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اوقات شرعی به افق تهران
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 تصوي��ب قطعنام��ه 598 ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح��د درباره لزوم پايان جنگ ايران و عراق )1366ش(   آغاز عمليات والفجر 2)1362ش(   درگذش��ت پروفس��ور محمدحس��ن گنجی ، پدر جغرافيای اي��ران )1391ش(  تبعيد حضرت امام امروز در تاریخ
رحلت مرجع عالي قدر آيت  اهلل حاج  ش��يخ عبدالکريم حائري يزدي  مؤس��س گرانقدر حوزه  ي علميه  ي قم)1355 ق(  ترور  ناصرالدين ش��اه قاجار در حرم عبدالعظيم توس��ط ميرزا رضاكرماني)1313ق( موس��ي كاظم )ع( از مدينه به عراق)179 ق( 

ی��ادداش��ت

جلس��ه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام ش��رکت گسترش صنایع و 
خدمات کشاورزی با حضور 75/28 درصد از سهامداران و به ریاست آقای 
باقر کاظم اکبری روز س��ه ش��نبه 18 تیرماه 1398 در محل تهران میدان 
توحی��د، خیابان فرصت ش��رقی، خیابان دکتر غریب، نرس��یده به خیابان 
آزادی، دانش��کده دامپزشکی دانشگاه تهران، درب غربی، طبقه اول، سالن 
شورا، برگزار شد. هیات رئیسه مجمع مرکب از آقای محمد حسن قوسیان 
مقدم و آقای میالنی ش��یروان نماینده س��هامدار عمده، علیرضا عش��قی 
زاده منش��ی جلس��ه و نمایندگان س��ازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه 
حسابرسی هش��یار بهمند بود. پس از قرائت گزارش هیات مدیره از سوی 
آق��ای مهندس علیرضا عش��قی زاده مدیرعامل ش��رکت و قرائت گزارش 
حس��ابرس و تصویب صورتهای مالی وترازنامه ش��رکت برای سال مالی 
منتهی به 1397/12/29 در این جلس��ه مقرر ش��د مبلغ 250 ریال به ازای 
هر سهم پرداخت شود. همچنین موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان 
حس��ابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوش��یار ممیز به عنوان 
حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 98 انتخاب شدند و روزنامه 

اطالعات به عنوان روزنامه رسمی و کثیراالنتشار تعیین گردید.
پیام هیات مدیره

با سالم و احترام به سهامداران گرانقدر
مفتخریم که با همراهی و تالش بی وقفه در تولید ماشین آالت و تجهیزات 
با کیفی��ت و همگام با تکنولوژی روز دنیا در جهت تامین نیازهای صنعت 
دام و طیور کش��ور سهمی در ارتقاء س��المت جامعه ایفا می نماییم. لذا در 
سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به نام »رونق تولید« 
نامگذاری گردید. شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی تالش کرد 
تا همچون سایر بخش های اقتصادی بتواند با جلب اعتماد و ارائه خدمات 
مطلوب به دامداران و پرورش دهندگان طیور، نقش موثری را جهت چشم 

انداز مذکور و منویات مقام معظم رهبری ایفا نماید.
در این راس��تا شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با بیش از سی 
و س��ه سال فعالیت در زمینه تولید ماش��ین آالت و تجهیزات کشاورزی و 
دامپروری، تالش نموده است تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعی خود در جهت 
ارتق��اء کمی و کیفی محصوالت کش��اورزی و دامپروری و پرورش طیور، 
عالوه بر رضایتمندی مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداکثر ممکن 
برساند و در این مسیر ضمن پایبندی به اصول زیر آنرا جزو وظایف اصلی 

خود قرار داده است:
1� پاس�خگویی ب�ه نی�از مش�تری و ارائ�ه خدمات مطل�وب به 

ایشان.
2� بهبود مستمر در کیفیت محصوالت تولیدی.

3� نوآوری، تولید و عرضه محصوالت جدید.
4� متعهد به مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی.

5� ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.
6� جذب و پرورش منابع انسانی کارآمد و خالق.

به اعتقاد و باور هیات مدیره توجه به اصول فوق موجب رشد و شکوفایی 
روزاف��زون، تعالی س��ازمانی در ش��رکت و مناف��ع حداکثری برای ش��ما 
س��هامداران عزیز خواهد بود. ضمن اینکه در س��الجاری که سال »رونق 
تولید« نامگذاری ش��ده اس��ت نیز امیدواریم با اس��تعانت از درگاه خداوند 
متع��ال، با امید به تالش جدی همکارانم��ان و به برکت روزافزون آگاهی 
و افزای��ش تخصص دامداران و فعالین بخش طیور، این صنعت به جایگاه 

راهبردی خویش در اقتصاد ملی برسد.انشاا...

1� م�رور کلی ب�ر وضعیت و تحوالت صنع�ت دام و طیور در 
سال مالی مورد گزارش:

س��ال مال��ی 1397 به جهت بی ثباتی اقتصادی و نوس��انات ش��دید نرخ 
ارز و اعمال سیاس��تهای ارزی متغیر توس��ط دولت و تش��دید تحریمهای 
ظالمانه اقتصادی، ش��رایط برنامه ریزی برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی 
برای تولیدکنندگان و بازرگانان بس��یار دشوار بوده است و اکثر بنگاههای 
اقتصادی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکالت متعددی روبرو 
شده اند. علیرغم شرایط مذکور در صنعت دام و طیور کشور جهش مالیم و 
نسبتا مداومی در توسعه و گسترش فعالیتها، از جمله ایجاد واحدهای جدید 
و مدرن دامداری، به روز نمودن ماشین آالت و تجهیزات واحدهای موجود 
و افزای��ش ظرفیت تولید و بهره وری، ایج��اد واحدهای صنعتی مکمل و 
س��رویس دهنده به این صنایع و ... شرایط مناسبی برای تولیدات دامی و 
طی��ور فراهم گردیده، لیکن بدلیل رکود فعالیتهای اقتصادی و عدم تامین 
مالی مناسب پروژه های در دست اجراء و همچنین محدودیت های موجود 
در زمین��ه ص��ادرات محصوالت لبنی و طیور، جهش م��ورد انتظار در این 
صنعت که پتانسیل باالیی در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور 

را دارد اتفاق نیفتاده است.
2� مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن و چشم انداز وضعیت صنعت در سالهای آتی:
با توجه به نقش و جایگاه میزان س��رانه مصرف ش��یر و گوش��ت سفید در 
سالمتی آحاد افراد یک جامعه و نسل آینده و همچنین تاثیر آن در کاهش 
انواع بیماریها و هزینه های درمانی ناش��ی از آن که ساالنه منجر به خروج 
میلیونه��ا دالر جهت تامین دارو می گردد و سیاس��تگذاری بعمل آمده در 
برنامه توس��عه اقتصادی پنج س��اله پنجم و شش��م، جهت افزایش سرانه 
مصرف شیر از 100 به 150 لیتر و همچنین افزایش سرانه مصرف گوشت 
مرغ از 24 به 30 کیلو، مشخص می گردد که بازار بالقوه فروش محصوالت 
شرکت در جهت ایجاد واحدهای جدید گاوداری و تولید گوشت مرغ حدودا 
دو برابر خواهد شد، که ضمن تضمین تداوم و توسعه فعالیت، بیانگر جایگاه 

اجتماعی مهم شرکت می باشد.
الزم بذکر اس��ت در حال حاضر حدود 72 درصد بازار در بخش ماشینهای 
شیردوش و حدود 28 درصد بازار در بخش ماشینهای جوجه کشی متعلق 

به شرکت می باشد.
3� استراتژی شرکت:

1�3� افزایش سهم بازار داخلی
راهبردهای عملیاتی در جهت افزایش سهم بازار داخلی:

الف � ایجاد تسهیالت مناسب در جهت جذب و حمایت از عاملین فروش 
شرکت در سراسر کشور.

ب � تالش در جهت باال بردن س��طح تکنولوژی تولیدات داخلی در جهت 
ایجاد امکان رقابت با محصوالت خارجی موجود در بازار.

پ � توس��عه برنامه های آموزشی برای دامداران و پرورش دهندگان طیور 
در جهت آشنایی ایشان به محاسن جایگزینی سیستمهای قدیمی با ماشین 

آالت جدید.
ت � ارتقاء فرهنگ مش��تری مداری از طریق ارائه خدمات پس از فروش 

مناسب.
2�3� افزایش تولید و عرضه محصوالت جدید

راهبردهای عملیاتی در جهت افزایش تولید و عرضه محصوالت جدید:
الف � بومی سازی قطعات استراتژیک و کاربردی با حفظ کیفیت آنها.

ب � مطالعه و تحقیق در جهت تولید قطعات تحریم شده.
پ � ارائ��ه محصوالت متنوع از یک محصول و تنوع قیمت فروش جهت 

رقابت با سایر رقبا.
ت � برندسازی برای محصوالت جدید.

ث � ثبت مالکیت معنوی محصوالت جدید.
3�3� توسعه صادرات

راهبردهای عملیاتی در جهت توسعه صادرات
الف � مطالعه و شناخت بازارهای هدف در منطقه.

ب � شناسایی رقبا و نوع محصوالت عرضه شده توسط آنها در بازارهای هدف.
پ � افزایش کیفیت محصوالت ضمن کنترل بهای تمام ش��ده در جهت 

حفظ شرایط رقابت.
.)R&D( ت � تقویت واحد تحقیق و توسعه

)WTO( ث � رعایت استانداردها و مقررات سازمان تجارت جهانی
4� مرور کلی بر عملکرد ش�رکت و میزان دستیابی به اهداف 

تعیین شده:
س��ال مالی مورد گزارش، سالی بسیار سخت و دش��وار برای تمام فعالین 
اقتص��ادی بود زیرا علیرغم تالش دولت در جهت کاهش نرخ تورم، دامنه 
رکود فعالیتهای اقتصادی نس��بت به س��ال قبل افزایش قابل مالحظه ای 
داش��ته اس��ت. سیس��تم بانکی در تامین مالی واحدهای تولیدی عملکرد 
مناس��بی نداش��ته و بس��یاری از پروژه های در حال اجراء به حالت تعلیق 
درآمده اس��ت. انتظ��ارات بعد از برج��ام هم جامه عمل به تن نپوش��ید و 
مشکالت نقل و انتقالی پول از طریق سیستم بانکی همچنان وجود داشته، 
ضمن اینکه کارشکنی و بدعهدی طرف آمریکایی و تحریمهای یکجانبه، 
عمال زمان و هزینه واردات کاال را به شکل قابل مالحظه ای افزایش داده 
است، شرایط ناامنی در منطقه نیز در مبادالت تجاری تاثیر منفی بسزایی 
داش��ته. در چنین ش��رایطی با مدیریت و عملکرد مناسب، شرکت توانسته 
موجبات تحقق سود هر سهم به مبلغ 403 ریال در مقایسه با آخرین پیش 

بینی به مبلغ 239 ریال را برای سهامدارات محترم فراهم آورد.
الزم به ذکر اس��ت در سال مالی مورد گزارش شرکت با توسعه و افزایش 
تولید انواع فریم ماش��ینهای ش��یردوش ثابت و کابینت های مولتی الین 
آمریکایی شیردوش��های تک بعنوان محصوالت جدید، که قبال به صورت 
کامل از خ��ارج وارد می گردید، عالوه بر کاهش قابل مالحظه بهای تمام 
ش��ده و افزایش حاش��یه س��ود، اقدامات موثری را در جهت استفاده کامل 
از ظرفی��ت کارخان��ه بعمل آورده و با خرید ماش��ین آالت جدید، ش��رایط 
کامل تولید محصوالت فوق در کارخانه فراهم گردیده است. لیکن علیرغم 
انجام اقدامات فوق بدلیل رکود وس��یع فعالیتهای اقتصادی در کشور، اکثر 
پروژه ه��ای در ح��ال اجراء به حالت تعلیق درآم��ده و همچنین بدیل عدم 
دستیابی کامل به منافع حاصل از پذیرش برجام و موانع موجود در سیستم 
بانک��ی به منظور مبادالت مالی، ش��رایط ورود کاال و مواد اولیه مورد نیاز 
تولید با مش��کالت بیشتری نسبت به قبل مواجه گردیده که در نتیجه آن 
زمان اجراء برخی از پروژه های عملیاتی به سال 1398 منتقل شده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک کیفیت محصوالت:

عموم��ا تولید محص��والت با کیفیت مش��مول صرف هزینه های بیش��تر 
می باش��ند و در نهایت بهای تمام شده این محصوالت در مقایسه با بهای 
فروش محصوالت مشابه رقبا که دارای کیفیت پایین تری هستند، بیشتر 
می باش��د. در اکثر موارد س��رمایه گذاران هنگام مصرف کاالهای سرمایه 

ای و مولد که دارای عمر مفید بیش��تر و هزینه نگهداری کمتری هس��تند 
در مقایس��ه با کاالهای مش��ابه ارزانتر که عمر مفید کوتاه تر و هزینه های 
نگهداری بیشتری دارند، بعلت عوامل متعدد، جذب کاالی ارزانتر می شوند 
ک��ه این موضوع عالوه ب��ر آنکه در نهایت از نظر اقتصادی بنفع ایش��ان 
نیس��ت موجب کاهش قابل مالحظه تولید ایش��ان، هم از نظر کیفی وهم 

از نظر کمی خواهد شد.
در چنین شرایطی بهترین ش��یوه حفظ بازار، تولید محصول در چند طیف 
قیمتی می باش��د تا مش��تریان در هنگام خرید امکان مقایسه ای قیمت با 
س��ایر رقبا را داشته باش��ند، معموال وقتی تولیدکننده امکان عرضه کاالی 
متفاوت را داشته باشد می تواند با برشمردن مزیت های محصول با کیفیت 
در مقایسه با دیگر محصوالت خود، نظر مشتری را به سمت خرید کاالی 
ب��ا کیفی��ت جلب نموده و معموال در چنین ش��رایطی خری��دار هم با علم 
به اینکه کاالی با کیفیتی خریداری نموده از خرید خود راضی خواهد بود.

طرح های توسعه شرکت
1� ط��رح واردات کانتین��ر حمل جوجه یک روزه و نص��ب و مونتاژ آن بر 
کامیون��ت کش��نده، که طبق برنام��ه ریزی های بعمل آم��ده مقرر بود در 
س��ال مالی قبل عملیاتی گردد بدلیل رک��ود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی 
و تحریمهای ظالمانه و همچنین کاهش فعالیت ش��رکت در بخش طیور 
عملیاتی نگردیده اس��ت و فعال طرحهای جدیدتری در دس��تور کار هیات 

مدیره می باشد.
2� ط��رح تولید انواع ماش��ین جوجه کش��ی در ظرفیت های 19،200 عدد 

 115،200 و  ع��دد   57،600 و 
ع��دد )تخم مرغ نطفه دار( با برند 
 ،HOMATECH ش��رکت 
بعلت رکود اقتصادی و مشکالت 
مرب��وط ب��ه تامی��ن بخش��ی از 
قطعات وارداتی بدلیل تحریمهای 
ظالمانه، در سطح بسیار پایین در 
سال مالی مورد گزارش عملیاتی 
شده اس��ت. امید است با حمایت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در جلوگی��ری از ثبت س��فارش 
ماش��ین آالت مش��ابه خارجی و 
تالش همکاران در شرکت برای 
ایجاد مسیرهای ارتباطی مطمئن 
و پای��دار برای قطع��ات وارداتی، 
تولی��د این گ��روه از محصوالت 
به سطوح مورد انتظار ارتقاء یابد. 
در حال حاضر تولید ساالنه یک 
میلیارد و دویس��ت میلیون قطعه 
جوجه یک��روزه در کش��ور، بازار 
ف��روش مطمئ��ن و ب��ا ثباتی را 
جهت تولی��د محصوالت مذکور 
فراه��م نموده اس��ت و ش��رکت 
ناگزی��ر اس��ت در س��الهای آتی 
ظرفیت تولید این محصول را به 
میزان قابل توجهی افزایش دهد.

برنامه های آینده شرکت
1� تولید و معرفی محصوالت جدید:

1�1 در اواخر س��ال مالی قب��ل به منظور بهره ب��رداری کامل از ظرفیت 
تولیدی کارخانه زنجان نس��بت به خریداری یک دستگاه ماشین لوله خم 
کن، جهت تولید انواع فریم ماش��ین های ش��یردوش ثابت و فری اس��تال 
دامداری ها اقدام گردید. طی سال مالی مورد گزارش تولید این محصول با 

استفاده از ماشین آالت فوق به انجام رسیده است.
1�2� در س��ال مالی مورد گزارش س��اخت ماش��ین های جوجه کش��ی با 
تکنولوژی روز اروپ��ا )عالمت تجاری HOMATECH( آغاز گردیده 
ول��ی ب��ا توجه به ش��رایط بوجود آمده ناش��ی از برج��ام و تخلفات طرف 
آمریکای��ی، با چند ش��رکت معتبر اروپایی در این خصوص مذاکره ش��ده، 
لیک��ن تا زمان تهیه این گزارش منابع تامی��ن قطعات مورد نیاز تولید این 
محص��ول، بصورت مطمئن و پایدار ایجاد نگردیده و اقدامات الزم در این 

خصوص در حال پیگیری می باشد.
2� شیوه های تامین مالی

1�2� استفاده از تسهیالت سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش.
2�2� استفاده از سود انباشته شرکت برای تامین بخشی از سرمایه در گردش.

3�2� افزایش س��رمایه از مبل��غ 109،957 میلیون ریال به مبلغ 200،000 
میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 
90،043 میلی��ون ریال، جزء برنامه های کاری هیات مدیره در س��ال مالی 

1398 خواهد بود.

در مجمع شرکت گسترش صنایع و خدمات 
کشاورزی 250 ریال سود به ازای هر سهم 

تصویب گردید
عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت

صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397

به شوشتر زدند 
گردن مسگری!

وانشید حسن ر
چشم در مقابل چشم تنها پيرامون قصاص جايز به نظر می آيد 
اما در بحث اجرا نبايد اين گونه انديشيد كه سنگ روی سنگ 
نمی ايستد! اگر قرار باشد ما هم چون كشورهای غربی ازجمله 
آمريکا مبادی آداب ديپلماتيك نباش��يم و قوانين جهانی را به 
 راحتی زير پا بگذاريم و اگر از عمل موجهی خوش��مان نيامد 
در مقابل آن عکس العمل نامناس��ب نش��ان دهيم آنوقت فرق 
مدنيت تعريف  ش��ده در اسالم با جنگلی كه غرب ساخته چه 
خواه��د بود؟! مديون موظف به اعاده دين اس��ت و اين قانون 
از آغاز خلقت بش��ر جاری بوده كه اگر جز اين بود تا به امروز 

هيچ اجتماعی پايدار نمی ماند. 
بعضی ها برای توجيه رفتار خود به ضرب المثل ها پناه می برند 
در حال��ی  كه مت��ن آن را به نفع خود ترجم��ه می نمايند كه 
ب��رای مثال می توان به »كلوخ انداز را پاداش س��نگ اس��ت« 
اشاره نمود! مفهوم ارزشمند اين كالم چيزی نيست جز رعايت 
حق��وق فردی و جمعی يك جامعه تا اگ��ر خطايی به  عمد از 
خاط��ی س��ر زد كه حامل ض��رر و زيان برای اح��دی از آحاد 
جامع��ه گرديد، قاضی بتواند با رجوع ب��ه بند بند تبصره های 
قان��ون حقوق تجاوز ش��ده را از متجاوز اعاده نمايد كه بالطبع 
ش��امل ضرايب باالس��ری و معنوی آن  هم خواه��د بود و اين 
امر موجب افزايش ميزان خس��ارات وارده بر اساس محاسبات 

دقيق می باشد. 
بنابراين آنچه از اين ضرب المثل و مشابه آن استفسار می شود 
رعايت عدل و انصاف درباره ش��اكی پرونده اس��ت كه به نفع 
او ارائ��ه رأی و احقاق حق گرديده باش��د و بررس��ی اينگونه 
پرونده ها تنها در محضر قضات صورت می پذيرد كه قس��م ياد 
نموده اند تا ضمن احترام به مفاد قوانين ش��مول احقاق حق را 

نيز در دامنه مقررات مقدس رعايت نمايند. 
ف��ارغ از قواني��ن مدنی و جنحه و امثالهم اص��والً هر آنچه در 

حيطه قوه قضائيه دور می زند مس��ئله ديگر تصميمات درون 
 سازمانی است كه توسط مديران گرفته می شود و نيز می تواند 
بی شباهت به بعضی از برداشت های سطحی نگر از ضرب المثل ها 
نباشد و برای نمونه و پيرامون كالم ياد شده گروهی آن را به  
نوعی انتقام  جويی در برابر ظالم تشبيه می كنند كه هيچگونه 
جاي��گاه و محملی ندارد و اگر دس��تگاهی برای احقاق حقوق 
حقه خود تالش نمود يا اگر در مکانی جلوی آن سد زده شده 
اس��ت نصح صريح همين قانون به برداش��تن و يا تخريب اين 
مان��ع بپردازد تا بتواند به حقوق اركان خود دس��ت يابد نبايد 
اين مس��ئول يا دس��تگاه را خاطی فرض نمود و س��عی بر آن 
داشت تا به نحوی تأديب گردد بلکه وظيفه توأم با تعهد حکم 
می كند تا موضوع احقاق حق بررس��ی و بر اس��اس مقررات به 
نح��وی با متقاضی مصالح��ه و اگر با چالش حق كمبود اعتبار 
روبروست به نحوی تهاتر گردد و اينگونه نباشد كه مقام ارشد 
ارگانی دولتی با يك غوره سردی و با يك مويز گرمی اش شود 
و قلم  به  دس��ت گرفت��ه تا به رقم زدن بخش��نامه ای پيرامون 

حذف حق با دور زدن متقاضی اقدام نمايد! 
سال هاست مديران مجموعه بدون خروجی اقتصادی آموزش 
 و پرورش كاس��ه به دس��ت دريافت درص��دی از عوارض خود 
در دامنه ش��هرداری ها هستند كه اكثر اين تالش ها با ناكامی 
روبرو شده و هرسال به بهانه ای به سال بعد موكول می شود تا 
ش��هردار جديد و مديران تازه وارد گود فعاليت شوند و بازهم 
روز از نو و روزی از نو باش��د! در ادام��ه اين روش كه به نوعی 
ساختاری بدون زيرس��اخت می باشد شايع است اخيراً معاون 
اول رياس��ت جمهوری با صدور بخشنامه ای آب پاكی را روی 
دست دستگاه متولی فرهنگ كشور ريخته و تکليف كلوخ انداز 

را با قلوه سنگی عظيم برای هميشه معلوم نموده است! 
بر اس��اس مفاد اين دس��تورالعمل تازه كه گويا هنوز از فيلتر 
نگذش��ته و از بخش حقوقی اين وزارتخانه به ديگر واحدهای 
سراسر كشور ارسال نگرديده، تأكيد شده است كه برای ايجاد 
هر واحد فرهنگی و پرورشی مرتبط با وزارت آموزش وپرورش 
ش��رط اول موافقت ش��هرداری هر منطقه خواهد بود كه اگر 
صدور اين بخش��نامه واقعيت داشته باش��د همانند آب پاكی 
اس��ت كه برای هميشه بر دستان بنيان فرهنگ كشور ريخته 
می ش��ود و بی ش��باهت به بخش��نامه معاون اول قوه قضائيه 
در دوره قبل پيرامون حذف آگهی های دادگس��تری از س��بد 
رسانه ها و جای دادن آن در سايت و روزنامه مرتبط با اين قوه 

نيست! روزنامهنگارپیشکسوت

سردار حسین اشتری:

پلیس در برخورد 
با ناهنجاری های 

اجتماعی تنهاست

كشور يکی از وظايف ناجا محسوب می شود.
فرمانده ناجا با اشاره به نقش دستگاه های ديگر در ايجاد احساس 
امنيت، اضافه كرد: متأس��فانه برخ��ی به دنبال القای اين موضوع 
هس��تند كه در كش��ور ما امنيت وجود ندارد ولی به حول و قوه 
الهی و هدايت ه��ای داهيانه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ، 
ني��روی انتظام��ی در 8 هزار و 755 كيلومتر م��رز حضور دارد و 

توانسته از مرزها تا اعماق شهرها امنيت را تأمين كند.
عالی ترين مقام انتظامی كش��ور به نقش اثربخش ائمه جمعه در 
احس��اس امنيت اش��اره و بيان كرد: ما نيز به عنوان يك س��رباز 
از اينک��ه خدمتگزار مردم هس��تيم و امني��ت را برای آنان تأمين 
می كنيم، بسيار خوشحاليم. سردار اشتری با بيان اينکه مردم به 
نيروهای مس��لح اعتماد كامل دارند، افزود: طبق آمارهای علمی، 
نيروهای مس��لح از بين 32 دس��تگاه در صدر قرار دارد و نيروی 

انتظامی نيز به تبع آن در بين اولين ها قرار گرفته است.
وی اضاف��ه كرد: نيروی انتظامی وظيفه برخورد با ناهنجاری ها را 
برعهده دارد اما امروز برحسب كم كاری برخی دستگاه ها، شاهد 
افزايش اين موضوع در جامعه هس��تيم. عالی ترين مقام انتظامی 
كش��ور با بيان اينکه نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های 
اجتماعی در عمل تنهاست، خاطرنشان كرد: ممکن است، عده ای 
با صدور برخی اطالعيه ها و يا بيانيه ها، از پليس حمايت كنند اما 
ناجا در عمل تنهاست. س��ردار اشتری به وظايف 26 دستگاه در 
موضوع عفاف و حجاب، اشاره و خاطر نشان كرد: 300 مصوبه در 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی كه به تصويب مقام معظم رهبری 
رسيده است، وجود دارد و بايد از اين دستگاه ها سؤال شود كه در 
قبال تهاجم و ش��بيخون فرهنگی دشمن كه رهبر معظم انقالب 

چندين بار در اين رابطه تذكر داده اند، چه كرده اند؟
وی با بي��ان اينکه نيروی انتظامی در اي��ن ميان وظايف خود را 
به خوبی انجام داده اس��ت، گفت: گرچه ما به اين حد نيز راضی 
نيس��تيم ولی برحس��ب قانون وظايف خود را به درس��تی انجام 
داده ايم. سردار اشتری خاطرنشان كرد: توقع ما از اين جمع موثر 
و پربركت برای كش��ور، اين است كه نيروی انتظامی را در عمل 
كمك كنند و از دستگاه های ديگر نيز بخواهند تا به وظايف خود 
طبق قانون عمل كنند. عالی ترين مقام انتظامی كشور ادامه داد: 
در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اقدامات 
س��لبی و ايجابی ناجا 40 درصد افزايش پيدا كرده است. فرمانده 
ناجا با اش��اره به اينکه براس��اس قانون بی حجابی جرم محسوب 

می ش��ود، گفت: بارها اع��الم كرده ايم، خ��ودرو حريم خصوصی 
نيست و كش��ف حجاب در آن، جرم محسوب می شود، بر همين 
اساس طرح ناظر يك را راه اندازی كرده ايم كه خوشبختانه اثرات 
مثبتی نيز به همراه داش��ته است. وی خاطرنشان كرد: از ابتدای 
اج��رای اين طرح تاكن��ون، حدود 300 هزار پيام��ك برای افراد 
متخلف ارس��ال ش��ده كه از اين تعداد 150 ه��زار نفر برای اخذ 
تعهد مراجعه كرده اند كه ب��ا برخورد محترمانه از آنها تعهد اخذ 
شده اس��ت؛ همچنين اعالم ش��ده در صورت تکرار، خودرو آنها 

توقيف و در مرحله بعد به مراجع قضابی معرفی خواهند شد.
س��ردار اشتری با انتقاد از كس��انی كه مخالف اين طرح هستند، 
گفت: بررسی ها نشان داده افرادی كه با اين طرح مخالفت دارند، 
دليل آن اين اس��ت يکی از بس��تگان آنها پيامکی از سوی پليس 
دريافت كرده اند. وی گفت: مبن��ای كار ناجا، همواره قانون بوده 
و هس��ت و برخورد با پديده بدحجابی ني��ز برخورد با بی قانونی 
محسوب می ش��ود. فرمانده ناجا با اش��اره به اينکه در برخورد با 
فساد نمی توانيم يك تنه وارد شويم، گفت: نيروی انتظامی گرچه 
در اين ميان تنها اس��ت ولی اعالم می كنيم ما كار خود را انجام 
خواهيم داد. عالی ترين مقام انتظامی كشور اضافه كرد: متأسفانه 
در برخی بيمارس��تان ها، بانك ها و حت��ی برنامه های تلويزيونی، 
بدحجابی ها به مراتب بدتر از افرادی است كه پليس در خيابان ها 
با آنها برخورد می كند. فرمانده ناجا ادامه داد: برخی از افراد نيز 
هنگامی كه با فرد متخلفی برخورد می ش��ود، شروع به جوسازی 
علي��ه پليس می كنن��د كه اين موضوع پذيرفتنی نيس��ت چراكه 
اگر تيغ مأمور ما كند ش��ود، ضرر آن برای كل مردم و متدينين 
خواهد بود.س��ردار اش��تری ضم��ن اعالم حماي��ت از مأموران و 
كاركنان نيروی انتظامی كه در چارچوب قانون وظايف خود را به 
نحو احسن انجام می دهند، خاطرنشان كرد: اگر مأموری خطايی 

انجام دهد، حتماً با او برخورد خواهد شد.
وی اضافه كرد: در قضيه پارك پليس تهران، موضوع را بررس��ی 
كرده و به اين نتيجه رس��يديم ك��ه مأمور ما در چارچوب قانون، 

وظيفه قانونی خود را انجام داده كه از او تقدير كرديم.
عالی تري��ن مقام انتظامی كش��ور در ادامه س��خنان خود بر لزوم 
مديريت فضای مجازی تاكيد و خاطرنش��ان كرد: گرچه اين فضا 
امروز يك نياز در جامعه محس��وب می شود ولی كم كاری برخی 

مسؤوالن سبب شده تا مشکالتی در اين فضا داشته باشيم.
فارس

فرمان��ده ناجا ب��ا بيان اينکه پليس در برخ��ورد با ناهنجاری های 
اجتماعی تنهاس��ت، گفت: متاس��فانه در برخی بيمارس��تان ها، 
بانك ه��ا و حتی برنامه ه��ای تلويزيونی، بدحجابی ه��ا به مراتب 
بدتر از افرادی اس��ت كه پلي��س در خيابان ها با آنها برخورد می 
كند. س��ردار حسين اش��تری در جمع ائمه جمعه سراسر كشور، 
اظهار داشت: نيروی انتظامی وظيفه خود می  داند؛ همواره پاسدار 
ارزش های انقالب بوده و هس��ت و در عين حال تأمين امنيت در 


