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بحرین: دادگاه رژیم آل خلیفه احکام اعدام، حبس 
ابد و سلب تابعیت برای بیست و سه شهروند بحرینی 
ب��ه اتهام حمله ب��ه نیروهای پلیس این کش��ور صادر 
کرد. »احمد الحم��ادی«، رئیس کمیته جرایم جنایی 
در بحرین، اعالم کرد، چهارمی��ن داگاه عالی جنایی، 
یکی از متهمان پرونده »تش��کیل گروه تروریستی« را 
ب��ه اعدام محکوم کرد که به بمب گذاری های منجر به 

قتل یک پلیس و یک غیرنظامی محکوم شده است.

عربستان: مسئوالن سعودی از حمله مسلحانه دو 
فرد ناش��ناس به یک موسسه آموزشی در جنوب غربی 
عربس��تان خبر دادند. دو فرد مس��لح ناشناس به یک 
موسس��ه آموزشی در اس��تان »تثلیت« واقع در جنوب 

غربی عربستان سعودی حمله کرده بودند.

قط�ر: وزارت دفاع قطر اعالم کرد که نیروی هوایی 
و دریایی این کشور در مانور نظامی مشترک با نیروهای 
ترکیه ای و آمریکایی شرکت کردند. وزارت دفاع قطر در 
حس��اب کاربری خود در توئیتر نوشت که طی رزمایش 
مشترک با نیروی هوایی آمریکا، عملیات ارسال تجهیزات 
ب��ا چتر با موفقیت انجام ش��د. وزارت دفاع قطر هدف از 
برگ��زاری ای��ن رزمایش و مانور نظام��ی را تالش دوحه 
برای »تقویت توانایی های هوایی نیروهای قطر و تقدیم 
کمک های انسانی از طریق هوا به کشورهایی که با بالیای 

طبیعی دست و پنجه نرم می کنند«، خوانده است.

مغرب: دولت مغرب اخبار منتشر شده درباره سفر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور را تکذیب 
کرد. »مصطفی الخلفی« سخنگوی رسمی دولت مغرب 
در یک کنفرانس خبری درباره سفر »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی به مغرب گفت: »به 

شایعات پاسخ نمی دهم.«

ذرهبین

خدا خواست »ترامپ« رئیس جمهور شود!
سخنگوی کاخ سفید در ادعایی عجیب، ریاست جمهوری ترامپ را از الطاف 

خداوند برشمرد. 
سارا سندرز در مصاحبه با »سی بی ان« مدعی شده است که ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ بر آمریکا، لطفی است که از جانب خداوند بر مردم این کشور ارزانی 
شده است! وی در این باره مدعی شد: فکر می کنم خدا از هر یک از ما می خواهد که 
نقش متفاوتی را ایفا کنیم و برای همین است که فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ 

هم خواست خدا بوده است و درست به همین دلیل وی در جایگاه فعلی است. 
س��ندرز در ادام��ه ادعاهای خود افزود: فکر می کنم ک��ه او کار بزرگی در حمایت از 
آنچه که برای مردم با ایمان مهم اس��ت، انجام داده اس��ت. وی در عین حال با توجه به 
اینکه دموکرات ها س��اخت دیوار مکزیک را ام��ری غیراخالقی تلقی می کنند؛ گفت: این 

ایده که حفاظت از مردم آمریکا را بی اخالقی تلقی کنیم، مسخره است.

سرخط 
دلیل تعیین بن سلمان به عنوان ولیعهد 

رئیس س��ابق دستگاه اطالعات عربستان در سخنانی تأکید کرد که انتصاب 
محمد بن س��لمان به عنوان ولیعهد عربستان به منظور ایجاد ۲۰ سال ثبات در 

این کشور صورت گرفته است.
بندر بن سلطان در گفت وگو با روزنامه اندیپندنت عربی اظهار کرد: غربی ها 
درک نادرس��تی از حکومت عربس��تان دارند و علیرغم اینکه این حکومت از ۳۰۰ 
س��ال گذشته وجود داشته اما آنها طوری درباره حکومت عربستان صحبت می کنند 

که انگار از سال ۱۹۳۲ آغاز شده است.
وی افزود: ملک سلمان بن عبدالعزیز تنها پادشاه سعودی است که با تمامی پادشاهان 
در گذشته معاشرت و همکاری کرد و پس از آن به ولیعهدی رسید و سپس پادشاه شد، 
به همین دلیل وی حافظه سیاسی و اداری قوی دارد و از ملک عبدالعزیز، )پادشاه سابق 

عربستان( دوراندیشی، صبر و کنجکاوی فکری و معرفتی را به ارث برده است.

چالش
دولت جدید لبنان معرفی شد

دولت جدید لبنان سرانجام پس از کش وقوس های طوالنی، به ریاست سعد 
الحریری تشکیل و معرفی شد. 

رئیس اطالع رس��انی شورای وزیران لبنان، اس��امی وزرای کابینه جدید این 
کش��ور به ریاست س��عد الحریری را اعالم کرد. فؤاد فلیفل، طی کنفرانس خبری 
اعالم کرد که شورای مذکور با استعفای »سعدالحریری«، نخست وزیر پیش برد امور 

موافقت کرده و او را دوباره به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه کرده است. 
ش��بکه المیادین لبنان نیز گزارش داد که »نبیه بری«، رئیس پارلمان این کش��ور نیز 
به جمع الحریری و عون جهت اعالم تکمیل تش��کیل کابینه لبنان پیوس��ته است. آناتولی 
همچنین نوش��ت که وزارت کش��ور و ارتباطات لبنان به جریان المستقبل به ریاست سعد 
الحریری رسیده است. سعد الحریری سوم خرداد از سوی میشل عون برای تشکیل کابینه به 

پارلمان لبنان معرفی شد و نمایندگان نیز با ۱۱۱ رأی از مجموع ۱۲۸ رأی توافق کردند.

غرب آسیا

مسئولیت های دولت جدید

قاسم  غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

س��رانجام پ��س از ۹ م��اه وقف��ه دولت جدی��د لبنان به 
نخست وزیری سعد حریری اعالم موجودیت کرد. حریری در 
حال��ی کابینه جدید را معرفی ک��رده که عمال لبنان در طول 
ای��ن ۹ ماه در بن بس��ت و س��کون بوده و ل��ذا مجموعه ای از 
چالش های داخلی و بیرونی پیش روی دولت خواهد بود. حال 

این س��وال مطرح می ش��ود که دولت لبنان با چه چالش ها و 
مولفه هایی مواجه خواهد بود؟

تش��کیل دولت به معنای این اس��ت که ساختار سیاسی 
لبنان به یک وفاق و همگرایی رس��یده لذا چارچوب سیاس��ی 
لبنان در مسیری مثبت قرار دارد لذا چالش های سیاسی فعال 
در این کشور متوقف شده است لذا رسیدن به چالش های دیگر 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. مهمترین مسئله برای لبنانی ها 

در ۹ ماه گذشته مطالبات اقتصادی و اجتماعی است. 
عدم وجود خدمات عمومی از س��وی دولت منجر ش��ده 
ت��ا مردم لبنان با چالش های بس��یاری مواجه ش��وند چنانکه 
بس��یاری از مناطق لبنان شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض 
به وضعیت اقتصادی و اجتماعی بوده است. در این میان یک 
اصل مهم مطرح است و آن توجه به عواملی است که تاکنون 
مانع از تش��کیل دولت ش��ده بود. تمام شواهد نشان می دهد 

که برخی کش��ورهای عربی به ویژه عربستان در کنار آمریکا، 
فرانس��ه و انگلیس تالش کرده اند تا لبنان را به مس��تعمره ای 
برای اهداف خود مبدل سازند چنانکه حتی سعودی اقدام به 
ربایش و بازداشت سعد حریری نخست وزیر لبنان کرده بود. 
یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت جدید آن است 
که در برابر این دخالت ها ایس��تادگی کرده و مانع از آن شود 
که کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای که مانع تشکیل دولت 

بوده اند بخواهند برای آینده این کشور تصمیم گیری کنند. 
نکته مهم دیگر در سیاس��ت خارجی دولت جدید لبنان 
مسئله مقابله با رژیم صهیونیستی است. در طی ماه های اخیر 
این رژیم از خال سیاس��ی در لبنان به��ره برده و ضمن نقض 
حریم لبنان به تش��دید بحران سازی علیه این کشور پرداخته 
اس��ت. همگرایی دولت با مقاومت و نیز پیگیری جهانی برای 
مقابل��ه با این رژیم از مطالب��ات مردمی از دولت جدید لبنان 

اس��ت. با توجه ب��ه اینکه رژیم صهیونیس��تی در ماه های آتی 
برگزارکنن��ده انتخابات زودهنگام اس��ت نتانیاهو تالش دارد 
با تش��دید فضای نظامی علیه منطق��ه از آن به عنوان مولفه 
پی��روزی در انتخابات بهره گیرد و لبنان یکی از پایه های این 

طراحی است. 
نکت��ه دیگر در باب سیاس��ت خارجی دولت جدید لبنان 
مس��ئله سوریه اس��ت. چگونگی حل بحران آوارگان سوری و 
نیز اقدام برای ارتباط با سوریه به عنوان کشوری که آینده اش 
ب��ا آینده لبنان گ��روه خورده از مولفه های مهم در سیاس��ت 
خارجی بیروت اس��ت. مطالبه مردم لبنان آن است که دولت 
در کنار س��وریه برای ح��ل بحران های امنیت��ی و اقتصادی 
گام بردارد و از تکرار سیاس��ت های ضد س��وری گذشته خود 
خ��ودداری کند. به هر تقدیر می توان گفت که دولت حریری 

با چالش های جدید داخلی و بیرونی مواجه است.

یادداشت

ادامه از صفحه اول
»فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا گف��ت در صورتی ک��ه تحوالت در 
ونزوئال به س��وی نتایج دموکراتیک نرود، اتحادیه 
اروپ��ا آماده توافق درباره تحریم های هدفمند علیه 
این کش��ور طی روزهای آینده است. وی افزود که 
اتحادیه اروپا توافق کرد که گروه تماس بین المللی 
درباره ونزوئال که شامل برخی کشورهای آمریکای 
التین اس��ت تشکیل ش��ود که این گروه به دنبال 
مداخله کردن نیس��ت بلکه تالش خواهد کرد که 
گفت وگو را میاد طرف ها به پیش ببرد و نخستین 

نشست آن نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.
همچنین پارلم��ان اروپا با تصویب قطعنامه ای 
»خوان گوایدو« رهبر مخالفان ونزوئال را رس��ما به 
عنوان رئیس جمهور این کش��ور معرفی کرد. دولت 
آمریکا و متحدانش هفته گذشته خوان گوایدو که 
بی توجه به نتایج انتخابات س��ال گذش��ته خود را 

»رئیس جمهور موقت« ونزوئال خوانده، به رسمیت 
ش��ناخته و از »نی��کالس م��ادورو« رئیس جمهور 
قانونی ونزوئال خواسته اند از قدرت کناره گیری کند. 
پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه به رسمیت شناختن 
رهبر مخالفان ونزوئال به عنوان رئیس جمهور رسمی 
این کشور را تصویب کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری 
»اس��پوتنیک«،  پارلمان اروپا قطعنامه به رس��میت 
شناختن »گوایدو« در مقام رئیس جمهوری ونزوئال 

را تصویب کرد.
پارلم��ان اروپ��ا با تصوی��ب ای��ن قطعنامه از 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا خواس��ته تا خوان 

گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت و مش��روع 
ونزوئال به رس��میت بشناسند. پیشتر پارلمان اروپا 
اعالم کرده ب��ود که در حال بررس��ی پیش نویس 
قطعنامه ای است که بنابر آن »خوان گوایدو« رهبر 
مخالفان ونزوئال را به عنوان رئیس جمهور مشروع 

موقت این کشور به رسمیت بشناسد.
پیش نویسی که اواخر وقت چهارشنبه به همین 
منظور در پایگاه اینترنتی این نهاد اروپایی منتش��ر 
شده بود، تأکید داشت: »پارلمان اروپا... آقای گوایدو 
را به عنوان رئیس جمهور موقت و قانونی جمهوری 
بولیواری ونزوئال و براساس قانون اساسی این کشور 

به رس��میت می شناس��د. همانطور که در بند ۲۳۳ 
آمده اس��ت و حمایت همه جانبه خود را از نقش��ه  
راه وی اعالم می کند.« در همین حال وزیر خارجه 
انگلی��س از اتحادیه اروپا خواس��ت تا رئیس جمهور 
ونزوئال را تحریم کند. »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیس امروز پنجش��نبه با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرد: » تحریم علیه آنهایی که به بهای فشار بر بقیه 
جمعیت که بس��یار فقیر هس��تند، خود را ثروتمند 

کرده اند از دید من می تواند اقدامی موثر باشد.«
دولت آمریکا و متحدانش هفته گذش��ته خوان 
گوایدو که بی توجه به نتایج انتخابات س��ال گذشته 

خ��ود را »رئیس جمهور موق��ت« ونزوئال خوانده، به 
رسمیت شناخته و از »نیکالس مادورو« رئیس جمهور 
قانونی ونزوئال خواسته اند از قدرت کناره گیری کند. 
رسانه های صهیونیستی از قصد رهبر مخالفان ونزوئال 
برای تعیین س��فیر در فلسطین اشغالی خبر دادند. 
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی »کان« 
اع��الم کرد این اقدام پس از آن صورت می گیرد که 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت 
ش��ناخت و حمایت خود را از اقدامات آمریکا در این 
کشور اعالم کرد. رئیس جمهور آمریکا در توئیتر گفت 
ب��ا رئیس مجمع ملی ونزوئال و رهبر مخالفان دولت 
این کشور تلفنی صحبت کرده است. سخنگوی کاخ 
کرملی��ن با اش��اره به اینکه موضع مس��کو در قبال 
تح��والت ونزوئال تغییر نکرده اس��ت تاکید کرد که 
»خوان گوایدو« را به عنوان رئیس جمهور این کشور 

به رسمیت نمی شناسد.

تقالی اتحادیه اروپا برای تشدید بحران در ونزوئال

دست مشترک اروپا و آمریکا بار دیگر رو شد
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132 هزار تن مركبات از باغات گيالن 
برداشت شد

ــاورزى گيالن با اشاره به  ــازمان جهاد كش رئيس س
اينكه تاكنون 132 هزار تن مركبات از باغات اين استان 
ــت شده است گفت: گيالن پنجمين توليد كننده  برداش

مركبات در كشور است.
مهندس درجانى با اشاره به برداشت مركبات از باغات 
استان گيالن اظهاركرد: تاكنون به همت باغداران گيالنى 
132 هزار تن انواع مركبات از باغات استان برداشت شده 
ــن ميزان از 85  ــت. مهندس درجانى با بيان اينكه اي اس
ــت شده است افزود:  درصد مركبات باغات گيالن برداش
ــت شده 145 ميليارد تومان است.  ارزش مركبات برداش
ــت مركبات تا اواخر فروردين ماه سال آينده ادامه  برداش
ــت. وى در ادامه با اشاره به اينكه پيش بينى  خواهد داش
مى شود با توجه به شرايط موجود 153 هزار تن مركبات 
از باغات استان گيالن برداشت شود گفت: با برداشت اين 
ميزان مركبات در مقايسه با سال گذشته شاهد افزايش 
10 درصدى برداشت ها خواهيم بود. رئيس سازمان جهاد 
كشاورزى گيالن با بيان اينكه اين استان داراى 11 هزار 
هكتار باغ مركبات و 28هزار باغدار است ادامه داد: گيالن 
در زمينه توليد مركبات در جايگاه پنجم كشور قرار دارد.

.
هفتمين دستگاه اكو كارديوگرافى براى 

مركز قلب استان قزوين خريدارى شد
يك دستگاه اكو كارديوگرافى به ارزشى بالغ بر هشت 
ميليارد و 500 ميليون ريال، توسط اداره تجهيزات پزشكى 
ــگاه علوم پزشكى قزوين، خريدارى و  معاونت درمان دانش

تحويل مركز آموزشى - درمانى بوعلى سينا شد. 
ــكى  مهندس رضا ربيعى، رييس اداره تجهيزات پزش
ــكى قزوين در همين  ــگاه علوم پزش معاونت درمان دانش
خصوص بيان كرد: اين دستگاه، هفتمين اكوكارديوگرافى 
ــى - درمانى بوعلى سينا و داراى تكنولوژى  مركز آموزش
ــات بيماران و  ــت كه به منظور افزايش خدم روز دنيا اس
ــاى قلبى، براى  ــخيص بيمارى ه مراجعين در زمينه تش
ــتان خريدارى شد.  اين مهندس تجهيزات  مركز قلب اس
ــكى در مورد اساس كار اين دستگاه گفت: اساس كار  پزش
اكوكارديوگرافى بر مبناى امواج صوتى فركانس باال است 
و امكان اتصال همزمان به چهار عدد پروب و پشتيبانى از 

پروب هاى مختلف تا فركانس چهار مگاهرتز را دارد.
ــان اظهار كرد كه در هنگام استفاده از دستگاه،   ايش
اين امواج به قلب هدايت شده و پژواك آن ها توسط گيرنده 
خاصى گرفته مى شود، سپس، نماى دقيقى از ديواره هاى 
ــرخرگ هاى بزرگ در اختيار  ــب، دريچه ها و ابتداى س قل

پزشك قرار مى دهد.
به گفته مهندس ربيعى، غيرتهاجمى بودن اين آزمون 
ــخيصى از امتيازهاى خاص آن به شمار مى رود، اما از  تش
سوى ديگر انجام دقيق آن، محتاج تجربه و خبرگى پزشك 

متخصصى است كه اقدام به انجام آن مى كند. 

اخبار
ــهد گفت: تحقق  ــهردار مش ش بودجه امسال شهردارى مشهد مـشـهـد
ــمار تا كنون 71 درصد بوده است با  به صورت روزش
ــراى تحقق بودجه  ــاه و نيم آينده ب ــن حال يك م اي
بسيار مهم است و احتماال تا پايان سال به باالى 90 

درصد برسد. 
ــيه چهل و نهمين  ــا كاليى در حاش  محمدرض
ــهد كه در تاالر شهر  ــه علنى شوراى شهر مش جلس
برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بودجه سال 
آينده شهردارى مشهد بسيار پرريسك و با پروژه هاى 
ــت. اين در حالى است  عمرانى متعدد بسته شده اس
ــالى پر  ــال آينده كه س ــهرهاى ديگر براى س كه ش
ــرد محافظه كارانه ــه را با رويك ــت بودج  از ركود اس

 تنظيم مى كنند.
وى ادامه داد: مهم ترين ويژگى اين بودجه براى 

ــى از فعاليت هاى عمرانى كوچك است  مردم، بخش
ــكل مى گيرد. مانند  ــاس خواست مردم ش كه بر اس
اصالح و شكستگى جداول، بهبود حمل زباله، بهبود 
ــفالت خيابان ها و ... . مهم ترين اثرى كه  وضعيت آس
مردم خواهند ديد نگاه مبتنى بر نياز آنان در خدمات 

عمرانى خواهد بود.
كاليى درباره تنديس بلوغ بودجه ريزى عملياتى 

ــت  ــهد آن را دريافت كرده اس ــهردارى مش ــه ش ك
ــان مى دهد  اظهار كرد: اين تنديس مهمى بود و نش
شهردارى هر ميزان در تحقق بودجه عملياتى تر باشد 
يعنى با فساد مقابله بيشترى داشته است، بهره ورى 
نيز افزايش داشته و فعاليت ها با برنامه ريزى بيشترى 

انجام شده است.
شهردار مشهد درباره اينكه تا كنون چه ميزان از 

بودجه 97 عملياتى شده است، تصريح كرد: يك ماه 
ــطح باال  و نيم مهمى را در پيش داريم و به تحقق س
ــال جارى بسيار اميدوارم. به طورى كه  در بودجه س
ــقف 71 درصد از تحقق بودجه  در حال حاضر به س
ــيده ايم و پيش بينى مى كنيم تا پايان  روزشمار رس
ــيم. اين عدد  ــال به عدد باالى 91 درصد نيز برس س
بسيار رويايى است زيرا در ديگر شهرهاى كشور تحقق 

بودجه 50 يا 60 درصد برنامه ريزى شده است.
ــال آينده اظهار  وى در رابطه با تحقق بودجه س
ــرد: پروژه هاى عمرانى به ويژه آنهايى كه گره هاى  ك
حمل و نقلى دارند، عقب افتاده است. به طور مثال اگر 
تقاطع غيرهمسطح در ميدان نمايشگاه ايجاد نشود، 
ــديدى مواجه خواهيم شد. ما بايد  با گره ترافيكى ش
ــك را بپذيريم كه چه پول داشته باشيم چه  اين ريس

نداشته باشيم اين پروژه ها را آغاز كنيم.

شهردار مشهد با بيان اينكه ديروز جلسه كميته 
فنى شوراى عالى معمارى و شهرسازى براى بررسى 
نقشه هاى اراضى پادگان و آبشار 2 برگزار شد، افزود: 
هم رئيس كميسيون معمارى شوراى شهر مشهد و 
ــازى شهردارى و مقامات ارتش در  هم معاون شهرس
اين جلسه حضور داشتند. كليات موضوع بسته شده 
ــده نقشه هاى  ــاوران طرح خواسته ش ــت. از مش اس
تدقيق شده داده شود. هفته آينده جلسه نهايى برگزار 
شود. آن چيزى كه محل اختالف اصلى ارتش بود در 

اين جلسه حل شد.
ــه ها كميته  ــد: بعد از تاييد نقش وى ياد آور ش
ــل و تحول اراضى  ــراى زمانبندى تحوي هماهنگى ب
ــت يك  ــت. در ابتدا قرار اس ــادگان قدم بعدى اس پ
ــت، به  پارك 20 هكتارى كه نزديك خيابان بهار اس

بهره بردارى برسد.

 روزشمار تحقق بودجه امسال
 71 درصد است 

وژه لوله گذاری مناطق مسکونی تازه   اتمام پر
احداث شده در واوان

ــارات جارى و  ــتفاده از اعتب ــا اس داخلى عمليات لوله گذارى و توسعه آبفاى تهران ب
شبكه آبرسانى در شهر واوان انجام و به اتمام رسيد . 

اين خبر را مدير امور آبفاى شهر واوان اعالم كرد و گفت:  
با عنايت به اتمام عمليات ساخت و بهره بردارى از چندين 
واحد تجارى و مسكونى و همچنين ساخت و سازهاى در 
ــهر كه منجر به توسعه  حال انجام در برخى مناطق اين ش
محدوده شهرى و متعاقبا لزوم تامين و توزيع آب آشاميدنى 
شهروندان محترم در اين مناطق را شامل ميگردد ، عليهذا 
ــتا و به منظور تامين و توزيع آب آشاميدنى  در همين راس
ــتركين محترم عمليات توسعه شبكه و  شهروندان و مش
 لوله گذارى در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام مى 
ــد.  پرويز عبدى ضمن تشريح مشخصات پروژه اجراء  باش
ــده و پايان يافته در اين خصوص ياد آور كرد : اين پروژه  ش
(عمليات توسعه شبكه و لوله گذارى در خيابان سى ان جى)  
ــال  ــط دى ماه س از محل اعتبارات جارى و داخلى و اواس
جارى از خط انتقال 250 ميلى مترى چدن داكتيل واوان به 
طول 700 متر و به منظور تامين وتوزيع آب آشاميدنى 104 
قطعه مسكونى و تجارى پيش بينى شده در خيابان سى ان 
جى اين شهر با استفاده از لوله هاى 160 و 110 ميلى مترى 
پلى اتيلن آغاز شده بود و اوايل بهمن ماه جارى نيز مطابق 
برنامه كال تكميل و در مرحله بهره بردارى قرار گرفت .  مدير 
امور آبفاى واوان خاطر نشان كرد : در حال حاضر عمليات 
ــاز تعداد 13 قطعه تجارى و مسكونى از 104  ساخت و س
قطعه ياد شده در اين خيابان انجام و به اتمام رسيده است و 
بنا به درخواست مالكان مربوطه انشعابات آب آشاميدنى اين 
واحدها نيز نصب و راه اندازى شده است . و انشعابات الباقى 
اين قطعات به محض تكميل و راه اندازى وصل خواهد شد 

دوره آموزشی دست اندرکاران گردشگری 
معلوالن در گرگان برگزار می شود

ــى آموزش دوره  ــزارى  برگ ــرح  ط  دست اندركاران گردشگرى معلوالن گـرگــان
ــگرى و بافت تاريخى  در چهاردهمين كميسيون گردش
شوراى اسالمى شهر گرگان بررسى و ضرورت حمايت از 

اجراى اين طرح توسط مديريت شهرى تاكيد شد.
ــاره به اينكه  اين جلسه با   حميدرضا آقامالئى با اش
ــت اندركاران گردشگرى  حضور مجرى طرح آموزش دس
ــتان و معاون  ــتى اس ــازمان بهزيس معلوالن، نماينده س
گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
ــم آوردن امكانات الزم  ــد، گفت: فراه ــتى برگزار ش دس
ــگرى شهرى براى افراد معلول و سالمند كه امكان  گردش
حضور كمترى در جامعه دارند، از جمله اهداف اجراى اين 
ــد.  نماينده استان گلستان در شوراى عالى  طرح مى باش
ــتان ها و رئيس كميسيون گردشگرى و بافت تاريخى  اس
ــهر گرگان افزود: گردشگرى معلوالن  شوراى اسالمى ش
ــفرهايى اطالق مى شود كه معلوالن و  ــالمندان به س و س
ــالمندان  با استفاده از امكانات و تجهيزات تخصصى و  س
همراهى افراد آشنا به مسائل و نحوه كمك به معلوالن، سفر 
مى كنند و معموال اين سفرها با اهداف تفريحى، گذراندن 
ــود.   ــب و كار انجام مى ش اوقات فراغت، آموزش و يا كس
سخنگو و عضو هيات رئيسه شوراى اسالمى شهر گرگان 
با اشاره به اينكه در اين راستا اولين دوره آموزش تخصصى 
الزامات اوقات فراغت و گردشگرى افراد داراى معلوليت و 
ــود؛ خاطر نشان كرد:   ــالمندان در گرگان برگزار مى ش س
ــور برنامه ريزى شده كه به شكل  اين دوره براى كل كش
ــتان، تهران و فارس به همت  ــه استان گلس پايلوت در س
سازمان بهزيستى و با همكارى انجمن فرهنگى و ورزشى و 

گردشگرى معلوالن پارس برگزار مى شود.

 جایزۀ مسئولیت ھای اجتماعی به 
فوالد مبارکه اصفھان اختصاص یافت

ــومين  ــركت فوالد مباركه در س ش ــئوليت اجتماعى اصـفـهـان ــزة مس دورة جاي
مديريت براى دومين بار، جايزه و تنديس مسئوليت هاى 

اجتماعى را به خود اختصاص داد.
 در اين مراسم كه همزمان با كنفرانس ملى فرهنگ 
ــازمانى با رويكرد حمايت از توليد ملى در بستر اقتصاد  س
مقاومتى در تاريخ دوم بهمن 1397 در تهران برگزار شد،  
منوچهر نيكفر معاون تكنولوژى فوالد مباركه به نمايندگى 

از  شركت فوالد مباركه اين تنديس را دريافت كرد.
ــق، داماد رئيس  ــيد مصطفى محق آيت اهللا دكتر س
هيئت امناى دانشگاه خاتم، در اين مراسم با اشاره به مفهوم 
ــئوليت هاى اجتماعى گفت: ابونصر فراهى،  فرهنگ و مس
ــاعر و اديب، در كتاب خود كلمة «ادب» در عربى را به  ش
واژة «فرهنگ» در فارسى ترجمه كرده است. او معتقد است 
فرهنگ يعنى آداب، در مقابل تمدن كه تجسم آداب است.
وى ادامه داد: فرهنگ مسئوليت هاى اجتماعى يعنى 
آنچه باعث مى شود احساس مسئوليت براى مديران كشور 
ــود.  طبق نظر كانت، اخالق اجتماعى  ما يك فرهنگ ش
بدان معناست كه فكر كنيد  اگر بقيه هم كارى را كه شما 
ــد انجام آن را داريد، به همين صورت انجام دهند، چه  قص
ــود؟ وى در تعريف مسئوليت افزود: مسئول كسى  مى ش
است كه آماده است به سؤاالت پاسخ دهد. مسئول يعنى 
كسى كه آماده است خوانده باشد و يك ملت در مقابل او 
ــد. مسئول كسى است كه آماده باشد پس از  خواهان باش
ــئوليت، تمام ملت از او بازخواست كنند. ما بايد  قبول مس
كارى كنيم تا اين امر در اين كشور تبديل به قاعده شود كه 
هركس سمتى قبول مى كند، آماده باشد به سؤاالت ملت 

ايران پاسخ بدهد.

 معاینات ادواری کلیه ھمکاران
 در حال انجام می باشد

ــالمت و  ــطح س ــا هدف ارتقاء س ب مراقبتهاى الزم ، آزمايشات ادوارى آبفاى تهران
ــركت ــه ش ــهرهاى تابع ــطح ش ــكاران در س ــه هم  كلي

 انجام مى گيرد. 
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
غربى استان تهران معاون مالى و پشتيبانى اين شركت با 
ــت : انجام معاينات دوره اى  اعالم خبر مذكور اظهار داش
شغلى يكى از الزامات نظام مراقبت و سالمت مشاغل مى 
باشد . كه براساس ماده 92 قانون كار بصورت حداقل سالى 
يك بار براى كليه شاغلين تحت پوشش با هر گونه قرارداد 
ــش قانون كار الزامى مى باشد عليهذا با  كارى تحت پوش
عنايت به تاكيدات جناب آقاى مهندس صدرائيه مدير عامل 
محترم شركت در اين خصوص و به منظور شناسائى انواع 
نارسايى و بيماريهاى احتمالى و همچنين آگاهى از وضعيت 
سالمت همكاران ، معاينات ادوارى ساليانه كليه همكاران 

نيز در اين شركت در حال انجام مى باشد  . 
 كاظم نصر آبادى معاون مالى و پشتيبانى شركت با 
ــركت ياد آور شد :  ــاره به انجام اين معاينات در اين ش اش
ــنل شركت با  اين معاينات طى دو دوره و براى كليه پرس
ــر نوع قرارداد كارى اعم از دائم ، مدت معين ، پيمانى و  ه
برون سپار با حضور پزشك متخصص و مجموعه پرسنل 
ــگاهى طرف قرار داد مطابق برنامه ابالغى در كليه  آزمايش
ــش صورت مى گيرد . كه دوره اول  ــهرهاى تحت پوش ش
ــرى و آزمايش هاى الزم جهت  آن در خصوص نمونه گي
مشخص شدن نتايج تست هاى آزمايشگاهى شامل تيروئيد 
، آنزيمهاى كبدى ، ترى گليسيريد، كلسترول ، قند خون 
و ساير اختالالت احتمالى داخلى انجام مى پذيرد و از اوايل 

بهمن ماه جارى آغاز شده است.

  

 


