بازار دیجیتال 
آمریکای شمالی

وزیر خارجه قطر در سخنانی ضمن تاکید بر گفتگو مستقیم میان ایران و کشورهای 
حوزه خلیج فارس از هر گونه مذاکرات میان ریاض و انصاراهلل یمن استقبال کرد.

به نقل از اسپوتنیک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در واکنش به 
اخبار مربوط به گفتگو میان عربستان و انصاراهلل یمن برای پایان جنگ یمن گفت: 

قطر از این اخبار استقبال می کند زیرا پایان جنگ به نفع ملتهاست.
وی اعالم کرد که قطر در کنار خواسته های مردمی در عراق و لبنان است.

وزیر خارجه قطر خواستار گفتگو مقامات با مردم و عدم روی آوردن به خشونت 
تظاهرات کنندگان  از  برداری طرفهای خارجی  بهره  درباره  و در عین حال  شد 

هشدار داد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره ایران هم گفت: اینکه کشورهای حوزه خلیج 
فارس درک کنند و بپذیرند که ایران همسایه مهمی برای آنهاست، مهم است.  
گفتگوی مستقیم میان آنها و این همسایه به جای تشدید تنش برای حل بحرانها 

اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: قطر و کویت همواره خواستار گفتگوی مستقیم با ایران شده اند.

وزیر خارجه قطر از آمادگی دوحه برای ایفای میانجی گری میان ایران و کشورهای 
حوزه خلیج فارس خبر داد و افزود: اما خصومت ورزی برخی کشورهای شورای 

همکاری، مانع از این نقش می شود.
درباره روابط با آمریکا هم آنرا محکم و تاریخی خواند و از روابط نظامی، سیاسی، 

اقتصادی و آموزشی میان دو کشور سخن گفت.

ایران همسایه مهمی است

وزارت خارجه چین در واکنش به قانون دفاع ملی آمریکا، درباره تبدیل شدن 
فضا به یک میدان جنگ جدید هشدار داد.

به نقل از گلوبال تایمز، وزارت خارجه چین اعالم کرد که پکن عمیقا نگران 
نظامی شدن فضا است. 

این هشدار چین در واکنش به تصویب قانون دفاع ملی آمریکا در سنای این 
کشور و همچنین دستور شکل گیری نیروی فضایی در ایاالت متحده است. 

بر اساس اعالم وزارت خارجه چین، در این وضعیت یک اضطرار رو به افزایش 
برای مذاکره در خصوص سندی قانونی برای کنترل تسلیحات در فضا و استفاده 

صلح آمیز از فضا وجود دارد. 
امریکا برای شکل گیری نیروی فضایی خود، بودجه ۲۰ میلیارد دالری در نظر 
گرفته و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آن گفته است: فرماندهی 
فضایی نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا نه تنها در عرصه دفاعی بلکه، توانایی 
های تهاجمی آن نیز افزایش خواهد یافت. نیروهای فضایی یک مؤلفه بسیار 
مهم دفاع در قابلیت های تهاجمی ما خواهند بود که برای کشور ما بسیار 

مهم است.
پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست، از آغاز رسمی 

کار فرماندهی فضایی ایاالت متحده در مسایل نظامی خبر داده بود.

هشدار چین درباره تبدیل فضا به میدان جنگ

در نشست شورای امنیت؛



سیاسی
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ضمن محکومیت طرح قطعنامه حقوق بشری علیه ایران؛

موسوی: استفاده سیاسی و ابزاری 
مغایر با ارتقا پایدار حقوق بشر است

سخنگوی وزارت خارجه طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران، توسط 
کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی که مبتنی بر نگرش غرض ورزانه، 

تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را محکوم کرد.
 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
اجالس  چهارمین  و  هفتاد  در  ایران  بشر  حقوق  وضعیت  قطعنامه  طرح 
مجمع عمومی توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی که مبتنی بر 
نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب 

شده است را مردود شمرد و محکوم کرد.
این  با  منطقه  مرتجع  رژیم های  و  صهیونیسم  جبهه  همسویی  موسوی 
قطعنامه که به هر نوع هنجار حقوق بشری بی اعتنا بوده و حامی تروریسم، 
بر  روشنی  دلیل  را  هستند  بشر  بنیادین  حقوق  ناقض  و  گری  افراطی 
نامشروع بودن آن دانست و افزود: استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر 
و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه مغایر با ارتقا پایدار حقوق 

بشر است.
موسوی در ادامه اظهار داشت: به رغم این واقعیت، رویکرد حامیان این 
اتخاذ »استانداردهای دوگانه« در خصوص وضعیت حقوق بشر  قطعنامه 
کشورها و تسری موضوع به مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل است و 
بر این اساس از اینکه ساز و کارهای سازمان ملل متحد مورد چنین سو 

استفاده هایی قرار گرفته اند ابراز تأسف می نمائیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه 
از جمله:  متعدد،  ایرادات  و  اشکاالت  واجد  را  ایران  اسالمی  با جمهوری 
باورها  ارزش ها،  گرفتن  نادیده  بشر،  حقوق  از  سیاسی  و  ابزاری  استفاده 
و ویژگی های خاص فرهنگی جوامع مختلف، عدم توجه به واقعیت ها در 
بی  و  علیه کشورمان  تبلیغاتی  و  رسانه ای  فضای  از  پذیری  تأثیر  نتیجه 
توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه 

اعمال تحریم های ظالمانه و غیر قانونی دانست.
مردم ساالر  نظام  ایران یک  اسالمی  افزود: جمهوری  در خاتمه  موسوی 
دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و اخالقی و پای بندی به قانون 
اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و 
ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی گام برداشته و در 

عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند.

وزیر دفاع گفت: امروز به نقطه ای رسیدیم 
که نه تنها غافلگیر نمی شویم بلکه دشمن 
را در مرحله تصمیم گیری دچار غافلگیری 
استراتژی  و  راهبرد  خود  اراده  با  و  کرده 

تعیین می کنیم.
نوآوری  و  پژوهش  هفته  با  همزمان   
دفاعی، گردهمایی روسای آزمایشگاه های 
اکتساب  تحقیقاتی همکار وزارت دفاع در 
فناوری رو به آینده با حضور وزیر دفاع و 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار 

شد.
بازدید   امیر حاتمی در این مراسم ضمن 
از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی موسسه 
در  حضور  با  دفاعی  نوآوری  و  تحقیقات 
جمع نخبگان و دانشمندان صنعت دفاعی 
گفت: به لحاظ ژئوپولتیکی وجغرافیایی در 
موقعیت و منطقه ای از جهان هستیم که 

قدرت الزمه بقای ما در این منطقه است.
وی با بیان اینکه عظمت، عزت و استقالل 
یک ملت در گرو داشتن قدرت است افزود: 
نیمی از جمعیت ایران در جنگ جهانی اول 
با وجود اعالم بی طرفی ایران از بین رفتند 
معادالت  در  قدرت  اهمیت  بیانگر  این  و 
منطقه ای و جهان است و نشان می دهد 
وفادار  خود  عهد  به  استکباری  های  نظام 

قدرت خود  افزایش  به  ما مجبور  و  نبوده 
در تمامی حوزه ها به ویژه دفاعی هستیم.  
وزیر  دفاع ادامه داد: تجهیزات و تسلیحات 
دفاعی علت آسیب و شکست ایران در زمان 
دو جنگ جهانی و همچنین جنگ چالدران 
نبود؛ ایران به دلیل عدم رشد علم و فناوری 
در  و  نداشت  را  خود  حریم  از  دفاع  توان 
دنیایی که زور و قدرت حاکم است دچار 

غافلگیری علمی شد.
وزیر دفاع با بیان اینکه تحریم های دفاعی 
باعث تغییر نگاه وارداتی جمهوری اسالمی 
در حوزه نظامی و شکوفایی در این عرصه 
شد، افزود: با الگوهای جدید علم و فناوری 
و  شناسایی  را  ها  آسیب  دفاعی  حوزه  در 
امروز به نقطه ای رسیدیم که نه تنها غافلگیر 
نمی شویم بلکه دشمن را در مرحله تصمیم 

گیری دچار غافلگیری کرده و با اراده خود 
تعیین راهبرد و استراتژی می کنیم.

پیشرفت ها  بیان  با  حاتمی  سرتیپ  امیر 
دفاعی  صنعت  ارزشمند  دستاوردهای  و 
مسئولیت  دفاع  وزارت  امروز  کرد:  تصریح 
سرریز  از  و  دارد  کشور  در  برندگی  پیش 
دانش خود به سازمان ها و صنایع، شرکت 
های دانش بنیان و خصوصی کمک می کند.

دشمن را غافلگیر می کنیم
خبر

تولیت آستان قدس رضوی:

 دشمن برای ضربه به ملت ایران به
 تفرقه افکنی قومیتی و مذهبی دل بسته است

تولیت آستان قدس رضوی تحریک قومیتی و مذهبی را توطئه ای دانست 
که دشمن به آن امید بسته است و عنوان کرد: دشمنان نه دلسوز شیعه 
هستند نه سنی، برای آن های بلوچ و فارس و کرد و ترک هیچ تفاوتی 
ندارد، لباس ترحم و دلسوزی می پوشند، اما در باطن نیات پلید خود را 

پیگیری می کنند.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دهمین همایش »خورشید 
والیت« که همزمان با سالروز تبعید رهبر معظم انقالب به شهرستان 
ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان در دوران رژیم پهلوی، در دانشگاه 
والیت این شهرستان برگزار شد، با اشاره به هجرت های تحول ساز و 
اثرگذار در تاریخ اسالم، ابراز کرد: هجرت اجباری حضرت محمد)ص( 
از مکه به مدینه آن قدر اثرگذار و مهم شد که مبدا تاریخ اسالم قرار 
گرفت، همچنین هجرت اجباری امام علی بن موسی الرضا)ع( از مدینه 
به خراسان هجرتی تمدن ساز شد که از لحظه آغازش تا به امروز برکات 

بسیاری برای اسالم و مکتب اهل بیت)ع( به همراه داشته و دارد.
وی با اشاره به هجرت های تأثیرگذار دوران معاصر، بیان کرد: هجرت 
امام خمینی)ره( از ایران به عراق که فرصتی طالیی برای نشان دادن 
جلوه های علمی، فقهی و توسالت امام راحل)ره( را فراهم کرد و هجرت 
امام خمینی)ره( از عراق به فرانسه در سال 57 که دایره ارتباطی حضرت 
برکت دوران معاصر  با  از هجرت های  را جهانی کرد،  امام خمینی)ره( 

است.
عطف  نقاط  باید  ما  اینکه  بر  تأکید  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
از  یکی  کرد:  اظهار  بنهیم،  ارج  را  کشورمان  تاریخی  حرکت های  و 
هجرت های تاریخ ساز و سرنوشت ساز در دوران معاصر هجرت اجباری 
رهبر معظم انقالب در دوران طاغوت از مشهد به ایرانشهر بود که برکات 

بسیاری را برای کشور و انقالب اسالمی به همراه داشت.
در  انقالب  معظم  رهبر  برکات حضور  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
شهرستان ایرانشهر، تصریح کرد: آشنایی یک روحانی شیعه تربیت یافته 
در حوزه علمیه اهل بیت)ع( با اقشار مختلف مردم اصیل، نجیب، وطن 
پرست و اهل سنت بلوچ، منشاء برکات بسیاری در دوران انقالب اسالمی 

شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: پس از انقالب دشمن سعی کرد 
با سوء استفاده از موضوعات قومیتی و مذهبی مشکالتی را برای کشور 
ایجاد کند که در برخی مناطق نیز موفقیت هایی را به  دست آورد، اما در 
استان سیستان و بلوچستان که توامان تفاوت های قومیتی و مذهبی و 

محرومیت داشت، هیچ مشکلی به وجود نیامد.
وی اضافه کرد: به نظر من یکی از دالیل اصلی آن این بود که رهبر معظم 
انقالب اسالمی که از انقالبیون برجسته بودند، با مردم این استان آشنایی 
داشتند که باعث شد در مراکز تصمیم گیری مسئوالن تصمیماتی درست 
در خصوص این منطقه بگیرند، لذا دشمن نتوانست توطئه های خود را در 

سیستان و بلوچستان اجرایی کند.
تولیت آستان قدس رضوی وطن پرستی، نجابت و اصالت قوم بلوچ را 
از دیگر دالیل مهم امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان برشمرد و 
تصریح کرد: مردم شریف این خطه بارها به یاری انقالب اسالمی آمدند و 

در برابر اشرار ایستادگی کردند و توطئه های استکبار را خنثی ساختند.
وی از بین بردن قدرت خوانین در منطقه سیستان و بلوچستان را از 
انقالب اسالمی دانست و گفت: روزگاری خوانین خود را  دیگر برکات 
مالک جان، مال و ناموس مردم می دانستند، کسی در برابر خوانین امنیت 
انقالب اسالمی پرونده ظلم خوانین بسته شد و  نداشت، که به برکت 
امروز مردم خود تصمیم می گیرند و اختیار امور در دست خودشان است.

حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به اقدامات محرومیت زدایی در 
استان سیستان و بلوچستان که پس از انقالب اسالمی انجام شده است، 
بیان کرد: محرومیت این استان در قیاس با پیش از انقالب اسالمی بسیار 
کاهش یافته است و با اهتمام و عنایت رهبری معظم انقالب اقدامات 

بسیار خوبی در این استان انجام شده است.
محرومیت زدایی  موضوعات  در  همواره  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
دارند،  ویژه ای  عنایت  و  تأکید  بلوچستان  سیستان  استان  به  نسبت 
محرومیت این استان در مقایسه با پیش از انقالب بسیار کمتر شده و 
ان شاءاهلل با همت جوانان متخصص، زنان و مردان غیور این خطه به طور 

کامل رخت بر خواهد بست.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: ایرانشهر اکنون چندین هزار دانشجو 
دارد و هیچ دیواری و مانعی برای رشد و پیشرفت جوانان برای تحصیل 
نیست، باید از ظرفیت این جوانان متخصص برای رفع کاستی های منطقه 

استفاده شود.
نقطه کانونی پیشرفت هر ملت  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
و جامعه را مسئله اتحاد دانست و بیان کرد: در طول تاریخ هرگاه بین 
مسلمان اختالف، جدایی و تفرقه افتاد نتیجه اش شکست امت اسالم شد، 
سرنوشت هر ملتی در دست خودش است، نقطه کانونی ما این است که 

وحدت و اتحادمان را حفظ کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: دشمن در نبرد نظامی از 
ملت ایران شکست خورد، در فتنه های قومی، جنگ داخلی و تحریم های 
اختالف  به  معطوف  را  تمام تالش اش  اکنون  ماند،  ناکام  نیز  اقتصادی 
افکنی میان مردم کرده است. در مسائل تفرقه افکنانه اخیر عراق جز 
دشمن هیچ کس بهره ای نبرد، اما در ایران به دلیل بصیرت، فرهنگ، 

معرفت و شعور مردم دشمنان ناکام ماندند.
آن  به  که دشمن  دانست  توطئه ای  را  مذهبی  و  قومیتی  تحریک  وی 
امید بسته است و عنوان کرد: دشمنان نه دلسوز شیعه هستند نه سنی، 
برای آن های بلوچ و فارس و کرد و ترک هیچ تفاوتی ندارد، لباس ترحم 

و دلسوزی می پوشند اما در باطن نیات پلید خود را پیگیری می کنند.
باید اتحاد و وحدت را در  تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: ما 
کشورمان حفظ کنیم و از مسائل جزئی برای مسائل کلی و اصل اسالم، 
امنیت  و  اتحاد  همراهی،  همدلی،  با  موفقیت  بگذریم،  انقالب  و  ایران 

حاصل می شود.
قله های  به  می توانیم  همراهی  و  همدلی  وحدت،  اتحاد،  با  گفت:  وی 

پیشرفت و تمدنی که اسالم وعده اش را به ما داده است، برسیم.
به رویکرد آستان  اشاره  با  والمسلمین مروی همچنین  حجت االسالم 
قدس  آستان  گفت:  بلوچستان،  و  منطقه سیستان  به  توجه  در  قدس 
و  توانایی  سرمایه ،  از  استفاده  با  و  مقدورات  و  توان  حد  در  رضوی 
پرست  وطن  و  انقالبی  عزیز،  مردم  خدمت  در  حتما  خود  تجربه های 

سیستان و بلوچستان خواهد بود.

سردار سالمی: ملت ایران مسیر استقالل و 
ایستادگی را انتخاب کرده اند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه ملت ایران مسیر 
استقالل و ایستادگی را انتخاب کرده اند، گفت: ساده ترین مسیر مقاومت 

است.
 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
بازدید از پردیس نوآوری شهید تهرانی مقدم نیروی هوافضای سپاه طی 
سخنانی اظهار داشت: بخشی از آرزوهای ما این بود که عالقه مند بودیم 
استعدادهای  برای شکوفایی  تا  باشد  داشته  وجود  مجموعه هایی  چنین 

جوانان پیشگام باشد.
وی افزود: امروز قدرت و وسعت کشورها با شاخص های ظاهری و مادی 
که در تعاریف سنتی ارزشیابی می شود اندازه گیری نمی شود. شاید امروز 
وسعت جغرافیایی و گستردگی جمعیت معیار مناسبی برای نشان دادن 

قدرت یک کشور نباشد.
تعیین  را  ذهن ها  وسعت  قلمرو  و  ذهنی  مساحت های  سرلشکر سالمی 
کننده قلمرو تأثیر و بزرگی یک کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم قدرت 
ملی را تعریف کنیم برترین عنصر قدرت ملی ذهن ها و قدرت حل مسائل 

است.
و  توانایی حل مشکل  بر سر  امروز  نبرد  فرمانده کل سپاه تصریح کرد: 
ناکارآمد سازی یک مدل است. اگر مدل ها کار آمد بشوند قدرت تکثیر و 
امتداد دهی پیدا می کنند. وقتی نظام ما به یک مدل موفق تبدیل می شود 

میدان تأثیر پیدا می کند که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه که ما نباید در مسیر مشکالت بمانیم و باید قادر به حل 
مشکالت خودمان باشیم تاکید کرد: تحریم برای ناتوان کردن ما در حل 
مشکالتمان است و اگر نتوانیم مشکالت را حل کنیم باید به سمت دشمن 

متمایل شویم.
فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: در دنیای امروز یا باید قدرتمند و خود 
اتکا بود و یا باید وابسته و ذلیل بود و راه سومی وجود ندارد. برای بدست 
آوردن استقالل کامل هیچ چیز جز قوی شدن راهگشا نیست و قدرت 

امروز در علم و فناوری نهفته است.
را  ایستادگی  و  استقالل  مسیر  ایران  ملت  اینکه  بیان  با  سردار سالمی 
انتخاب کرده اند افزود: برخی فکر می کنند اگر ما با دشمن تعامل کنیم 
و در مقابل او کرنش کنیم راحت تر به نتیجه می رسیم در حالی که این 
سخت ترین راهی است که یک ملت می تواند انتخاب کند. اما ساده ترین 
مسیر مقاومت است زیرا مسیر مقاومت مسیر نزول قدرت های الهی است. 
ضمن اینکه در مسیر تعامل با دشمن ما بخشی از قدرتمان را از دست 
اراده  اگر یک جامعه گرفتار در  به دیگران متکی می شویم.  و  می دهیم 
دیگران باشد ذلیل و وابسته است و تحرکات فیزیکی آن در اختیار دیگران 

است و ما نمی خواهیم چنین جامعه ای داشته باشیم.
وی با اشاره به موفقیت های انقالب اسالمی در مقابله ۴۰ ساله با استکبار 
از لحاظ روحی و روانی از دشمن جدا شدیم و  جهانی، گفت: هرجا ما 
تصمیم گرفتیم مستقل عمل کنیم موفق شدیم. کسانیکه اعتماد به نفس 
توکل بر خداوند را روبروی خودشان می گذارند می توانند مسائل را حل 
کنند و اگر ما در علم و فناوری به پیشرفت برسیم مسائلمان خیلی راحت 

حل می شود.
فرمانده کل سپاه هویت هر کشور را بازدارنده ترین قدرت آن کشور دانست 
و افزود: اقتدار علمی، اقتدار دفاعی می آورد و یک کشور پیشرفته به دلیل 
پیشرفته بودن امن و محترم است. ما اگر تنها به سعادت فردی خودمان 
فکر کنیم با ثروت این ملت علم آموزی می کنیم و بعد می رویم با دشمن 
کار می کنیم که او بر ما مسلط شود. اگر به کشورمان می اندیشیم یک 
دوست  وطن  یک  می اندیشیم  اسالم  به  اگر  و  هستیم  واقعی  مسلمان 

هستیم لذا امروز اسالم و ایران یک هویت واحد هستند.
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در  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
مانع  آمریکا  گفت:  امنیت  شورای  نشست 

تعهدات برجامی کشورها شده است
مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد گفت: 
فعالیت های  غیرقانونی  صورت  به  آمریکا 
هسته ای مجاز ایران تحت قطعنامه ۲۲۳۱ 
را تحریم کرده و مانع اجرای تعهدات ایران 
و دیگر دولت ها شده و بر فعالیت های کانال 

خرید تأثیر منفی داشته است.
تخت روانچی در نشست شورای امنیت که 
ملل  سازمان  دبیرکل  گزارش  بررسی  برای 
قطعنامه  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره 
قطعنامه  این  افزود:  شد،  برگزار   ۲۲۳۱
تاکید دارد " برجام موجب توسعه و تسهیل 
همکاری و تماس های تجاری و اقتصادی با 

ایران می شود".
متن کامل سخنرانی نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد به این 

شرح است.
خانم رئیس.

بررسی  حال  در  باردیگر  امنیت  شورای 
اجرای یکی از مهمترین قطعنامه های خود 
عضو  یک  که  است   ۲۲۳۱ قطعنامه  یعنی 
است.  آن  جدی  نقض  حال  در  شورا  دائم 
این موضوع در تاریخ سازمان ملل بی سابقه 
است. در اینجا می خواهم حمایت ارزشمند 
همه چهارده عضو شورا از برجام را ارج نهم.

اجماعی  تصویب  با  شورا  که  هنگامی 
همه  کرد،  تأیید  را  برجام  قطعنامه ۲۲۳۱ 
دنیا آن را یک دستاورد بزرگ برای گفتگو و 
دیپلماسی چند جانبه خواندند و مشارکتی 
قطعی در صلح و امنیت بین المللی دانستند. 
قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید دارد »برجام موجب 
تماس های  و  همکاری  تسهیل  و  توسعه 
می شود«.  ایران  با  اقتصادی  و  تجاری 
همانطور که دبیرکل به درستی در گزارش 
اخیر خود گفته »یک بخش اساسی برجام 
جمهوری  علیه  هسته ای  تحریم های  رفع 
اسالمی ایران به منظور عادی سازی روابط 
براساس  است. مضافاً،  اقتصادی«  و  تجاری 
برجام، ۱+5 و اتحادیه اروپا متعهد شده اند 
تجاری،  حوزه های  به  ایران  »ازدسترسی 
حاصل  اطمینان  انرژی  و  مالی  فناوری، 
کنند« و آمریکا متعهد شده »در دستیابی 
ایران به همه منافع حاصل از رفع تحریم ها 

مزاحمتی ایجاد نکند«.
جمهور  رئیس   ،۱۳۹7 اردیبهشت   ۱۸ در 
"برای توقف  آمریکا یک یادداشت ریاستی 
واقع،  در  کرد.  صادر  برجام"  در  عضویت 
آمریکا تصمیم گرفت به صورت غیرقانونی 
تعهدات  با  مغایر  و  شود  خارج  برجام  از 
بین المللی اش همه تحریم هایی که براساس 
این  بازگرداند.  را  بود  شده  برداشته  برجام 
ایران  برای  برجام  منافع  بعدی  تحوالت  و 
به صورت کامل بی اثر کرد و در  را تقریباً 
برخی جوانب، وضعیت کنونی حتی بدتر از 
زمان پیش از انعقاد برجام است. از آن زمان، 
اعمال تحریم های غیرقانونی آمریکا به دیگر 
خاطر  به  واقع،  در  و  یافته  تعمیم  دولت ها 
قطعنامه  براساس  تعهدات شان  به  احترام 
۲۲۳۱ آمریکا دارد آن ها را مجازات می کند. 
یکی دیگر از مواردی که در تاریخ سازمان 

ملل سابقه نداشته است.
جمعی  مجازات  نیت  با  آمریکا  تحریم های 
عامه مردم است که حتی در زمان مخاصمات 
مسلحانه هم ممنوع می باشد. آن ها آسیب 
پذیرترین گروه های مردم عادی را نیز هدف 
قرار می دهند تا در جامعه نارضایتی ایجاد 

کنند و لذا طبیعت غیرانسانی دارند.

بخش های  همچنین  آمریکا  تحریم های 
بخش های  جمله  از  ایران  اقتصاد  مختلف 
نفتی و بانکی ایران را هدف قرار داده است 
ایرانی  بر زندگی میلیون ها  تأثیر منفی  که 
دارد. برخالف ادعاهای آمریکا، تحریم هایش 
نیستند  جنگ  جایگزین  یا  بهتر  پایین تر، 
بلکه جنگ واقعی، اما با ابزار و نام دیگری 
هستند. به همین سادگی! آمریکا از غذا و 
دارو به عنوان اسلحه استفاده می کند و مغایر 
با دستور ۱۱ مهر ۱۳۹7 دیوان بین المللی 
دیگر  به  را حتی  تحریم هایش  دادگستری، 

کاالهای بشردوستانه تعمیم داده است.
رنج  که  کرده اند  تأیید  آمریکایی  مقامات 
ناشی از تحریم ها برای مردم عادی عمدی 
است.  سیاسی  استراتژی  یک  از  بخشی  و 
برای  عجیبش  شرایط  آمریکا  وزیرخارجه 
انتقال غذا و دارو برای مردم ایران را حداقل 
کرده  مطرح  عمومی  صورت  به  مرتبه  دو 

است.
به هر تقدیر، تحریم های آمریکا غیرمشروع، 
غیراخالقی، غیرانسانی و ظالمانه است. شرم 
توقف  باعث  آمریکا  زورگویی  که  است  آور 
کابوس  و  ایران  به  داروها  برخی  صادرات 
مثال،  طور  به  است.  شده  بیماران  برخی 
یک شرکت اروپایی تحت فشار تحریم های 
آمریکا صادرات باندهای مخصوص بیماران 
ای- بی که حاصل شرایط ژنتیکی نادر است 
و منجر به تاول زدن آسان پوست می شود، 

را متوقف کرده است.
آوا، دختر دوساله اهوازی، که از ای- بی رنج 
می برد یکی از کودکان پروانه ای بود. بیماران 
پروانه ای به این نام خوانده می شوند، چون 
است.  شکننده  پروانه ها  نظیر  شأن  پوست 
برای جلوگیری از عفونت، زخم های پروانه ای 
باید با باندهای مخصوص پوشیده شود. حتی 
مرتفع  را  درد  هم  مخصوص  باندهای  آن 
نمی کند، اما استفاده از باندهای جایگزینش 
وحشتناک هستند، چرا که در زمان برداشته 
این  در  می کند.  را  کودکان  پوست  شدن، 
بیماران  برای  باندها  این  واردات  روزها، 
حیات  و  شده  غیرممکن  تقریباً  پروانه ای 
سایر کودکان بی گناه پروانه ای، نظیر آوا را 
اکنون کودکان  است. هم  انداخته  به خطر 
پروانه ای درد ناشی از تحریم های غیرانسانی 
آمریکا را با دل و جان خود لمس می کنند. 
خرداد سال جاری آوا از درد برای همیشه 
رهایی یافت و درگذشت. داستان وی فقط 
بخش بسیار کوچکی از کل ماجراست، چرا 
که کودکان و بزرگسال مبتال به سرطان و 
با  مبارزه  به  در سکوت  بیماری های خاص 
مرگ می پردازند. کشتار کودکان و بیماران 

اقدام شجاعانه ای نیست!
مثابه  به  آمریکا  حداکثری  فشار  سیاست 
تروریسم اقتصادی است که مردم بی گناه 
را می کشد. بنابراین، کسانی که در طراحی، 
این تحریم ها نقش دارند  حمایت و اجرای 
انتظار  دبیرکل  شوند.از  بازخواست  باید 
می رود وفق بند 7 یادداشت ۴۴ به صورت 
کامل در مورد تحریم های آمریکا و تأثیرات 
غیرانسانی اش گزارش دهد.آمریکا همچنین 
هسته ای  فعالیت های  غیرقانونی  صورت  به 
مجاز تحت قطعنامه ۲۲۳۱ را تحریم کرده 
و مانع اجرای تعهدات ایران و دیگر دولت ها 
شده است. بعالوه، این اقدام بر فعالیت های 

کانال خرید تأثیر منفی داشته است.
به رغم همه سختی های وارده بر مردم ایران 
آمریکا،  غیرقانونی  تحریم های  نتیجه  در 
ایران بنا به درخواست دیگر اعضای برجام و 
براساس تعهد ایشان به جبران، یکسال تأمل 
کرد و تعهداتش را به صورت کامل انجام داد.

اعضای برجام در ۱5 تیر و ۲ مهرماه ۱۳۹7 
تأسیس  برای  جمله  از  جبران  به  تعهد 
نفت،  صادرات  مؤثر،  مالی  کانال های 
قبال  در  محافظت  و  بیمه،  و  کشتیرانی 
تأثیرات فرامرزی تحریم های آمریکا کردند. 
امروز عملی  به  تا  تعهدات  این  از  هیچیک 

نشده است.
ایران به اجرای برجام متعهد بوده و هست. 
آژانس  به صورت مکرر توسط  واقعیت  این 
از  بعد  جمله  از  اتمی  انرژی  المللی  بین 
تأیید  آمریکا  یکحانبه  تحریم های  بازگشت 
شده است. اما اجرای یکجانبه برجام پایدار 
مستلزم  توافق  این  کامل  اجرای  نیست. 
توانمند  و  راغب  طرف  یک  از  بیش  وجود 
صبر  ساله  یک  دوره  یک  از  بعد  است. 
عملی  بی  تداوم  مقابل  در  و  استراتژیک 
اروپایی  شرکای  ویژه  به  برجام  طرف های 
و بعد از مالحظه عدم احترام به قول هایی 
که به ایران داده شده، ایران ناگزیر به عمل 
برای درمان عدم  اتخاذ گام های ضروری  و 
توازن ایجاد شده در برجام گردید. برای این 
کار، ایران که سازوکار حل و اختالف برجام 
را طی کرده بود، نهایتاً اقدام جبرانی مورد 
اعمال  را  امنیت  برجام و شورای  شناسایی 
کرد. این تصمیم با دقت برای حفظ برجام 

طراحی شد.
ایران اجرای برخی تعهدات خود را براساس 
بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام متوقف کرده است. 
برای دیپلماسی، یک  ایجاد فضا  به منظور 
با فاصله زمانی های دو  به گام  رویکرد گام 

ماهه طراحی شده است.
اما  هستند،  پذیر  بازگشت  ایران  گام های 
خسارات وارده به ایران و ایرانیان در نتیجه 
تحریم ها اصاًل بازگشت پذیر نیست. چگونه 
فرصت های از دست رفته، صدمات وارده به 
گرانبهای  نفوس  از همه،  و مهمتر  اقتصاد، 
تلف شده و رنج مردم ایران به ویژه کودکان، 

سالمندان و بیماران می تواند بازگردد؟
را  داوطلبانه  اقدامات  برخی  فقط  ایران 
متوقف کرده است. این موضوع به همکاری 
ایران با آژانس لطمه ای نزده است و مغایر با 
تعهدات پادمانی ما هم نیستند. آژانس مکرراً 
جامع ترین  مشمول  ایران  که  کرده  تأیید 
است.  دنیا  در  موجود  آزمایی  راستی  نظام 
قابل توجه اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد کل 
بازرسی های آژانس در سرتاسر دنیا ۲۱۹5 
 ۲۰۱۹ نوامبر  تا  که  حالی  در  بوده،  مورد 
انجام شده  ایران  بازرسی در  از ۶۸۸  بیش 
که به ۱۳۶7 نفر- روز بازرسی بالغ می شود.

ایران همواره تعهداتش را محترم شمرده و 
منطق را با منطق و احترام را با احترام جواب 
اما ما نمی توانیم زورگویی را از  داده است. 
هیچ جایی بپذیریم و نخواهیم پذیرفت. ما 
به تهدید و ارعاب پاسخ متقابل خواهیم داد. 
در حسن  تالش  بیشترین  حاضر،  حال  در 
در  ایران  سوی  از  برجام  حفظ  برای  نیت 
اجرای  اینکه  محض  به  است.  انجام  حال 
تضمین  اعضا  دیگر  توسط  برجام  کامل 

خویش  گام های  از  بالفاصله  ایران  گردد، 
برجام  اجرای  برای  اراده  اگر  می گردد.  باز 
توسط همه طرف ها وجود داشته باشد، این 
راه وجود دارد. اما ایران نمی تواند به تداوم 
تحریم های غیرقانونی و عدم وجود اقدامات 
جبرانی در قبال این تحریم ها توسط دیگر 
اقدامات  ایران  بماند.  تفاوت  بی  طرف ها 
بعمل  ملی اش  منافع  تأمین  برای  ضروری 
محدود  ایران  گزینه های  و  آورد  خواهد 
بی  و  غیرضروری  هراقدام  بعالوه،  نیست. 
مورد علیه ایران با اقدام قاطع ایران مواجه 
خواهد شد، همانطور که قباًل در عالی ترین 
سطوح به شرکای برجامی مان این موضوع 

را اعالم کرده ایم.
قید  بی  گفتگوی  برای  آمریکا  پیشنهاد 
ناشی  و  نیست  صادقانه  ایران  با  شرط  و 
موضع  از  گفتگو  به  ورود  برای  عادتش  از 
قدرت و نه از موضع برابر است. درخواست 
اعمال  بر  اصرار  همزمان  و  ایران  با  گفتگو 
»سیاست فشار حداکثری« علیه مردم ایران 
قابل جمع نیست. ایران زیر تهدید شمشیر 
مذاکره نخواهد کرد. آمریکا باید یک تصمیم 

استراتژیک بگیرد.
آمریکایی  المثل  ضرب  یک  که  همانطور 
کیک  هم  همزمان  »نمی توانی  می گوید 
خود را داشته باشی و هم آن را بخوری«. یا 
سیاست فشار حداکثری وحشتناک و کهنه 
خود را ادامه دهید که از سوی مردم ایران 
عنوان  به  المللی  بین  در سطح  و  سرزنش 
شده،  تلقی  اعتماد  غیرقابل  شریک  یک 
و  کنید  رفتار  عادی  دولت  یک  همانند  یا 
راستا،  این  در  بردارید.  را  خود  تحریم های 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط 
آمریکا مسیر را برای یک گفتگوی واقعی در 
چارچوب توافق هسته ای آماده خواهد کرد.

از زمان انعقاد برجام، برخی دولت ها تالش 
به مسائلی ورای  را  امنیت  کرده اند شورای 
وارد  ایران  هسته ای  آمیز  صلح  برنامه 
با  ما  هسته ای،  مذاکرات  زمان  در  کنند. 
گنجاندن  برای  طرف ها  برخی  خواسته 
مخالفت  نهایی  سند  در  غیرمرتبط  موارد 
که  نکردیم  موافقت  ترتیب  بدین  و  کردیم 
توانمندی های دفاعی مشروع ایران و نقش 
منطقه ای اش به شمول مبارزه با تروریسم 
را در بر بگیرد یا متأثر کند. تالش های اخیر 
برای مرتبط کردن این موضوعات از جمله 
ب  پیوست  از  نادرست  تفسیر  واسطه  به 

قطعنامه ۲۲۳۱ کاماًل غیرموجه است.
دستیابی به ابزارهای دفاع مشروع یک حق 
ذاتی در حقوق بین الملل است. ما در یک 
می کنیم.  زندگی  ناامن  و  شکننده  منطقه 
مضافاً، فروش مقادیر زیاد تسلیحات سنگین 
است.  کرده  انفجار  آماده  را  آن  منطقه  به 
کسانی که از ایران می خواهند توانمندی های 
تسلیحاتی متعارف خود را محدود کند، سود 
این  به  مرگبار  تسلیحات  فروش  از  زیادی 
ایران  منطقه می برند. تحت هیچ شرایطی، 

در مورد امنیت خود مصالحه نخواهد کرد.

در نشست شورای امنیت؛

تخت روانچی: آمریکا مانع تعهدات برجامی کشورها شده است
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اقتصاد
اخبار

تولیت آستان قدس رضوی خبر داد،

اختصاص 220 میلیارد ریال به ایجاد اشتغال در 
سیستان و بلوچستان

تولیت آستان قدس رضوی در حاشیه سفر به سیستان و بلوچستان 
از اختصاص 220میلیارد ریال جهت اشتغال در این استان خبر داد.

 حجت االسالم و المسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی 
در حاشیه سفر به استان سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران، 
با بیان اینکه آستان قدس رضوی طی چند سال اخیر اقدامات بسیار 
خوبی را در استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده است، گفت: آستان 
قدس رضوی از ابتدای امسال 220 میلیارد ریال به ایجاد اشتغال در 

این استان اختصاص داده است.
ادامه داد: همچنین مبلغ 140 میلیارد  تولیت آستان قدس رضوی 
ریال برای کمک به محرومان و نیازمندان اختصاص داده شده است و 

تالش داریم این مبلغ منجر به توانمندسازی محرومان شود.

صنعت،  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
نصب برچسب قیمت را مطالبه به حق 
از عرضه کنندگان کاال به منظور  مردم 
جلوگیری از گرانفروشی دانست و گفت: 
اعالم  اتکای  قابل  مرجع  سامانه 124، 

قیمت به مردم است.
حسین مدرس خیابانی در جلسه پویش 
حضور  با  که  بخریم«  قیمت  درج  »با 
نمایندگان تشکل های بخش خصوصی 
رسوخ  بدون  کرد:  بیان  شد،  برگزار 
فناوری در رصد و تنظیم بازار، شفافیت 
تنها یک شوخی بیش نخواهد بود که 
این اساس، وزارت صنعت، معدن و  بر 
تجارت با توجه به اهمیت این موضوع، 
های  سامانه  طراحی  با  تا  کرده  تالش 
الکترونیکی، این شفافیت را ایجاد نماید.

انبار در سامانه جامع  نام 2 هزار  ثبت 
انبارها

جامع  سامانه  شدن  عملیاتی  از  وی 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  انبارها 
تنظیم  شرط های  پیش  سازی  فراهم 
ابزارهای  بر  تکیه  با  موفق  بازار 
انبارها فعال  الکترونیکی، سامانه جامع 
شده و هم اکنون، تعداد انبارهای ثبت 
انبار  هزار   530 به  آن،  در  شده  نام 
رسیده است و 5 هزار انبار مهم کاالهای 

اساسی در آن به چشم می خورد.
این  در  اینکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
سامانه، بر روی انبارهایی تمرکز شده که 
حدود ۸0 درصد از جریان ورود و خروج 
کاال را انجام می دهند، گفت: مسئولیت 
نظارت بر این انبارها، به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار 
شده و هم اکنون از سوی ستاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به دقت رصد 
پیشبرد  برای  که  نحوی  به  می شود؛ 
سامانه های الکترونیکی، جلسات مرتب 

هفتگی برگزار می گردد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  تمرکز  از  وی 
تجارت بر روی سامانه رصد کاالها خبر 
داد و افزود: به موازات این سامانه ها، راه 
اندازی سامانه گارانتی و اعتبارسنجی را 
نیز در دستور کار قرار داده و وضعیت 

پیشبرد اهداف آن را رصد می کنیم.
های  سامانه  از  یکی  خیابانی  مدرس 
را  صمت  وزارت  دید  از  اهمیت  حائز 
سامانه 124 اعالم کرد و با بیان اینکه 
حدود  قیمت  آنالین  رصد  و  استعالم 
نرخ  کنار  در  اساسی  کاالی  قلم   100
خدمات مهم از دیدگاه مردم، با هدف 
دنبال  شفافیت  بیشتر  چه  هر  افزایش 
اکنون  هم  سامانه  این  گفت:  می شود، 
مصرف  حمایت  سازمان  همکاری  با 
مرکز  و  تولیدکنندگان  و  کنندگان 
توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت 
در حال تکامل است؛ اما به هر حال باید 

مردم،  به  آن  قابلیت های  معرفی  برای 
از  الزم  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی 
صورت  مربوطه  دستگاههای  سوی 

گیرد.
صنعت،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
 5 عمر  به  اشاره  با  تجارت،  و  معدن 
کاال  قیمت  آنالین  رصد  سامانه  ماهه 
مردم  کرد:  خاطرنشان  خدمات  و 
این  قابلیت های  و  کارکردها  از  باید 
رسانه آگاه شده و به خوبی در جریان 
قالب  در  که  گیرند  قرار  موضوع  این 
اینکه  بر  این سامانه، عالوه  به  مراجعه 
و  کف  از  آنالین،  صورت  به  می توانند 
کاالهای  مصوب  و  مجاز  قیمت  سقف 
اساسی و پرمصرف مورد نیاز خود آگاه 
شوند، بلکه شکایات خود را از تخلفات 

احتمالی نیز به ثبت برسانند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با 
بیان اینکه سامانه 124 با تحت پوشش 
و  اساسی  کاالی  قلم   100 دادن  قرار 
و  کرده  کار  به  شروع  مردم  نیاز  مورد 
به تدریج اقالم کاالیی دیگر و خدمات 
اساسی مردم به آن اضافه خواهد شد، 
گفت: پنل های ویژه استانی نیز به مرور، 
به این سامانه اضافه خواهد شد تا بتوان 
شاهد تکامل این سامانه به عنوان یک 
مرجع اعالم قیمت رسمی به مردم بود؛ 
البته پیشنهاد ما بر این است که بخش 
اضافه  سامانه  این  به  نیز  خوداظهاری 
شود که در حال بررسی این موضوع به 

لحاظ فنی هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری انجمن 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
حمایت  انجمن  گفت:   124 سامانه  با 
عنوان  به  کنندگان  مصرف  حقوق  از 
نماینده مردم، باید این سامانه را مورد 
رصد و ارزیابی قرار دهد و مواردی که 
به منظور بهبود روند کاری آن مدنظر 

دارد را اعالم نماید؛ در این میان البته در 
این سامانه، بخشی مربوط به شکایات 
موارد  که  دارد  وجود  هم  مردمی 
مطروحه در قالب آن، به بازرسی ویژه 
داده  ارجاع  پیگیری  برای  صمت  وزیر 

می شود.
اپلیکیشن 124 اعتماد عمومی مردم را 

جلب کرد
وی با اشاره به فعالیت برخی استان ها 
 124 اپلیکیشن  توسعه  و  رشد  در 
سازمان های  برخی  کرد:  خاطرنشان 
صمت از جمله سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان البرز، بخشی به عنوان 
اقدامات  و  کرده  اندازی  راه  سنتر  کال 
اما  است؛  داشته  نیز  خوبی  عملکرد  و 
باید توجه داشت که هدف سامانه 124 
ایجاد آرامش در بازار است و قصد دارد 
مردم  شکایات  اعالم  برای  را  محلی  تا 

فراهم آورد.
و  کاال  قیمت  درج  خیابانی،  مدرس 
خدمات را ابتدایی ترین و بدیهی ترین 
حقوق مصرف کنندگان در بازار دانست 
مصرف  حقوق  انجمن  کرد:  تاکید  و 
و  سامانه  این  حوزه  در  باید  کنندگان 
پویشی که تحت عنوان »با درج قیمت 
بخریم« راه اندازی شده، به صورت کامال 

پرقدرت عمل کند.
استان ها پویش »با درج قیمت بخریم« 

را راه اندازی کنند
مدرس خیابانی با اعالم اینکه این پویش 
است،  شده  شروع  رضوی  خراسان  در 
راستای  در  میمون،  اتفاق  این  گفت: 
نزدیک تر کردن مطالبات سطح عمومی 
جامعه) مردم( به سطح دولت و حاکمیت 
است و استان های دیگر نیز باید پای کار 
بیایند؛ نکته حائز اهمیت دیگر که نباید 
فراموش شود آن است که درج برچسب 
به  را  اعتماد عمومی مردم  باید  قیمت، 

اینکه  خصوص  به  باشد؛  داشته  دنبال 
معنای  به  قیمت،  برچسب  درج  عدم 
نیت فروشنده برای گرانفروشی است و 
هیچگونه توجیهی ندارد؛ اما در مقابل با 
درج برچسب قیمت، تخلفات صنفی نیز 
به شدت کاهش خواهد یافت و از این رو 
است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاکید دارد که باید درج برچسب قیمت 

به عنوان مطالبه مردم، نهادینه شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
تأکید بر اینکه این پویش باید از جنس 
مطالبه مردم باشد، گفت: همه باید به 
باشند که صرفاً  توجه داشته  نکته  این 
با بگیر و ببند، نمی توان بازار را تنظیم 
کرد؛ پس باید طوری عمل شود تا نصب 
هر  در  بدیهیات  جزو  قیمت،  برچسب 
مطالبه  یک  به  و  باشد  و صنفی  مغازه 
از  تا  شود  تبدیل  هم  مردم  عمومی 

ماندگاری الزم در بازار برخوردار باشد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
برچسب گذاری  در  اینکه  بر  تأکید  با 
قیمتی، جلوگیری از گرانفروشی است، 
اجازه  قیمت  برچسب  درج  عدم  گفت: 
است  اینجا  و  نمی دهد  را  نرخ  کنترل 
مصرف  قیمت  از  حمایت  انجمن  که 
های  اتحادیه  کنار  در  باید  کنندگان 
کنند؛  ورود  عرصه  به  پرقدرت  صنفی، 
قیمت  برچسب  درج  دیگر،  سوی  از 
باید گفتمان دانشگاهی و مراکز علمی 
به  بازرگانی  اتاق  و  شده  پژوهشی  و 
عنوان خانه تولیدکنندگان و تشکل های 
این مسیر،  در  باید  و صنعتی،  تولیدی 
کنار اصناف و انجمن حمایت از حقوق 
گام  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
قیمت  برچسب  درج  که  چرا  بردارد؛ 
بر روی کاالها اعتبار تولید کنندگان و 

مجموعه اتاق را نیز باال خواهد برد.

نصب برچسب قیمت حق قانونی 
مردم از عرضه کنندگان کاال است

گزارش

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: ورود 2۷0 

واگن جدید به ناوگان ریلی در آینده نزدیک

مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری 45۶ دستگاه 
ناوگان وارد خطوط ریلی کشور شد، گفت: در آینده نزدیک نیز 2۷0 واگن 

وارد خطوط ریلی کشور خواهد شد.
شهرسازی،  و  راه  وزیر  حضور  با  نقل  و  حمل  هفته  گرامیداشت  مراسم 
مدیرعامل راه آهن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تعدادی از مدیران 

عامل بانک ها در راه آهن جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
این مراسم  ایران در  اسالمی  راه آهن جمهوری  سعید رسولی مدیرعامل 
گفت: همکاری و تعامل با بخش غیردولتی یکی از اولویت های مهم شرکت 
راه آهن است و در این راستا استفاده از ظرفیت های تبصره 1۸ قانون بودجه 
آینده خواهیم  در  مناسبی  نشان می دهد که شرایط  آنها  اسناد  مبادله  و 

داشت.
بین  تومانی  میلیارد  هزار   2 تفاهم نامه  امضای  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
اسفندماه سال  بودجه در 2۷  و  برنامه  و سازمان  و شهرسازی  راه  وزارت 
۹۷ ظرفیت های قانونی مناسبی در این بخش فراهم شده و تاکنون چند 
شرکت حمل ونقل ریلی برای دریافت تسهیالت مورد نیاز به بانک های عامل 

معرفی شده اند.
اکنون  هم  نخست  مرحله  در  داشت:  اظهار  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
پرداخت 5 هزار میلیارد ریال با عاملیت بانک توسعه تعاون، 2,۶00 میلیارد 
ریال توسط بانک آینده، 400 میلیارد ریال توسط بانک ایران و ونزوئال و 
5 هزار میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران برای شرکت های حمل و 
نقل ریلی اختصاص یافته است که نرخ سود آن در حوزه تولید واگن های 
باری 13 درصد و در حوزه واگن های مسافری 12 درصد تعیین شده است.

رسولی بیان کرد: خوشبختانه با تالش تمام دست اندرکاران بخش دولتی و 
غیردولتی در ۹ ماهه نخست سال جاری 45۶ دستگاه ناوگان وارد خطوط 
ریلی کشور شده است و در آینده نزدیک نیز 2۷0 واگن وارد خطوط ریلی 

کشور خواهد شد.

کشت طالی سرخ برای نخستین بار در مزارع 

سازمان موقوفات ملک

مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از کشت طالی 
سرخ برای نخستین بار در مزارع این سازمان در سال زراعی جاری 

خبر داد.
حمیدرضا قاسمی  بیان کرد: امسال 5 هکتار از اراضی مزرعه قدس 
یک واقع در  کیلومتر 35 جاده فریمان به تربت جام به کشت زعفران 

اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: سازمان موقوفات ملک تولید محصولی سالم و با کیفیت 

مناسب را از کشت زعفران دنبال می کند.
به  اشاره  با  آستان قدس رضوی  موقوفات ملک  عامل سازمان  مدیر 
اقدامات صورت گرفته برای افزایش راندمان تولید این محصول تصریح 
کرد: در کشت زعفران از پیازهای سالم و با وزن بیش از ۸ گرم استفاده 

شده است.
وی افزود: ضمن این که زمین مورد نظر با استفاده از کود دامی تقویت 
و تمامی پیازها قبل کشت، سورت و ضد عفونی شده است تا از ورود 

احتمالی قارچ و کنه به مزرعه جلوگیری شود.
قاسمی بیان کرد: عالوه بر این، استفاده به موقع و کامل از کودهای 

ماکرو و میکرو در اراضی مذکور در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره روش آبیاری اراضی اختصاص داده شده به نخستین کشت 
طالی سرخ در مزارع این سازمان خاطرنشان کرد: آبیاری این محصول 

به صورت بارانی انجام می شود.
همچنین  و  آبیاری  سهولت  آب،  مصرف  کاهش  داد:  ادامه  قاسمی 
افزایش کارایی باالی مصرف کودهای ریزمغذی از جمله مزایای این 

سیستم به شمار می رود.
وی با اشاره چگونگی تغذیه این محصول گفت: تغذیه زعفران بسته به 
نیاز گیاه صورت می گیرد و معموال بعد از برداشت محصول طی چند 

نوبت به صورت آب آبیاری و همچنین محلول پاشی انجام می شود.
مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی ادامه داد: با 
توجه به اینکه این سازمان برای نخستین بار طی سال جاری نسبت به 
کشت زعفران اقدام کرده و هنوز محصول به صورت اقتصادی بازدهی 
نداشته، بنابراین در سال های آینده در خصوص نحوه توزیع و فرآوری 

آن تصمیم گرفته خواهد شد.

در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی؛

واحد R&D نان رضوی به عنوان مرکز برتر تحقیق 
و توسعه استان انتخاب شد

مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی از انتخاب واحد R&D این شرکت به 
عنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه استان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 

خراسان رضوی خبر داد.
محمد صادق مروارید  بیان کرد: واحد تحقیق و توسعه شرکت نان قدس 
رضوی از طرف انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و همچنین سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از واحدهای R&D استان ارزیابی 

شده و طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر از این شرکت قدردانی شده است.
وی با اشاره به تولید محصوالت جدید در واحد R&D این شرکت در سال 
جاری خاطرنشان کرد: این محصوالت برای معرفی در جشنواره و نمایشگاه 

هفته گرامی داشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی رونمایی شده است.
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی ادامه داد: از جمله محصوالت جدید 
رونمایی شده می توان کیک های آدلی و کروسان با مغزی شاتوت، کوکی 
زنجبیلی، اشترودل گوشت و خامه، اشترودل مدارس و کیک سیب دارچین 
را نام برد که در این راستا بیش از 300 فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان 
مذکور  جدید  محصوالت  خصوص  در  آن ها  پیشنهادات  و  نظرات  و  ثبت 

جمع آوری شد.
وی افزود: ارتباط و تعامل با سایر مراکز پژوهشی تحقیقاتی، یکی دیگر از 
فعال  بوده که حضور  پژوهش  نمایشگاه هفته  این شرکت در  فعالیت های 
دانشگاه ها و پژوهشکده ها در نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای آشنایی با 

پروژه های در دست اجرا فراهم کرده است.
مروارید، ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان، ارائه محصوالت جدید و دریافت 
نقطه نظرات آن ها را از جمله دستاوردهای حضور در نمایشگاه هایی از این 

دست عنوان کرد.
و  سالمت  فرا  محصوالت  تولید  در  همکاری  برای  مذاکره  داد:  ادامه  وی 
همچنین نان های سالم و مغذی، بخشی دیگر از نتایج مثبت حضور در این 

نمایشگاه را به خود اختصاص داده است.
از  فروش  نمایندگان  حضور  به  می توان  این  بر  عالوه  افزود:  مروارید 
سفارش  درخواست  و  مذاکره  برای  مشهد  شهر  اطراف  شهرستان های 
دانشگاه های  تحقیقاتی  مراکز  نمایندگان  مراجعه  رضوی،  نان  محصوالت 
مستقر در نمایشگاه و نیز پژوهشکده های دارای فعالیت در حیطه صنایع 
غذایی برای انجام طرح ها و تولیدات مشترک و نیز دریافت سفارش محصول 

در تیراژ باال برای شرکت فوالد سبزوار اشاره کرد.
فناوری  و  پژوهش  گرامی داشت  هفته  نمایشگاه  و  است، جشنواره  گفتنی 
خراسان رضوی از بیست و یکم تا بیست و سوم آذر ماه جاری در نمایشگاه 

بین المللی مشهد برگزار شده است.
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چین خرید نفت از کردستان عراق را 
افزایش داد

چین خرید نفت از اقلیم کردستان عراق را افزایش داد، زیرا کاهش 
سود پاالیشی سبب شده است تالش پاالیشگران چینی برای یافتن 

نفت ارزان مضاعف شود.
پاالیشگران مستقل چینی در جست وجوی  بلومبرگ،  از  نقل  به 
افت  با  برای کنار آمدن  ارزان تر  یافتن نفت  برای  خود در جهان 
شدید سود پاالیشی در این کشور، نفت بیشتری از اقلیم کردستان 

عراق می خرند.
۶ معامله گر و پاالیشگر فعال در معامالت نفت منطقه خاورمیانه، 
اعالم کردند نفت کردستان عراق به طور معمول مخفیانه خرید و 
فروش می شود، زیرا خریداران درباره خشم دولت مرکزی عراق که 

نفتی مشابه می فروشد، نگران اند.
اقلیم  در  تولیدی  خام  نفت  قیمت  است  شده  سبب  مسئله  این 
کردستان عراق که از طریق پایانه جیهان در ترکیه صادر می شود، 

پایین تر باشد.
چند معامله گر گفتند که حداقل چهار پاالیشگر چینی در ماه های 
خریداری  را  عراق  کردستان  اقلیم  نفت  امسال  دسامبر  و  نوامبر 
سال  نخست  نیمه  در  چینی ها  که  است  حالی  در  این  کرده اند. 
تنها سه محموله نفت کردستان عراق را خریده  201۹ میالدی 
بودند و در سال 201۸ میالدی نیز هیچ نفتی از این منطقه وارد 

نکرده بودند.

پروانه  صدور  اینکه  بیان  با  صمت  وزیر 
بهره برداری در ۸ ماهه امسال، 5.۹ درصد 
رشد داشته و جواز تاسیس با 1۶.۷ درصد 
افزایش مواجه بوده است، از سرمایه گذاری 
معدنی  صنایع  در  دالری  میلیارد   3.۶

خبرداد.
 رضا رحمانی در نشست با مدیران عامل و 
و شرکت  ها  سازمان  مدیره  هیات  اعضای 
های بزرگ صنعتی و معدنی کشور اظهار 
این  در  حاضر  مدیران  مشاهده  با  داشت: 
جلسه حس غرور و امید به من دست می 
دهد و باور دارم توانمندی ما برای خدمت 

در شرایط حاضر بیش از این است.
جنگ  دوره  در  کرد:  تصریح  صمت  وزیر 
تمام عیار و نابرابر اقتصادی و تحریم های 
حوزه  مدیران  و  تولیدکنندگان  ظالمانه، 
تولید، فرمانده هان و رزمندگان این جبهه 
تا  که  کردند  می  تصور  دشمنان  هستند. 
پایان سال ۹۷، نقشه خبیثانه آنها برای به 
تعطیلی کشاندن صنعت و تولید کشور ما به 
نتیجه می رسد که این تصور غلط شکست 
خورد و دشمنان به ارزوی خود نرسیده اند.

افزایش 1۶.۷ درصدی صدور جواز تاسیس 
تولیدات منتخب کشور

وی گفت: امروز آمار صدور جواز تاسیس و 
پروانه بهره برداری و تولید کاالهای منتخب 

در ۸ ماهه امسال افزایشی بوده است.

رحمانی افزود: صدور پروانه بهره برداری در 
و  داشته  رشد  امسال، 5.۹ درصد  ماهه   ۸
جواز تاسیس با 1۶.۷ درصد افزایش مواجه 
بوده است که نشانگر عالقه مردم به بخش 
دو  از  بیش  تولید  همچنین  است؛  تولید 
سوم محصوالت و کاالهای منتخب، دارای 

افزایش نسبت به سال قبل بوده است.
تولید  و   5.3 وانت  تولید  کرد:  اعالم  وی 
افزایش داشته است،  تراکتور 20.2 درصد 
تولید روغن نباتی 4.۸ درصد و تولید داروی 

انسانی 30.1 درصد افزایشی بوده است .
وزیر صمت گفت: در ۸ ماهه امسال، تولید 
 ۶.5 خام  فوالد  درصد،   15 غذایی  صنایع 
درصد، محصوالت فوالدی ۶.۶ درصد، کاتد 
مس 13 درصد، شیشه جام 10.2 درصد ، 

سیمان ۷.2 درصد افزایشی بوده است.
وزارت  در  سالجاری  در  کرد:  اضافه  وی 
صمت ۷ محور برنامه اجرایی در دستور کار 
داریم، از جمله تعمیق ساخت داخل، توسعه 
فناوری،  معدن،  توسعه  و  معادن  صادرات، 

نوین  های  شیوه  کار،  و  کسب  فضای 
لجستیک تجاری و تامین مالی که ذیل این 

موارد 34 برنامه در حال انجام است.
ساخت  نباشیم  چه  و  باشیم  تحریم  چه 

داخل باید پیگیری شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
از انعکاس مطلوب دستاوردهای حوزه تولید 
تاکید  و  کنم  می  تشکر  ها  رسانه  توسط 
دارم چه تحریم باشیم و چه نباشیم ساخت 
داخل باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

رشد ۱۶.۷ درصدی صدور جواز 
تاسیس تولیدات منتخب
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در سال آینده میالدی

چین و هند تعیین کننده قیمت نفت خواهند بود

در سمت عرضه، توافق جدید اوپک پالس و افزایش تولید نفت شیل مهمترین 
خبرهای نفتی 201۹ را به خود اختصاص داده اند، اما در سمت تقاضا، چین 

و هند در سال آینده میالدی به همین اندازه اهمیت دارند.  
به نقل از راشاتودی، در سمت عرضه، توافق جدید اوپک پالس و افزایش تولید 
نفت شیل مهمترین خبرهای نفتی 201۹ را به خود اختصاص داده اند، اما در 

سمت تقاضا، چین و هند به همین اندازه اهمیت دارند.  
تحلیل گر رویترز، جان کمپ، در مقاله ای در مورد پیچیدگی پیش بینی قیمت 
نفت اشاره می کند: دو کشور هند و چین دو مورد از بزرگترین مصرف کنندگان 
نفت خام جهان هستند و روی هم رفته یک پنجم کل مصرف نفت جهانی را 

به خود اختصاص می دهند. 
کمپ می گوید برای پیش بینی قیمت نفت باید به 10 مصرف کننده بزرگ آن 
در جهان توجه ویژه ای کرد چراکه آنها روی هم رفته نیمی از مصرف جهان و 
رشد تقاضای نفت را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که چین و 
هند در سال های اخیر بارها توانسته اند از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر قیمت 

نفت عملکردی بهتر از آمریکا داشته باشند. 
علت این اتفاق این است که رشد تقاضای نفت در چین و هند بسیار سریع تر 
از رشد آن در آمریکا صورت می گیرد. طبق داده های بریتیش پترولیوم که 
کمپ هم به آنها اشاره کرده است، متوسط رشد تقاضای نفت در چین از سال 
200۸ به بعد، ساالنه 5.5 درصد و در هند حدود 5.1 درصد بوده است. این 
در حالی است که رشد تقاضای نفت در آمریکا در دهه اخیر به طور متوسط 
سالی 0.5 درصد بوده است. یک عامل دیگر برای تاثیرگذاری بیشتر چین و 
هند بر قیمت نفت این است که این دو کشور بیشتر نفت مورد نیاز خود را 

وارد می کنند.



اجتماعی
خبر

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد؛

رجوع به آموزه های اسالمی راه حل 
رفع بسیاری از مشکالت اجتماعی

به  رجوع  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس 
مشکالت  از  بسیاری  رفع  حل  راه  اسالمی  آموزه های 
از  پیشگیری  و  درمان  مسیر  گفت:  و  دانست  اجتماعی 
به سبک  کردن  رجوع  زندگی  موضوع سبک  آسیب های 
زندگی اهل بیت عصمت و طهارت است و مفاهیم زیارت 

امین اهلل آثار مثبتی بر اصالح سبک زندگی دارد
حجت االسالم حجت گنابادی نژاد رئیس سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی  در مراسم افتتاح طرح سالم بر امام در 
دانشگاه های آزاد سراسر کشور که در محل مسجد دانشگاه 
آزاد مشهد برگزار شده بود اظهار کرد:  امام رضا)ع( فرموده 
مي شناختند،  را  ما  زیبایي هاي سخنان  مردم  »اگر  است 

بي شک از ما پیروي مي کردند.«
وی افزود: سبک زندگی مردم جامعه در حال آسیب دیدن 
است و این واقعیت محدود به قشر خاصی از جامعه نیست 

و به صورت فراگیر توسعه یافته است.
وی با تأکید بر اینکه مفاهیم زیارت امین اهلل آثار مثبتی بر 
اصالح سبک زندگی دارد، افزود: مسیر درمان و پیشگیری 
از آسیب های سبک زندگی رجوع کردن به سبک زندگی 
از  یکی  است.  علیه السالم  طهارت  و  عصمت  بیت  اهل 
است.  زیارت  بیت)ع(  اهل  با  ارتباط  برای  ما  سرمایه های 
معنی زیارت در یک جمله به معنای تجدید میثاق با امام 

است.
گنابادی نژاد با اشاره به اینکه زیارت امام)ع( با دور شدن 
از  زیارت  بلکه  نمی شود  تمام  امام  این  مبارک  ضریح  از 
کنار ضریح حضرت رضا)ع( آغاز می شود، تصریح کرد: در 
متن زیارت امین اهلل از امام)ع( نفس مطمئنه درخواست 
می کنیم و کاربردی آن هم در زندگی و اعمال اجتماعی ما 
است. بسیاری از نیازهایی که در این دعا می خوانیم بیشتر 
از آنکه در کنار حرم راهبردی باشد بیرون از حرم کاربرد 
دارد. وی افزود: در دو سه سال اخیر ستاد طرح سالم بر 
امام و کانون فرهنگی جواد االئمه)ع( اقدامات ارزشمندی 

را در مسیر توسعه این طرح ادامه دادند.
کرد:  بیان  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سازمان  رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد اولین دانشگاهی است که در 
زمینه توسعه طرح ملی سالم بر امام گام برداشته و میزبان 

پایه گذاری این اقدام نورانی و مبارک شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور گفت : نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی 
شهری در دستور کار دولت قرار دارد . معاون عمران 
و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پیامی 
ضمن  نقل  و  حمل   ملی  روز  آذر   ۲۶ مناسبت  به 
تشریح آخرین اقدامات و برنامه های کالن حوزه حمل 
کاری  مختلف  بخش های  در  عمومی شهری  نقل  و 
ناوگان  بازسازی  و  نوسازی  کرد:  اعالم  حوزه،  این 
قرار  برنامه های دولت  اولویت  اتوبوسرانی شهری در 
دارد.  متن پیام مهدی جمالی نژاد به شرح زیر است:

تاریخی  فرمان  سالگرد  ششمین  و  سی  آستانه  در 
معمارکبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی)ره( 
سال  آذرماه   ۲۶ در  خود  تاریخی  سخنرانی  با  که 
تخلیه  در  کمک  برای  را  کامیون  رانندگان   ،۱۳۶۲
بندرها از مایحتاج عمومی مردم فراخواندند و با بسیج 
رانندگان و کلیه صنوف حمل ونقل کشور، حماسه ای 
این  شبانه روزی  تالش  با  و  زدند  رقم  به یادماندنی 
به وجودآمده  بحران  کشور،  خدوم  و  بی ادعا  عزیزان 
مرتفع گردید، در سال ۱۳۷۶ و با هدف آگاه سازی 
هر چه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه اثرگذار بخش 
حمل و نقل، روز ۲۶ آذر ماه، از سوی شورای فرهنگ 
عمومی کشور به عنوان روز حمل ونقل شناخته شد، 
لذا اینجانب ضمن تبریک این روز خجسته به تمامی 
غنیمت  را  فرصت  کشور،  حمل ونقل  عرصه  فعاالن 
می شمارم تا با یکدیگر نگاهی اجمالی به دستاوردهای 
و دهیاری های کشور در حوزه  سازمان شهرداری ها 

حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری بیفکنیم.
در هفته های اخیر، تحت رهنمودها و تدابیر جناب 
آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور توانستیم 
در ادامه اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور 
رییس محترم جمهور، موافقت دولت را برای نوسازی 
و بازسازی هرچه سریع تر ناوگان حمل ونقل شهری 
فرسوده جلب نماییم که این موضوع در ارتقای سطح 
کاهش  شهری،  عمومی  حمل ونقل  خدمات رسانی 
آلودگی هوا و کاهش ترافیک سنگین در معابر شهری 
مقرر  راستا  این  در  داشت.  خواهد  به سزایی  تأثیر 
گردید نحوه تأمین مالی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای 
شهرهای کشور جهت تولید داخل توسط بانک مرکزی 
تعیین و به سرعت در دستور کار برای اجرا قرار گیرد. 
محل  از  دولت  سهم  پرداخت  ضمن  طرح،  این  در 
اتوبوس ها  خرید  هزینه  مابقی  سوخت،  صرفه جویی 
تأمین  غیردولتی  بخش های  یا  شهرداری ها  توسط 
اتوبوس  بازسازی ۲۰۰۰ دستگاه  می شود. همچنین 
از  استفاده  با  کشور  سراسر  شهرهای  در  فرسوده 
اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه و تسهیالت صندوق 

چرخه  در  به کارگیری  منظور  به  امید  کارآفرینی 
قرار گرفت.  حمل ونقل عمومی کشور مورد تصویب 
بازسازی ۶۵۰  تاکنون فرایند  الزم به ذکر است که 
مینی بوس  دستگاه   ۵۰۰ نوسازی  اتوبوس،  دستگاه 
مینی بوس  ناوگان  خرید  و  تاکسی  دستگاه   ۸۰۰ و 
برای سرویس مدارس دانش آموزان روستایی اجرایی 
شده و ضمن تأمین اوراق مشارکت به میزان ۶۳۰۰ 
اتوبوس، آن هم  برای توسعه مترو و  میلیارد تومان 
برای اولین بار موفق به اخذ و تخصیص اعتبار برای 
اجرای طرح   محل  از  هوا  آلودگی  کاهش  طرح های 
گشتیم.از   )LEZ( آلودگی  انتشار  کاهش  محدوده 
به تخصیص  دیگر می توان  ارزشمند  اقدامات  جمله 
۱۳۰ میلیارد تومان یارانه بلیت در یک سال گذشته، 
رسانی  برای خدمت  اتوبوس  دستگاه  تأمین ۳۵۰۰ 
پایش  سامانه  راه اندازی  حسینی،  اربعین  زائرین  به 
حمل ونقل دانش آموزی)سپند( با هدف ساماندهی و 
بهبود خدمت رسانی به دانش آموزان عزیز مدارس و 

ارتقای ایمنی و امنیت آن ها اشاره نمود.
انتشار  کاهش  محدوده  طرح  اجرای  آغاز  همچنین 
آلودگی )LEZ( در شهرهای اصفهان و مشهد، اقدام 
همکاری  و  همراهی  با  که  است  ارزشمندی  و  مهم 
پلیس راهور ناجا در هفته های اخیر انجام شده و در 

شهر شیراز نیز ان شاا... تا پایان هفته جاری راه اندازی 
خواهد شد.الزم به ذکر است شناسایی و صدور قریب 
به ۲۵۵ هزار پروانه فعالیت برای ناوگان دیزل بار و 
مسافر شهری که منجر به صرفه جویی ساالنه ۷۰۰ 
میلیون لیتر شده است، طراحی و تولید سامانه سیپاد 
جهت پایش پیمایش و عقد قرارداد با شرکت ها، صدور 
سند حمل شهری)باربرگ( برای اولین بار در کشور 
که منجر به صرفه جویی ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت 
در یک سال گذشته شده و کاهش ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون ناشی از کاهش مصرف سوخت را به 
میزان نصف تولید این آالیندگی در تهران از اقدامات 

مهم دیگر در حوزه حمل ونقل شهری بوده است.
از دیگر دستاوردهای ارزشمند که اخیراً به تحقق آن ها 
نائل آمده ایم می توان به تخصیص سهمیه بنزین برای 
همچنین  و  وانت بارها  و  آژانس ها  مدارس،  سرویس 
کمک مالی در راستای اجرای طرح های گردشگری 
با رویکرد حمل ونقل پاک)با تأکید بر دوچرخه سواری 
پویش  راه اندازی  و  پیاده روی( در ۳۴ شهر کشور  و 
حمل ونقل پاک با عضویت ۵۰ شهرداری کشور اشاره 
فاصله  در  هوا«  و  آدم  »قصه  کمپین  کرد.راه اندازی 
توسعه  هدف  با   ۱۳۹۸ دی   ۲۹ تا  آذر   ۲۶ زمانی 
حمل ونقل عمومی و حمل ونقل پاک و ارتقای ایمنی 

با  که  کشور  شهر   ۲۲ در  تصادفات  کاهش  و  تردد 
همکاری سمن ها اجرایی خواهد شد و در کنار آن 
همکاری  با  ترافیک  فرهنگ یار  بانوان  طرح  اجرای 
قالب  در  که  کشور  سراسر  در  ناجا  راهور  پلیس 
همایش های متعددی به آموزش فرهنگ ترافیک به 
بانوان به عنوان طالیه داران تربیت جامعه می پردازد 
و متعاقباً از ظرفیت آن ها برای آموزش به خانواده و 
فرزندان استفاده خواهد شد، از جمله اقداماتی است 
پاک  حمل ونقل  فرهنگ  ارتقای  به  داریم  امید  که 
نمایند.  شایانی  کمک  جامعه  تردد  ایمنی  بهبود  و 
با  تفاهم نامه ای  زمینه  همین  در  است  ذکر  به  الزم 
منعقد شده  راهداری و حمل ونقل جاده ای  سازمان 
ایمن سازی  مالی  تأمین  آن  اصلی  هدف  که  است 
پلیس  گزارشات  براساس  و خروجی شهرها  ورودی 
راهور و کاهش تصادفات در این محدوده های پرخطر 
گواهی  صدور  فرایند  شدن  اجرایی  می باشد.آغاز 
سالمت برای خودروهای تبدیلی و تبدیل یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار خودرو به دوگانه سوز با تأمین اعتباری 
معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان نیز خبر خوش دیگری 
است که امیدوارم در سالگرد فرمان تاریخی حضرت 
میهنان  هم  دل  حمل ونقل  روز  و  خمینی)ره(  امام 

عزیزمان را در سراسر ایران اسالمی خشنود سازد.

نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی 
شهری در دستور کار دولت است

آیت اهلل رئیسی گفت: کسانی که فقط به 
دلیل اینکه دستشان به جایی نمی رسد 
و زبان حقوقی برای استیفای حق خود 

ندارند، نباید از حقشان بمانند.
 آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه در 
نشست با مدیرعامل، اعضای هیات امنا 
و مدیران ستادی و استانی کمیته امداد 
در  آنان  زحمات  از  )ره(،  خمینی  امام 
خدمتگزاری به محرومان و فقرا قدردانی 

کرد.
مولود  امداد  کمیته  اینکه  بیان  با  وی 
بلندی  بسیار  فکر  و  اسالمی  انقالب 
قلم  و  بر ذهن  متعال  است که خداوند 
این  گفت:  کرد،  جاری  )ره(  راحل  امام 
افتخارات  از  و  ارزشمند  نهادی  کمیته 
نظام اسالمی است که در کارنامه چهل 
مردم  به  پرارج  خدمات  ارائه  ساله اش 
امید  که  کسانی  و  مستضعف  محروم، 
توجه در نظام اسالمی را دارند، مالحظه 

می شود.
یاد و  با گرامیداشت  قوه قضاییه  رئیس 
خاطره مسئوالن پیشین کمیته امداد از 
این افراد به عنوان چهره های تابناکی که 
همه وجودشان را وقف خدمت به نظام و 
محرومان نموده و مردمی بودن در سیره 

آن ها وجود داشت، یاد کرد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به مقوله 
احسان و توجه به محرومین و فقرا در 
زهرا  حضرت  )ص(،  اکرم  پیامبر  سیره 
بیان  به  و  )ع(  معصوم  امامان  و  )س( 

روایاتی در این زمینه پرداخت.
وی مدیرعامل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( را از افتخارات قوه قضاییه و فردی 
با اخالص و با احساس مسئولیت نسبت 
به فقرا و مستمندان معرفی کرد و بیان 
و  پرخیر  زمره  در  امداد  کمیته  داشت: 
برکت ترین مجموعه ها برای نظام و مردم 

بوده و مورد اعتماد مردم است.
سیاست کمیته امداد در توانمندسازی و 

خودکفایی سیاستی درست است
سرمایه  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
اجتماعی کمیته امداد، ادامه داد: امروز 
به  نسبت  سلیقه ای  هر  با  و  هرکس 
که  دارد  اعتماد  امداد  کمیته  مجموعه 
و  بنیانگذاران  را  اعتماد  این  از  بخشی 
حتی  که  مجموعه  این  موسس  هیات 
یک ریال و یک صندلی برای خودشان 
نمی خواستند و به دنبال نهادی کارآمد 
برای خدمتگزاری به مردم بودند، ایجاد 

کردند.
آیت اهلل رئیسی سیاست کمیته امداد در 

توانمندسازی و خودکفایی مستضعفان را 
سیاستی درست و موردپسند محرومان 
عنوان و ابراز امیدواری کرد معاون جوان 
خودکفایی  و  اشتغال  طرح  صاحب  و 
و  اندیشه  و  فکر  با  بتواند  امداد  کمیته 
انگیزه بلندی که دارد، بحث اشتغال زایی 

را برای جامعه هدف دنبال کند.
فقر  اظهاراتش  از  وی در بخش دیگری 
اجتماعی  عدالتی های  بی  محصول  را 
در  عدالت  اگر  کرد:  تاکید  و  دانست 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، پولی و بانکی 
و تقسیم ظرفیت ها برقرار شود، فقر در 

کشور کاهش پیدا می کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امام خمینی 
)ره( و رهبر معظم انقالب بارها رهنمود 
که  کرده اند  سیاستگذاری  و  داده اند 
عدالت می تواند فقر را در جامعه کاهش 

دهد.
یک  در  گاهی  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
داده  قرار  ظرفیت  یک  وقتی  روستا 
یک  از  آن ها  پیشرفت  و  رشد  می شود، 
فرد متمول و برخوردار بسیار بیشتر است 
برای  ظرفیت  اگر  که  می شود  معلوم  و 
محروم  خانواده های  فرزندان  تحصیل 
بلدند  هم  آن ها  شود،  داده  اختصاص 

مدارج باالی علمی را طی کنند.
کشور باید در ابعاد مختلف و با اصل و 

اساس عدالت، توسعه یافته شود
وی با تاکید بر اینکه کشور باید در ابعاد 
مختلف و با اصل و اساس عدالت، توسعه 
یافته شود، گفت: اقدامات کمیته امداد و 
ارگان هایی که در زمینه آسیب دیدگان 
اقدام  یک  می کنند  فعالیت  اجتماعی 
بنیادهای  وجود  اصل،  و  است  ترمیمی 
هرکس  باید  که  است  کشور  در  عدالت 
عادالنه  صورت  به  که  ظرفیت هایی  با 
توجه  مورد  می شود،  تقسیم  جامعه  در 
اصالح  به  مهم  این  البته  گیرد.  قرار 
ساختارهای موجود و ریل گذاری مناسب 

بستگی دارد و حتماً باید صورت گیرد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه مهمترین 
شعار نظام اسالمی اجرای عدالت است، 
می تواند  عدالت  اجرای  کرد:  اظهار 
هرکسی را به حق خود برساند و ما شاهد 

کاهش فقر در جامعه باشیم.
رئیس قوه قضاییه وجود مجموعه ای برای 
را  اجتماعی  دیدگان  آسیب  به  کمک 
امری دانست که ناگزیر باید وجود داشته 
باشد و منشا برکات هم بوده است؛ ولی 
در عین حال گفت که این موضوع نباید 
اصل باشد و اصل عدالت اجتماعی است.

نهادی  امداد  کمیته  شد:  یادآور  وی 
است که چتر آن بر سر هرکسی که در 
ایران اسالمی به نحوی در شرایطی از 

فقر قرار می گیرد، پهن است.
خدمتگزاری  در  مردم  مشارکت  نقش 
مهم  بسیار  محرومان  به  امداد  کمیته 

است
آیت اهلل رئیسی نقش مشارکت مردم 
به  امداد  کمیته  خدمتگزاری  در 
کرد  توصیف  مهم  بسیار  را  محرومان 
ایتام،  اکرام  به اجرای طرح  با اشاره  و 
گفت: این طرح یکی از اقدامات خوبی 
است که با مشارکت مردم شکل گرفته 
و هرکاری در کشور که در آن مشارکت 
مردم وجود داشته، موفقیت آمیز بوده 
است. رئیس قوه قضاییه کمیته امداد 
را الگوی بسیار موفقی برای مشارکت 
دانست  امدادرسانی  در  مردم  حقیقی 
و بیان کرد: در کاهش و پیشگیری از 
اجتماعی  عدالت  اجرای  و  جرم  وقوع 
نقش مردم نقش برجسته ای است که 
مردم  از  استفاده  قالب  در  نباید  البته 
برای یک میتینگ سیاسی و تشریفات 
باشد. وی تاکید کرد: امام خمینی )ره( 
حقیقتاً  می زدند،  مردم  از  دم  وقتی 
از  یکی  که  داشتند  اعتماد  مردم  به 
که  است  امداد  کمیته  آن  جلوه های 
مشارکت  و  واقعی  آن  در  مردم  نقش 
بسیار  نقش  این  است.  حقیقی  آنان 
کمیته  به  مردم  اعتماد  و  ارزشمند 
امداد سرمایه بزرگی است که به دلیل 
خدمت رسانی های خالصانه و صادقانه 
موجود در این مجموعه، روز به روز در 

حال افزایش است.

اعالم آمادگی دستگاه قضا برای پیگیری 
دعاوی مددجویان کمیته امداد

آیت اهلل رئیسی پیرامون همکاری های 
کمیته امداد و قوه قضاییه در بُعد ارائه 
مددجویانی  گفت:  حقوقی  کمک های 
در کمیته امداد هستند که ممکن است 
احساس کنید حقی از آن ها ضایع شده 
و پولی برای اخذ وکیل و لسانی برای 
بیان حق خود ندارند که در این زمینه 
می توان سازوکاری ایجاد کرد که کاماًل 

بتوانند به حق خود برسند.
کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  رئیس 
کسانی که فقط به دلیل اینکه دستشان 
به جایی نمی رسد و زبان حقوقی برای 
از  نباید  ندارند،  خود  حق  استیفای 
افراد  این  به  نسبت  و  بمانند  حقشان 

مسئولیت داریم.
وی از اعالم آمادگی دستگاه قضا برای 
رسیدگی و پیگیری دعاوی مددجویان 
کمیته امداد خبر داد و گفت: معاونت 
مددجویانی  کار  امداد  کمیته  حقوقی 
از  و  مالی  و  خانوادگی  پرونده های  که 
قضایی  دستگاه  در  دارند،  دست  این 
دنبال کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد؛ 
چراکه ممکن است اگر این افراد به حق 
کمیته  پوشش  از  برسند،  قانونی خود 
مثال  عنوان  به  شوند.  خارج  امداد 
ممکن است پرونده هایی در مورد سهم 
داشته  وجود  مناطق  برخی  در  االرث 
باشد که مشکالت به وجود آمده بین 
از آن ها تحت  باعث شده برخی  وراث 
گیرند؛  قرار  امداد  کمیته  پوشش 
درصورتیکه اگر این موضوع حل شود، 

مشکالت چند خانواده رفع می گردد.

رئیس قوه قضاییه در دیدار با مسئوالن کمیته امداد:

سازوکاری برای محرومان و ایتام از موضع قضا باید ایجاد شود

مخدردر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
دیدار با معاون مقر اروپایی سازمان ملل 
متحد نسبت به ادامه کشت مواد مخدر 
از جمله شیشه در افغانستان ابراز نگرانی 
چالش  یک  وضعیت  این  گفت:  و  کرد 

جدی برای من است.
گفت:  دیدار  این  در  مومنی  اسکندر 
امیدوارم افتتاح مرکز منطقه ای درمان 
مواد  مصرف  سوء  از  ناشی  اختالالت 
توسعه  برای  مناسبی  چارچوب  مخدر 
دفتر  با  ایران  تعامالت  و  همکاری ها 
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 

)UNODC( باشد.
وی افزود: ایران یکی از کشورهای فعال 
تاکنون  و  است  منطقه ای  برنامه  عضو 
در  را  متعددی  آموزشی  برنامه های 
و  منطقه ای  برنامه  اعضای  برای  تهران 

سایر کشورها برگزار کرده است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
اصلی  شرکای  از  یکی  ایران  داد:  ادامه 

است  منطقه  در   UNODC دفتر 
روند  از  کاملی  رضایت  متاسفانه  اما 
 ۳۰ تنها  زیرا  ندارد،  وجود  همکاری ها 
اجرا  به  مشترک  برنامه های  از  درصد 

درآمده اند.
مومنی گفت: ایران معتقد است، سیاسی 
با  مبارزه  در  همکاری ها  حوزه  کردن 
حوزه های  از  یکی  به عنوان  مخدر  مواد 
علی رغم  و  نیست  درست  بشردوستانه 
در  را  خود  مسیر  فوق،  چالش های 
انتظار دارد  و  ادامه می دهد  این عرصه 
این  در  را  قدم هایی  نیز  ملل  سازمان 

عرصه بردارد.
سطح  گذشته  دهه  دو  طی  افزود:  وی 
زیر کشت، تولید و بهره وری مواد مخدر 
در افغانستان افزایش قابل توجهی یافته 
است و از طرفی در دو سال اخیر شاهد 
برای  کشور  آن  در  البراتوارها  افزایش 
شیشه  ویژه  به  صنعتی  مواد  تولید 

هستیم.

در  مواد مخدر  با  مبارزه  دبیرکل ستاد 
ادامه نسبت به ادامه کشت و تولید مواد 
مخدر از جمله شیشه در افغانستان ابراز 
یک  وضعیت  این  گفت:  و  کرد  نگرانی 
چالش جدی برای منطقه به همراه دارد.

است،  معتقد  ایران  کرد:  اظهار  مومنی 
یکی از حلقه های فراموش شده در روند 
مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در 
برنامه »معیشت جایگزین«  افغانستان، 
است و بارها در این رابطه آمادگی خود 

را برای همکاری اعالم کرده است.
وی گفت: افکار عمومی مردم کشورمان 
همواره این است که چطور ما در خط 
مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار داریم و 
برای دنیا این مبارزه را انجام می دهیم 
ولی کشورهای دیگر نه تنها سهم خود 
مانع  با تحریم ها  بلکه  ایفا نمی کنند  را 
جان  نجات  برای  کشور  تالش های  از 
جوانان آنان می شوند؟ و می پرسند این 

چه پارادوکسی است؟

در  مواد مخدر  با  مبارزه  دبیرکل ستاد 
اروپایی  مقر  معاون  به  خطاب  ادامه 
اینکه  برای  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
ما  و  باشد  داشته  ادامه  همکاری ها 
مبارزه  عمل  در  و  دهیم  پاسخ  بتوانیم 
همکاری های  جلب  و  تعامالت  کنیم، 
یابد؛  استمرار  و  ارتقا  باید  المللی  بین 
چرا که کمتر کشوری مثل ایران است 
مبارزه  درگیر  نظامش  ارکان  تمام  که 
با مواد مخدر باشد. بنابراین این انتظار 
وجود دارد که وقتی ایران با همه توانش 
مساعدت های  متقابال  می کند  مبارزه 

سازمان ملل نیز افزایش یابد.
مومنی در پایان با اعالم آمادگی همکاری 
با سازمان ملل در همه زمینه ها همچون 
گذشته گفت: ایران یکی از چند کشور 
اول دنیا در کاهش آسیب است و بیش 
از ۹ هزار مرکز درمانی در کشور وجود 
دارد و ۳۰۰ سازمان مردم نهاد نیز در امر 

درمان و کاهش آسیب فعالیت دارند.

کشت مواد مخدر و تولید 
شیشه در افغانستان چالشی 

جدی برای منطقه است

خبر

96 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رباط کریم

استخراج  دستگاه   ۹۶ کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده   
در  ریال  میلیارد   ۲۰ ارزش  به  کوئین(  )بیت  دیجیتال  ارز 

شهرستان رباط کریم، خبر داد.
پایگاه  با خبرنگار  و گو  سردار  محسن خانچرلی  در گفت 
خبری پلیس، گفت: با به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مبنی 
به  اقدام  کریم  رباط  در شهرستان  افرادی سودجو  اینکه  بر 
استخراج ارز دیجیتال) بیت کوئین( می کنند، بررسی موضوع 

در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از یک سری اقدامات اطالعاتی و فنی 
از  موفق به شناسایی محل تولید ارزهای دیجیتال در یکی 
محله های شهرستان رباط کریم شده و با کسب مجوز قضائی 

به بازرسی از محل مورد نظر پرداختند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از محل مورد 
نظر، ۹۶ دستگاه ماینر )استخراج ارز دیجیتال( کشف که برابر 
اعالم کارشناسان ارزش آن ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری  به  اشاره  با  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
یک متهم در این راستا و معرفی وی به مراجع قضائی، گفت: 
استفاده از دستگاه های ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی داشته 
یارانه ای واحدهای صنعتی  برق  از  استفاده  با  لذا متهم که 
اقدام به فعالیت غیرقانونی کرده بود با اشراف اطالعاتی پلیس 

به دام افتاد.
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موفقیت کشور در تمامی حوزه ها نیازمند فرهنگ ایثارگری است
برای  گفت:  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رییس 
موفقیت در هر حوزه ای به روحیه ایثارگری نیاز داریم 
این زمینه  و همراهی محافل علمی و دانشگاهی در 

ضروری است.
محمدعلی شهیدی  والمسلمین سید  االسالم  حجت 
روز سه شنبه ۲۶ آذرماه در اجالسیه دومین همایش 
جامع  قانون  تصویب  به  اشاره  با  اجتماعی  ایثار  ملی 
خدمات رسانی به ایثارگران گفت: تصویب و ابالغ این 
قانون چندین سال به طول انجامید و سرانجام پس از 
سال ها در دولت آقای روحانی ابالغ شد. طبق ماده ۶۳ 
این قانون شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و 
شهادت متشکل از جمعی از وزرا، نمایندگان مجلس 
و نخبگان و فرهیختگان تأسیس شد و کار خود را از 
به  شورا  این  جلسه  نخستین  کرد.  آغاز  سال ۱۳۹۳ 
ریاست رییس جمهوری و دومین جلسه آن به ریاست 

معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
از همان زمان  نیز  این شورا  ادامه داد: دبیرخانه  وی 

این  فعالیت های  آغاز کرد و هدف اصلی  را  کار خود 
شورا و دبیرخانه ترویج، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ 
ایثار و شهادت در بین جامعه ایثارگری و کل کشور 
است. مقام معظم رهبری در زمانی که حکم نمایندگی 
خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران را به بنده اعطا 
کردند بر ضرورت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تأکید 
فرمودند و ما در بنیاد از تمام ظرفیت ها برای این کار 

کمک می گیریم.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
بیان اینکه نخستین همایش ایثار اجتماعی با همکاری 
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شده است، افزود: دومین 
همایش نیز با همکاری دانشگاه امام صادق )ع( برگزار 

می شود.
معاون رییس جمهوری ایثار را به معنای فداکاری و از 
خودگذشتگی دانست و افزود: اگر فردی از حق خود به 
نفع دیگری یا دیگران بگذرد ایثارگری انجام شده است. 
این فرهنگ از زمان صدر اسالم و به خصوص دوران 

امام حسین )ع( به وجود آمده و رشد کرده است. این 
فرهنگ در کشورمان با انقالب اسالمی تحکیم شد و 
در دوران دفاع مقدس به اوج خود رسید. شهادت اوج و 
نهایت ایثارگری است و در کشورمان حدود ۲۳۰ هزار 

شهید تقدیم انقالب و اسالم شده است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: ما در هر 
نقطه ای نیازمند موفقیت باشیم به فرهنگ و روحیه 
ایثارگری نیاز داریم. در دوران دفاع مقدس صدام به 
با حمایت قدرت های بزرگ  پیشرفته ترین سالح ها و 
دنیا به ایران حمله کرد، اما ملت ایران با دست خالی 
و به تنهایی توانست در برابر رژیم بعث بایستد و کار را 
به جایی برساند که صدام برای صلح با ایران التماس 
کند و این پیروزی ثمره خون شهدا و ایثارگران است. 
امروز در کشور ما ۶۴ خانواده دارای ۵ شهید، حدود 
۸۵ خانواده ۴ و ۳ شهید و ۷ هزار خانواده ۲ شهید 
از خودگذشتگی  از اوج فداکاری و  هستند که نشان 

ملت ایران دارد.

دستگیری سارق محتویات خودرو در بهارستان

 فرمانده انتظامي شهرستان بهارستان از شناسایي و دستگیري 
فقره   ۲۰ کشف  و  خودرو  داخل  محتویات  ای  حرفه  سارق 

سرقت خبر داد.
 سرهنگ  فرامرز رضایی  گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
محتویات داخل خودرو در نقاط مختلف شهرستان بهارستان، 
شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
وی اظهار داشت: ماموران کالنتري با انجام تحقیقات گسترده 
پلیسي و تالش های شبانه روزي موفق به شناسایی یکی از 
سارقان سابقه دار شدند که پس از هماهنگي با مرجع قضائي 
متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر 

کردند.

نیمه دوم آذر  1398  سال دوم - شماره 19



اخبار

درخواست استاندار کردستان برای تسهیل صادرات 

و انتقال برق به شمال عراق از استان کردستان

نیرو درخواست کرد شرایط  وزیر  از  استاندار کردستان 
الزم برای صادرات و انتقال برق به اقلیم کردستان عراق 

را فراهم کند.
بهمن مرادنیا در آیین افتتاح ایستگاه پمپاژ انتقال آب 
سد آزاد که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: 
و  برق  انتقال  تا  کند  فراهم  را  امکان  این  نیرو  وزارت 
خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق فراهم 

گردد.
از  برق  انتقال  و  صادرات  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
در  استان  توسعه  زمینه  عراق،  شمال  به  کردستان 
بخش های مختلف فراهم می شود و کمک بسیار خوبی به 

رونق صنعت برق در کشور نیز خواهد بود.
استاندار کردستان از وزارت نیرو بابت تخصیص آب به 
۹۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تقدیر کرد و 
از سالها در دولت تدبیر  این کار که بعد  با  یادآور شد: 
اقتصادی مردم  از مشکالت  امید محقق شد، بخشی  و 

رفع می شود. 
مرادنیا اظهار کرد: امیدواریم زمینه ای فراهم شود تا با 
تخصیص اعتبارات مناسب، این طرح اجرایی شود و مردم 

استان آثار وبرکات آن را در زندگی خود احساس کنند.
وی با بیان اینکه برخی سدهای استان در مرحله اتمام 
است، گفت: اهدافی برای این سدها تعیین شده که باید 
کردستان  اینکه  ضمن  شود،  تکمیل  خاصی  جهش  با 
استعداد زیادی در بحث آبزی پروری دارد که باید آب 

مورد نیاز به آن تخصیص و تامین شود.

بهار  البرز گفت: در  استان  نماینده عالی دولت در 
راهسازی البرز شاهد بهره برداری از ابر پروژه های 

عمرانی ملی در استان خواهیم بود.
پروژه قطار برقی گلشهر-هشتگرد سال ۸۷ توسط 
چند پیمانکار بخش خصوصی طرف قرارداد شرکت 
عمران  شرکت  و  جدید  شهرهای  تخصصی  مادر 
شهرجدید هشتگرد آغاز شد. با توجه به کندی روند 
قرارگاه خاتم  ماه سال ۹۱  اسفند  پروژه،  پیشرفت 
االنبیا با قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد تومانی وارد میدان 
نقدینگی  کمبود  و  معارضان  موانعی همچون  شد. 

همچنان پیشرفت کار را تحت تاثیر قرار داد.
از سال ۹۷ گام های بلندی برای به سرانجام رساندن 
پیگیری  و  برداشته شد چراکه عزم، مطالبه  پروژه 
راه و شهرسازی  وزارت  ویژه  توجه  با  استانی  های 
همراه شد و در نهایت سال ۹۸ قطار برقی با شتاب 
میلیارد  هزار  حدود  تاکنون  و  شد  تکمیل  فراوان 

شده  صرف  حیاتی  امکان  این  برای  اعتبار  تومان 
است.

قطار برقی گلشهر_هشتگرد ۲۶ کیلومتر از ایستگاه 
گلشهر تا شهرجدید هشتگرد طول دارد همچنین 
یک ایستگاه در مجموعه صنعتی ماموت پیش بینی 

شده است.
مسیر این قطار ۶ کیلومتر زیر زمین در ۳ نقطه ادامه 
یافته و  جزو معدود پروژه های مترو کشور است که 
برق آن از باال تامین شده و تمامی مباحث زیست 

محیطی در آن رعایت شده است.
این پروژه از اهمیت باالیی برای ۲ کالنشهر تهران 
و کرج برخوردار است به همین دلیل استاندار البرز 
در بدو حضور خود بدنبال چرایی توقف کار برآمده 
وارد  آن  از  گشایی  گره  برای  ای  ویژه  اهتمام  با  و 

عمل شد.
قطار برقی گلشهر-هشتگرد به طور کامل با همت 

مرز  این  فرزندان 
شده  دنبال  بوم  و 

است.
عالی دولت  نماینده 
البرز  استان  در 
میدانی  بازدید  در 
تکمیل  روند  از 
برقی  قطار  پروژه 
د  هشتگر - گلشهر
پروژه  اینکه  بیان  با 
گلشهر- برقی  قطار 

یک  در  هشتگرد 
به  سخت  ماراتن 
رسید،  پایان  خط 
تمامی  گفت: 
مربوطه  مسئوالن 
کشور  و  استان  در 
سرانجام  به  برای 
برقی  قطار  رسیدن 
جدی  اخیر،  سال  یک  در  بویژه  گلشهر-هشتگرد 

وارد میدان شدند.
شهبازی ادامه داد: این پروژه از نفس افتاده بود که 
با توجه وزیر راه و شهرسازی و پیگیری های صورت 
گرفته از سوی استان، همچنین تالش های قرارگاه 

خاتم االنبیا جان دوباره گرفت.
وی با اشاره به اینکه این قطار برقی برای جابه جایی 
بزودی  گفت:  است،  آماده  مسافران  امن  و  سهل 
برقی  قطار  کشور  ملی  مقامات  از  یکی  حضور  با 

گلشهر-هشتگرد به بهره برداری می رسد.
استاندار البرز اضافه کرد: بیش از هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای این پروژه صرف شده و در بهار راهسازی 
پروژه های عمرانی  ابر  از  برداری  بهره  البرز شاهد 

ملی در استان خواهیم بود.
و  راه  وزیر  ویژه  توجه  و  همت  قدردان  گفت:  وی 

در  تسریع  برای  اخیر  سال  یک  طی  شهرسازی 
تکمیل پروژه های راه سازی البرز هستیم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شهرهای 
جدید کشور نیز در این بازدید اعالم کردکه پروژه 
مرحله  در  هشتگرد  جدید  شهر   - گلشهر  متروی 

پایانی قرار دارد و به زودی گشایش می یابد.
حبیب اله طاهرخانی گفت: گشایش این پروژه  به 
روان سازی ترافیک آزاد راه تهران - کرج - قزوین 
کمک می کند و مسافران با استفاده از قطار شهری 

جابه جا خواهند شد.
وی بیان داشت : محور کرج - قزوین و کرج - تهران  
که  است  کشور  های  راه  آزاد  پرترددترین  از  یکی 
شهرجدید   - گلشهر   - صادقیه  قطارشهری  پروژه 
هشتگرد ضمن توسعه  منطقه به کمک روان سازی 

ترافیک خواهد آمد.
طاهرخانی با قدردانی از حمایت های استاندار البرز 
برنامه ریزی هایی  با  داشت:  اظهار  کار  پیشبرد  در 
افتتاح و  این پروژه  انجام شده هر چه سریعتر  که 
خدماتش مشمول شهروندان استان تهران و البرز و 

شهرهای حومه خواهد شد.
شرکت  مجموعه  پروژه  این  بهره بردار   گفت:  وی 
بهره برداری مترو تهران  و حومه خواهد بود که با 
هماهنگی های صورت گرفته در ادامه خط پنچ مترو 

صادقیه به کرج  فعالیت می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شهرهای 
جدید کشور گفت: شرکت عمران شهرهای جدید 
 - گلشهر  خط  برای  قطار   رام   ۲ پیش  چندی 
زمان  در  که  کرد   خریداری  هشتگرد  شهرجدید 
حاضر در حال خدمات رسانی در مترو صادقیه-کرج 

هستند.
شهرجدید هشتگرد با جمعیتی حدود ۶۵ هزار نفر ، 
قرار است با تکمیل و واگذاری حدود ۶۰ هزار مسکن 
مهر و  واحد مسکونی طرح ملی مسکن جمعیت آن 

در سال های آینده به مرز ۵۰۰ هزار نفر برسد.

قطار برقی گلشهر هشتگرد گره گشای بخش 
بزرگی از ترافیک کالنشهرهای تهران و کرج است

اخبار

 شهردار کرج عنوان کرد: شهرداری در

 مشارکت ها خود را شریک سرمایه گذار می داند

های  فرآوری  پارکینگ،  احداث  مثل  موضوعاتی  در 
الزم  فضای  عمرانی  پروژه های  و  گردشگری  پسماند، 

برای همکاری با بخش خصوصی وجود دارد.
علی کمالی زاده در جلسه شورای سرمایه گذاری که در 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار 
و  توسعه  در  نقش مهم سرمایه گذاری  به  اشاره  با  شد 
سازمان  ایجاد  با  داشت:  اظهار  شهر،  اقتصادی  رونق 
شهرداری  در  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 
ها  شاهد هماهنگی بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر برای 

توسعه شهر و تحقق شهر پویا هستیم.
وی یکی از وظایف اصلی شهرداری  را  اجرای طرح های 
عمرانی عنوان کرد و افزود: اعتبار و سرمایه اصلی اجرای 
این طرح ها به طور معمول از محل اعتبارات شهرداری 
و اغلب از اعتبارات محلی و بخشی نیز از سرمایه گذاری 

بخش خصوصی تامین می شود.
منابع  از  یکی  میان  این  در  داد:  ادامه  کرج  شهردار 
و  عوارض  اخذ  به  مربوط  شهرداری ها  درآمِد  اصلی 
ساخت وسازهاست که در سال های اخیر به دلیل رکود 
افت  با  نیز  بخش  این  درآمد  ساز  و  ساخت  بخش  در 

چشمگیری روبرو بوده است.
کمالی زاده در ادامه نزدیکی کرج به پایتخت را ویژگی 
اقتصادی  توسعه  و  سرمایه گذار  جذب  برای  مناسبی 
احداث  مثل  موضوعاتی  در  کرد:  تاکید  و  دانست 
پارکینگ، فرآوری های پسماند، گردشگری و پروژه های 
بخش خصوصی  با  همکاری  برای  الزم  فضای  عمرانی 

وجود دارد. 
به گفته این مسئول؛ سرمایه گذاران در صورتی که از 
توانمندی الزم در حوزه فنی برخوردار باشند می توانند 

در بخش اجرا نیز با شهرداری مشارکت داشته باشند.
شهردار کرج در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی 
اقتصادی  رونق  برای  اخیر  سال های  در  شهرداری  که 
شهر به دنبال آن بوده جذب سرمایه و سرمایه گذار برای 
اجرای پروژه های عمرانی و شهری است که این موضوع 
اهمیِت جذب سرمایه گذار در توسعه شهری را نشان می 

دهد.
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مدیر پایگاه منظر فرهنگی، تاریخی اورامان خبر داد:

تدوین اطلس باستان شناسی هورامان کردستان

مدیر پایگاه منظر فرهنگی، تاریخی اورامان از طراحی و 
تدوین اطلس باستان شناسی هورامان استان کردستان با 

محوریت ۵۰۰ اثر تاریخی خبر داد.
پویا طالب  نیا،  اظهار کرد: این ۵۰۰ اثر تاریخی شامل 
و  راه ها  تاریخی،  مساجد  و  اماکن  باستانی،  غارهای 
قلعه های باستانی، معماری تاریخی - فرهنگی روستاها 
بوده که یادگاری از دوران غارنشینی تا دوره قاجار است.

در  نرم افزار  یک  قالب  در  اطلس  اطالعات  افزود:  وی 
گستره ۷۶ روستای منطقه تاریخی و فرهنگی اورامان 
و  استان کردستان در شهرستان های سنندج، سروآباد 
ساله  دو  تالش های  با  آن  اطالعات  که  است  کامیاران 
صادقی راد  مسعود  سرپرستی  به  باستان شناسی  هیأت 

تهیه شده است.
کرد:  بیان  اورامان  تاریخی  فرهنگی،  منظر  مدیرپایگاه 
داخل  در   GIS داده های  صورت  به  اطلس  اطالعات 
نرم افزار قرار گرفته شده تا مدیریت سایت های باستان 
شناسی این منطقه به صورت علمی و بر پایه تحقیقات و 

یافته های باستان شناسی انجام شود.
اورامان  باستان شناسی  اطلس  نرم افزار  کرد:  عنوان  وی 
کردستان یکی از نقاط قوت پرونده ثبت جهانی شناخته 
شده و مقرر شده نتایج پژوهش هایی که در این راستا 
انجام شده در نشست دستاوردهای پژوهشی پایگاه های 
جهانی و ملی کشور به صورت کنفرانس ارائه و اطلس 

نیز رونمایی شد.
طالب نیا با بیان اینکه ثبت تاریخی منطقه اورامان از سه 
سال قبل در استان کردستان آغاز و هم اکنون نیز پرونده 
آن در این استان تکمیل شده است، گفت: قسمتی از این 
استان کرمانشاه واقع شده که اطالعات  نیز در  منطقه 

مربوط به این استان نیز در دست تکمیل است.
مدیر پایگاه منظر فرهنگی، تاریخی اورامان یادآور شد: 
پس از اتمام تدوین اطالعات مربوط به استان کرمانشاه 
سوی  از  استان  دو  دربرگیری  قالب  در  نهایی  پرونده 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای 

ثبت جهانی به یونسکو ارسال می شود.
گفتنی است؛ واژه هورامان یا اورامان از دو بخش هورا 
به معنی اهورا و مان به معنای خانه، جایگاه و سرزمین 
و  اهورایی  معنای سرزمین  به  واقع  در  و  تشکیل شده 

جایگاه اهورا مزدا است.

سند آمایش سرزمین، بستر 
مناسبی برای تحقق پییشرفت و 

توسعه کردستان است

کردستان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گفت: سند آمایش سرزمین بستر مناسبی را برای 

تحقق پیشرفت و توسعه استان فراهم می کند.
خالد جعفری  در جلسه بررسی پیش نویس آمایش 
بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: از اهداف آمایش 
راستای  در  امکانات  از  بهینه  بهره برداری  سرزمین، 
بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی 

خاص هر منطقه است.
طبیعی،  فضای  مزیت های  طرح  این  در  افزود:  وی 
اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی شده 
توزیع  بین  رابطه منطقی  ایجاد  با هدف  کار  این  و 
جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه 

به ویژگی های مناطق صورت می گیرد.
کردستان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در  منابع  توزیع  در  نسبی  تعادل  ایجاد  کرد:  اذعان 
بهبود  و  زیرساخت ها  کردن  لحاظ  و  کشور  سطح 
مناطق  در  امنیتی  و  اجتماعی  اقتصادی ،  شرایط 
اهداف  از  فعالیت های کشاورزی  توسعه  و   جمعیتی 

این سند است.
آمایش  در  دقت  که  امر  این  بر  تاکید  با  جعفری 
سرزمین، برای ما بسیار با اهمیت است، افزود: لزوم 
به کارگیری افراد توانمند و صاحب نظر در بررسی 
انکار  سند آمایش استان امری ضروری و غیر قابل 
است و مشارکت وارزیابی و نظارت بخش کشاورزی 

به منظور تهیه سند آمایش استان الزم است.
وی خاطرنشان کرد: دقت در آمایش استان برای ما 
بسیار مهم است که برنامه ریزی درستی بر اساس 
فاکتورهای توسعه ای مناسب هر بخش انجام و رشد 

و توسعه پایدار در استان محقق شود.
کردستان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  سازمان  های  بخش  همه  شد:  یادآور  پایان  در 
و  ها  پتانسیل  هستند  موظف  وابسته  دستگاه های 

اولویت های استان را لحاظ شوند.

و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  ایسنا/زنجان 
موفقیت  شرط  کرد:  تاکید  زنجان  جمعه  امام 
در  و همدلی  از وحدت  برخورداری  کارها،  در 

شرایط کنونی است.
نمازجمعه  آیت اهلل علی خاتمی در خطبه های 
کسی  بر  نماز  اهمیت  اینکه  بیان  با  زنجان 
پوشیده نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری 
شود،  تاکید  جامعه  در  موضوع  این  به  باید 
یکی  بارز  نمونه  باید  را  رجایی  شهید  گفت: 
این شهید  دانست؛  منزه  و  پاک  انسان های  از 
بزرگوار که فقط ۲۸ روز زمام امور را به عنوان 
رئیس جمهور ایران عهده دار بود، تاکید فراوانی 

بر اقامه نماز داشت.
عنوان  به  رجایی  اینکه شهید  به  اشاره  با  وی 
همواره  ایران،  مردم  منتخب  رئیس جمهور 
به این موضوع که نماز را باید اول وقت به پا 
داشت، تاکید می کرد، افزود: اهتمام به سخنان 
این شهید بزرگوار که نماز اول وقت را همواره 
شرایط  در  می تواند  می داد،  قرار  تاکید  مورد 

کنونی جامعه به عنوان یک مسیر ارزشمند در 
راستای ترویج نماز اول وقت تلقی شود.

امام جمعه زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه یکی 
این  سیاسی  تقوای  از  برخورداری  ملزومات  از 
است که باید به دنبال جذب حداکثری باشیم، 
تصریح کرد: فارغ از جذب حداکثری، باید تالش 
به  زمینه ها  همه  در  اسالمی  اخالق  تا  کنیم 
عنوان یک اولویت باشد و این بدان معنی است 
کسانی  دادن  آشتی  دنبال  به  همواره  باید  که 
باشیم که به دالیل مختلف با هم اختالف پیدا 

کرده اند.
جامعه،  کنونی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  برای دستیابی  از همه چیز  بیش  آنچه که 
از  برخورداری  است،  اهمیت  حائز  موفقیت 
وحدت و همدلی در همه امور است، ادامه داد: 
نباید همیشه به دنبال این باشیم که نیمه خالی 
لیوان را برجسته تر از نیمه پر آن جلوه دهیم؛ 
باید  داریم که  قرار  امروز در شرایطی  چرا که 
قرار  کارهای مان  را سرلوحه  و همدلی  وحدت 

دهیم تا توطئه دشمنان ناکام بماند.
امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه رهبر فرزانه 
انقالب همواره بر مقابله با فتنه تاکید داشته و 
در سخنان اخیرشان در دانشگاه افسری نیز بر 
نباید  کرد:  اظهار  بودند،  کرده  اشاره  مهم  این 
فراموش کنیم که رمز موفقیت ملت ایران در 
طول چهل سال گذشته و در شرایطی که انواع 
اعمال  این ملت  ناجوانمردانه علیه  تحریم های 
شد، وحدت و همدلی بود و این وحدت امروز 
باید بیش از هر زمان دیگری در جامعه دیده 
بحث  اینکه  به  اشاره  با  خاتمی  آیت اهلل  شود. 
کردن در خصوص افزایش قیمت بنزین و اینکه 
آیا انجام چنین اقدامی در شرایط کنونی درست 
زمینه  این  در  اینکه مدیریت صحیح  یا  و  بود 
صحیح  و  کارساز  نمی تواند  است،  شده  انجام 
باشد، بیان کرد: امروز وقت گله گذاری در این 
بارها  نیز  انقالب  معظم  رهبر  و  نیست  زمینه 
خواستار  نیز  فقه  از  خارج  درس  جلسات  در 

هوشیاری به موقع و نیز اعتمادسازی شدند.

موضوع  این  به  ما  همه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  مردم  آسایش  و  امنیت  که  داریم  اذعان 
کرد،  معاوضه  دیگری  چیز  هیچ  با  نمی توان 
گفت: زنجانی ها بارها ثابت کرده اند که حاضرند 
نصیب شان شده  امروز  که  امنیتی  برای حفظ 
باشند  پیش قدم  مختلف  در صحنه های  است، 
در  خود  حضور  با  بارها  را  موضوع  این  و 
و  گذاشته  منصه ظهور  به  مختلف  راهپیمایی 
را  انقالب  فرزانه  رهبر  به ویژه  تحسین همگان 
به دنبال داشته اند. نماینده ولی فقیه در استان 
زنجان در ادامه با اشاره به اتمام مرحله تایید 
صالحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای 
به  محدود  را  صالحیت  تایید  مقوله  اسالمی، 
ایران ندانست و با تاکید بر اینکه نباید حرکاتی 
خارج از قانون از سوی کسانی که رد صالحیت 
شده اند، رخ دهد، تصریح کرد: معتقدیم شورای 
باید در خصوص  نگهبان و هیئت های اجرایی 
تایید صالحیت ها، ُمر قانون را لحاظ قرار دهند 

که تا به امروز نیز بر همین منوال بوده است.

امام جمعه زنجان: شرط موفقیت در کارها، وحدت و همدلی است

استاندار قزوین گفت: بافت فرسوده از چالش های 
اولویت مهم در  به عنوان  باید  مهمی است که 
دستور کار شهرداری قزوین قرار بگیرد، در این 

میان دولت نیز در کنار شهرداری قرار دارد.
هدایت اهلل جمالی پور استاندار قزوین در مراسم 
تودیع و معارفه شهردار قزوین که روز ۲۸ آذر 
ماه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار 
اقتصادی  شرایط  در  کشور  کرد:  تصریح  شد، 
ظالمانه  تحریم های  دلیل  به  ندارد،  قرار  خوبی 
سختی  شرایط  اسالمی  جمهوری  دشمنان 

پیش روی مدیران است.
البته این شرایط سخت یک فرصت  وی افزود: 
می توان  درست  مدیریت  و  تدبیر  با  که  است 
آینده خوبی برای اقتصاد کشور رقم زد، تا االن 
پول نفت به اقتصاد کمک می کرد و هم اکنون 
ایجاد  درآمد  برای  دیگری  منابع  که  است  نیاز 

کنیم.
استاندار قزوین اظهار کرد: ما باید به فکر درآمد 
و  خصوصی  بخش  تقویت  که  باشیم  پایدار 
سپردن امور اقتصادی به مردم می تواند راهگشا 

اما  باشد، شرایط پیش رو هرچند سخت است 
این فرصت بی بدیلی است که به فکر درآمدهای 

پایدار از ظرفیت های خارج از نفت باشیم.
درآمد  که  می گویند  شهرداری ها  افزود:  وی 
با  دولت  کمک  بدون  اما  نداریم  دولتی 
درآمدهای  باید  می شوند،  مواجه  چالش هایی 
پایدار برای شهرداری ها ایجاد کنیم، در استان 
که  دارد  وجود  بی بدیلی  ظرفیت های  قزوین 
شهرداری  و  کند  کمک  شهرداری  به  می تواند 

براساس آن ثروت تولید کند.
و  تهران  به  نزدیکی  کرد:  تاکید  جمالی پور 
شهرداری  به  می تواند  فرهنگی  ظرفیت های 
این  از  با کمک بخش خصوصی  تا  کند  کمک 
فرصت مهم استفاده کند، اگر تاکنون قزوین فقط 
محل گذر بوده است و از ظرفیت ها نتوانسته به 
خوبی استفاده کند لذا باید بتواند از این ظرفیت 

مهم برای درآمدها و منابع استفاده کند.
ظرفیت های  تمام  باید  شهردار  شد:  یادآور  وی 
شهر را مطالعه کند و همه دستگاه های اجرایی 
کمک کنند تا شهرداری بتواند به موفقیت برسد.

استاندار قزوین اظهار کرد: موضوع بافت فرسوده 
عنوان  به  باید  که  است  مهمی  چالش های  از 
اولویت مهم در دستور کار قرار بگیرد، دولت در 
طرح بازآفرینی در کنار شهرداری قرار می گیرد و 

کمک می کند تا این کار مهم  به سرانجام برسد.
نیز  سنتی  باغ های  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
بتوانیم  باید  شود،  انجام  مهمی  کارهای  باید 
ایجاد کنیم،  برای مالکان درآمد  باغ ها  در کنار 
باید شهرداری در حوزه گردشگری درآمد پایدار 
ایجاد کند و حفظ باغستان را در دستور کار قرار 

دهد.
تفضیلی  و  جامع  طرح  کرد:  تاکید  جمالی پور 
نیازمند توجه ویژه ای است، خیلی از رفتارها در 
اجتماعی  تقابل  حوزه طرح جامع گاهی دارای 
است و براساس منطق نیست که باید  درجلسات 

مشترک به توافق برسیم.
وی خاطرنشان کرد: قزوین به عنوان یک شهر 
که  جوانانی  برای  است،  بازنگری  نیازمند  پویا 
امروز نیازمند مسکن هستند باید برنامه ای تهیه 
شود، طرح مدیریت جامع نیاز به بستر دارد تا 
خطاها  و  مشکالت  نشود  ایجاد  الزم  بسترهای 
رفع نخواهد شد، گاهی تفویض اختیار مشکلی را 
حل نمی کند بلکه مسئله جدیدی ایجاد خواهد 
هستیم  معتقد  ما  کرد:  بیان  مسئول  این  کرد. 
که برخی از اختیارات دولت به ویژه دستگاه های 
شود،  هماهنگ  شهرداری  با  باید  خدمت رسان 
تفویض اختیارات اتفاق مثبتی برای مردم رقم 

نزده است.

استاندار قزوین: بافت فرسوده از مهمترین چالش های 
شهر قزوین است

نیمه دوم آذر  1398 

راه نجات کشور توسعه فناوری و 
نوآوری است

نجات  راه  گفت:  قزوین  استان  فناوری  علم  پارک  رئیس 
کشور در حال حاضر توسعه فناوری و نوآوری است و این 

امر یک ضرورت مهم در کشور است.
حضور  با  پژوهش  هفته  مناسبت  به  تعاملی  نشست 
نمایندگی  دفتر  مسئول  معبودی  علی  حجت االسالم 
رئیس  مافی،  مصطفی  قزوین،  استان  سپاه  در  ولی فقیه 
پارک علم و فناوری استان، مهدی برزگر مسئول سازمان 
بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه صاحب االمر )عج( 
اصحاب رسانه  در سالن جلسات شهید  و  قزوین  استان 
علی اعالء اسکندری نژاد واقع در پارک علم و فناوری قزوین 

برگزار شد.
مصطفی مافی، در این نشست با بیان اینکه پارک های علم 
و فناوری کشور به غیراز تهران ذیل دانشگاه های جامع به 
وجود آمدند، گفت: از سال ۹۰ این پارک ها به صورت مجزا 

فعالیت خود را در سطح استان ها ادامه دادند.



 ورزشی
خبر

افشار دوست: نداشتن بازی تدارکاتی اتفاق 
خوبی نیست

تیم  اینکه  بر  تاکید  با  والیبال  کارشناس  و  اسبق  دبیر 
ملی برای حضور موفق در مرحله انتخابی المپیک نیاز به 
بازیهای تدارکاتی داشته است، گفت: این امر باید از قبل 

برنامه ریزی می شد.
آف  پلی  مرحله  برگزاری  درباره  دوست   افشار  محمود 
رقابت های لیگ برتر والیبال در دو گروه گفت: فدراسیون 
به  برتر  لیگ  مسابقات  قهرمان  معرفی  برای  والیبال 
کنفدراسیون آسیا برای رقابت های جام باشگاه های آسیا 
معذوریتی داشته است و باید هرچه سریع تر نماینده ایران 
با  جلسه ای  برگزاری  با  دلیل  همین  به  می شد.  معرفی 
حضور نماینده و مدیران باشگاه ها چنین تصمیمی گرفته 

شد.
کارشناس والیبال ادامه داد: اگر فدراسیون از ابتدا اعالم 
باید  کرد  خواهد  اعزام  را  گذشته  سال  قهرمان  می کرد 
زودتر این کار را انجام می داد تا  قهرمان سال گذشته 
نماینده  نمی توانستیم  باشد.  داشته  آماده سازی  فرصت 
که  چرا  نکنیم  معرفی  باشگاه ها  جام  برای  ایران  از  ای 
برای والیبال ایران خوب نیست. بنابراین با وجود حضور 
نمایندگان و مدیران باشگاه ها در جلسه، تصمیم خوبی در 
این مقطع گرفته شد. تیم ملی نیز به کارهایش خواهد 

رسید.
حذف  درباره  شما  نظر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
موارد  برخی  در  شاید  گفت:  چیست؟  آف  پلی  مرحله 
تصمیمات استثنایی گرفته شود و در یک سال پلی آف 
حذف شود اما به شخصه موافق حذف پلی آف نیستم. 
صورت  به  اگر  شود.  می  برگزار  دنیا  تمام  در  آف  پلی 
استثنایی بخواهند در یک سال پلی آف را حذف کنند 
از  قبل  باید  می کردند.  را  آن  بینی  پیش  قبل  از  باید 
انتخابات، فدراسیون این تصمیم را می گرفت و اعالم می 

شد چرا که همه چیز از قبل مشخص بود.
افشار دوست تاکید کرد: اگر بخواهیم به این وضعیت سر 
و سامان دهیم باید از چند ماه قبل از آغاز برگزاری لیگ 
برنامه ریزی ها انجام شود، تعداد تیم ها باید مشخص باشد 
و حتی اگر تیمی قصد ورود به مسابقات در لحظات پایانی 
را دارد لیگ را دستخوش تغییرات نکنیم. اگر واقعا قصد 
سرو سامان دادن داریم باید با برنامه ریزی پیش برویم 
آن زمان می توانیم امیدوار باشیم که برای یک سال برنامه 
داریم. حتما باید از تعداد تیم  ها در لیگ مطمئن باشیم.

حاشیه  در  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
باشگاه های  جام  فرنگی  کشتی  دیدارهای 
جهان در خصوص آخرین وضعیت کشتی ایران 

صحبت کرد.
محمد بنا در حاشیه پیکارهای کشتی فرنگی 
جام باشگاه های جهان در بجنورد اظهار داشت: 
همه ملی پوشان کشتی فرنگی در این پیکارها 
بسیار بد و ضعیف ظاهر شدند. نمی توانیم که در 
طول یک سال اردو برگزار کنیم و کشتی گیران 

در اردو باشند و شرایط خوبی داشته باشند.
به همین  نیز  دنیا  البته همه جای  افزود:  وی 
گونه است. برای مثال »گنو پتریاشویلی« دارنده 
مدال طالی جهان و برنز المپیک در وزن ۱۲۵ 
با  گرجستان  کشور  از  آزاد  کشتی  کیلوگرم 
حضور در لیگ ایران حتی مقابل »امیرحسین 
زارع« نیز شکست خورد. البته شایستگی زارع 
یک  طول  در  کشتی گیران  اما  خودش،  جای 
باشند  باالیی داشته  نباید سطح آمادگی  سال 

و این فراز و فرود طبیعی است.
بنا یادآور شد: با این وجود تنها ُحسنی که این 
پیکارها برای ما داشت این بود که کشتی گیران 
پیکارهای  وگرنه  بردند  مالی  نفع  یک  ایرانی 
باشگاه های  جام  از  سطحش  کشور،  قهرمانی 
جهان باالتر بود و به غیر از آن بار فنی و چیزی 

نداشت.
کشتی  منتخب  تیم  حضور  خصوص  در  وی 
فرنگی ایران در رقابت های بین المللی ایتالیا که 
یکی از مسابقه های رنکینگ دار اتحادیه جهانی 
است، گفت: هنوز تردید دارم و نمی دانم که تیم 
خیر.  یا  کرد  خواهد  شرکت  پیکارها  در  ایران 
انتخابی  مسابقات  ابتدا  در  می خواهم  که  چرا 
تکلیفش مشخص شود و همه مدعیان در جام 
جهان پهلوان تختی کشتی بگیرند و بعد از آن 

به فکر اعزام به تورنمنت های بین المللی باشیم.
نشان  خاطر  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
در  کشورمان  از  تیمی  باشد  قرار  اگر  کرد: 
رقابت های بین المللی ایتالیا حضور یابد به طور 
داشت  نخواهد  حضور  عبدولی  سعید  طبیعی 
نجاتی،  علیرضا  همچون  فرنگی کارانی  باید  و 
محمدعلی گرایی و امیرقاسمی منجزی را اعزام 
کنیم. اما وقتی اینها را هم نگاه می کنم می بینم 
که شرایط خوبی ندارند. چرا که در رقابت های 
پیکارهای  از  یکی  که  ایتالیا  بین المللی 
رنکینگ دار اتحادیه جهانی است به طور طبیعی 
و  داشت  خواهند  حضور  جهان  بهترین های 
ملی پوشان کشورمان با این شرایط می بازند، به 
دلیل آنکه رقابت های سیستم رنکینگ اتحادیه 

قانونی  ارفاق وزن و در سر وزن  جهانی بدون 
برگزار می شود.

وی ادامه داد: اگر مسابقه ها در سر وزن قانونی 
باشد و آماده هم نباشید، ضربه می خورید و برای 
همین باید شرایطی را به وجود آوریم که بعد 
اردوهایی  تختی  جام  بین المللی  رقابت های  از 
را برگزار کنیم و نمایندگان کشورمان آمادگی 
مطلوب را داشته باشند و در وهله نخست باید 
به فکر کسب سه سهمیه المپیکی باشیم و بعد 
رقابت های  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  آن  از 
رقابت های  لهستان که هر دو جزو  بین المللی 
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی است را پیشرو 

خواهیم داشت.
بنا در خصوص محروم بودن روسیه از بازی های 

ملی  تیم های  نداشتن  حضور  تاثیر  و  المپیک 
بازی های  در  کشور  این  فرنگی  و  آزاد  کشتی 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو گفت: در کشتی فرنگی 
همین  در  روس ها  و  است  زیاد  گستردگی 
در  جهان   ۲۰۱۹ سال  قهرمانی  پیکارهای 
قزاقستان با ۲ مدال طال قهرمان جهان شدند 
اما برای کشتی آزاد خیلی خوب می شود چرا 
که قدرت بالمنازع جهان هستند و نیامدن آنها 
از  برخی  در  دارد  امکان  و  می شود  ما  نفع  به 
وزن ها هم حتی مدال طال نیز بگیریم ولی در 
فرنگی نبود روس ها به نفع همه است. و البته 
هنوز هیچ چیز مشخص نیست چرا که امکان 
دارد آنها زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک 

باشند و یا فرجام خواهی آنها پذیرفته شود.

محرومیت روس ها از المپیک به سود ما است؛

محمد بنا: عملکرد ملی پوشان در جام 
باشگاه های جهان مطلوب نبود

برنامه ریزی وارد لیگ  با  البرز گفت:  مدیرعامل باشگاه فتح 
برتر تکواندو بانوان شدیم و به دنبال قهرمانی در این مسابقات 

هستیم و سال آینده هم در لیگ برتر مردان وارد می شویم.
مصطفی شریفی ضمن بیان مطلب فوق در خصوص دالیل 
ورود به تکواندو گفت: سالهای گذشته در حوزه فوتبال در لیگ 
برتر فعالیت گسترده داشتیم و پس از برگزاری جلسات متعدد 
با کارشناسان امر و به خصوص دوستان فنی که در این رشته با 
باشگاه ارتباط بسیار نزدیک داشتند در نهایت بهمن ماه ۱۳۹۷ 
تصمیم بر این شد که در حوزه رزمی و رشته تکواندو در بخش 

مردان و بانوان در لیگ برتر سرمایه گذاری کنیم. 
وی ادامه داد: برای این کار نیز با برنامه ای دقیق و کارشناسی 
وارد شدیم و با جذب تکواندوکاران مستعد و باتجربه کار را 
آغاز کردیم. در این خصوص یکبار نیز از اردوی تیم ملی مردان 
بازدید داشته و شرایط کار و فعالیت در این رشته المپیکی را 
مساعد دیدیم. در بخش بانوان تکواندوکاران خوبی را با عقد 
پوش  ملی  و  قهرمان  در شان یک  و  ای  قرارداد های حرفه 
جذب کردیم. اما در بخش مردان بنا به دالیلی این امر میسر 
نشد و برنامه ما برای سال آینده و فصل آینده است تا در این 
بخش و رده ای دیگر به لطف و عنایت خداوند متعال حضوری 

پرقدرت خواهیم داشت.
بانوان   بخش  در  اینکه  بیان  با  البرز  فتح  باشگاه  مدیرعامل 
توانستیم حضوری موفق داشته باشیم اظهار داشت: با گذشت 
۹ هفته از برگذاری مسابقات،با بهترین عملکرد، بدون باخت 
و با اختالف امتیاز قابل توجه نسبت به دیگر مدعیان در صدر 
جدول قرار داریم. البته هدف گذاری های بسیار خوبی را مد 

نظر قرار داده و دنبال می نمائیم.
شریفی افزود: مبنا و اصل در باشگاه را احترام، تعهد، شرح 
باشگاه،  مسئوالن  بین  و صمیمیت  رفاقت  وظایف مشخص، 
کادر فنی و تکواندوکاران است. الحمدهلل با توجه به سیاست ها 
و برنامه های بسیار خوبی که در این راستا توسط نیک سرشت 
مدیراجرایی باشگاه در نظر گرفته شده که  شرایط تیم را بسیار 

خوب ارزیابی میکنم.
وی ادامه داد: فاطمه نور ملکی از قهرمانان سابق این رشته 
بعنوان  البرز و شهرستان کرج  استان  آینده دار  از مربیان  و 
سرمربی، به همراه الناز محمدی به عنوان مربی کادر فنی را 
تشکیل می دهند.ضمن اینکه فاطمه صفرپور مربی  با سابقه 
ملی بعنوان  مشاور فنی تیم فعالیت  مینماید که تا به  اینجای 
اینکه نورملکی  در  کار از عملکرد آنها رضایت کامل داریم. 
طول ۹ هفته از برگزاری مسابقات، چهار هفته بعنوان  فنی 

ترین سرمربی از سوی کمیته فنی مسابقات انتخاب می شود، 
برای باشگاه باعث افتخار ماست.

جلسات  در  داد:  ادامه  برتر  لیگ  صدرنشین  تیم  مدیرعامل 
متعدد به تمام بازیکنان و مربیان اعالم داشتیم، شما با خیال 
راحت و آسوده به تمرین و مسابقات بپردازید، ما هم برای 
شما چیزی کم نخواهم گذاشت. دو ماه قبل از شروع فصل 
ادامه  و همچنان  آغاز  باشگاه بصورت شبانه روزی  تمرینات 
دارد. سالن تمرینات اختصاصی، خوابگاه و محل اسکان اعضای 
تیم به همراه کلیه امکانات رفاهی، پزشک، ماساژور حرفه یی 
برای تیم مهیا گردیده است. حقوق و مزایای و پاداش حتی 
هزینه ایاب و ذهاب تیم به موقع پرداخت می گردد. هدف ما 
خدمت به این عزیزان و سرمایه های ملی میباشد، از هر کمک 
لحاظ  از  را  شرایط  فقط  ما  کرد،  نخواهیم  دریغ  حمایتی  و 
روانی و شخصیتی برای تک تک اعضا مهیا و تدارک دیدیم 
و بازیکنان تیم با تالش و کوشش با درایت و سخت کوشی 

مسیر پیش رو را به خوبی دنبال می کنند.
در  داریم،  تکواندو  برای  روشنی  انداز  چشم  افزود:  شریفی 
تالشیم اولین آکادمی و مدرسه تکواندو را در منطقه کردان 
کرج در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و با ساخت بنای 

تکواندو،  اختصاصی  سالن  متر شامل  فیزیکی حدود ۳۰۰۰ 
 ۵۰ ظرفیت   به  خوابگاه  استخر،  مجهز،  بدنسازی  سالن 
و  مجرب،  پزشکی  کادر  همراه  به  مجهز  درمانی  نفر،مرکز 
سایر امکانات الزم راه اندازی کنیم. مقدمت کار انجام شده  
تکواندو،  فدراسیون  رئیس  ورزش،  وزیر  حضور  با  زودی  به 
استاندارد محترم البرز و دیگر مدیران استانی مراسم کلنگ 

زنی آن انجام خواهد شد. 
در  را طراحی کردیم که  برزگی  اهداف  پایان گفت:  در  وی 
تالشیم این پروژه خاص در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی به 
بتوانیم  که  است  این  ما  تالش  تمام  برسانیم،  برداری  بهره 
بوم  و  مرز  این  استعدادهای  و  برای جوانان  مناسب  بستری 
مهیا کرده و از این بستر افراد شاخص و با استعداد شناسایی 
برای  المللی  بین  بزرگ  میادین  در  بتوانند  تا  یابند  ارتقاء  و 
کشور عزیزمان افتخار آفرینی نمایند. ان شاء اهلل  بتوانم الیق 
و شایسته خدمت گذاری  به ورزشکاران و ورزش کشور علی 
الخصوص تکواندو ایران و فدراسیون محترم باشیم. جا دارد از 
برادر عزیزم محمد براتی مدیر مالی و خانم میرزایی سرپرست 
تیم که در این مدت تالش های بسیاری را کشیده اند تشکر 

کنم.

دنبال یک کار ماندگاردر تکواندو هستیم

خبر

پاداش بازیکنان را بدهید؛

گابریل کالدرون: برایم مهم است باشگاه 
حامی من باشد
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سرمربی پرسپولیس خواهان پرداخت پاداش بازیکنان 
تیمش شد.

رقابت  اخیر  های  هفته  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
است  کرده  کسب  متوالی  بردهای  برتر  لیگ  های 
جمع  در  کالدرون  گابریل  با  پایتخت  سرخپوشان  تا 

مدعیان قهرمانی باقی بمانند.
پست  ترین  تازه  در  پایتخت  سرخپوشان  سرمربی 
اینستاگرامی خود خواهان همراهی باشگاه و پرداخت 
پاداش بازیکنانش شده است: »من نسبت به بازیکنان 
و  باشگاه  وقف  را  زندگی خود  آنها  سخت گیر هستم. 
پاداش  خواهم  می  باشگاه  از  کنند.  می  هواداران 
که  است  مهم  بسیار  برایم  کند.  پرداخت  را  بازیکنان 

بدانم باشگاه حامی من است.«
در صفحه  را  هایی  در حالی چنین صحبت  کالدرون 
باشگاه  است که مسئوالن  شخصی خود مطرح کرده 
پرسپولیس تاکنون به تعهدات خود در قبال این مربی 

و برخی بازیکنان از لحاظ مالی عمل نکرده اند.

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه 
تیم فوتبال در راه کسب سهمیه المپیک با سه 
مانع جدی روبرو است، از فدراسیون خواست 
که برای رسیدگی به آنها ورود الزم را داشته 

باشد.
دومین  حاشیه  در  امیری  صالحی  سیدرضا   
کمیته  های  کمیسیون  اعضای  گردهمایی 
ملی المپیک که امروز در محل آکادمی ملی 
به  ها  کمیسیون  گفت:  شد،  برگزار  المپیک 
منزله اتاق های فکر برای ورزش ایران هستند. 
از اعضای دانشگاهی، پیشکسوتان،  نفر   ۱۷۰
کمیسیون   ۱۷ قالب  در  نخبگان  و  مدیران 
کنار ما هستند تا با مطرح کردن بحث های 
کمیته  حال  کمک  ورزش  حوزه  در  اساسی 
از  عبور  برای  ورزش  وزارت  و  المپیک  ملی 

چالش ها باشند.
وی به برخی نتایج به دست آمده از فعالیت 
و  کرد  اشاره  آنها  مصوبات  و  ها  کمیسیون 
مشاوره  باید  فدراسیون  تمام  اینکه  افزود: 
از  یکی  نتیجه  باشند  داشته  روانشناسی 
در  است.  ما  روانشناسی  کمیسیون  مصوبات 
همین زمینه در حال برگزاری یک دوره ویژه 
را  آن  هزینه  که  هستیم  مشاوران  این  برای 
واقع  در  کنیم.  می  برگزار  خودمان  فعال  هم 
حضور  برای  ورزشکاری  و  تیم  هر  کنار  در 
یک  باید  جهانی  و  آسیایی  رویدادهای  در 

روانشناس حضور داشته باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: همچنین 
از  یکی  المللی  بین  کرسی  کسب  چگونگی 
اهداف ما از پیگیری فعالیت ها در کمیسیون 
روابط بین الملل است که به شدت پیگیر آن 

هستیم.
روند  با  رابطه  در  همچنین  امیری  صالحی 
کسب سهمیه برای المپیک توکیو خاطرنشان 
کرد: در سه سطح فعالیت می کنیم. سطح اول 
آمادگی فدراسیون ها است. تقریبا ورزشکاران 

و تیم های تمام فدراسیون ها در اردو هستند. 
وظیفه ما و وزارت ورزش هم حمایتی است 
که به آن توجه داریم. سطح دوم فعالیتمان 
در رابطه با تشکیل ستاد عملیاتی به ریاست 
با  روز  هر  ستاد  این  است.  کاروان  سرپرست 
فدراسیون ها نشست دارند. سطح سوم ستاد 
عالی است که به صورت هفتگی و با مدیریت 
می  پیگیری  آن  در  کارها  تمام  ورزش  وزیر 

شود.
وی تاکید کرد: تا به امروز ۲۹ سهمیه المپیک 
به دست آورده ایم. منتظر سهمیه های جدید 
تعداد  کنیم  می  بینی  پیش  هستیم.  هم 
های  بازی  قبلی  های  دوره  از  ما  ها  سهمیه 
اهمیت  آنچه  اما  بیشتر خواهد شد.  المپیک 
دارد این است که با توجه با شناخت دقیق از 
رقبا و ایجاد  زمینه الزم برای آماده تر شدن 
سمت  به  را  کاروان  شرایط  مان،  ورزشکاران 
بهبودی بیشتر سوق دهیم. از شما رسانه ها 
هم می خواهم که مطالبات مردم را افزایش 

ندهید.
به  همچنین  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
وضعیت خاص برخی رشته ها برای حضور در 
المپیک اشاره کرد و گفت: باید با واقعیت ها 
روبرو شد. همه شرایط خاص وزنه برداری و 
ورزشکاری مانند سهراب مرادی را می دانیم. 
مواجه  کاهش سهمیه  با  ها  رشته  برخی  در 
با  را  باید خود  شرایطی  در چنین  ایم.  شده 
واقعیت ها انطباق بدهیم اما نباید در مطالبات 
با  رابطه  امیری همچنین در  بدمیم. صالحی 
تیم فوتبال امید و شرایط این تیم توضیحاتی 
از صحبت های خود  این بخش  داد. وی در 
وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته  شد:  یادآور 
فوتبال  تیم  از  را  حداکثری  حمایت  ورزش 
امید داشته است اما چند مانع وجود دارد که 
باید برطرف شوند.  اولین مانع رقبای جدی 
هستند. ازبکستان، چین و کره جنوبی که هر 

یک از قدرت های فوتبال به حساب می آیند 
تیم هایی هستند که تیم امید ایران در مسیر 
کسب سهمیه و مرحله اول مسابقات انتخابی 
این مرحله  از  روبرو خواهد شد. عبور  آنها  با 

بسیار سخت است.
تیم  روی  پیش  که  دوم  مانع  وی  گفته  به 
باشگاه ها  با  رابطه  قرار دارد در  امید  فوتبال 
است. صالحی امیری در این زمینه خاطرنشان 
کرد: باگشاه ها بنا به دالیلی برای در اختیار 
این  دارند.  مشکل  بازیکنان شان  گذاشتن 
وظیفه فدراسیون است که این مسئله را حل 
و فصل کند. در صورتی که بازیکنان به اردو 
ملحق نشوند، تیم با مشکل مواجه خواهد شد. 

تا االن مشکل حل نشده است.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به سومین 
مانع سوم  امید گفت:  فوتبال  تیم  برای  مانع 
و جدی  کامل  اردوی  نیازمند  تیم  اینکه  هم 
اعضا  کامل  حضور  با  اردویی  حاال  تا  است. 
برگزار نشده است و همین می تواند مشکل 

ساز باشد.
وی همچنین به دیدار روز گذشته از تمرینات 
در  نزدیک  از  کرد:  تصریح  و  اشاره  امید  تیم 
جریان وضعیت تیم فوتبال امید و درخواست 
و نیازهای اعضای آن قرار گرفتیم. من، وزیر 
امیدواریم  فوتبال  فدراسیون  رئیس  و  ورزش 
که تیم بتواند از این موانع عبور کرده و صاحب 

سهمیه شود.
درمورد  همچنین  امیری  صالحی  سیدرضا   
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ کمیته 
حد  در  شده  اعالم  رقم  گفت:  المپیک  ملی 
پیشنهاد است. این موضوع باید در مجلس باید 
بررسی شود و در نهایت آنچه از صحن خارج 
نگهبان می رسد،  تصویب شورای  به  و  شده 
بودجه مصوب کمیته ملی المپیک به حساب 
می آید. هر دوره ای که المپیک داریم دولت 
این دوره کمک  کمک ویژه ای می کند. در 
ویژه دیده شده اما باید مسیر تصویب را طی 
کنیم. هر میزان که دولت کمک کند به همان 

اندازه به فدراسیون ها کمک خواهیم کرد.
رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در رابطه 
گفت:  او  اخیر  های  صحبت  و  بنا  محمد  با 
را  او  پیرامون  بنا قهرمان ملی است. سواالت 
با  اخیرا  من  اینکه  فقط  بپرسید.  خودش  از 
و غالمرصا محمدی  بنا  دبیر، محمد  علیرضا 
جلسه ای داشتم. در مورد برنامه های کشتی، 
روند آماده سازی ملی پوشان و برنامه هایی که 
باید در تهران و کیش اجرا شود به جمع بندی 
رسیدیم. در فدراسیون کشتی شخص دبیر با 
تمام توان و ظرفیت در کنار مربیانی با انگیزه 
حداکثری در حال آمده سازی هستند. کشتی 

از امیدهای ورزش ایران در المپیک است.

صالحی امیری: تیم فوتبال امید برای المپیکی شدن سه مانع دارد
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تمجید اتحادیه جهانی کشتی از آزادکار نوجوان ایرانی
اتحادیه جهانی کشتی با انتشار کلیپی از رحمان 
عموزاد خلیلی از عملکرد این آزادکار نوجوان ایرانی 

تمجید کرد.
 در حالی که به پایان سال ۲۰۱۹ میالدی نزدیک 
 ۳ معرفی  به  نسبت  جهانی  اتحادیه  شویم  می 
کشتی گیر نوجوان سال در رشته های آزاد، فرنگی 

و زنان اقدام کرد که در رشته کشتی آزاد رحمان 
عموزاد خلیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم به عنوان فرد 

برتر معرفی شده است.
انتشار  با  کشتی  جهانی  اتحادیه  اساس  این  بر 
در  کشورمان  آزادکار  این  کشتی های  از  کلیپی 
این  مثبت  عملکرد  به  خود  اینستاگرام  صفحه 

کشتی گیر کشورمان و تکرار مدال طالی جهانی 
خود در سال ۲۰۱۹ اشاره کرده است.

و   ۲۰۱۸ های  سال  در  خلیلی  عموزاد  رحمان   
و  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  در  میالدی   ۲۰۱۹
به مدال طال  اوزان ۴۵ و ۴۸ کیلوگرم  جهان در 

دست یافت.

جواد زرینچه: دوست داشتم ۲۰ ساله بودم و 

برای تیم امید بازی می کردم

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: هدف ما از حضور در تمرین 
تیم امید حمایت از این تیم است.

 جواد زرینچه درباره حضور در تمرین تیم فوتبال امید ایران 
نشان  تمرین حاضر شدیم صرفا جهت  اینکه در  از  گفت: 
دادن اتحاد با این تیم است تا بگوییم حاضر هستیم کمک 
کنیم. پیشکسوت فوتبال ایران افزود: اگر باشگاه ها بازیکنان 
خود را در اختیار تیم امید بگذارند امیدواری زیادی است. 

شخصا به این تیم امیدوارم.
ایران درباره روند آماده سازی تیم امید  کارشناس فوتبال 
تیم  بازیکنان  به  داد.  از دست  را  زمان  نباید  کرد:  تصریح 
امید گفتم فرصتی که فوتبال به شما جوانان داده است را 
از دست ندهید. باید با تالش و زحمت به هدفتان برسید. 
به آنان گفتم دوست داشتیم ۲۰ ساله باشیم و برای تیم 
امید بازی کنیم اما دیگر نمی شود باید فرصت را غنیمت 

بشمارید. 



استان تهران
گزارش

بازدید  از روند اجرایی پروژه پارک 
گل نرگس توسط شهردار 

از پروژه های عمرانی شهر اندیشه در سال جاری ، اجرای عملیات پارک 
گل نرگس در فاز 5 اندیشه است  که مهندس  بهروز کاویانی شهردار 
به همراه مدیران شهرداری از روند اجرای آن  بازدید به عمل  آوردند.

 مهندس بهروز کاویانی شهردار اندیشه در حاشیه این بازدید گفت: 
عملیات اجرایی این پارک چندماه قبل آغاز شده است و در روزهای  
آینده شاهد افتتاح و به  بهره برداری رسیدن آن خواهیم بود  و انشااهلل 
به نحو احسن  در اختیار مردم شهر اندیشه به ویژه ساکنین فاز5 قرار 

خواهد گرفت تا بتوانند به بهترین شکل از آن  بهره مند گردند .
در   5 فاز  در  شهروندان  نیاز  به  باتوجه  پروژه  این   : شد  یادآور  وی 
لطف خدا  با  ودر مدت کمی  گرفت  قرار  اجرایی شهرداری  عملیات 

مراحل انتهایی خودرا گذراند.

استاندار تهران با انتقاد از پایین  بودن 
سرانه بودجه استان در سال 99 بر لزوم 
مالیات  پذیری  برگشت  میزان  افزایش 

به استان تأکید کرد.
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
تهران با اشاره به کمبود بودجه استان 
در  تهران  استان  بودجه  داشت:  اظهار 
و  آموزشی  بیمارستانی،  مختلف  ابعاد 
بودجه  در  حتی  و  است  کم  فرهنگی 
سال 99، استان تهران و قم در سطح 
کشور پایین ترین سرانه بودجه را دارند.

ملی  های  دستگاه  باید  داد:  ادامه  وی 
در سرانه بودجه این استان محاسبه می 
شدند که این اتفاق رخ نداده همچنین 
شهرهای  در  را  خود  مشکل،  این 
پیرامونی نشان می دهد چرا که بسیاری 
استان  شهرستان های  در  ها  سرانه  از 
تهران پایین تر از متوسط کشوری است 
و این مسئله ضرورت بازنگری به مسائل 
تهران و شهرهای پیرامونی را دوچندان 

می کند.
در  کرد:  تأکید  سپس  تهران  استاندار 

مورد وضعیت بودجه سال 99 گزارش 
و  برنامه  سازمان  به  را  مکتوب  های 
بودجه ارائه می کنیم که در این زمینه 

عالج  و  مالیات  پذیری  برگشت  باید 
قرار  مدنظر  الر  سد  های  آب  پذیری 
گیرد، ضمن اینکه دستگاه های اجرایی 

تا  دهند  ارائه  را  خود  پیشنهادات  نیز 
نمایندگان  مجمع  به  و  بندی  جمع 

استان تهران ارسال شود.

انتقاد استاندار تهران از پایین  بودن سرانه بودجه استان در سال 99  ؛ 

میزان برگشت پذیری مالیات به استان تهران بازنگری شود

به مناسبت گرامیداشت روز حمل و نقل و به پاس قدردانی از زحمات رانندگان، با حضور 
مسئولین شهر پرند از خدمات ارزندۀ آنان تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور امام جمعه پرند، روسای کمیسیون های فرهنگی و حقوقی، 
ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر، رئیس اداره فرهنگی و سرپرست حمل و نقل 
شهرداری برگزار شد، با اهدا شاخه گل و لوح سپاس از زحمات شبانه روزی رانندگان 

تجلیل شد.

تجلیل مسئولین از رانندگان شهر پرند در روز حمل و نقل

گزارش

با اجرای بایگانی الکترونیکی هیچ 
سوابق و مدرکی را از دست نداده ایم

علیرضا قربانی شهردار صالحیه بابیان اینکه بازگردانی تمام پرونده 
های شهرسازی شهرداری صالحیه انجام شده است افزود: با انجام 
بایگانی الکترونیکی هیچ سوابق و مدرکی در اغتشاشات اخیر از 

دست نرفته است.
بروز  از  الکترونیکی  آرشیو  اجرای  داد:  ادامه  شهری  مدیر  این 

صدمات مختلف به اسناد مدیریت شهری جلوگیری کرده است.
اسناد  و  اوراق  تمامی  از  سیستمی  اسکن  اینکه  بیان  با  وی 
شهرسازی، تدبیری بود که مهمترین سرمایه مدیریت شهری را 
از مخاطرات آشوب های اخیر مصون داشت افزود: صرف نظر از 
موارد از این دست که طی ۶ سال اخیر بطور جدی پیگیری شده 
است، اجرای ۱5 کیلومتر مسیر دسترسی را می توان یکی دیگر از 

مهمترین ابعاد پدافند غیرعامل در شهر صالحیه دانست .
قربانی بهره برداری از ۲۰۰ هزار مترمربع فضای سبز و ده ها بنای 
مختلف فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را از دستاوردهای مدیریت 
شهری برای خدمت رسانی در تمامی مواقع عنوان کرد و ادامه 
داد: هم اکنون  نیز قریب به ۱۰ پروژه اساسی در دستور کار قرار 
رعایت شده  آن  در  بحران  مواقع  در  ایمنی  دارد که مالحظات 

است.
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یادواره شهدای واال مقام روستای رامین 
شهر فردوسیه برگزار شد

حضور  با  فردوسیه  شهر  رامین  روستای  واالمقام  شهدای  یادواره   
اعضای  و  شهردار   ، شهریار  شهرستان  امام جمعه   ، شهر  مسئولین 
شورای اسالمی شهر، دهیار و شورای روستای رامین ، خانواده معظم 
شهدا ، و جمعی از شهروندان در مسجد امیرالمونین این روستا برگزار 

گردید.
شهریار  شهرستان  جمعه  امام  سالمی  االسالم  حجت  مراسم  دراین 
بعنوان سخنران مراسم با اشاره به عظمت و جایگاه شهدا گفت ؛ کشور 
میهن  اقتدار  تمام  و  است  آبیاری شده  با خون شهدا  اسالمی  ایران 
عزیزمان با رشادت و  دالورمردایهای مردانی است که در ۸ سال دفاع 
مقدس با از خود گذشتگی و شجاعت خود  نگذاشتند حتی وجبی از 

خاک کشورمان به دست بگیانگان بیفتد .
وی خاطر نشان ساخت : با توجه به روایات مختلف و بیانات نبی اکرم 
حضرت محمد )ص( در خصوص دینداری و جاذبه و دافعه توسط هر 
برای  مومن  روی خوش یک  نباید همواره  که  دانست  باید  مسلمان 
همگان به یک شکل باشد ، بلکه باید اشدا علي الکفار رحما بینهم را 

بعنوان اصول اصلی رفتار خود قرار دهیم .
به  گرم خود  نوای  با  بیت  اهل  مداح  قاسم پناهی  نیز حاج  ادامه  در 
فیض  به  را  حاضر  جمع  معصومه  فاطمه  حضرت  رحلت  مناسبت 

رساندند.

علیرضا قربانی شهردار صالحیه بابیان 
مطلب فوق عملکرد مدیریت شهری 
قابل  تحوالت  گویای  را  درصالحیه 
اجتماعی  رفاه  شاخص  در  مالحظه 
توسعه  میزان  کرد:  اظهار  و  دانست 
قیاس  غیرقابل  صالحیه  در  یافتگي 
ارتقاء  که  است  گذشته  ادوار  با 
شاهدی  خدماتشهری  شاخصهای 

بر این مدعا است.
به  اشاره  با  شهری  مدیر  این   
سال   ۶ طی  ایجادشده  دستاوردهای 
گذشته اظهار کرد: رضایتمندی مردم 
از کیفیت خدمات ارائه شده و احداث 
شهری  متنوع  پنجاه  و  صد  از  بیش 
کارشناسان  نظرات  از  گیری  بهره  با 
توسعه   و  پیشرفت  سبب  خبره 
شده  صالحیه  در  شهری  مدیریت 
است به نحوی که نگاه ویژه مسئوالن 
استانی به این شهر  برانگیخته است .

الکترونیکی کردن  و  هوشمند سازی 
فرآیندها

ساختار  در  شگرف  تغییرات  قربانی 
اداری ،انجام کارها بر محور استفاده از 

فناوری اطالعات و اتوماسیون اداری را 
از اهم تحولات شگرف درحوزه حذف 
کاغذ و استفاده از فرایند الکترونیکي 
دانست و اظهار کرد: در حوادث ناآرام 
اخیر  که منجر به ایجاد حریق و آتش 
سوزی در ساختمان مرکزی شهرداری 
صالحیه شد با توجه به نسخه گیریهای 
پشتیبان از کلیه پرونده های موجود، 
هیچ گونه خلل در رویه بایگانی اسناد 
که  نشد  ایجاد  ها  پرونده  محتوای  و 
این می تواند نقطه ی عطفی در اداره 
این نهاد مردمی براساس اولویت های 

مدیریت پویا و  نوین باشد.
تحلیل مخاطرات و راهکارهای پدافند 
غیرعامل در شبکه راه های دسترسی

پدافندغیرعامل  سازی  شاخص  وی 
از منظر زیرساختی در فضای شهری 
را از مهم ترین ویژگی های موثر در 
مواجه با مسائل بحران شهری  دانست 
با  غیرعامل  پدافند  کرد:  تصریح  و 
بدون  تهاجم،  برابر  در  دفاع  مفهوم 
استفاده از سالح و درگیری مستقیم 
ارتباط  تنگاتنگی دارد  و می بایست 

در طراحی شهری براي کاهش آسیب 
اتخاذ  تدابیری  نیز  شهری  پذیري 
پانزده  ایجاد  راستا  این  در  که  شود 
دسترسی  ومسیر  کیلومترشبکه 
اخیر  سالهای  در  جدیدالتاسیس 
اقدامی مهم در جهت کاهش خسارات 
و هزینه هاي متنابه طی ناآرامی های 

اخیر در صالحیه به شمار آمد.
احداث "اولین ها"

احداث  در خصوص  صالحیه  شهردار 
نقاط  اقصی  در  متعدد  های  پروژه 
شهر گفت:  هنرمدیریت کشف حوزه 
خالقیت  داشتن  و  است  جدید  های 
و نوآوری در کار می تواند راه گشای 
بسیاری مشکالت و معضالت شهری 
باشد. بر همین اساس طی نیاز سنجی 
پروژه  احداث  در  گرفته  های صورت 
های گوناگون که درنزد اهالی رسانه 
موسوم به  اولین ها می باشد مانند: 
احداث دو ساختمان آتش نشانی در 
دو نقطه مجزا از سطح شهر، تعریض 
احداث شهربازی  باقر،  امامزاده  جاده 
و کتابخانه چندمنظوره با عنوان خانه 

سرپوشیده   ، صلح  هنر  و  فرهنگ 
به  آن  تبدیل  و  سیاب  کانال  نمودن 
چالش  که  البالغه  نهج  خطی  پارک 
یک  به  را  محیطی  زیست  بزرگ 
کرده  مبدل  خدمتگزاری  فرصت 
پل  اجرای  و  کمربندی  ایجاد  است، 
وحدت جهت اتصال صالحیه به واوان 
دهها  و  بست شهری  بن  از  و خروج 
پروژه همزمان دیگر همگی بر ان نکته 
موید است که صالحیه امروز از لحاظ 
ارتقاء جایگاه شهری در زمره ی اولین 

ها می باشد .
احداث استخر و سینما

برای  کرد:  اضافه  خاتمه  در  وی 
و  جوانان  فراغت  اوقات  پرنمودن 
دیگر اقشار مختلف دو پروژه همزماِن 
ساخت استخر و سینما را در دستور 
کار خود قرار دهیم که بخش مهم از 
کار با پیشرفت قابل مالحظه ای انجام 
تعامل،  با  امیدواریم  که  است  شده 
بخش  گذاری  سرمایه  و  مشارکت 
کمترین  در  را  مهم  این  خصوصی 

زمان ممکن به بهره برداری برسانیم.

دستاوردهای سالهای اخیر میزان توسعه یافتگی صالحیه 
را روایت می کند

تقی زاده: ۱۳۴ هزار واحد مسکونی روستاهای 

استان تهران در بافت فرسوده قرار دارد

به ضرورت  اشاره  با  تهران  استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
مسکونی  واحد  هزار   ۲۲۷ از  گفت:  روستاییان  منازل  نوسازی 
بافت  قالب  در  واحد  هزار   ۱۳۴ از  بیش  تهران  استان  روستاهای 
فرسوده نیاز به نوسازی دارند.به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
استانداری تهران، محمد تقی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی و 
استان  آمایش غرب  بررسی سند  به  اشاره  با  تهران  استان  توسعه 
تهران اظهار داشت: در این جلسه سند آمایش غرب استان تهران با 
رویکرد توسعه روستایی با محوریت شهرستان های مالرد، شهریار و 

قدس مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تعدادی از روستاها با مشکالتی در زمینه طرح هادی 
و نوسازی مسکن روستایی به ویژه تضامینی که بانک های عامل از 
روستاییان درخواست می کنند مواجه هستند چرا که امکان تامین 
مقرر شد جلسه خاصی  که  ندارد  وجود  روستاییان  برای  تضامین 
تحت عنوان شورای هماهنگی بانک ها برگزار و موانع موجود رفع 

شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران بیان کرد: از ۲۲۷ هزار 
واحد مسکونی روستاهای استان تهران بیش از ۱۳۴ هزار واحد در 
قالب بافت فرسوده نیاز به نوسازی دارند که با توجه به منابع اعتباری 
که در قانون برنامه ششم تعریف شده بنیاد مسکن باید آنها را جذب 

کنند.
با نرخ سود چهار درصد می  با بیان اینکه این اعتبارات  تقی زاده 
باشد گفت: ۴5 میلیون تومان به هر خانوار از این محل کمک شود 
و ۱5 میلیون تومان نیز از محل منابع بنیاد و ۸ میلیون تومان نیز به 
صورت بالعوض به روستاییان پرداخت شود که فرصت خوبی برای 

نوسازی مسکن روستایی است.
وی همچنین عنوان کرد: تصویب نهایی تعدادی از طرح های هادی 
روستایی به سبب ساخت و سازهای موجود و الحاق به بافت روستا 
دچار مشکل شده بودند چرا که می بایست فرآیند تبصره یک ماده 
یک قانون اراضی کشاورزی و باغات را طی کنند که مقرر شد در 
جلسه ای جداگانه به این موضوع پرداخته شود ضمن اینکه برخی 
شهرستان  در  ویژه  به  ها  رودخانه  کیفی  حریم  در  نیز  روستاها 

شمیرانات قرار داشتند که مانعی برای تصویب نهایی آنها بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه تعدادی از 
روستاهای دیگر از آنجا که بیشتر از نرخ رشد طبیعی رشد داشتند 
دچار مشکل شدند که مقرر شد برای رفع این مشکالت بنیاد مسکن 

پیشنهاد های اجرایی ارائه دهد.

بر عملکرد دهیاری های بهارستان نظارت 
مضاعف صورت خواهد پذیرفت

فرماندار بهارستان از نظارت مضاعف دهیاری های شهرستان بهارستان 
خبر داد. 

مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان گفت: به منظور بررسی عملکرد 
دهیاری ها تیم ارزیابی عملکرد تشکیل می شود.

وی اعالم داشت: این تیم متشکل از نمایندگان معاونت هماهنگی امور 
عمرانی، مالی، حراست و بازرسی فرمانداری می باشد که بصورت دوره 

ای  بر عملکرد دهیاری های شهرستان نظارت خواهند داشت.
شهرستان بهارستان دارای 5 روستای می باشد.

از  باقر)ع(  امامزاده  و  ریه  پایین،  خیرآباد  همدانک،  اورین،  روستای 
روستای های شهرستان بهارستان هستند.

امامی امین: اهمیت صنایع در استان تهران؛ 

بازدید از شهرستان ها با هدف رفع مشکالت 

واحدهای صنعتی و تولیدی انجام می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اهمیت صنایع در 
استان تهران بر بازدید از شهرستان ها با هدف رفع مشکالت واحدهای صنعتی 
و تولیدی تأکید کرد.محمد امامی امین با اشاره به اهمیت صنایع استان تهران 
تهران در حوزه  استان  نیروهای  و  اقتصادی  اظهار داشت: ۳۶ درصد بخش 
صنعت مشغول هستند و بیش از ۶۰ درصد در حوزه خدمات که در بخش 
خدمات نیز بخش عمده به حوزه های صنعتی مربوط می شود و با توجه به این 
وضعیت و قابلیت صنعت در استان تهران نقش پررنگی دارد و می توان گفت 

استان تهران استان صنعتی است.
وی با اشاره به لزوم رفع مشکالت صنایع بیان کرد: از ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ 
هزار واحد کارگاهی در استان تهران تعداد زیادی از آنها مشکالتی در حوزه 

ساختاری، مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی دارند.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران سپس تاکید کرد: از سال های 
گذشته به همراه تیم اقتصادی سرکشی به شهرستان های استان تهران انجام 
شده که با توجه به تاکیدات فراوان سران قوا به ویژه مقام معظم رهبری در 
رابطه با رفع موانع تولید و رونق تولید این برنامه به شکل جدی در معاونت 

اقتصادی استانداری تهران دنبال می شود.
بازدیدها در رفع مشکالت گفت: سرکشی ها  اثرات  با اشاره به  امامی امین 
سبب می شود تا تصمیم ها جنبه عملیاتی و میدانی به خود بگیرد و سرعت 
تصمیم گیری بیشتر شود از جهتی ارتباط چهره به چهره با اصحاب تولید و 
صنعت سبب ملموس و کاربردی تر شدن اقدامات می شود به عالوه مصوباتی 
که در این بازدیدها اتخاذ می شود الزم االجراست و موانع و مشکالت حوزه 

تولید را برطرف می کند.
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اتحاد  با  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
شهر،  اسالمی  شورای  همدلی  و 
هفتمین شهردار با ۷ رای بر صندلی 
ریاست شهر تکیه زد. به گزارش روابط 
رباط  شهرستان  فرمانداری  عمومی 
کریم، سید مهدی ساداتی در مراسم 
تودیع و معارفه هفتمین شهردار پرند 
امور  دفتر  کل  مدیر  حضور،  با  که 
شهری و شوراهای استانداری تهران، 
و  کریم  رباط  شهرهای  شهرداران 
اسالمی  شورای  اعضای  شهر،  نصیر 
جمعی  ادارات،  روسای  پرند،  شهر 
از خانواده های شهیدان و ایثارگران 
پرند  آزاد  دانشگاه  در سالن همایش 
ضمن  کرد:  بیان  بود،  شده  برگزار 
شهردار  عرب،  علیرضا  به  تبریک 
ایران  مهر  مسکن  پایتخت  کنونی 
جهت پذیرش مسئولیت تفویض شده 

اعضای شورای اسالمی شهر و تایید 
استاندار تهران و سپاس از سرپرست 
شهر، شایسته است از زحمات سعید 
فرصت  شهر  سابق  شهردار  آگشته، 
انسانی  موفق،  مدیری  طالیی،  های 
کارآزموده در عرصه ملی تشکر نمایم.

نماینده عالی دولت با تاکید بر مردم 
شهرداری  امورات  سرلوحه  در  داری 
خطاب به شهردار عنوان کرد: مردم 
سرلوحه  را  ساالری  مردم  و  داری 
که  چرا  دهید  قرار  خود  کارهای 
مسئولین  همه  وظیفه  خدمتگزاری 
قانون و  به  تمکین  است. هم چنین 
و  ها  برنامه  العین  نصب  را  مقررات 

پروژه های شهری بگذارید.
ساداتی، تزریق امید در بین شهروندان 
امیدبخشی،  افزود:  و  دانست  الزام  را 
بین  در  را  سازندگی  و  زندگی  روند 

مردم و توسط آن ها در شهر تقویت 
می کند از این روی با پاسخگویی به 
را  آسایش  و  آرامش  شادی،  مردم؛ 

برای شهروندان به ارمغان بیاورید.
با  پایان  در  کریم  رباط  فرماندار 
اشاره به فعالیت در مقوله زیباسازی 

ممارست،  و  جدیت  با  گفت:  شهر 
حوزه  در  موجود  های  ساخت  زیر 
قرار  نظر  مد  را  شهری  زیباسازی 
از  خصوص  این  در  بدانید  و  دهید 
دولت  سمت  از  مالی  تامین  حیث 

حمایت خواهید شد.

ساداتی: مردم ساالری و تمکین به قانون سرلوحه 
شهردار پرند قرار گیرد
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به  اشاره  با  ایران،  هموفیلی  کانون  سخنگوی 
کشور،  دارویی  بازار  های  چالش  و  مشکالت 
خواستار بازنگری در سیاست گذاری دارویی از 

سوی وزارت بهداشت شد.
بهداشت  احمد قویدل، گفت: متاسفانه وزارت 
در سنگر اقتصاد مقاومتی با حمایت انحصاری 
کیفیت  بهبود  فرآیند  هم  داخلی  تولیدات  از 
تولیدات داخلی را کند می کند و هم با حذف 
به  را  گذاری  سیاست  عمال  خارجی  رقبای 
می  واگذار  داخلی  کننده  تولید  های  شرکت 

کند.
اختیار  بی  دولت  که  این مطلب  عنوان  با  وی 
نتیجه قطعی این نوع سیاست گذاری ها است، 
افزود: حضور یکه تاز هر شرکتی چه ایرانی و 
چه خارجی، زنگ پایان یکی از مهم ترین اصول 

مهم در حوزه اقتصاد، یعنی رقابت است. وقتی 
بستر رقابت با دستکاری حوزه های اقتصادی 
و  فساد  بستر  آن  موازات  به  شود  می  نابود 
خارج شدن فرمان هدایت دولت از یک حوزه 
کشور  درمان  و  بهداشت  هم  آن  حاکمیتی 
اینکه  گفت:  ادامه  در  قویدل  شود.  می  آغاز 
توزیع می شود  نیاز  تنها در حد  نه  فاکتور ۷ 
بلکه ظرفیت های صادرات را نیز دارد و حتی 
در مسیر اخذ گواهینامه های بین المللی قرار 
دارد، نباید به حذف رقبای خارجی منجر شود. 
کشور  پیشرفت  نیز  ایرانی   ۸ فاکتور  حوزه  در 
موجب افتخار است اما مداخالت غیر اصولی و 
بخشنامه ای در توسعه مصرف آن نه تنها به این 
برندهای ایرانی لطمه می زند بلکه موجب توقف 

هر تالشی برای بهبود کیفیت است.

ضرورت بازنگری در 
سیاست های دارویی

بحران آلودگی هوا در کالن شهرها

معاون  مقام  قائم 
فناوری  و  تحقیقات 
گفت:  بهداشت  وزارت 
رتبه ایران در حوزه علوم 
از  )نوروساینس(  اعصاب 
و   ۱۹ مقاله  تعداد  نظر 
است،   ۲۷ استنادات  در 
جایگاه کشور در منطقه 

دکتر  است.  اول  مقاالت  تعداد  نظر  از 
شاهین آخوند زاده در افتتاحیه هشتمین 
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در مرکز 
رازی دانشگاه علوم پزشکی  همایش های 
افزود: در دنیا عالقه مندی خاصی  ایران 
و  دارد  وجود  نوروساینس  موضوع  روی 
قابل توجهی در  کشورها سرمایه گذاری 

این زمینه انجام می دهند.
در  توجهی  قابل  رشد  شاهد  افزود:  وی 
مورد روند انتشار مقاالت کشور با موضوع 

نوروساینس در بانک اطالعاتی 
Scopus هستیم.

توسعه  بر  تاکید  با  آخوندزاده 
و  نوروساینس  بخش  کیفیت 
بین  حوزه  در  مقاالت  چاپ 
برای  داشت:  اظهار  الملل، 
باید  حوزه  این  در  پیشرفت 
همکاری  پایه  علوم   همکاران 
کنند.قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری 
ایران  رتبه  کرد:  اعالم  بهداشت   وزارت 
از نظر تعداد مقاله  در حوزه نوروساینس 
. همچنین  ۱۹ و در استنادات ۲۷ است 
تعداد  نظر  از  منطقه  در  کشور  جایگاه 
است. دوم  استنادات  در  و  اول  مقاالت 

آخوندزاده تصریح کرد: دانشگاه ها باید به 
ارائه مقاالت با کیفیت توجه داشته باشند 
که این موضوع خود سبب خودکفایی در 

بخش های مختلف می شود.

رتبه اول ایران در منطقه در تولید مقاالت 
علوم اعصاب

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  
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معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با تأکید بر 
اینکه پژوهش ها باید مسئله محور و مبتنی بر حل 
مسئله باشند، گفت: پژوهش های مرتبط با بحث 

فضایی می توانند منشأ تحول در کشور باشند.
تخصصی  نشست  پنجمین  در  هاشمی  ستار 
دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران 
با بیان اینکه پژوهش، سنگ زیربنای توسعه تمام 
صنایع است و نباید به عنوان هزینه به آن نگاه 
کرد، گفت: موضوع مهمی که در کشور مورد توجه 
است این است که پژوهش باید مسئله محور و نه 
پژوهش  اکنون  افزود: هم  باشد.وی  عرضه محور 
های ما در کشور براساس یک نیاز واقعی طراحی 
نمی شوند و مبتنی بر حل مسئله نیستند. این 
ایران  فضایی  پژوهشگاه  در  که  است  حالی  در 
با نگاه بر حل  شاهد پژوهش های مسئله محور 
مسئله هستیم و به همین دلیل پروژه های خوب 
و اثرگذاری در این پژوهشگاه شکل گرفته است.

پژوهشی  مراکز  بزرگترین  اینکه  بیان  با  هاشمی 
و  مانند گوگل  بزرگ  دنیا در کنار کمپانی های 
پژوهشی  مراکز  گفت:  اند،  گرفته  شکل  آمازون 
زمانی می توانند تأثیر گذار باشند که مبتنی بر 
اشاره  با  گیرند.وی  کنار صنعت شکل  در  و  نیاز 
به پیشرفت های بخش فضایی کشور گفت: بدون 
تردید دانشگاه های ما می توانند در بحث پژوهش 
داشته  موثری  نقش  فضایی  پژوهشگاه  کنار  در 
باشند و هم اکنون شاهدیم بسیاری از پروژه های 
های  دانشگاه  با  نزدیک  تعامل  با  کشور  فضایی 

سراسر کشور شکل گرفته است.
پژوهش  ارتباطات  وزیر  فناوری  و  نوآوری  معاون 
را منشأ تحول عنوان و تأکید کرد: آنچه که امروز 
جز  کارکردی  شود  می  نامیده  دیجیتال  اقتصاد 
می  آن  مصادیق  از  است.  نداشته  پژوهش  بحث 
از  استفاده  با  گفتار  شناخت  و  پردازش  به  توان 

پژوهش های زبان شناختی اشاره کرد.
پیش،  دهه  یک  از  کمتر  اشت:  اظهار  هاشمی 
تمامی تالش این بود که شناخت گفتار با دقتی 
حدود۷۰ درصد و با زیرساخت های سخت افزار و 
نرم افزاری محقق شود اما امروز شاهد هستیم که 
تشخیص صدا بدون بسته محاسباتی روی گوشی 
های موبایل محقق شده است. این موضوع نشان 
می دهد که مفاهیمی که تاکنون قابل باور نبودند 
به صورت عینی امروزه با اپلیکیشن های موبایل 
در اختیار همگان قرار گرفته و زندگی بشر را متأثر 
از خود کرده است.وی به موضوع ارتباط کامپیوتر 
و مغز با استفاده از سنسورها و الکتروها اشاره و 
تصریح کرد: از طریق این کارکردها می توان آنچه 
در مغز می گذرد را تبدیل به سیگنال هایی کرد 
که برای به حرکت درآوردن اعضای بدن موثر واقع 
می شوند و می توانند به افراد دارای معلولیت که 
امکان توانایی حرکتی ندارند، برای ارتقاء کیفیت 
زندگی کمک کنند. این موضوعات نشان می دهد 
و  بوده  بشر  زندگی  در  تحول  منشأ  پژوهش  که 
حوزه فضا نیز می تواند در این تحوالت، مفید واقع 

شود.

پژوهش های فضایی منشاء تحول 
در زندگی

 دانش و
فناوری

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

عکس نوشت

وزیر بهداشت؛سالمت

مرحله  وارد  امروز  گفت:  بهداشت  وزیر 
جدیدی از چالش ها و مشکالت نظام سالمت 
شده ایم، چرا که بیماری های غیرواگیر نباید 

ما را از بیماری های واگیردار غافل کند.
روز  بزرگداشت  مراسم  در  نمکی،  سعید 
اظهار  سالمت،  همگانی  پوشش  جهانی 
اهداف  به  رسیدن  نخست  گام  در  ما  کرد: 
بودیم،  برای خود ترسیم کرده  مقدسی که 
از استقرار PHC توانستیم بهره های زیادی 
را ببریم. به تمام عزیزانی که در گشودن این 
به  انقالب،  بعداز  راه در سنگالخ سال های 
نظام سالمت کشور کمک کردند، درود می 

فرستم.
 UHC وی افزود: همواره تاکید کرده ام که
این  و  کند  عبور   PHC مسیر  از  باید 
وزرای  تمام  با  همواره  که  است  موضوعی 
مطرح  توسعه  درحال  کشورهای  بهداشت 
کرده ام، برای پوشش جامع سالمت، حتما 
مستقر  بهداشتی  اولیه  های  مراقبت  باید 
شده باشد و کشورهایی که هنوز در استقرار 
در  اند،  برنداشته  کاملی  های  گام   PHC
UHC دچار مشکل خواهند شد  استقرار  
که امیدواریم بتوانند این راه ها را طی کنند.

 ،PHC استقرار  در  ما  کرد:  تصریح  نمکی 
توانستیم در کاهش مرگ و میر گروه های 
واکسیناسیون  پوشش  افزایش  پذیر،  آسیب 
نظام سالمت،  های  زیرساخت  توسعه  در  و 
گام های موثری را برداریم و در کشورهای 
شرق مدیترانه به عنوان کشوری مطرح در 
قضاوت  مورد  المللی،  بین  های  کارشناسی 

قرار گیریم.
تحول  بهداشت خاطرنشان کرد: طرح  وزیر 
نظام سالمت به عنوان یکی از اولویت های 
اصلی دولت دکتر روحانی، بازهم توانست ما را 
در گام های بعدی در استقرار پوشش همگانی 
سالمت نزدیک تر کند. توسعه زیرساخت ها 
کادر  و  پزشک  ماندگاری  محروم،  نقاط  در 
پزشکی در نقاط کمتر برخوردار و رسیدگی 
از همه  و  العالج  بیماران خاص و صعب  به 
بیماران  جیب  از  پرداختی  کاهش  مهمتر، 
دوش  از  کمرشکن  های  هزینه  کاهش  و 

سراسر  در  بیماران 
گام  جمله  از  کشور، 
که  بود  مهمی  های 
بستر  در  توانستیم 
سالمت  تحول  طرح 

برداریم.
امروز  افزود:  نمکی 
وارد مرحله جدیدی از 
چالش ها و مشکالت 
شده  سالمت  نظام 
بیماری  که  چرا  ایم، 
نباید  غیرواگیر  های 
بیماری  از  را  ما 
کند.  غافل  واگیردار 
همین  مثال،  برای 
بیماری آنفلوانزا برای 
کشور  سالمت  نظام 
را  زیادی  مشکالت 
می  ایجاد  داشت 
خوشبختانه  و  کرد 

از  را  ما  توانست   PHC ابزار  وجود  قابلیت 
این گذار پر خطر عبور داده و مرگ و میری 
که طبق پیش بینی کارشناسان باید بیشتر 
می بود را کاهش دهد. همین نظام مراقبت 
های اولیه بهداشتی بود که توانست ما را در 
بهورز،  حضور  با  امسال،  بهار  های  سیالب 
کادر پرستاری و پزشکی ادغام یافته در نظام 
شبکه بهداشتی و درمانی کشور، از گرفتاری 

های بیشتر و عوارض بیشتر، نجات دهد.
در  ما  گرفتاری  همزمانی  داد:  ادامه  وی 
بیماری های واگیردار در کنار بیماری های 
غیرواگیر، می طلبد که برنامه مفصلی را برای 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  کمک  با  آینده 

طراحی کنیم.
ایام  ترین  سخت  در  ما  کرد:  بیان  نمکی 
اقتصادی کشور، حدود ۱۰۰۰ پروژه را برای 
دسترسی بیشتر مردم به خدمات بهداشتی و 
درمانی با اولویت نقاط کمتر برخوردار کشور، 
آماده می کنیم و به نتیجه رساندن این پروژه 
می  محسوب  بزرگی  کار  ها،  تحریم  اوج  در 
شود. به هرحال، همکاران ما باید در دانشگاه 

حفظ  جویی،  صرفه  در  پرشکی  علوم  های 
منابع، استفاده بهینه از منابع، افزایش کیفیت 
نسبت به کمیت و اولویت بخشیدن پیشگیری 
بر درمان و درمان سرپایی بر بستری، اهتمام 

جدی داشته باشند.
وی عنوان کرد: همکارانمان در سازمان های 
بین المللی در گشودن راه هایی که مردم در 
حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و لوازم مصرفی 
تالش  در  سخت  نشوند،  مشکل  دچار  شان 
هستند، علیرغم اینکه امریکا به دروغ ادعا می 
کند که دارو و تجهیزات پزشکی جزو تحریم 
ها نیست، ما با مشقت و پیچیدگی های بسیار 
این اقالم را تهیه می کنیم. همکاری سازمان 
های بین المللی با ما در شکستن حلقه های 
محاصره اقتصادی و تامین داروها و تجهیزات 
پزشکی از منابع مطمئن و اصلی، بسیار مهم 

و کمک کننده خواهد بود.
که  است  این  توجه  قابل  نکته  گفت:  نمکی 
برای رسیدن به پوشش همگانی سالمت، در 
وهله اول، نیازمند مشارکت قوی بین بخشی 
بعدی، مشارکت مردمی هستیم.  و در وهله 

اگر روزی می توانستیم پوشش واکسیناسیون 
را در گروه  یا مرگ و میر  افزایش دهیم،  را 
های آسیب پذیر کاهش دهیم، برای این بود 
برای  بود،  ما  اختیار  در  ها  فعالیت  اکثر  که 
مثال، واکسن وارد می کردیم و زنجیره سرد 
انجام می دادیم،  را  تلقیح  و  را رعایت کرده 
اما امروز برای کاهش سرطان و بیماری های 
حداقل  بهداشت  وزارت  در  عروقی،  قلبی 
بالیای  و  خطرها  کاهش  در  را  تاثیرگذاری 
نیازمند  لذا  داریم؛  مشکالت  این  از  حاصل 

مشارکت بین بخشی و مردم هستیم.
وزیر بهداشت با اشاره به طرح »هرخانه، یک 
عنوان  به  طرح  این  گفت:  سالمت«،  پایگاه 
اصلی ترین تدبیر برای جلب مشارکت مردم 
در نظام سالمت است. این طرح در سه استان 
آغاز شده و استان های دیگر نیز به آن می 
ظرفیت  از  استفاده  با  امیدواریم  و  پیوندند 
سفیر  میلیون   ۲۰ حدود  بزرگ،  طرح  این 
سالمت را در دل خانواده ها تربیت کنیم و 
سطح خدمتگزاری را از خانه بهداشت و مرکز 
بهداشتی و درمانی به داخل خانواده ها ببریم.

چرب  اسیدهای  دریافتند  محققان 
با  ماهی  روغن  در  موجود  اُمگا۳ 
های  مولکول  برخی  میزان  افزایش 
کاهش  موجب  خون  ضدالتهابی 

التهاب می شوند.
به  خود  اخیر  مطالعه  در  محققان   
خواص کاهش دهنده التهاب از طریق 

مکمل های روغن ماهی پی بردند.
SPMها  ضدالتهابی،  مولکول های 

 specialized(
p r o -
 r e s o l v i n g
 )mediators
می شوند  نامیده 
ای  قوی  تأثیر  و 
سلول های  بر 
دارند  سفیدخون 
همچنین  و 
عروق  التهاب 
کنترل  را  خونی 

می کنند.
طریق  از  بدن  که  می دانند  محققان 
از  ضروری،  چرب  اسیدهای  تجزیه 
جمله برخی از اسیدهای چرب اُمگا 
SPM ،۳ها را تولید می کند. با این 
و  مکمل ها  مصرف  بین  رابطه  حال 
در  جریان  حال  در  SPMها  میزان 

خون هنوز نامشخص است.
مری  کوئین  دانشگاه  تحقیق  تیم 
لندن در این مطالعه، با بررسی تأثیر 

مکمل روغن ماهی غنی شده بر روی 
۲۲ فرد سالم در رده سنی ۱۹ تا ۳۷ 

سال به ارزیابی این رابطه پرداختند.
طول  در  مطالعه،  این  در  محققان 
 ۵ کنندگان  شرکت  به  ساعت،   ۲۴
دادند؛ شروع  ماهی  روغن  مکمل  بار 
مطالعه، ۲، ۴، ۶ و ۲۴ ساعت بعد از 

دریافت اولین دوز مکل روغن ماهی.
مکمل  مصرف  دریافتند  محققان 
میزان  افزایش  موجب  ماهی  روغن 
SPMهای خون می شود. نتایج نشان 
داد »زمان و دوز مصرف« در افزایش 

میزان SPMها در خون تأثیر دارد.
کرد  مشخص  همچنین  آزمایش 
مصرف این مکمل ها منجر به افزایش 
علیه  ایمنی  سلول های  حمالت 
سلولی  فعالیت  کاهش  و  باکتری ها 

عامل لختگی خون می شود.
سیستم  دفاعی  واکنش  یک  التهاب 
ایمنی است که برای سالمت ضروری 

است. 

تاثیر روغن ماهی در کاهش التهاب نوشتار

بهداشت و درمان  عضو کمیسیون 
ملت  وکالی  تالش  از  مجلس، 
بودجه  در  ردیفی  ایجاد  برای 
شرکت های  ایجاد  جهت   ۹۹ سال 
تجهیزات  برای  شناسنامه دار 

پزشکی خبر داد.
انتشار  خصوص  در  بنیادی،  بهروز 
سه  ورود  اینکه  بر  مبنی  اخباری 
نشان  تقلبی  ایمپلنت  میلیارد 
می دهد که وزارت بهداشت نظارتی 
بر وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی 
ندارد،  مطب ها  و  خصوصی  بخش 
به  بخش  این  در  مشکل  گفت: 
نبود نظارت منسجم بر نحوه توزیع 
و  برمی گردد  پزشکی  تجهیزات 
تقویت  برای  باید  بهداشت  وزارت 
نظارت ها در بخش توزیع تجهیزات 

پزشکی تدبیری بیندیشد
این  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
قطع  طور  به  تقلبی  ایمپلنت های 
شده  کشور  وارد  قاچاق  به صورت 

همین  به  اند، 
دلیل پیشنهاد 
د  می شو
ن  همچو
ی  کت ها شر
برای  دارویی 
این بخش نیز 
ی  کت ها شر
معتبر  پخش 
ر  ا مه د سنا شنا

جهت توزیع تجهیزات پزشکی در 
سطح کشور ایجاد شوند.

اگر  کرد:  خاطرنشان  بنیادی 
بتوانیم شرکت های توزیع تجهیزات 
در  را شناسنامه دار کنیم،  پزشکی 
مشکالت  قبیل  این  که  صورتی 
به  می توان  راحتی  به  شود  ایجاد 
سرنخ دست پیدا کرده و خاطیان 
اینکه  ضمن  کرد،  شناسایی  را 
از  می توان  شرایط  این  در  تنها 
تنها  تا  خواست  پزشک  همکاران 

از این شرکت ها به خرید تجهیزات 
آنها گوشزد  به  و  بپردازند  پزشکی 
شرکت های  از  چنانچه  که  کرد 
تجهیزات  خرید  به  اقدام  دیگری 
را  آن  عواقب  باید  کردند  پزشکی 
الزم  کرد:  تاکید  بپذیرند.وی  نیز 
این  در  بهداشت،  وزارت  است 
که  چرا  بیاندیشد،  تدبیری  مورد 
تجهیزات  توزیع  شرکت های  اگر 
نشوند،  شناسنامه دار  پزشکی 
قبیل  این  بروز  شاهد  همچنان 

مشکالت خواهیم بود.

شناسنامه دار شدن شرکت های توزیع 
تجهیزات پزشکی

نوشتار

دیدگاه دو عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

نظام سالمت وارد مرحله جدیدی از چالش ها شده است
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