خدا خواست «ترامپ» رئیسجمهور شود!

سرخط

دولت جدید لبنان معرفی شد

سخنگوی کاخ سفید در ادعایی عجیب ،ریاست جمهوری ترامپ را از الطاف
خداوند برشمرد.
سارا سندرز در مصاحبه با «سیبیان» 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 اینباره مدعی شد :فکر میکنم خدا از هر یک از ما میخواهد که
نقش متفاوتی را ایفا کنیم و برای همین است که فکر میکنم 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 میکنم 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 دموکراتها س��اخت دیوار مکزیک را ام��ری غیراخالقی تلقی میکنند؛ گفت :این
ایده که حفاظت از مردم آمریکا را بیاخالقی تلقی کنیم ،مسخره است.
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دلیل تعیین بنسلمان به عنوان ولیعهد

رئیس س��ابق دستگاه اطالعات عربستان در سخنانی تأکید کرد که انتصاب
محمد بنس��لمان به عنوان ولیعهد عربستان به منظور ایجاد  ۲۰سال ثبات در
این کشور صورت گرفته است.
بندر بنسلطان در گفتوگو با روزنامه اندیپندنت عربی اظهار کرد :غربیها
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 میکنند
که انگار از سال  ۱۹۳۲آغاز شده است.
وی افزود :ملک سلمان بنعبدالعزیز 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.

دولت جدید لبنان سرانجام پس از کشوقوسهای طوالنی ،به ریاست سعد
الحریری تشکیل و معرفی شد.
رئیس اطالعرس��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» ،نخستوزیر پیشبرد امور
موافقت کرده و او را دوباره به عنوان نخستوزیر 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  ۱۱۱رأی از مجموع  ۱۲۸رأی توافق کردند.

فرادیـد
ذرهبین

بحرین :دادگاه رژیم آلخلیفه 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 بمبگذاریهای 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
ترکیهای 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 تواناییهای هوایی نیروهای قطر و تقدیم
کمکهای انسانی از طریق هوا به کشورهایی که با بالیای
طبیعی دست و پنجه نرم میکنند» ،خوانده است.
مغرب :دولت مغرب اخبار منتشر شده درباره سفر
نخستوزیر رژیم صهیونیستی به این کشور را تکذیب
کرد« .مصطفی الخلفی» سخنگوی رسمی دولت مغرب
در یک کنفرانس خبری درباره سفر «بنیامین نتانیاهو»
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی به مغرب گفت« :به
شایعات پاسخ نمیدهم».
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یادداشت

مسئولیتهای دولت جدید

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

س��رانجام پ��س از  9م��اه وقف��ه دولت جدی��د لبنان به
نخستوزیری سعد حریری اعالم موجودیت کرد .حریری در
حال��ی کابینه جدید را معرفی ک��رده که عمال لبنان در طول
ای��ن  9ماه در بنبس��ت و س��کون بوده و ل��ذا مجموعهای از
چالشهای داخلی و بیرونی پیشروی دولت خواهد بود .حال
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 تحریمهای هدفمند علیه
این کش��ور طی روزهای آینده است .وی افزود که
اتحادیه اروپا توافق کرد که گروه تماس بینالمللی
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
گفتوگو را میاد طرفها به پیش ببرد و نخستین
نشست آن نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.
همچنین پارلم��ان اروپا با تصویب قطعنامهای
«خوان گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئال را رس��ما به
عنوان رئیسجمهور این کش��ور معرفی کرد .دولت
آمریکا و متحدانش هفته گذشته خوان گوایدو که
بیتوجه به نتایج انتخابات س��ال گذش��ته خود را

این س��وال مطرح میش��ود که دولت لبنان با چه چالشها و
مولفههایی 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 چالشهای سیاسی فعال
در این کشور متوقف شده است لذا رسیدن به چالشهای دیگر
میتواند مورد توجه قرار گیرد .مهمترین مسئله برای لبنانیها
در  9ماه گذشته مطالبات اقتصادی و اجتماعی است.
عدم وجود خدمات عمومی از س��وی دولت منجر ش��ده
ت��ا مردم لبنان با چالشهای 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 میدهد

که برخی کش��ورهای عربی به ویژه عربستان در کنار آمریکا،
فرانس��ه و انگلیس تالش کردهاند تا لبنان را به مس��تعمرهای
برای اهداف خود مبدل سازند چنانکه حتی سعودی اقدام به
ربایش و بازداشت سعد حریری نخستوزیر لبنان کرده بود.
یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت جدید آن است
که در برابر این دخالتها ایس��تادگی کرده و مانع از آن شود
که کشورهای منطقهای و فرامنطقهای که مانع تشکیل دولت
بودهاند بخواهند برای آینده این کشور تصمیمگیری کنند.
نکته مهم دیگر در سیاس��ت خارجی دولت جدید لبنان
مسئله مقابله با رژیم صهیونیستی است .در طی ماههای اخیر
این رژیم از خال سیاس��ی در لبنان به��ره برده و ضمن نقض
حریم لبنان به تش��دید بحرانسازی 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

 132ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﮔﻴﻼﻥ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  132ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﮔﻴﻼﻥ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﺭﺟﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻴﻼﻧﻰ
 132ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﺭﺟﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ 85
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺷﺪﻩ  145ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ  153ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺍﺯ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
 10ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ .ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ  11ﻫﺰﺍﺭ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻍ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭ 28ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﮔﻴﻼﻥ
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  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻭ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ  -ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺿﺎ ﺭﺑﻴﻌﻰ ،ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺍﻛﻮﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ  -ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫــﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ،ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ :ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ
ﺍﻛﻮﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺻﻮﺗﻰ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﭘﺮﻭﺏ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ
ﭘﺮﻭﺏﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ،
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﮋﻭﺍﻙ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﺧﺎﺻﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺳﭙﺲ ،ﻧﻤﺎﻯ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻯ
ﻗﻠــﺐ ،ﺩﺭﻳﭽﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺮﺧﺮگﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺑﻴﻌﻰ ،ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺗﺸــﺨﻴﺼﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻥ ،ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﻰ ﭘﺰﺷﻚ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

اس��ت .با توجه ب��ه اینکه رژیم صهیونیس��تی در ماههای 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 پایههای 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 آیندهاش
ب��ا آینده لبنان گ��روه خورده از مولفههای مهم در سیاس��ت
خارجی بیروت اس��ت .مطالبه مردم لبنان آن است که دولت
در کنار س��وریه برای ح��ل بحرانهای امنیت��ی و اقتصادی
گام بردارد و از تکرار سیاس��تهای ضد س��وری گذشته خود
خ��ودداری کند .به هر تقدیر میتوان گفت که دولت حریری
با چالشهای جدید داخلی و بیرونی مواجه است.

تقالی اتحادیه اروپا برای تشدید بحران در ونزوئال

دست مشترک اروپا و آمریکا بار دیگر رو شد

«رئیسجمهور موقت» ونزوئال خوانده ،به رسمیت
ش��ناخته و از «نی��کالس م��ادورو» رئیسجمهور
قانونی ونزوئال خواستهاند از قدرت کنارهگیری کند.
پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه به رسمیت شناختن
رهبر مخالفان ونزوئال به عنوان رئیسجمهور رسمی
این کشور را تصویب کرد .بنا بر گزارش خبرگزاری
«اس��پوتنیک» ،پارلمان اروپا قطعنامه بهرس��میت
شناختن «گوایدو» در مقام رئیسجمهوری 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 رئیسجمهور موقت و مش��روع
ونزوئال به رس��میت بشناسند .پیشتر پارلمان اروپا
اعالم کرده ب��ود که در حال بررس��ی پیشنویس
قطعنامهای است که بنابر آن «خوان گوایدو» رهبر
مخالفان ونزوئال را به عنوان رئیسجمهور 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 رئیسجمهور موقت و قانونی جمهوری
بولیواری ونزوئال و براساس قانون اساسی این کشور

ﺷﮫﺮﺳﺘﺎننھﺎ
ها
شهرستا
ﺍﺧﺒﺎﺭ

چالش

به رس��میت میشناس��د .همانطور که در بند 233
آمده اس��ت و حمایت همه جانبه خود را از نقش�� ه
راه وی اعالم میکند ».در همین حال وزیر خارجه
انگلی��س از اتحادیه اروپا خواس��ت تا رئیسجمهور
ونزوئال را تحریم کند« .جرمی هانت» وزیر خارجه
انگلیس امروز پنجش��نبه با انتش��ار بیانیهای اعالم
کرد « :تحریم علیه آنهایی که به بهای فشار بر بقیه
جمعیت که بس��یار فقیر هس��تند ،خود را ثروتمند
کردهاند از دید من میتواند اقدامی موثر باشد».
دولت آمریکا و متحدانش هفته گذش��ته خوان
گوایدو که بیتوجه به نتایج انتخابات س��ال گذشته

خ��ود را «رئیسجمهور موق��ت» ونزوئال خوانده ،به
رسمیت شناخته و از «نیکالس مادورو» رئیسجمهور
قانونی ونزوئال خواستهاند از قدرت کنارهگیری کند.
رسانههای صهیونیستی از قصد رهبر مخالفان ونزوئال
برای تعیین س��فیر در فلسطین اشغالی خبر دادند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی «کان»
اع�لام کرد این اقدام پس از آن صورت میگیرد که
«بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم صهیونیستی
گوایدو را به عنوان رئیسجمهور ونزوئال به رسمیت
ش��ناخت و حمایت خود را از اقدامات آمریکا در این
کشور اعالم کرد .رئیسجمهور 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 رئیسجمهور این کشور
به رسمیت نمیشناسد.
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ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﺸــﻬﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻘﻖ
ﻣـﺸـﻬـﺪ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺷــﻤﺎﺭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ  71ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﺍﻳــﻦ ﺣﺎﻝ ﻳﻚ ﻣــﺎﻩ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻯ 90
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻛﻼﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻤﻴﻦ
ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﻠﻨﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﺳــﺎﻟﻰ ﭘﺮ
ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜــﺮﺩ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺍﻯ

ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ
 71ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ،ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺷــﻜﻞ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻭ  . ...ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮﻯ ﻛﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻛﻼﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ

اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺎزه
اﺣﺪاث ﺷﺪه در واوان

ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ
ﺁﺑﻔﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ .
ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻭﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ  ،ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻋﺒﺪﻯ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺟﺮﺍء
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻛﺮﺩ  :ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻰ ﺍﻥ ﺟﻰ(
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺍﻭﺍﺳــﻂ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  250ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮﻯ ﭼﺪﻥ ﺩﺍﻛﺘﻴﻞ ﻭﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ
ﻃﻮﻝ 700ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ104
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻰ ﺍﻥ
ﺟﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ  160ﻭ  110ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮﻯ
ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻭﺍﻭﺍﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ  :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ  13ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺍﺯ 104
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

ﻛــﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺸــﻬﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ
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

دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻃــﺮﺡ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ
ﮔـﺮﮔــﺎﻥ
ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ
ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﻣﻼﺋﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺳــﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺩﺳــﺘﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ
ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ
ﻭ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻭ
ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ
ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ،ﺳﻔﺮ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ،ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.
ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻭ
ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ؛ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﺩﺭ ﺳــﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻮﺩﺟﻪ  97ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻬﻤﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ
ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳــﻘﻒ  71ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ ﺑﺎﻻﻯ  91ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳــﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﻳﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﻮﺩﺟﻪ  50ﻳﺎ  60ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛــﺮﺩ :ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻩ ﻫﺎﻯ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﻮﺩ،
ﺑﺎ ﮔﺮﻩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺷــﺪﻳﺪﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴــﻚ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﻪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺟﺎﯾﺰۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﮫﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ

ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﻮﻣﻴﻦ
ﺍﺻـﻔـﻬـﺎﻥ
ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺎﻳــﺰﺓ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ،ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻡ ﺑﻬﻤﻦ  1397ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻴﻜﻔﺮ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ.
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺩﻛﺘﺮ ﺳــﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻘــﻖ ،ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖﺍﻣﻨﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﺗﻢ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺮﺍﻫﻰ،
ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺍﺩﻳﺐ ،ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻛﻠﻤﺔ »ﺍﺩﺏ« ﺩﺭ ﻋﺮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﺍژﺓ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﺩﺍﺏ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻥ ﻛﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻳﻌﻨﻰ
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﺎ ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷــﻮﺩ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﺼــﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ؟ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﺴﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻳﻌﻨﻰ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻫﺮﻛﺲ ﺳﻤﺘﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻠﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻓﻨﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺁﺑﺸﺎﺭ  2ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ
ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﻮﺩ .ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸــﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻯ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﭘــﺎﺩﮔﺎﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻳﻚ
ﭘﺎﺭﻙ  20ﻫﻜﺘﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ادواری ﮐﻠﯿﻪ ھﻤﮑﺎران
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑــﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳــﻄﺢ ﺳــﻼﻣﺖ ﻭ
ﺁﺑﻔﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻯ ﻻﺯﻡ  ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﺩﻭﺍﺭﻯ
ﻛﻠﻴــﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺟﻨﻮﺏ
ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ  :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ
ﺷﻐﻠﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  92ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﻟﻰ
ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻛﺎﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷــﺶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎ
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
ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  ،ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﺩﻭﺍﺭﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺼﺮ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺷﺪ :
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻃﻰ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
ﻫــﺮ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺋﻢ  ،ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ
ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ
ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷــﺶ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ  .ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴــﺮﻯ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ
 ،ﺁﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻯ ﻛﺒﺪﻯ  ،ﺗﺮﻯ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ،ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ  ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

