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طرحدوفوریتیبرونرفتازمشکالتاقتصادیتهیهمیشود
سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت: این هیات به جمعی 
از نماین��دگان مجلس ماموریت داده تا ظرف یکی دو روز آینده طرح دوفوریتی 

برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور را تهیه کنند.
بهروز نعمتی افزود: در این جلس��ه مقرر شد تیم اقتصادی با حضور تعدادی از 

نماین��دگان مجلس از جمله محمدرضا پورابراهیمی، غالمرضا تاجگردن، حمیدرضا 
فوالدگر، احمد امیرآبادی، اس��داهلل عباسی، محمد حسن نژاد، محمدحسین حسین زاده 

بحرین��ی ، و جمعی از اعضای مرکز پژوهش های مجلس این موضوع را پیگیری کنند. وی 
ادامه داد: این تیم اقتصادی با مشارکت دولت ظرف یکی دو روز آینده طرح دوفوریتی برای 

برون رفت از مشکالت اقتصادی را تهیه و ارائه می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قرار است این طرح یکشنبه هفته آینده 

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بررسی شود.  ایرنا

پارلمان
الگوشدننیروهایمسلحبرایسایرینازمطالباترهبریاست

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا الگو شدن نیروهای مسلح برای سایرین 
را از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا برشمرد و گفت: همه باید کمک کنیم تا 

رویکرد انقالبی در ارتش تقویت شود.
سردار محمد شیرازی گفت: اشراف بر امور سازمان، پیگیری مجدانه اقدامات، 

توجه به انگیزه، عالقه و توانمندی نخبگان و جوانان متدین و انقالبی و بهره مندی 
از تجربیات ارزش��مند پیشکس��وتان می تواند س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش را در 

پیشبرد بهتر امور و اثربخشی فعالیت ها یاری رساند.
وی در ادام��ه رویک��رد جدی��د و فعالیت ه��ای اخیر صورت گرفته در س��طح ارتش 
جمهوری اسالمی ایران که با حضور امیر سرلشکر موسوی به عنوان فرمانده ای متدین و 
کارآمد، س��رعت بیشتری به خود گرفته است را حرکتی رو به جلو توصیف کرد و افزود: 

همه باید کمک کنیم تا این رویکرد انقالبی در ارتش تقویت شود.  میزان

امنیت و اقتدار
بانکمرکزیاطالعاتنمیدهدبهچهکسیارزدادهاست
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه دول��ت باید با تحرکات 
سیاس��ی و اقتصادی عالوه بر جلب اعتماد، قاطعانه با فس��اد برخورد و تخصیص 
ارز را شفاف کند، گفت: اولین اقدام فوری برای حل بحران های فعلی این است 

که رئیس کل بانک مرکزی را یک اقتصاددان َقَدر بگذارند.
احم��د توکلی با بیان اینکه اگر تدابی��ر مداخله جویانه دولت رجایی در زمان 

جنگ نبود دولت نمی توانست جنگ و جامعه هر دو را با هم اداره کند، ادامه داد: ما 
االن در جنگ بزرگتری درگیر هستیم که به مراتب آثار سخت تری هم دارد؛ رها کردن 

امور به بازار پر از تبانی،  انحصار و فساد کار عاقالنه ای نیست.
رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت افزود: می گویند بانک مرکزی به 
آنها اطالعات نمی دهد که به چه کسی ارز داده و به چه کسی نداده است. در حالی که 

در این پنهان کاری و غیرشفاف سازی مشکل حادتر می شود.  الف

دیدگاه

ایجادفساد
نتیجهعملنکردنبهمعارفاسالم

معارف م��ا، درس ما، قرآن ما، س��نت ما، احادیث 
ائمه ی اطهار)علیهم الّس��الم(، اینها همه، س��رمایه های 
ماست. اگر چنانچه به این سرمایه ها توجه کنیم، از آنها 
اس��تفاده کنیم، خودمان را از آنها محروم نکنیم، پیش 
میرویم؛ »ان احسنتم احسنتم ألنفسکم«؛ اگر به دست 
خودمان خود را محروم کردیم، »و ان اس��أتم فلها«. »و 
من اوفی بما عاهد علیه اهلل«؛ اگر چنانچه به آنچه با خدا 
معاهده کردیم، عمل کردیم، »فس��یؤتیه اجرا عظیما«؛ 
اگ��ر چنانچه ن��ه، آنچه را که با خ��دای متعال معاهده 
کردیم و قرارداد گذاشتیم، شکستیم، »فمن نکث فانّما 

ینکث علی نفسه«، علیه خودمان کار کرده ایم.
چند سال قبل از این - نمیدانم حاال ده سال است 
یا بیش��تر اس��ت - من توصیه های مؤکدی را راجع به 
مقابله ی با فس��اد اقتصادی به مس��ئولین کشور کردم؛ 
اس��تقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر 
این فس��اد بانکی اخیر - که حاال هم��ه ی روزنامه ها و 
همه ی دس��تگاه ها و همه ی ذهنه��ا را پر کرده - پیش 
نمی آم��د. وقت��ی عمل نمیکنی��م، دچار ای��ن حوادث 
میش��ویم. اگر با فس��اد مبارزه بش��ود، دیگر این چند 
ه��زار میلیارد - یا هرچه - سوءاس��تفاده ای که افرادی 
بیایند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمیکنیم، خب، 
پیش می آید؛ ذهن مردم را مش��غول میکند، دل مردم 
را مش��غول میکند، دل آدمها را میشکند. چقدر در این 
کش��ور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت میشود؟ 
چقدر آدمها امیدش��ان را از دست میدهند؟ این سزاوار 
است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان 
وقت که گفته ش��د فساد ریش��ه دار میشود، ریشه پیدا 
میکند، ش��اخ و ب��رگ پیدا میکند، هرچ��ه که بگذرد، 
کندنش مشکل میش��ود - اینها گفته شد، اینها تأکید 
ش��د، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه گذار پاکدامن و 
صادق را مأیوس میکند - اگر عمل میشد، مبتال به این 

مسائل نمیشدیم. حاال مبتال شدیم.
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مخاطب شمایید

لزومدولتالکترونیک
محمدج��واد آذری جهرمی نوش��ت: فس��ادها و 
رانت های کشور با راه اندازی #دولت_الکترونیکی 
قابل #شفاف_س��ازی اس��ت. طرح رجیس��تری بخش 
کوچک��ی از دول��ت الکترونیک��ی ب��ود. اکن��ون اکث��ر 
زیرس��اخت های دول��ت الکترونیک��ی آماده اس��ت. چرا 
دستگاه هایی که باید در برخورد با فساد پیش قدم باشند، 
در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی کنند؟

وزیر ارتباطات در توئیت دیگری نوشت: کودکان، 
ثمره زندگی ما هس��تند. همانگونه که برای زندگی در 
فضای واقع��ی تربیت می یابند، نیاز ب��ه آموزش برای 
بهره من��دی و مواجه��ه با فضای مج��ازی دارند. ۹ماه 
پیش طرح زیست بوم کودکان در فضای مجازی را آغاز 
کردیم و امروز در کمال مس��رت در دانش��گاه صنعتی 
شریف با کودکانی مواجه شدم که با فعالیت در یکی از 
زیر پروژه های زیست بوم کودکان با نام "برنامه نویسی 
به زبان مادری" برای برنامه نویسی، ساخت انیمیشن و 
نیز ساخت بازی توانمند شده اند. این عزیزان اکنون نه 
تنها صرفا مصرف کننده فضای مجازی  نیس��تند، بلکه 

به چرخه تولیدکنندگان محتوا پیوسته اند. 

مطالبهایاصالحطلبانه
محمدعل��ی ابطحی نوش��ت: بی دلیل س��وال 
نمایندگان از رئیس جمهور را تابو کرده اند. یکی 
از اصالح طلبانه ترین کارها،  پیش��تاز ش��دن نمایندگان 
اصالح طلب مجلس برای س��وال از رئیس جمهور است. 
این کار حمایت واقعی از روحانی است. قبل از دیگران 
حق اصالح طلبان است که منتخبشان را در این بحران 
اقتصادی پاس��خگو کنند و ایرادات��ش را تذکر دهند و 

نگذارند هاله تقدس به دور وی کشیده شود.
امیدوارم فراکس��یون امید بیش��ترین امضا را پای 
سوال از رئیس جمهور بگذارد تا در این بحران اقتصادی 
یا واقعا مردم دالیل مش��کالت فعلی را بفهمند یا دکتر 
روحانی مجبور ش��ود تغییراتی در کابینه و اطرافیانش 
و به خصوص در اس��تان ها به وج��ود آورد و نقص های 
آش��کار در انتصابات و تصمیمات و ع��دم پایبندی به 
بسیاری شعارهایش در دوران انتخابات را جبران کند.

طعنهترامپبهدموکراتها
دونال��د ترامپ رئیس جمهوری امریکا نوش��ت: 
ظاهر دموکرات ها اکنون ماکسین واترز است که 
همراه نانسی پلوسی تیم رهبری خوبی تشکیل داده اند. 
آنها باید همیشه کنار یکدیگر بمانند و دموکرات هایی را 
رهبری کنند ک��ه خواهان تداوم مرزه��ای باز و جرایم 
نامحدود در آینده هستند و می خواهند هیالری »کج و 

کوله« را رئیس جمهور کنند.

سیاست مجازی

((آگهى دعوت به مناقصه يك مرحله اى عمومى))

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان در نظر دارد تا نسبت به برگزارى مناقصه پروژه محوطه سازى مجموعه ورزشى شهيد صفرى شهرستان بانه و واگذارى 
به پيمانكار واجد شرايط مطابق قانون برگزارى مناقصات و عقد قرارداد بر مبناى فهارس بها سال 1397 اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هايى كه داراى حداقل رتبه 5 و 
باالتر در زمينه راه و باند در سامانه مناجات و ظرفيت آزاد كارى دعوت مى شود از تاريخ 97/4/7 نسبت به دريافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

نشانى www.setadiran.ir اقدام نمايند.
1- موضوع مناقصه: محوطه سازى مجموعه ورزشى شهيد صفرى شهرستان بانه

2- نام و نشانى كارفرما: گروه نظارت فنى بر اماكن ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان واقع در خيابان پاسداران مجموعه ورزشى استقالل
3- محل اجراى پروژه: مجموعه ورزشى شهيد صفرى

 4- مبلغ و نوع تضمين: دويست و چهل ميليون ريال و فقط ضمانت نامه بانكى معتبر (صادره توسط بانك ها و موسسات مالى داراى مجوز بانك مركزى) مورد قبول
 مى باشد.

5- محل و آخرين زمان جهت اخذ اسناد مناقصه: سايت ستاد ايران
6- زمان و محل تحويل فقط ضمانتنامه: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/4/23 دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان

7- زمان و محل پيشنهاد قيمت: پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران بايستى تا ساعت 19 روز 23 تيرماه ثبت گردد.
8- زمان و مكان بازگشايى پاكات پيشنهادات: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/4/23 دفتر مديريت اداره كل 

9- مدت زمان اجراى پروژه: 12 ماه شمسى
10- برآورد ريالى پروژه: بر اساس فهارس بها سال 97 و آخرين شاخص هاى ابالغى 4/628/461/722 ريال

11- پيمانكارانى كه داراى قرارداد با اين اداره كل با پيشرفت فيزيكى زير 95 درصد مى باشند حق شركت در اين مناقصه را ندارند.
12- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه بوده و اين اداره كل در قبول يا رد پيشنهادات مختار مى باشد.

((هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد))
شناسه آگهى:196650

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان
گروه نظارت فنى بر اماكن ورزشى استان 

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

آس��تانه س��الروز شهادت  در  ن ا ش��هید بهش��تی رهبر معظم میـــــز
انقالب به مس��ئوالن قوه قضاییه که به دیدارش��ان 
رفته بودند توصیه هایی داشتند که در آن به معرفی 
قضات خدمتگذار و متخلف اش��اره کردند. نکته ای 
که رئیس ق��وه قضاییه نی��ز در 5 بهمن ۹6 به آن 
اشاره داشتند و علی رغم اینکه گفته بودند »به همه 
افراد زیرمجموعه خود هش��دار بدهید که هیچگونه 
فسادی از سوی بنده و دستگاه های نظارتی تحمل 
نخواهد ش��د و در آینده طبق برنامه ای خاص،  آرای 
دادگاه عال��ی صالحی��ت قضات پ��س از تأیید در 
دادگاه عال��ی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه 
همراه با ن��ام و تصویر قضات متخلف در رس��انه ها 
منتشر خواهد شد.« اما تا به امروز هیچ نام و نشانی 

از متخلفان به مردم اعالم نشده است.
هر چند ک��ه رئیس قوه قضایی��ه در دیداری 
که با رهبری داش��تند اش��اره کردند که »در روند 
برخورد با فساد در درون دستگاه قضایی، در سال 
گذشته ۱6۷ نفر از قضات تعلیق یا سلب صالحیت 
شدند وهمچنین در ۴65 مورد نیز برخورد صورت 
گرفته اس��ت.« اما تاکنون نگفتند ک��ه چرا از نام 

بردن از متخلفان ممانعت شده است!

توصیهرهبریدرمعرفیقضاتمتخلف
رهب��ر معظ��م انق��الب فرمودن��د: »در قوه ی 
قضاییه باید قضات کوش��ا، صادق و قانع، به مردم 
معرفی ش��وند تا این س��بک کار ترویج ش��ود و از 
طرف دیگر باید اف��راد متخلف و خیانت کار اعم از 
قاضی و یا دیگر عوامل نیز به مردم معرفی ش��وند. 
ه��ر پرونده مهمی ک��ه در قوه قضایی��ه، به حکم 
عادالنه منجر می ش��ود، در واقع یک صدقه جاریه 
و یک عمل خیر اس��ت و باید به صورت صحیح به 
اطالع مردم برسد.« به نوعی با این توصیه بر جلب 
ک��ردن اعتماد مردم که در نهایت باعث رضایت از 
سیستم حکومت می ش��ود تاکید داشتند. و با این 
توصیه خواس��تند جلوی شایعاتی که اعتماد مردم 

را به دستگاه قضا کم می کند را بگیرند.

کارتبلیغی
رهبری در عی��ن حال که از زحمات نیروهای 
خدوم ق��وه قضاییه تقدیر کردند ای��ن نکته را نیز 
یادآور ش��دند ک��ه »کار تبلیغی مؤثر در دس��تگاه 
قضایی و مقابله با چنین عملیات رسانه ای سنگین، 

نیازمند یک تیم قوی رسانه ای و هنرمند است.«
ایشان با تأکید بر اینکه تبلیغات و کار رسانه ای 
باید به گونه ای باش��د که به دل مخاطب بنشیند و 
نه آنکه فقط به گوش وی رس��انده ش��ود، افزودند: 
»باید با ش��یوه های حرف��ه ای و هنری، و به صورت 
مستمر، طراحی های مختلف انجام گیرد و حقایق و 

واقعیات باورپذیر و محسوس به افکار عمومی ارائه 
شود. امروز در دنیا با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده 
تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطِل مطلق را حق جلوه 
می دهند اما متأسفانه بس��یاری از دستگاههای ما 
کارهای رسانه ای دقیق و هنرمندانه و موضوع جلب 

اعتماد عمومی را دست کم گرفته اند.«
بر همین اساس به قوه قضاییه بار دیگر تاکید 
کردند ک��ه اگر متخلفان و کاردرس��تان هر دو به 
مردم معرفی شوند پروپوگاندای رسانه ای نمی تواند 
از خالء موجود اس��تفاده کرده و با اعتماد مردم با 

پخش شایعات نادرست بازی کند.

چراشفافیت؟!
اما نکته مهمی ک��ه در این بیانات و توصیه ها 
وجود دارد این است که در ابتدای انقالب اسالمی 
تاکنون توصیه ش��ده اس��ت که مس��ئوالن باید با 
مردم ش��فاف باش��ند، در این بین ه��م بنیانگذار 
جمهوری اسالمی و هم مقام معظم رهبری بر این 
امر صحه گذاش��تند که جمهوری اسالمی چیزی 
مخف��ی از مردمی ک��ه بزرگترین پش��توانه آن را 

تشکیل می دهد ندارد.
شاید براساس همین است که بسیاری از مسئولین 

برای گرفتن رای در انتخابات به شفاف س��ازی تاکید 
کرده اند تا بتوانند اقبال مردمی برای اجرای شعاری 

که از مبانی جمهوری اسالمی است را کسب کنند.
ب��ر همی��ن اس��اس می ت��وان به س��ادگی از 
صحبت های��ی که م��رور ش��د نتیج��ه گرفت که 
ش��فافیت با مردم، در ه��ر زمینه ای نه تنها اعتماد 
آنها را ب��ه نظام کم نمی کند بلکه باعث می ش��ود 
که مردم خود را محرم دانس��ته و عالقه بیش��تری 
به مس��ئوالن و نظام پیدا کنند و خود را جدای از 

مسئوالن و حکومت تصور نکنند.

نفعمعرفیمتخلفان
اما در مورد معرفی قضات متخلف و البته قضات 
خ��دوم به مردم، اینطور می توان بیان کرد که صرف 
برخرود با متخلفان و تش��ویق ب��دون اعالم عمومی 
زحمت کش��ان نمی  تواند این انگی��زه را تقویت کند 
که افراد خدوم بیش��تری در دس��تگاه فعالیت کرده 
و افراد متخلف کمتر شوند چراکه ترس از آبروریزی 
و رس��وایی بی شک بیشتر می تواند جنبه بازدارنگی 
ج��رم را بیش��تر کند. تصور کنید ک��ه قاضی ای که 
سال هاست مردم او را می شناسند و در تصور خود او 
را فردی خشن و بداخالق می دانند به عنوان فردی 

کاردس��ت بدون یک تخلف معرفی ش��ود، این نگاه 
چقدر می تواند تصور دقیقی از دقت و جدیت او را به 
نمایش گذاشته و دیگر همکاران را نیز در استان های 
مختل��ف به تالش و جهد برای بهبود و بهتر ش��دن 
وادارد؟! ی��ا برعکس تصور کنید فردی در درون قوه 
قضاییه با ظاهری موجه سال ها به فریب افکار عمومی 
پردازد و تخلف کند، اگر او به مردم معرفی شود قطعا 
در مواجه با چنین شخصی احتیاط بیشتری صورت 
می گیرد و در ص��ورت دیدن تخلفات از او، مردم به 
کل سیستم بدبین نمی شوند چون مطمئن هستند 
ک��ه خود قوه این تخلفات را منظور و اعالم می کند، 
در عی��ن حال این اعالم عمومی باعث می ش��ود که 
افراد در اقداماتشان رعایت بیشتری کرده و تخلفات 

رفته رفته کاهش خواهد یافت. 

اعتمادسازی
در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که عمل 
به وعده  ای که رئیس دس��تگاه قضا خودش نیاز آن 
را حس ک��رده و رهبر آن را توصیه می کنند به جز 
اعتمادس��ازی و احترام به مردم باعث می ش��ود که 
رضایت ملت از مسئوالنشان بیشتر شود، امیدواریم 
که با این نکات و توصیه رهبر در ماه های آتی شاهد 
باش��یم که اولین گروه از افراد خدوم و زحمت کش 
بیش از تصور، در کنار معدود متخلفان احتمالیشان 
اعالم شده و قوه قضاییه به مردم نزدیک تر شود تا از 
فاصله ای که وجود دارد دشمن برای شایعه پراکنی و 
تزریق فکر مسموم به جامعه در جهت بی اعتمادی 

به دستگاه  قضا استفاده نکند. 

قضات متخلف را به مردم معرفی کنید؛

تحقق وعده برای اعتمادسازی

رئیس جمهور تصمیم دولت درخصوص  ممنوعی��ت ورود برخ��ی از کااله��ا به خیابان پاستور
کش��ور با هدف حمای��ت از کاالی ایرانی را فرصت بس��یار 
بزرگ��ی ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی در جهت توس��عه و 

تقویت تولیدات داخل دانست.
حجت االس��الم حسن روحانی در جلس��ه هیات دولت 
همچنین وزارت صنعت، مع��دن و تجارت را موظف کرد با 
ساماندهی تولیدکنندگان داخلی، از مناسب بودن کیفیت و 
قیمت کاالهای داخل و در دسترس بودن آن مراقبت نموده 
و با معرفی فهرس��ت این کاالها، به گسترش بازار داخلی و 

ظرفیت صادرات و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند.

تعیینالگویمصرفبرقخانگیدرماههایگرمسال
هیأت وزیران با هدف جلوگیری از رشد بی رویه مصارف 
اوج ب��ار ب��رق در ایام گرم س��ال و با هدف کاه��ش نیاز به 
س��رمایه گذاری در توس��عه و ایجاد ظرفیت تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق، همزمان با توصیه به مردم در صرفه جویی 
در مصارف بخش خانگی، نس��بت ب��ه تعیین الگوی مصرف 
برق خانگی در ایام یاد شده و نیز نحوه محاسبه تعرفه برق 

ساعات اوج بار دستگاه های اجرایی تصمیم گیری کرد.
تعرفه برق س��اعات اوج بار دستگاه های اجرایی در بازه 
زمانی اول خرداد تا پایان شهریورماه هر سال با ضریب )۲/۱( 

نسبت به تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دریافت می شود.

اختصاصاعتباروتسهیالتبانکیبهآسیبدیدگان
زلزلهدرسهاستانکشور

هیأت دولت با اختصاص اعتبار وتس��هیالت بانکی برای 
جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان زلزله در استان های 

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان موافقت کرد.

به موجب این تصمی��م، مبلغ ۹۷5 میلیارد ریال اعتبار 
در قالب تس��هیالت کم به��ره از محل منابع قرض الحس��نه 
بانک های کش��ور، به منظور پرداخت به آسیب دیدگان زلزله 

سال گذشته استان کرمانشاه اختصاص یافت.
دولت همچنین به منظور جبران خس��ارت و بازسازی 
واحده��ای مس��کونی خس��ارت دیده ناش��ی از زلزل��ه در 
شهرس��تان های اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د مبلغ ۳۷5 
میلی��ارد و ۱5۰ میلیون ریال اعتب��ار اختصاص داد. هیأت 
وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد 
و ۲۷۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت در مناطق 

روستایی و شهری در کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.
با تصوی��ب دولت، مبلغ ۱۲۹ میلی��ارد و ۸۸5 میلیون 
ری��ال اعتبار برای جبران خس��ارات و بازس��ازی واحدهای 
مس��کونی خسارت دیده ناش��ی از زلزله س��ال گذشته در 
اس��تان کردس��تان اختصاص یافت که ش��امل کمک های 
بالعوض برای بازسازی ۲۲۸ واحد مسکونی شهری و ۷۲۱ 

واحد مسکونی روستایی می شود.
هیأت وزیران همچنین مصوب کرد مبلغ 5۹5 میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت در مناطق 
روس��تایی و شهری اس��تان کردس��تان به منظور بازسازی 

واحدهای مسکونی اختصاص یابد.

آییننامهاجراییایجادسامانههایدفعبهداشتی
پسماندهایروستاییبهتصویبرسید

هی��أت وزی��ران با ه��دف کاهش اثرات مخرب زیس��ت 
محیطی دفع غیر بهداشتی پسماندها و نیز کاهش اثرات سوء 
ناش��ی از تعدد مکان های دفع آنها، آیین نامه اجرایی مربوط 
به ایجاد س��امانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی را به 

تصویب رساند.   پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی مطرح کرد
ممنوعیت ورود برخی کاالها فرصت بزرگی برای تولیدکنندگان

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم  کل قوا گفت: همه باید تالش کنیم تا نظـــــرگاه
با هماهنگی و کمک به دولت در حل مش��کالت و معضالت 
اقتصادی، نقش��ه های دشمن در عرصه های جنگ اقتصادی 

و عملیات روانی را خنثی کنیم.
سرلش��کر یحیی رحیم صفوی در نشس��ت نمایندگان 
بهداری رزمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به همت 
موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد، با 
نکوه��ش تالش تفرقه افکنانه برخی از رس��انه ها در انعکاس 
ناق��ص و وارونه س��خنان وی، اقدام برخی از رس��انه ها در 
تضعیف دولت در ش��رایط حساس کنونی را بر خالف منافع 
ملی دانس��ت و گفت: هم اکنون که مثلث ش��یطانی آمریکا، 
رژیم صهیونیس��تی و آل س��عود بدنبال تضعیف اقتدار نظام 
جمهوری اس��المی ایران و ایجاد نارضایتی و القای ناامیدی 
در مردم اس��ت و با تدابیر مقام معظم رهبری سران قوا در 
جلسات مشترک برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
ملت ایران متحد و به می��دان آمده اند برای همه ما وظیفه 
اس��ت، تالش کنیم تا با هماهنگ��ی و هم افزایی و کمک به 
دول��ت محت��رم و قوای دیگر در حل مش��کالت و معضالت 
اقتصادی، نقش��ه های دشمن در عرصه های جنگ اقتصادی 
و عملی��ات روانی را خنثی کنی��م و اجازه ندهیم بدخواهان 
ایران اس��المی، مکنونات درونی و ش��یطانی خود را با نقل 

ناقص، جهت دار و موذیانه به افکار عمومی القاء کنند.
وی اف��زود: ب��ه فضل اله��ی و همت همه دس��تگاه ها و 
همچنین مردم ش��ریف و فهیم در کمک و همراهی با دولت، 
با موفقیت و سربلندی از شرایط تحمیلی و مورد نظر دشمن 

عبور خواهیم کرد.
صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل مسائل 
منطقه غرب آسیا،  گفت: در منطقه غرب آسیا موقعیت های 

ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچر و ژئواستراتژیکی و عدم 
ثبات سیاس��ی برخی دولت ها بر یکدیگر منطبق شده است و 
به ندرت در هیچ کجای دنیا چنین منطقه ای با مش��خصات 

فوق می توان پیدا کرد.
وی اف��زود: این منطق��ه در مرحله رقاب��ت قدرت های 
بزرگ دنیا )آمریکا، فدراسیون روسیه، هند، چین و اروپا( و 
قدرت های منطقه ای اس��ت و در حقیقت این منطقه هم در 
مرحله گ��ذار ژئوپلیتیکی Geopolitical transition و 
 Geopolitical change هم در حال تحول ژئوپلیتیکی
به س��ر می برد و انقالب اس��المی و جمهوری اسالمی ایران 

وزن برتر ژئوپلیتیکی این منطقه است.
صف��وی در تبیی��ن اهمی��ت منطقه غرب آس��یا گفت: 
این منطقه حدود واس��ط س��ه قاره اروپا به آسیا و آفریقا به 
آسیاس��ت و به ش��دت تحت تأثیر سیاس��ت های اقتصادی، 
امنیتی و فرهنگی قدرت های بزرگ است و امروزه جهان در 
ش��رایط ناپایداری راهبردی و رقابت قدرت های بزرگ برای 
استقرار نظم ژئوپلیتیکی مورد نظر خود در مقیاس منطقه ای 
و جهانی هس��تند و بروز تغییر و دگرگونی در الگوها، نظم ها 
و ساختار ژئوپلیتیکی قدیم در منطقه غرب آسیا با فروپاشی 
نظام های سیاس��ی عراق و افغانس��تان دچار ع��دم تعادل و 

تحول در مناسبات قدرت و سیاست شده است.
وی با اش��اره به اهداف آمری��کا در ایجاد و تداوم بحران 
س��وریه گفت: آمریکایی ها در موضوع بحران سوریه بدنبال 
تامین امنیت و آینده رژیم صهیونیستی در میان و بلند مدت 
از ناحیه ش��مال )س��وریه و لبنان( هستند و اهداف سیاسی 
آنه��ا بر مبنای مدیریت حاکمیت های همس��و ب��ا آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است که تامین کننده منافع کالن آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی در ژئوپلیتیک و ژئواس��تراتژی منطقه 

عربی می باشد، استوار است.  مهر

سرلشکر صفوی:
وظیفه همه ما کمک به دولت برای حل مشکالت اقتصادی است


