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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

وزیر اقتصاد:

تامین مالی فعاالن 
اقتصادی باید تسهیل شود

سازمان ملل در برخورد با 
تخلفات آمریکا صریح تر باشد

ســفیر و نماینــده دائــم جمهــوری اســامی ایــران نــزد 
ــار  ــل انتظ ــازمان مل ــرکل و س ــت: از دبی ــل گف ــازمان مل س

ــکا ..... ــف آمری ــا تخل ــورد ب ــم در برخ داری
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صنعت بیمه باید به سمت 
هوشمندسازی حرکت کند
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کمک به جشنواره فیلم فجر 
4صرفا مالی نیست

مجتبی  خانجانی :

ما به دنبال رفع مشکالت 
تولید کنندگان هستیم

اتحاد و حضور متعهدانه مردم در 
مناسبت های ملی سرمایه اصلی کشور 

و موجب هراس دشمن است
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رئیس سازمان حمایت: دستورالعمل 
نظارت بر قیمت ها برای ایام پایانی 

سال ابالغ شد

3

هوای پاک هزینه می خواهد

4

ورزشی 6

افزایش  با  باید  امیری:  صالحی 
دیپلماسی بین المللی از تهدید ورزش 

جلوگیری کنیم
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک گفت:بایــد بــا افزایــش دیپلماســی بیــن 

المللــی از تهدیــد ورزش جلوگیــری کنیــم.
 چهــل و هفتمیــن مجمــع عمومــی کمیتــه ملــی المپیــک  بــا حضــور 

مســعود ســلطانی فــر وزیــر ورزش و ســیدرضا صالحــی امیــری .....
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عباس معمارنژاد  :

 پیروز حناچی :

تمرکز ترکیه بر بحران لیبی و مسأله 
تا  است  مدیترانه شرقی موجب شده 
رقبای آنکارا نیز به ماجرای لیبی ورود 
به  کشور  این  ترتیب،  بدین  و  کرده 
بازیگران منطقه ای  عرصه کشمکش 

و بین المللی تبدیل شود.
»برلین«  نشست  برگزاری  از  هدف 
فصل  و  حل  واقع  در  لیبی  درباره 
بحران این کشور از طریق راهکارهای 
سیاسی مورد توافق طرف های مختلف 
حال  است؛  المللی  بین  و  منطقه ای 
برخی  آفرینی  نقش  ماهیت  آنکه 
طرف های ذی نفوذ در تحوالت لیبی، 
نشان از اهداف دیگر آنها در این کشور 

دارد.
درهمین ارتباط، رسانه های عرب زبان 
خصوص  در  را  متعددی  تحلیل های 
ارائه  لیبی  درباره  »برلین«  نشست 
می توان  موارد  این  ازجمله  اند.  کرده 
»العهد«  لبنانی  پایگاه  گزارش  به 
در  زبان  عرب  پایگاه  این  کرد.  اشاره 
است:  آورده  این باره  در  خود  گزارش 
مداخله گر  و  تأثیرگذار  »کشورهای 
ایاالت متحده  لیبی شامل  بحران  در 
آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین، 
ترکیه، ایتالیا، امارات، مصر، الجزایر و 
کشور کنگو در حالی برای پایان جنگ 
برلین  نشست  در  لیبی  در  بیهوده 
شرکت می کنند که باید این واقعیت 
را پذیرفت که تصمیم جنگ و صلح 

دیگر دست لیبیایی ها نیست«.
به  واضح  که  آنچه  حاضر  حال  در 
این است که طرف های  نظر می رسد 
ترکیه،  ازجمله  المللی  بین  مختلف 
در  را  اهدافی  غربی  محور  و  روسیه 
لیبی دنبال می کنند و این کشور برای 
اهمیت  حائز  نوعی  به  آنها  از  هریک 
طیب  رجب  نمونه،  عنوان  به  است. 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیش از 
مقاله ای  انتشار  با  برلین  نشست  آغاز 
در پولیتیکو مواضع ترکیه را مشخص 
و اعام کرده که راه صلح در لیبی از 
اردوغان  سخن  این  می گذرد.  ترکیه 
دقیقاً به این معنی است که ترکیه در 
ماجرای لیبی منافع نقشه راه و اهداف 
خاصی دارد و نمی خواهد در مورد آن 

کوتاه بیاید.
اردوغان در مقاله خود در پولیتیکو با 

نیش و کنایه اروپا را مورد انتقاد قرار 
انداخته  آنها  زمین  به  را  توپ  و  داده 
باید  اروپا  »اتحادیه  است:  نوشته  و 
طرف  و  عنصر  یک  که  دهد  نشان 
اروپا  از سران  تأثیرگذار است.  مهم و 
زدن های  حرف  جای  به  می خواهم 
و  کنند  کاری  عمل  میدان  در  گزاف 

اقدامات مشهودی انجام دهند«.
پیش سیاست  ماه  از چند  که  ترکیه 
خارجی خود را تا بخش بسیار زیادی 
لیبی  مسأله  و  شرقی  مدیترانه  به 
متمرکز کرده است. در راستای همین 
یک  اخیراً  ترکیه  خارجی،  سیاست 
دولت  با  را  دریایی  مرزی  توافقنامه 
این  رساند.  امضا  به  لیبی  ملی  وفاق 
آن  رقبای  تا  شد  موجب  آنکارا  اقدام 
مرزی  توافق نامه  تصویب  پروسه  نیز 

مدیترانه شرقی را کلید بزنند.
ترکیه  که  شد  آغاز  آنجا  از  ماجرا 
یک توافق نامه مرزی دریایی با دولت 
وزیری  نخست  به  لیبی  ملی  وفاق 
اعتراض  که  کرده  امضا  سراج«  »فائز 
مدیترانه  حوزه  در  ذینفع  کشورهای 
پی  در  را  یونان  و  مصر  نظیر  شرقی 
داشته و افزون بر آن انتقاد قدرت های 
فرامنطقه ای همچون روسیه و آمریکا 
از آن  برانگیخته است. گذشته  را نیز 
که فرانسه، عربستان و مصر از حامیان 
»خلیفه  رهبری  به  لیبی  ملی  ارتش 
اهمیت  می شوند،  محسوب  حفتر« 
منابع گازی حوزه مدیترانه  روزافزون 
شرقی رقبای منطقه ای ترکیه را نگران 

کرده است.
اخیراً  و  اسرائیل  مصر،  همچنین 
برای  موافقتنامه هایی  عربستان 
سرمایه گذاری در منابع گازی قبرس 
انجام  و  داده اند  انجام  یونانی نشین 
همکاری  با  مشترک  حفاری  عملیات 
شرکت های یونانی و اسرائیلی افزایش 
آغاز  برای  را  ترکیه  اقدام هایی  یافته، 
شمالی  قبرس  در  حفاری  عملیات 
گاز  منابع  اولین  است.  کرده  تحریک 
مصر،  فراساحلی  آب های  در  طبیعی 
شرق  در  واقع  قبرس  و  اسرائیل 
شد  کشف  پیش  دهه  یک  مدیترانه 
منطقه  این  گازی  منابع  همزمان  و 
معادل ۱.۷ میلیارد بشکه نفت تخمین 
زده شد. بدین ترتیب مدیترانه شرقی 

به عنوان منبع گازی جدید جهان به 
این  ساحلی  کشورهای  رقابت  عرصه 

دریا بدل شد.
بر  ترکیه  تسلط  اساس،  این  بر 
گاز  نفت،  استخراج  و  شمالی  قبرس 
شرقی  مدیترانه  هیدروکربن های  و 
تا قدرت های دنیا به فکر  سبب شده 
سهم خواهی از این منابع باشند و این 
روزها به طور مستقیم به این مسئله 
ورود پیدا کنند. بدین ترتیب، روسیه 
نیز با ورود به ماجرای لیبی و حمایت 
از »خلیفه حفتر« سرکرده ارتش ملی 
منافع  تا  می کنند  تاش  کشور  این 
ترکیه در لیبی و مدیترانه شرقی را به 
حداقل برساند. این درحالی است که 
محور غربی نیز همین سودا را در سر 

می پروراند.
ترکیه  مخالفان  ارتباط،  همین  در 
نظامی  پایگاه های  ایجاد  و  ائتاف  با 
در  ترکیه  کردن  منزوی  پی  در 
با  اخیراً  و  هستند  شرقی  مدیترانه 
کشور  کردند  تهدید  بیانیه ای  انتشار 
غیرقانونی  اکتشافات  بخاطر  را  ترکیه 
هیدروکربن و منابع نفتی و گازی در 
قبرس شمالی تحریم خواهد کرد ولی 
بیانیه  این  به  پاسخ  در  ترکیه  دولت 
از  ترکیه  نشینی  اعام کرد که عقب 
و  است  بیهوده ای  انتظار  منطقه  این 
برابر تحریم ها تسلیم نخواهد شد  در 
شرقی  مدیترانه  در  خود  حقوق  از  و 
عقب نمی کشد. در هر صورت، واقعیت 
خوش  سقف  نمی توان  که  است  این 
را  برلین  کنفرانس  در خصوص  بینی 
افزایش داد، کنفرانسی که لیبیایی ها 
توطئه  حلقه های  از  حلقه ای  را  آن 
می کنند.  قلمداد  کشورشان  علیه 
فعال  المبروک  خالد  زمینه  این  در 
کنفرانس  می گوید  لیبیایی  حقوقی 

قبلی  کنفرانس های  امتداد  در  برلین 
به  توجه  با  که  است  نشست هایی  و 
نتایج قابل پیش بینی آن باید با شک 

و احساس نگرانی به آن نگاه کرد.
لیبی  مردم  که  است  آن  مسلم  قدر 
کشورهای  از  دیگر  بسیاری  همانند 
عربی در معرض بزرگترین فریب تاریخ 
قرار گرفتند؛ زیرا دروغ ها و شیوه های 
گمراه کننده آمریکا و رسانه های عربی 
که  کردند  تصور  آنها  کردند.  باور  را 
ناتو کشورشان را به بهشت و ساحل 
آرامش تبدیل می کند، اما نتیجه این 
دخالت درگیری و بی ثباتی و غارت 
دهها میلیارد دالر از اموال ملت لیبی 
و نیز آواره کردن نیمی از مردم آن به 

کشورهای همسایه بود.
در واقع دخالت نظامی آمریکا و غرب، 
لیبی را به آشوب و هرج و مرج کشید. 
مناسب  بستر  که  بود  دخالت  همین 
برای گروههای افراطی را فراهم آورد 
پیدا  ادامه  آمریکا  نظامی  دخالت  تا 

کند.
درگیری ها  که  حالی  در  حال  هر  به 
میان نیروهای حفتر که پس از تصرف 
سرت، روحیه مضاعفی پیدا کرده اند با 
نیروهای دولت وفاق ملی جریان دارد، 
باید دید که آیا تفاهمات میان پوتین و 
اردوغان به پایین کشیدن فتیله جنگ 
و  یا خیر  منجر خواهد شد  لیبی  در 
اینکه نشست برلین می تواند راهکاری 
مسالمت آمیز برای حل بحران لیبی 
نظامی  راهکار  اینکه  یا  و  کند  پیدا 
را مشخص  سرنوشت جنگ طرابلس 
نظر  به  واضح  که  آنچه  کرد؟  خواهد 
حال  در  لیبی  که  است  آن  می رسد، 
میان  کشمکش  عرصه  به  حاضر 
طرف ها و بازیگران بین المللی تبدیل 

شده است.

نشست »برلین« درباره »لیبی«؛ عرصه کشمکش
 بازیگران بین المللی

اصرار سرسختانه دولت ترامپ برای حفظ سربازان آمریکایی در عراق حاکی از چندین 
الگوی فکری آسیب زاست.

سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیراً مقاله ای به قلم »پل پیار« عضو شورای اطاعات 
ملی آمریکا منتشر نموده که نویسنده آن معتقد است واشنگتن باعث ایجاد ثبات در 

عراق نشده و سربازان امریکایی باید هر چه سریع تر عراق را ترک کنند.
ترجمه متن مقاله در ادامه آمده است.

دولت »جورج دبلیو بوش« در سال ۲۰۰۲ جنگ تهاجمی خودعلیه عراق را آغاز کرد و 
اکنون هفده سال از شروع این جنگ مخرب می گذرد. این جنگ فقط به علت نابودی 
ساح های کشتار جمعی دولت صدام و اتحاد آن با گروه های تروریستی نبود، بلکه هدف 
اصلی آن استقرار آزادی و دموکراسی برای مردم عراق بود که به خاطر براندازی دیکتاتور 
خود باید از ایاالت متحده امریکا قدردانی می کردند. با ادامه حضور امریکا در عراق پس 
از صدام نه تنها امریکا آزادی و ثبات را برای مردم این کشور به ارمغان نیاورد بلکه باعث 
شد مردم این کشور بیشتر احساس ناامنی کنند. بنابراین مردم عراق نه تنها قدردان 

امریکا نیستند بلکه آن را مسبب نگرانی ها و ناامنی های خود می دانند.
گرفت،  کشور شکل  این  در  داخلی  فرقه ای  عراق جنگ  به  امریکا  حمله  با  واقع  در 
تروریست هایی مانند داعش در این کشور ظهور کردند و آرامش از مردم عراق سلب 
شد. بنابراین اکثر عراقی ها حضور سربازان امریکایی در عراق را اشغال نظامی خارجی 
قلمداد می کنند. بعد از گذشت هفده سال روشن است که حضور مداوم نظامی ایاالت 
متحده آمریکا در عراق اشغال نظامی است. دولت ترامپ هنوز جهت کمک به مردم 
عراق لفاظی می کند و علی رغم اینکه دولت و پارلمان عراق خواستار خروج امریکا از 

این کشور هستند، ترامپ مخالف ترک عراق است.
رئیس جمهور ترامپ تا جایی پیش رفته است که عراق را به علت مخالفت با ادامه حضور 
نظامی امریکا در عراق با تحریم ها تهدید می کند. در پی تصویب طرح خروج نیروهای 
امریکایی از عراق در پارلمان عراق، ترامپ گفت: »اگر عراق خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی است این اقدام به صورت دوستانه انجام نمی شود؛ ما تحریم هایی علیه آنها 
اعمال خواهیم کرد که قبًا مشابه آن را هرگز ندیده اند، و تحریم های ایران در همسایگی 

آن هم چیز کوچکی خواهد بود.«
اشغال نظامی خارجی ذاتاً بد است و اینکه ایاالت متحده امریکا اشغالگر باشد، بسیار 
بدتر است. برای حفظ چنین حضور نظامی در یک سرزمین خارجی هزینه های گزاف 
باید پرداخت و سربازان امریکایی ممکن است هدف قدرتهای خارجی غیر دوست قرار 
گیرند همانطور که حمات موشکی ایران در هفته گذشته علیه پایگاه های نظامی ایاالت 
متحده آمریکا در عراق گواه این ادعاست. از طرفی دیگر سربازان امریکایی می توانند 

هدف نیروهای داخلی مخالف با اشغال خارجی قرار گیرند.
برای کمک به نبرد با داعش در عراق هستند. اما از زمان  نیروهای آمریکایی ظاهراً 
تشدید رویارویی ایاالت متحده امریکا با ایران، نیروهای امریکایی هنوز با داعش درگیر 
نشده اند و عملیات ضد داعش به حالت تعلیق در آمده است و نیروهای آمریکایی برای 

محافظت از خود تاش می کنند.
مقامات امریکایی ادعا می کنند هدف از ادامه حضور نظامی امریکا در عراق مبارزه علیه 
داعش است و خواست و تمایل دولت عراق را نادیده می گیرند، این در حالی است که 

داعش بیشتر تهدیدی علیه بغداد است تا واشنگتن.
باید گفت که بزرگترین مانع برای تجدید حیات داعش در عراق، حکمرانی خوب و ثبات 
در سیاست های عراق خواهد بود. سربازان ایاالت متحده آمریکا در این حکمرانی سهیم 
نیستند. درعوض، با تبدیل عراق به عرصه ای برای نبرد با ایران، حضور ایاالت متحده 
انواع بی ثباتی و تنش های فرقه ای را ایجاد می کند که عراق را به زمین بازی مطلوب تر 

برای داعش تبدیل می کند.

نشنال اینترست مطرح کرد؛

واشنگتن باعث ثبات در عراق نشده است

تروئیکای اروپا با فعال کردن مکانیسم ماشه بدعهدی برجامی خود را به حد اعا رساند و 
بدین ترتیب حقایقی را در خصوص ماهیت سیاسی و استقال قاره سبز نشان داد.

روز سه شنبه ۲۴ دی ماه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه ای در بروکسل 
فعال شدن مکانیسم ماشه را تأیید کردند. در مکانیسم ماشه به لحاظ حقوقی، ابتدا درخواست 
جلسات حل اختاف خواهد شد و با قانع نشدن احتمالی اروپایی ها، نهایتاً با ارجاع موضوع 

به شورای امنیت، تحریم های سازمان ملل بازخواهد گشت.
ایران  تحریم های  لغو  ادامه  قطعنامه  مورد  در  امنیت  شورای  برجام،  ماشه  مکانیسم  در 
رأی گیری می کند. فقط کافی است یکی از سه کشور آمریکا، فرانسه یا انگلیس این قطعنامه 
را وتو و طی ۳۰ روز به تصویب نرسد، آنگاه به شکل خودکار، تمامی تحریم ها علیه ایران به 
کار می افتد.این روند ذیل بند ۳۶ و ۳۷ برجام اینگونه تعریف شده که هر یک از طرف های 
برجام می توانند در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد، موضوع را در کمیته 
حل اختاف مطرح کنند.این کمیته ۱۵ روز فرصت حل اختاف را دارد و اگر به نتیجه نرسد 
با ورود وزیران امور خارجه ۱۵ روز دیگر زمان وجود خواهد داشت. البته در اینجا امکان 

افزایش زمان رسیدگی نیز پیش بینی شده است.
به طور همزمان امکان طرح شکایت در شورای مشاوران وجود دارد و آنها باید تا ۱۵ روز 
بعد نظر غیر الزام آور خود را ارائه کنند.چنانچه اختافات در ۳۰ روز حل نشود؛ گام سوم، 
فرصت پنج روزه برای کمیته مشترک است که با کمک شورای مشاوران راه حلی بیابد.اما اگر 
همچنان اختافات پابرجا باشد، طرفین می توانند تعهدات خود را به طور کامل یا گام به گام 

متوقف کنند و موضوع را با ۱۵ عضو شورای امنیت در میان بگذارند.
در مرحله پنجم، پس از ارجاع موضوع به شورای امنیت، اعضای آن ۳۰ روز فرصت رأی گیری 
دارند. تا بدون رأی وتوی اعضای دائم این شورا- آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و 
چین- قطعنامه به تصویب برسد.پس از این پنج مرحله، اگر شورای امنیت در مدت یک ماه 
قطعنامه ای صادر نکند، مکانیسم ماشه به کار می افتد و تحریم ها به طور خودکار بازمی گردند.

در  خارجه  امور  وزارت  موسوی سخنگوی  عباس  سید  اروپا،  اقدام  این  به  واکنش  در  اما 
خصوص بیانیه سه کشور اروپایی مبنی بر آغاز فرآیند حل و فصل اختافات در برجام توسط 
این سه کشور به خبرنگاران گفت: ابتدا این توضیح الزم است که اقدام سه کشور اروپایی 
یک اقدام کامًا انفعالی و از موضع ضعف به شمار می رود. فرآیند حل و فصل اختافات در 
برجام را جمهوری اسامی ایران از یکسال و اندی پیش و با ارسال نامه های رسمی از سوی 
وزیر امور خارجه کشورمان به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام آغاز کرده و لذا نه 
به لحاظ فرآیندی و نه به لحاظ عملی اتفاق جدیدی نیافتاده است.کشورهای اروپایی در تمام 
عمر برجام هیچیک از تعهدات خود را اجرایی نکردند و از زمان خروج آمریکا از برجام نیز 
تاش کرده ا ند تا جمهوری اسامی ایران را در ریل تن دادن به شروط دوازده گانه دولت 
دونالد ترامپ قرار دهند.موسوی گفت: واقعیت آن است که به دنبال اعام خروج غیرقانونی 
آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این کشور که بایستی وفق برجام لغو می شدند، برجام 
در یک وضعیت عدم توازن و ناپایدار قرار گرفت. در نتیجه جمهوری اسامی ایران وفق بند 
۳۶ برجام با آغاز فرآیند حل و فصل اختافات، مساله را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع 
داد و این کمیسیون در جلساتی که برای رسیدگی به درخواست ایران برگزار شد، چه در 
سطح مدیران سیاسی و چه در سطح وزرا، با اجماع و تاکید همه طرف های برجام مبنی بر 
اینکه سبب اصلی وضعیت بغرنج کنونی، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است، راه حل هایی 
را برای جبران این وضعیت تصویب نمود. اما متأسفانه در مدت یکسال طرف های اروپایی 
برجام به رغم تعهداتی که هم در برجام داشتند و هم صراحتاً و به طور رسمی پس از خروج 
آمریکا از برجام در جلسات کمیسیون مشترک برعهده گرفتند، نتوانستند اقدامی ملموس و 
جدی برای ایفای تعهدات خود صورت دهند و به همین سبب نیز، کشورمان از مقررات پیش 
بینی شده در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام استفاده کرده و اجرای بخشی از تعهدات هسته ای 

خود را طی پنج گام با فواصل زمانی قابل ماحظه متوقف نمود.

فعال شدن مکانیسم ماشه؛ موفقیت حداکثری 
اروپا در بدعهدی



سیاسی
خبر

ضمن محکومیت شدید تحریم های اعالمی جدید آمریکا؛

موسوی: آمریکایی ها دچار نوعی رفتار 
یکجانبه و غیر قانونی شده اند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکومیت شدید تحریم های 
نوعی رفتار  آمریکا، گفت: متأسفانه آمریکایی ها دچار  اعالمی جدید 

یکجانبه، غیر قانونی، بی نتیجه و تکراری شده اند.
 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید 
تحریم های اعالمی جدید آمریکا علیه شهروندان و شرکت های ایرانی 
اظهار داشت: متأسفانه آمریکایی ها نوعی رفتار یکجانبه، غیر قانونی و 

بی نتیجه را در پیش گرفته اند و بر تکرار آن اصرار دارند.
موسوی با اشاره به اینکه تحریم های اخیر همه هنجارها و قواعد بین 
المللی را نادیده انگاشته و مستقیماً صنایعی را تحت تحریم قرار داده 
که با زندگی عادی میلیون ها ایرانی ممزوج است، افزود: فرمان اجرایی 
صادره اخیر نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 

متحد و تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل عام است.
سیاست های  ذات  اینکه  بر  تصریح  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خصمانه دولت ایاالت متحده با وضع این تحریم ها بیش از پیش عیان 
شده است، افزود: این اقدام رژیم آمریکا با هدف اختالل در کسب و 
کار بخش عمده ای از مردم ایران و محروم ساختن آنها از دستیابی به 
حقوق بنیادین اقتصادی خود ذیل کنوانسیون های بین المللی بوده و 

البته بر پایه عدم شناخت از ایران و ایرانی بنا شده است.
موسوی در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات یکجانبه آمریکا اکنون به 
آمریکا  و صنایع  است  تبدیل شده  المللی  بین  برای جامعه  معضلی 
مدتها است که توان رقابت با صنایع سایر کشورها را نداشته و رژیم 
آمریکا با اعمال تحریم یا تعرفه های غیر معمول و به بهانه های سیاسی 
و امنیتی رقابت غیر منصفانه تجاری با بقیه جهان انجام می دهد، تاکید 
کرد: این تالش های غیر معمول راه بجایی نخواهد برد و رژیم آمریکا 
نهایتاً مجبور خواهد شد با واقعیات کنار آمده و شکست خود را بپذیرد.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
غیرعادالنه  رفتاری  دلیلی  هر  به  اروپا 
در استفاده از ماده ۳۷ توافق نامه هسته 
در  جدی  تصمیم  ما  باشد،  داشته  ای 

همکاری با آژانس اتخاذ می کنیم.
 علی الریجانی رئیس مجلس در ابتدای 
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای 
اسالمی،  گفت: پس از حوادث پر هیجان 
و پر ماجرای دو هفته اخیر کشور از یک 
طرف و حضور باشکوه و عزتمندانه ملت 
عزیز در مراسم تشییع سردار سلحشور 
و  او  همراهان  و  سلیمانی  قاسم  حاج 
در  تهران  مردم  عظیم  همچنین حضور 
نمازجمعه تهران می طلبید رهبر معظم 
پر  وقایع  این  از  جامعی  تحلیل  انقالب 
فراز و نشیب برای ملت ارائه نمایند و روز 
جمعه همگان از بیانات عمیق و ارزشمند 

ایشان بهره مند شدند.
این  در  را  خدا  دست  کرد:  تأکید  وی 
اعتماد ملی می توان مشاهده کرد که با 
آگاهی  وقایع،  این  از  برخی  تلخی  همه 
آمریکایی  ستم  این  چگونه  ملت،  باالی 
انقالبی بدل  اراده قدرتمند ملی و  به  را 

نمود.
رئیس مجلس افزود: باید قدر این همت 
بلند ملت و رهبری خردمندانه را دانست.

شورای  مجلس  کرد:  تصریح  الریجانی 
و  بوده  عزیز  اراده ملت  قدردان  اسالمی 
سپاسگزار رهبری معظم است و با همه 
شهدای حادثه غم انگیز سقوط هواپیما 
و حادثه تشییع در کرمان همدردی می 
نماید و کمیسیون امنیت مجلس پیگیر 

همه زوایای این حادثه خواهد بود.
کشور  سه  اخیر  بیانیه  به  اشاره  با  وی 
آور  تاسف  گفت:  برجام  عضو  اروپایی 
کشورهای  وزرای  از  یکی  که  است  این 
اروپایی به صراحت اعالم کرد که آمریکا 
ما را تهدید کرده که اگر از ماشه استفاده 
را  آمریکا  اتومبیل  واردات  تعرفه  نکنیم 
در  ما  ولذا  دهد  می  افزایش  درصد   ۲۵
مجلس  رئیس  گرفتیم.  قرار  مسیر  این 
ایران  رفتار  در  مشکل  پس  داد:  ادامه 
نیست که بارها خود اروپایی ها هم رفتار 
آمریکا به دلیل خروج از برجام را سرزنش 
کردند بلکه مشکل در تهدید آمریکاست 
که یک کشور قدرتمند اقتصادی اروپایی 
به رفتاری حقارت آمیز و غیرعادالنه  را 

وادار می کند.
الریجانی تصریح کرد: ایران اهل تهدید 
نیست و بیش از یک سال و اندی از رفتار 
خصمانه آمریکا در مساله هسته ای می 
گذرد و اروپا صرفا بیانیه ای سیاسی داده 
است اما با صراحت اعالم می کنیم که 

اگر اروپا به هر دلیلی رفتاری غیرعادالنه 
در استفاده از ماده ۳۷ توافق نامه هسته 
ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسالمی 
ایران تصمیم جدی در همکاری با آژانس 
مجلس  در  آن  طرح  و  گرفت  خواهد 

شورای اسالمی آماده است.
وی تاکید کرد: ما شروع کننده این امر 
نخواهیم بود اما متناسب با اقدام اروپایی 
ها اقدام خواهیم کرد و بر این اساس بهتر 

است این کشورها عادالنه رفتار کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخشی 
از اظهارات خود در مورد عملکرد هیئت 
زحمات  از  گفت:  انتخابات،  بر  نظارت 
دست اندرکاران انتخابات اعم از اجرایی 
و نظارت تشکر می کنم که در امر خطیر 
می  تالش  و  گذارند  می  وقت  انتخابات 
صالحیت  رد  در  افزود:  کنند.الریجانی 
نمایندگان  و  فعلی  نمایندگان  از  برخی 
ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان 
که  شد  منعکس  ها  رسانه  در  مطلبی 
به  مربوط  عمدتا  ها  صالحیت  رد  این 
است.  بوده  اقتصادی  های  سوءاستفاده 
در  که  چرا  نیست،  درست  مطلب  این 
نامه هایی که هیئت نظارت به نمایندگان 
که  شده  اشاره  بندهایی  به  اند،  داده 
مربوط به این امر نیست. البته برخی این 

گونه بوده است.
وی تصریح کرد: چرا مطلب باید درست 
آن  از  بیگانگان  که  نشود  منعکس 
به  متهم  را  نظام  و  نمایند  سوءاستفاده 

فساد کنند.
بررسی  برای  چهارگانه  مراجع  گزارش 
صالحیت داوطلبان انتخابات مالک است

رئیس مجلس اظهارداشت: بنده از فقها 
و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست 
می کنم که در این بخش که کار داوری 
برعهده آنان است با دقت الزم به این امر 
توجه کنند تا حقوق افراد نادیده گرفته 

نشود.
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  الریجانی 
قانون، نظرات مراجع چهارگانه در بررسی 
صالحیت ها می تواند مالک باشد، چرا 
که گزارش های غیر این مسیر می تواند 
از جانب افراد با اغراض خاص ارائه گردد 
و بررسی صحت آن نیازمند زمان است 
که در این مقطع کوتاه عملی نیست ولی 

می تواند فضای قضاوت را ُمشوه کند.
وی گفت: تردیدی نیست که اگر فسادی 
در پرونده هر کسی باشد، چه مالی و چه 
باشد  داده  نظر  ای  محکمه  که  آن  غیر 
همگان تابع آن خواهند بود اما اگر ِصرف 
گزارش از مرجعی باشد باید اتقان آن را 
خامی  و  اولیه  گزارش  که  کرد  بررسی 
نشود.  بازی  افراد  آبروی  با  تا  نباشد 
رئیس مجلس تصریح کرد: اگر سیستم 
های اطالعاتی درباره نمایندگان مجلس 
مطالبی داشتند، اولویت این بود که در 
طول این چهار سال مطالب را در میان 
اینکه  نه  شود  اصالح  تا  گذاشتند  می 
نزدیک انتخابات آن را یکجا مطرح کنند. 
الریجانی گفت: وزارت اطالعات در چند 
دست  انگشتان  حد  در  شاید  که  مورد 
هم نباشد مطالبی را در مورد برخی به 
افراد  به  هم  بنده  و  اند  داده  جانب  این 
متذکر شدم و آنها نیز پیگیری موضوع 
را از طرف وزارت اطالعات انجام داده اند 
تا صحت مطالب روشن شود اما به هیچ 
وجه در این حد و اندازه نبود و به بنده 

منتقل نکردند.
نمایی  بزرگ  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مشکالت اقتصادی، هم خسارت حیثیتی 
لطمه  کشور  به  هم  و  زند  می  افراد  به 
وارد می کند، گفت: در اظهارات هیئت 
عقاید  بر  مبنا  که  است  آمده  مرکزی 
نبوده است که مبنایی درستی  سیاسی 
برای انتخابات صحیح می باشد اما استناد 

به  نوعی  به  که  ماده ۲۹  از  به حدودی 
دقت  باید  است،  نظام  به  عملی  التزام 

داشت.
برخی  با  که  بنده  گفت:  مجلس  رئیس 
از آقایان چهار سال و با برخی ۸ تا ۱۲ 
سال همکاری روزانه داشته ام، عدم التزام 
به  قریب  اکثریت  در  را  نظام  به  عملی 
اتفاق همکاران تأیید نمی کنم.الریجانی 
اظهارداشت: بارها و بارها دیده ام که با 
دقت تام از حریم نظام دفاع کرده اند. از 
جمله در مصوبه اخیر مجلس در مقابل 
آمریکایی ها در طرح سه فوریتی  ستم 
مالحظه نمودید که این طرح با اکثریت 
آراء به تصویب رسید و در موارد دیگر هم 
ملی،  هویت  از  دفاع  روحیه  شاهد  بنده 
جمهوری  نظام  و  ملت  حقوق  انقالبی، 
البته  کرد:  تاکید  ام.وی  بوده  اسالمی 
هم  خطایی  اظهارات  در  است  ممکن 
در  را  مطلب  این  باشد،  گرفته  صورت 
کنار موارد بسیار زیاد اظهارات و اقدامات 
باید  ملی  مصونیت  با  همراه  و  درست 
مجلس  کرد.رئیس  ارزیابی  و  داد  قرار 
اضافه کرد: برای چنین ارزیابی، داشتن 
اطالعات دقیق تر از عملکرد نمایندگان 
هر  جهت  این  در  دارد،  وجود  مجلس 
گونه همکاری از مدیریت مجلس طلب 
نمایند، همکاری خواهیم کرد تا پرونده 
های همکاران محترم به نحو دقیق تری 
بررسی شود. وی گفت: گرچه تعداد زیاد 
کاندیداها و زمان کوتاه بررسی، مشکالتی 
برای هیئت مرکزی نظارت فراهم کرده 
شورای  بررسی  در  امیدواریم  اما  است 
اظهارنظر  برای  زمان  هنوز  که  نگهبان 
دارند، حتی المقدور مرتفع شود. هر چه 
در این زمینه تالش شود و عدم احرازها 
در  ملت  بیشتر  حضور  به  یابد،  کاهش 
مقطع  در  که  می کند  کمک  انتخابات 

فعلی انقالب ضرورت دارد.

رفتار غیرعادالنه اروپا ادامه یابد 
همکاری باآژانس بازنگری می شود

خبر

صرفه جویی انرژی نقش موثری 
در اقتصاد ملی دارد

انرژی  معاون اول رئیس جمهور گفت: اجرای طرح های صرفه جویی 
نقش موثری در اقتصاد ملی دارد.

جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شد.

جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت نیرو برای اجرای طرح جایگزینی 
افزایش  راستای  در  که  هایی  طرح  گفت:  فرسوده،  گازی  کولرهای 
باشد، طرح هایی مثبت و  انرژی  راندمان و صرفه جویی در مصرف 
با محدودیت های منابع  سازنده هستند. چراکه در مقطع فعلی که 
مالی مواجه هستیم، اجرای اینگونه طرح ها می تواند در اقتصاد ملی 
نقش موثر ایفا کنند. بنابراین باید برای صرفه جویی انرژی به ویژه گاز 

برنامه ریزی شود.
و  معدن  صنعت،  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزرای  که  جلسه  این  در 
تجارت،   نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت جهاد 
و  بودجه  و  برنامه  و رئیس سازمان  کشاورزی، معاون رئیس جمهور 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور داشتند، درخواست 
ها و پیشنهادات برخی دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
در این جلسه، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین قیمت 
خرید تضمینی محصوالت باغی سال ۱۳۹۸ مطرح شد که پس از ارائه 

توضیحات الزم، به تصویب رسید.
ای  جاده  نقل  و  حمل  ناوگان  تردد  هوشمند  پایش  سیستم  اجرای 
)سپهتن( نیز درخواست وزارت نفت بود که پس از ارائه توضیحات وزیر 

نفت و نظر کمیسیون مربوطه، این پیشنهاد تصویب شد.
خودرو  دستگاه  هزار   ۳۵۰ کردن  مجهز  طرح  این  اجرای  از  هدف 
پایش هوشمند  به سامانه  برون شهری  کامیون(  )انواع  باری  ناوگان 
تردد ناوگان است و کاهش مصرف سوخت ناشی از عدم توقف کامیون 
ها در ایستگاه های پلیس بین راهی از جمله مزایای اجرای این طرح 

خواهد بود.
اصالح مصوبه شورای اقتصاد و طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان 
از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه از سوی وزارت نفت بود که 
پس از ارائه توضیحات الزم مبنی بر ضرورت اصالح سالهای بازپرداخت 

این مصوبه، اعضای شورای اقتصاد با این اصالح موافقت کردند.
در ادامه این جلسه پیشنهادات وزارت نیرو مطرح شد که جایگزینی 
این  از جمله  باال  با کولرهای گازی راندمان  کولرهای گازی فرسوده 
این پیشنهاد، یک  براساس  با آن موافقت شد و  بود که  پیشنهادات 
میلیون کولر گازی راندمان باال با کولرهای گازی فرسوده در شهرستان 

های دارای تعرفه برق مناطق گرمسیر جایگزین خواهد شد.
ضمانت پرداخت تعهدات قرارداد خرید تضمینی برق درنیروگاه های 
از دیگر پیشنهادات وزارت  بابل  و  مقیاس کوچک در ساختگاه آمل 
نظر  ارائه  و  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  که  بود  جلسه  این  در  نیرو 
کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، با صدور مجوز ضمانت پرداخت 
تعهدات قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه های مذکور به مدت ۵ 

سال موافقت شد.
بندی سال های  پیشنهاد اصالح جدول زمان  نیرو همچنین  وزارت 
دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی خارجی برای اجرای طرح سد و 
نیروگاه بسته اردل را در این جلسه مطرح کرد و پس از ارائه گزارش 

توجیه مالی و اقتصادی این طرح،   با این پیشنهاد موافقت شد.
در ادامه این نشست سه درخواست وزارت راه و شهرسازی نیز مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت که اصالح مصوبه پیشین شورای اقتصاد 
این  از جمله  ایرباس جدید  هواپیمای  فروند  در خصوص خرید سه 

درخواست ها بود.
انتشار اوراق مالی اسالمی به منظور اجرای طرح احداث قطار حومه ای 
کالن شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان و اصالح مصوبه استفاده 
از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( برای اجرای طرح احداث قطار 
حومه ای شهر مشهد ـ شهرجدید گلبهار از دیگر پیشنهادات مطرح 
شده وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل 

نظر به تصویب رسید.

در تماس تلفنی با وزیر دفاع ترکیه؛

امیر حاتمی: آماده پاسخ مقتدرانه به هر 
ماجراجویی هستیم

به هر  نیروهای مسلح آماده پاسخگویی مقتدرانه  اینکه  بیان  با  وزیر دفاع 
ماجرایی هستند، گفت: ما در دفاع از خود با استفاده از توان موشکی بومی 

پایگاه نظامی آمریکا را مورد هدف قرار دادیم.
 امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تماس 
تلفنی وزیر دفاع ترکیه، اقدام آمریکا در ترور شبانه و بزدالنه سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی را مصداق واقعی تروریسم دولتی دانست و گفت: آمریکایی ها 
بار دیگر چهره جنایتکار خود را به جهانیان نشان دادند و ماهیت تروریستی 

خود را به همگان اثبات کردند.
وی با اشاره به اشتباه محاسباتی و راهبردی ترامپ در پی این اقدام وحشیانه، 
تاکید کرد: قطعاً شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش نقطه پایان 
مقاومت نخواهد بود و موجب جاری شدن خون تازه در کالبد محور مقاومت 

خواهد شد.
وزیر دفاع افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران آماده پاسخگویی 
مقتدرانه به هر ماجرایی هستند و ما در دفاع از خود در اقدامی محدود و با 
استفاده از توان موشکی بومی پایگاه نظامی آمریکا را مورد هدف قرار دادیم.

امیر حاتمی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها پس از این اقدام فهمیدند که اگر 
مجدداً حماقت کنند با پاسخ شدیدتری روبرو خواهند شد.

وی تصریح کرد: از تمام کشورهای مستقل دنیا و از جمله کشورهای دولت 
در منطقه انتظار داریم این اقدام تروریستی آمریکایی ها را به شدت محکوم 

کنند.
ژنرال »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه نیز در تماس تلفنی با وزیر دفاع ایران 
با تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی به ملت و دولت ایران گفت: 
ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نیست 

و ما همواره خواهان استقرار امنیت پایدار در منطقه هستیم.
وزیر دفاع ترکیه گفت: همواره خواستار تداوم و استمرار تعامالت دو کشور 

ایران و ترکیه در خصوص موضوعات دو جانبه و منطقه ای هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی:

اتحاد و حضور متعهدانه مردم در مناسبت های ملی 
سرمایه اصلی کشور و موجب هراس دشمن است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: اتحاد و حضور متعهدانه مردم در مناسبت های 
ملی سرمایه اصلی کشور و موجب هراس دشمن است.به گزارش آستان نیوز، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی صبح امروز در دیدار ستاد بزرگداشت 
دهه مبارک فجر خراسان رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار 
بَِأیَّاِم  ْرُهْم  َوَذِکّ شد، کار شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی را مصداق آیه » 
اٍر َشُکوٍر« دانست و اظهار کرد: کار شورای  الَلّ  إَِنّ فِي َذلَِک َلیَاٍت لُِکِلّ َصَبّ
هماهنگی تبلیغات اسالمی تقریبا مصداق همین آیه است که ایام الل را به 
مردم تذکر می دهد. وی بیداری جامعه، درس گرفتن از تاریخ و حرکت جامعه 
به سوی تکامل، معنویت، رشد و کمال را از برکات گرامیداشت ایام الل  دانست 
و ابراز کرد: ۲۲ بهمن، روز قدس و ۹ دی از ایام الل هستند و تشییع با شکوه 
پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت نیز به تعبیر رهبر معظم 
را  الل  ایام  گرامیداشت  رضوی  قدس  آستان  تولیت  بود.  الل  ایام  از  انقالب 
مصداق تعظیم شعائر الهی دانست و ابراز کرد: گرامیداشت ایام الل در راستای 
هدایت جامعه به سوی معنویات است، از ایام الل باید درس گرفت و پیام هایش 
باید استخراج شود، انسان های متفکر، اهل اندیشه و نظر باید پیام های ایام الل 
را استخراج و به جامعه منتقل کنند. وی با تأکید بر اینکه مراسم های ملی 
اتحاد و حضور  اتحاد جامعه قرار دهیم، تصریح کرد:  باید نماد وحدت و  را 
متعهدانه مردم در مناسبت های ملی سرمایه اصلی کشور ما است که دشمن از 
آن هراس دارد، زیرا دشمن هرچقدر خوی استکباری و وحشیگری نیز داشته 
باشد بازهم می داند که با یک ملت نمی تواند بجنگد.حجت السالم والمسلمین 
مروی افزود: در جریان تشییع باشکوه پیکر حاج قاسم سلیمانی دشمن عظمت 
ملی کشور ما را مشاهده کرد، بنابراین تالش کرد بگونه ای این وحدت و اتحاد 
نفوذ هموار می شود. برای  راه  اتحاد شکسته شد  این  وقتی  زیرا  بشکند،  را 

یک  را  قاسم سلیمانی  پیکر حاج  تشییع  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
الگو و معیار برای حضور مردم پای ارزش های انقالب توصیف و ابراز کرد: این 
تشییع نشان داد مردم دل در گروی نظام و انقالب دارند، سردار سلیمانی یک 
ورزشکار یا هنرمند نبود، او یک پاسدار حزب اللهی ذوب در انقالب اسالمی 
انقالب  کار  پای  مردم  داد  نشان  عزیز  این شهید  پیکر  باشکوه  تشییع  بود، 
هستند.وی ابراز کرد: باید به مردم آگاهی داد تا باور داشته باشند که شرکتشان 
در این راهپیمایی ها بر امنیت کشور، وحدت ملی و عقب راندن دشمن تأثیر 
گذار است و مردم باید این ها را لمس کنند تا با همه گالیه ها و انتقاداتی که 
دارند، در این راهپیمایی ها شرکت کنند، مگر افرادی که برای تشییع سردار 
سلیمانی آمدند گالیه، انتقاد و شکایت نداشتند؟ حتما داشتند اما با این وجود 
حضور یافتند و عظمت ملی را به دشمن نشان دادند.وی موضوع حائز اهمیت 
دیگر را القا امید به جامعه خواند و تصریح کرد: از موضوعات حائز اهمیت دیگر 
این است که ما به مردم امید بدهیم، ما باید مردم را نسبت به آینده امیدوار 
کنیم و این کار را رهبر معظم انقالب همواره انجام می دهند.وی تصریح کرد: 
باید مشکالت جامعه، دردهای مردم و ضعف ها  باید باشد،  انتقاد  در جامعه 
بیان شود، اما این امر نباید بصورتی باشد که مردم را ناامید یا دلسرد کنیم، 
انتقادها نباید بگونه ای باشد که مردم به اصل انقالب و نظام بدبین شوند.حجت 
االسالم والمسلمین مروی در پایان آمادگی آستان قدس رضوی برای همکاری 
و  باشکوهتر  هرچه  برگزاری  برای  اسالمی  تبلیغات  شورای  با  همراهی   و 

پرمحتوا تر مراسمات را اعالم کرد.
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سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران نزد سازمان ملل گفت: از دبیرکل 
و سازمان ملل انتظار داریم در برخورد 
با تخلف آمریکا در عدم صدور ویزا برای 
صریح تر  و  فعال تر  ظریف،  محمدجواد 

باشد.
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد، عصر چهارشنبه به وقت محلی با 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 

متحد دیدار و گفتگو کرد.
در  ایران  مواضع  و  اقدامات  تشریح 
و  آمریکا  آمیز  تحریک  اقدامات  مقابل 
ترور بزدالنه سردار شهید، سپهبد قاسم 
ایران  آمادگی  مجدد  اعالم  سلیمانی، 
کشورهای  با  همکاری  و  گفتگو  برای 
شکایت  تنش ها،  کاهش  برای  منطقه 
از  خود  تعهدات  از  آمریکا  تخلف  از 
در  ملل  سازمان  با  مقر  موافقتنامه 
خصوص صدور روادید برای محمدجواد 
ظریف و محدودیت های غیرقانونی برای 
از  ملل  سازمان  ایرانی  دیپلمات های 

محورهای گفتگو در این دیدار بود.
در این مالقات، روانچی با اشاره به نقش 
با  مبارزه  در  سلیمانی  سردار  شاخص 

تروریسم و شکست داعش، وی را یک 
منطقه  و  ایران  در  نظیر  بی  قهرمان 
میلیونی  پنج  تشییع  مراسم  و  خواند 
ایشان در تهران و سایر شهرهای ایران و 
عراق را نشانه اشتباه محاسباتی آمریکا 

در این اقدام تروریستی برشمرد.
وی همچنین با اشاره به پاسخ متناسب 
و قدرتمند ایران، بر عزم قاطع ایران در 
دفاع از مردم و سرزمین خود تاکید و 
در عین حال اضافه کرد که ایران قصد 

جنگ را ندارد.
از  دیگری  بخش  در  ایران  سفیر 
و  نقش  یادآوری  با  خود،  صحبت های 
وظایفی که دبیرکل سازمان ملل مطابق 
همکاری  ارتقای  برای   ۵۹۸ قطعنامه 
بین کشورهای منطقه خلیج فارس بر 
عهده دارد، از وی خواست در این راستا 
تالش بیشتری کند و بر آمادگی ایران 
عملی  ابتکار  هرگونه  از  استقبال  برای 
در چارچوب کاهش تنش ها در شرایط 
ارائه  و  تاکید  منطقه  کنونی  شکننده 
ابتکار پویش صلح هرمز توسط ریاست 
جمهوری اسالمی ایران را در این راستا 

ارزیابی کرد.
عدم  به  اشاره  با  همچنین  روانچی 

صدور روادید برای محمدجواد ظریف، 
فاحش  نقض  آمریکا  اقدام  این  گفت: 
موافقتنامه مقر بین سازمان ملل متحد 
و آمریکاست و در راستای تخلفات قبلی 
محدودیت  و  فشار  افزایش  در  آمریکا 
و  ملل  سازمان  دیپلمات های  برای 
صورت  ایرانی  دیپلمات های  جمله  از 
ملل  سازمان  و  دبیرکل  از  و  می پذیرد 
تخلف  این  با  برخورد  در  داریم  انتظار 
و نقض آشکار مقررات و توافقنامه های 

بین المللی، فعال تر و صریح تر باشد.
تشکر  ضمن  پاسخ  در  هم  گوترش 
قصد  که  این  بر  مبنی  ایران  اعالم  از 

زمینه  دو  هر  در  گفت  ندارد،  جنگ 
کرد  خواهد  تالش  درخواست  مورد 
کنار  در  را  هرمز  صلح  پویش  طرح  و 
راستای  در  مطروحه  طرح های  سایر 
کاهش تنش ها در منطقه مثبت ارزیابی 

می کند.
دوشنبه  روز  دبیرکل  است  گفتنی 
سردار  ناجوانمردانه  ترور  با  رابطه  در 
غیر  اقدام  یک  را  اقدام  این  سلیمانی، 
قابل پیش بینی با نتایج غیر قابل پیش 
بینی خوانده بود و از افزایش تنش ها در 
کرده  نگرانی  ابراز  عمیقاً  اقدام  این  اثر 

بود.

روانچی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل:

سازمان ملل در برخورد با تخلفات آمریکا صریح تر باشد
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رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز ثبات 
خوبی دارد

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر بازار ارز ثبات خوبی 
دارد و بانک مرکزی بر این بازار مسلط است.

عبدالناصر همتی  در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی با دستور کار 
آخرین وضعیت بانکی کشور، گفت: در جلسه امروز گزارش کاملی از 
سیاست های ارزی و پولی بانک مرکزی شامل عملیات بازار باز، طرح 

گام، بازار متشکل ارزی و غیره ارائه شد.
بانک  و  دارد  ثبات خوبی  ارز  بازار  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  وی 
مرکزی بر این بازار مسلط است، افزود: برای بهبود وضعیت بازار پول 
نیز سیاست عملیات بازار باز در حال اجرا است؛ اگرچه طی ۴۰ سال 
گذشته به دلیل شرایطی خاص این سیاست در کشور اجرایی نشد اما 
با یک سال کار مداوم و دریافت مجوز از نهادهای قانونی آئین نامه ها و 

ضوابط آن آماده شده است.
عضو کابینه دوازدهم درباره تأثیر عملیات بازار باز بر وضعیت بازار پول 
کشور، اظهار کرد: با اجرای سیاست عملیات بازار باز به جای اینکه نرخ 
سود به صورت دستوری در سیستم پولی تعیین و بی هدف به دنبال 
کنترل تورم باشیم، تورم به صورت هدفمند تعیین شده و بر مبنای این 

نرخ، سود کوتاه مدت بانکی مشخص می شود.
اوراق  فروش  و  از طریق خرید  کرد:  اضافه  مرکزی  بانک  رئیس کل 
بانک ها  توسط  و  منتشر  کشور  کل  داری  خزانه  توسط  که  اسالمی 
خریداری شده، حجم پول را تغییر داده و نرخ سود کوتاه مدت بانکی 

مورد نظر تعیین می شود.
اجرای عملیات بازار باز زمان بر است

همتی ادامه داد: عملیات بازار باز، ابزاِر مهِم سیاست پولی است که 
بانک های مرکزی در تمام دنیا در حال اجرای آن هستند. امیدوارم ما 
نیز بتوانیم به تدریج این سیاست را در ایران اجرایی کنیم البته اجرای 

آن زمان بر است.
افزایش  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان برای زوجین در سال آتی، گفت: از 

نمایندگانی که رقم جدید را تصویب کردند، بپرسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید 
میزان  به  نسبت  تولیدی  واحدهای 
دریافت  اولیه  مواد  خود  تولیدی 

می کنند.
برخی  ادعای  درباره  رحمانی  رضا 
مواد  اینکه  بر  مبنی  تولیدکنندگان 
کاال  بورس  از  تولید  موردنیاز  اولیه 
ناچارند  آنها  و  آزاد می شود  بازار  وارد 
این مواد را با قیمت های باال خریداری 
کنند، گفت: مشکل بیش از ۸۰ درصد 
تولیدکنندگانی که شش ماه پیش از 
نحوه عرضه مواد پتروشیمی در بورس 
رفع  حاضر  حال  در  بودند،  گالیه مند 

شده است.
وی با بیان اینکه نحوه عرضه مواد اولیه 
است،  ساماندهی  حال  در  بورس  در 
واحدهای  برخی  گذشته  در  افزود: 
تولیدی علیرغم دریافت سهمیه مربوط 
به مواد اولیه، تولیدی نداشتند که این 
امر به معنای عرضه در بازار آزاد است. 
با رصد میدانی  برای رفع این مشکل 
از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شد.

بیان  با  دوازدهم  کابینه  عضو  این 
نسبت  تولیدی  واحدهای  اینکه 
اولیه  مواد  خود  تولیدی  میزان  به 
موادی  کرد:  اظهار  می کنند،  دریافت 

نیاز  باید  تولید می شود  که در کشور 
کند  تأمین  را  داخلی  تولیدکنندگان 
و اگر خالف این سیاست عمل شود، 
غیرقانونی بوده و با آن برخورد می شود.

اینکه وزارت صنعت،  با بیان  رحمانی 
مواد  است  در تالش  تجارت  و  معدن 
را  تولیدکنندگان  موردنیاز  اولیه 

تولیدکنندگان  داد:  ادامه  تأمین کند، 
می توانند تخلفاتی که در عرضه مواد 
صنعت،  وزارت  به  می دهد  رخ  اولیه 
این  استانی  ادارت  و  تجارت  و  معدن 
فعالیت  از  تا  دهند  گزارش  وزارتخانه 
جلوگیری  حوزه  این  در  سوداگران 

شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کشور  سیاست های  اساس  بر  کرد: 
واحدهای  موردنیاز  خوراک  تأمین 
قیمت  از  کمتر  باید  داخلی  تولیدی 
این  که  صورتی  در  باشد،  صادراتی 
صورت  تخلف  نشود  اجرایی  رویکرد 

گرفته و با آن برخورد می شود.

واحدهای تولیدی نسبت به میزان 
تولید مواد اولیه دریافت می کنند

گزارش

رئیس سازمان حمایت: دستورالعمل نظارت بر 
قیمت ها برای ایام پایانی سال ابالغ شد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان با بیان اینکه 
دستورالعمل ویژه نظارتی برای ایام پایانی سال به استان ها ابالغ شده 
است،از دوبرابر شدن بازرسی ها طی تفاهم نامه با بسیج اصناف خبر 

داد.
 عباس تابش در گردهمایی رؤسای سازمانهای صمت استان ها که با 
حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بیان کرد: 
همزمان با اصالح قیمت بنزین بازرسی ها انجام شده است و گزارشات 

مداوم و منظم رصد بازار ارائه می شود.
به  پایان سال  ایام  ویژه  نظارتی  تصریح کرد: دستورالعمل طرح  وی 
استان ها ابالغ شده است و انتظار داریم با برنامه ریزی هماهنگ و بسیج 

امکانات، استان ها به خوبی بازار را هماهنگ نمایند.
وی همچنین با بیان اینکه تفاهم نامه با بسیج اصناف تعداد بازرس های 
بازار را ۲ برابر خواهد کرد، گفت: با احتساب بازرسان اصناف، ۴۳۰۰ 
بازرس داریم و تفاهم نامه ای با بسیج اصناف داریم که تعداد بازرس ها 

۲ برابر خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه سامانه، بعضی 
دستگاه ها هنوز همکاری کامل ندارد ولی سامانه انبار در زمینه ۱۰ کاال 
الزام دارد و بازرسان به صورت متمرکز این ۱۰ کاال را بازرسی می کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم اینکه 
تا پایان سال سازوکار سامانه رصد کاال ابالغ می شود، گفت: در سامانه 
اعالم قیمت در حال افزایش تعداد کاال و خدمات هستیم و بیش از 

۱۰۰ قلم خدمات هم به آن اضافه شده است.
وی افزود: در واحدهای خدماتی باید واحدهایی که مسئولیت آنها با 
سایر دستگاه هاست هم باید هماهنگ شوند که از آن جمله واحدهای 
بین راهی و واحدهای تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی است که 

حتماً بر مباحث رعایت ضوابط قیمت نظارت خواهیم کرد.

راه اندازی دفاتر صادرات کاالهای صنعت 

آب و برق

مدیرعامل شرکت ساخت و تامین کاالی آب و برق از راه اندازی دفاتر ثابت 
از کشور  خارج  در  برق  و  آب  کاالی  و  مهندسی  و  فنی  صادرات خدمات 

خبرداد.
گذشته  در  برق  و  آب  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  عالءالدینی،  محمدولی 
وابستگی زیادی به واردات داشته است، گفت: پس از تشکیل این شرکت در 
سال ۱۳۴۷ دفاتری در خارج از کشور به منظور واردات فناوری و کاالهای 
مورد نیاز صنعت آب و برق ایجاد شده بود، ولی توانمندی متخصصان داخلی 
و دستاوردهای این صنعت در طی سالیان اخیر موجب شده است تا ساتکاب 
مأموریت پیدا کند که دفاتری در خارج از کشور طبق مصوبه مجمع عمومی 
برای صادرات دانش فنی و تجهیزات تولیدی حوزه آب و برق ایران ایجاد 
کند. به تعبیری صنعت آب و برق کشورمان که پیش از این براساس نیازهای 
با تالش متخصصان  توانسته است  امروز  بود،  وارد کننده محصوالت  خود 

داخلی توان صادرات نیز پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از تجهیزات مورد نیاز 
ادامه  می شود،  تأمین  داخلی  متخصصان  توسط  برق  و  آب  شرکت های 
داد: فعالیت صورت گرفته در این زمینه موجب شده است تا کشور ما در 
عرصه های مختلف از جمله تولید توربین ژنراتورهای گازی به خودکفایی 

رسیده و در میان چهار شرکت سازنده توربین گاز جهان قرار بگیرد.
بخش های  تمامی  ساخت  برای  ایران  کامل  توان  به  اشاره  با  عالءالدینی 
نیروگاه های گازی و صادرات آن به دیگر کشورها، تاکید کرد: همین توانایی 
فنی و مهندسی متخصصان صنعت آب و برق ایران موجب شده است تا در 
از جمله  این مناطق  نیاز  کشورهای منطقه شاهد ساخت تأسیسات مورد 

نیروگاه های برق از سوی شرکت های ایرانی باشیم.
ابالغی توسعه در زمینه صادرات  بر مأموریت  تاکید  با  مدیرعامل ساتکاب 
خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، گفت: ساتکاب با راه اندازی دفاتر 
ثابت در خارج از کشور در تالش برای ساماندهی و فعالیت هر چه بیشتر 

شرکت های ایرانی در بازار کشورهای هدف است.
وی با تاکید بر اینکه این دفاتر واسطه ای برای کمک به افزایش صدور خدمات 
فنی و مهندسی و هدایت کاالی بخش خصوصی و دولتی به بازار کشورهای 
هدف است، بیان کرد: حضور ثابت و مستمر در این کشورها برای فروش 
محصوالت ایرانی بسیار مهم است؛ از این رو راه اندازی این دفاتر به منظور 
رصد دائم بازار و شناسایی نیازهای کشورهای هدف نقش مهمی در توسعه 

صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق خواهد داشت.
فنی و  برق در صدر صادرات خدمات  و  اینکه آب  به  اشاره  با  عالءالدینی 
از  بسیاری  در  ایران  کرد:  عنوان  است،  گرفته  قرار  کشورمان  مهندسی 
کاالهای صنعت آب و برق دارای استاندارهای جهانی است و قابلیت رقابت با 

معروف ترین نشان های تجاری دنیا را داراست.
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معاون وزیر نفت: شرایط عرضه گاز مایع در 

بورس انرژی مساعد است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه عرضه گاز مایع از چند 
ماه گذشته تاکنون در بورس انرژی به خوبی در حال انجام است، 

گفت: زیرساخت ها برای انجام این مهم فراهم شده است.
در  مایع  گاز  عرضه  کیف  و  کم  در خصوص  تربتی  منتظر   حسن 
بورس انرژی، گفت: خوشبختانه عرضه گاز مایع در بورس انرژی از 
چند ماه گذشته به خوبی در حال انجام است و زیرساخت ها برای 
انجام این مهم به درستی فراهم شده است و این عرضه به طور مدام 
با قیمت و مشتری مناسب انجام می شود، لذا از بخش خصوصی برای 

سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه دعوت می کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کاالهای 
ایرانی  انتقال گاز به دست سازندگان  نیاز بخش گازرسانی و  مورد 
تولید می شود، ارتقای استاندارد کاالها در شرکت ملی گاز ایران بسیار 
مهم بوده و افزون بر این، مساله تأمین کاالها نیز دارای اهمیت است.

بر توافق  انرژی گفته بود: عالوه  این نیز مدیرعامل بورس  از  پیش 
صورت گرفته در زمینه پذیرش »گاز مایع صادراتی« با شرکت ملی 
گاز و عرضه آن، در زمینه عرضه »گاز طبیعی« نیز تفاهم الزم صورت 

گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده است.

بازگرداندن فرش دستباف ایرانی به جایگاه اصلی در بازار جهانی

بر  تاکید  با  بازرگانی  امور  قائم مقام وزیر صمت در 
در  خود  اصلی  جایگاه  به  را  دستباف  فرش  اینکه 
بازار جهانی باز می گردانیم،گفت:فرش نشان هویت 
ما است ومتأسفانه جایگاه خود را به سایر کشورها 

داده ایم.
ملی  مرکز  از  بازدید  در  خیابانی  مدرس  حسین   
فرش ایران، بر اهمیت نقش فرش دستباف در عرصه 
عزم  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  ارزآوری  و  اشتغال 

جدی شروع شده تا بخش خصوصی از ظرفیت های 
مرکز ملی فرش ایران استفاده کند و جایگاه فرش 

دستباف در بازار جهانی باز پس گرفته شود.
بخش  نماینده  حضور  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
مرکز  های  گیری  تصمیم  و  جلسات  در  خصوصی 
ملی فرش ایران تاکید کرد: شورای حمایت از تولید 
تشکل ها،  با حضور  فرش  ملی  مرکز  در  صادرات  و 
از  و  شود  تشکیل  خصوصی  بخش  و  انجمن ها 

ظرفیت های مناطق و استان ها غافل نشوید.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: فرش 
ما  متأسفانه  و  است  ما  هویت  نشان  و  دوم  پرچم 
جایگاه خود را به کشورهای دیگر داده ایم. صادرات 
فرش به همراه زعفران، خشکبار و غیره که جز اقالم 
صادرات سنتی ما هستند، به تناسب صادرات بخش 
غفلت  مورد  این  در  ما  و  نیافته  افزایش  ما  صنعت 
داشته ایم. مدرس خیابانی همچنین با تاکید بر توجه 
بافندگان،  بخشی  هویت  تشکل ها،  و  انجمن ها  به 
زیرساخت های  تقویت  فرش،  کردن  دار  شناسنامه 
تجاری، بسته بندی و ایجاد نمایشگاه دائم، با بیان 
این که فرش دستباف در اکسپو حضور جدی داشته 
باشد افزود: فضایی دائمی در اختیار فرش دستباف 
رئیس  رافع  فرحناز  این جلسه  ادامه  در  قرار گیرد. 
مرکز ملی فرش ایران نیز از اهمیت سیاست گذاری 

در عرصه داخلی فرش دستباف خبر داد.
روان  و  ارتقا کیفیت  ایران،  ملی فرش  مرکز  رئیس 
و  کارگاه های متمرکز  توسعه  و  ایجاد  تولید،  سازی 
غیرمتمرکز و استفاده از تکنولوژی روز را بسیار حائز 
اهمیت دانست و ادامه داد: اصالح ماده ۱۲۱ آئین 
نامه اجرایی قانون امور گمرکی و نگاه ویژه به ماده 
از مطالبات مرکز ملی فرش  ۷۵ ورود موقت فرش 
و بخش خصوصی است. بیمه قالیبافان از مهم ترین 
مطالباتی بود که رئیس مرکز ملی فرش ایران در این 

نشست مطرح کرد.

بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
برای  را  خود  تالش  تمام  دولت  اینکه 
می گیرد،  کار  به  مردم  مشکالت  حل 
به  مالی  منابع  اعطای  تسهیل  گفت: 
فعاالن اقتصادی یکی از گام هایی است 

که باید برداشته شود.
 فرهاد دژپسند، در حاشیه نماز جمعه 
تهران، با اشاره به اینکه نرخ بهره برداری 
از سرمایه گذاری در حال حاضر زیر ۵۰ 
را  سهم  این  اگر  گفت:  است،  درصد 
آن  مقبول  حداقل  به  و  دهیم  افزایش 
یعنی ۷۵ درصد برسیم این بهترین گام 

بهبود فضای کسب و کار است.
وی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، 
ادامه داد: تسهیل اعطای منابع مالی به 
بازار  فعاالن اقتصادی از طریق بانک و 
سرمایه و بورس یکی از گام هایی است 

که باید برداشته شود.
دژپسند گفت: همچنین باید با واگذاری 
سرمایه های منجمد و زائد، خود بانک ها 
باال  را  تشکیالتشان  و  اتحادیه  قدرت 
ببرند و ما همه تالشمان را برای تقویت 

در این زمینه انجام می دهیم.

آن  دنبال  به  شد:  یادآور  اقتصاد  وزیر 
هستیم تا مداخله ها را از سوی دولت در 

زمینه اقتصاد به حداقل برسانیم.
سوال  این  به  پاسخ  در  اقتصاد  وزیر 
به  خودتان  از  مردم  مطالبه  از  آیا  که 
نیز  دارید؟  خبر  اقتصاد  وزیر  عنوان 
گفت: ما به صورت گوناگون از مسائل 
هستیم.  مطلع  مردم  خواسته های  و 
که  است  شاخص هایی  آن ها  از  یکی 

ما ماهانه و ساالنه محاسبه می کنیم و 
این شاخص ها به ما نشان می دهد مردم 
زندگی  هزینه های  بودن  باال  از  امروز 
ناراحت هستند. به رغم اینکه از لحاظ 
اشتغال خوشبختانه در طول یک سال 
اما وجود  عملکرد خوبی وجود داشته، 
رنج  را  مردم  خانواده ها  در  بیکار  افراد 

می دهد.
وی تاکید کرد: مردم در تأمین زندگی 

از لحاظ گرانی با مشکل مواجه هستند؛ 
یکباره  افزایش  دلیل  به  دیگر  از طرف 
قیمت االن باید درآمدهای مردم بیشتر 

باشد.
قیمت ها  افزایش  شیب  گفت:  دژپسند 
پیدا  بهبود  اگر درآمدها  و  کندتر شده 
کند و اشتغال ایجاد شود به نظرم بخش 
قابل توجهی از دغدغه های مردم کاهش 

می یابد.

وزیر اقتصاد: تامین مالی فعاالن 
اقتصادی باید تسهیل شود
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صنعت بیمه باید به سمت هوشمندسازی 
حرکت کند

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه 
صنعت بیمه باید به سمت هوشمندسازی حرکت کند، افزود: باید در 

کشور نظام بیمه دیجیتال اجرایی شود.
شورای  جلسه  در  معمارنژاد  عباس  گران،  بیمه  سندیکای  از  نقل  به 
امور  وزارت  برنامه های  از  یکی  اینکه  بیان  با  سندیکا،  این  عمومی 
اقتصادی و دارایی، اقتصاد هوشمند است، اظهار داشت: معاونت امور 
بانک، بیمه و شرکت های دولتی به دنبال اجرای این طرح است و هم 

اکنون این طرح در بخش بانکداری کشور در حال اجرا است.
باید به سمت هوشمندسازی  نیز  اینکه صنعت بیمه  بر  تاکید  با  وی 
اجرایی شود و  نیز  بیمه دیجیتال  باید در کشور  افزود:  حرکت کند، 
ولی  است  نوین  فناوری های  از  استفاده  بیمه دیجیتال،  ابعاد  از  یکی 
مهمترین بخش آن در توسعه مدل کسب و کار بوده که باید این مدل 

به روزرسانی شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در بیمه دیجیتال برخالف نگاه 
از جامعه به  باید نگاه ما  از درون صنعت به جامعه است،  سنتی که 
صنعت بیمه باشد یعنی باید آنچه مورد نظر مشتری را تولید و ارائه کرد.

معمارنژاد همچنین یکی از راه های افزایش سرمایه شرکت های بیمه 
در آینده را فروش بیمه های عمر و زندگی دانست و بر گسترش این 

محصول در جامعه تاکید کرد.



اجتماعی
خبر

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی عنوان کرد؛

طبخ و توزیع روزانه 15 هزار پرس غذای گرم توسط آستان قدس 

رضوی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

در نخستین روز حضور بنیاد کرامت رضوی و معاونت 
مناطق  در  رضوی  قدس  آستان  محرومیت زدایی 
به  خدمت رسانی  بلوچستان،  و  سیستان  سیل زده 
سیل زدگان با تهیه و توزیع اقالم مورد نیاز غذایی، 
گرمایشی و بهداشتی به صورت فوری در دستور کار 

قرار گرفته است.
محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
ارائه  با آستان نیوز، درخصوص کیفیت  در گفت وگو 
خدمات در مناطق سیل زده اظهار کرد: بالفاصله بعد 
از وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان و دستور 
تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر کمک رسانی به 
آسیب دیدگان سیل، معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضوی و بنیاد کرامت رضوی در این مناطق 
حاضر و بر اساس اطالعات احصاء شده و نیاز موجود 

در شهرستان نیک شهر مستقر شدند.
وی ادامه داد: با توجه به کمبودهای احساس شده 
و عمق خسارات وارد شده در شهرستان نیک شهر، 
دو  مشهد،  شهر  با  گرفته  صورت  هماهنگی های  با 
فردا مستقر  از  گرم  آشپزخانه پخت غذای  دستگاه 
می شود و در هر وعده 7 هزار و 500 پرس غذای 

گرم بین سیل زدگان توزیع خواهد شد.
استادآقا با اعالم دیگر خدمات ارائه شده بیان کرد: 
لوازم گرمایشی و مواد بهداشتی هم جزء لوازم فوری 
مورد نیاز هستند که در حال تهیه و انتقال است و با 
هماهنگی با مسئوالن استان و با نظم خاصی توزیع 

خواهد شد.
اساس  بر  رضوی،  کرامت  بنیاد  مدیرعامل  گفته  به 
برآوردهای اولیه در برخی از مناطق که آب فروکش 
دیگر،  خدماتی  دستگاه های  کنار  در  است،  کرده 
و  رضوی  قدس  آستان  محرومیت زدایی  معاونت 
بنیاد کرامت هم برای خدمت رسانی مستقر شده اند 
و حداقل بین یک هفته تا 10 روز خدمات اولیه را 
ارائه می کنند و مبتنی بر نیاز منطقه زمان بیشتری 

به کمک رسانی اختصاص می یابد.

و  می خواهد  هزینه  پاک  هوای  گفت:  کالنتری 
تعطیل کردن مدرسه و دانشگاه و شهر مشکل گشا 
نیست. اگر بخواهیم استانداردها را اعمال کنیم کل 

خودروسازی کشور باید تعطیل شود.
رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون  کالنتری  عیسی   
سازمان حفاظت محیط زیست در نشست رونمایی 
آالینده های  انتشار  فهرست  تهیه  ملی  سامانه  از 
از  پاک  هوای  گفت:  کشور  کالنشهرهای  هوای 
حقوق شهروندی انسان است. هوای ناسالم به مراتب 
خطرناک تر از آب ناسالم و غذای ناسالم است ولی 
چون در گذشته جمعیت ما کمتر بود و مصرف انرژی 
کمتر بود هوای ما سالم بود و هوای سالم را مفت 
و مجانی در اختیار داشتیم ولی با افزایش جمعیت 
در  اسراف  با  گاه  فسیلی  افزایش مصرف سوخت  و 
مصرف انرژی کار به جایی رسیده که هوای پاک کم 

م به یک آرزو بدل می شود.
کالنتری افزود: دولت ها هیچ وقت نه فکر این را کرده 
بودند و نه آمادگی آن را داشتند که برای هوای پاک 
با  نفر و  امروز نزدیک ۸۳ میلیون  باید هزینه کرد. 
مصرف روزی 1۴0 میلیون لیتر در هر روز در کشور 
به خصوص تمرکز مصرف در چند کالنشهر متأسفانه 
برای  آرزو  یک  سال  از  بخش هایی  در  پاک  هوای 

شهروندان شده است.
وی تأکید کرد: به دست آوردن هوای پاک االن بدون 
هزینه غیرممکن است. برای به دست آوردن هوای 
پنج  برنامه های  از  بودجه ای در هیچیک  پاک هیچ 

ساله جمهوری اسالمی پیش بینی نشده بود.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: ما ساالنه بیش از 
یک و نیم میلیون خودرو اضافه می کنیم بدون اینکه 
تعداد خودروها را کاهش بدهیم. حداکثر کمتر از 5 
درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می شوند 

از چرخه حذف می شوند.
کالنتری اعالم کرد: امروز ۸7 درصد مینی بوس های 
کشور اسقاطی هستند. ۸1 درصد موتورسیکلت های 
کشور اسقاطی هستند و بهره برداری می شوند، 7۳ 
درصد اتوبوس ها و ۶1 درصد کامیون های ما اسقاطی 

هستند.
وی تصریح کرد: ما کشور اسقاطی ها شده ایم و انتظار 
هوای پاک داریم که این عماًل غیرممکن است. اگر 
تالش های وزارت نفت در سه چهار سال گذشته نبود 
و اگر کیفیت سوخت های ما مثل پنج سال پیش بود 

امروز کشور غیرقابل اِسکان بود.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: متأسفانه چون 
هیچ  پاک  هوای  برای  گذشته  در  نداشتیم  نیاز 
را  برای آب سالم هدا  نمی دهیم  انجام  را  هزینه ای 
شکر هزینه شده هنوز ساالنه شاید میلیاردها تومان 
در کشور هزینه آب سالم می شود ولی االن رسیده ایم 
به محدوده هوای ناسالم و فعاًل نه پیش بینی شده و 

نه با شرایط موجود امکاناتش هست.
کالنتری ادامه داد: از 11 میلیون موتورسیکلت در 
موتورسیکلت  میلیون   ۹.۶ حدود  در  چیزی  کشور 
اسقاطی داریم اما می گویند این ها ابزار رزق و روزی 
مردم است و توان مالی نداریم و ناچار باید حرکت 
موتورسیکلت  هر  کنند.  تولید  آلوده  هوای  و  کنند 
ایجاد  آلودگی  خودرو  یک  برابر   ۸ تا   7 اسقاطی 

می کند.
کامیون  هزار   5۶0 به  نزدیک  کرد:  تصریح  وی 
تقریباً  هستند.  حرکت  حال  در  کشور  در  اسقاطی 
سرما،  فصل  در  ویژه  به  کشور  آالیندگی های  تمام 
ایجاد می کنند که  را خودروهای دیزلی  ۶1 درصد 

و  اتوبوس ها  بعد  و  هستند  کامیون ها  عمده  بخش 
مینی بوس ها.

هزینه ای  ما  گفت:  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
نکرده ایم که انتظار داشته باشیم روز ناسالم نداشته 
وزارت  شده  باعث  سو  یک  از  هم  تحریم ها  باشیم. 
نفت نتواند مازوت تولیدی خود را صادر کند. از آن 
نیروگاه ها  در  را  مازوت  مصرف  جلوی  وقتی  طرف 
طوری  به  شدند  مازوت  از  پر  پاالیشگاه ها  گرفتیم 
نه می توانستند  بودند چون  تعطیلی  آستانه  در  که 
مصرف کنند و نه صادر کنند. ناچار نیروگاه ها دوباره 
به مازوت سوزاندن روی آوردند و گرفتار هوای آلوده 
شدیم. یعنی دچار دور بسته ای شده ایم که در شرایط 

تحریم نمی دانیم چطور از آن بیرون بیاییم.
پاک هزینه می خواهد  کالنتری تصریح کرد: هوای 
اگر دولت ها می خواهند برای مردم هوای پاک ایجاد 
کنند سرمایه گذاری می خواهد وگرنه تعطیل کردن 

مدرسه و دانشگاه و شهر مشکل گشا نیست.
وی یادآور شد : ۸۳ درصد منبع آلودگی گازی کشور 
زیر 10  آلودگی ذرات  منبع  خودروها و ۶1 درصد 

خودروهای  هستند.  دیزلی  خودروهای  میکرون 
انتظامی ۶ درصد  فرمانده  گزارش  ما طبق  سواری 
ما  دیزلی  خودروهای  کل  ولی  هستند  اسقاطی 

اسقاطی هستند.
ناچار  ما  کرد:  تأکید  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
استانداردها  از  خیلی  از  سواری  تولید  در  شدیم 
چشم پوشی کنیم. اگر بخواهیم استانداردها را اعمال 
شود.  تعطیل  باید  کشور  خودروسازی  کل  کنیم 
از  و  می شوند  بیکار  کارگر  میلیون   1.5 می گویند 
آن طرف هم هوای پاک می خواهند. نه توان اصالح 
وجود دارد، به ویژه در شرایط تحریم، اگر تالش های 
وزارت نفت نبود اوضاع به مراتب بدتر از این بود. دو 
سال پیش در مشهد گازوییل با 1۲ هزار پی پی ام 
االن  و  نیست  باورکردنی  که  می شد  تولید  سولفور 

رسیده به زیر 150 و 1۶0.
کالنتری تصریح کرد: این ناوگانی که داریم هوایی 
غیر از این به بار نمی آورد و اگر سرمایه گذاری نکنیم 
نیم توانیم امیدوار باشیم هوایی بهتر از این گیرمان 

بیاید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

هوای پاک هزینه می خواهد

وزیر آموزش و پرورش براستفاده از 
ظرفیت دانش آموزان در پیش گیری 
ازخسارات بالیای طبیعی ومقابله با 

آن تاکیدکرد.
 محسن حاجی میرزایی در همایش 
گام دوم طرح مدرسه آماده با بیان 
اینکه امیدواریم روزهای تلخ دی ماه 
که متوجه جامعه ایران شد به فضل 
الهی جبران شود٬ گفت: پدیده های 
طبیعی همواره احتمال وقوع دارند و 
جوامع برای مقابله مؤثر و پیشگیری 
در این زمینه وضعیت های متفاوتی 

دارند.
وی افزود: از لحاظ ریسک در معرض 
بودن حوادث و بالیای طبیعی شاید 
جزو کشورهای با ریسک باال نباشیم 
اما از لحاظ ریسک آسیب پذیری که 
است  آمادگی  میزان  با  مرتبط  وجه 
و  داریم  قرار  متوسطی  وضعیت  در 

باید به این مسئله توجه کنیم.
حاجی میرزایی ادامه داد: فاصله بین 
در معرض بودن و آسیب پذیر بودن 
آمادگی  و  غافلگیری  بین  فاصله  و 
توجه  مورد  همایش ها  این  در  باید 

قرار گیرد تا بتوانیم غافلگیری را به 
آمادگی تبدیل کنیم.

شهرداری  اقدام  داشت:  اظهار  وی 
بحران  مدیریت  سازمان  و  تهران 
افزایش  و  الزم  آمادگی  کسب  برای 
و  بحران  زمینه  در  توانمندی 
ارزشمند  اقدامی  پدیده های طبیعی 

است.
حاجی میرزایی با بیان اینکه اولویت 
دادن به دانش آموزان در این زمینه 
هر  افزود:  است،  هوشمندانه  بسیار 
طول  تمام  در  باید  انسان ها  چند 
دوره  اما  بیاموزند  زندگی  دوران 
دانش آموزی دوره خاصی در زمینه 
یادگیری است که اثرگذاری پایداری 
برای  آموزان  دانش  آمادگی  و  دارد 

فراگیری بیشتر است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
تغییر  در  همچنین  آموزان  دانش 
وقتی  گفت:  موثرند،  خانواده  نگرش 
آموزش  آموز  دانش  به  را  مفهومی 
با  می تواند  آموز  دانش  می دهید، 
شعاع و عمق تأثیری که دارد آن را 

به خانواده انتقال دهد.

و  مهم  امکان  یک  کرد:  عنوان  وی 
هم  خانواده ها  که  دارد  وجود  مؤثر 
به این جریان بپیوندند. 15 میلیون 
احتساب  با  که  داریم  آموز  دانش 
از  عظیمی  جمعیت  شأن  خانواده 
برنامه  این  مخاطب  می تواند  کشور 
در  را  مهمی  ظرفیت  و  گیرد  قرار 
کشور برای مقابله با بالیای طبیعی 

به وجود آورد.
وی با بیان اینکه پیامی که در یک 
انضباط اجتماعی و آموزشی با امکان 
می شود  منتقل  سنجش  و  ارزیابی 
بیشتری  اثرگذاری  عمق  از  قطعاً 
برخوردار است، افزود: هیچ مسئله ای 
و  آموزش  آموز  اندازه  به  کشور  در 
پرورش فراگیری و عمق تأثیر ندارد. 
ارتباط  به چهره  ارتباط چهره  قطعاً 
همچنین  است.  نافذتری  و  مؤثرتر 
دانش  و  دارد  وجود  ارتباط  طول 
اختیار  در  سال  در  ماه   ۹ آموزان 

آموزش و پرورش هستند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه جایگاه 
مدرسه به جهت وجود دانش آموزان 
در آن بسیار مهم است، یادآور شد: 

دانش  به  اولویت  نیز  خانواده ها  در 
به  بتوانند  تا  می شود  داده  آموزان 
را  خود  جامعه  سازان  آینده  عنوان 

بازسازی و از خود دفاع کنند.
تراکم  دلیل  به  داشت:  بیان  وی 
سازی  مصون  مدرسه  در  جمعیت 
اولویت  مکان ها  سایر  بر  مدارس 
 ۲۸00 در  که  کاری  بنابراین  دارد. 
با  باید  شده  آغاز  تهران  در  مدرسه 
یک همکاری جمعی در سطح کشور 

گسترش پیدا کند.
سند  در  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
از  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول 
یادگیری  کانون  عنوان  به  مدرسه 
مدرسه  است.  شده  برده  نام  محله 
نمی تواند از مسائل جامعه دور باشد 
و دانش آموز باید با محله و محیط 
پیرامونش ارتباط برقرار کند. از این 
پیوند  بتوانیم  هرچقدر  ما  جهت 
دانش آموزان را با واقعیت های عینی 
و ملموس جامعه برقرار کنیم موفق 

تر خواهیم بود.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: 
باید دیوار بین مدرسه و خانه و محله 
بین  از  فاصله  این  و  شده  برداشته 
برود. مدرسه از اجزای الینفک محله 
باشد.  فاصله  آنها  بین  نباید  و  است 
است  مدرسه ای  پویا  و  زنده  مدرسه 
ارتباط  اش  پیرامونی  محیط  با  که 
عینی و واقعی داشته باشد. برای این 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  منظور 
شهرداری هدف مشترک دارند تا این 
هم افزایی ها ظرفیت های ملی را به 

پیش ببرند.
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
پیدا  گسترش  طرح  این  امیدواریم 
کند و برای پهن شدن این سفره در 
سراسر کشور اعالم آمادگی می کنیم. 
حدود ۳0 درصد از مدارس مان نیاز 
دارند  سازی  مقاوم  یا  و  بهسازی  به 
سمت  به  را  خود  یاری  دست  و 
مرتبط  نهادهای  سایر  و  شهرداری 
سازمان  بتوانند  تا  می کنیم  دراز 

نوسازی مدارس را یاری بخشند.

ضرورت استفاده ازظرفیت دانش آموزان برای 
مقابله با بالیای طبیعی

اتوبوسرانی  واحد  شرکت  سرپرست 
 500 و  هزار  خرید  جزئیات  تهران 
بودجه ی  محل  از  اتوبوس  دستگاه 

دولت را تشریح کرد.
 محمود ترفع، در مورد جزئیات خرید 
بیان  اتوبوس،  دستگاه   500 و  هزار 
داده  اجازه  تهران  شهرداری  به  کرد: 
از  حاصل  ارز  محل  از  که  است  شده 
دستگاه   500 و  هزار  نفت،  صادرات 
اتوبوس به صورت CBU وارد کشور 

کند.
به گفته ترفع؛ شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران مذاکراتی را با شرکت های نفتی 
و شرکت های اتوبوس سازی داخلی و 
خارجی برای انجام این موضوع انجام 

داده است.
اینکه خرید هزار و 500  بیان  با  وی 
دستگاه اتوبوس به آن راحتی که تصور 

درحال  کرد:  عنوان  نیست،  می شود 
مذاکره با تعدادی از شرکت ها هستیم 
بهبود  برای  را  اقدام  این  بتوانیم  تا 
شهر  عمومی  نقل  و  حمل  وضعیت 

تهران به ثمر برسانیم.
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  سرپرست 
هر  ابالغ  زمان  از  افزود:  تهران 
)همانند  دولت  توسط  دستورالعملی 
اوراق مشارکت  تبصره 1۲،  قاف،  بند 
اسالمی و …(٬ تمامی دستورالعمل   ها 
بنابه  اما هرکدام  را پیگیری کرده ایم، 
برای  اتوبوس  خرید  به  منجر  دالیلی 
سراسر  اتوبوسرانی  واحد  شرکت های 

کشور نشده است.
ترفع با اعالم اینکه همجنین شهردار 
تعدادی  خرید  پیگیر  مجدانه  تهران 
اتوبوس از طریق منابع مالی شهرداری 
کمتر  در  کرد:  تصریح  است،  تهران 

سال،  پایان  تا  باقی مانده  ماه  سه  از 
پایتخت  ناوگان  وارد  اتوبوس  تعدادی 
آینده  سال  در  همچنین  شد.  خواهد 
هم تعداد قابل توجهی اتوبوس و مینی 

بوس به ناوگان افزوده خواهد شد.
مالی  منابع  مقدار  مورد  در  وی 
شهرداری تهران برای خرید اتوبوس ها، 
گفت: عالوه بر منابع غیر نقد، ردیف 
بودجه خرید اتوبوس نیز افزایش قابل 
توجهی داشته است که منتظر تصویب 

شورای اسالمی شهر هستیم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ترفع 
تحریم های نفتی روی خرید اتوبوس ها 
بیان  خیر،  یا  داشت  خواهد  تأثیری 
کرد: به هیچ عنوان ناامید نیستیم. در 
از شرکت های  تعدادی  با  حال حاضر 
به  کرده ایم.  مذاکره  نفت  صادرکننده 
علت وجود تحریم نمی توان مشخص 

کرد که در چه بازه زمانی هزار و 500 
خواهد  کشور  وارد  اتوبوس  دستگاه 
شد. صحبت های اولیه با شهردار تهران 
سال  برای  خوب  خبرهای  از  حاکی 
همچنین  تهران  شهردار  است.  آینده 
بر  تأکید  هوا،  آلودگی  به  توجه  با 
از  بخشی  و  دارد  ناوگان  سازی  برقی 
اتوبوس ها از نوع تمام برقی خواهد بود.

اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
تهران با اعالم این خبر که تا پایان سال 
تعدادی از خطوط اتوبوسرانی فرسوده 
در منطقه ۲ با همکاری شهرداری این 
تصریح  شد،  خواهد  نوسازی  منطقه، 
کرد: فراخوان این همکاری در روزنامه 
همشهری چاپ شده است. همچنین 
 ۲۲ مناطق  سایر  کردیم  درخواست 
گانه شهر تهران هم وارد روند نوسازی 
خطوط اتوبوسرانی مناطق خود شوند.

خرید هزار و 5۰۰ دستگاه 
اتوبوس از محل ارز 

حاصل از صادرات نفت

خبر

کشف 15 میلیارد پارچه قاچاق در شهریار

 فرمانده انتظامی استان از کشف یک محموله پارچه قاچاق به 
ارزش 15 میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر داد.

پایگاه  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  خانچرلی   محسن  سردار  
خبري پلیس گفت: ماموران کالنتری 1۳ امیریه حین کنترل 
خودروهاي عبوري به یک دستگاه وانت مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند.
وي با بیان اینکه در بازرسي از قسمت بار خودرو ۳۹ طاقه 
پارچه فاقدمدارک گمرکي کشف شد افزود: کارشناسان ارزش 

این محموله را 15 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
به  اشاره  با  پایان  در  تهران  استان  غرب  انتظامي  فرمانده 
دستگیري راننده و تحویل وي به مرجع قضائي از شهروندان 
خواست: هرگونه اخبار و اطالعات در خصوص کاالي قاچاق را 

از طریق تماس با تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.
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حناچی: کمک به جشنواره فیلم فجر صرفا مالی نیست
به  شهرداری  کمک  موضوع  گفت:  تهران  شهردار 
جشنواره فیلم فجر مربوط به دو الی سه روز گذشته 
نیست و شهرداری همواره به این جشنواره ها کمک 

می کرده و کمک شهرداری صرفاً مالی نیست.
مدیران 1500  در حاشیه گردهمایی  پیروز حناچی 
جمع  در  حضور  با  آماده  مدرسه  طرح  در  مدرسه 
خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر تهران در 
برابر حوادث آمادگی دارد اظهار کرد: تهران در برخی 
برخی  از  بهتری  علیرغم گفته ها وضعیت  از حوزه ها 
استان ها دارد.وی با بیان اینکه آموزش به جای ترس 
برخورد  برابر  در  گام  اولین  طبیعی  حوادث  برابر  در 
هستیم  کشوری  ما  کرد:  تصریح  است،  بحران ها  با 
بارها  و  دارد  قرار  فرعی  و  اصلی  روی گسل های  که 
باید به  لرزه های مختلفی را تجربه کرده ایم و  زمین 
جای ترس آموزش ببینیم.حناچی با بیان اینکه طرح 
است،  آموزش  راستای  در  گام  اولین  آماده  مدرسه 
گفت: آموزش موضوع مهمی است چرا که فرزندانمان 
باید یاد بگیرند به جای ترسیدن سطح آمادگی شأن 
در برابر حوادث را ارتقا دهند و آموزش از اصلی ترین 

مسائل زیر بنایی و تأثیر 
همین  به  و  است  گذار 
دلیل تجهیزاتی را برای 
مدارس ارسال می کنیم.

سوالی  به  پاسخ  در  وی 
تهران  اینکه  بر  مبنی 
 ۳۶ فرونشست  با 
سانتیمتری مواجه است، 
تهران  اگر  کرد:  تصریح 
نشست  سانتیمتر   ۳۶
می کرد ما نمی توانستیم 
به راحتی تردد کنیم هر 
زمین  نشست  که  چند 

دارای دالیل مختلفی از جمله برداشت زیاد از آب های 
زیر زمینی است که باید تاب آوری تهران را افزایش 
دهیم.شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگارانی 
درباره کمک ۸ میلیاردی شهرداری تهران به جشنواره 
فیلم فجر و حواشی آن گفت: این موضوع مربوط به دو 
الی سه روز گذشته نیست و شهرداری همواره به این 

جشنواره ها کمک می کرده و کمک شهرداری صرفاً 
مالی نیست بلکه می تواند تبلیغات یا اجاره سالن ها 
اما  اینکه جشنواره ها مهم هستند؛  بیان  با  باشد.وی 
بود،  خواهد  امکانات  و  قانون  چارچوب  در  اقدامات 
پول  همیشه  که  جشنواره  به  اعتبار  ارائه  داد:  ادامه 
نیست بلکه می توان از امکانات شهرداری در اختیار 

آنها قرار داد.

تندگویان: وام ازدواج به افراد زیر 15 
سال پس از 1۸ سالگی پرداخت شود

معاون امور جوانان گفت: حرف ما این نیست که به زیر 
15 سال وام ازدواج تعلق نگیرد بلکه می توان وام آنها را 

تا سن 1۸ سالگی محفوظ نگه داشت.
جلسه  در  جوانان  امور  معاون  تندگویان  مهدی  محمد 
ستاد ساماندهی امور جوانان و امضای تفاهمنامه وزارت 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و  جوانان  و  ورزش 
گفت: با امضای این تفاهم نامه امکان تشکیل تعاونی های 

جوانان برای نخستین بار در کشور محقق شد.
وی ادامه داد: موضوعات این تفاهم نامه مبنی بر حوزه 
طریق  از  و  است  بار  نخستین  برای  جوانان،  تعاونی 
کمک های فنی و اعتباری این وزارتخانه و با کمک سه 
بانک و مؤسسه اعتباری فعال خواهد شد که این مدل 
برای اولین بار از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انجام می گیرد
به  مربوط  نامه  تفاهم  این  دوم  بخش  گفت:  تندگویان 
کمک  با  جوان  کارگران  به  مسئولیت  بخش  خدمات 
خانواده  و  ازدواج  مشاوره  مراکز  ظرفیت  از  بهره گیری 

است.
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اخبار

شهردار کرج: ساختمان دانشکده آتش 

نشانی، مرکز نوآوری کرج می شود

بخشی از بودجه ایجاد مرکز نوآوری از محل اعتبارات 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تامین می 

شود.
علی کمالی زاده با اشاره به  قانون برنامه سوم توسعه 
و  نوآوری  حوزه  قانونی،  الزمات  به  توجه  با  گفت: 
مراکز نوآوری که در سطح کشور کار می کنند باید 
دارای سطح مشخصی از یک عایدی بهره ور باشند. 
کارخانه  تاسیس  برای  که  متعددی  مراکز  میان  در 
نوآوری کرج مورد بازدید قرار گرفت، دانشکده آتش 

نشانی  مناسب ترین مکان به نظر می رسد.
وی افزود: این ساختمان از نزدیک به یک دهه قبل 
گرفته  نظر  در  نشانی  آتش  دانشکده  تاسیس  برای 
شده بود و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، ایجاد 

دانشکده از دستور کار خارج شد.
این مسئول ادامه داد: در حال حاضر ساختمان این 
شده  تکمیل  درصد   ۹۰ به  نزدیک  آموزشی  مرکز 
به  تا  است  باقیمانده  جزئیات،  برخی  تنها  و  است 
صورت کامل مهیای پذیرش عالقه مندان به حضور 

در مرکز نوآوری شهر کرج باشد.
کمالی زاده با اشاره به اقدامات انجام گرفته از سوی 
امکانات  از  ساختمان  این   گفت:  کرج  شهرداری 
و  خوابگاه  آموزشی  کالس های  همچون  مناسبی 
رستوران برخوردار است و با توجه به موقعیت مکانی 
ترین  بهینه  دارد، می تواند  قرار  آن  در  که  مناسبی 

گزینه موجود برای تاسیس مرکز قلمداد شود.
شهردار کرج افزود: طی نشستی که با سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری داشتیم، مقرر 
شد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بودجه 
ای را برای ایجاد مرکز نوآوری در شهر کرج اختصاص 

دهد.

گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
پیوست مهارت در تمامی طرح های توسعه 

ای و عمرانی البرز لحاظ خواهد شد.
عزیزاله، شهبازی روز در اولین جلسه شورای 
و  وزیر  معاون  حضور  با  البرز  استان  مهارت 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
اشتغالزایی  های  پروژه  اجرای  محوریت  با 
مهارت محور در سطح استان به عنوان پایلوت 
کشوری که روز یکشنبه ۲۸ دی ماه در سالن 
شهدای دولت استانداری برگزار شدگفت: در 
دیدار گذشته با معاون وزیر و رئیس سازمان 

ای کشور در خصوص  و حرفه  فنی  آموزش 
طرح اشتغالزایی مهارت محور گفتگو شده و 
البرز میزبان اجرای پایلوت این طرح راهبردی 

و مهم شد.
به گزارش ایسنا، شهبازی گفت: روز گذشته 
و  علمی  معاون  ستاری  دکتر  حضور  با  نیز 
فناوری رئیس جمهور، تفاهم نامه راه اندازی 
کارخانه نوآوری البرز امضا شد که این اقدام 
بزرگی در راستای هدایت نسل جوان به سمت 
ها خواهد  آپ  استارت  و  نوین  های  فناوری 

بود.

تهران  از  پس  البرز  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  کشور  استان  مهاجرپذیرترین 
بر این اساس ما چاره ای جز مهارت افزایی 
این  برای  اشتغال  نوین  بسترهای  ایجاد  و 

جمعیت روز افزون نداریم.
استاندار البرز به جلسه ستاد اقتصادی کشور 
که امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، 
این  اضافه کرد: جای خرسندی دارد که در 
نشست برای البرز و چند استان کشور بسته 
اقتصادی خوبی مصوب شد که به طور حتم 
و  اشتغال  ارتقا  نویدبخش  ویژه   عنایت  این 

کاهش نرخ بیکاری البرز خواهد بود.
و  راهبردی  های  کلیدواژه  اکنون  گفت:  وی 
مهمی همچون سرمایه گذاری، فناوری های 
نوین، اقتصاد دیجیتال، گردشگری و ... بین 
خصوصی  بخش  کمک  با  استان  مدیران 
همچون  بزرگی  توفیق  که  شده  مصطلح 
زده  رقم  را  بیکاری  نرخ  درصدی   ۳ کاهش 

است.
شهبازی با بیان اینکه طبق آخرین آمار اعالم 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر  سوی  از  شده 
این  بیمه شده جدید در  اجتماعی ۱۰ هزار 
استان ثبت شده، افزود: ضرورت دارد در سایر 
استان های کشور نیز تدابیر الزم جهت بهره 
ایجاد  و  اشتغالزایی  های  ظرفیت  از  برداری 

بسترهای مانایی جمعیت اتخاذ شود.
ستاد  جلسه  در  نیز  امروز  کرد:  عنوان  وی 
اقتصادی دولت مطرح شد که تمامی استان 

جهت  در  متوازن  صورت  به  کشور  های 
اشتغالزایی اقدام کنند.

همراهی  ضرورت  بر  تاکید  با  البرز  استاندار 
ایجاد  جهت  ها  دستگاه  تمامی  حداکثری 
به  توجه  با  البرز  گفت:  اشتغال،  بسترهای 
ظرفیت های موجود نقش بی بدیلی در ایجاد 

اشتغال مهارت محور دارد.
شورای  ماهانه  جلسات  برگزاری  به  وی 
اشاره  استان  های  دانشگاه  روسای  راهبردی 
کرد و افزود: باید دانشگاه ها با هدف مهارت 
با  سازنده  ارتباط  برقراری  به  نسبت  افزایی 
البرز(  در  )مستقر  کشور  مربی  تربیت  مرکز 

اقدام کنند.
بین  سازنده  ارتباط  ایجاد  لزوم  بر  شهبازی 
صنایع و مرکز تربیت مربی اشاره کرد و ادامه 
داد: از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور انتظار می رود که برای ایجاد ۲ مجتمع 
فنی در شهرک های صنعتی استان تمهیدات 

الزم را داشته باشد.
و  فنی  مربیان  بانک  ایجاد  ضرورت  به  وی 
حرفه ای تاکید کرد و گفت: انتظار می رود 
کارگروهی از سوی سازمان فنی و حرفه ای 
کشور برای رصد و نظارت روند تحقق اهداف 
استان   در  محور  مهارت  اشتغال  ملی  طرح 

تشکیل شود.
استاندار البرز افزود: در راستای تهیه و تدوین 
همکاری  آمادگی  نیز  مهارت  راهبردی  سند 

های الزم را داریم.

البرز میزبان طرح اشتغالزایی 
مهارت محور شد

اخبار

استاندار قزوین: صنایع سبز را 
حمایت می کنیم

استاندار قزوین گفت: از استقرار صنایع پاک و دوستدار 
محیط زیست، پوشاک، قطعه سازی و تولید مواد غذایی 

در استان حمایت می کنیم.
هدایت اهلل جمالی پور، استاندار قزوین در حاشیه افتتاح 
صنعتی  استان های  از  قزوین  گفت:  صنعت  نمایشگاه 
شاخص کشور است و باید بتوانیم بخشی از ظرفیت های 
شاخص تولیدی این منطقه را به دیگر استان ها معرفی 
کنیم تا به توسعه صنعتی و صادراتی استان کمک شود.

می تواند  تخصصی  نمایشگاه های  برپایی  کرد:  بیان  وی 
آشنایی  با  و  کرده  کمک  تولید  زنجیره  تقویت  به 
را  چالش ها  از  برخی  استان  در  موجود  توانمندی های 

برطرف کرد.
قزوین، جمالی پور  استانداری  روابط عمومی  اعالم  بنابر 
یادآور شد: حضور استان های مختلف در این نمایشگاه 
می تواند به تبادل تجربه صنعتی و علمی میان فعاالن 
صنعتی منجر شده و گامی در مسیر توسعه همکاری های 

صنعتی هم باشد.
دست  آن  به  که  چالش هایی  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
باشد  متوازن  باید  استان  توسعه  است که  این  یافته ایم 
و از افزایش صنایعی که مطابق با نیازهای استان نیست 
و پیامدهای زیست محیطی دارد مانند فوالد جلوگیری 

کنیم.
ظرفیت های  قزوین  استان  در  گفت:  قزوین  استاندار 
و  زیادی در بخش صنایع پوشاک، قطعه سازی، غذایی 
می تواند  فرصت  این  که  داریم  دانش بنیان  شرکت های 

موردتوجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی بیان کرد: صنایع آب بر و غیرضروری باید از استان 
خارج شود و به جاهای دیگر برود و ما بر اساس آمایش 
سرزمین باید صنایع »های تک« و موردنیاز خود را توسعه 

دهیم.
جمالی پور در پایان تصریح کرد: با استقرار صنایع پاک و 
دوستدار محیط زیست موافقیم و از آن حمایت می کنیم 
و هر صنعتی که سالمت مردم و استان را به مخاطره 

بیندازد اجازه استقرار نخواهیم داد.
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استاندار زنجان عنوان کرد 

افزایش کارگاه های فعال در استان زنجان

فعال  کارگاه های  تعداد  امسال  گفت:  زنجان  استاندار 
نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.

فتح اهلل حقیقی  در جلسه شورای هماهنگی بانک های 
استان، اظهار کرد: بخش بزرگی از رونق تولید بر عهده 
بانک های عامل استان است، به همین دلیل باید بانک ها 

همکاری الزم را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
این مسئول ادامه داد: تسهیالت رونق تولید در استان 
شده،  ایجاد  هم  خوبی  توفیقات  و  دارد  جریان  زنجان 
تامین اجتماعی  اجباری  بیمه شدگان  شمار  همچنین 
نفر اضافه  استان زنجان نسبت به سال گذشته ۵۰۶۷ 

شده است.
بیمه شدگان  شمار  گذشته  سال  طی  افزود:  وی 
تامین اجتماعی در استان ۱۰۹ هزار و ۸۲۶ نفر بود که 
نفر  و ۸۹۳  هزار  به ۱۱۴  تاکنون  ابتدای سال جاری  از 
افزایش یافته است. همچنین شمار بیمه شدگان مشاغل 
آزاد استان زنجان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲۹۴۶ نفر اضافه شده که این نشان می دهد واحدهای 
تولیدی ما فعال بوده و اشتغال خوبی در استان ایجاد 

شده است.
حقیقی با اشاره به کارگاه های فعال استان، تصریح کرد: 
کارگاه های فعال استان زنجان نیز نسبت به سال گذشته 
به ۱۲۰۳ کارگاه افزایش یافته است. همچنین در سال 
استان  در  بیکاری  بیمه  مقرری بگیران  تعداد  گذشته 
مقرری بگیران  تعداد  امسال  که  بود  نفر   ۳۲۴۱ زنجان 
روند  نفر رسیده که  به ۳۲۱۷  استان  در  بیکاری  بیمه 

کاهشی دارد.
واحدهای  مالی  منابع  اینکه  بیان  با  زنجان  استاندار 
تولیدی فعال این استان نیز در حال اقدام است، گفت: 
ستاد  جلسه  در  تولیدی  واحدهای  برگشتی  چک های 
تسهیل موارد مطرح شده و در جلسه شورای تامین هم 
حل خواهد شد. مدیران بانک های عامل استان زنجان 
برای اقدامات خود هماهنگی الزم را با استانداری داشته 

باشند، تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: بانک های عامل در استان 
با برنامه و مدیریت  نسبت به پرداخت تسهیالت سیل 

وارد کار شوند.

افتتاح ۵۵ مرکز نیکوکاری در 
استان البرز

ماه   ۱۰ طی  گفت:  البرز  امداد  کمیته  مدیرکل 
گذشته ۵۵ مرکز نیکوکاری از طریق تعامل با نهادها، 
دستگاه های دولتی و پایگاه های مردمی داوطلب راه 

اندازی شده است.
مراکز  مؤثر  نقش  به  اشاره  با  فرد  محمدی  محمد 
و  رفع مشکالت معیشتی مددجویان  نیکوکاری در 
در  معیشتی  خدمات  ارائه  گفت:  البرزی  نیازمندان 
سبد  اعطای  درمان،  جهیزیه،  مسکن،  زمینه های 
کاال به مددجویان و نیازمندان و همچنین مشارکت 
چشمگیر در بالیای طبیعی همچون زلزله و دو سیل 
سال ۹۸ مهم ترین فعالیت های مراکز نیکوکاری در 

استان البرز را تشکیل می دهد.
مردمی  ابعاد  و  اجتماعی  توسعه  اینکه  بابیان  وی   
و  اهداف  مهم ترین  ازجمله  )ره(  امام  امداد  کمیته 
سیاست های برنامه شش ساله این نهاد است، افزود: 
امداد  کمیته  تعامل  طریق  از  نیکوکاری  مرکز   ۵۵
امام )ره( استان البرز با نهادها، دستگاه های دولتی و 
پایگاه های مردمی داوطلب به مشارکت در امور خیر 

و احسان طی ده ماهه سال ۹۸ افتتاح شد.
منابع  کردن  وصل  اینکه  به  اشاره  با  فرد  محمدی 
خیر اغنیا به نیازهای فقرا یکی از اهداف اصلی مراکز 
محله  نیکوکاری  مراکز  در  گفت:  است  نیکوکاری 
محور با توجه به اینکه معتمدان محلی اشراف کامل 
و مناسبی بر وضعیت مددجویان و نیازمندان ساکن 
ارائه خدمات به محرومان و امور  در محالت دارند، 

خیریه با ضریب اطمینان مطلوبی انجام می شود.
برخی  به  اشاره  با  البرز  امداد  کمیته  مدیرکل 
فراگیر  نیکوکاری  مراکز  در  انجام شده  فعالیت های 
گفت: مراکز نیکوکاری اصناف و بازاریان، فرهنگیان 
جشن  در  سپاه  علیه السالم  مجتبی  حسن  امام  و 
کشور  در  اخیر  سیل  و  زلزله  حوادث  و  نیکوکاری 
عزیز  مردم  و  محرومان  به  را  قابل توجهی  خدمات 
استان های آسیب دیده از بالیای طبیعی ارائه کردند.

وی استفاده از ظرفیت پزشکان، کسبه، فعاالن امور 
ارائه خدمات  عمرانی، تأسیساتی و سایر صنوف در 
رایگان یا با تخفیف ویژه به مددجویان و نیازمندان را 
ازجمله فعالیت های مهم و اثربخش مراکز نیکوکاری 

برشمرد.

به گفته استاندار کردستان عملیات ریل گذاری 
آغاز  جاری  سال  پایان  تا  سنندج  راه آهن 

می شود.
 بهمن مرادنیا  در آغاز عملیات ساخت ایستگاه 
راه  وزیر  معاون  حضور  با  که  سنندج  راه آهن 
یکی  کرد:  اظهار  گرفت  صورت  شهرسازی  و 
کردستان  استان  مردم  همیشگی  مطالبات  از 
همواره بحث اتصال به خطوط ریلی کشور بوده 

عملیات  حال  در  پروژه  این  که  خرسندیم  و 
اجرایی است.

راه آهن  ریل گذاری  عملیات  کرد:  اعالم  وی 
جاری  سال  پایان  از  قبل  تا  سنندج  همدان- 

آغاز خواهد شد.
مرادنیا افزود: تمام تالش ما بر این است که تا 
پایان سال آینده پروژه راه آهن همدان- سنندج 

را به پایان برسانیم.

امسال  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعتبارات ویژه ای به این پروژه تخصیص یافته 
و قرار است که در بودجه ۹۹ تخصیص ویژه ای 

نیز برای آن درنظر گرفته شود.
شد:  یادآور  پایان  در  کردستان  استاندار 
بحث  و  اقتصادی  توسعه  نظر  از  پروژه  این 
زیرساخت های توسعه، سبب رونق اقتصادی در 

استان کردستان خواهد شد.

استاندار کردستان: عملیات احداث ریل گذاری در کردستان 
وارد فاز اجرایی می شود

فرماندار شهرستان دیواندره، گفت: ۵۸ درصد 
اقتصاد مردم دیواندره مربوط به کشاورزی و 
دامداری، ۲۸ درصد بر محور خدمات و ۱۴ 
صنعت  بخش  به  مربوط  آن  اقتصاد  درصد 

است.
جعفر توان امروز)۳۰دی( در جلسه شورای 
حضور  با  که  دیواندره  شهرستان  مهارت 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
اهمیت  بر  تاکید  با  شد،  برگزار  کردستان 
به  توجه  با  باید  کرد:  اظهار  آموزی،  مهارت 
نیاز بازار کار آموزش های مهارتی ارائه شود 

تا کارآمدی الزم را داشته باشد.
وی برنامه ریزی برای جایگزین کردن ارزش 
این  اولویت های  از  مهارت گرایی  اجتماعی 

اداره کل است که به همین منظور برنامه هایی 
تدوین شده است. 

به  اشاره  با  دیواندره،  شهرستان  فرماندار 
بین  در  مهارتی  آموزش های  توسعه  اینکه 
اقشار مردم ضروری است، بیان کرد: توسعه 
روستایی  محیط  در  مهارتی  آموزش های 
جمعیت  در  اشتغال زایی  زمینه  می تواند 

روستایی را فراهم سازد.
مردم  اقتصاد  درصد  کرد: ۵۸  عنوان  توان   
دیواندره مربوط به کشاورزی و دامداری، ۲۸ 
درصد بر محور خدمات و ۱۴ درصد اقتصاد 

آن مربوط به بخش صنعت است.
فرماندار دیواندره، با تاکید بر اهمیت مهارت 
نیاز  به  توجه  با  باید  کرد:  بیان  آموزی، 

تا  شود  ارائه  مهارتی  آموزش های  کار  بازار 
کارآمدی الزم را داشته باشد.

آموزش  مدیرکل  احمدی،  جمیل  ادامه  در 
اشاره  با  کردستان،  استان  حرفه ای  و  فنی 
فرمانداران  به  کردستان  استاندار  ابالغ  به 
شورای  رئیس  عنوان  به  استان  سراسر 
مهارت شهرستان، اظهار کرد: هدف شورای 
مهارت استفاده و بهره برداری بهینه از منابع 
دستگاه های مختلف برای اثربخشی بهتر در 

حوزه توسعه آموزش های مهارتی است.
مانند  دستگاه ها  برخی  با  افزود:  وی 
جهادکشاورزی استان تفاهم نامه هایی منعقد 
شده و هم اکنون این سازمان برای کشاورزان 

برنامه های مختلفی تعریف کرده است.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
استاندارد  بیان کرد: حدود ۱۲۰  کردستان، 
آموزشی را با جهاد کشاورزی تعریف کرده ایم 
و با برخی دستگاه های دیگر همچون میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

نیز تفاهم نامه هایی منعقد شده است.
شناسایی  و  منابع  اشتراک  کرد:  عنوان  وی 
درست مزیت ها در کنار هم می تواند زمینه 
را برای ارائه آموزش های مهارتی که منجر به 

اشتغال شود فراهم سازد.
به  توجه  و  شغلی  فرصت سازی  احمدی 
دورنما در ارائه آموزش ها را از دیگر نیازهای 

ضروری دانست و افزود: مهارت گرایی به جای 
اداره کل  امروز  اهداف اصلی  از  مدرک گرایی 
آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان است 
و در همین راستا برنامه های مختلفی تدوین 

کرده ایم.
از  دانشگاهی  تحصیالت  کرد:  عنوان  وی 
نیازمند  امروز  ما  جامعه  اما  ضرورت هاست، 

نیروی ماهر و کارآمد است.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
جایگاه  و  مهارت  امروز  گفت:  کردستان 
افرادی  و  است  باال  بسیار  دنیا  در  مهارت 
قرار  پذیرش  مورد  بیشتر  دارند  مهارت  که 

می گیرند.
احمدی تصریح کرد: زیرساخت های آموزش 
مهارتی در کردستان بسیار باال است و همین 
زیرساخت ها موجب کسب مدال های مختلف 

در مسابقات بین المللی مهارت شده است.
ارائه  نیازسنجی  کرد:  خاطرنشان  وی 
انجام  درستی  به  باید  مهارتی  آموزش های 
گیرد چرا که فنی و حرفه ای استان براساس 

این نیازسنجی آموزش ارائه می دهد.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
برای  مهارتی  برنامه   شد:  یادآور  کردستان 
پنج سال آینده شهرستان دیواندره به تناسب 
ظرفیت ها، مزیت ها و مشاغلی که قرار است 

ایجاد شود، تدوین شده است.

فرماندار دیواندره: ۵۸درصد اقتصاد مردم دیواندره مربوط به کشاورزی است

نیمه دوم دی  1398 

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور از ساخت 
۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در کشور 
خبر داد و گفت: این میزان برابر با ۳۰ درصد 
کل راه های ریلی کشور طی ۱۰۰ سال گذشته 

بوده است.
خیراهلل خادمی  در آیین آغاز عملیات ساخت 
ایستگاه راه آهن همدان_ سنندج اظهار کرد: 
ریلی  مسیر  پروژه های  گذشته  سال  دو  طی 

را بر حسب ضرورت اولویت بندی کرده ایم و 
اکنون راه آهن غرب کشور نیز جزو اولویت های 

وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی عنوان کرد: برای ساخت راه آهن کردستان 
طی یک سال و نیم آینده هشت هزار میلیارد 
ریال اعتبار برآورد شده که از این میزان حدود 
۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن به این پروژه 

تخصیص داده شده است.

خادمی با اشاره به اینکه ریل عامل دستیابی به 
توسعه هر شهر است افزود: ریل عامل اصلی و 

زیر ساختی  توسعه در منطقه است.
شهرسازی   و  راه  وزیر  معاون  گفته  به 
شبکه  اتصال  برای  اولیه  و  الزم  بررسی های 
ریلی به باشماق و عراق صورت گرفته که این 
امر زمینه ساز توسعه در کردستان خواهد بود 
و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور به بهره 

برداری برسد.
وی در خصوص اعمال تحریم ها علیه ایران و 
فشار اقتصادی حاکم بر کشور افزود: با توجه 
به وضع کنونی کشور و تحریم ها و فشارهایی 
که بر جامعه حاکم است خوشبختانه هیچ گونه 
تاثیری بر پروژه های عمرانی نداشته و پروژه ها 
طی  را  خود  طبیعی  روند  کشور  کل  در 

می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور:

۳۳۰۰ کیلومتر پروژه ریلی در کشور در حال ساخت است



 ورزشی
خبر

میراسماعیلی: کمیسیون ورزشکاران 
جایگاه ویژه ای در کمیته ملی المپیک 

جهانی دارد

ورزشکاران  کمیسیون  گفت:  جودو  فدراسیون  رئیس 
یکی از اصلی ترین کمیسیون های کمیته ملی المپیک 

است و جایگاه ویژه ای در IOC دارد.
عضو  و  جودو  فدراسیون  رئیس  میراسماعیلی  آرش   
کمیسیون ورزشکاران درباره چهل و هفتمین مجمع 
عمومی کمیته ملی المپیک اظهار کرد: امروز مجمع 
عمومی کمیته ملی المپیک را به خوبی برگزار کردیم 
و مصوباتی هم در این مجمع داشتیم. سلطانی فر وزیر 
امیری رئیس کمیته ملی  ورزش و جوانان و صالحی 

المپیک صحبت های خوبی مطرح کردند.
استعفا  ورزشکاران  کمیسیون  اعضای  اینکه  درباره  او 
کمیسیون  عمر  از  حال  هر  به  کرد:  بیان  اند،  کرده 
ورزشکاران  کمیسیون  می گذرد.  سال   ۲ ورزشکاران 
 )IOC( جهانی  المپیک  ملی  کمیته  با  می تواند 
از اصلی ترین  این کمیسیون یکی  برقرار کند.  ارتباط 
جایگاه  و  است  المپیک  ملی  کمیته  کمیسیون های 
ویژه ای در IOC دارد. در ادامه کار جلساتی را داشتیم 
که برخی نفرات بیش از ۸ جلسه از ۱۲ جلسه غیبت 

داشتند.
او بیان کرد: ۳ نفر از اعضای مجمع را به علت غیبت 
بیش از حد در اسفند ماه از دستور کار خارج کردیم. 
۳ نفر دیگر با تایید اعضای مجمع در جلسات حاضر 
حضور  با  ورزشکاران  کمیسیون  جلسات  اکثر  شدند. 
صالحی امیری و طاهریان برگزار شد. امسال به دلیل 
اینکه دبیر کمیسیون نداشتیم جلساتی که از اسفند 
ماه به بعد برگزار شد صورت جلسه اش به کمیته ملی 
برگزار  احساس کردند که جلساتی  و  نرسید  المپیک 
نشده است. البته ما ۳ جلسه را پشت سرگذاشتیم و 
در  که  کردیم  انتخاب   IOC برای  را  معروف  سعید 
انتخابات المپیک به عنوان نماینده ورزشکاران شرکت 
کمیسیون  رئیس  کرد:  تصریح  میراسماعیلی  کند. 
ورزشکاران به صورت سالیانه انتخاب می شود و از آبان 
ماه باید رای گیری شود، اما جلسات کمیسیون در آبان 

ماه به پایان رسید.

 IOC وزیر ورزش و جوانان گفت: به اذعان مدیران
اگر چه  ایران رشد چشمگیری داشته است.  ورزش 

تهدیدات سیاسی هم داشته است.
 چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک  
با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در سالن 

سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
حضور  از  گفت:  مجمع  این  در  فر  سلطانی  مسعود 
همه در مجمع تشکر می کنم به ویژه از ریاست مدبر 
کمیته. تشکر می کنم از تالش تک تک مدیران در 
فدراسیون ها و استان ها، مدیران وزارت ورزش و دو 
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و همچنین مربیان و 

ورزشکاران، از رسانه ها هم تشکر دارم.
وزیر ورزش در ادامه خاطرنشان کرد: به اذعان مدیران 
IOC ورزش ایران رشد چشمگیری داشته است. اگر 

چه تهدیدات سیاسی هم داشته است.
سلطانی فر با بیان اینکه فشارهایی که امروز به کشور 
وارد می شود، به خاطر شرایط سیاسی است ، تصریح 
گذشته  سال   ٤۱ تحریم های  ترین  ناعادالنه  کرد: 
به کشور وارد شده است، هیچگاه تا این حد تحت 
تحریم سیاسی و اقتصادی نبودیم. فشارهای سیاسی 

در آینده گسترش هم خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه عرصه ورزش هم متاثر از این 
فشارها خواهد بود، ادامه داد: یک جنگ واقعی میان 
ما و جبهه آمریکا وجود دارد. این کشور از ضربه زدن 

به ایران با استفاده از تمام ابرازها پرهیز نمی کند.
معاون رئیس جمهور در امور ورزش تصریح کرد: آنها 
این عرصه را تنگ می کنند تا مردم خسته شوند اما 
ملت ایران پاسخ همه این فشارها را در مراسم تشییع 

شهید سلیمانی داد.
سلطانی فر خاطرنشان کرد: به نظرم انقالب فرهنگی 
بود که ثابت کرد مردم چقدر تحت فشار هستند با 
این حال پای ارزش ها ایستاده اند. تا وقتی ارزش ها 
مورد تهدید قرار بگیرد مردم فارغ از هر گونه گرایش 

به صحنه می آیند.
و  فشار هستند  در  مردم  اینکه  بیان  با  ورزش  وزیر 
کرد:  تاکید  دارند،  انتقاد  مسائل  از  برخی  به  نسبت 
با این حال آنها همواره پای نظام ایستادند و هر گاه 
گیری  سو  بدون  باشد  تهدید  مورد  نظام  و  کشور 

سیاسی با غرور و عزت می ایستند.
و  کرد  اشاره  سلیمانی  قاسم  سردار  شهادت  به  وی 
رشید  بزرگ،  دادن سردار  از دست  شاهد  ما  گفت: 
و استثنایی ایران و اسالم بودیم و فکر می کنم مثل 

شهید بهشتی و مطهری جبران فراغ آنها سخت است 
اما هر گاه پرچم از دست سرداری بیفتد،

شرایط  صورت  هر  در  گفت:  همچنین  ورزش  وزیر 
خیلی ویژه است، از هر حیث تحت فشاریم و منابع به 
سختی تامین می شود، اعتبارات هم حالت انقباظی 
پیدا کرده است، در این شرایط ما مدیران باید با درک 
مسایل خود را با وضعیت کشور و حوزه مالی مطابقت 

دهیم. 
سفر به سوئیس و ارائه گزارشی مختصر از آن بخش 
دیگری از صحبت های مسعود سلطانی فر بود. وی 
در این زمینه گفت: جلسات خوب و موثری در لوزان 
داشتیم به خصوص که تالش کردیم دقیق ترین و 
صریح ترین اطالعات را بدهیم و تصور می کنیم به 

نکات و توافق کلی رسیدیم.
وی با بیان اینکه رویکرد مسئوالن ioc به ورزش ایران 
خوب بود، ادامه داد: در این نشست ها مالحظات دو 
طرف مطرح شد. فکر می کنم این مباحث و موارد 
باید مراقبت  البته که  نقاط خوبی رسید  به  مذاکره 

های خوبی هم انجام دهیم.
فضای  در  و  شد  طوالنی  بسیار  باخ  ما  »مالقات 
دوستانه شفاف و روشن صحبت کردیم«، سلطانی فر 

با بیان این مطلب گفت: تالش کردیم تا باخ را متقاعد 
ادامه  ایران را همچنان  با ورزش  کنیم که همراهی 
دهد. البته که جلسات و نشست های قبلی صالحی 
امیری با باخ و مسئوالن کارساز بود و نشان می دهد 
مسئوالن  و  ایران  ورزش  برای  ای  ویژه  ارزش   ioc
دارد. من یقین داریم فشارها توسط آمریکایی ها با 
حمایت البی صهیونستی و رژیم های سعودی است 
ادامه  در  ورزش  بینیم.وزیر  می  را  آنها  پای  و جای 
در  فوتبال  پرونده  بازگشایی  به  خود  های  صحبت 
لیگ قهرمانان پرداخت و  از  با سلب میزبانی  رابطه 
توضیحاتی در مورد ارائه کرد. وی در این بخش گفت: 
هفته پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا از ما خواست 
یک مسئول  ایرانی امنیت میزبانی ایران برای لیگ 
قهرمانان را تایید کند، حدود ٤ ساعت بعد من امنیت 
مسابقات را به عنوان عضو دولت و ورزش کشور تایید 
و نامه را ارسال کردیم اما فردای همان روز رسانه های 

عربی زمزمه هایی را آغاز کردند.
وی با یادآوری اینکه عصر جمعه از سوی دبیر کل 
afc نامه ای برای ۲٤ عضو هیات اجرایی فرستاده 
ناامنی در ایران و  شده بود مبنی بر اینکه به دلیل 
این  در  ندارد، گفت:  پرواز  امنیت  اینکه  و  تظاهرات 

در  ایران  داخلی  دیدارهای  شد  داده  پیشنهاد  نامه 
های  اقدام  از  تندتر  قدم  یک  که  باشد  ثالث  کشور 
بیشتر در  این تصمیم  بود.  قبلی در مورد عربستان 
جهت خراب کردن فوتبال ایران پیش رفت.سلطانی با 
بیان اینکه عصر جمعه تاییدیه امنیت آسمان ایران را 
از رئیس سازمان هواپیمایی گرفتیم و نتیجه را برای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم، صحبت های 
خود را ادامه داد. وزیر ورزش با تاکید بر اینکه مهدی 
تاج هم مخالفت خود را به عنوان یک عضو اعالم کرد، 
خاطرنشان کرد: بعد از اینکه باشگاه ها آن را اقدامی 
تحقیر آمیز نسبت به کشور دانستند من هم نامه ای 
ارسال کردم. هماهنگی خوبی با رسانه ها انجام شد 
و شنبه شب با شیخ سلمان تلفنی صحبت کردم و 

نسبت به این اقدام اعتراض کردم.
این  اقدامات  این  تمام  نتیجه  ورزش  وزیر  گفته  به 
تصمیم  مجدد  بررسی  قول  سلمان  شیخ  که  بود 
اتخاذ شده را داد. البته دیروز مجددا پیام کتبی برای 
اینکه  دیگر  شد.  ارسال  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
این  به  را  خود  گزارش  ورزش  فراکسیون  دعوت  با 
بر عدم  باشگاه  فراکسیون هم دادیم و موضع چهار 

حضور را حمایت کردند.

مسعود سلطانی فر:

قول می دهم ورزشکاران در توکیو تالش کنند

رئیس کمیته ملی المپیک گفت:باید با افزایش دیپلماسی 
بین المللی از تهدید ورزش جلوگیری کنیم.

 چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک  با 
حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک در سالن سلمان فارسی 

آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
سیدرضا صالحی امیری در پایان این مجمع گفت: در مدت 
برگزاری  دولت،  با  همکاری  سازی،  شفاف  برای  دوسال 
تورنمنت های بین المللی در شأن مردم ایران و سایر موارد 
تالش کردیم. در شرایط فعلی همه باید یکصدا باشند. هر 
نوع حاشیه ای می تواند ما را در کسب موفقیت با مشکل 

مواجه کند.
وی ادامه داد: تالش ما این است که همه موانع و منابع 
در اختیار ورزش باشند. اخیراً هم با آقای دکتر سلطانی 
فر در سوئیس دیدارهایی داشتیم که یکی از برنامه های ما 
فعال کردن دیپلماسی ورزشی بوده که حدود ۶۰ دیدار در 

همین راستا داشته ایم.
در  ورزش  عوامل  همه  کرد:  خاطرنشان  امیری  صالحی 
تالش است تا با افزایش دیپلماسی بین المللی از تهدیدات 
علیه ورزش بهره ببریم. در مجمع کمیته ملی المپیک ۲۰ 
مصوبه داشتیم که یک عضو جدید اضافه شد. با رأی قاطع 
اعضای مجمع آقای محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا 
حضور  اجرایی  هیأت  در  المپیکی  هفتم  عضو  عنوان  به 

خواهد داشت.
وی در مورد اساسنامه کمیته ملی المپیک نیز گفت: این 
اساسنامه به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد و بعد 
به دولت ارسال شد که مصوب شد و به شورای نگهبان 

فرستاده شد که روال خودش را طی می کند و خوشبختانه 
این  می کند.  را طی  روالش  قانونی  طور  به  و  شد  تأیید 

اساسنامه االن با اساسنامه های دنیا مطابقت دارد.
هیأت  امروز  تصمیم  مهمترین  مورد  در  امیری  صالحی 
اجرایی گفت: اینکه بتوانیم ارز الزم برای بازی های المپیک 
را تأمین کنیم مورد تأیید قرار گرفت و امیدوارم بتوانیم 
این ارز را از منابع ریالی هم تأمین کنیم و مشکلی برای 

این بازی ها نداشته باشیم.
در  فر  سلطانی  و  خود  سوی  از  نامه  امضا  مورد  در  وی 
سفر به سوئیس گفت: ما هیچ نامه ای را در این سفر امضا 

نکردیم و صرفاً برخی نشست ها را برگزار کردیم. ما از سال 
۱۳۲۷ منشور کمیته ملی المپیک را به رسمیت شناخته 
ایم و االن هم همین سیاست را داریم و در این سفر هیچ 

نامه یا توافقی را امضا نکردیم.
تمام  گذشته  روز  چند  در  کرد:  تاکید  امیری  صالحی 
ظرفیت کشور به کار گرفته شد که ما بتوانیم این تصمیم 
غیرعقالنی و غیرعادالنه کنفدراسیون فوتبال آسیا را رد 
ایران کشور  این قطعاً یک تصمیم سیاسی است.  کنیم. 
امنی است و طرح این مسئله اهداف سیاسی دارد و آن 

را در دایره فشارهای وارد شده بر ایران تعریف می کنم.

صالحی امیری: باید با افزایش دیپلماسی 
بین المللی از تهدید ورزش جلوگیری کنیم

خبر

خلیل زاده: برای جذب هر بازیکنی که 
مجیدی بخواهد تالش می کنیم
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بازیکن  جذب  گفت:  استقالل  باشگاه  سرپرست 
خارجی ارتباطی با رای AFC ندارد و هر بازیکنی 
که مجیدی بخواهد را برای جذبش تالش می کنیم.

استقالل   باشگاه  سرپرست  خلیل زاده  اسماعیل 
اظهار  باشگاه،  این  پیشکسوتان  با  جلسه  درباره 
داشت: پیشکسوتان استقالل لطف کردند و به باشگاه 
نظرات  نقطه  بدهند.  ما  به  فکری  کمک  تا  آمدند 
خوبی داشتند و باید از آن ها استفاده کنیم. این افراد 
بزرگان استقالل هستند و باید از حرفشان استفاده 

کنیم.
او ادامه داد: حضور اعضای هیئت مدیره باعث شده تا 
آرامش بیشتری در باشگاه وجود داشته باشد. حضور 
هواداران و کادرفنی تیم و دیگر معاونان هم باعث 

شده تا آرامش به باشگاه استقالل باز گردد.
خلیل زاده درباره نظر نهایی باشگاه استقالل درباره 
تیم های  میزبانی  امتیاز  اخذ  پیرامون   AFC رای 
فوتبال ایرانی از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
رای نهایی AFC را هنوز نمی دانیم و به همین دلیل 
راهی فدراسیون هستم. اگر قرار باشد که در کشور 

ثالث بازی کنیم از بازی ها انصراف می دهیم.
گفته  اینکه  درمورد  استقالل  باشگاه  سرپرست 
در  نکردن  شرکت  صورت  در  استقالل  می شود 
خرید  به  حاضر  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
بازیکن جدید نمی شود تصریح کرد: فرهاد مجیدی 
به دنبال  را  بازیکنی که روی آن دست بگذارد  هر 
جذبش خواهیم رفت و این موضوع هیچ ارتباطی با 

رای AFC ندارد.
او در مورد تکمیل شدن اعضای هیئت مدیره باشگاه 
نیست.  من  اختیار  در  موضوع  این  گفت:  استقالل 
نظر شخصی من این است که باید تا تشکیل مجمع 

باشگاه که چند روز دیگر است صبر کنیم. 

رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: با توجه به 
تعامل خیلی خوبی که با کنفدراسیون جهانی 
تیراندازی داریم مشکل خاصی ما را تهدید 

نمی کند.
با  تیراندازی  فدراسیون  رئیس  دادگر،  علی   
اشاره به عملکرد فدراسیون فوتبال مبنی بر 
قبول  دیگر  کشور های  در  را  میزبانی  اینکه 
نکرده است اظهار کرد: موضع گیری بسیار 
خوبی بود، اما به نظر من این مسئله از طریق 

دیپلماسی باید حل شود. ما راه را برای حضور 
قهرمانان خود در مسابقات بین المللی باید 
هموار کنیم. بنده، چون عضو هیات اجرایی 
فدراسیون جهانی تیراندازی هستم به نحوی 
جهانی  مسئوالن  گوش  به  را  اعتراض  این 

تیراندازی می رسانم.
دادگر گفت: با توجه به تعامل خیلی خوبی 
و  تیراندازی  جهانی  کنفدراسیون  با  که 
کنفدراسیون آسیا داریم مشکل خاصی ما را 

تهدید نمی کند. ما سعی می کنیم حواشی را 
مدیریت کنیم.

المپیک  ملی  کمیته  عملکرد  به  اشاره  با  او 
ادامه داد: مسئله ای که خیلی شفاف و روشن 
المپیک  ملی  کمیته های  به  نسبت  و  است 
خوب  بسیار  افزایش  است  نمایان  گذشته 

بودجه کمیته ملی المپیک است.
اردوی  لغو  بر  مبنی  خبر هایی  درباره  دادگر 
به  سفر  گفت:  تیراندازی  ملی  تیم  آلمان 
آلمان لغو نشده است فقط برنامه تغییر کرده 
است. اردوی آلمان برگزار می شود. به دنبال 
به  ما  تیم  امید خدا  به  اخذ روادید هستیم. 
دانمارک و آلمان اعزام خواهد شد. امیدوارم 
موقع  به  آلمان  از طریق سفارت  نیز  روادید 
به فدراسیون تیراندازی داده و تیم به موقع 
در  تیراندازی  فدراسیون  رئیس  شود.  اعزام 
خصوص تجهیزات تیراندازی در ایران افزود: 
مهمات  و  به سالح  وابسته  تیراندازی  رشته 
است. ما در ۳۰ سال گذشته این مشکالت را 
داشتیم. برای رفع این مشکالت تیم ها را به 
اردو های خارجی اعزام می کنیم تا تمرینات 
خوبی داشته باشند و بتوانیم بخش عمده ای 
از مهمات و سالح ها را در آن کشور ها تامین 

کنیم.

دادگر: 
حواشی ورزش را مدیریت می کنیم

برانکو: عمان حکم یک کتاب باز برای من است
سرمربی تیم فوتبال عمان گفت: 
ملی  تیم  مربیگری  دوران  در 
را  باز  کتاب  یک  حکم  عمان 

برای من دارد.
برانکو  الکوره،  از  نقل  به   
تیم  جدید  سرمربی  ایوانکوویچ 
کرد:  عنوان  عمان  فوتبال  ملی 
جاه طلبی های من برای انتخاب 
چالش  برای  داد.  جواب  عمان 

جدید در عمان آماده ام.
اولین  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
هدف من حضور در جام جهانی 
جام  در  حضور  و  قطر   ۲۰۲۲
 ۲۰۲۳ سال  در  آسیا  ملت های 
انگیزه  عمان  بازیکنان  است. 
برای  و  دارند  باالیی  پشتکار  و 
هر  هواداران  کردن  خوشحال 
کاری می کنند که به من انگیزه 

۲ برابر می دهد.
کرد:  عنوان  انتها  در  برانکو 
حضور در یک تیم عربی چالش 
عمان  ملی  تیم  است.  جدیدی 
من  برای  باز  کتاب  یک  مانند 
است و برای پیشرفت و توسعه 
هر کاری می کنم و به هواداران 
هم قول می دهم آن ها خوشحال 

کنم.

داوران  گفت:  کشورمان  فوتبال  المللی  بین  داور 
خود  اشتباهات  امکان  حد  تا  می کنند  تالش  ما 
را کاهش دهند.موعود بنیادی فر داور بین المللی 
و  داوران  اشتباهات  درباره  کشورمان،  فوتبال 
ارزیابی اش در مورد عملکرد آن ها در  همچنین 
رقابت های نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اظهار 
داشت: مشکالت داوری همیشه در فوتبال ما وجود 
داشته و امسال هم به مانند فصل های گذشته این 
ما  داوران  افزود:  است.او  نبوده  کم  اشتباهات 
همیشه سعی کرده اند که تا جایی که امکان دارد 
برگزاری  با  امیدوارم  کنند.  کم  را  اشتباهات  این 
ایرانی  مدرسان  نظر  زیر  که  داوری  کالس های 
عملکرد  دوم  فصل  نیم  بتوانیم  می شود،  برگزار 

بهتری را نسبت به نیم فصل اول داشته باشیم.
بیانیه  درباره  کشورمان  فوتبال  المللی  بین  داور 
شدند  مدعی  که  سعودی  رسانه ها  گذشته  شب 
کمیته داروان AFC قرار است داوری را به ایران 
اعزام نکنند و همین موضوع باعث شد میزبانی را 
از کشورمان بگیرند بیان داشت: چنین مسئله ای 
صحت ندارد. این یک شیطنت رسانه ای است که 
است.  مطرح شده  عربستانی  کشور های  از سوی 

چنین   AFC از  داوری  هیچ  که  باشید  مطمئن 
درخواستی مبنی بر اینکه به ایران نیاید نداشته 
است.بنیادی فر ادامه داد: همه می دانند کشورما ما 
یکی از امن ترین کشور های دنیا است. با اطمینان 
کامل می گویم، امنیتی که در کشور ما وجود دارد 

از خیلی جا های دیگر بهتر است.
اینکه  درباره  کشورمان  فوتبال  المللی  بین  داور 

تیم های  از  میزبانی  امتیاز  سلب  موضوع  اگر 
ایرانی قطعی شود آیا داوران ما حاضر هستند که 
امسال در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا قضاوت 
کنند عنوان کرد: داوران ما همیشه تحت پرچم 
کشورمان هستند و هر تصمیمی که ارکان نظام 
تصمیم  آن  تابع  ما  بگیرند  فوتبال  فدراسیون  و 

خواهیم بود.

بنیادی فر:

داوران برای کمتر شدن اشتباهات خود تالش می کنند
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استان تهران
گزارش

با اعتباری ۳ میلیارد ریالی؛

۸۳ پروژه شهرستانی در دهه فجر 
افتتاح خواهد شد

فرماندار رباط کریم از کلنگ زنی و بهره برداری پروژه های شهرستان 
با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان خبر داد. 

افتتاح درچهل و   سید مهدی ساداتی در خصوص پروژه های قابل 
یکمین دهه فجر انقالب اسالمی بیان کرد: ۸۳ پروژه با اعتبار ۳۲۰ 
میلیارد تومان در سطح شهرستان رباط کریم افتتاح و کلنگ زنی می 
شود که از این تعداد برای ۱۱ پروژه اهم، اعتباری ۶۳ میلیارد تومانی 

لحاظ شده است.
نماینده عالی دولت اعتبار مبلغ مذکور را هم راستای برخی شهرهای 
کشور قلمداد کرد و افزود: با توجه به این که تخصیص اعتبار در سال 
جاری سه برابر سال گذشته است، بودجه اختصاص یافته توسط دولت 
در شهرستان رباط کریم برابر با اعتبار شهرهایی چون ایالم، سمنان و 
دیگر است که این مهم نشان دهنده تقاضاهای مردمی و مطالباتشان، 

و اقدامات اجرایی انجام شده دارد.
وی مهم ترین درخواست مردمی را احداث مترو دانست و تشریح کرد: 
با توجه به این که دغدغه کنونی و اصلی مردم، امروزه ترد آسان توسط 
مترو در شهرستان است، این مهم بیان کننده این مطلب است که 
شاخص مهم شهرستان در سال های اخیر تغییر و نمو اساسی داشته 

و از مسایل ابتدایی عبور کرده ایم.
فرماندار رباط کریم با اشاره به دیگر پروژه های مهم قابل افتتتاح و 
ادامه داد: عمده پروژه ها در حوزه های مختلف جهاد  برداری  بهره 
ای،  منطقه  برق  و  آب  توزیع  رسانی،  گاز  طبیعی،  منابع  کشاورزی، 
مخابرات، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و دانشگاه، آب و فاضالب 

و دیگر پروژه ها است.

پیگیری  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
مطالبات مردمی در سامانه الکترونیکی 
اینکه سامد  بر  با دولت  ارتباط مردمی 
های  دستگاه  عملکرد  ارزیابی  شاخص 
گزارش  کرد.به  تاکید  است،  اجرایی 
خبرنگار پایگاه اطالع رسانی استانداری 
با  بندپی  محسنی  انوشیروان  تهران، 
الکترونیکی  سامانه  مرکز  در  حضور 
ارتباط مردم و دولت »سامد« با تاکید 
بر توجه دستگاه های اجرایی استان به 
مطالبات و پیگیری های مردمی اظهار 
داشت: یکی از راه های بررسی مطالبات 
سامد   ۱۱۱ سامانه  مردم  مشکالت  و 
است که در این زمینه هیچ درخواستی 

نباید بدون پاسخ باشد.
چشم  سامد،  اینکه  بیان  با  سپس  وی 
دستگاه  های  عملکرد  بر  نظارت  بینای 
به مطالبات مردم  اجرایی در رسیدگی 
این  مردم  به  باید  کرد:  تصریح  است 
اعتماد داده شود که از طریق این سامانه 
مطرح،  را  خود  مشکالت  می توانند 

پیگیری و برطرف کنند.
از حضور  هدف  افزود:  تهران  استاندار   
مسئوالن در سامانه الکترونیکی ارتباط 

و  پیگیری  )سامد(  دولت  با  مردم 
و  است  مردم  مطالبات  به  پاسخگویی 
تالش داریم تا در یک رویارویی چهره 
 ۱۱۱ ارتباطی  خط  هم  و  چهره  به 
بتوان پاره ای از مشکالت مردم را مورد 

بررسی قرار داد.

سامانه  اینکه  بیان  با  بندپی  محسنی 
الکترونیکی ارتباط مردم با دولت سبب 
کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات 
و تسریع در روند پاسخگویی به مطالبات 
مسئوالن  همه  کرد:  عنوان  شود  می 
خدمتگزار مردم هستند و بایدجوابگوی 

مطالبات مردم در ابعاد گوناگون باشند.
این  ما  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
اطمینان را به مردم می دهیم که سامد 
بستری مناسب برای تسهیل دسترسی 
آنها به مسئوالن در پیگیری خواسته ها 

و مطالباتشان است.

سامد شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی؛ 
تسهیل پاسخگویی به مطالبات مردمی ضروری است

شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
شهریار در نهمین جلسه شورای آموزش 
و پرورش گفت: با توجه به شراط فعلی 
کشور و کمبود اعتبارالت ملی و استانی، 
ارائه  با  تا  دارد  نیاز  پرورش  و  آموزش 
نسبت  قبول،  قابل  و  موثر  هایی  طرح 
به تجاری سازی برخی زمین های خود 
را  درآمدی  و  اقتصادی  پشتوانه  بتواند 

برای داخل مجموعه خود ایجاد کند. 
نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش 
شهرستان به ریاست مهندس طاهری 
و  آموزش  شورای  رئیس  و  فرماندار 
با حضور  و  پرورش شهرستان شهریار 
پرورش،  و  آموزش  اداره  رئیس  پالرسا 
جمعی از مسئولین و روسای ادارات و 
دیگر اعضای این شورا، در محل سالن 
جلسات اداره آموزش و پرورش شهریار 

برگزار شد.
طاهری  مهندس  گزارش؛  این  بر  بنا 
این  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
جلسه با تسلیت ایام فاطمیه و تبریک 
قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  تسلیت  و 
و  شهیدشان  هرزمان  و  سلیمانی 
جمعی  باختن  جان  تسلیت  همچنین 
دردناک  حادثه  و  کرمان  شهر  در 
در  به  اشاره  با  اوکراینی،  هواپیمای 
سال،  انتهای  انتخابات  بودن  پیش 
همکاری و مشارکت تمام مجموعه ها 
برای برگزاری سالم و پرشور انتخابات 
را ضروری عنوان کرد و گفت: مدارس 
برگزاری  ترین ظرفیت  مهم  عنوان  به 
انتخابات تلقی میگردد و می طلبد که 
پرورش  و  آموزش  و  مدارس  مدیران 
اقدامات مورد نیاز و زمینه های الزم را 

به انجام برساند.
فرماندار شهرستان شهریار با بیان اینکه 
هیات  و  انتخابات  فرایندهای  تمامی 
باشد،  می  مردمی  کامال  مختلف  های 
اظهار کرد: هیچ عضوی حتی شخص 
قانونی  یا دادستان در روند  فرماندار و 
انتخابات دخالتی ندارد و حق یک رای 
و  سالم  انتخاباتی  اجرای  تنها  و  دارند 

حداکثری را بر عهده دارند و لذا همه 
به نوبه خود موظف هستیم در راستای 

برگزاری این پروژه ملی تالش کنیم.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
بار و  با اشاره به حادثه تاسف  شهریار 
اندوهناک هواپیمای اوکراینی که مورد 
اصابت غیر عمد موشک پدافند خودی 
قرار گرفت و موجب جان باختن جمعی 
از  مردمانی  و  عزیزمان  وطنان  هم  از 
سایر کشورها شد، ضمن ابراز ناراحتی 
از این موضوع و همدردی با بازماندگان 
بسیار  موضوع  این  از  کرد:  بیان  آنها، 
ناراحت هستیم و در ساعات اولیه این 
تامین شهرستان  بهمراه شورای  اتفاق 
محل  در  استانی  مرتبط  مسئولین  و 
مورد  ماجرا  کلیت  و  یافتیم  حضور 
بررسی قرار گرفت اما اطمینان صد در 
صدی از نحوه رخداد این حادثه وجود 
نداشت که پس از بررسی تمامی ابعاد 
مقامات  توسط  که  فشرده  جلسات  و 
شد،  برگزار  لشکری  و  کشوری  عالی 
افتاده  اتفاق  حادثه  چگونگی  سرانجام 
توسط فرمانده هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در رسانه ملی به ملت 

شریف ایران تشریح شد.
وی افزود: البته این اتفاق، حالت عادی 
نداده  رخ  معمول  شرایط  در  و  ندارد 
است و قطعا جزئیات بیشتری نیز وجود 
دارد که در سطح کالن در حال بررسی 
است و طی روزهای آتی به اطالع مردم 
خواهد رسید اما این حادثه غیر عمدی 
و ناراحتی های ایجاد شده، نباید سبب 
و  تضعیف شده  اقتدار کشور  که  شود 
این  پاسداران طی همه  خدمات سپاه 
سالها زیر سوال برود که قطعا نفع آن 
به دشمنان و بدخواهان نظام و کشور 

خواهد رسید.
از  مندی  گله  ابراز  با  شهریار  فرماندار 
عدم حضور ائمه جمعه دعوت شده به 
نهمین جلسه شورای اداری شهرستان 
از  تن  چند  کرد:  خاطرنشان  شهریار 
ایم  کرده  دعوت  رسما  را  عزیزان  این 

زیرا وجود ائمه جمعه در جلسه امتیاز 
محسوب می شود و ما با وجود اینکه 
پنج امام جمعه داریم و از ایشان دعوت 
بعمل آورده ایم اما هیچکدام دعوت ما 
را اجابت نکرده اند که از این بابت گله 
مند هستیم و عدم حضورشان برای ما 

ناراحتی ایجاد کرده است.
پرورش  و  آموزش  شورای  رئیس 
تجاری  به  اشاره  با  شهریار  شهرستان 
اطراف مدارس تصریح کرد:  سازی در 
کشور،  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
از  اقتصادی  پشتوانه  و  مالی  پیوست 
زمین  برخی  سازی  تجاری  طریق 
کنار  در  پرورش  و  آموزش  های 
طرحی  با  بایست  می  مدارس  ساخت 
تاسی  به  و  شود  ریزی  برنامه  مناسب 
نسبت  کشور،  کل  و  شهرستان  از 
داخلی  اقتصادی  مباحث  تقویت  به 
مجموعه آموزش و پرورش اقدام موثر 
صورت بگیرد که از بدین وسیله ضمن 
کمترین وابستگی به ادارات باالدستی، 
را  مجموعه  نیاز  مورد  اعتبار  بتوان 
تامین کرد. فرماندار شهرستان شهریار 
با ابراز خرسندی از پرداختن به مسائل 
آموزشی در شورای آموزش و پرورش، 
برای  شده  مطرح  مبالغ  کرد:  بیان 
در  باید  آموزشی  مباحث  به  تخصیص 
تا  گردد  بررسی  آن  مشخص  کارگروه 
تصویب  و  قبول  قابل  مبلغی  به  بتوان 

در این شورا رسید که ضمن توجه به 
این  بودن  صرفه  به  و  کنونی  شرایط 
مبالغ برای مدیران در مقاطع مختلف، 
راهگشای مسائل مدنظر آموزشی باشد.

تفاهم  اینکه  بیان  با  طاهری  مهندس 
نامه های مربوطه جهت فرایند ساخت 
چندین مدرسه در شهرهایی همچون 
باغستان و وحیدیه در حال انجام است 
و طبق مصوبه نیازمند تامین اعتبارات 
ارزش  از  استفاده  در  است گفت:  الزم 
زیراکه  شود  نظر  تجدید  باید  افزوده 
۶۰ پروژه فعال در سطح شهرستان با 
استفاده از این مبالغ در حال انجام است 
برایمان  دیگری  افزوده  ارزش  عمال  و 
باقی نمانده است اما بودجه مورد نیاز 
از اعتبارات استانی و همچنین از طریق 
تامین  قابل  مدارس  نوسازی  سازمان 

است و توافقات صورت گرفته است.
کسب  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
رتبه نخست شورای آموزش و پرورش 
تهران  استان  در  شهریار  شهرستان 
استان  در  رتبه  این  کسب  گفت: 
ماحصل تالش و همکاری همه اعضای 
این شورا می باشد و از بابت اینکه همه 
مسئولین نسبت به مسائل این حوزه در 
شهرستان اهتمام و دغدغه الزم را دارند 
و پیگیر اجرایی شدن مصوبات و حل 
مشکالت هستند صمیمانه قدردانی می 

کنیم.

مهندس طاهری در شورای آموزش و پرورش:

لزوم ایجاد پشتوانه های اقتصادی در داخل مجموعه آموزش و پرورش

گزارش

حل مسائل و مشکالت پروژه های مناطق 
منفصل شهری در دستور کار قرار گرفت

جلسه بررسی مسائل و مشکالت پروژه های مناطق منفصل شهری در 
دفتر شهردار برگزار شد و هر یک از حاضرین به بیان دیدگاههای خود 

در خصوص رفع موانع موجود در برخی پروژه ها پرداختند.
معاون و مهندسان معاونت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی در 
حضور مهندس نوری، معاون عمرانی فرماندار شهرستان رباط کریم و 
مهندس پارسا، شهردار رباط کریم به بررسی موانع و مشکالت موجود 

در برخی از پروژه های عمرانی پرداختند.
اصغر پارسا شهردار رباط کریم در حاشیه برگزاری این جلسه گفت: 
علل تاخیر در اتمام اکثر پروژه ها موانعیست که در حین کار بوجود 
می آید و باید با بررسی های کارشناسی شده این موانع را از سر راه 

برداریم.
ایشان در  پایان خاطر نشان کرد: تمام تالش مدیریت شهری بر این 
است که پروژه های نیمه تمام شهرداری در سالجاری به اتمام برسد 
تا ضمن رضایتمندی عموم شهروندان، در سال آینده با تعریف پروژه 

های جدید، شاهد آبادانی بیش از پیش این دیار باشیم.
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سالک: بیانیه گام دوم انقالب ، محور برنامه های 

دهه فجر امسال در شهرستان بهارستان است

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بهارستان گفت 
: بیانیه گام دوم انقالب که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی صادرشد ، محور برنامه های بزرگداشت دهه فجر در شهرستان 

بهارستان است . 
 تقی سالک در نشست ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان بهارستان 
اظهار داشت : امسال در حالی به استقبال  چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی می رویم که در گام دوم انقالب قرار داریم و 

دهه فجر سالجاری از این حیث دارای اهمیت ویژه ای است.
وی به حضور میلیونی مردم انقالبی ایران در مراسم تشییع پیکر سردار 
شهید سلیمانی اشاره کرد و  افزود : همان گونه که مقام معظم رهبری 
را به رخ دنیا  انقالب  این تشییع های بی نظیر زنده بودن  فرمودند 
کشید ، در حالی که  عده ای می خواستند وانمود کنند که انقالب 

اسالمی در ایران تمام شده است .
  : ادامه داد  بهارستان  فرمانداری  اجتماعی  امنیتی و  معاون سیاسی، 
اهمیت دیگر دهه فجر امسال به واسطه قرار گرفتن پس از حوادث 
باردیگر با حضور خود نشان دادند حامی نظام  اخیر است که مردم 

اسالمی و پشتیبان انقالب خود هستند.
بسترسازی  برای  باید  فجر  مبارک  دهه  ظرفیت  از   : گفت  سالک 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی بهره گیری کرد .انشااهلل با همدلی و همبستگی ملت ایران ، 
سالگرد پیروزی انقالب و پس از آن  انتخابات دوم اسفند با شکوه و 

حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد.

طرح جهادی آسفالت در شهر پرند
 آغاز شد

شهردار پرند از آغاز طرح جهادی آسفالت در این شهر خبر داد.
مهندس عرب با اعالم این خبر، گفت: پروژه بهسازی و آسفالت خیابان 

ها و بلوارهای شهر پرند با چندین اکیپ آغاز شد.
افزایش رضایتمندی  برای  بر تالش شهرداری  تاکید  با  شهردار پرند 
در بین شهروندان، اظهار کرد: طرح جهادی آسفالت از ورودی شهر 
پرند تا میدان بصیرت به مساحت تقریبی ۱۵۰۰۰ متر مربع با نظارت 

کارشناسان فنی شهرداری در حال اجراست.
مهندس عرب در ادامه تصریح کرد: این طرح شامل درزگیری با روش 
های نوین و قیر پلیمری )ماستیک(، عملیات تراش و همچنین عملیات 

روکش مکانیزه آسفالت می شود.
شهردار پرند با تاکید بر نقش شهروندان در تقویت مدیریت شهری، 
بهبود  در  مهمی  سهم  شهروندان  همیاری  و  مشارکت  داشت:  بیان 
عملکرد مدیریت شهری دارد و ما به عنوان خدمتگزاران مردم شریف 
پرند خود را موظف می دانیم تا کلیه پروژه ها را با دقت، کیفیت و 

سرعت الزم به اجرا برسانیم.

امام جمعه رباط کریم گفت: پیشگام باز 
کردن گره های مردمی و برطرف کردن 
االسالم  باشید.  حجت  هایشان  دغدغه 
با  نشست  در  ترابی  المسلمین حسن  و 
دهیاران که به ریاست فرماندار شهرستان 
در سالن فرمانداری برگزار شده بود، در 
خصوص اخالص در مدیریت بیان کرد: 
هدف اسالم، حکومت و به دست گرفتن 
قدرت در راستای خدمت رسانی به مردم 

است.
که  این  بیان  با  کریم  رباط  جمعه  امام 
اسالم حکومت را هدف نمی داند، افزود: 
هدف مسئوالن باید خدمت به بندگان و 
دین خدا باشد و ما مسئوالن که بر مسند 
باید  ایم  تکیه زده  الهی  به لطف  قدرت 
بدانیم خدا با مرجع قرار دادن ما، راهی 
را برای باز کردن مشکالت مردم باز کرده 
و فراموش نکنیم قدردان این نعمت در 

راستای تعالی روح خود باشیم و بدانیم 
این صندلی ها دائمی نیستند.

در  ترابی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
آداب  دارای  را  مردم  به  خدمت  ادامه 
دانست و افزود: یکی از مهم ترین آداب 
خدمت به مردم، اخالص است و زیبنده 
امور، حسن  فعلی  کنار حسن  در  است 
فاعلی آن را هم در نظر بگیریم. به نوعی 
الهی  مسیر  در  هم  با  را  انگیزه  و  عمل 

قرار دهیم.
وی با بیان پیشگامی دهیاران در مقوله 
آبادانی و ترویج مسایل فرهنگی، تشریح 
به  مسئوالن  همه  فاطمیه  ایام  در  کرد: 
بعد  از  دولت  بدنه  در  حضور  واسطه 
ای  وظیفه  و حقوقی  شخصیت حقیقی 
بیش از مردم دارند پی  توجه به عمرانی 
و آبادانی روستاها و مسائل فرهنگی بیش 

از پیش حساس و پای کار باشید.

امام جمعه رباط کریم در مطلبی دیگر 
انتخابات  ایام  به  نزدیکی  به  اشاره  با 
کمک  کرد:  تشریح  دهیاران  به  خطاب 
به  با توجه  و  باشکوه، سالم  برگزاری  به 
مسئوالن  همه  وظایف  جزو  قانون،  مر 

اما  است،  ادارات  و  ها  ارگان  مدیران  و 
تشویق،  شما  وظیفه  تنها  باشد  یادمان 
ترغیب و بسترسازی است پس به هیچ 
از شخصی  و  نشوید  وارد مصادیق  وجه 

حمایت نکنید.

حجت االسالم و المسلمین ترابی: اخالص رمز محبوبیت است

معاون فنی و عمرانی شهرداری اندیشه :

انجام   95 درصد از فاز اول عملیات عمرانی پروژه 

دهکده ورزشی در شهر اندیشه

پیشرفت  از  اندیشه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  دهقان  الهام 
شهر   ۵ فاز  در  ورزشی  دهکده  پروژه  اول  فاز  درصدی   ۹۵ فیزیکی 
اندیشه خبر داد و گفت: با توجه به این که از پروژه های  بسیاری 
مهم در حوزه ورزشی شهر اندیشه که مجموعه مدیریت شهری به آن 

اهتمام جدی دارد،
معاون فنی و عمرانی شهرداری اندیشه  در ادامه افزود : پروژه دهکده 
ورزشی است فاز اول قرار داد طبق برنامه ریزی قرار بود که ۶ ماه به 
طول بیانجامد اما با تالش همکارانم و نظارت جدی شورای اسالمی و 
شهردار محترم و همچنین سعی و کوشش پیمانکار عملیات فاز اول آن 
در۴  ماه گذشته عدد پیشرفت ۹۵ درصدی را از خود برجای گذاشت 
و عملیات اسکلت وفلزی آن کاماًل تمام شده است و امیدواریم با توجه 

به برنامه ریزی های آینده فاز دوم آن در اسرع وقت استارت بخورد .

خانجانی: ما به دنبال رفع مشکالت 
تولید کنندگان هستیم

نشست فرماندار بهارستان با اعضای جدید هیات مدیره شهر صنعتی 
قلعه میر برگزار شد.  فرماندار بهارستان  در نشست با هیات مدیره 
و  موانع  رفع  دنبال  به  ما  بی شک  گفت:  میر  قلعه  شهرک صنعتی 

مشکالت تولید کنندگان و شهرک صنعتی قلعه میر هستیم.
وی افزود: هیات مدیره نیز می بایستی با برگزار جلسات مستمر، مسائل 
و مشکالت را بررسی و در جهت رفع مشکالت این شهرک گام بردارد.

روشنایی  تامین  آسفالت،  محیطی،  فضای  بهسازی  افزود:  خانجانی 
و یک دستگاه آمبوالنس در حال حاضر از اولویت های این شهرک 

صنعتی است.
نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان تصریح کرد: این شهرک 
یک درآمدی دارد و یک هزینه ولی آنچه که باید در این شهرک توسط 
اعضای هیات مدیره انجام شود بیالن مالی می باشد که در این بیالن 

مالی میزان درآمد و میزان هزینه شفاف سازی شود.
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کم  شیر  مصرف  دهد  می  نشان  جدید  تحقیق 
ُکندشدن  موجب  شیرپرچرب  جای  به  چرب 
کروموزوم  مطالعه  شود.  می  سن  افزایش  روند 
آمریکایی  بزرگسال  فرد  از ۵۸۰۰  بیش   DNA
به طورمنظم شیر پرچرب  افرادی که  نشان داد 
مصرف می کردند طول تلومرهای سلول های شأن 
کوتاه تر بود. کوتاهی طول تلومرها نشانه تسریع در 
روند پیری بیولوژیکی است.با افزایش سن، طول 
تلومرها به تدریج کوتاه تر می شود و محققان طول 
کوتاه تر تلومرها را با ریسک باالتر ابتالء و مرگ 
ناشی از عفونت ها، سرطان و بیماری قلبی مرتبط 
از  تحقیق  تیم  تاکر«، سرپرست  می دانند.»الری 
این  در  آمریکا،  یوتا  ایالت  یانگ  بریگام  دانشگاه 
باره می گوید: »شمار زیادی از فاکتورهای سبک 

زندگی هم با طول تلومر مرتبط هستند.«
تلومرها  طول  چاق،  افراد  در  مثال  عنوان  به 

مورد  در  و همچنین  است  افراد الغر  از  کوتاه تر 
نیز  غیرسیگاری  افراد  مقابل  در  سیگاری  افراد 
چنین شرایطی وجود دارد. از سوی دیگر، افرادی 
که مقادیر بیشتری فیبر، سبزیجات و میوه مصرف 

می کنند معموالً طول تلومرشان بلندتر است.
چربی  تأثیر  بررسی  به  مطالعه  این  در  محققان 
به  تلومرها پرداختند.آنها دریافتند  بر طول  شیر 
بیشتر  چربی  با  شیر  که  افرادی  طورمیانگین، 
مصرف می کردند در مقایسه با طرفداران شیر کم 
چرب یا فاقد چربی، تلومرهای کوتاه تری داشتند.

چربی  درصد  یک  هر  افزایش  داد  نشان  مطالعه 
مرتبط  بیولوژیکی  پیری  روند  سال   ۴.۵ با  شیر 

است.
به گفته محققان، در صورت وجود رابطه مستقیم 
آن  دلیل  هنوز  پیری،  روند  و  پرچرب  شیر  بین 

مشخص نیست.

مصرف شیر کم چرب موجب افزایش 
طول عمر می شود

احیای کالنشهر ها با درختکاری و توسعه فضای سبز

موفق  کشور  محققان 
قطعات  ساخت  به 
ساختار  نانو  آلومینیمی 
آزمایشگاهی  مقیاس  در 
شدند که استحکام باال و 
صرفه جویی در استفاده 
فلز  این  ویژگی  مواد  از 
است و در صنعت حمل 

و نقل کاربرد دارد.
پشتیبانی  با  امیرکبیر  دانشگاه  محققان 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نانو  آلومینیمی  قطعات  ساخت  به  موفق 
شدند.  آزمایشگاهی  مقیاس  در  ساختار 
دستاورد مهم آن تولید مواد با استحکام 

سبک  کافی  اندازه  به  و  باال 
است. پس می تواند کاربردهای 
گسترده ای در صنایع گوناگون 

داشته باشد.
این  مجری  دهقانی  کامران 
این مواد  طرح پژوهشی گفت: 
در  می تواند  گسترده  طور  به 
صنایع حمل و نقل و هوافضا که 
عالوه بر بحث ایمنی، کاهش وزن نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد توجه 
دانش  این طرح  در  گیرد. همچنین  قرار 
فنی تولید مواد فوق ریزدانه و نانو ساختار 
و  یافت  توسعه  جدید  ترکیبی  روش  با 
آزمایشات  و  شده  تولید  محصول  نمونه 

الزم روی آن انجام شد. 

آلیاژی با خواص ویژه صنعت
 حمل و نقل ساخته شد
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معاون پارلمانی وزارت بهداشت تاکید کرد؛سالمت

بهداشت  وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای تحقق 

سیاست های کلی سالمت، تاکید کرد.
پارلمانی  معاونین  شورای  در  همتی،  کریم 
ارائه  دولتی، ضمن  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
وزارت  پارلمانی  معاونت  عملکرد  از  گزارشی 
وزارت  افزود:  گذشته،  سال  یک  در  بهداشت 
و  بزرگ  وزارتخانه های  از  یکی  بهداشت، 
پرچالش است و با توجه به وسعت و تنوع کار 
حوزه پارلمانی در وزارت بهداشت، ما نیز مانند 
معاونت های پارلمانی سایر دستگاه ها، درگیر کار 
هستیم. در واقع، معاونت حقوقی و امور مجلس 
وزارت بهداشت همانند سایر کارکنان در حوزه 
بهداشت و درمان که به صورت آنکال خدمت 

می کنند، عمل می کند.
پیچیدگی های  حوزه  این  در  کار  افزود:  وی 
همکاران  تالش  و  جدیت  با  که  دارد  زیادی 
با  را  چالش  کمترین  و  رفته  پیش  خوبی  به 

نمایندگان مجلس داشته ایم.
همتی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در معاونت 
سوی  از  تاکنون،  بهداشت  وزارت  پارلمانی 
اسالمی، ۶٧ سوال  نمایندگان مجلس شورای 
و  گرفته شده  که ۵٢ سوال پس  مطرح شده 
١۰ سوال در انتظار طرح در کمیسیون است. 
البته شخص وزیر با نمایندگان مجلس تعامل 
باعث می شود که  این موضوع  و  خوبی داشته 
امور مربوط به حوزه مجلس با روند مطلوب تری 

پیش رود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، 
با بیان اینکه بیشترین سواالت مطرح شده از 
سوی نمایندگان به مشکالت بهداشت و درمان 
از جمله تأمین دارو مربوط است، گفت: با توجه 
به تنگناهایی که به دنبال تحریم های ظالمانه از 
سوی کشورهای زورگو بر ایران تحمیل شده، 

با  اقالم  برخی  تأمین 
که  شد  مواجه  مشکل 
وزارت  در  همکارانمان 
درصدد  بهداشت 
تمهیدات  با  هستند 
در  ندهند  اجازه  ویژه، 
خدمت رسانی به مردم 

خللی ایجاد شود.
خاطرنشان  همتی 
کرد: در دوره مدیریت 
بهداشت  وزارت  جدید 
 ۶ تعداد  تاکنون، 
دستگاه ماموگرافی، ١٢ 
دستگاه سی تی اسکن 
و ٢۴ دستگاه ام آر آی 
نمایندگان  پیگیری  با 
کشور  کل  در  مجلس 
توسط وزارت بهداشت 
خریداری و نصب شده 

است.
اینکه  بر  تاکید  با  وی 
معاونین  و  مدیران 
با  بهداشت  وزارت 
مجلس  نمایندگان 

شورای اسالمی جلسات زیادی را برگزار کرده 
اند، گفت: این جلسات با وزیر بهداشت نیز به 
تاکنون،  و  است  انجام  حال  در  مستمر  طور 
نمایندگان مجلس ۴۰۵ جلسه با وزیر بهداشت 
برای  بهداشت  وزیر  همچنین،  اند.  داشته 
در  رسانی  وضعیت خدمت  بررسی  و  پیگیری 
حوزه بهداشت و درمان در کشور، تا پایان دی 

ماه ۹۸ تعداد ۳۹ سفر استانی داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، 
در خصوص اهم وظایف معاونت حقوقی و امور 

مقررات  و  تدوین ضوابط  کرد:  عنوان  مجلس، 
علیه  مطروحه  دعاوی  از  مؤثر  دفاع  کارآمد، 
بر  نظارت  امالک،  و  اموال  مدیریت  دستگاه، 
رویه  وحدت  ایجاد  قراردادها،  اجرای  و  انعقاد 
در عملکرد سازمانی دفاتر حقوقی دانشگاه ها و 
از جمله  به وزارت بهداشت،  مؤسسات وابسته 
وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس در حوزه 

حقوقی است.
در  شده  انجام  اقدامات  اهم  خصوص  در  وی 
جهت انجام تکالیف معاونت، بیان کرد: تشکیل 
به  حقوقی  شورای  و  مقررات  تنظیم  کارگروه 

با  وزارتخانه  کالن  تصمیمات  انطباق  منظور 
قوانین و مقررات و اسناد باالدستی در راستای 
صیانت از ضوابط ابالغی، دفاع مؤثر از دعاوی 
عالی  هیأت  تشکیل  دستگاه،  علیه  مطروحه 
تجدید نظر، وصول مطالبات صددرصدی، ایجاد 
وحدت رویه بین معاونت های تخصصی وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی از طریق 
جمله  از  دستورالعمل هایی  تصویب  و  تهیه 
دستورالعمل تشکیل کمیسیون عالی تعهدات، 
انجام  جهت  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 

تکالیف این معاونت است.

ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
امکانات  درصد   ۸۰ حدود  گفت: 
و  است  داخلی  مخابرات،  صنعت 

الزم  آمادگی 
از  استفاده  برای 
داخل  تولیدات 
درصد   ٢۰ در 
نیز  باقیمانده 

وجود دارد.
مجید  سید 
تاکید  با  صدری 
اقتصاد  اینکه  بر 
از  باید  ما 
به  خود  وابستگی 
نفت جدا شود و در بخش صادرات 
شویم،  ظاهر  قدرتمندتر  غیرنفتی 

تولید داخل جزو  از  گفت: حمایت 
قرار  مخابرات  شرکت  برنامه های 
نیز  گذشته  سال  دو  و طی  داشته 
انجام  خصوص  این  در  اقداماتی 

داده ایم.
کشور  نجات  راههای  از  یکی  وی 
و  داخلی  تولیدات  تقویت بخش  را 
عنوان  ایرانی  محصوالت  صادرات 
فروش  کاهش  با  افزود:  و  کرد 
به دلیل تحریم های یکجانبه،  نفت 
صادرات غیرنفتی یکی از اصلی ترین 
راه هایی است که می تواند مشکالت 

اقتصادی را حل کند.

۸۰ درصد امکانات صنعت مخابرات 
داخلی است

نوشتار

استفاده از ظرفیت های قانونی برای تحقق سیاست های کلی سالمت

وزارت  درمان  معاون 
به  ای  نامه  در  بهداشت، 
علوم  های  دانشگاه  روسای 
پزشکی کشور بر راه اندازی 
الکترونیک  حواله  سامانه 
و  خاص  بیماران  داروهای 

پیوند اعضا تاکید کرد.
بابایی  جان  قاسم  نامه  در   
وزارت  درمان  معاون 
رؤسای  به  بهداشت، خطاب 
پزشکی  علوم  دانشگاه های 
است:  آمده  کشور،  سراسر 
توزیع  اهمیت  به  عنایت  با 

به  ویژه  داروهای  مناسب 
مورد  داروهای  خصوص 
خاص  بیماران  در  مصرف 
جزو  که  اعضا  پیوند  و 
و  بوده  گران قیمت  داروهای 
ارزی  اعتبارات  اختصاص  با 
همراه  توجهی  قابل  ریالی  و 
است و نظر به ضرورت حصول 
اطمینان از دسترسی بیماران 
داروها  به  واقعی  نیازمند 
استفاده های  سو  کنترل  و 
احتمالی، پروژه صدور حواله 
ویژه  داروهای  الکترونیک 

کاغذی  حواله های  حذف  و 
درمان  معاونت  توسط 
در  دارو  تحویل  و  دانشگاه 
عرضه  داروخانه های  محل 
کننده منتخب در قالب یک 
چرخه کنترل شده طراحی و 
فاز آزمایشی )پایلوت( آن در 
شده  عملیاتی  تهران  استان 

است.
و  همکاری  با  می رود  انتظار 
درمان  معاونین  هماهنگی 
 / دانشگاه  دارو  و  غذا  و 
پزشکی  علوم  دانشکده های 
اقدامات  کشور،  سراسر 
عملیاتی  جهت  در  مقتضی 
شدن سامانه، حداکثر از اول 

اسفند ۹۸ به عمل آید.
این  از  پس  می گردد  متذکر 
کشور،  سراسر  در  تاریخ 
بر  صرفاً  دارویی  سهمیه 
ثبت  حواله های  آمار  اساس 
خواهد  داده  اختصاص  شده 

شد.

توزیع داروهای بیماران خاص با حواله 
الکترونیکی از اول اسفند ۹۸

نوشتار

از  استفاده  بر  ارتباطات  وزیر  معاون 
فناوری  سازمان  ای  توسعه  ظرفیت 
بخش  مشارکت  و  ایران  اطالعات 
شبکه  خدمات  توسعه  در  غیردولتی 

ملی اطالعات تاکید کرد.
ریزی  برنامه  معاون  موثقی   سیروس 
و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری 
تملک  عمومی  مجمع  در  اطالعات 
سازمان  ای  سرمایه  های  دارایی 
فناوری اطالعات، به استفاده از ظرفیت 
های توسعه ای این سازمان و مشارکت 

ملی  شبکه  خدمات  توسعه  در  غیردولتی  بخش 
اطالعات تاکید کرد.

وی افزود: با اجرای فرآیندهای ایجادی و ابزارهای 
و  کسب  اطالعات،  فناوری  سازمان  اختیار  در 
کارهای نوپا می توانند در تمام خدمات مبتنی بر 
شبکه ملی اطالعات، فعال تر شده و با صرف هزینه 
های کمتر، خدمات موثر و بهینه تری را به مردم 

ارائه کنند.
در این جلسه، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری 
اطالعات ایران و معاون وزیر ارتباطات نیز گزارشی 
محورهای  در  سازمان  این  وضعیت  و  عملکرد  از 

چهارگانه وظایف آن، ارائه کرد.
بر  تاکید  با  هوشمند«  »دولت  محور  به  وی 
الکترونیکی شدن سازمان ها، تبادل ملی اطالعات 
و طرح های کالن ملی اشاره کرد و در این گزارش 
تبادل  و  تولید  فضای  »امنیت  وضعیت  آخرین 
اطالعات« با رویکرد خدمات پیشگیرانه و خدمات 
واکنشی، »کسب و کارهای نوپا« با رویکرد آیین 
نوپا،  کارهای  و  کسب  برای  مربوطه  های  نامه 
صندوق پژوهش و نوآوری و سامانه ایران نوآفرین 
و »شبکه ملی اطالعات« را با رویکرد »ابر ایران« 
پایش  نظام  و  داده  مرکز  ظرفیت  از  استفاده  با   و 

شاخص های فناوری اطالعات تشریح کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد:

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در 
توسعه خدمات شبکه ملی اطالعات

تغذیه

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: 
بودجه  تقویت  آینده،  سال  های  اولویت  از  یکی 

گردشگری سالمت در کشور است.
 علی نوبخت، در نخستین نشست مشترک رؤسای 
بیمارستان های دارای مجوز گردشگری سالمت و 
مجوز  دارای  تسهیلگر  شرکت های  عامل  مدیران 
)ع(  جواد  امام  سالن  در  که  بهداشت  وزارت  از 
از  اظهار داشت: یکی  برگزار شد،  بهداشت  وزارت 

پزشکان  همت  به  که  سالمت  نظام  دستاوردهای 
ایرانی به دست آمد، رشد حوزه پزشکی و تشکیل 
و تقویت شبکه های بهداشتی و درمانی در کشور 

بوده است.
وی افزود: تعداد زیادی نیرو در حوزه های مختلف 
پزشکی توسط اساتید ایرانی در دوران بعد از انقالب 
اسالمی، تربیت شدند و ۵ هزار پزشک خارجی در 
دوران پیش و اوایل انقالب در کشور فعالیت داشتند 

و به هر پزشک خارجی حدود ١۰۰۰ دالر حقوق 
این  ایرانی جایگزین  و  بومی  نیروهای  و  می دادند 
پزشکان خارجی شدند.رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس، افزود: در کشور به تعداد کافی و 
مورد نیاز، پزشکان و متخصصان رشته های مختلف 
تربیت شده و در برخی از رشته ها، تربیت نیروی 
انسانی، اشباع شده است. برخی از پزشکان ایرانی 
اقدامات  اندازی  راه  برای  بهداشت  وزارت  توسط 

به  و  اعزام شدند  خارجی  کشورهای  به  تخصصی 
پیوند  جمله  از  مختلف  اعمال  و  بازگشتند  ایران 
اعضا را راه اندازی کردند.نوبخت یادآور شد: تقویت 
گردشگری سالمت در کشور نیازمند سازماندهی از 
سوی وزارت بهداشت بود که خوشبختانه در این 
زمینه، تفاهم نامه بسیار خوبی بین این وزارتخانه و 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

امضا شد تا این روند، سازماندهی شود.

تقویت گردشگری سالمت در بودجه سال آینده کشور
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