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مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
سپاه  کل  فرمانده  به  نامه ای  طی 
گفت:  اسامی  انقاب  پاسداران 
اراده ای  و  قوی  انگیزه  با  سپاه 
سردار  اندیشه های  پوالدین 

سلیمانی را به پیش ببرد.
باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر   
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
حسین  سرلشکر  به  نامه ای  طی 
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران 
راه  ادامه  اسامی، خواستار  انقاب 
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی 

شد.
متن نامه رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح به این شرح است:
شهادت مظلومانه سپهبد حاج قاسم 
صدیق  و  مخلص  سرباز  سلیمانی 
حضرت  جهان  مسلمین  امر  ولی 
آیت اهلل العظمی امام خمینی عزیز 

)مدظله العالی( برگ زرین دیگری 
درخشان  سراسر  کارنامه  بر  شد 
انقاب  پاسداران  سپاه  نورانی  و 
اسامی که خون پاک و مقدسش 
آزادیخواهی  و  مجاهدت ها  راه  در 
ملت مظلوم و ستم دیده کشورهای 

منطقه تقدیم اسام شد.
به  را  بزرگ  ضایعه  این  اینجانب 
پاسداران  جامعه  آحاد  و  جنابعالی 
انقاب اسامی و تمامی همرزمان 
و  تبریک  سرافراز  شهید  این 
همه  به  و  نموده  عرض  تسلیت 
همرزمان و رهروان حق و حقیقت 
و منادیان ظلم ستیزی و پرچم داران 
که  می دهیم  نوید  آزادیخواهی 
پاسداران  سپاه  در  والیت  سربازان 
نخواهند  هیچگاه  اسامی  انقاب 
گذاشت پرچم غیرت و عزتی را که 
این شهید واالمقام در اقصی نقاط 

کشورهای منطقه برافراشته است بر 
زمین بیفتد.

بی شک راه و رسالت خطیر شهید 
که  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
و  آزادی  مکتب  یافته  پرورش 
اربابش  و  عاشورا  عزت خواهی 
بود،  اباعبداهلل الحسین )ع(  حضرت 
سربازان  و  ملت  فرزندان  دست  به 
تا  پاسداران  سپاه  در  امر  ولی 
و  مقصود  منزل  سر  به  رسیدن 

رهایی و نجات ملت ستمدیده و در 
بند اربابان و مزدوران نظام سلطه و 
استکبار جهانی ادامه خواهد یافت.

جان برکفان  همه  و  جنابعالی  از 
نیروی  آن  در  نستوه  و  ایثارگر 
انگیزه ای  با  می خواهم  والیی 
قوی تر و اراده ای پوالدین و صابتی 
شهید  آن  اندیشه های  سلیمانی وار 
انقاب  آرمان های  راه  در  را  سعید 

اسامی پیش ببرید.

نامه سرلشکر باقری به فرمانده کل سپاه؛

سپاه با انگیزه ای قوی اندیشه های سردار سلیمانی را به پیش ببرد

رزمایش بزرگ نیروی دریایی جمهوری اسامی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس 
هند بازتاب گسترده ای در رسانه های عرب زبان داشته است.

چند روز گذشته رزمایش بزرگ نیروی دریایی جمهوری اسامی ایران، روسیه و چین 
و سخنگوی  ارتش  دریایی  نیروی  عملیات  معاون  شد.  آغاز  هند  اقیانوس  شمال  در 
رزمایش ایران، روسیه و چین در این خصوص گفت: منطقه شمال اقیانوس هند، منطقه 
بسیار با امنیتی است که این امنیت پایدار با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسامی 

ایران و دو نیروی دریایی ارتش و سپاه در دریا برقرار شده است.
رزمایش بزرگ نیروی دریایی جمهوری اسامی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس 
هند بازتاب گسترده ای در رسانه های عرب زبان داشته است که به بخشی از آنها اشاره 

می شود؛
روزنامه عرب زبان »رأی الیوم« چاپ لندن با انتشار مطلبی به بررسی ابعاد مختلف 
رزمایش سه جانبه ایران، چین و روسیه پرداخت و آن را مهم توصیف کرد. این روزنامه 
در مطلب خود آورده است: »رزمایش سه جانبه ایران، روسیه و چین حامل پیامی مهم 
به ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی است که در ماه گذشته ایجاد دو ائتاف 

دریایی متشکل از عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی را اعام کردند«.
این روزنامه چاپ لندن در مطلب خود همچنین آورده است: »رزمایش مذکور دارای 
ابعاد روانی نیز هست چراکه می تواند فشار تحمیلی به ایران از سوی ایاالت متحده 
آمریکا را حداقل از بُعد روانی بکاهد«. رأی الیوم در مطلب خود در خصوص رزمایش سه 
جانبه یادشده همچنین تأکید می کند: »این رزمایش نشان می دهد که ایران در جهان 
منزوی نیست و دوستانی استراتژیک در وزن دو ابرقدرت، یعنی چین و روسیه، دارد«.

رأی الیوم در ادامه افزوده است »منطقه خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز دیگر همچون 
یک قرن پیش در انحصار آن نیست. ایران از صنایع نظامی پیشرفته برخوردار است 
درحالی که کشورهای عربی سرمایه های هنگفت خود را در مسیر سرسپردگی به آمریکا 

و غرب هزینه می کنند«.
این درحالی است که روزنامه »األهرام« مصر نیز به پوشش مانور سه جانبه ایران، چین 
و روسیه پرداخته است. این روزنامه عرب زبان ضمن بزرگ توصیف کردن رزمایش 
مذکور، در مطلبی اعام کرده است: »این اولین مانور مشترک دریای میان ایران، روسیه 
و چین به شمار می رود«. درهمین حال، رسانه های مصری دیگر نظیر »الجمهوریه« 
و »الشروق« مواضعی مشابه روزنامه األهرام را در قبال رزمایش مشترک ایران، روسیه 

و چین اتخاذ کردند.
در همین حال، روزنامه »الرایه« قطر نیز جزو رسانه هایی است که به پوشش رزمایش 
مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند و دریای عمان پرداخته است. این روزنامه 
است  »قرار  است:  کرده  اعام  مذکور  رزمایش  کردن  توصیف  اهمیت«  »حائز  ضمن 

رزمایش میان ایران، چین و روسیه ۴ روز به طول انجامد«.
از سوی دیگر، شبکه »الجزیره« نیز با انتشار مطلبی در خصوص رزمایش مشترک ایران، 
روسیه و چین، اعام کرد: »این رزمایش در منطقه بسیار مهمی برگزار می شود، چراکه 
اقیانوس هند، سومین اقیانوس بزرگ در جهان به شمار می رود که کشورهای بسیار 

مهمی ُمشرف بر آن هستند«.
درهمین حال، »سی ان ان عربی« نیز مطلبی را در خصوص رزمایش فوق منتشر کرده 
است. این شبکه عرب زبان در مطلب خود در خصوص رزمایش مشترک ایران، روسیه 
و چین تأکید کرده است: »رزمایش ایران، روسیه و چین در منطقه مهمی به نام دریای 
عمان برگزار می شود؛ منطقه ای که از لحاظ اقتصادی نمی توان آن را نادیده گرفت«.

سی ان ان عربی در ادامه گزارش خود در این خصوص تأکید کرده است: »رزمایش سه 
جانبه ایران، روسیه و چین درحالی برگزار می شود که تنش ها میان ایران و آمریکا 

بیش از پیش افزایش یافته است«.

بازتاب وسیع رزمایش ایران، روسیه و چین 
در رسانه های عربی

در  توسعه  و  تحقیق  مراکز  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  جانشین 
سازمان های مختلف وزارت دفاع در حال طراحی و تولید تمامی تجهیزات و شناورهای 

مورد نیاز نیروهای مسلح و صنعت دریایی است.
 سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در حاشیه بازدید 
از بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی که در محل نمایشگاه جزیر 
قشم برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تبریک والدت حضرت زینب )س(،گفت: در این 
نمایشگاه دستاوردهای بزرگ و بومی صنعت دریایی وزارت دفاع و سایر سازمان ها ارائه 

شده، که خود گویای پیشرفت و شکوفایی صنعت دریایی کشور است.
وی با اشاره به ارتباط نزدیک و همکاری وزارت دفاع با دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان، افزود: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۹۳ دانشگاه و بیش از ۶۰۰ 
شرکت دانش بنیان در جهت تحقیق و توسعه پایدار همکاری و تعامل دارد و ما معتقدیم 
که همان گونه که تا به امروز با اتکا به توان داخل توانسته ایم به رشد و شکوفایی برسیم، 
با تاش و همکاری بیشتر با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نیز می توانیم 
به توسعه پایدار دست یابیم.جانشین وزیر دفاع تاکید کرد: سازمان صنایع دریایی وزارت 
دفاع از جمله مجموعه هایی است که دفاتر توسعه و مراکز آینده پژوهی را توسعه داده و 
ما مفتخریم که امروز به مردم شریف ایران این خبر خوش را بدهیم که تمامی تولیدات 
مجموعه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع حاصل تاش و کوشش و پشتکار کارکنان، 

دانشمندان و جوانان غیور و آینده دار میهن اسامی است.

شناورهای جدید در وزارت دفاع تولید می شود

تولیت آستان قدس رضوی با تبریک و تسلیت شهادت سردار قاسم سلیمانی 
به محضر حضرت ولی عصر)عج( و رهبرمعظم انقاب اسامی گفت: استکبار 
امن  او  برای  نقطه  باشد و هیچ  انتقام سخت جریان مقاومت  جهانی منتظر 
مردم  اعتراضی  حاشیه خروش  در  مروی  احمد  االسام  بود. حجت  نخواهد 
انقابی مشهد در محکومیت اقدام تروریستی آمریکا در شهادت سردار سپهبد 
تمثال  قاسم سلیماني  در جمع خبرنگاران گفت: حاج  قاسم سلیمانی  حاج 
حقیقي مقاومت و جهاد در راه خدا بود و یاد و خاطره رشادت هایش هرگز 

فراموش نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دشمن فکر می کند با این اعمال ددمنشانه و آدم کشی ها می 
تواند جریان باطل خودش را ادامه دهد، تاکید کرد: تجربه تاریخی به ما نشان 
داده که خون انسان های پاک موجب تنومند تر شدن شجره طبیه مقاومت و 

جریان حق در سراسر عالم خواهد شد.
حجت االسام مروی با اشاره به اینکه استکبار جهانی باید منتظر انتقام سخت 
جریان مقاومت باشد، اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی تنها متعلق به ایران 
نبود، بلکه متعلق به جریان مقاومت، آزادگی و جبهه ضد استکباری در سراسر 
نابودی و اضمحال استکبار جهانی  اثر خودش را  عالم بود، این خون قطعا 

خواهد گذاشت و هیچ نقطه ای برای او) آمریکا( امن نخواهد بود.

تولیت آستان قدس رضوی:

استکبار منتظر انتقام سخت جریان مقاومت باشد، 
هیچ نقطه امنی نخواهد داشت

معاون اول رئیس جمهور گفت: برادر 
بسیار عزیز سردار شهید سلیمانی 
همواره برای مبارزه با تروریسم در 
و  حیاتی  نقشی  و  بود  مقدم  صف 
امنیت  و  ثبات  برای  تعیین کننده 

کشور و کل منطقه ایفا می کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار 
که شب گذشته برگزار شد بر لزوم 
و  دقیق  نظارت  و  میدانی  حضور 
مستمر بر وضعیت بازار تاکید کرد 
و گفت: در شرایطی که مردم بدلیل 
تحت  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
دستگاه  های  تاش  فشار هستند، 
از  کاستن  برای  مسئول  های 
مشکات مردم در پیشگاه خداوند 

ماندگار است.
مورد  منابع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است  فراهم  کاال  تامین  برای  نیاز 
به  نیز  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  و 
وفور در بازار وجود دارد، از سازمان 

تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
و  تعزیرات  سازمان  کنندگان، 
نظارتی خواست  سایر دستگاه های 
اجازه  بازار،  وضعیت  بر  اشراف  با 
به  را  از شرایط موجود  سواستفاده 

سودجویان ندهند.
معاون اول  رئیس جمهور  با اشاره 
به گزارش های ارائه شده در جلسه 
در خصوص کنترل قیمت صد قلم 
کاالی مورد نیاز مردم و وجود ثبات 
اظهار داشت:  اقام،  این  در قیمت 
خوشبختانه گزارش ها حاکی از این 
است که با برنامه ریزی و پیگیری 
و  بازار  تنظیم  ستاد  مجدانه  های 
پای کار آمدن اتحادیه ها، اصناف و 
تشکل های بخش خصوصی، شاهد 
الزم  که  هستیم  بازار  نسبی  ثبات 
داشته  استمرار  روند  همین  است 

باشد.
نظارت  بر  عاوه  افزود:  جهانگیری 
کاالی  قلم  صد  قیمت  بر  مستمر 

بر  نظارت  باید  مردم،  نیاز  مورد 
سایر اقام و خدمات ضروری مورد 
خدمات  و  دارو  ویژه  به  مردم  نیاز 
بهداشتی و درمانی به طور مستمر 
در  نتواند  کسی  تا  پذیرد  صورت 
شرایط سخت کنونی با سوءاستفاده 

به دنبال سودجویی باشد.
دولت  خوب  اقدامات  از  یکی  وی 
تامین  را  اخیر  سال های  طی 
کاالهای مورد نیاز مردم برای شب 
عید و ایام پایانی سال عنوان کرد 
وزارتخانه های  است  و گفت: الزم 
معدن  صنعت،  و  کشاورزی  جهاد 
برنامه  اکنون  هم  از  تجارت  و 
وفور  به  تامین  برای  ریزی جامعی 
کاالهای مورد نیاز مردم برای شب 
مردم دغدغه  تا  باشند  داشته  عید 
نداشته  سال  پایانی  ایام  برای  ای 

باشند.
معاون اول  رئیس جمهور همچنین 
سردار  شهادت  جلسه  ابتدای  در 

را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
ضایعه ای تلخ و بزرگ برای کشور 
بسیار  برادر  افزود:  و  کرد  توصیف 
عزیز سردار سلیمانی همواره برای 
مقدم  صف  در  تروریسم  با  مبارزه 
بود و نقشی حیاتی و تعیین کننده 
کل  و  کشور  امنیت  و  ثبات  برای 

منطقه ایفا می کرد.
با ذکر خاطراتی درباره  جهانگیری 
سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید 
با   ۵۶ سال  از  کرد:  خاطرنشان 
سابقه  سلیمانی  سپهبد  شهید 
دوستی داشتم و با توجه به اینکه 
بر  عاوه  اسام  رشید  سردار  این 
ارزشمندی  تجارب  و  توانمندی 
که در حوزه دفاعی و امنیتی از آن 
امنیت  در خدمت  و  بود  برخوردار 
کشور به کار می گرفت، از نزدیک 
رهبری  معظم  مقام  به  افراد  ترین 
حل  در  موثری  نقش  و  بود  نیز 

مسائل داخلی نیز ایفا می کرد.

»سردار سلیمانی« نقش حیاتی در امنیت کشور و کل منطقه داشت



سیاسی
خبر

الریجانی در صحن مجلس: 
آمریکایی ها باید از منطقه فرار کنند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: به آمریکایی ها توصیه می کنیم که 
بهتر است قبل از هر چیز کالهتان را بردارید و از منطقه فرار کنید.

علی الریجانی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به شهادت سردار قاسم سلیمانی، اظهار داشت: این 

حادثه یکباره شرایط منطقه و جهان را تغییر داد.
وی ادامه داد: شهادت سردار بزرگ مقاومت، مجاهد نستوه حاج قاسم 
سلیمانی و همراهانش، ملت ایران را به سوگ نشاند و این شهید بزرگوار 
۴۰ سال در راه انقالب اسالمی و امنیت ملت ایران، یکسره در مجاهدت 
بود و از ابتدای جوانی در دفاع مقدس حضور فعالی داشت و از فرماندهان 

شجاعی بود که در اکثر عملیات مهم کشور نقش پیشرو داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: پس از آن، سردار سلیمانی در دفاع 
از امنیت منطقه، بدیلی نداشت و همگان رشادت های این سرباز والیت را 

در سرکوب تروریست های داعش مشاهده کردند.
الریجانی بیان کرد: سردار سلیمانی چه در عراق و چه در سوریه بنا بر 
درخواست دولت های این کشورها به کمک مردم آن کشورها شتافت و با 
طراحی های دقیق، شّر تروریست ها را از سِر مردم منطقه زدود و سلیمانی 
مرد بزرگی در تاریخ ایران و منطقه است و به همین دلیل شهادت او به 

ملت های منطقه شوک عجیبی وارد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در مبارزات ملت عراق با داعش، 
مجاهد گرانقدر شهید حاج ابومهدی المهندس نیز حضوری فعال داشت. 
قدردانی ملت عراق در تشییع باشکوه این دو مجاهد ضدتروریست های 

وحشی نشان دهنده نقش آنان در امنیت منطقه است.
الریجانی خطاب به ترامپ اظهارداشت: آقای ترامپ شما جنایتی بزرگ 
مرتکب شدید. نام شما را در تاریخ ایران هم ردیف جنایت کودتای ۲۸ 
ایران  مسافربری  هواپیمای  سرنگونی  در  آمریکا  دیگر  جنایت  و  مرداد 

ثبت می کنند.
اقدام  با دستپاچگی اعالم کردند ما  ادامه داد: مسئوالن آمریکایی  وی 
استفاده  جنگل  قانون  پوشش  از  اینکه  برای  دادیم  انجام  پیشدستانه 
نمایند. جدای از اینکه این قانون من درآوردی چیزی جز قانون جنگل 
نیست. در همین متن خالف واقع گفته اند، چه اقدامی پیش رو بود که 
شما دست به اقدام پیشدستانه زدید؟ مسئوالن آمریکایی گفته اند سردار 
سلیمانی می خواست در سوریه، لبنان و عراق علیه نیروهای آمریکایی 

اقداماتی انجام دهد. این ادعا یک دروغ بیش نیست.
الریجانی تصریح کرد: مردم آمریکا و مجلس نمایندگان این کشور بدانند 
ادعای رئیس جمهور آمریکا دروغگویی برای کش دادن به یک جنایت 
جنگی و تروریستی است و قصد فریب دارند. اگر اسنادی دارند، علنی 

کنند.
وی ادامه داد: اینکه در یک فرودگاه بین المللی در یک کشور، نیروهای 
و یک  ایرانی  عالیرتبه  هواپیما یک مسئول  و  کوپتر  با هلی  آمریکایی 
قواعد  از  هیچیک  با  برسانند،  شهادت  به  را  عراقی  عالیرتبه  مسئول 
یک  آمریکا  رئیس جمهور  وحشیانه  اقدام  نیست.  سازگار  بین المللی 
نهایت بی  تروریستی جنگی محسوب می شود که در دِل آن  عملیات 
حرمتی به ملت عراق نهفته است که بدون هیچ مجوزی شبانه و دزدانه 

این اقدام را انجام دادند.
الریجانی اظهارداشت: آقای ترامپ با وحشت زدگی اعالم کرد ملت ایران 
و عراق پس از این اقدام جشن و سرور راه انداخته اند. همین سخن آنان 

نشان می دهد چقدر از واقعیت های منطقه دور هستند.
وی گفت: آقای ترامپ وزیر خارجه بی ادب شما با اطالعات غلطی که 
به شما داده است، شما را در این باتالق بی سرانجام انداخته است. الاقل 
واکنش ملت عراق و ایران را در برابر عمل جنایتکارانه خود ببینید و 

بفهمید چقدر بیراهه رفته اید.
الریجانی با تأکید بر اینکه ملت ایران شما را نمی بخشد، گفت: سزای 
این گستاخی سفاکانه را خواهید چشید و شما مسئول آن هستید. شما 

با این کار امنیت منطقه را به مخاطره انداختید و باید پاسخگو باشید.
اسالمی شهدای  انقالب  راه  در  ایران  ملت  اظهارداشت:  مجلس  رئیس 
گرانقدری تقدیم کرده است و اتفاقاً در همه این جنایت ها به نحو مستقیم 
یا غیرمستقیم آمریکا دست داشته است. چه در دفاع مقدس که صدام را 
تحریک به جنگ کردید و او را مورد حمایت قرار دادید و چه حمایت از 
تروریست های ضدانقالب که بزرگان کشور را ترور کردند و آخرین آن این 
جنایت بود که سردار مجاهد حاج قاسم و یارانش را به شهادت رساندید.

آقای ترامپ! ملت ایران را تهدید نکنید
وی افزود: بدانید این ماجراجویی نتایج دردآوری برای شما خواهد داشت. 
آقای ترامپ! ملت ایران را تهدید نکنید. شما دولتی هستید که با ذلت 
تمام مقابل یک گروه که روزی آن را تروریست می دانستید و از طالبان 
به عنوان تروریست یاد می کردید، اما امروز از طالبان درخواست امان 
می کنید تا کالهتان را بردارید و فرار کنید و آنها هستند که به شما فرمان 
می دهند. شما امروز در مقابل ایران در باتالقی گرفتار شده اید که چندین 
برابر قاره اروپا است. شما به خاطر نادانی خود جان آمریکایی ها را در این 

منطقه بسیار وسیع به خطر انداخته اید.
الریجانی به آمریکا توصیه کرد بهتر است قبل از هر چیز کالهتان را 

بردارید و از منطقه فرار کنید.
سرباز  شهادت  ملت  آحاد  و  ملت  نمایندگان  به  گفت:  مجلس  رئیس 
شهید  ابومهدی،  حاج  شهید  سلیمانی،  قاسم  حاج  اسالم  باخته  پاک 
پورجعفری، شهید مظفری نیا، شهید طارمی و شهید زمانیان را تبریک 

و تسلیت عرض می کنم.
وی تأکید کرد: هوشیاری ملی در ایران آنقدر چشمگیر بود و هست که 
همه ملت در عزای این عزیزان به صحنه آمده اند و با یک همبستگی ملی 
در مقابل ستم آمریکایی ها ایستادند و یکصدا از مسئوالن پاسخ درخور 

و کوبنده را می طلبند.
الریجانی تأکید کرد: ملت عزیز ایران، همه مسئوالن کشور خادمان شما 
هستند و دستور خاص شما را روی چشم می نهند و همان گونه که رهبر 
معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند، در مقابل کسانی که 

به عزت ملی کشور جسارت کنند، پاسخ کوبنده خواهند داد.
رئیس مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی به ملت عزیز عرض 
تسلیت دارد و در برابر مجاهدت مخلصانه شهید سرافراز حاج قاسم و 
یارانش سِرتعظیم فرو می آورد و با قاطعیت پیگیر مجازات جانیان این 

اقدام وحشیانه خواهد بود.
وی ادامه داد: ملت ایران! همبستگی خود را حفظ کنید که کلید پیروزی 

این ملت در همبستگی و وحدت شماست.

پیامی  صدور  با  انقالب  معظم  رهبر 
قاسم  حاج  سپهبد  سردار  شهادت 
سلیمانی را تسلیت گفتند و تاکید کردند: 
انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است.

اسالم  پرافتخار  سردار  شهادت  پی  در 
حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او 
آقای  جناب  اسالم  بزرگ  مجاهد  بویژه 
انقالب پیامی  المهندس رهبر  ابومهدی 

صادر کردند.
متن این پیام را به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران!

آسمانی  اسالم  پرافتخار  و  بزرگ  سردار 
شهیدان،  طیبه ی  ارواح  دیشب  شد. 
روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش 
مخلصانه  مجاهدت  سال ها  گرفتند. 
با  مبارزه  میدان های  در  شجاعانه  و 
شیاطین و اشرار عالم، و سال ها آرزوی 
سلیمانی  سرانجام  راه خدا،  در  شهادت 
عزیز را به این مقام واال رسانید و خون 
پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر 
به  را  بزرگ  شهادت  این  ریخت.  زمین 
پیشگاه حضرت بقیة اهلل ارواحنافداه و به 
روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران 

تسلیت عرض می کنم.
تربیت شدگان  از  برجسته ای  نمونه ی  او 
او  بود،  خمینی  امام  مکتب  و  اسالم 

همه ی عمر خود را به جهاد در راه خدا 
گذرانید.

در  او  بی وقفه ی  تالش  پاداش  شهادت 
به  او  رفتن  با  بود،  سالیان  این  همه ی 
حول و قوه ی الهی کار او و راه او متوقف 
و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی 
که دست  است  جنایتکارانی  انتظار  در 
پلید خود را به خون او و دیگر شهدای 
حادثه ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی 
و  است  مقاومت  بین المللی  چهره ی 

خونخواه  مقاومت  دلبستگان  همه ی 
همه ی  نیز  و   - دوستان  همه ی  اویند. 
مقاومت  جهاد  خط  بدانند   - دشمنان 
یافت  خواهد  ادامه  مضاعف  انگیزه ی  با 
و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این 
راه مبارک است، فقدان سردار فداکار و 
و  مبارزه  ادامه  ولی  است  تلخ  ما  عزیز 
دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن 

و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.
مقام  عالی  شهید  نام  و  یاد  ایران  ملت 

سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 
اسالم  بزرگ  مجاهد  بویژه  او  همراه 
را  المهندس  ابومهدی  آقای  جناب 
بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز 
می کنم  اعالم  کشور  در  عمومی  عزای 
و  عزیز  فرزندان  و  گرامی  همسر  به  و 
تسلیت  و  تبریک  ایشان  بستگان  دیگر 

می گویم.
سیدعلی خامنه ای
۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

پیام رهبر معظم انقالب در پی شهادت سردار سلیمانی :

انتقام سختی درانتظار جنایتکاران است
خبر

جبهه مقاومت با خون شهید حاج قاسم 
سلیمانی انسجام بیشتری می گیرد

فرمانده کل ارتش گفت: با خون شهید حاج قاسم سلیمانی جبهه 
مقاومت انسجام بیشتری به خود خواهد گرفت.

 سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در گفتگویی 
با شبکه خبر با اشاره به شهادت سرلشگر قاسم سلیمانی اظهار 
کرد: برابر وعده های خداوند، خون شهدا موجب تقویت و بالندگی 
جبهه مقاومت خواهد شد. رژیم تروریستی آمریکا با این اقدام خود 
حقانیت جبهه مقاومت را بیش از پیش در  دنیا ثابت کرد و واقعیت 

چهره خبیث و کریه خود را به جهانیان نشان داد.
وی افزود: جبهه مقاومت قطعا در این راه مستحکم تر، بالنده تر و 
امیدوارتر پیش خواهد رفت و حتما سرنگونی رژیم های تروریست 

و تروریست پرور تسریع خواهد شد.
فرمانده کل ارتش با توجه به ویژگی های شخصیتی سرلشگر قاسم 
سلیمانی گفت: روحیه اخالص و ایثاری که ایشان داشتند و اینکه 
کار را برای خداوند و اعتالی کلمه حق و در راه نورانی والیت انجام 
می دادند، باعث شد قدرت اشراف و تصمیم گیری ایشان بیش از 

دیگران باشد.
موسوی ادامه داد: در سال های اخیر که سردار سلیمانی در جبهه 
ماموریت  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  بر  فرماندهی  با  مقاومت 
اشراف  و  مدیریت  قدرت  عینه  به  می دادند  انجام  را  خودشان 
ایشان را شاهد بودیم و ماحصل این مدیریت را در منطقه و جهان 

مشاهده کردیم.
فرمانده کل ارتش تاکید کرد: در تاریخ معاصری که ما گذراندیم 
وضعیتی ایجاد شده که مردم منطقه از خوی استکباری و ستم 
تنگ  به  آنها  پرورده  تروریست های دست  و  تروریسم  دولت های 
آمده بودند. سردار سلیمانی با آرمان های انقالب و خطی که مقام 
معظم رهبری تعیین کرده بودند توانستند دل های به تنگ آمده 
مردم منطقه از استکبار را دور هم جمع کرده و جبهه حقی را 
در مقابل جبهه باطل سازماندهی کنند که الحمد اهلل در دوران 

حیاتشان تا به امروز موفق بودند.
مقاومت  جبهه  بزرگوار  شهید  این  خون  با  کرد:  خاطرنشان  وی 

انسجام بیشتری به خود خواهد گرفت.

امیر نصیرزاده: سردار سلیمانی اسوه 
والیتمداری و مبارزه با تروریسم بود

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: امروز در سوگ یکی از بزرگترین 
با  مقابله  قهرمان  و  والیتمداری  اسطوره  که  عصرمان  انسان های 

تروریسم بود به سوگ نشسته ایم.
ارتش  هوایی  نیروی  فقید  فرمانده  سالگرد  پنجمین  و  بیست   
امیر سرلشکر  با حضور  و همرزمان شهیدش  شهید منصور ستاری 
سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر شاه صفی جانشین رئیس 
ستاد ارتش، امیر عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر 

الهامی جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد.
امیر نصیر زاده در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: امروز برای 
بزرگداشت شهدا جمع شدیم که هر کدام نماد استقامت و شجاعت 

و ایثار بودند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به شهادت سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در حادثه تروریستی ارتش 
آمریکا در فرودگاه بغداد گفت: شهید سلیمانی با جنایت ظالم ترین، 
مستکبرترین و شقی ترین دولت ها به خیل شهدا پیوست و ما این 

انسان های شجاع و نمونه را از دست داده ایم.
امیر نصیر زاده افزود: ما این انسان های اسوه و عزتمند را از دست 
که  عصرمان  انسان های  بزرگترین  از  یکی  در سوگ  امروز  و  دادیم 
سوگ  به  بود  تروریسم  با  مقابله  قهرمان  و  مداری  والیت  اسطوره 

نشسته ایم.
و  نخبه  هرکدام  که  می داریم  بزرگ  را  شهدایی  یاد  ما  گفت:  وی 
اسوه تمام عیار بودند، هرکدام از این شهدا در عرصه فعالیت خود از 
بهترین ها بودند. شهدا به آرزوی چند ساله خود رسیدند و ما هم باید 

تالش کنیم مسیر و هدف آنها را دنبال کنیم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش خاطر نشان کرد: تک تک این فرماندهان 
پیشرفته  تاکتیک های  مبتکر  ستاری  شهید  بودند؛  نخبه  و  مبدع 
از  یادماندنی  به  و  اساسی  زیرساخت های  بود که  فردی  و  پدافندی 
جمله یک دانشگاه هوایی را از خود به جای گذاشت. شهید یاسینی 
نیز با ۲ هزار و هفتصد و ۵۹ ساعت پرواز جنگی یکی از رکوردداران 
استانداردهای  تمام  از  عبور  با  اردستانی  شهید  و  بود  مقدس  دفاع 
روز پروازی و با رکورد ۷ سورتی پرواز در یک روز و همچنین ۴۰۰ 
مأموریت برون مرزی رکوردی به یاد ماندنی از خود به جای گذاشتند.

امیر نصیر زاده با اشاره شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی خطاب 
به دانشجویان دانشگاه هوایی ستاری اظهار کرد: امروز در سوگ یکی 
از سرداران قهرمان، شجاع و مبتکر و خاری در چشم دشمنان نشسته 
با  و  مهم  در چه مسیر  که  کنند  توجه  ما  دانشجویان  ان شاهلل  ایم؛ 
ارزشی گام گذاشته اند. دانشجویان دانشگاه هوایی باید تالش کنند و 
علم روز را بیاموزند و طوری خودسازی کنند که در آینده جای خالی 
سرداران و امیران نخبه ما را پر کنند و به سلیمانی ها، ستاری ها و 
اردستانی ها و به یکی از مهمترین قهرمانان کشور خود تبدیل شوند.
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وزیر دفاع گفت: آنهایی که به گونه ای 
آمریکا  تروریستی  اقدام  از  تائیدآمیز 
صحبت کردند، در عرصه های مختلف 
را پس  آن  تقاص  منطقه  و  بین الملل 

خواهند داد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و 
بیست  در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
سرلشکر  شهادت  سالگرد  پنجمین  و 
منصور ستاری و همرزمانش که صبح 
و  علوم  دانشگاه  در  )یکشنبه(  امروز 
فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، 
اظهار داشت: این جلسه بسیار سخت و 
سنگین است زیرا به یاد شهدای عزیز 
و گرانقدر است که سخن گفتن از آنها 

بسیار دشوار است.
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
رهبری در خصوص اهمیت یاد شهدا، 
ادامه داد: رهبر معظم انقالب فرمودند؛ 
اندازه  به  شهدا  یاد  نگهداشتن  »زنده 
شهادت ارزش دارد و زنده نگهداشتن 
یاد شهدا و فرهنگ شهادت موضوعی 
راهبردی است و همان کاری را می کند 

که شهدا در جامعه انجام می دهند.«
انقالب،  اینکه  بر  تاکید  با  دفاع  وزیر 
مسیر و زندگی ما الهام گرفته از مسیر 
سیدالشهدا است، خاطر نشان کرد: این 
تنگنا  در  چنان  آن  را  دشمنان  مسیر 
حرکت  یک  شاهد  امروز  که  گذاشته 
هستیم،  آنها  سوی  از  احمقانه  بسیار 
دستور ترور یک فرمانده عالی در یک 
سفر رسمی به کشور همسایه به همراه 
بین  قوانین  در  جایی  اصوالً  میزبان، 
الملل و تاریخ ندارد و حداکثر استیصال 
در دنیا است. آنها به اینجا رسیده اند که 
دستور ترور توسط یک ارتش تروریست 
را صادر می کند و مسئولیت را به عهده 
می گیرد و یک نبرد جنایتکارانه جنگی 

را در تاریخ به نام خود ثبت می کند.
وی ادامه داد: مقام شهید بسیار باالست 
صالحان  و  پاکان  همه  که  حدی  در 
آرزوی رسیدن به این مقام و جایگاه را 
دارند و در آیات قرآن کریم جایگاه ویژه 

شهدا برای ما بیان شده است.
وی با اشاره به اقدام تروریستی آمریکا 
سپهبد شهید  رساندن  شهادت  به  در 
سلیمانی تصریح کرد: اینکه یک مقام 
عالی رتبه نظامی یک کشور را در یک 
سفر رسمی و همراه با یک مقام عالی 
غیر  اقدام  یک  در  میزبان  کشور  رتبه 
انسانی به شهادت می رسانند در هیچ 
جای دنیا قابل قبول نیست و همگان 
می دانند که این حرکت یک اقدام غیر 
انسانی و مصداق بارز تروریسم دولتی 

است.

با  اگر  بدانند  همگان  داد:  ادامه  وی 
این کار جنایتکارانه در خور و در حق 
دشمن  این  نکنند،  برخورد  خودش 
کرد  خواهد  تکرار  را  خود  کار  متکبر 
را  ظالمانه  تحریم های  که  همانطور 
امروز  و  کرد  سکوت  دنیا  کرد،  آغاز 
نیز  را  اروپا  یعنی  خود  دوستان  حتی 
همچنین  آمریکایی ها  می کند.  تحریم 
جنگی  ابزار  یک  عنوان  به  دالر  از 
استفاده کردند؛ دنیا مجدداً مقابل این 
اقدام سکوت کرد و ترسید و این اقدام 
امروز تبدیل به یک ابراز رسمی برای 
تحت فشار گذاشتن ظالمانه خیلی از 

کشورها شده است.
در  امروز  جهانیان  گفت:  حاتمی  امیر 
مقابل این شهادت و اتفاقی که افتاده 
اگر کار  بدانند  باید  و  مسئول هستند 
این  ندهند  انجام  درستی  به  را  خود 

اقدامات در دنیا نهادینه می شود.
تأیید  و  به سکوت  اشاره  با  دفاع  وزیر 
اقدام تروریستی آمریکا توسط برخی از 
کشورها گفت: از آنهایی که به گونه ای 
تائیدآمیز در این باره صحبت می کنند 
اذهان  اقدامات شان در  بدانند که  باید 
مردم ثبت می شود. بعد از اینکه سالح 
شیمیایی در اختیار صدام قرار دادند و 
علیه ملت ما استفاده کردند و در ذهن 
مردم ثبت شد. آنهایی که این حمایت 
را انجام دادند می دانند که تقاص آن را 

پس خواهند داد.
وی تاکید کرد: در عرصه های مختلف 
بین الملل، منطقه و در نقاطی که امروز 
منتظر  باید  مقاومت هستند  نیروهای 

این تقاص باشند.
که  آنهایی  اما  افزود:  حاتمی  امیر 
کار  این  درباره  آمیز  تائید  بصورت 
این  در  بدانند  می کنند،  صحبت 
باید  هستند.  سهیم  تاریخی  حماقت 
یادشان بیاید و بدانند که شهید سردار 
نبود،  او  اگر  چیست؛  شهید  سلیمانی 
و  شود  مستقر  بیاید،  داعش  بود  بنا 
اسرائیل  اتفاق،  این  از  کند.  حکومت 
در امنیت کنار می ایستاد و سود خود 
را می برد و مسلمانان به جان همدیگر 
اما همانطور که ترکش آن  می افتادند 
به اروپایی ها رسید، همه در معرض این 
رزمندگان محور  این  اما  بودند  تهدید 
مقاومت بودند که با فرماندهی مدبرانه 
سلیمانی  سپهبد  شهید  مقتدرانه  و 
ریشه  را  فساد  جرثومه  این  توانستند 
همین  از  نیز  آمریکایی  کنند.  کن 
ناراحتند؛ آنها داعش را آورده بودند که 

بمانند اما به برکت خون شهدا نشد.
اقدامات  واقعیت  گفت:  حاتمی  امیر 

روشن  همگان  برای  سلیمانی  سردار 
همه  برای  آنچنان  موضوع  این  است، 
جهان  خواهان  آزادی  و  ایران  مردم 
بگویند  نمی توانند  که  است  روشن 
سردار سلیمانی برای ریشه کن کردن 
تروریسم نقش آفرین نبودند، چه آنها 
ناراحت شدند و  از شهادت سردار  که 
چه آنها که در برابر این اتفاق سکوت 

کردند، این واقعیت را می دانند.
تاریخ  کرد:  نشان  خاطر  دفاع  وزیر 
و ملت ها خواهند  داد  شهادت خواهد 
حمایت  برای  آمریکایی ها  که  فهمید 
به  را  و سردار سلیمانی  آمدند  داعش 

شهادت رساندند.
با اشاره به شهادت سپهبد  وزیر دفاع 
مهدی  ابو  شهید  و  سلیمانی  شهید 
شهادت  با  امروز  گفت:  المهندس 
از  این عزیزان فضا برای سخن گفتن 
نخبه،  فرماندهان  است.  فراهم  شهدا 
با  همزمان  که  جهادی  و  راهبردی 
سالگرد شهادت شهید منصور ستاری 

به شهادت رسیدند.
امیر حاتمی با اشاره به مبارزات سپهبد 
مقاومت  محور  در  سلیمانی  شهید 
قرار  داعش  گفت:  داعش  نابودی  و 
را  آنها  آمریکایی ها  برود،  بین  از  نبود 
به  آن  آثار  و  بمانند  که  بودند  آورده 
کشورهای دیگر و اروپا هم می رسید اما 
شهید سلیمانی و نیروهای مقاومت به 
خوبی توطئه های استکبار جهانی را با 

شکست روبرو کردند.
وی تاکید کرد: ملت ها خواهند فهمید 
که آمریکا برای حمایت از داعش این 

جنایت بشری را انجام داد.
وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان 
خود به ویژگی های شهید ستاری اشاره 
کرد و گفت: شهید ستاری یک فرمانده 
را  کارهایی  و  بود  راهبردی  و  نخبه 
شروع کرد که ما امروز داریم محصول 
آن را می چینیم. اگر ما امروز جنگنده 
می سازیم پایه گذار آن شهید ستاری 
او جرأت و آینده نگری داشت و  بود. 
و  قدرت  نیازمند  ایران  که  می دانست 

توانمندی دفاعی است.

استکبار  توطئه های  به  اشاره  با  وی 
استکباری  قدرت های  گفت:  جهانی 
همواره برای برای توسعه نفوذ خود در 
حال جنگ هستند و ما در یک منطقه 
و  بخواهیم  چه  و  هستیم  استراتژیک 

چه نخواهیم وسط این دعوا هستیم.
انقالب  از  قبل  ما  افزود:  حاتمی  امیر 
تنها حدود ۳۰ محصول دفاعی داشتیم 
که هیچکدام هوایی نبود و برای تعمیر 
و نگهداری آن نیازمند بیگانگان بودیم 
بیش  هوایی  عرصه  در  تنها  امروز  اما 
محصوالتی  داریم  محصول   ۱۵۰ از 
و  دارند  خارج  به  را  نیاز  کمترین  که 
ما خودمان آن را تولید می کنیم؛ این 
نتیجه همان حرکتی است که شهید 

ستاری آغاز کردند.
وزیر دفاع افزود: دشمنان در عرصه های 
مختلف جنگ را بر ما تحمیل کردند، 
آنها یک روزی جنگ امنیتی را بر ما 
تحمیل کردند و بیش از ۱۷ هزار شهید 
دادیم و شما در ماه های اخیر دیدید که 
دشمنان چه تالشی برای ناامنی کشور 
ما انجام دادند اما به دلیل قدرتی که در 
این زمینه به دست آمده ناکام ماندند.

با اشاره به جنگ تحمیلی هشت  وی 
شکست  از  بعد  دشمنان  گفت:  ساله 
نظامی رو  به جنگ  امنیتی  در جنگ 
آوردند و در آن جنگ از تمام توان خود 
استفاده کردند اما به برکت ایستادگی 
و خون شهدا دشمنان در عرصه نظامی 

هم ناکام ماندند.
تحریم های  به  اشاره  با  حاتمی  امیر 
یک  در  امروز  گفت:  جهانی  استکبار 
دشمنان  که  هستیم  اقتصادی  جنگ 
فشار و تحریم را بر ما تحمیل کرده اند. 
در این جنگ نیز ما هزینه های فراوانی 
می دهیم و خانواده های بسیاری آسیب 
می بینند، اما بسیاری در حال تالش و 
مقابله هستند و برخالف آنچه دشمنان 
ایران اعالم می کنند مسئوالن در حال 
تالش و کوشش هستند و قطعاً از این 
جنگ هم مانند جنگ امنیتی و نظامی 
پیروز و سر بلند بیرون خواهیم آمد و 

دشمنان را ناامید خواهیم کرد.

حامیان جنایت آمریکا علیه سردار سلیمانی تقاص پس می دهند
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رئیس سازمان خصوصی سازی: سود 
سهام عدالت اسفندماه واریز می شود

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، از آغاز واریز سود سهام عدالت از 
اوایل اسفند به حساب مشموالن خبر داد.

 علیرضا صالح درباره میزان سود واریزی به حساب مشموالن گفت: 
رقم دقیق این سود فعاًل مشخص نیست و باید در ابتدا سود مدنظر از 

شرکت ها دریافت و سپس به حساِب دارندگان سهم واریز شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: برای مشخص شدن 
اینکه چه میزان سود سهام به مردم تعلق می گیرد باید تا ماه بهمن 
صبر کرد، اما به طور حتم در اسفندماه سود در نظر گرفته شده برای 

مشموالن سهام عدالت به حساب آنها واریز می شود.
قرار  ما  اختیار  در  شرکت ها  سوی  از  که  سودهایی  داد:  ادامه  وی 
می گیرد برای مردم است؛ بنابراین هر میزان سود به حساب سازمان 
خصوصی سازی واریز شود تا رقم آخر به مردم پرداخت خواهیم کرد.

صالح در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه در ابتدا قرار بود سود سهام 
عدالت در ماه آذر به حساب مشموالن پرداخت شود، در حالی که 
زمان تعیین شده عقب افتاده است، گفت: طبق قانون شرکت ها هشت 
ماه فرصت دارند تا سود خود را در اختیار ما قرار دهند و با توجه به 
اینکه مجامع آن ها در تیرماه برگزار شد تا پایان بهمن فرصت دارند که 

سود سهام عدالت را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
وی با بیان اینکه سهام عدالت تا آبان سال ۹۹ آزادسازی می شود و در 
اختیار مردم قرار می گیرد افزود: یکی از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، 
تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بورس است که امیدواریم این امر 

هرچه زودتر با آزادسازی سهام عدالت، محقق شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: در حال حاضر 
برگه های عضویت سهامداری مالک بهره مندی مشمولین طرح توزیع 
سهام عدالت نمی باشد، چرا که امکان دارد در فرآیند تکمیل، ثبت 
نام نهایی دارندگان این برگه ها انجام نشده باشد. بر این اساس فعاًل 
برگه ای تحت عنوان برگ سهامداری به مشمولین نهایی تهیه و ارائه 
انتقال به غیر  داده نشده است و این برگه ها قابل خرید و فروش و 

نمی باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارائه 
حجم  درصدی   ۱۱۰ رشد  از  گزارشی 
اقدامات  جاری،  سال  در  سرمایه  بازار 
سازمان بورس و اوراق بهادار برای تامین 
ثبات و رشد متناسب با تولید کشور را 

برشمرد.
و  اقتصادی  امور  وزیر  فرهاد دژپسند،   
دارایی، اقدامات سازمان بورس را برای 
رشد متناسب تولید و تامین ثبات بازار 

اعالم کرد.
وی افزود: شورای عالی بورس با ارزیابی 
تثبیت  صندوق  فعال  حضور  از  مثبت 
بازار سرمایه، اجرای کامل مصوبه قانونی 
مربوط به سپرده گذاری صندوق توسعه 
ملی در این صندوق را مورد تاکید قرار 

داد.
افزود: در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 

از  بازار  تثبیت  صندوق  لزوم  صورت 
حمایت  سرمایه  بازار  گذاران  سرمایه 

خواهد کرد.
بازار  حقوقی  بازیگران  گفت:  دژپسند 

نیز از فرآیند داد و ستد روزانه حمایت 
خواهند کرد.

رشد ۱۱۰ درصدی حجم
 بازار سرمایه

گزارش

با آغاز سال ۲۰۲۰؛
اوپک سیزده تایی شد

تعداد اعضای اوپک با آغاز سال ۲۰۲۰ به ۱۳ کشور کاهش یافت و 
اجالس  دوره ای  ریاست  الجزایر  معادن  و  انرژی  وزیر  ارکاب،  محمد 

اوپک را عهده دار شد.
 اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در یکصد و هفتاد 
و هفتمین نشست این سازمان در دسامبر ۲۰۱۹ تصمیم گرفتند تولید 
هزار  و ۲۰۰  میلیون  یک  توافق  از  بیشتر  بشکه  هزار  را ۵۰۳  خود 
بشکه ای نشست ۱۷۵ کاهش دهند که این تصمیم با آغاز سال نو وارد 

فاز اجرایی شد.
بر این اساس، کاهش تولید نفت این سازمان و متحدانش از نخستین 
به یک  روز  میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در  از یک  ژانویه ۲۰۲۰  روز 
میلیون و ۷۰۳ هزار بشکه رسیده است. ایران، ونزوئال و لیبی از هرگونه 

کاهش تولید مستثنی هستند.
از دیگر تصمیم های اوپک در نشست اخیر موافقت کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک با منابع ثانویه به عنوان مرجع اعالم تولید نفت، کنار 
گذاشته شدن میعانات گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید نفت خام 
کشورهای غیرعضو اوپک به مانند اعضای اوپک و نایب رئیس شدن 

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بوده است.

توسعه صادرات، پشتوانه محکم و مسیر مطمئن 
رونق تولید

را  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل کارگروه توسعه صادرات 
ظرفیتی برای برداشتن سنگ های پیش پای صادرکنندگان کشور دانست و 

گفت: توسعه صادرات، پشتوانه محکم و مسیر مطمئن رونق تولید است.
بر  تاکید  با  برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر  در  حسین مدرس خیابانی  
که  شرایطی  مجموعه  گفت:  غیرنفتی  صادرات  توسعه  به  توجه  ضرورت 
امروز در کشور حادث شده، منجر به افزایش وزن صادرات در دیدگاه مردم 
و سیاستگذاران شده؛ به این معنا که در نه ماهه ابتدای سال ۹۸ صادرات 

غیرنفتی جای صادرات نفتی را گرفته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: صادرات غیرنفتی 
هم اکنون از چند منظر قابل توجه است؛ اول آنکه واحدهای تولیدی کشور، 
از ظرفیت های مناسبی برخوردار هستند که باید بخش خالی آن، از طریق 
رونق صادرات پر شود؛ ضمن اینکه توسعه صادرات غیرنفتی می تواند منجر به 
تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق فروش کاالهای تولیدی 
در بازارهای صادراتی شود؛ این در شرایطی است که چنانچه به دلیل برخی 
برخی مشکالت  با  نقدینگی کارخانجات  تامین  بازار داخلی،  محدودیت های 
مواجه شده که بر این اساس، چنانچه تامین نقدینگی از طریق بازار داخلی 

فراهم نباشد، باید با رونق صادرات خالء آن را پر کرد.
صادرات، نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور

وی یکی از عوامل رونق تولید را، بازکردن مسیر صادرات دانست و تصریح کرد: 
صادرات امروز نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور است و بخش عمده ای از 
نیاز ارزی کشور برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین 
می کند؛ پس صادرات امروز عالوه بر اینکه نیاز به توجه جدی دارد، باید از قَِبل 

این توجه، مسیر پیش روی آن را هم، هموار کرد.
به صادرکنندگان  باید در شرایط کنونی،  اینکه  بر  تاکید  با  مدرس خیابانی 
دست مریزاد گفت، اظهار داشت: صادرکنندگان کشور در سخت ترین شرایط 
بین المللی و رقابت های نابرابر تجاری با رقبای خود در بازارهای هدف صادراتی، 
باشند؛  ارزآوری داشته  توانسته اند ۳۲ میلیارد دالر در ۹ ماهه سال جاری، 
برای  ایرانی  تجار  اختیار  در  امکانات  و  ابزارها  از  یک  هیچ  وزن  حالیکه  در 
حضور در بازارهای پررقابت جهانی، با رقبای خود قابل مقایسه نیست؛ پس 
صادرکنندگانی ایرانی کامال در یک جنگ نابرابر توانسته اند نه تنها بخشی از 
بازارهای هدف خود را حفظ نمایند، بلکه نسبت به سال گذشته، صادرات خود 

را رشد دهند.
از  صادرات  فعل  انجام  برای  نیاز  مورد  ابزارهای  تک  تک  در  داد:  ادامه  وی 
مباحث حمل و نقل و بیمه گرفته تا نقل و انتقاالت پولی و ارزی، تجار ایرانی با 
محدودیت مواجه هستند و به همین دلیل است که می توان آنها را خط شکنان 
عرصه جنگ اقتصادی دانست که توانسته  اند به رقم قابل توجه و البته قابل 

تاثیری صادرات، دست یابند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه شرایط صادرات 
غیرنفتی ظرف حدود دو سال گذشته، کامال متفاوت از سال های قبل است، 
گفت: توجه دولتمردان نیز در کنار سختی هایی که به حوزه صادرات مترتب 
شده است، نسبت به صادرات غیرنفتی تغییر یافته؛ چراکه در سال های قبل، 
به دلیل اینکه دست کشور در جیب منابع نفتی بود، ظرفیت های موجود برای 
توسعه صادرات را نادیده می گرفت، اما امروز بهترین موقعیت فراهم شده تا از 

محل این شرایط تهدیدآمیز، فرصتی برای ارتقای صادرات کشور بوجود آید.
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ارائه خدمات مشابه کامیونها به وانتها

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، از اختصاص سهمیه سوخت به 
وانت بارها بر اساس پیمایش ثبت شده در بارنامه، از بهمن ماه امسال خبر داد.

عبدالهاشم حسن نیا ، درباره سهمیه بنزین وانت بارهای حمل بار جاده ای اظهار 
داشت: از بهمن ماه سال جاری، تخصیص سهمیه سوخت ناوگان وانت بار بر 
اساس پیمایش ثبت شده در بارنامه، صورت خواهد گرفت و بر همین اساس، 
به تمامی رانندگان و مالکان وانت بارهای بین شهری، توصیه می شود هر چه 
سریع تر به مراکز مجاز صدور کارت هوشمند در استان محل سکونت خود، 

مراجعه کرده و ثبت نام نمایند.
وی افزود: با توجه به اینکه مقرر شده تخصیص سهمیه سوخت به وانت بارها 
بر اساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل صورت گیرد، لذا تمامی رانندگان و 
مالکان وانت بار برای فعالیت در جاده های برون شهری، می بایست اسناد حمل 
کاال با وانت بار شامل کارت هوشمند راننده، کارت هوشمند وانت بار و بارنامه 

را در هر سفر، به همراه داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در صورتی که رانندگان وانت بار یا 
مالکان آن در حال حمل بار در جاده مشاهده شده، ولی اسناد مربوطه را همراه 
نداشته باشند، مرتکب تخلف شده و از سوی پلیس راهور، با متخلفان برخورد 

قانونی انجام می شود.
وی با بیان این که بر اساس قوانین و مقررات موجود در بخش حمل و نقل، 
هرگونه فعالیت در زمینه حمل و نقل برون شهری کاال، مشروط به استفاده از 
اسناد حمل )بارنامه( است، ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با هدف ساماندهی و نظم بخشی در نحوه بهره برداری و تردد وانت بارها در 
جاده های برون شهری و ارتقای سطح ایمنی تردد در جاده های کشور، ابالغ 
دستورالعمل های مربوط به ساماندهی ناوگان وانت بار فعال در حمل و نقل 
برون شهری را با تسهیل شرایط اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان در دستور 

کار قرار داده است.
کارت  دریافت  به  نسبت  تاکنون  که  رانندگانی  کرد:  نشان  نیا خاطر  حسن 
در  هوشمند  کارت  نام  ثبت  مراکز  به  می بایست  اند،  نکرده  اقدام  هوشمند 
سراسر کشور مراجعه و در اسرع وقت آن را دریافت کنند؛ این در حالی است 
که این مراکز شامل دفاتر سازمان های راهداری استان ها و پلیس به عالوه 

۱۰ است.
برای  الزم  ساخت های  زیر  تمامی  حاضر  حال  در  راه،  وزیر  معاون  گفته  به 
فعالیت رانندگان وانت و مالکان این ناوگان از طرف سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای فراهم شده تا در ماه های آتی از بابت فعالیت حمل و نقلی و 

اختصاص سوخت ناوگان خود دچار مشکل نشوند.
ارتقای  جهت  شد:  یادآور  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس 
بار جاده ای، خدماتی که به آنها داده می شود،  بارها در حمل  کیفیت وانت 
مشابه خدماتی است که به اتوبوس ها و کامیون ها داده خواهد شد که شامل 
سهمیه الستیک دولتی، بیمه تکمیلی، سهمیه سوخت بر اساس پیمایش و 
سایر خدمات مشابه می شود؛ ضمن اینکه قرار است فرآیند صدور بارنامه وانت 

بارها نیز به تشکل های صنفی وانت بارها واگذار شود.

ارزآوری۵۲۸میلیون دالری صادرات محصوالت شیالتی
بازار  توسعه  و  فرآوری  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
آبزیان سازمان شیالت ایران گفت: صادرات ۱۴۳ هزار 
 ۵۲۸ از  بیش   ،۹۷ سال  در  شیالتی  محصوالت  تن 

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است.
 عیسی گلشاهی در رابطه با میزان صادرات شیالت در 
سال ۹۷، گفت: بر اساس آخرین آمار سال ۹۷، معادل 
۱۴۳ هزار تن انواع محصوالت شیالتی به ارزش بیش از 
۵۲۸ میلیون دالر را به کشورهای مختلف صادر کردیم 
و در مقابل این صادرات اختصاصی شیالت، ۷۰ میلیون 
دالر اقالم مورد نیاز شیالتی وارد شده و تراز تجاری ما 

مثبت بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد: در سال ۹۸ همین روند ادامه 

یابد و میزان صادرات به ۶۰۰ میلیون دالر برسد.
کشور  در  آبزیان  سرانه  مصرف  با  رابطه  در  گلشاهی 
عنوان کرد: مصرف سرانه ما ۱۲.۱ است و رشد مصرف 

سرانه در سال های اخیر چشمگیر بوده است.
وی افزود: مطابق برنامه ای که در شیالت در نظر گرفته  
شده، می خواهیم ۳۰ درصد از پروتئین ساالنه مردم را 
از آبزیان تأمین کنیم و هدف دوم ما رسیدن به میانگین 

جهانی بوده که این میزان ۲۰ کیلوگرم در سال است.
بازار  توسعه  و  فرآوری  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
صادرات  با  رابطه  در  ایران،  شیالت  سازمان  آبزیان 
ماهیان سردآبی اظهار داشت: در حوزه ماهیان سردآبی 
در دهه ۸۰ حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ تن ماهی قزل آال 
افزایش   ،۹۰ دهه  در  میزان  این  که  می کردیم  صادر 
فرآوری  و  تولیدکننده  که  کسانی  تدریج  به   و  یافت 
بازارهای صادراتی پیش  ایجاد  به سمت  بودند  کننده 
رفته و برای محصوالت شیالتی ازجمله قزل آال بازارهای 
صادراتی ایجاد کردند و در حال حاضر ۱۰ تا ۱۱ هزار 

تن ساالنه صادرات ماهی قزل آال داریم.
وی با اشاره به این که صادرات ماهی قزل آال به صورت 

نوع  این  انجام می شود، گفت:  بازارهای هدف  به  تازه 
دارای  شیالتی  حوزه های  برای  آن جهت  از  صادرات 
اهمیت است که باید در باالترین سطح استانداردها و 
معیارهای مربوط به حفظ سالمت محصول پیش برویم 

تا بتوانیم صادرات محصول تازه را انجام دهیم.
بازار  توسعه  و  فرآوری  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
آبزیان سازمان شیالت ایران افزود: برخالف تصور، در 
حوزه شیالتی بیشترین درآمد، صرفاً در ایجاد و تولید 
فرآورده نیست، بلکه بخش زیادی از درآمد زمانی است 
که تولیدکننده بتواند محصول را به صورت تازه به بازار 

هدف برساند.
وی ادامه داد: ۳۵ درصد از کاالهای صادراتی در حال 
برای  صادرات  این  و  صادرشده  تازه  به صورت  حاضر 
و  سن پترزبورگ  مالزی،  مانند  نقاط  دوردست ترین 

مسکو ارسال می شود.
بازار  توسعه  و  فرآوری  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
ماهیان  صادرات  با  رابطه  در  شیالت  سازمان  آبزیان 
غیر مأکول خاطرنشان کرد: صید ماهیان غیر مأکول 
یا غیرمعمولی از آب های جنوب انجام می شود که به 
لحاظ شرعی قابلیت مصرف در کشور ما را ندارد، مانند 

ماهی یال اسبی و مرکب.
غیرمعمول  که  دارد  وجود  هم  بخشی  افزود:  وی 
هستند و مردم به طور عادی از آن استفاده نمی کنند 
مانند ماهی های ریز یا اصطالحاً درجه ۳ شیالتی که 
مورداستفاده قرار نمی گیرند و باب صادرات این ماهیان 

هم در حال حاضر باز شده است.
در   ۳ درجه  ماهیان  تفکیک  با  رابطه  در  گلشاهی 
برخی  پیش ازاین  کرد:  اذعان  صیادی  شناورهای 
شناورها و قایق ها در صید انبوه با این ماهیان مواجه 
می شدند و این آبزیان را به دریا بازمی گردانند که به 
لحاظ علمی هم کار اشتباه نبود و تغذیه باقی آبزیان 

زمان  باید  اقتصادی  لحاظ  به  اما  می شد؛  محسوب 
بیشتری صرف می شد تا ماهیان درجه سه را تفکیک 

کرده و به دریا بازگردانند.
وی افزود: از دهه ۹۰ رشد بازارهای صادراتی ماهیان 
وارد  ماهیان،  این  که  پیوست  وقوع  به  درجه سه هم 
ابراهیم  ماهی سلطان  مانند  سبد صید صادراتی شد، 

یا حسون.
بازار  توسعه  و  فرآوری  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
صادرات  کرد:  تصریح  ایران  شیالت  سازمان  آبزیان 
سبد  از  درصد  غیرمعمول، ۳۰  و  مأکول  غیر  ماهیان 

صادراتی ما را تشکیل می دهند.
صادرات موتو ماهیان به کشورهای خاور دور

مأکول  غیر  ماهیان  صادرات  میزان  به  اشاره  با  وی 
صادرات  تن  هزار   ۱۴۳ از  کرد:  عنوان   ،۹۷ سال  در 
محصوالت شیالتی در سال ۹۷، تقریباً ۴۳ هزار تن از 

آن، ماهیان یال اسبی و مرکب بوده است.
گلشاهی افزود: صادرات ماهیان ریز به نام موتوماهیان و 
شبه ساردین را در دریای جنوب داریم که عمدتاً برای 
اما در چند سال  مصرف پودر ماهی استفاده می شود 
اخیر این ماهیان به صورت خشک شده هم ارزش افزوده 

باالیی داشته و بازار صادراتی آن رونق گرفته است.
وی ادامه داد: صادرات این ماهی به کشورهای سریالنکا، 

عمان، خاور دور، تایلند و مالزی انجام می شود.
بازار  توسعه  و  فرآوری  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل 
آبزیان سازمان شیالت ایران با اشاره به اینکه در کنار 
تأمین کننده  منابع  توسعه  باید  آبزی پروری  توسعه 
نهاده های آن را هم در نظر بگیریم، عنوان کرد: بخشی 
بخش  طرف  از  که  بازمی گردد  نهاده هایی  به  آن  از 
کشاورزی باید تأمین شود که نمونه آنها، انواع کنجاله ها 
و غالت موردنیاز برای جیره نویسی ماهی، مکمل ها و 

نهاده های طبیعی هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
هزار   ۱۰ تخصیص  از  شهرسازی،  و 
هکتار زمین به طرح اقدام ملی مسکن 

در مرحله اول ثبت نام ها خبر داد.
خصوص  در  محمودزاده  محمود   
با  کرد:  بیان  ملی مسکن  اقدام  طرح 
توجه به اینکه ثبت نام های مرحله اول 
یافت،  ادامه  اول دی ماه  و  آذر  تا ۳۰ 
خواهیم  تالش  روزه   ۴۵ فرصت  در 
کرد تا پاالیش ها انجام و مرحله دوم 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  ثبت نام های 

آغاز شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی با اعالم اینکه در هنگام 
شناسایی،  شرایط  واجدان  پاالیش، 
میزان  و  مشخص  خالی  ظرفیت های 
حذف شدگان از طرح به دلیل نداشتن 
معرفی  و  تعیین  اعالمی،  شروط 
خواهند شد، گفت: نیمه بهمن ثبت نام 
شناسایی  اول  مرحله  نهایی  شدگان 
با  عین حال  در  می شوند.  معرفی  و 
بر  و شهرسازی  راه  وزیر  که  تأکیدی 
اقدام  طرح  دوم  مرحله  ثبت نام  آغاز 
می شود  تالش  داشته اند  ملی مسکن 
مرحله  پاالیش  اتمام  محض  به  تا 
اول و اعالم نتایج به متقاضیان واجد 
شرایط، به اضافه ظرفیت های جدیدی 
ثبت نام  می کنند،  اعالم  استان ها  که 

مرحله دوم آغاز شود.
محمودزاده یادآور شد: در مرحله اول 
 ۱۰ مسکن  ملی  اقدام  طرح  ثبت نام 
هزار هکتار زمین تخصیص یافت که 

این میزان افزایش می یابد.
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
سایر  با  تفاهم نامه  امضای  خصوص 

تصریح  مسکن،  تولید  برای  وزارتخانه ها 
امضا  شرایطی  در  تفاهم نامه ها  کرد: 
و  درخواست  که  می شود  عملیاتی  و 
دستگاه  و  وزارتخانه  سازمان،  امکانات 

درخواست کننده نیز ارائه شود.
برای  ارشاد  وزارت  سوی  از  درخواستی 
ارائه  هنرمندان  و  خبرنگاران  مسکن 

نشده است
وی ادامه داد: در امضای تفاهم نامه تولید 
با  شهرسازی  و  راه  وزارت  بین  مسکن 
سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، امکانات دو 
وزارتخانه و دو مجموعه در تولید مسکن 
مالک عمل قرار می گیرد. در واقع به این 
روش، ضمن تسهیل گری در روند تولید 
مسکن، افراد واجد شرایط و نیازمند به 

مسکن صاحب خانه خواهند شد.
و  راه  وزارت  در  مقام مسئول  این 
تفاهم نامه های  خصوص  در  شهرسازی 
وزارت  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 
تاکنون  ارشاد  وزارت  کرد:  اعالم  ارشاد 
تولید  برای  را  تقاضایی  و  درخواست 
)هنرمندان  خود  هدف  جامع  مسکن 
در  اما  است.  نکرده  ارائه  خبرنگاران(  و 
تاکید  و شهرسازی  راه  وزیر  حال،  عین 
تا  دارد  آمادگی  وزارتخانه  این  که  کرده 
برای هنرمندان و خبرنگاران این کار را با 

همکاری وزارت ارشاد انجام دهد.
توضیح  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تفاهمات  وزارت جهاد کشاورزی  با  داد: 
اولیه ای برای ساخت مسکن داشته ایم که 

انجام است. وزارت  کارهای آن در حال 
و  کرده  آمادگی  اعالم  کشاورزی  جهاد 
را  دسترس  در  امکانات  تا  است  حاضر 
مسکن(  )تولید  طرح  این  اجرای  برای 

قرار دهد.
صنعت،  وزارت  با  افزود:  محمودزاده 
معدن و تجارت نیز توافقات اولیه حاصل 
از  بخشی  آنجایی که  از  اما  است،  شده 
کار  و  صمت  وزارت  دو  بین  متقاضیان 
مشترک  کارگری  مسکن  خصوص  در 
هستند باید پاالیش و ظرفیت های جدید 
از سوی دو وزارتخانه اعالم و نهایی شود 
صنعت  وزارت  با  نامه  تفاهم  بتوانیم  تا 
امضا  به  مسکن  تولید  خصوص  در  را 

برسانیم.

اختصاص ۱۰ هزار هکتار زمین به مسکن ملی
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بر اساس داده های دولتی؛
سقوط ۲ رقمی صادرات کره جنوبی در 

۲۰۱۹میالدی
داده های دولتی نشان داد که صادرات کره جنوبی در سال ۲۰۱۹ میالدی 
با سقوطی ۲ رقمی مواجه شده که این افت شدید، اولین کاهش ساالنه 

در ۱۰ سال اخیر محسوب می شود.
به نقل از شین هوا، داده های دولتی کره جنوبی نشان داد که صادرات این 
کشور در سال ۲۰۱۹ میالدی با سقوطی ۲ رقمی مواجه شده که این افت 

شدید، اولین کاهش ساالنه در ۱۰ سال اخیر محسوب می شود.
انرژی،  و  تجارت، صنعت  وزارت  از  منتشر شده  داده های  آخرین  طبق 
صادرات کره جنوبی که نیمی از حجم اقتصاد صادرات محور این کشور را 
به خود اختصاص می دهد، در سال ۲۰۱۹ با سقوطی ۱۰.۳ درصدی به 

۵۴۲.۴۱ میلیارد دالر رسیده است.
این اولین بار از سال ۲۰۰۹ میالدی تا کنون است که میزان صادرات 
ساالنه کره جنوبی نسبت به سال قبل کاهش می یابد؛ به نحوی که در 
اقتصادی جهانی صادرات کره جنوبی ۱۳.۹  با وقوع بحران  سال ۲۰۰۹ 

درصد سقوط کرده بود.
سقوط دورقمی صادرات در سال گذشته، به علت تنش های شدید تجاری 
بین اقتصادهای بزرگ جهان، افت گسترده در بازار صنایع نیمه رسانا و 
اتفاق  ارزان تر شدن قیمت نفت خام جهان،  تولید تراشه کامپیوتری و 

افتاد.
واردات کره جنوبی در این دوره ۶ درصد سقوط کرد و به ۵۰۳.۲۳ میلیارد 

دالر رسید تا مازاد تجاری این کشور ۳۹.۱۸ میلیارد دالر شود.
این برای یازدهمین سال متوالی است که مازاد تجاری این کشور مثبت 

باقی می ماند.



اجتماعی
خبر

ایجاد حساب جداگانه  مدیریت 
هزینه های درمانی تامین اجتماعی

حساب  ایجاد  از  اجتماعی،  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
جداگانه  برای مدیریت هزینه های بخش درمان خبر داد.

 مصطفی ساالری، در مراسم بزرگداشت والدت حضرت 
زینب )س( و روز پرستار که با حضور شماری از پرستاران 
کشور  سراسر  اجتماعی  تأمین  درمانی  مراکز  در  شاغل 
برگزار شد ضمن تبریک این روز بزرگ به پرستاران، اظهار 
داشت: ۱۴ هزار پرستار همکار سازمان تأمین اجتماعی 
در خط مقدم خدمت به مردم هستند و رفتار صحیح و 
خدمت رسانی صادقانه این عزیزان نشانگر ارزش و جایگاه 

سازمان تأمین اجتماعی است.
اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیران  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دارند  کامل  آشنایی  پرستاران  مشکالت  و  خواسته ها  با 
و برای تحقق خواسته های این عزیزان پیگیری های الزم 
صورت می گیرد، افزود: در برنامه های مختلف مربوط به 
ارتقاء خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز ارتقاء 
مورد  عزیزان  این  زحمات  به  توجه  و  پرستاران  جایگاه 

توجه قرار دارد.
ساالری با اشاره به برنامه سازمان تأمین اجتماعی برای 
تأمین  سازمان  ملکی  بیمارستان های  بودجه  تخصیص 
این  در  مراکز، گفت:  این  با عملکرد  متناسب  اجتماعی 
پرداختی  بایستی  بیشتر  کار  بابت  حتما  جدید  طرح 
بیشتری باشد و در بودجه عملکردی بیمارستانها زمینه 
ریزی  برنامه  پرستار  به همکاران  بهتر  پرداختهای  برای 

شده است.
وی با تأکید بر اینکه طرح بودجه عملکردی بیمارستانها 
به هیچ وجه به معنی خودگردانی بیمارستان ها نیست، 
اجتماعی  تامین  درمان  در  گردانی  خود  داشت:  اظهار 
معنی ندارد و در این طرح که از ماه جاری شروع شده 
تأمین  ملکی  بیمارستان های  به  بودجه  اختصاص  است 
اجتماعی به صورت منظم و متناسب با خدماتی خواهد 

بود که به جامعه ارائه می دهند.
شرایط  به  توجه  با  طرح  این  در  داد:  ادامه  ساالری 
است،  شده  واقع  آن  در  که  منطقه ای  و  بیمارستان 
متناسب با تعرفه خدمات، ضرایب مشخصی تعریف شده 
و ضریب خاصی نیز برای ارتقاء کیفیت خدمات درنظر 
گرفته شده است تا مدیران و کارکنان بیمارستان ها برای 

ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت باالتر تشویق شوند.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: برای ساماندهی بازار تهران 
نیاز به نگاه ملی و بودجه ملی داریم و با تصمیمات 

بخشی نمی توان همه مشکالت بازار را حل کرد.
به  سعید سعادتی شهردار منطقه دوازده در پاسخ 
پرسشی در خصوص اقداماتی که برای ایمن سازی 
موضوع  است، گفت:  انجام شده  تهران  بزرگ  بازار 
مداخله  و  است  چندوجهی  موضوعی  تهران  بازار 
گران و ذی نفعان متعددی دارد که تأمین نظر همه 
آنها دشوار است و به تنهایی توسط شهرداری قابل 

حل و فصل نیست.
ایمنی  حوزه  در  که  وظایفی  برخی  داد:  ادامه  وی 
برای بازار تعیین شده در اختیارات شهرداری نیست 
این حوزه  در  و سایر دستگاه هایی که  ما  هر چند 
مسئولیت داشته اند تالش هایی انجام داده ایم اما این 

اقدامات کافی نبوده است.
بازار  یک  تهران  بازار  اینکه  بر  تاکید  با  سعادتی 
ملی است و برای ایمن سازی و ساماندهی آن یک 
عزم ملی نیاز است، گفت: برای ساماندهی و ایمن 
سازی بازار تهران نیاز به بودجه ملی است. تا امروز 
برای  از بودجه ملی  آیا استانداری و دولت سهمی 
گرفته شده،  اگر  است؟  گرفته  نظر  در  تهران  بازار 
انتظارات  همه  است؟  بوده  میزان  چه  بودجه  این 
از بازار را یک اداره برق منطقه ای یا اداره فاضالب 
برآورده  یا شهردار یک منطقه نمی تواند  منطقه ای 
کند. بودجه ای که این نهادها دارند، کفاف ساماندهی 

بازار را نمی دهد.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه هر سانحه و هر 
اتفاقی که در محدوده بازار تهران رخ دهد، به سرعت 
ابعاد ملی و فراملی پیدا می کند، گفت: نمونه کوچک 
این اتفاق را در پالسکو دیدیم که حتی در سطح دنیا 
نیز این حادثه مطرح شد. در بازار نیز اگر حادثه ای 
رخ دهد، حتماً ابعاد ملی خواهد داشت. اما تاکنون از 
بودجه ملی هیچ کمکی برای ایمن سازی بازار تهران 

انجام نشده است.
بازار  برای  تاکنون  که  اقداماتی  به  اشاره  با  وی 
تهران انجام شده است، گفت: در بخشی از بازار که 
عرصه عمومی است مانند معابر، میدانچه ها و… 
انجام شده مانند اصالح جداره ها، بخشی  اقداماتی 
با کمک کسبه مسقف شده که البته ایراداتی دارد، 
اداره برق اصالح  همچنین سیم کشی هایی توسط 
شده اما بخشی از مشکالتی که در خصوص ایمن 

سازی وجود دارد مربوط به خود امالک بازار است 
یعنی در داخل پاساژ، در داخل سرا یا تیمچه که 
بر عهده مالکان است.  این محدوده ها  ایمن سازی 
همچنین محدودیت هایی نیز به دلیل میراثی بودن 
این محدوده وجود دارد. در حال حاضر تمام ۱۱۲ 
هکتار محدوده بازار تهران را یکپارچه و یک کاسه 
بناها  شامل  بازار  همه  حقیقت  در  که  می بینیم 
و  فاخر  خانه های  نیست.  ارزشمند  راسته های  و 
نیز  خانه هایی  اما  دارد  وجود  ارزشمند  راسته های 
هست که پیش از این در آن سکونت وجود داشته 

اما حاال سکونتی وجود ندارد.
باید بین این ساختمان ها و بناها تفاوت قائل شویم 
همچنین در خصوص ایمن سازی بناهای ارزشمندی 
که در بازار وجود دارد نیز ما سکوت قانون را شاهد 
هستیم. به مردم می گوئیم به دلیل تاریخی بودن بنا 
اجازه تخریب و نوسازی و جود ندارد اما دستورالعمل 
ایمن سازی منطبق بر دستورالعمل های میراثی نیز 
وجود ندارد و مالکان از سویی با ساختمان ناایمن 
روبه رو هستند ما هم بر اساس مصوبات میراثی به 

آنها اجازه تخریب و نوسازی نمی دهیم اما به آنها هم 
نمی گوییم این بنا را چگونه ایمن سازی کنند.

از  دیگر  یکی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  سعادتی 
دارد  وجود  بازار  ایمنی  بحث  در  که  موضوعاتی 
وقفی بودن بسیاری از بناهاست، گفت: موقوفه بودن 
محدودیت هایی  بازار  در  بزرگ  بناهای  از  بسیاری 
که  قراردادهایی  می کنند.  ایجاد  سازی  ایمن  برای 
مالکین و مستأجر در بازار دارند نیز از دیگر عوامل 
محدودیت زا برای پیگیری ایمن سازی بازار تهران 

است.
وی تاکید کرد: برای ایمن سازی بازار تهران بودجه 
بودجه های  و  بخشی  نگاه های  ندارد.  وجود  ملی 
منطقه ای کفاف ایمن سازی و رفع همه مشکالت 
بازار را نمی دهد. در این مدت کالس های آموزشی 
وجود  بازار  در  که  مجموعه هایی  نگهبان های  برای 
دارد برای ایمن سازی و مواجهه با آتش برگزار شده 
به  آنکه  دلیل  به  سوزی ها  آتش  از  بسیاری  است، 
موقع مهار می شود اصاًل رسانه ای نمی شود. بسیاری 
از مهار به موقع آتش به دلیل آموزش هایی است که 

در این مدت داده شده است، بیشتر سراهای بازار 
مجهز به تجهیزات آتش نشانی هستند. طی ماه های 

اخیر چندین مانور مهار آتش سوزی داشته ایم.
تهران  بازار  از  زیادی  بخش  کرد:  اضافه  سعادتی 
مجهز به سیستم لوله کشی هیدرانت دارد و نیازی 
نیست ماشین آتش نشانی وارد گذرها شود. این لوله 
کشی های آب تا شریان های اصلی بازار کشیده شده 
تا اگر زمانی نیاز به اجرای عملیات امدادی بود، آب 
حتی  باشد.  امدادی  نیروهای  اختیار  در  محل،  در 
اخیراً نیز مانوری انجام شد که اگر همه این لوله ها 
لوله های  با  باشند چگونه  ناکارآمد  در زمان بحران 

طویل عملیات اطفا را انجام دهیم.
شده  تهیه  بازار  خروجی  نقشه های  کرد:  بیان  وی 
بازار  که  زمانی  در  برای خروج هم  که عالئم الزم 
فعالیت می کند و هم زمانی که بازار بسته است با 
نشانه گذاری هایی که بر کرکره مغازه ها انجام شده 
مشخص شده است. در حال تجهیز سیستم اطالع 
رسانی رادیویی هستیم که این سیستم زمان حادثه 

می تواند هشدارهای الزم را بدهد.

برای ایمن سازی بازار نیاز به 
بودجه ملی است

دولتی  اساس صورت جلسه مسئوالن  بر 
نوسازی  خصوص  در  شهری  مدیران  و 
شهری،  درون  اتوبوس های  بازسازی  و 
وزارت کشور موظف شد هر ۱۵ روز یک 
رئیس  اول  معاون  به  را  کار  پیشرفت  بار 

جمهور گزارش کند.
 براساس آخرین آمار منتشر شده از میزان 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  فرسودگی 
کشور  اتوبوس های  درصد   ۷۰ از  بیش 
آذر   ۲۰ که  جلسه ای  در  است.  فرسوده 
موضوع  با  جمهور  رئیس  اول  معاون  ماه 
درون  اتوبوس های  بازسازی  و  نوسازی 
برای  تصمیم هایی  کرد،  برگزار  شهری 
گرفته  کشور  اتوبوسرانی  ناوگان  تقویت 

شده است.
هرچند در این جلسه خرید ۳ هزار اتوبوس 
مصوب شده بود اما در صورت جلسه ای که 
اول رئیس  امضای رئیس دفتر معاون  به 
جمهور )کاظم چهره گشا( رسیده است، 
این تعداد به ۱۵۰۰ اتوبوس کاهش یافته 

است.
این صورت جلسه در تاریخ ۴ دی ماه به 
تجارت(،  و  معدن  )وزیرصنعت،  رحمانی 
رحمانی فضلی )وزیر کشور(، زنگنه )وزیر 
و  برنامه  سازمان  )رئیس  نوبخت  نفت(، 
بودجه(، همتی )رئیس کل بانک مرکزی(، 
زاده  شهید  تهران(،  )شهردار  حناچی 
)رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی( 
تهران(  شهر  شورای  )رئیس  هاشمی  و 

ابالغ شده است.
توجه  با  است:  آمده  جلسه  درصورت 
ناوگان  نوسازی  اجرایی  مشکالت  به 
مصوبات  اساس  بر  شهری  اتوبوسرانی 

شورای اقتصاد و همچنین اهمیت تأمین 
حداقل ۶ هزار دستگاه اتوبوس جدید برای 
کالنشهرها، پس از بررسی و تبادل نظر و 
با عنایت به تفاهماتی که از قبل انجام شده 
اساس  بر  ذیل  اقدامات  گردید  مقرر  بود، 

برنامه زمانی تعیین شده صورت پذیرد:
الف( تأمین اتوبوس بر اساس طرح نوسازی 

ناوگان فرسوده
اتوبوسرانی  ناوگان  فرسودگی  به  توجه  با 
طرح  اجرای  ضرورت  و  کشور  شهرهای 
نوسازی ناوگان تجاری فرسوده بر اساس 
شماره  )مصوبه  اقتصاد  شورای  مصوبات 
اصالحیه  و    ۹۷ /۰۳ /۲۰ مورخ   ۱۲۸۸۴۵
مقرر    ۹۸ /۰۳ /۲۹ مورخ  شماره ۱۵۴۷۵۵ 

گردید:
)ارزی  مالی  تأمین  نحوه  بانک مرکزی   ۱
و یا ریالی( ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس درون 
و  تهران  برای  دستگاه   ۱۵۰۰( شهری 
کالنشهرها(  سایر  برای  دستگاه   ۱۵۰۰
میلیارد  هزار   ۶۰ حدود  ارزش  به  را 
داخل  تولید  جهت  سال(   ۲ )برای  ریال 
اتوبوس های درون شهری حداکثر تا تاریخ 

۲۷/ ۰۳/ ۱۳۹۸  اعالم نماید.
۲ سهم دولت در تأمین اتوبوس به میزان 
مندرج  گرفته  صورت  صرفه جویی  سقف 
و     ۱۳۹۷ /۰۳ /۲۰ مورخ  مصوبات  در 
۲۹/ ۳/ ۱۳۹۸ شورای اقتصاد محاسبه شده 
شهرداری های  توسط  هزینه ها  مابقی  و 
شهرهای متقاضی و بخش های خصوصی 

فعال در این حوزه تأمین خواهد شد.
منابع  از  استفاده  با  اتوبوس  تأمین  ب( 

بودجه ای
دولت  مالی  محدودیت  به  توجه  با 

به کارگیری  امکان  عدم  همچنین  و 
اتوبوس های دیزلی در کالنشهرها، همزمان 
با اخذ مصوبه دولت برای به کارگیری این 
صورت  )به  کالنشهرها  در  اتوبوس ها 
موقت(، ۶۰۰ دستگاه اتوبوس دیزل )یورو 
۵ یا یورو ۴ به انضمام فیلتر دوده( و ۲۰۰ 
به  افزایش  امکان  )با  مینی بوس  دستگاه 
۴۰۰ دستگاه( برای شهر تهران به صورت 

زیر تأمین مالی شوند:
اوراق  سهمیه  ریال  میلیارد  هزار   ۵

مشارکت شهرداری تهران
اوراق  ریال  میلیارد  هزار   ۵ تخصیص 
سازمان  توسط  جدید  مشارکت 
شهرداری  به  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
)نظیر طرح  سایر طرح ها  محل  از  تهران 
قابلیت  که  فرسوده(  بافت های  بازسازی 

جذب ندارند.
شهرداری  توسط  هزینه ها  مابقی  تأمین 

تهران و شرکت های خصوصی
بر این اساس مقرر گردید:

سازمان  بودجه،  و  برنامه  سازمان   ۱
شهرداری ها و دهیاری ها و بانک مرکزی، 
را  اوراق  انتشار  الزم  اقدامات  گونه ای  به 
فراهم سازند که حداکثر تا ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸  

اوراق منتشر شود.
۲ شرکت های خودروساز )بر اساس توزیع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت( با توجه به 
قرارداد با شهرداری تهران حداکثر ظرف 
از تأمین پیش پرداخت،  مدت ۶ ماه پس 
با تأمین قطعات داخلی و وارداتی )به هر 
نحو ممکن( اتوبوس و مینی بوس های فوق 

را تحویل نمایند.
ج( تأمین اتوبوس و واگن مترو با استفاده 

از تهاتر نفت
با عنایت به موافقت وزارت نفت با تأمین 
متروی  ناوگان  و  شهری  درون  اتوبوس 
شهرهای کشور با استفاده از مکانیسم تهاتر 
گردید  مقرر  گازی،  میعانات  و  خام  نفت 
چنانچه  تهران  شهرداری  و  کشور  وزارت 
خریدار بالقوه و متناسب با شرایط وزارت 
محدودیت  بدون  نمایند،  معرفی  را  نفت 
به  آن  صادرات  از  حاصل  منابع  مقداری 
تأمین اتوبوس )دیزل، گازسوز و برقی( و 

واگن مترو اختصاص یابد.
د( بازسازی اتوبوس های فرسوده

در حال حاضر از ۲۳ هزار اتوبوس شهری، 
بالغ بر ۱۷ هزار دستگاه آن فرسوده است 
بازسازی  قابلیت  آن  دستگاه  هزار   ۷ که 
چرخه  در  مجدد  به کارگیری  و  )اورهال( 
را دارد. هزینه الزم  حمل و نقل عمومی 
برای بازسازی هر دستگاه به طور متوسط 
چهار میلیارد ریال برآورد می شود. با توجه 
به هماهنگی انجام گرفته با سازمان برنامه 
و بودجه و صندوق کارآفرینی امید مقرر 
)هزار  اتوبوس  دستگاه  هزار   ۲ گردید 
دستگاه شهر تهران و هزار دستگاه سایر 
کالنشهرها( با استفاده از منابع مالی زیر 

بازسازی گردد.
محل  از  ریال  میلیارد   ۲,۰۰۰ مبلغ   ۱
توسط  بالعوض  صورت  به   ۱۸ تبصره 

سازمان برنامه و بودجه
محل  از  ریال  میلیارد   ۱,۴۰۰ مبلغ   ۲
تبصره ۱۸ )و یا سایر ردیف ها( به صورت 
و  برنامه  سازمان  توسط  شده  اداره  وجوه 

بودجه
۳ مبلغ ۴,۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت با 
کارمزد ۴ درصد توسط صندوق کارآفرینی 
امید متناسب با واریز مبالغ فوق بندهای 
۱ و ۲ توسط سازمان برنامه و بودجه )بر 

اساس تفاهم انجام شده با آن صندوق(
۴ تأمین اعتبار باقی توسط شهرداری ها و 

صاحبان اتوبوس های فرسوده
صندوق  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
برنامه ریزی  مکلفند  امید  کارآفرینی 
اجرایی و مالی اجرای طرح را به گونه ای 
ارائه نمایند که حداکثر تا ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۸  
شروع و زمان اجرای آن حداکثر یکساله 

باشد.
و  شهرداری ها  )سازمان  کشور  وزارت 
پیگیری  مسئول  کشور(  دهیاری های 
مکلف  و  می باشد  جلسه  مصوبات  اجرای 
است هر ۱۵ روز یکبار، گزارش پیشرفت 
اجرای تصمیمات فوق را به حوزه معاون 

اول منعکس نماید.

جزییات بسته حمایتی دولت از 
ناوگان اتوبوسرانی

خبر

فرمانده مرزبانی ناجا: امنیت پایدار در 

مرزهای کشور قابل مشاهده است 

 فرمانده مرزبانی ناجا گفت: نیروی انتظامی در یک دهه 
گذشته تالش های فراوانی در حوزه مرزها داشته که 
نتیجه آن در امنیت پایدار مرزهای کشور قابل مشاهده 

است.
هماهنگ  معاون  با  نشست  در  رضایی  قاسم  سردار   
کننده ناجا و معاون مهندسی ناجا در ستاد مرزبانی، به 
تبیین آخرین وضعیت مرزهای کشور پرداخت و اظهار 
داشت: نیروی انتظامی، سازمانی بزرگ با مأموریت های 
و  صیانت  وظیفه  که  است  عمیق  و  متنوع  گسترده، 

حراست از مرزها را مرزبانی بر عهده دارد.
وی افزود: هدایت مأموریت های حساس نیروی انتظامی 
را می طلبد  به خودش  متناسب  کار  و  در کشور، ساز 
که این نیرو با بهره مندی از تدابیر داهیانه مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( سعی در اجرای ماموریت ها به 

نحو احسن دارد.
فرمانده مرزبانی ناجا در بخش دیگری از سخنان خود 
خطیر  و  حساس  مأموریت های  از  یکی  کرد:  تصریح 
نیروی انتظامی، مرزبانی است؛ نیروی انتظامی در یک 
دهه گذشته تالش های فراوانی در حوزه مرز داشته که 
نتیجه آن را در امنیت پایدار مرزهای کشور مشاهده 

می کنید.
ماموریت های  بخواهیم  اگر  کرد:  عنوان  رضایی  سردار 
به  فقط  نباید  کنیم،  تبیین  را  انتظامی  نیروی 
به  باید  بلکه  کرد،  اشاره  آن  پلیسی  مأموریت های 
مأموریت های خطیر مرزبانی که روح حاکم بر آن نظامی 

و دفاعی است نیز پرداخت.
از  را  سازمانی  مسکونی  شهرک های  ساخت  وی 
خانه های  ساخت  افزود:  و  برشمرد  اصلی  دغدغه های 
که  است  مرزبانان  برای  مهم  مولفه  یک  سازمانی، 
باید به صورت ویژه در دستور کار نیروی  این دغدغه 

انتظامی قرار گیرد.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به نیازمندی های مرزبانی 
در حوزه دریا و خشکی بر ایجاد شهرک های مسکونی 

سازمانی و حفاظت فیزیکی از مرزها تأکید ویژه کرد.
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قائم مقام تولیت آستان قدس 
برای  تالش  گفت:  رضوی 
حفاظت و صیانت از موقوفات 
قدس  آستان  اصلی  دغدغه 

رضوی است.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
مصطفی خاکسار قهرودی در 
از  تجلیل  همایش  چهارمین 
آستان قدس  ناذران  و  واقفان 
در  امروز  صبح  که  رضوی 
مرکزی  کتابخانه  قدس  تاالر 
بیان  برگزار شد،  حرم رضوی 
کرد: از گذشته های دور تا به 
قدس  آستان  مأموریت   امروز، 
کارهای  بر  مبتنی  رضوی 
درک  و  خداپسندانه  و  خیر 
خصوص  در  وظیفه شناسی  و 

موقوفات بوده است.
بر  تأکید  با  قهرودی  خاکسار 
اینکه تاریخ امر وقف و نذر در 
ایران اسالمی به اعتبار باور و 
ارزش های دینی پیشینه غنی 
طبق  افزود:  دارد،  طوالنی  و 
رهبری  معظم  مقام  فرموده 
تولیت آستان قدس  در حکم 
رضوی، محور تمامی تالش ها 
به  رضوی  منور  بارگاه  در 

موقوفه  دستگاهی  عنوان 
محور با مأموریت های پیچیده 
برای  تالش  چندجانبه،  و 
حفاظت و صیانت از موقوفات 

است.
عنوان  به  ما  داد:  ادامه  وی 
امانتدار این موقوفات و نذورات 
در تالش هستیم تا این امر به 
خوبی محقق شود و در سایه 
این صیانت و حفاظت به آنچه 
و  واقفان  اندیشه  و  نیات  در 
ناذران بوده است، عمل کنیم.  
قائم مقام تولیت آستان قدس 
موضوع  این  گفت:  رضوی 
بخش های  تنظیم  در  همواره 
اداری این دستگاه و فعالیت ها 
به  آن  اجرایی  برنامه های  و 
طور جدی مد نظر بوده و برای 
تحقق آن تالش همه جانبه ای 

شده است.
بدون تردید  کرد:  اضافه  وی 
بهره گیری  حفاظت،  به  توجه 
از  شایسته  بهره برداری  و 
موقوفات سهم قابل توجهی در 
تصمیم  گیری تمامی مسئوالن 
داشته  رضوی  قدس  آستان 

است.

کرد:  بیان  قهرودی  خاکسار 
ما  تعبیر  به  موضوع  این 
اکسیری است که اگر به طور 
وظیفه  یک  حسب  بر  جدی 
بگیرد  قرار  توجه  مورد  ذاتی 
ویژه  به  مردم  همه  انتظارات 
واقفان و ناذران را نیز برآورده 

می کند.   
وی با گرامی داشت یاد مرحوم 
تولیت  واعظ طبسی  آیت اهلل 
رضوی  قدس  آستان  فقید 
بنام  واقفان  از  یکی  عنوان  به 
گفت:  رضوی  ملکوتی  بارگاه 
قدس  آستان  فقید  تولیت 
شرعی  حقوق  حتی  رضوی 
ارائه  برای  را  خود  قانونی  و 
خدمات و حفظ دستگاه اداره  

کننده موقوفات قرار دادند.
قائم مقام تولیت آستان قدس 
همچنین  کرد:  اضافه  رضوی 
والمسلمین  االسالم  حجت 
تولیت  رئیسی  سیدابراهیم 
از  آستان قدس رضوی  سابق 
واقفانی هستند که وقف قابل 

توجهی در این آستان دارند.
وی گفت: در ادامه تمامی آن 
تالش ها توجه ویژه به موضوع 

وقف و نذر و ایجاد زیرساخت 
الزم برای حفاظت و صیانت از 
و تالش  توجه  مورد  موقوفات 
این  دست اندرکاران  تمامی 

مجموعه است.  
قائم مقام تولیت آستان قدس 
بر حکم  بنا  کرد:  ابراز  رضوی 
رهبری  معظم  مقام  توصیه  و 
ارائه خدمات به نیازمندان در 
بخش های مختلف اعم از زائر 
و مجاور به منظور بهره برداری 
شایسته با توجه دقیق به نیات 
واقفان و ناذران به طور جدی 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: تولیت آستان قدس 
تولیت های  همچون  رضوی 
موضوع  به  نسبت  گذشته 
وقف و نیات واقفان و حفاظت 
موقوفات،  از  بهره برداری  و 
توجه و حساسیت بسیار باال و 

عمیقی دارند.
داد:  ادامه  قهرودی  خاکسار 
اداری  بخش های  امروزه 
مجموعه آستان قدس رضوی 
زمینه سازی  وقف،  به  نگاه  با 
و  واقفان  نیات  تحقق  برای 
مورد  شایسته،  بهره برداری 
بازنگری ساختاری و دستخوش 
تغییرات جدی است تا در کنار 
ارزش  به  توجه  حفظ موقوفه، 
و  افزوده  ارزش  ایجاد  واقعی، 
بهره گیری  برای  برنامه ریزی 
امر  این  بخورد.  رقم  مناسب 
مورد  وظیفه  و  جدی  دغدغه 

توجه ما است.
با اشاره به وجود بیش از  وی 
قدس  آستان  در  رقبه   ۸۰۰
رضوی که هر کدام نیز اجزای 
از  بیش  افزود:  دارد،  مختلفی 
۵۰ درصد این رقبات در فاصله 
زمانی پس از انقالب اسالمی بر 

این مجموعه وقف شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

حفاظت و صیانت از موقوفات دغدغه اصلی آستان قدس رضوی است
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وزارت کشور مسئول نقد شدن اتوبوس های شهری شد



اخبار

استاندار البرز:

سردار سلیمانی باالترین فیض را 
شهادت می دانست

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: سردار شهید 
سلیمانی باالترین فیض را شهادت می دانست و در 

آرزو و در تب و تاب شهادت در راه خدا می سوخت.
عزیزاله شهبازی در راهپیمایی امروز مردم کرج در 
جمع  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت  پی 
خبرنگاران ضمن تسلیت فقدان این بزرگمرد تاریخ و 
تبریک شهادت ایشان، افزود: سردار شهید سلیمانی، 
از نسل مجاهدانی بود که در دوران ۴۰ ساله انقالب 
اسالمی در راه حراست از کیان کشور جانفشانی کرده 

است.
 وی ادامه داد: عمر با برکت ایشان در دفاع از سرزمین 
اسالمی و چه براساس راهبردهای مقام معظم رهبری 
در راستای مطالبات مردم در جبهه های مقاومت و 
حمایت از نهضت های آزادی بخش حضور مجاهدانه 

داشته است.
شهبازی گفت: هر جا موضوعی در خصوص منافع 
ملی جمهوری اسالمی ایران بوده، نام سردار سلیمانی 

می درخشد.
را  باالترین فیض  افزود: سردار شهید سلیمانی  وی 
شهادت می دانست و در آرزو و در تب و تاب شهادت 

در راه خدا می سوخت.
استاندار البرز اضافه کرد: متجاوزان منطقه در تاریکی 
و  راهبردها  باقی  چراکه  گرفتند  نشانه  را  ایشان 
دسیسه های آنها در خصوص این شهید بزرگوار ناکام 

مانده بود.
وی گفت: آمریکایی ها ضامن نارنجک منطقه خلیج 

فارس را کشیدند.
سردار  شهید  راه  و  جاودانه  نام  افزود:  شهبازی 
باد و سردار سلیمانی های دیگر  سلیمانی پر رهرو 
در سراسر ایران اسالمی اسلحه ایشان را برخواهند 

داشت.

گفت:  کردستان،  بیت المقدس  سپاه  فرمانده 
کالبد  در  جدیدی  جریان  شهید  این  خون 
مقاومت به وجود خواهد آورد و موجب اتحاد 
چراکه  می شود  مسلمان  کشورهای  بیشتر 
سردار سلیمانی در کشورهای سوریه، عراق و 
لبنان نه تنها برای اسالم بلکه سایر ادیان دیگر 

را تحت پوشش حرکت انقالبی قرار داد.
افتتاحیه  در  حسینی   صادق  سید  سردار 
در  که  اندیشه  و  دین  پرچم داران  همایش 

خاطر  سلیمان  اردوگاه  اجتماعات  سالن 
سنندج برگزار شد، اظهار کرد: شهید سردار 
و  کشور  مدافع  برجسته ترین  سلیمانی 
از اسالم  برای دفاع  به تمام معنا که  مجاهدی 

جان خود را فدا کرد.
وی افزود: شهید سلیمانی عمرش را در طول 
۴۰ سال عمر بابرکت انقالب اسالمی، در دفاع 
از انقالب در جبهه های نبرد با دشمن بعثی در 
برای  یک مقطع و همچنین در مقطع دیگر 

دفاع از جهاد اسالم در برابر کسانی که تالش 
دارند اسالم را به انحراف بکشانند جان را فدا 

کرد.
بیان  کردستان،  بیت المقدس  سپاه  فرمانده 
کرد: این شهید واالمقام روز گذشته به وسیله 
آمریکای جنایتکار و خون ریز به شهادت رسید.

سردار حسینی عنوان کرد: یاد شهید سلیمانی 
ریخته  به ناحق  با خون  و  را گرامی می داریم 
این شهید و یارانش عهده و پیمان می بندیم تا 
زمانی که زنده هستیم در مسیر اسالم انقالبی 

از کشورمان دفاع کنیم.
وی ذکر کرد: خون این شهید جریان جدیدی 
آورد  خواهد  وجود  به  مقاومت  کالبد  در  را 
مسلمان  کشورهای  بیشتر  اتحاد  موجب  و 
می شود چراکه سردار سلیمانی در کشورهای 
سوریه، عراق و لبنان نه تنها برای اسالم بلکه 
حرکت  پوشش  تحت  را  دیگر  ادیان  سایر 

انقالبی قرار داد.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، با اشاره 
به اینکه ریخته شدن خون شهید سلیمانی و 
بود، تصریح  ناب  از اسالم  برای دفاع  یارانش 
کرد: کارگاه هم اندیشی علما و روحانیون برای 
به وسیله  عده ای  چراکه  است  موضوع  همین 
تبلیغ در الیه های مختلف جامعه، نفوذ در بدنه 
اجتماعی، نهادهای انقالبی، خانواده ها، مدارس 
به  اسالم  دین  که  کردند  دانشگاه ها تالش  و 
انحراف کشانده شود و میان مسلمانان اختالف 

ایجاد شود.
دنبال  به  غربی ها  داد:  ادامه   سردار حسینی 
این هستند که در دین اسالم که دین آزادی، 
و  اختالف  ایجاد  است  برادری  و  رهبری 

همچنین ملت را از دین به دور کنند.
وی ذکر کرد: روحانیون و علما در جغرافیای 
امربه معروف  در  می توانند  زندگی خود  محل 
و نهی از منکر، آسیب های اجتماعی، هدایت 
از  اسالمی، جلوگیری  معارف  به سوی  جامعه 
انحراف، تبلیغ دین مبین اسالم، احیای اسالم 
واقعی، تبلیغ ارزش های دینی، نحوه زندگی و 

معاشرت در مساجد مؤثر باشند.
افزود:  کردستان،  بیت المقدس  سپاه  فرمانده 
انسان های  خون  دشمنان  که  بودیم  شاهد 
افراد بی گناه را در آتش  مظلوم را ریختند و 
سوزاندند و این را به عنوان اسالم واقعی تجلی 

دادند.
مسئولیت  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  سردار 
روحانیون و علما در این راستا بسیار سنگین 
کنیم  تالش  باید  کرد:  خاطرنشان  است، 
برابر دشمنان حفظ و تحت  را در  کشورمان 
چراکه  کنیم  اسالمی حرکت  انقالب  رهبری 

بااین وجود پیروز در میدان می شویم.
به  که  را  افرادی  ریشه  باید  شد:  یادآور  وی 
زدن  ضربه  و  اسالم  ریشه  خشکاندن  دنبال 
هستند  اسالم  معارف  و  تعالیم  و  قرآن  به 

بخشکانیم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:

خون شهید سلیمانی جریان جدیدی در 
کالبد مقاومت به وجود خواهد آورد

اخبار

استاندار قزوین:

سردار سلیمانی متعلق به تمامی 
آحاد جامعه بود

استاندار قزوین در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم های یادبود 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید واالمقام 
بود.هدایت اهلل  جامعه  آحاد  به تمامی  متعلق  که  بود  چهره ای 
برگزاری  هماهنگی  جلسه  در  قزوین،  استاندار  جمالی پور، 
با بیان  مراسم های یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
بود،  جامعه  آحاد  به تمامی  متعلق  واالمقام  شهید  این  اینکه 
اظهار کرد: در حالی که این شهید واالمقام لباس نظامی بر تن 
داشت، یک چهره فرهنگی اجتماعی نیز بود که دغدغه مردم، 
فرهنگ و امنیت ملی را در کنار هم داشت.وی ادامه داد: حاج 
قاسم سلیمانی هیچ وقت مرعوب دنیا نشد و از ارزش های دفاع 
مقدس فاصله نگرفت و در همه حال هم سنگران خود در دفاع 
مقدس را یاد می کرد.استاندار قزوین اشاره کرد: فرمانده ای که 
و همواره  انقالب کرد  این  ارزش های  را صرف  تمام وجودش 
از پیشگاه خدای متعال و معصومین  در صحبت های خویش 
جامعه  آحاد  تمامی  اینکه  بیان  با  می کرد.وی  شهادت  طلب 
اندوهگین  این شهادت متأثر و  از  بدون رنگ و بوی سیاسی 
شده اند، ادامه داد: شهید قاسم سلیمانی با گذشت از مطامع 
دنیوی خود را برای خدا خالص و مطهر گردانده بود.بنابر اعالم 
روابط عمومی استانداری قزوین جمالی پور تصریح کرد: حضور 
سردار سلیمانی در تمامی عرصه ها اعتمادبخش بود و ارتشیان 
از  جزئی  سلیمانی  قاسم  که  داشتند  باور  را  این  سپاهیان  و 
امنیت ملی ایران و منطقه است.وی با اشاره به اینکه سردار 
سلیمانی یک متفکر استراتژیست آگاه بر تمامی مسائل بود، 
افزود: مجاهدت و رشادت های این شهید سرزمین های اسالمی 
را از لوث وجود داعشی ها پاک کرد و تحملش برای دشمنان 
سخت و غیرقابل تحمل بود.استاندار قزوین تأکید کرد: پر کردن 
قطعاً  اما  است  بسیار سخت  سلیمانی  شهید  سردار  این  خأل 
سرزمین  را  در  دیگر  سلیمانی های  و  امید  جوانه های  رویش 
بر  سلیمانی  سردار  گفت:  بود.وی  خواهیم  شاهد  اسالمی مان 
گردن تمامی جامعه حق دارد و بدین سبب همگی در سوگ 
را  انسجام و وحدت  ایشان  ایشان می سوزند، شهادت  هجران 
تأکید  است.جمالی پور  کرده  ایجاد  مردم  آحاد  بین  در کشور 
فضایل سردار  از  دانشگاه ها  و  در مدارس  است  کرد: شایسته 
انقالب صحبت کرده و شخصیت  نوپای  برای نسل  سلیمانی 
از ویژگی های  ائمه جماعات در مساجد  ایشان تبیین شود و 
از  یکی  اینکه  بابیان  کنند.استاندار  صحبت  سردار  برجسته 
میادین، معابر و خیابان های شهر به نام سردار سلیمانی مزین 
و نام گذاری شود، تأکید کرد: الزم است برنامه باشکوهی که در 
شأن سردار حاج قاسم سلیمانی باشد در مرکز استان پیش بینی 

و برنامه ریزی شود.
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گردشگران عراقی رتبه اول 
گردشگران خارجی کردستان

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  سرپرست 
اول  رتبه  کسب  از  کردستان  استان  صنایع دستی 
گردشگری خارجی استان توسط گردشگران عراقی 

در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ خبر داد.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  مریوانی  اسماعیل 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  سیاست گذاری های 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  به ویژه  و 
برنامه  در  ویژه  صورت  به  کردستان  صنایع دستی، 
این وزارت خانه  گنجانده  تبلیغاتی و معرفی  های 
شده و این موضوع موجب افزایش جذب گردشگران 

خارجی طی چند سال اخیر شده است.
امسال  ماه  فروردین  از  آمارها  بررسی  افزود:  وی 
عراقی  گردشگران  ورود  تدریجی  رشد  از  حکایت 
از سایر کشورها  به کردستان به نسبت گردشگران 

به ویژه گردشگران اروپایی دارد.
گردشگران  ورود  آمار  رشد  کرد:  تأکید  مریوانی 
صعودی  رشدی  از  امسال  ماهه    ۹ طی  خارجی 
تعداد  امسال  ماهه  در ۹  به نحوی که  بود،  برخوردار 
۱۷ هزار و ۶۹۹ نفر گردشگر خارجی که حدود ۶۰ 
درصد از این تعداد عراقی بوده اند و حداقل به مدت 

دو شب در کردستان اقامت داشتند.
وی یادآور شد: امید است با برنامه ریزی بهتر و با 
همکاری بخش خصوصی و سایر ارگان های ذی ربط 
بتوانیم روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی به 

استان را حفظ کنیم.

به  اشاره  با  کردستان،  منطقه  مخابرات  مدیر 
با  روستاها  در  مخابراتی  خدمات  ارائه  اینکه 
هدف رفع مطالبات و نیازهای ارتباطی آنها در 
دستور کار منطقه قرار دارد گفت: در راستای 
میلیارد   ۱۲ هزینه  صرف  با  مهم،  این  تحقق 
جعفر  شیخ  و  کامیاران  پشاباد  روستای  ریال 
از توابع شهرستان قروه تحت پوشش خدمات 

همراه اول قرار گرفتند.
آزاد حکمت   با اعالم اینکه پس از انجام برنامه 
روستاها  این  در  ساختی  زیر  اقدامات  و  ها 
مخابراتی  تجهیزات  اندازی  راه  و  نصب  کار 
پروژه  این  انجام  با  کرد:  اظهار  گرفت  صورت 
از  استفاده  بر  نقاط عالوه  این  مشتریان  کلیه 
مزایای  از  توانند  می   WLL های  سیمکارت 
شبکه تلفن همراه و اینترنت همراه  بهره مند 

شوند.
وی افزود: نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی 
و  کامیاران  شهرستان  پشاباد  روستاهای  در 
شیخ جعفر قروه، شرایط استفاده از تکنولوژی 
نسل دوم )G۲( و مکالمه تلفن همراه اول را 

برای مشتریان فراهم کرده است.
مدیر مخابرات منطقه کردستان بیان کرد: در 
حال حاضر تعداد ۷۶ هزار و ۵۳۵ مشترک در 
و ۸۳۷  هزار  تعداد ۶۰  و  کامیاران  شهرستان 
مشترک در شهرستان قروه از مزایا و خدمات 
در  شبکه  این  محصوالت  از  اول  همراه  تلفن 

قالب بسته های متنوع استفاده می کنند.
در  مشتریان  مندی  بهره  داد:  ادامه  حکمت 
تلفن  محصوالت  و  خدمات  از  روستایی  نقاط 
همراه اول به ویژه دیتای همراه، موجب بهبود 

و ارتقاء کیفیت زندگی، از بین رفتن فاصله های 
جغرافیایی، صرفه جویی در هزینه و مدیریت 

از  برخی  انجام  منظور  به  تردد  کاهش  زمان، 
کارهای روزمره و اداری و... خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه استان خبر داد:

سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد ریالی در دو روستای استان کردستان

پرستاری  نظام  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کمبود  با  کردستان  استان  گفت:  کردستان، 
و  است  مواجه  بیمارستان های  در  پرستار 
چندین  کمبود  این  دلیل  به  استان  پرستاران 

برابر ظرفیت خود ارائه خدمت می دهند.
حیدر ایزدی  اظهار کرد: دو فرمول رایج برای 
تامین نیرو انسانی پرستاری در امر مراقبت به 
به  پرستار  نسبت  شامل  که  می شود  برده  کار 

آمار جمعیتی و ضریب استاندارد تخت است.
وی افزود: در تطبیق این فرمول ها با تعداد تخت 
و جمعیت استان، پی خواهیم برد که کردستان 

از کمبود نیروی انسانی پرستاری رنج می برد.
پرستاری  نظام  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
از  یکی  کمبود  این  کرد:  بیان  کردستان، 
پرستاران  شغلی  نارضایتی  دالیل  مشکالت 
به حساب می آید چراکه به دلیل کمبود نیروی 

انسانی ارائه خدمات مراقبتی با تاخیر و یا ناقص 
صورت می پذیرد.

ایزدی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۳ هزار 
پرستار در مراکز و بیمارستان های سطح استان 

کردستان ارائه خدمت می کنند.
از  یکی  پرستاری  اینکه شغل  به  اشاره  با  وی 
است،  داد شده  قلم  زیان آور  و  مشاغل سخت 
عنوان کرد: شغل پرستاری، سختی کار فراوانی 
دارد که طبق قانون، مشاغل سخت و زیان آور 
فعالیت  هفته  در  ساعت   ۳۶ پرستار  هر  باید 
با  ها  نیروگاه  دلیل کمبود  به  اما  باشد  داشته 
اضافه کاری اجباری مواجه خواهند شد؛ واقعیت 
این است که پرستاران با چندین برابر ظرفیت 
ارائه خدمت می کنند که عوارض  و توان خود 
جسمی و روحی در کوتاه مدت همیشه برای 

آن ها متصور است.

پرستاری  نظام  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دارند  انتظار  پرستاران  کرد:  ذکر  کردستان، 
دغدغه  شغلشان، حداقل  این سختی  برابر  در 
ماحصل  و  باشند  نداشته  ذهنی  و  معیشتی 
شغلی  مزایای  و  کارانه  جمله  از  خود  خدمت 

خود را به  موقع دریافت کنند.
ایزدی با اشاره به اینکه پرستاران نیروی ثابت و 
بدنه اصلی کادر درمان در بیمارستان ها هستند، 
کارکنان حوزه سالمت  بیشترین  کرد:  تصریح 
جمله  از  آن ها  شغلی  رده های  و  پرستاران  را 
تکنسین های اتاق عمل، بیهوشی و فوریت های 

پزشکی تشکیل می دهند.
وی با اشاره به افزایش تخت در بیمارستان های 
گذشته  سال  چند  طی  کرد:  ذکر  کردستان، 
کردستان  در  جدیداالحداث  بیمارستان های 
راه اندازی شده که می توان به بیمارستان کوثر 
در سنندج، بیمارستان رازی در بانه و در آینده 

نزدیک احداث بیمارستان سقز اشاره کرد.
در ادامه سهیال استیفایی، رئیس اداره پرستاری 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: با توجه 
در  جدیداالحداث  بیمارستان های  اینکه  به 
نیروی  نیازمند  شده  احداث  کردستان  استان 
جذب  و  استخدامی  آزمون  برگزاری  جدید، 

پرستار هستیم.
پرستاری،  استاندارد  شیفت  به  اشاره  با  وی 
مجلس  که  بهره وری  ارتقاء  قانون  در  افزود: 
شورای اسالمی آن را تائید کرده ذکرشده که 

پرستار با توجه به سختی کار نباید بیشتر از ۱۲ 
ساعت در بیمارستان فعالیت داشته باشد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  اداره  رئیس 
بیماران  مراقبت  اینکه  به  اشاره  با  کردستان، 
بیان  است،  پرستاران  عهده  به  بیمارستان  در 
کرد: کارانه پزشکان و پرستاران متفاوت بوده، 
پزشکان  فعالیت  درآمد  از  درصد   ۲۰ درواقع 
می گیرد  تعلق  پرستاران  به  بیمارستان  در 
اختصاصی  درآمد  و  پزشکان  به  باقیمانده  و 

بیمارستان تقسیم می شود.
استیفایی به درآمد پزشکان اشاره و عنوان کرد: 
درصد باالی درآمد پزشکان در بخش خصوصی 

و در مطب ها حاصل می شود.
وی افزود: رشته پرستاری با توجه به بازار کار 
رشته هایی  جزء  کشور،  سطح  در  عالی  بسیار 
از  بعد  متقاضیان  و  می شود  محسوب  تاپ 

پزشکی، رشته پرستاری را انتخاب می کنند.
در  پرستار  کمبود  به  اشاره  با  استیفایی 
بیمارستان های سطح استان، خاطرنشان کرد: 
مراجعه  زیاد  تعداد  و  پرستار  کمبود  دلیل  به 
کنندگان به بیمارستان متاسفانه به بیمار کمتر 

رسیدگی می شود.
تحمیلی  و  اجباری  شیفت های  اشاره  با  وی 
کمبود  دلیل  به  شد:  یادآور  پرستاران،  به 
در  ویژه  به  پرستاران  کار  اضافه  ساعات  نیرو، 
بیمارستان های شهرستان سنندج که با کمبود 

پرستار به جد مواجه است، بیشتر شده است.

رئیس سازمان نظام پرستاری کردستان:

 کمبود پرستار در کردستان موجب رسیدگی کم به بیماران 
شده است

نیمه اول دی  1398 

کمبودی در عرضه گاز خانگی 
"LPG" در قزوین وجود ندارد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان قزوین عنوان کرد: به طور میانگین ۲۲۰۰ 
تُن گاز LPG در پنج نقطه استان قزوین در سکوهای گاز 
پرکنی شهرستان های استان ازجمله بوئین زهرا، تاکستان، 
آبیک و آوج عرضه می شود و هیچ کمبودی در استان وجود 

ندارد.
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  کبیری،  علی اکبر 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین   با اشاره 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  روستاها  در   LPG گاز  توزیع  به 
پیگیری های صورت گرفته کمیته ای متشکل از نمایندگان، 
تشکیل شده  و سازمان صمت  بخشداری ها  و  فرمانداری 

است.
وی عنوان کرد: با توجه به سهمیه ای که به استان اختصاص 
پنج  در   LPG گاز  تُن  میانگین ۲۲۰۰  به طور  پیداکرده 
نقطه استان در سکوهای گاز پرکنی شهرستان های استان 
ازجمله بوئین زهرا، تاکستان، آبیک و آوج عرضه می شود و 

هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.
صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: پیگیر هستیم 
به تفکیک هر شهرستان سهمیه اختصاص یابد و با نظارت 
فرمانداری ها و ادارات صمت در شهرستان ها بررسی کنترل 

و توزیع می شود.

استاندار زنجان:

صدای وحدت مان را به همه دنیا برسانیم
استاندار زنجان گفت: همه باید بدانند کار و راه شهید سردار 
قاسم سلیمانی پرصالبت ادامه خواهد داشت و هیچ قدمی از راه 
ایشان کاسته نخواهد شد.فتح اهلل حقیقی در کارگروه تخصصی 
اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده  با اشاره به شهادت 
سردار شهید قاسم سلیمانی، اظهار کرد: همه آزادی خواهان و 
مردم ایران خون خواه این شهید هستند و همه بدانند جهاد و 
باانگیزه و صالبت بیشتر ادامه خواهد داشت و همه  مقاومت 
فاسدان و جنایت کاران بدانند با شو نمی توانند مردم ایران را 
فریب دهند.وی با اشاره به اینکه این اقدام مذبوحانه ترور و 
جنایت بوده است، گفت: انتقام سختی در انتظار جنایت کاران 
است که این اشتباه استراتژیک را انجام دادند و قطعا در زمان 
مناسب این اتفاق رخ خواهد داد.این مسئول با بیان اینکه همه 
برسانیم،  دنیا  به سراسر  را  وحدت  موظف هستیم صدای  ما 
گفت: دنیا بداند که ایرانیان یک خانواده و با اتحاد در کنار هم 
هستند و در این مسیر باید هزینه دهیم؛ از همه مهم تر اینکه 
در مقابل دشمن باید متحد بود.نماینده عالی دولت در استان 
از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  جلسه  کار  دستور  به  زنجان 
ایرادات بزرگ این است که کار را به سرانجام نرسانده و فقط در 
حال نامه نگاری هستیم.وی با بیان اینکه چرا به مکتوبات عادت 
کردیم و با هم جمع شده و مشکالت را حل نمی کنیم، تصریح  
کسی  هر  و  نشده  حل  است  سال  پسماند ۲۵  موضوع  کرد: 
انجام  باید کار را قاطعانه  توپ را به فرد دیگر پاس می دهد. 
از مسئوالن کار می خواهند،  نتیجه برسانیم. مردم  به  داده و 
با دستور و نامه نوشتن کارها پیش نمی رود.حقیقی ادامه داد: 
نامه نوشتن هنر نیست. گناه است وقت مان را تلف کنیم. ارزش 
کار در پیش بردن مطالبات مردم است. متاسفانه کارها را به 
نتیجه نرسانده و پیگیری نیز نمی کنیم.استاندار زنجان تاکید 
کرد: فردا باید جلسه ای با حضور همه مسئوالن برگزار شود 
و اقدامات را دقیق بررسی و تصمیم قاطع گرفته و پیگیری 
کنید تا مشکل راشا کاسپین به طور کامل حل شده و در جلسه 
آینده نیز موارد به طور کامل عنوان شود که چه کارهایی انجام 
شده است.در ادامه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با اشاره به آخرین وضعیت تصفیه خانه راشا کاسپین، گفت: از 
بازدید میدانی صورت گرفته و  پساب خروجی راشا کاسپین 
تغییر واضحی نسبت به مصوبات قبلی اتفاق نیفتاده و به لحاظ 
زیست محیطی نمونه برداری ها انجام شده که نشان از باال بودن 
است.پرویز  استاندارد  از حد  بیش  پارامترهای زیست محیطی 
قزلباش با بیان اینکه مقرر شده بود که مسئول شرکت راشا 
کاسپین در کوتاه مدت اقدام به لوله گذاری کرده و این اقدام 
نیز مقرر شده  بلندمدت  افزود: در  انجام دهد،  تا زنجانرود  را 

بود تصفیه خانه راه اندازی شود که این اتفاقات رخ نداده است.
تصفیه خانه  راه اندازی  به  دنبال  این شرکت  کرد:  تصریح   وی 
بوده و آخرین بحث ها در این خصوص بوده است.این مسئول با 
بیان اینکه فرصت دو ماهه به صاحبان شرکت به عنوان راهبرد 
سریع دادیم، گفت: این پساب از مزارع کشاورزان عبور می کند 
که این مورد بسیار حائز اهمیت است. البته تا پایان سال نیز 
باید تصفیه خانه راه اندازی می شد ولی برداشت ما این است که 
میزان "سی.او.دی" باالی هزار است.وی ادامه داد: باید عنوان 
هم  به  رودخانه  شرایط  زنجانرود  به  ورود  از  بعد  پساب  کرد 
ریخته می شود و این در شرایطی است که وقت دو ماهه به 
پایان رسیده و اینها مدعی هستند که تصفیه خانه راه اندازی 
اتفاق  تصفیه  راه اندازی  و  آالیندگی  میزان  عمال  ولی  شده 

نیفتاده است.



 ورزشی
خبر

شرایط شان بهتر از قبل است؛

وزیر ورزش: سازمان خصوصی سازی روند 
واگذاری سرخابی ها را آغاز کند

استقالل  و  پرسپولیس  اوضاع  اینکه  بیان  با  ورزش  وزیر 
نسبت به قبل بهتر است به روند خصوصی سازی آنها اشاره 
کرد و گفت: از سازمان خصوصی سازی می خواهم هرچه 

سریعتر مقدمات واگذاری را آغاز کند.
 مسعود سلطانی فر در دویست و بیست و هفتمین نشست 
شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با گرامیداشت یاد 
وخاطره شهید سردار سپهد قاسم سلیمانی گفت: شهید 
و  خشنونت  و  گری  افراطی  با  مبارزه  قهرمان  سلیمانی 
مبازره با تکفیری ها و بخصوص ریشه کردن داعش بود. 
امروز مشکل بزرگ آمریکا دیگر قاسم سلیمانی نیست بلکه 
موجب  شهید  آن  خون  که  است  سلیمانی  قاسم  شهید 
وحدت پرشکوه شیعیان و مسلمانان و مردم ایران در مبارزه 

علیه جنایات و مظالم دولت امریکا شده است.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از نشست شورای 
معاونان بعد از ارایه گزارش نشست های مشترک سازمان 
از  تقدیر  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  و  سازی  خصوصی 
گفت:  بورس  و  سازی  خصوصی  سازمان  دو  همکاری 
شدن  خصوصی  هدف  با  باشگاه  دو  واگذاری  جلسات 
استقالل و پرسپولیس به خوبی پیش می رود. با توجه به 
پیشرفت کارشناسی خوبی که در این بخش داشته ایم از 
سازمان خصوصی سازی می خواهم هرچه سریعتر مقدمات 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را شروع کند.وی 
ادامه داد: تعیین و تکلیف سرمایه و بدهی ها و حسابرسی 
ما در  آوردهای  از مهمترین دست  باشگاه  و شفافیت دو 
مدیریت این دو باشگاه بوده است. استقالل و پرسپولیس 
امروز نسبت به گذشته وضع بسیار بهتری دارند. سلطانی 
فر درباره احیای حق پخش تلویزیونی برای ورزش کشور 
در الیحه بودجه سال آینده گفت: با کمک نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی حق پخش تلویزیونی ورزش با 
شرایط مطلوبی در قانون بودجه سال آینده برای ورزش 
کشور احیا می شود و از محل اعتبارات این بخش کمک 
بزرگی به ورزش و قهرمانان و توسعه ورزش و بخصوص 
زنان  ورزش  و  ورزش همگانی  و  ورزشی  های  فدراسیون 
خواهد شد. وزیر ورزش با بیان اینکه اوضاع پرسپولیس و 
استقالل نسبت به قبل بهتر است به روند خصوصی سازی 
می  سازی  خصوصی  سازمان  از  گفت:  و  کرد  اشاره  آنها 

خواهم هرچه سریعتر مقدمات واگذاری را آغاز کند.

تجربه  را  خود  المپیکی  حضور  تنها  درحالی  کاراته 
با  تا  می کند که فدراسیون جهانی در تالش است 
برای  روزنه هایی  رقابتها،  این  باالی  سطح  برگزاری 

تداوم این رشته پرجمعیت در المپیک را باز کند.
تالش،  سال ها  از  بعد  کاراته  جهانی  فدراسیون   
اصالح  همه  از  مهمتر  و  متنوع  برنامه های  اجرای 
قوانین داوری موفق شد این رشته را به عنوان یکی 
از رشته های رسمی وارد المپیک کند. در حالی که 
جامعه جهانی کاراته از ورود رشته ورزشی مورد عالقه 
خود در پوست خود نمی گنجیدند، خبر آمد که شاید 

این آخرین حضور کاراته در المپیک باشد.
شاید در ابتدای انتشار این خبر، یاس و ناامیدی بر 
افکند، ولی خیلی زود جای خود را به  کاراته سایه 
تالش و کوشش داد و نتیجه آن شد که در المپیک 
جوانان کاراته همچنان جزو برنامه های رسمی است 
و این شاید روزنه ای امیدوار کننده باشد برای آینده، 
آینده ای که از همین توکیو ۲۰۲۰ رقم خواهد خورد.

روزنه های که در کنار حمایت های جهانی، برگزاری 
از  نمایشی  حال  عین  در  و  اشتباه  کم  باال،  سطح 
زیبایی ها و توانمندی های کاراته را روی تاتامی توکیو 
به دنبال داشته باشد. به همین دلیل هم هست که 
مسیر سختی برای کاراته کاها در راه کسب سهمیه 
المپیک طراحی شده است.در حالی که برخی رشته ها 
دائم از دشواری های کسب سهمیه و… می نالند، در 
کاراته نه تنها شاهد ناله و شیون نبودیم، بلکه همه 
تهدیدها تبدیل به فرصت شد. در کاراته که تا همین 
ولی  نداشت،  هم  اطالعاتی  بانک  پیش  ماه  چند 
توانست  با  و  نزد  مالی »زجه«  از مشکالت  هیچگاه 
شرایط حضور در مسابقات معتبر کسب امتیاز ورودی 
را فراهم کند. در کاراته فقط به چند ورزشکار اکتفا 
نشد و با نگاه به آینده جوانان مستعد در مسابقات 
مختلف حضور داشتند و االن نگران بعد از المپیک و 
پوست اندازی هم نباشد. همین رشته تازه المپیکی 
شده که اولین و شاید آخرین حضور خود در المپیک 
را تجربه می کند، در سالی که دومین روز آن را سپری 
می کنیم، دشواری های زیادی دارد. از تداوم حضور در 
از همین هفته  رقابتهای کاراته وان و سری A که 
آینده آغاز می شود تا المپیک توکیو، که سخت ترین 
و البته جذابترین آن است، همه و همه نشان می دهد 
که این رشته به اواسط راه سخت خود رسیده است. 
کسب شش سهمیه در بخش کومیته و دو سهمیه 
در کاتا هدف اصلی است که تا اینجای کار حداقل 
به نیمی از آن دست یافته و برای قطعی کردن باید 

جایگاه های فعلی در رنکینگ حفظ شود.
اما کاراته چگونه به اینجا رسید. بدون شک یکی نه 
بهترین تیم کاراته دنیا در سال ۲۰۱۹ تیم ملی ایران 
بود. حضور در هفت مرحله لیگ جهانی موسوم به 
مرحله  و چهار   »Premier League« وان کاراته 
برنامه  جهانی  فدراسیون  سوی  از   »Series A«
با حضور در  بتوانند  بود که کاراته کاها  ریزی شده 
سهمیه  کسب  برای  را  الزم  امتیازات  مسابقات  این 
المپیک کسب کنند. در بخش مردان که در مجموع 
۱۱ مرحله، کاراته کاهای ایران با ۴۱ مدال )۱۱ طال، 
۱۲ نقره و ۱۸ برنز( بهترین عملکرد را در بین همه 

کشورهای مدعی به نمایش گذاشتند.
نکته مهم اینکه در تیم مردان کسب دو سهمیه در 
قطعی  تقریباً  کیلوگرم  و ۷۵+  کیلوگرم  اوزان ۷۵- 
شده و برای نماینده سوم هم با توجه به آنکه مدعیان 
از  اصلی وزن ۶۷- کیلوگرم در حال کسب سهمیه 
سیستم رنکینگ هستند، کارشناسان کاراته شانس 
وزن  این  در  کشورمان  اعزامی  نماینده  برای  زیادی 
نهایی  مرحله  تا  هستند  قائل  کاتا  نماینده  البته  و 
اریس(  ماه ۱۳۹۹-پ  )اردبهشت  انتخابی،  مسابقات 
نیز  بانوان  بخش  کنند.در  پیدا  دست  مهم  این  به 

نمایندگان کشورمان موفق به کسب ۶ طال، یک نقره 
و ۷ برنز شدند که شاید اگر ترکیب کادر فنی دچار 
تغییر نمی شد و برنامه ها با حضور باقری و موسوی 
ادامه پیدا می کرد، نتایج بهتری کسب می شد، ولی 
در همین شرایط هم دو بانوی ایرانی در منطقه سبز 
نیز  کسب سهمیه هستند و در وزن ۶۱- کیلوگرم 
توکیو  مسافران  جمع  به  را  خود  می تواند  علیپور 
می کند،  برجسته  را  کاراته  که  موضوعی  برساند.اما 
اینکه در طول یکسال گذشته در اعزام ها فقط نگاه 
به المپیک نبوده و بعد از آن نیز کاراته باید به مسیر 
خود ادامه دهد. در واقع عالوه بر رقابتهای قهرمانی 
آینده ۲۵  سال  آذرماه   ۶ اندونزی،  »بالی«  در  آسیا 
دوره مسابقات قهرمانی جهان در امارات آغاز می شود. 
امیرمیرزایی،  سید علی کریمی، مهدی قراری زاده، 
آسیابری،  اصغر  علی  اباذری،  صالح  مسکینی،  علی 
مهدی خدابخشی، مجید حسن نیا، مجید نیکوهمت، 
ذره  زیر  که  دست  این  از  جوانانی  و  صداقت  باربد 
توانایی  مختلف  مسابقات  در  و  بوده  فنی  کادر  بین 
تیم ملی  به  نمایش گذاشتند رفته رفته  به  را  خود 
تجربه ها همچنان  با  کنار  در  تا  تزریق خواهند شد 
دست  عبارتی  به  نگهدارند.  اوج  در  در  ایران  کاراته 

کاراته حاالحاال پر است و در هیچ وزنی نگرانی بابت 
پشتوانه ها نیست.

و  وفاق  مدیون  را  خود  فعلی  خوب  روزهای  کاراته 
ارکان  تک  تک  و  قهرمانان  پیشکسوتان،  همدلی 
این خانواده است. آرامشی که از سه سال قبل برای 
به  دست  همه  و  گرفته  شکل  المپیک  در  موفقیت 
دست هم داده اند که کاراته با افتخار از توکیو بازگردد. 
دیگر خبری از مصاحبه های تند و تخریبی که با هدف 
و  فدراسیون منتشر می شد  از مسئوالن  امتیاز  اخذ 
از رسیدن به هدف، محو می شدند، نیست، گو  بعد 
اینکه طباطبایی هم نشان داد مسئولی نیست که این 
با خرد جمعی  و  و بخشش کند  بذل  امتیاز  چنین 
طباطبایی  عملکرد  شک  می برد.بدون  پیش  را  کار 
هم همانند دیگر مدیران برآیندی است از تصمیمات 
درست و البته قابل انتقاد، اما اینکه برخی به ظاهر 
اشتباه  الفاظی زشت  و  توهین  با  را  انتقاد  دلسوزان 
می گیرند قابل قبول نیست و شاید پیگیری شخص 
نخست کاراته ایران در مراجع ذیصالح را برای پایان 
دادن به چنین بدعت هایی به دنبال داشته باشد، ولی 
فقط  شود،  فراموش  نباید  که  اساسی  و  مهم  نکته 

موفقیت کاراته در آوردگاه بزرگ کاراته است.

همه باید کمک کنند؛

عزم جدی کاراته برای درخشش در المپیک

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: در این که هواداران 
تردیدی  می کنند  حمایت  مجیدی  فرهاد  از  استقالل 

ندارم اما با این وجود کار او در این تیم ساده نیست.
از  بعد  و  فراوان  قوس های  و  از کش  و پس   سرانجام 
قطعی شدن عدم بازگشت استراماچونی به تهران، قرعه 
سرمربیگری آبی ها به اسم فرهاد مجیدی اثابت کرد تا 
سرمربی موقت فصل گذشته این تیم در نیم فصل دوم 

هدایت آنها را بر عهده داشته باشد.
مجیدی  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  بیگی  سعید 
ویژگی های مثبت زیادی دارد که در مقایسه با تنها نقطه 
نشان  و  دارد  چربش  است،  تجربگی  کم  که  او  ضعف 
می دهد حضور او روی نیمکت آبی پوشان در مجموع 

انتخاب خوبی است.
گزینه  تنها  که مجیدی  ندارم  قبول  را  این  افزود:  وی 
موجود بود. شاید گزینه های موجود در این مقطع زیاد 
نبودند، اما در بین همین گزینه ها مجیدی گزینه معقول 
خواهد  همراه  هم  را  هواداران  حمایت  که  است  ترین 

داشت. 
هواداران  کرد:  تصریح  پوشان  آبی  پیشین  هافبک 
برای  را  بستر  و  از مجیدی حمایت می کنند  استقالل 
موفقیت وی فراهم می کنند. موردی که شاید او را در 
بین  که  است  ناخودآگاهی  مقایسه  دهد،  آزار  کار  بدو 
تیم او و تیم استراماچونی صورت می گیرد. اگر مجیدی 
بتواند در دو سه بازی اول چهره تهاجمی داشته باشد 
و پیروزی های خوبی به دست آورد، این فضا را خواهد 
شکست اما در غیر این صورت کار ساده ای تا پایان فصل 

پیش رو ندارد.
بیگی تاکید کرد: مجیدی از خانواده استقالل است و 
بر همه حواشی و زوایای پنهان این باشگاه اشراف دارد 
و با شناخت و آگاهی کامل این مسئولیت را پذیرفته 
است. این موضوع به پیشبرد اهداف او در این تیم کمک 

می کند.
پیشکسوت آبی پوشان با اشاره به نقش بازیکنان بزرگ 
و باتجربه استقالل در این مقطع بیان داشت: باتجربه تر 
ها نقش مهمی دارند و می توانند به فرهاد و در نهایت 

به تیم خودشان کمک کنند. بازیکنانی مثل وریا، علی 
کریمی، حسین حسینی و دیگران. آنها هستند که باید 

بازوی اجرایی سرمربی درون تیم باشند.
بیان داشت:  انتقاالت زمستانی  و  نقل  به  اشاره  با  وی 
ترمیم نقاط قوت در نقل و انتقاالت زمستانی بسیار مهم 
است. بدیهی است که استقالل در چند پست نیاز به 
بازیکنان باتجربه ای دارد که خالء های موجود را برطرف 
کنند و امیدوارم این انتخابات هوشمندانه و در کمترین 

زمان ممکن صورت گیرد.

هواداران استقالل از مجیدی حمایت می کنند

خبر

محمدحسن انصاریفرد: به تعهدات 
خودمان در قبال کالدرون عمل نکردیم
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عدم  به  اشاره  ضمن  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
پرداخت مطالبات سرمربی تیم اظهار داشت: سعی می 
کنیم ظرف سه روز آینده مشکالت مالی را حل کنیم.

محمد حسن انصاریفرد پس از پایان جلسه امشب با 
هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: تمام فکر ما برای 
یکسری  است.  پرسپولیس  روی  پیش  مشکالت  حل 
مشکالت با توجه به اینکه قرار است سه چهار روز دیگر 

تمرینات مان را آغاز کنیم داریم.
مدیرعامل پرسپولیس افزود: جا دارد از بازیکنان و آقای 

کالدرون بابت نهایت همکاری که داشتند تشکر کنم. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا سرنوشت استراماچونی 
آرژانتینی  سرمربی  انتظار  در  تهران  استقالل  با 
پرسپولیس است، افزود: ما به تعهدات خودمان در قبال 
نکردیم.  مالی عمل  دلیل مشکالت  به  کالدرون  آقای 
او حق دارد. انشاهلل بتوانیم مشکل او و دستیارانش را 
بابت پرداخت طلب هایشان حل کنیم تا خیالمان راحت 

شود.
انصاریفرد درباره آخرین وضعیت پرسپولیس در نقل و 
انتقاالت زمستانی تصریح کرد: با بازیکنان داخلی مد 
نظرمان مذاکرات جدی داشته ایم. آقای کالدرون چند 
بازیکن را به ما معرفی کرد و ما مشغول رایزنی در این 
باره هستیم. به هر حال نیم فصل است و باشگاه ها به 
سختی بازیکن می دهند. با این حال تمام تالشمان را 

می کنیم که آنها را جذب کنیم.
وی درباره جذب بازیکن خارجی نیز تاکید کرد: بطور 
معرفی  کالدرون  آقای  به  را  خارجی  بازیکنان  مرتب 
می کنیم تا با تأیید سرمربی تیم بتوانیم با آنها قرارداد 

ببندیم.
 مدیرعامل پرسپولیس در پایان درباره استعفای ایرج 
عرب و احتماالً جانشینی ابراهیم شکوری گفت: من از 
جزئیات اطالعی ندارم و فقط به دنبال حل مشکالت 

هستم.

المپیک  در  ایران  ورزش  کاروان  سرپرست 
توکیو کسب سهمیه را به منزله طی کردن 
۵۰ درصد راه حضور در المپیک عنوان کرد 
و گفت که این حضور خود یک افتخار است.

 در جریان مراسم تقدیر از ورزشکاران صاحب 
سهمیه المپیک که امروز در محل این کمیته 
برگزار شد، نصراهلل سجادی سرپرست کاروان 
کاروان  این  شرایط  آخرین  مورد  در  ایران 

توضیح داد.
وی با یادآوری اضافه شدن ۵ رشته به این 
 ۱۱ از  بیش  گفت:  المپیک  بازی های  دوره 
هزار ورزشکار در توکیو رقابت می کنند. در 
هم  به  نزدیک  مردان  و  زنان  سهم  مجموع 
موضوع  این   ۲۰۲۴ المپیک  برای  اما  است 

۵۰-۵۰ می شود.
کسب  یادآوری  با  ایران  کاروان  سرپرست 

تیمی  رشته های  میان  در  بسکتبال  سهمیه 
درصد   ۹۰-۸۰ از  بیش  والیبال  داد:  ادامه 
شانس دارد. تیم فوتبال هم در مسابقات برای 

کسب سهمیه شرکت می کند.
سجادی با بیان اینکه در رشته های انفرادی 
ادامه  آینده  سال  تا  انتخابی  مسابقات  هم 
دارد، خاطرنشان کرد: در تکواندو ورزشکاران 
امتیاز  تا  باید در چند مسابقه شرکت کنند 
بگیرند. در کشتی هم مسابقاتی پیش روایت 
تا سهمیه های جدیدی کسب شود. امیدوارم 

تعداد سهمیه ها نسبت به قبل بیشتر شود.
المپیک  در  حضور  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پیش  کرد:  تصریح  است،  افتخار  یک  خود 
برای  دوره   ۴ بهار  فصل  در  ایم  کرده  بینی 
دوره  این  مربیان  برای  بگذاریم.  ورزشکاران 
برگزار شده و با توجه به اینکه وضعیت بچه ها 
در سال جدید مشخص می شود ما دوره ها را 

برگزار می کنیم.
سجادی ابراز امیدواری کرد که برای ورزش 
رقم  خوبی  اتفاقات  توکیو  المپیک  در  ایران 

بخورد.

حضور در المپیک افتخار است؛

نصراهلل سجادی: امیدوار به رقم خوردن اتفاقات خوب در توکیو هستیم

با دستور تکمیل سالن رضا علی پور؛

قزوین قطب سنگنوردی و صخره نوردی ایران می شود
با استاندار  المپیک  رایزنی رئیس کمیته ملی  طی 
قزوین، دستور تکمیل سالن تمرینی رضا علیپور به 
صخره  و  نوردی  سنگ  ملی  تیمهای  کمپ  عنوان 

نوردی در دستور کار استانداری قرار گرفت.
 سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک 
استان  اداری  شورای  در  سخنرانی  منظور  به  که 
قزوین در استانداری حضور یافته بود بعد از اتمام 
پیگیری  جهت  را  اداری،دیداری  شورای  نشست 
مشکل رضا علیپور سریع ترین مرد عمودی جهان 

برگزار کرد.
در این دیدار که با حضور جمالی پور استاندار، دکتر 
صالحی امیری رییس کمیته کلی المپیک، عالیی 

مقدم مدیر کل ورزش و جوانان استان و رضا علیپور 
برگزار شد، عالیی پور گزارشی در خصوص وضعیت 
سالن محل تمرین علیپور و سنگنوردان استان ارائه 
داد و بودجه الزم جهت تکمیل و مسقف کردن سالن 

بمنظور پیگیری تمرینات در فصل سرما ارائه داد.
صالحی امیری نیر ضمن تقدیر از تالشهای علیپور 
و همچنین حمایتهای استاندار و مدیر کل ورزش و 
جوانان اظهار داشت:به پتانسیل،توانایی و اراده رضا 
علیپور بعنوان ورزشکاری محجوب و پرتالش ایمان 
انگیزه ای که  و  با عشق  اعتقاد دارم و مطمئنم  و 
می  سالن  تکمیل  در صورت  دارد  ایران  ورزش  به 
تواند قزوین را به قطب سنگنوردی ایران و منطقه 

تبدیل کند. وی ادامه داد:شکی نیست که با تکمیل 
و تجهیز این سالن می توانیم اردوی تیمهای ملی را 
نیز در قزوین میزبانی کنیم، با دکتر سلطانی فر وزیر 
شرکت  رییس  کریمی  همچنین  و  ورزش  محترم 
تجهیز صحبت خواهم داشت و از استاندار عالقمند 
به ورزش نیز در خواست می کنم بودجه مناسبی 

را جهت به نتیجه رسیدن این امر اختصاص دهند.
جمالی پور نیر ضمن تقدیر از حضور صالحی امیری 
مشکالت  به  توجه  همچنین  و  اداری  شورای  در 
که  داد  اطمینان  ورزشی  های  چهره  و  قهرمانان 
پیگیر رفع مشکالت پیش روی این موضوع خواهد 

بود.
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قهرمانی  ورزش  توسعه  معاونت  سرپرست 
اینکه  بر  تاکید  با  وزارت ورزش  ای  و حرفه 
انتخابات  زمان  در  دخالتی  وزارتخانه  این 
فدراسیون فوتبال ندارد گفت که البته نظارت 

الزم را خواهیم داشت.
 فدراسیون فوتبال هنوز از چالش هایی مانند 
هیات فوتبال استان تهران و تیم امید و مسائل 
نتیجه بخش  آنها به طور کامل و  با  مرتبط 
یکباره  استعفای  واسطه  به  که  نکرده  عبور 
مهدی تاج از ریاست با چالش بزرگتری برای 

انتخابات مواجه شده است.
اساسنامه  طبق  که  است  حالی  در  این 
زمان  تا  ماه   ۵ حدود  فوتبال،  فدراسیون 
برگزاری مجمع انتخاباتی باقی مانده و همین 
مسئله ابهاماتی در مورد زمان برگزاری مجمع 
و انجام آن در سال جاری یا سال آینده ایجاد 
کرده است. با همه اینها وزارت ورزش تاکید 

دارد که در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال و 
زمان آن هیچ ورودی نخواهد داشت.

توسعه  معاونت  سرپرست  نژاد  علی  مهدی 
ورزش   وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش 
گفت: در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال و 
این  رئیسه  اعضای هیات  آن  برگزاری  زمان 
فدراسیون تصمیم گیرنده خواهند بود. وزارت 
زمینه  این  در  دخالتی  و  ورود  هیچ  ورزش 

نخواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه نشست اولیه برای تعیین 
تکلیف مدیریت فدراسیون فوتبال و انتخاب 
سرپرست در محل وزارت ورزش برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: صرفا برای اینکه در جریان 
این  برگزاری  به  اقدام  بگیریم  قرار  موضوع 
در  فوتبال  فدراسیون  وگرنه  کردیم  نشست 
مورد انتخابات عملکردی مستقل دارد. وزارت 
ورزش در هیچ موردی به آن ورود نمی کند 

خواهیم  را  الزم  نظارت  حال  عین  در  اما 
داشت.

و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاونت  سرپرست 
حرفه ای وزارت ورزش تاکید کرد: انتخابات 
طبق  کامل  طور  به  باید  فوتبال  فدراسیون 
نظارت وزارت ورزش  برگزار شود.  اساسنامه 
هم از این حیث است که برگزاری انتخابات 

منافاتی با اساسنامه نداشته باشد.
علی نژاد در پاسخ به این پرسش که »وزارت 
فدراسیون  انتخابات  برگزاری  برای  ورزش 
هیچ  آینده  سال  یا  جاری  سال  در  فوتبال 
این زمینه  نیز گفت: در  ندارد؟«  توصیه ای 
که  آنجا هم  تا  داشت.  نخواهیم  ورودی  هم 
اطالع دارم هنوز تصمیم قطعی برای تعیین 
زمان انتخابات گرفته نشده است اما قطعا با 
مدیریت آقای بهاروند همه مسائل به خوبی و 

قانونی پیش خواهد رفت.

تعامل و نظارت وجود دارد؛

علی نژاد: وزارت ورزش دخالتی در زمان انتخابات فوتبال ندارد



استان تهران
گزارش

بازدید مسئولین شهر اندیشه از 
خانواده شهدا و جانبازان

در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عظیم الشأن و ارج 
و  معزز شهدا، جانبازان  و  مقام شامخ خانواده های معظم  به  نهادن 
ایثارگران، مسئولین شهر اندیشه با خانواده محترم جانباز سرافراز " 

ارسالن یقین لو "  دیدار کردند.
 در این دیدار جناب آقای سراقی  ریاست محترم شورای اسالمی ، علی 
کردی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان،جناب آقای اللی 

مسئول امور ایثارگران شهرداری اندیشه حضور داشتند.
گفتنی است در این دیدار، خانواده این جانباز واالمقام، درخواستها، 
مسائل و مشکالت خود را به مسئولین انتقال داده تا پس از بررسی در 

اولین فرصت رسیدگی و مرتفع گردد.
شایان ذکر است در پایان بازدید، از این خانواده با اهدای لوح تقدیر و 
هدیه از طرف شهرداری و شورای اسالمی شهر اندیشه، تجلیل بعمل 

آمد.

کاویانی  بهروز  مهندس  حضور  با 
شهردار ، اعضای شورای اسالمی شهر 
عمران  شرکت  مدیرعامل    ، اندیشه 
، رئیس  ، رئیس پلیس راهور  اندیشه 
،  رئیس کالنتری های  دانشگاه سما 
شهر اندیشه و مسئولین معاونت ها و 
، جلسه ای جهت  حوزه های مرتبط 
شهید  بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سردار 

برگزار گردید .
ضمن  حاضر  اعضای  نشست  این  در 
برگزاری  نوع  ایراد  و  راهکارها  بیان 
مراسم به تبادل نظر در این خصوص 

پرداختند . 
در این نشست مهندس بهروز کاویانی 
شهردار اندیشه با ابراز تاسف از شهادت 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار 
جای  در  شک  بی   : گفت  سلیمانی 
این  دادن  دست  از  غم  ایران  جای 
عزیز  مردم  و  شهروندان  بزرگ،  مرد 
نشان  که  کرد  اندوهگین  را  کشومان 
دهنده خدمات ارزنده این مرد شجاع و 
با غیرت ایرانی نه تنها در ایران بلکه در 

دیگر کشورهای مسلمان جهان بود .
ابعاد  و  راه  شناختن   : داد  ادامه  وی 
بیشتر زندگی این سردار بزرگ نیازمند 

تفکر و نگاه بیشتری است که باید در 
این راستا همه اقدام نمایند . 

شهردار اندیشه سپس افزود : مجموعه 
اندیشه  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
مراسم  برگزاری  در  را  خود  آمادگی 

سپهبد  سردار  شهید  بزرگداشت 
دارد  می  اعالم  سلیمانی  قاسم  حاج 
و هماهنگی های الزم را در خصوص 
برگزاری هرچه با شکوه تر این مراسم 
و  ها  ارگان  و  ادارات  دیگر  کمک  با 

نهادها انجام خواهد داد .
جلسه  این  ادامه  در  است  گفتنی 
وظایف هر نهاد واداره ذیربط مشخص 
به هماهنگی دستگاه ها در  و نسبت 

این خصوص تاکید گردید .

جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی در شهر اندیشه 

استاندار تهران با اشاره به ضرورت فراهم 
کردن شرایط برای ماندگاری روستاییان 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۷ گفت: 
روستاییان  اشتغال  به  بخشیدن  رونق 

اختصاص یافت.
جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
شورای اداری شهرستان قرچک با اشاره 
به تراکم باالی جمعیت در قرچک اظهار 
شهرقدس  و  بهارستان  از  بعد  داشت: 
تهران  استان  شهرستان  ترین  پرتراکم 

شهرستان قرچک است به طور میانگین 
در  کیلومترمربع  هر  ازای  به  نفر   ۹۶۹
در  که  دارند  سکونت  تهران  استان 
نفر در هر  این میزان سه هزار  قرچک 

کیلومترمربع است.
وی ادامه داد: جهت ایجاد سایت اداری 
کاربری  تغییر  امکان  که  اراضی  تغییر 
وجود دارد پیگیری می شود تا قرچک 
با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت سایت اداری 
بعد  نیز  آهن  راه  مورد  در  باشد  داشته 

قانونی،  از 2 ماه وقفه به سبب ضوابط 
پیمانکار مشخص شده است و باید این 
پروژه به سرعت پیش رود چرا که اعتبار 

آن توسط دولت ابالغ شده است.
محسنی بندپی سپس با اشاره به ضرورت 
عنوان  روستاها  هادی  طرح  پیگیری 
روستایی  جمعیت  نفر  هزار   ۴۰ کرد: 
باید زمینه  شهرستان قرچک است که 
رفاهی و زیست آنها فراهم شود چرا که 
دولت در بدترین شرایط اقتصادی یک 

توسعه  صندوق  از  دالر  میلیارد  و  نیم 
اشتغال  به  بخشیدن  رونق  برای  ملی 

کسب و کار روستاییان اختصاص داد.
کشاورزی،  بانک  گفت:  همچنین  وی 
کارآفرینی  صندوق  تعاون،  توسعه 
امید و پست بانک نیز ۱۷ هزار میلیارد 
اشتغال  به  بخشیدن  رونق  برای  تومان 
درصد   ۶ تا   ۴ بهره  با  روستاییان 
ماندگاری  زمینه  تا  دادند  اختصاص 

روستاییان را فراهم کند.

محسنی بندپی: ۱۷ هزار میلیارد تومان برای
 رونق بخشیدن به اشتغال روستاییان اختصاص یافت

گزارش

شورا صندلی شهرداری نسیم شهر را 
طالیی کرد

نائب رئیس  شورای اسالمی شهر نسیم شهر گفت: قدرتعلی طالیی 
سرپرست فعلی شهرداری به عنوان شهردار جدید این شهر از سوی 
اعضای شوری اسالمی انتخاب شد.حسن زارعی درگفتگو با خبرنگار 
اتفاق روز اظهار داشت: جلسه انتخاب شهردار نسیم شهردرجلسه فوق 
العاده امروز برگزار شد ویکی از دغدغه های شهروندان انتخاب شهردار 
با مسووالن محلی،  ارتباط  و  را درتعامل  این شهر  بود که مشکالت 
شهرستانی واستانی پیگیری و برطرف کند تااین شهر دچار مشکل 
برای  نفر  بیان کرد: ۴  نسیم شهر  اسالمی  رئیس شورای  نشودنایب 
تصدی پست شهرداری نسیم شهر رزومه ارائه داده بودند که اعضای 
توافق جمعی شهردار نسیم شهر  با  افراد  این  بررسی رزومه  با  شورا 

راانتخاب کردند.
زارعی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهراظهار کرد: 
شهردار منتخب که درحال حاضرسرپرست شهرداری نسیم شهر است 
براحداث پروژه ها وپیشرفت شهربایدسرعت ببخشد وبا تعریف پروژه ای 
این  فجر  دهه  در  بتوانیم  تا  آن  رساندن  سرانجام  جدیدوبه   عمرانی 

پروژه هارا به بهره برداری برسانیم.
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رییس شورای اسالمی نسیم شهر:امریکا 
پاسخ رفتار شنیع خود را خواهد شنید 
ما همه سربازان سردار سلیمانی هستیم

موسی رضا زاده رییس شورای اسالمی نسیم شهر :  شهادت این سرباز امام 
عصر عج را مهر تایید دیگری بر کینه دشمنان ایران اسالمی و انقالبی دانست 
که اقتدار این نظام، سوی چشمانشان را گرفته است . رییس شورای اسالمی 
پاسخ  بی  را  آنها  رفتار  این  امریکا  با محکوم کردن عمل شنیع  نسیم شهر 

ندانست.

رییس کتابخانه های عمومی بهارستان: اختصاص

4 کتابخانه سیار در شهرستان

رییس کتابخانه های عمومی شهرستان بهارستان با اشاره به واگذاری 
یک قطعه زمین توسط شهرداری نسیم شهر در محله خیرآباد جهت 
ساخت کتابخانه گفت: نقشه های احداث این کتابخانه در زمینی به 
مساحت ۶۷۰ مترمربع توسط اداره راه و شهرسازی انجام شده است و 

ساخت آن به زودی آغاز میشود.
اتفاق روز در بهارستان بیان داشت: در  با  مژگان داداشی در گفتگو 
سالجاری بیش از ۱۰ کارگاه و کالس روانشاسی و تربیت خانواده و 
ازدواج و داستان نویسی به صورت رایگان در کتابخانه های عمومی 

شهرستان بهارستان برای مردم برگزار شده است.
وی با اشاره به وجود یک کتابخانه سیار در شهرستان بهارستان اظهار 
داشت : ۴ کتابخانه سیار به شهرستان بهارستان اختصاص یافته است 

که این عیدی بزرگی برای مردم بهارستان خواهد بود.
رییس کتابخانه های عمومی بهارستان با اشاره به رشد ۹5 درصدی 
اعضای کتابخانه های عمومی در بهارستان گفت : اعضای کتابخانه های 
عمومی شهرستان بهارستان در سال ۹۷ ، ۱۰ هزار نفر بود که این آمار 

در سالجاری به ۱۷ هزار نفر رسیده است.
شهرستان  عمومی  هدی  کتابخانه  خدمات  تمام  داد:  ادامه  داداشی 
معدود  جزو  و  میشود  ارائه  مردم  به  رایگان  صددرصد  بهارستان 
نهادهایی هستیم که ارائه خدمات رایگان در حوزه های فرهنگی را 

پیش میبریم .
وی همچنین بیان داشت : کتابخانه شهید پورغالمی روستای اورین 
بهارستان در شاخص های آماری از لحاظ رشد عضویت و امانت کتاب 

در استان تهران رتبه نخست را کسب کرده است .

رئیس اداره بهزیستی بهارستان :

۱84پایگاه سنجش بینایی در بهارستان فعال است
رییس اداره بهزیستی از انجام طرح سنجش بینایی ویژه کودکان ۳تا۶ سال 

در ۱8۴پایگاه سنجش بینایی دائمی و غیر دائمی در بهارستان خبرداد.
به گزارش اتفاق روز به نقل از روابط عمومی بهزیستی بهارستان خزایی 
رییس اداره بهزیستی افزود : این پایگاه ها شامل مهدهای کودک ،پیش 
دبستانی ها ،مساجد،شبکه بهداشت ،دهیاری ها و اداره بهزیستی می باشد 
که در سال جاری حدود 225۰۰ کودک غربال شده و ۹8۰ کودک مشکوک 
به مشکالت بینایی مورد معاینه مجدد قرارگرفته و در نهایت ۷۰ کودک 
آمبلیوپ به مراکز درمانی  جهت پیشگیری از مشکالت بینایی ارجاع شدند.

رییس بهزیستی اظهار داشت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سال جاری 
از اول سال در بهارستان در حال اجراست که در آبانماه با اضافه شدن پایگاه 
های غیر دائمی خدمات گسترده ای به شهروندان  ارایه می شود .وی افزود: 
والدین می توانند با در دست داشتن شناسنامه کودک به پایگاه های سنجش 

بینایی مراجعه کنند.
الزم بذکر است همه کودکان ۳سال و بزرگتر که در سال های پیش مورد 

غربال قرار گرفته اند،تحت معاینه مجدد قرار می گیرند.
در پایان رئیس بهزیستی افزود:کودکانی که دارای تنبلی چشم می باشند 
به مراکز تخصصی معرفی و تا پایان مراحل درمانی تحت حمایت بهزیستی 

خواهند بود.

عهدواره  روز:نخستین  اتفاق  گزارش  به 
پیشرفت منطقه ای جنوب غرب استان 
تهران روز پنج شنبه از ساعت ۹صبح در 
محل اردوگاه شهید غالمی اسالمشهر  با 
حضور جمعی از فعاالن اجتماعی برگزار 

شد. 
در این رویداد اجتماعی حجت االسالم 
والمسلمین حمزه محمدی دبیر جبهه 
فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی در 
به  اشاره  با  تهران  استان  غرب  جنوب 
برای  مردمی  های  حرکت  ایجاد  لزوم 
بارها  مردم   : گفت  مردم  مسائل  حل 
نشان دادند که می توانند با ایجاد نهضت 
های مختلف برای حل مسائل پای کار 
نهضت  با  مردم  مثال  بعنوان  بیایند. 
سوادآموزی به فرمان امام، بیسوادی را 
که میراث دوره طاغوت بود و دامن گیر 

مردم شده بود ریشه کن کردند.
نهضت  : جنبش  افزود  محمدی  حمزه 

که  است  مبارکی  و  نو  اتفاق  اجتماعی 
جوانان  توسط  مردم  مسائل  حل  برای 
بر  بنا  و  گرفته  شکل  اجتماعی  فعال 
توفیق  با  انشاءاهلل  توفیق جمعی  قاعده 

روزافزون همراه خواهد شد.
در  اجتماعی  نهضت  دبیر  رضوی  رضا 
این  دبیر  و  تهران  استان  غرب  جنوب 
این  برگزاری  مورد  در  نیز  همایش  
آئین اظهار داشت: سلسله همایش های 
همت  به  ای  منطقه  پیشرفت  عهدواره 
همراهی  با  و  جوانان  اجتماعی  نهضت 
جمعی از نهادهای دیگر در سراسر کشور 
در حال برگزاری است. نهضت اجتماعی 
در  که  است  مردمی  جنبشی  جوانان 
و  با شناسایی  دارد  قصد  ها  گام  اولین 
شبکه سازی فعاالن مردمی عرصه های 
اجتماعی  و مدل سازی الگوها و هسته 
، مردم را  های موثر  پیشرفت مردمی 

پای حل مسائل اجتماعی آورد.

رضوی افزود : گردشگری، محیط زیست، 
گری،  مطالبه  کسب وکار،  سالمت، 
ورزش، نشاط و تفریح و آموزش از جمله 
پیشرفت  عهدواره  نخستین  محورهای 

منطقه ای است.
نختسین  در  کرد:  بیان  رضوی   رضا 
جنوب  ای  منطقه  پیشرفت  عهدواره 
غرب استان تهران که با حضور جمعی 

از فعاالن اجتماعی برگزار شد، ۱2 الگو 
و مدل مردمی که دارای ویژگی هایی 
همچون مردمی بودن، دارای نوآوری و 

قابلت تکثیر هستند معرفی شدند.
همچنین در پایان این برنامه از پانزده 
امور  در  اندیش  نیک  خیرین  از  نفر 
سازی  مدرسه  و  سالمت   ، اجتماعی 

تقدیر به عمل آمد.

در همایش عهدواره پیشرفت منطقه ای

فعاالن اجتماعی جنوب غرب استان تهران پای کار پیشرفت منطقه آمدند

طالیی به عنوان یازدهمین شهردار نسیم شهر 
انتخاب شد

گفت  خود  ورویکردهایی  برنامه  درخصوص  روز  اتفاق  با  گفتگو  در  طالیی 
باالگوهای متفاوتی از توسعه شهری و اجرای پروژه ها در شهر قدم برخواهم 
داشت  و این الگوها مبتنی بر پیوست های مطالعاتی و داشتن جذابیت های 
نوآورانه ای برای نسیم شهر است  وی در این زمینه به پروژه های چون پارک 
جنگلی نبوت   اشاره کرد که می تواند به همه شهر وحتی منطقه تسری بخشد. 
طالیی تصریح کرد: که می توان مطالبات مردم را از پروژه های صرف عمرانی به 
پروژه هایی ملی وماندگار تغییر داد که در آن پروژه ها عالوه بر عمرانی بودن، 
مالحظات زیست محیطی، مالحظات خالقانه شهری و پیوست های ترافیکی 
وساماندهی معابر اصلی ورعایت معماری با الگوی ایرانی اسالمی قدم برداشت. 

که از لحاظ بصری نیز برای شهر و شهروندان ارزشمند و جذاب باشد.

برگزاری دوره های آموزشی 
رایگان بدن و بیان در بهارستان

ارشاد اسالمی  اداره فرهنگ و  انجمن هنرهای نمایشی شهرستان به همت 
بهارستان دوره های آموزشی رایگان بدن و بیان را روز های پنجشنبه در محل 
سالن آمفی تئاتر الهیه برگزار می نماید . به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان بهارستان : تمرینات بدن و بیان به منظور ارتقای 
سطح کیفی اعضای انجمن هنرهای نمایشی هر هفته روز های پنجشنبه از 
ساعت۱۴ الی ۱۶ برگزار می شود و حضور برای تمامی اعضای انجمن و دوره 
دیده های تئاتر آزاد می باشد . گفتنی است این تمرینات که از پنجشنبه 
 هفته جاری مورخ ۱2 دی ماه برگزار می شود ، کامال به صورت رایگان است و 

هزینه ای برای شرکت کنندگان در دوره در بر نخواهد داشت .
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طرح ضربتی پاکسازی معابر شهری صالحیه 
از معضل سد معبر

علیرضا قرانی شهردار صالحیه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در راستای 
استناد به تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، موانع سد معبر در 
پیاده روهای شهری صالحیه پاکسازی و امحاء می شوند.  شهردار صالحیه در 
خصوص رفع موانع اشغال در سطح پیاده روها شهری گفت: پیاده رو ها محلی 
برای تردد شهروندان است که نباید با سدمعبر به حقوق آن ها تجاوز شود. 
وی ادامه داد: دراین راستا حذف نازیبایی های موجود از این معضل شهری را 
در دستور کار واحدهای مرتبط شهری قرار داده ایم که جلوگیری از فعالیت 
دستفروشان و بساط گستران در معابر اصلی و عمومی، ساماندهی اصناف، 
حذف زوائد بصری و برقراری انضباط شهری از اهم این اقدامات است. این مدیر 
شهری در خاتمه تصریح کرد: سد معبر موجب تجاوز به حقوق شهروندی است 
و متخلفین عالوه بر نقض حقوق شهروندی موجب اخالل در  زیبایی شهر، 
آسیب رسانی به شهر و تهدید سالمت اجتماعی شده و مشکالت عدیده ای را 
پدید می آورند اما بعضا نیروهای اجرایی در هنگام انجام وظیفه در مواجهه 
با شهروندان قرار گرفته و این موضوع شهرداری را در مقابل متخلفین دچار 
اشکال می کند و این در حالی است که طبق ماده 55 قانون شهرداری ها، 
شهرداری مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن 
به وسیله ماموران خود است.به گفته وی در اجرای این طرح هیچ گونه توقیف 
اجناس نداریم و صرفا در خصوص سدمعبر وانت بارها با همکاری پلیس راهور، 

خودروی مربوطه به پارکینگ راهنمایی می شود.

کریم  ربا  نماینده  شهرستانهای  نوروزی 
اداری  شورای  جلسه  در  بهارستان  و 
در  دولت  به خدمات  اشاره  با  شهرستان 
مسئولین  گفت   کریم  رباط  شهرستان 
منافع  همدلی   و  وحدت  با  شهرستان 
مردم را دنبال کردند و پروژهای عمرانی  
تحقق  حال  در  شهرستان  در  ای  ارزنده 
حسن   ، روز  اتفاق  گزارش  به  است. 
این چند سال  در   : داشت  بیان  نوروزی 
چهره شهرستان رباط کریم متحول گشته 
دیگر  و  جمعه  امام  فرماندار  کمک  وبا 
وحدتی  به  توجه  با  مسئولین شهرستان 
توجه  قابل  طرحهای  داشت  وجود  که 
 ، آموزشی  های  زمینه  در  شهرستان  در 
فرهنگی ، ورزشی ، وعمرانی  توسط این 

نظام و دولت انجام گرفته است.
عضو  کمسیون قضایی مجلس با تاکید: 

بر اینکه بعضی رسانه ها در فضای مجازی 
غیر مجاز با انتشارخبرهای دروغ و جعلی 
با الفاظ های مختلف به بنده  در جهت 
هستند  جامعه  فضای  کردن  مسموم 
)فتا(  امنیت  های  پلیس  چطور  گفت 
نشان  العمل  عکس  ما  های  صحبت  به 
مجازی  فضاهای  این  به  ولی  دهند  می 
با  شود.وی  نمی  رسیدگی  حال  مهجول 
اشاره به خدمات دولت در روستاها بیان 
داشت : چهره روستاهای شهرستان رباط 
کریم متحول گشته و کار عمرانی که در 
روستاها انجام شده در این چند سال بی 
کرد:  تصریح  نوروزی  است.  بوده  سابقه 
ساخت  و  پیگری  با  آموزشی  حوزه  در 
قابل  که  کریم  دررباط  نور  پیام  دانشگاه 
با  مدرسه  وچندین  است  شدن  افتتاح 
همکاری بنیاد برکت از دست آوردهای دو 

وسه سال اخیربوده وهمچنین ساماندهی 
جنگلی  پارکهای  ساخت  فاضالب  شبکه 
سالمت  های  وخانه  درمانگاه  ساخت    ،
این  همه  و...که  بیمارستانی  ،توسعه 
است  نظام  و  مردم  این  برای  دستاوردها 

انجام شده  
و  کریم  رباط  شهرستانهای  نماینده 
این  در  کرد:  بیان  همچنین  بهارستان  
پیشرفت  شهرستان  در  که  سالی  چند 
مسئولین  و  مردم  کمک  با  گرفته  انجام 
خوب  ملی  های  طرح  از  ویکی  بوده 
انتقال آب الغدیر است که از سد طالقان 
با اعبار۱۰۰۰ میلیارد هزینه که در حال 
حاضر به ده هزار میلیارد می رسد اجرا 
میلیارد  وپانصد  رسیده  تهران  وبه  شده 
رباط  ساوه  جاده  حوزه  در  هم  تومان 
بهارستان وپرند هزینه می شود  کریم و 

شرب  آب  از  منطقه  افتتاح  صورت  ودر 
بحث  به  اشاره  با  .وی  گردد  نیازمی  بی 
در  منطقه  در  که  باسی  ریل  مترو گفت 
حال خدمات دهی است یکی از کارهای 
شاخصی است که در صورت افتتاح خط2 
روزانه ۶۰ بار سرویس دهی رفت برگشت 
مسافران راجابجا می کند و این سرویس 
دهی از مترو هم ارزانتر است و هم سرعت 
جابجایی باالتری نسبت به مترودارد .وی 
از جابجایی مسافرمشهد مقدس و همدان 
در ایسگاه رباط کریم خبرداد. وگفت همه 
اینها به برکت این نظام و دولت وهمراهی 
های  پروژه  شد.واین   انجام  مسئولین 
عمرانی با توجه به اینکه  منابع مالی آن 
با سختی تامین میشود ودر تحریم قرار 
برای مردم  داریم کارهای عمرانی خوبی 

شهرستان رباط کریم بوده است.

با 2 خطه شدن ریل باس رباط کریم جابجایی و سرویس دهی 
به مسافران با کمترین هزینه وکوتاهترین زمان انجام می شود
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مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به تشریح 
مهم ترین سیاست این سازمان در دوره جدید 
تشریح  در  عشقی،  پیمان  پرداخت.  مدیریتی 
ایران  خون  انتقال  سازمان  سیاست  مهم ترین 
در دوره جدید مدیریتی، گفت: سیاست سازمان 
تأمین  مدیریتی،  جدید  دوره  در  خون  انتقال 
خون و فرآورده های خونی سالم و بدون چشم 

داشت است.
وی با تاکید بر تأمین پالکت به عنوان یکی از 
نگاه  افزود:  خون،  انتقال  سازمان  اولویت های 
استانی به تأمین خون و فرآورده های خونی باید 

به نگاه منطقه ای تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، ادامه داد: 

باید  استان ها  در  خون  انتقال  پایگاه های  همه 
کشور  رسانی  خون  شبکه  در  همکاری  آماده 
خون  انتقال  پایگاه  بر  تاکید  با  عشقی  باشند. 
برای  آمادگی  این  کرد:  تصریح  تهران،  استان 
وجود  باید  کشور  در  خون  انتقال  پایگاه های 
داشته باشد که در تأمین خون و فرآورده های 
و  همکاری  تهران  استان  نیاز  مورد  خونی 

مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان تهران با 
دارا بودن ۱۵ درصد جمعیت کشور، ۲۵ درصد 
مصرف  را  خونی  فرآورده های  و  تولیدی  خون 
می کند و این در حالی است که بیماران زیادی 

از اقصی نقاط کشور به این استان می آیند.

سهم باالی تهران از مصرف خون
 در کشور

از ائتالف کاغذی تا ائتالف واقعی

و  غذا  سازمان  رئیس 
ذخیره  وضعیت  دارو، 
در  را  کشور  دارویی 
مقایسه با ابتدای سال 
در  گذشته،  سال  و 

شرایط خوبی دانست.
ساز،  شانه  محمدرضا 
نشست  حاشیه  در 

خبری سومین یادواره شهدای حوزه 
همه  رغم  به  گفت:  کشور،  دارویی 
بانکی که در  و تحریم های  مشکالت 
قرار  کشور  داروسازی  صنعت  مسیر 
دارویی  ذخیره  وضعیت  اما  داده اند، 
در  گذشته  سال  به  نسبت  کشور 

شرایط خوبی قرار دارد.

وی با عنوان این مطلب که 
برای ماده اولیه ساخت دارو 
بین ۶ ماه تا یک سال ذخیره 
مواد اولیه وجود دارد، افزود: 
ذخیره داروهای ساخته شده 
ذخیره  ماه  تا ۶  بین ۳  نیز 
دارویی در کشور وجود دارد 
و از این بابت مشکل حادی 

نداریم.
شانه ساز ادامه داد: البته استثناهایی 
نیز وجود دارد که منکر آن نمی شویم، 
اما با همه این شرایطی که دشمنان 
کرده اند،  ایجاد  بانکی  تبادل  برای  ما 
مشکلی در تأمین داروهای مورد نیاز 
مردم و بیماران در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛

ذخیره دارویی کشور به رغم تحریم های 
بانکی در شرایط خوبی است
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عکس نوشت

فناوری خورشیدی از تولید تا مصرف۱۴فناوری

تجدیدپذیر  های  انرژی  انجمن  عامل  مدیر 
دستورالعمل  حاضر  حال  در  گفت:  ایران 
مشوق ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر به 
شدت سخت گیرانه است که باید این موضوع 

تسهیل شود.
دکتر سید مسلم موسوی درچه  با اشاره به 
ابالغیه وزارت نیرو در سال گذشته گفت: این 
ابالغیه مبنی بر آن است که سرمایه گذارانی 
برای  داخل  ساخت  تجهیزات  از  که 
نیروگاه های خود استفاده کنند، می توانند به 
عنوان مشوق تا سقف ۳۰ درصد برق تولیدی 

خود را گران تر به وزارت نیرو بفروشند.
برای  افرادی  اگر  رو  این  از  داد:  ادامه  وی 
داخل  ساخت  پنلهای  از  خود  نیروگاههای 
مشوق  این  از  می توانند  کنند،  استفاده 

بهره مند شوند.
موسوی درچه بیان کرد: دستورالعملی که از 
سوی وزارت نیرو صادر شده بود برای افرادی 
بود که از پنل های وارداتی استفاده نکنند، در 
صورتی که زنجیره تولید پنل های خورشیدی 
به صورت کلی وارداتی بوده و تنها انتهای این 
زنجیره که ساخت پنل است، ایرانی هستند.

تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  عامل  مدیر 
نیرو  وزارت  تشویق  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
است،  درصد  سی  سقف  تا  افراد  این  برای 
تا  و  ابالغ شده  دستورالعمل  این  کرد:  بیان 
و  گذشته  آن  ابالغ  از  سالی  یک  هم  کنون 
مجموعه هایی هم درخواست دادند که وزارت 
نیرو با امتیازهایی که در نظر دارد، برقشان را 
خریداری کند و اکنون این پروسه با همکاری 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر در حال ارزیابی 

هستند.
به  دستورالعمل  متأسفانه  وی،  گفته  به 
گیرانه  سخت  که  کرده  پیدا  سوق  سمتی 

اعمال می شود. به این 
با  متناسب  که  معنی 
این  بومی  وضعیت 
داخل  در  صنعت 
نیست. در واقع باید در 
ابتدا سهل گیرانه عمل 
که  افرادی  به  و  شود 
خورشیدی  پنل  تنها 
کشور  داخل  در 
امتیاز  تولید می کنند 
گیرد  تعلق  بیشتری 
شرکت های  تعداد  تا 
پنل  تولیدکننده 
کشور  در  تدریج  به 
یابد و سپس  افزایش 
سمت  به  امتیازدهی 
سوق  زنجیره  ابتدای 

پیدا کند.
به  داد:  ادامه  وی 
عبارت دیگر باید این 
دستورالعمل متناسب 
بومی سازی  با میزان 
این صنعت در کشور، 
در  یعنی  باشد؛  پویا 

سالهای ابتدایی باید امتیاز شرکت های تولید 
کننده پنل و تولید کننده سل باال باشد و پس 
از اینکه انتهای زنجیره به اندازه کافی رشد 
زنجیره  این  ابتدای  برای  تقاضا  و  کرد  پیدا 
شکل گرفت، می توان امتیاز شرکتهای انتهای 
را کاهش داد و  )تولید سل و پنل(  زنجیره 
امتیاز شرکتهای ابتدایی زنجیره )شرکتهای 
تولیدکننده سیلیسیوم سوالرگرید و ویفر و 

شمش( را افزایش داد.
وی با تاکید بر اعتراض به این سخت گیری 

ها ادامه داد: این اعتراض را به عنوان انجمن 
اعالم کردیم که این در حال بحث و بررسی 
است، زیرا دستورالعمل ابالغی وزیر نیرو برای 
بومی سازی و شرکتهای تولیدی داخل سخت 
توسعه  شروع  برای  است  الزم  است.  گیرانه 
این فناوری و تکمیل زنجیره تولید پنل های 
ای  گیرانه  سهل  نگاه  حدی  تا  خورشیدی 

اعمال شود تا کم کم ارتقا پیدا کند.
که  است  الزم  داد:  ادامه  درچه  موسوی 
راحت  را  زنجیره  تولید  انتهایی  قسمتهای 
بگیریم که کسی که انتهای زنجیره را سرمایه 

در  بگیرد  را  باالتری  امتیاز  می کند  گذاری 
صورتیکه امتیاز پایینی را دارند.

سوی  از  درصد  سی  امتیاز  به  اشاره  با  وی 
وزارت نیرو گفت: این سی درصد زمانی است 
که سرمایه گذار کل تجهیزاتی که برای تولید 
برق به کار می گیرد داخلی سازی شده باشد 
تولید  زنجیره  تکمیل  با عدم  این موضوع  و 
داخل پنل ها مغایرت دارد از این رو ضروری 
این  برای  نیرو  وزارت  که  می رسد  نظر  به 
موضوع یک مقدار دیدگاه سهل گیرانه تری 

داشته باشد.

گیاهان  کنند  می  عنوان  محققان 
سالمت  تقویت  موجب  آپارتمانی 
استرس  میزان  کاهش  و  روان 

در  بخصوص 
می  کار  محیط 

شوند.
در  مطالعات   
کاهش  مورد 
در  استرس 
کار  محیط 
از  حاکی 
که  است  آن 
گذاشتن گیاهان 
در  کوچک 
نزدیکی میز کار می تواند تا حدودی 

موجب کاهش استرس شود.

آزمایش بر روی ۶۳ کارمند در ژاپن 
روانشناختی  تغییرات  و  شد  انجام 
از  بعد  و  قبل  آنها  فیزیولوژیکی  و 
قراردادن گیاه بر روی میز کار آنها 

پیگیری شد.
تأثیر  ژاپن  هایگو  دانشگاه  محققان 
همچنین  و  گیاه  به  کردن  نگاه 

رسیدگی به آن را بررسی کردند.
آنها مشاهده کردند وجود یک گیاه 
بر روی میز کار و در نزدیک ترین 
موجب  می تواند  دیداری  فاصله 
در  استرس  و  خستگی  کاهش 

کارمندان شود.

وجود گیاه آپارتمانی در محل کار موجب 
کاهش استرس می شود

نوشتار

دستورالعملهای تشویقی برای ساخت تجهیزات تجدیدپذیر باید تسهیل شود

دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
بتوانیم تجهیزات  باید  گفت: 
پزشکی را از زمانی که تولید 
زمانی  تا  شود،  می  وارد  یا 
که در اختیار مصرف کننده 
تحت  گیرد،  می  قرار  نهایی 

نظر داشته باشیم.
در  ساز،  شانه  محمدرضا 
همایش  اولین  حاشیه 
صادرات تجهیزات پزشکی، در 
ساماندهی  ضرورت  خصوص 
تجهیزات  توزیع  شبکه 
پزشکی و دندانپزشکی، اظهار 
مهم ترین  از  یکی  داشت: 
زیرساخت هایی که در حوزه 
تجهیزات پزشکی، باید مورد 
توجه قرار بگیرد، بحث شبکه 
قابل  و  شفاف  منظم،  توزیع 
که  طوری  به  است،  رصد 
که  زمانی  از  را  کاال  بتوانیم 
تا  می شود،  وارد  یا  تولید 
مصرف  اختیار  در  که  زمانی 
می گیرد،  قرار  نهایی  کننده 

تحت نظر داشته باشیم.
موضوع  این  کرد:  اضافه  وی 
نه تنها در خصوص تجهیزات 
پزشکی، بلکه در رابطه با همه 
کاالهای سالمت محور صادق 
است و همه باید تالش کنیم 

تا این مهم محقق شود
آنچه  کرد:  تاکید  ساز  شانه 
که سبب شده در حوزه دارو 
کنترل  را  چیز  همه  بتوانیم 
شبکه  چنین  وجود  کنیم، 
است.  شفاف  و  دقیق  توزیع 
در حوزه دارو، هر جا تخلفی 
اتفاق بیافتد، امکان شناسایی 
و  بسیار سریع  آن  ردیابی  و 

دقیق است و ما باید در سایر 
سالمت  کاالهای  حوزه های 
محور هم چنین برنامه ای را 

پیش ببریم.
تجهیزات  داد:  ادامه  وی 
دندانپزشکی،  و  پزشکی 
مشخص  ای  شبکه  نیازمند 
توزیع  برای  تخصصی  و 
تحت  مربوطه  کاالهای 
بهداشت  وزارت  نظارت 
و هم  ورودی ها  تا هم  است 
خروجی های سیستم شفاف 
باشد و هم اینکه هر آنچه که 
در زنجیره توزیع رخ می دهد، 

قابل رصد و نظارت باشد.

زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی باید 
شفاف و نظام مند شود

نوشتار

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص 
شرایط ممنوع شدن واردات کاالهای 
پزشکی که مشابه آنها در داخل تولید 

می شود، توضیحاتی ارائه داد.
محمدرضا شانه ساز، در حاشیه اولین 
همایش صادرات تجهیزات پزشکی، در 
خصوص ممنوعیت واردات اقالم مشابه 
پزشکی،  تجهیزات  حوزه  در  داخلی 
کاالهای  تمامی  با  رابطه  در  گفت: 
مرتبط با حوزه سازمان غذا و دارو، در 
صورتی که تولید کننده داخلی بتواند 

نیاز بازار را تأمین کند، قطعاً ما برای اقالم خارجی 
مشابه آن، محدودیت واردات قائل خواهیم شد، این 

یک موضوع کاماًل قانونی است.
وی اضافه کرد: البته به طور کلی، یک محصول از 
زمانی که تاییدیه های کیفی را دریافت می کند و 
وارد بازار می شود تا زمانی که بتواند از نظر کمی و 
کیفی، خودش را در بازار ثابت کند، یک بازه زمانی 
الزم دارد. پس از آن، اگر بتواند جایگاه خودش را 
میان مصرف کنندگان و متخصصان پیدا کند، قطعاً 
ما برای واردات مشابه خارجی آن، محدودیت های 

جدی وضع خواهیم کرد.

بیماران  خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
دیابتی و دستگاه های تست قند خون ایرانی، اظهار 
به  داخلی  تولید  خون  قند  تست  دستگاه  داشت: 
کیفیت  به  توجه  با  و  عرضه شده  بازار  در  تازگی 
قابل دفاعی که دارد و توسط مراجع مختلف تأیید 
شده، ما منتظر هستیم ببینیم آیا تولیدکنندگان 
آن، می توانند از لحاظ کمی بازار را پوشش دهند 

یا خیر.
وی تاکید کرد: در صورتی که از لحاظ کمی بتوانند 
نیاز بازار را تأمین کنند و اطمینان کنیم که با ایجاد 
ممنوعیت واردات، کمبودی در بازار رخ نخواهد داد، 

ما قطعاً بازار را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

شرط ممنوع شدن واردات کاالی پزشکی تغذیه

پژوهش های یک محقق ایرانی و همکارانش نشان 
می دهد میدان مغناطیسی ماه یک میلیارد سال 

قبل ناپدید شده است.
میقانی،  سعید  رهبری  به  محققان  از  گروهی 
پژوهشگر ایرانی در دانشگاه MIT  متوجه شده اند 
میدان مغناطیسی ماه حدود یک میلیارد سال قبل 

ناپدید شده است.
بررسی  را  ماه  های  صخره  همکارانش  و  میقانی 

کردند. این بررسی ها نشان داد پس از کریستالی 
شدن هسته سیاره، میدان مغناطیسی آن چگونه از 

بین رفته است. 
او که در بخش علوم زمین، اتمسفری و سیاره ای 
دانشگاه MIT فعالیت می کند همراه هواپی وانگ 
از دانشگاه زمین شناسی چین به مدت چند سال 

میدان مغناطیسی ماه را بررسی کردند.
باردار  ذرات  برابر  در  زمین  مغناطیسی  میدان 

دانشمندان  کند.  می  محافظت  آن  از  خورشید 
معتقدند این میدان در نتیجه جریان های الکتریکی  
به  مایع در مرکز کره خاکی  فلز  از حرکت  ناشی 

وجود می آید.
میلیارد سال  ماه حدود ۴.۵  معتقدند  دانشمندان 
قبل و پس از یک برخورد عظیم  با  سیاره ای به 
آمده است. خرده  به وجود  یا مریخ  اندازه  زمین 
سنگ های ناشی از برخورد مذکور به تدریج و در 

نتیجه نیروهای گرانشی به یکدیگر نزدیک شدند و 
قمر زمین را به وجود آوردند.

در اصل فاصله ماه تا زمین بسیار نزدیکتر از مسافت 
امروزی بود اما طی زمان این سیاره از زمین دور 
اکنون  هم  دارد.  ادامه  روند  این  هم  هنوز  و  شد 
فاصله ماه تا زمین ساالنه حدود یک اینچ بیشتر می 
شود. همچنین ماه در ابتدا میدان مغناطیسی بسیار 

قدرتمندتری داشت که اکنون از بین رفته است.

پژوهش های جدید یک محقق ایرانی درباره میدان مغناطیسی ماه
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