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یادداشت روز

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که ایران به روح توافق هسته ای پای بند نیست. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد روز شنبه 
پس از دیدار با رکس تیلرسون وزیر امورخارجه اش و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جمع خبرنگاران بار دیگر ادعای خود درباره پای بندی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک را 
تکرار کرد. وی گفت: ما نقطه نظرات کامال قاطعی داریم. من می گویم که ایران به روح توافق هسته ای پای بند نیست.  رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه نیز در یک سخنرانی در نیوجرسی این 
ادعای خود علیه ایران را تکرار کرد. این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی که مسئول نظارت بر تعهدات هسته ای در برجام است، مکررا در گزارشات خود از روند اجرای این توافق، 

تایید کرده است که ایران به تعهدات خود به طور کامل عمل می کند.

نسل دهه 60؛ متولد آتش بمباران و نسل استرس؛ تربیت های ایدئولوژیک 
و نسل فرار از مدرسه؛ مدارس چند شیفتی و نسل انتظار پشت کنکور؛ انفجار 
جمعیت و نسل بحران های اجتماعی؛ نسل گروه های سرود و تواشیح مدرسه؛ 
نســل صف های زیر آفتاب سخنرانی ها؛ نسل بالتکلیف و سرگردان؛ نسل 

ازدواج های دیرهنگام و تجردهای قطعی. نسل افسرده دهه شصت...
وقتی انقالب، جنگ و یا تغییرات جمعیتی در یک کشــور اتفاق می افتند، 
معموال در این بین یک نسل از انسان ها فدای این اتفاقات نامعمول می شوند. 
نســل دهه شصت، نسلی است که همه این اتفاقات تاریخی را تجربه کرده 
اســت. اما مهم تر از تاثیر این رویدادها، رابطه ای است که این نسل با نسل 
پیش از خود، یعنی نســل اول انقالب، داشته است. نسل اول انقالب، نسلی 
بود که به واســطه فراهم شدن برخی شرایط، دست به یک انقالب سیاسی 
و اجتماعی زد؛ با جنگ ناخواســته ای که میــان ایران و عراق پیش آمد، به 
میدان نبرد رفت و حداقل می توان گفت که در این جنگ شکســت نخورد. 
و بالطبع، هر نســلی که بدین گونه دو تجربه تاریخی موفق داشته باشد، به 
خودش مغرور می شــود؛ به نظرش هر کاری را که بخواهد، می تواند انجام 
دهد؛ احســاس می کند هر آنچه را کــه فکر می کند و هر آنچه را که انجام 
می دهد، درست ترین است؛ رســالت تاریخی  برای خودش قائل است و در 

انجام این مسئولیت خطیر از دست زدن به هیچ کاری دریغ نمی ورزد. 
نسل دهه شصت در چنین شرایطی و در زیر سایه این چنین نسلی زندگی 
خودش را آغاز کرد. رابطه نســل اول انقالب با نسل دهه شصت، به مانند 
رابطه پدر با فرزند پزرگ بوده اســت. وقتی نسل اول انقالب بعد از آن همه 
آتش ســوزاندن ها به خانه برگشتند و به یک باره با انبوه متولدان نسل دهه 
شــصت مواجه شدند، به مانند پدری که بعد از شر و شور جوانی اش به خانه 
برمی گردد و با فرزند اول اش مواجه می شود، همیشه نگاه شان به این نسل، 
نگاهی تردیدآمیز بوده اســت؛ تردیدی از ســر اینکه مبادا این ها از پشت ما 
نباشند! مبادا این تازه متولدان دستاوردهای ما را بر باد دهند! به همین خاطر با 
دیدی بدبینانه این نسل جدید را زیر فشارهای ایدئولوژیک خودشان قرار دادند 
و سخت ترین شیوه های تربیتی را در مورد آنان به کار گرفتند؛ هیچ چیز حتی 
کوچکی از این دایره تربیتی خارج نبود؛ از موی سر گرفته تا رنگ جوراب و ... 
اما هر  چه قدر این نظام تربیتی ایدئولوژیک، کار را سخت تر می گرفت، بر 
مقاومت نسل دهه شصت نیز افزوده می شد. همیشه خطوط گریز و منافذی 
برای فرار از این سلطه نسلی وجود داشتند ولی آنچه که در طول این سال ها 
همیشه خودنمایی کرده، عدم خالقیت دهه شصتی ها برای خلق شیوه های 

تازه حیات برای زندگی شان بوده است.  
نســل دهه شصت، در زیر سایه این پدران مقتدر، هیچ گاه فرصت رشد و 
عرض اندام برای خود نیافت. همیشه همه چیز در دستان و برای این پدران 
بوده اســت؛ اداره جامعه، تعیین تکلیف برای افراد جامعه، تعیین خط مشی 
زندگی و همه امکانات در اختیار نســل اول انقالب بوده اســت. اگر شرایط 
همین امروز را هم نگاه بکنیم، خواهیم دید که باز هم جهت گیری های نظام 
سیاســی به نفع نسل اول انقالب است. امروز که این نسل پا به سن پیری 
گذاشــته اند، دولتی را روی کار آورده اند که می توان آن را یک دولت راست 
نو دانست؛ برای این نوع از دولت ها، حل مشکل تورم، مهم تر از حل مشکل 
بیکاری است؛ دولت های راست نو، ارزش های سنتی را حفظ می کنند اما به 
سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت می کنند. امروز و در حالی که مشکل جامعه و 
دهه شصتی ها، مشکل بیکاری است اما دغدغه اصلی دولت، مهار تورم است 
چون افراد نســل اول انقالب حقوق ثابت دارند فلذا مهم این است که تورم 
مهار شود تا قدرت خرید آنان پایین نیاید. همچنین ارزش های سنتی را هم که 
متعلق به خودشان است، در مقابل ارزش های نسل  جدید حفظ می کنند. امروز 
نســل دهه شصت، مشکل ازدواج و مسکن دارند در حالی که تقریبا تمامی 
بودجه رفاهی دولت به سمت امور بهداشتی و پزشکی می رود تا باز هم منابع 
و بودجه کشور صرف مشکالت نسل اول انقالب شود که امروز مسن شده اند 

و نیاز به مراقبت های پزشکی دارند!

ترامپ مدعی شد: 
ایران قطعا به روح توافق 

هسته ای پای بند نیست

جواد شقاقی - روزنامه نگار

رابطه سلطه
 میان

 نسل اول انقالب و دهه شصتی ها

موالنــا عبدالحمید امــام جمعه اهل 
ســنت زاهدان با بیان اینکه رهبر شیعه 
و ســنی در کشــور مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای اســت گفت: 

اهل سنت داعیه جداگانه ای ندارند. 
وی در خطبه هــای نمــاز جمعه اهل 
ســنت زاهدان گفت: اهل ســنت فقط 
حقــوق قانونی خود را مطالبه می کنند و 
فراتر از قانون توقعــی ندارند. در قانون 
تفاوتــی میان آحاد ملت نیســت و باید 

شایسته ساالری در کشور حاکم باشد.
موالنــا عبدالحمید گفــت: اختالفات 
مذهبی، فرقه ای و قومی میان مسلمانان 
در دنیای امروز بســیار آزاردهنده است. 
هفته گذشــته در جلســه ای در ترکیه 
وزرای خارجه ایران و عربستان یکدیگر 
را در آغوش گرفتند ایــن دیدار امیدوار 
کننده بود که ان شــاءاهلل در آینده میان 
مســلمانان الفت ایجاد شود و مسلمانان 

کنار یکدیگر بنشینند و با هم باشند. 
وی افزود: کســانی که کلمه الاله اال 
اهلل محمدا رسول اهلل را بر زبان می آورند 
در هــر جای دنیا و با هر گرایشــی که 
باشند از نظر ما مسلمان به شمار می روند 
مگر اینکه کســی صراحتا دین را انکار 

کند. 
این پیشــوای مذهبی اهل تسنن ابراز 
امیدواری کرد که مســئوالن عربستان 
سعودی و جمهوری اســالمی ایران به 
جای دوری و اختالف با هم بنشــینند و 
کشــورهای اسالمی را نیز کنار هم قرار 
داده و بــا گفتمان و مذاکره مشــکالت 
جهان اســالم و مســلمین را بررسی و 

برای حل آن ها چاره جویی کنند.
موالنــا عبدالحمید گفت: بــه باور ما 
بهترین راه حل برای مشــکالت جهان 
اســالم و برقــراری تفاهــم و اخوت و 
برادری، رعایت حقــوق اقوام و مذاهب 

در کشــورهای مختلف اســت. بررسی 
و آسیب شناســی مســائل امروز جهان 
اسالم نشان می دهد که مشکالت ایجاد 
شــده در کشورهای اســالمی ناشی از 
انحصارطلبــی و تنگ نظری و کوته بینی 

است. 
رئیس شــورای هماهنگی حوزه های 
علمیه اهل ســنت سیستان و بلوچستان 
اظهار داشــت: اگر به حقوق اقلیت ها در 
کشــورهای مختلف توجه شود راه حل 
منازعــات خاورمیانه آســان خواهد بود. 
مــا معتقدیم اگر حقوق حوثی ها در یمن 
که یک اقلیت هستند توسط دولت قبلی 
به رسمیت شــناخته می شد و در کابینه 
مشــارکت داده می شــدند جریان یمن 
اتفــاق نمی افتــاد و قدرت هــای دنیا و 
اســتعمارگرانی که نابودی جهان اسالم 
نمی کردند.  سوءاســتفاده  می خواهند  را 
دیکتاتور ســابق عراق نیز همین اشتباه 
را مرتکب شد و حقوق اقوام و مذاهب از 
جمله شــیعیان را رعایت نکرد، متاسفانه 
دولت بعد از ســقوط دیکتاتور عراق نیز 
حقوق اهل ســنت را رعایت نکرد. اگر 
دولت عراق اهل ســنت را از نیروهای 
مســلح جدا نمی کرد و بــه حقوق آن ها 
احترام می گذاشــت و به طــور عادالنه 
آنان را در قدرت سهیم می کرد جریانات 
افراطــی و تکفیــری در عراق رشــد 
نمی کردنــد و این همه فاجعه و مصیبت 

به بار نمی آمد. 
وی همــه جریاناتــی کــه در جهان 
اســالم به وجــود آمده انــد را معلول و 
دارای علت دانست و گفت: اگر بزرگان 
و تصمیم گیران جامعه مســائل بحرین 
و یمن، ســوریه، عــراق، لیبــی و... را 
ریشــه یابی کنند در می یابند که ریشــه 
همه این جریانات به این بر می گردد که 
حقوق اکثریت یــا اقلیت، اقوام، مذاهب 
و ادیان در جوامع اسالمی رعایت نشده 

است.
موالنــا عبدالحمیــد گفــت: بهترین 
راهکار برای حل این مســائل گفتگو و 
مذاکره میان کشورهای اسالمی به ویژه 
جمهوری اســالمی ایران و عربستان و 
تشکیل دولت های ملی و تقسیم قدرت 

در کشورهاست. 

امــام جمعه اهل ســنت زاهدان بیان 
داشــت: انتظار ما از دولت دوازدهم این 
بود که حداقل یک وزیر اهل ســنت و 
یــک وزیر زن در کابینه حضور داشــته 
باشند. این می توانســت تدبیر محکمی 
بــرای دولــت تدبیــر و امیــد و جلب 
رضایت مندی ملت ایــران از همه اقوام 

و مذاهب باشد. 
این پیشوای مذهبی اهل تسنن گفت: 
ما بارها گفته ایم که ما اهل سنت ایرانی 
هستیم و همانگونه که به اسالم افتخار 
می کنیم به ایرانی بودن خود نیز افتخار 
می کنیــم و وطن دوســتی در دل های 
ماســت. ما به نوبه خود به هیچ کشور و 
ملتــی اجازه نمی دهیم که وطن عزیز ما 
را مورد تجاوز قرار دهد. ملت ایران اعم 
از شــیعه و سنی در 8 سال دفاع مقدس 
در یک ســنگر و کنار هم جنگیدند. چه 
اندازه هم وطنان کرد و علمای اهل سنت 
کشته دادند. در جریانات داخلی نیز اهل 
سنت از کشــور دفاع کردند و همچنان 
از تمامیت ارضی و مرزهای کشور دفاع 
می کننــد. آبا و اجداد اهل ســنت برای 

همین وطن کشته شده اند.
وی گفت: جای تاسف و حسرت است 
که به جز ســربازان عادی در نیروهای 
مســلح اثــر چندانــی از نیروهای اهل 
سنت نیســت. برای من دردآور بود که 
ده نفر از نیروهای عزیز مرزبانی در نوار 
مرزی به شهادت رسیدند و در میان آنان 
حتی یک نفر اهل ســنت نبود. زمانی ما 
احساس سربلندی و افتخار می کردیم که 
در بین شهدا 5 نفر از اهل سنت و 5 نفر 
از اهل سنت می بودند. اگر خون شیعه و 
ســنی با هم در دفاع از امنیت و تمامیت 
ارضی کشور ریخته شود این امر موجب 

اتحاد میان ملت می شود. 
موالنــا عبدالحمید گفــت: ما برادری 
خود را ثابت کرده و در مقابل افراطیون 
ایستاده ایم تا آنجایی که مرا تهدید کرده 
و گفته اند که مانع راه آن ها هســتیم. ما 
ایــن تهدیدها را به جــان می پذیریم و 
اجــازه نمی دهیم که امنیــت ملی ما به 
خطر بیفتد. ما ســربلندی کشور و عزت 
ایــران را می خواهیــم و این امر در گرو 

وحدت عملی است. 

امام جمعه اهل ســنت زاهدان گفت: 
عدم حضــور افــرادی از جامعه بزرگ 
اهل سنت به عنوان جمعیت دوم کشور 
در مراســم تنفیذ و تحلیف مایه نگرانی 
مــردم گردید. گفتن این حرف برای من 
ســخت اســت اما این حرف من نیست 
بلکه بســیاری از هم میهنان عزیز شیعه 
و ســنی از این موضوع اظهار ناراحتی و 
نگرانی کردند. که در دو مراســم بزرگ 
ملی چرا از چهره های متنفذ اهل ســنت 

کسی حضور نداشت.
امام جمعه اهل ســنت زاهدان گفت: 
وحدتی که در صدر اسالم میان مسلمین 
وجود داشــت به این دلیل بود که پیامبر 
گرامی اسالم نگاه یکسانی به همه اقوام 
و گرایش ها داشتند. پیامبر بر سر سلمان 
فارســی که تنها ایرانی فارسی زبان در 
مدینه منوره بود دســت کشید و فرمود 
که سلمان از اهل بیت من است. رسول 
گرامی اسالم کمتر چنین اصطالحی را 
برای اهالی مکه و مدینه به کار بردند. اما 
سلمان را از اهل بیت خود می دانستند. 

موالنا عبدالحمید اظهار داشــت: رهبر 
شــیعه و ســنی در کشــور مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای است 
و اهل ســنت داعیه جداگانه ای ندارند. 
اهل ســنت فقط حقــوق قانونی خود را 
مطالبــه می کنند و فراتر از قانون توقعی 
ندارند. در قانون تفاوتی میان آحاد ملت 
نیست و باید شایسته ساالری در کشور 

حاکم باشد.
و  رهبــری  معظــم  مقــام  از  وی 
دولتمردان خواســت که اجازه دخالت و 
فشــار تندروهایی که خیر ملت ایران را 
نمی خواهند، را در مسائل کشور ندهند. 

ادامه داد: کســانی  موالنا عبدالحمید 
که ســنگ مذهب را به ســینه می زنند 
چه شــیعه و چه سنی خیرخواه اسالم و 
نظام نیســتند. ما باید به اسالم و منافع 
ایران حتی بشــریت بیاندیشیم که امروز 
متاسفانه در مســیر انحراف قرار گرفته 
اســت. وقتی اســالم حفظ شــود همه 
مذاهب حفظ می شــوند ولی اگر اسالم 
نباشد دیگر نه شیعه در جهان خواهد بود 
و نه سنی. ما ملی فکر کنیم و نگاه های 

قومی و مذهبی را از خود دور کنیم.

نایب رئیس اول مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه در دولت 
یازدهم کارهای بزرگی در حوزه بهداشت و درمان انجام شد، گفت: 
این دولت بیشتر از همه دولت های گذشته در این حوزه هزینه کرد.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشــکیان روز شنبه در جشنواره عمران 
ســامت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با بیان اینکه در گذشــته 
مخالــف طرح تحول ســامت بودم، گفــت: همچنان نســبت به 
 اســتمرار این طرح نگرانم، زیرا بازنگری در نحوه اجرای آن احساس 

می شود. 
 وی نگاه دولت به حوزه ســامت در راســتای کاهش آالم مردم 
را ستودنی دانســت و خاطرنشان کرد: 48 هزار میلیارد ریال منابع 
مورد نیاز اجرای طرح تحول سامت با همراهی مجلس در تصویب 
اختصــاص یک درصــد از ارزش افزوده به این منظور تامین شــد. 
نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در خانه ملت با اشاره به اینکه 
در زمان دولت دهم اختصاص 10 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها 
به حوزه ســامت مصوب شده بود، گفت: در آن دولت ریالی به این 
منظور تخصیص نیافت و در واقع خاف قانون عمل شد. وی با اشاره 
به سهم هفت درصدی بهداشــت و درمان از تولید ناخالص داخلی 
گفت: بر اســاس قانون و با توجه به سهم سایر حوزه ها نمی توان این 
ســهم را افزایش داد و به نظر می رسد از طریق متناسب سازی حق 
بیمه دریافتی با درآمد اشــخاص می تــوان به این حوزه کمک کرد. 
پزشکیان با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع اظهار کرد: به این 
ترتیب به عدالت نزدیک تر می شــویم و بار بیشــتری از دوش مردم 
برداشــته می شود. محمدحسین فرهنگی، یکی دیگر از نماینده های 
مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسامی هم با بیان 
اینکه بخش ســامت با رضایت مندی مردم رابطه مســتقیم دارد، 
اظهارکرد: ارائه خدمات مناســب در این حوزه نیازمند فراهم کردن 

فضا و تجهیزات مناسب است.
 در پایــان این جشــنواره از افرادی که به نحــوی در طرح های 
عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز همکاری داشتند اعم از خیرین، 
پیمانــکاران، ناظرین، مشــاورین، دفاتر فنی دانشــگاه ها، معاونین 
توســعه و روسای دانشگاه ها تجلیل شــد. برپایی نمایشگاه عکسی 
از فعالیت های عمرانی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از برنامه های 
جنبی این جشــنواره بود. در این جشنواره از تمبر جشنواره عمران 
سامت دانشــگاه علوم پزشکی تبریز رونمایی شــد. دیروز و امروز 
4500 مترمربع زیربنای بهداشــتی، درمانی، پژوهشی و دانشجویی 
اجرا شده توســط این دانشگاه با حضور معاون توسعه منابع انسانی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همراهی پزشکیان افتتاح 
شد. طرح بهســازی بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای 
تبریز، بخش همودیالیز بیمارســتان مرند، مرکز ســامت شهری و 
روســتایی شهرستان سیس و مرکز خدمات جامعه سامت روستای 

خشکناب هریس از جمله طرح هایی بود که بهره برداری شد.
همچنیــن کلینیک تخصصــی و فوق تخصصــی و بخش دیالیز 

کوهورت آذر کلنگ زنی شد.

دبیرکل حــزب اراده ملت بــا بیان اینکه 
فشــارهای تندروها هیــچ گاه تبدیل به جو 
غالب مجلس نمی شود، گفت: فضای مسلط 
بر مجلس رو به همگرایی و همدلی و حمایت 

از تحقق اهداف دولت است.
به گزارش ایلنا، احمدحکیمی پور با اشاره به 
رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم، 
گفت: مجلــس به عنوان قوه مقننه حق دارد 
روی برنامــه وزرا و ســوابق و تجارب آن ها 
بحث کند و همه نمایندگان این حق قانونی 
را دارنــد که روی تک تک وزرا نظر مثبت و 

منفی خود ر اعالم کنند.
او ادامه داد: برداشــت مــن از برآیند کلی 
مجلس این است که وزرای پیشنهادی آقای 
روحانی از مجلس رای اعتماد خواهند گرفت.

حکیمی پور با اشاره به ســهم خواهی   ها از 
سوی جناح های سیاســی، گفت: نمایندگان 
وظیفــه ملی دارند و باید بر اســاس مصالح 
و منافع ملی و اهداف کالن کشــور تصمیم 
بگیرنــد و روح حاکــم بر مجلــس در ادوار 
مختلــف هم همین گونه بوده اســت. در هر 
دوره ای با وجود باال و پایین ها تعامالت وجود 
داشته است. او بیان کرد: در دولت نهم و دهم 
تعامــالت ضعیف و تنش زیادی بین دولت و 
مجلس وجود داشــت که منجر به تقابل قوا 
شــد اما با تالش دولت تدبیر و امید و آقای 
روحانی رابطه بین قوا در بهترین حالت وجود 
دارد و تعاملی و مثبت اســت. دبیرکل حزب 
اراده ملت با بیان اینکه مردم دوســت دارند 
آرامش و امید در کشــور بیشتر شود و فضای 
کسب و کار رونق و توسعه یابد، اظهار داشت: 
همه شــرایط را درک می کنند و آنچه مسلم 
اســت این است  که مســئولیت پاسخگویی 
دولت بر عهده رئیس جمهور است و حق دارد 
همکارانش را از بین افراد با صالحیت زیادی 
که وجود دارد، انتخاب کند که هماهنگی الزم 
با اهداف دولت داشته باشد و مجلس وظیفه 
قانونی دارد که صالحیت وزرا را بررسی کند. 
او تاکید کرد: بحث سهم خواهی اصالح طلبان 
از دولــت هیچ وقت مطرح نشــده و نخواهد 
شــد و اصالح طلبان همیشه منافع و مصالح 
ملی را بر منافــع جناحی ارجح می دانند. این 
بلوغ سیاسی در جریان اصالح طلب کامال جا 
افتاده است. اصولگرایان معتدل هم در همین 
راستا با دولت همکاری می کنند. حکیمی پور 

درباره ســهم خواهی برخــی تندروها، گفت: 
فشارهای تندروها هیچ گاه جو غالب مجلس 
نمی شــود و فضای مســلط بر مجلس رو به 
هم گرایــی و هم دلی و حمایــت از  تحقق 
اهداف دولت است و اگر جمع ها و اشخاصی 
بخواهند روش های فشار را برای سهم خواهی 
دنبــال کنند، این در واقع  بــا روح حاکم بر 
مجلس در تضاد اســت و  همواره در اقلیت 
قرار می گیرند و غلبه ای بر کلیت رای مجلس 
نخواهند داشــت. او در ادامه افزود: آرای وزرا 
متفاوت اســت. اما پیش بینی می شــود هم 
نمایندگان و مــردم و هم جناح های اصلی و 
فعال در کشور، واقعیت های جامعه و شرایط 
رئیس جمهــور را درک کرده و به همراهی و 
همدلی خود بــا رئیس جمهور ادامه می دهند 
و وزرای پیشــنهادی از مجلس رای الزم را 
کسب می کنند. این فعال سیاسی اصالح طلب 
بــا بیان اینکه ضــرورت دارد فضای با ثبات 
و آرامــش حاکم بر کشــور را تقویت کنیم، 
گفت: باید یاد بگیریم شرایط موجود را با دو 
وضعیت مطلوب و گذشــته مقایسه کنیم که 
البتــه با وضعیت مطلــوب فاصله داریم و در 
مقایسه با وضعیت گذشــته باید توجه  کنیم. 
اگــر تغییراتی داشــته ایم و دورنمای بهتری 
وجــود دارد، به فال نیــک بگیریم و تقویت 
کنیــم. حکیمی پــور با بیان اینکــه روحانی 
صادقانه با مردم برخــورد می کند، ادامه داد: 
باید کمک کنیم برنامه هایی که رئیس جمهور 
اعالم کرده است،  به نتیجه برسد و امنیت و 
آرامش مخصوصا به بازار کسب و کار برگردد 
تا امید و رونــق را در دور دوم بیش از پیش 
شاهد باشــیم. او بیان کرد: شــرایط موجود 
می طلبد کــه با همراهــی و همدلی آهنگ 
کلی حرکت کشــور تقویت و امنیت و ثبات 
نظــام را جدی بگیریم ضمن اینکه مواضع و 
نقد مسائل و پیگیری گروه ها دراولویت قرار 
گیرد. حکیمی پور اظهار داشــت: حزب اراده 
ملت به عنوان یک تشکل اصالح طلب در هر 
دو دوره از آقــای روحانی بدون منت حمایت 
کرده اســت و حرفش این اســت که معظل 
بیکاری در اقشار ضعیف و مزدبگیر به حداقل 
برسد و تالش می کنیم در راستای برنامه های 
دولــت پیش برویم و از جهت گیری دولت به 
سمت کم کردن فاصله ها و تقویت اقشار کم 

درآمد حمایت می کنیم.

گردشــگری شــهری به عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
ایجاد ســاختارهای محیطی، امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی، افزایش روابط 
اجتماعی ومبادالت فرهنگی و تقویت هویت فرهنگی شــهر، اصاح ســاختار 
ســنتی، ایجاد فعالیت های خدماتــی و تنوع اقتصــادی و جلوگیری از رکود 
اقتصادی شــهرهای امروزی مانند کان شــهر تهران اهمیت و نقش بسزایی را 
ایفا می کند. از این ســو توجه بســیار به این حوزه به منظور تامین منابع مالی 
شــهرداری تهران و بدنبال آن توسعه گردشگری شهر تهران می تواند به عنوان 

یکی از ارکان توسعه پایدار شهری به شمار رود.
 امــا با وجود ظرفیت های بســیار در حوزه گردشــگری شــهر تهران هنوز 
این بخش از جایگاه مناســبی برخوردار نبوده و از ظرفیت های بســیار باالی 
 موجود در این حوزه آن گونه که در توان مدیریت شــهری است، استفاده نشده 

است.
توسعه گردشگری شهر تهران، یکی از مهم ترین فعالیت های مدیریت اجرایی 
شهرداری اســت و با تاکید بر توســعه فعالیت های عمران گردشگری شهری 
تهران، نوســازی بافت های تاریخی تهران و بازسازی فضاهای تفریحی در این 
حوزه با ارایه تسهیات مناســب، کمک فراوانی به توسعه پایدار شهر تهران و 

افزایش درآمد های شهرداری می کند.
 همچنین رقابت برای رفع نیازهای گردشــگران، در کنار تقویت مشــارکت 
بخش های خصوصی و شهروندان تهرانی در رفع این نیازها باید مورد اهمیت و 
برنامه ریزی مدیریت اجرایی گردشــگری شهر تهران قرار گیرد. انجام تبلیغات 
داخلی و خارجی برای معرفی جاذبه های شــهر تهران اگرچه هزینه بر می باشد 
ولی کاما دارای توجیه و بازگشت سرمایه می باشد و گسترش مراکز فرهنگی، 
فرهنگســراها و تربیت نیروهای متخصص در ایــن بخش ها، مراکز درمانی در 
نقاط پرتردد گردشــگر، ایجاد تســهیات مجزا جهت حمل و نقل گردشگر و 
ایجاد پایانه های مدرن در مســیرهای جاذبه های گردشگری، ترویج  و آموزش 
نحوه برخورد و رفتار مناسب شهروندان و ارائه اطاعات مورد نیاز به گردشگران 
و بســیاری از موارد دیگر همگی می توانند در توســعه گردشگری شهر تهران 
و ایجاد درآمد پایدار برای انجام امور شــهری آن بســیار موثر باشند. در ادامه 
راهکارهای توســعه ایی منتج شده از فرآیندهای مطالعاتی روز دنیا را می توان 
در تهران برنامه ریزی و پیاده ســاز  ی کرد که می توان اشــاره به برجسته سازی 
یک شــهر با موضوعــات مختلفی همچون) شــهرهنر، ورزش، فرهنگ( و یا با 
ایجــاد فرصت های شــهری از قبیل برگزاری همایش ها و نمایشــگاه های بین 
المللی و یا اجرای رویدادهای ویژه ورزشــی و جشــنواره ها و میزبانی برگزاری 
بازی های جهانی در شــهر تهران، زمینه جذب گردشگران بی شماری از اقصی 

نقاط دنیا را فراهم کرد.
همچنین گردشــگری شــهرداری تهران با برنامه ریزی در پدیده دیپلماسی 
شــهری کــه در قالب همکاری هــای بین المللــی مدیریت شــهرها در حال 
گســترش اســت، می تواند در تعامل و همــکاری با ســازمان های مرتبط، با 
تدویــن و ارایه یک برنامه جامع و راهبردی در حوزه گردشــگری شــهری به 
پروژه های جدیدی همانند گردشــگری ســالمندان و گردشــگری سامت که 
هــم در داخل و هم در خارج از کشــور دارای جامعه هدف بســیار وســیعی 
می باشــد، ورود پیدا کنــد و عاوه بر ایجاد هویت بیــن المللی برای تهران در 
ایــن حوزه ها و ایجاد اشــتغال در شــهر تهران، با مشــارکت بخش خصوصی 
و شــرکت های خدمات گردشــگری داخلــی و مراکز درمانی در گردشــگری 
 ســامت به ایجاد درآمد پایدار شــهری و ارزآوری به صورت مســتقل دست 

یابد.
با توجه به تکالیف قانونی شــهرداری ها و شوراهای اسامی در برنامه ششم 
توســعه در جهت ایجاد نظام درآمدی پایدار، اســتفاده از ظرفیت گردشگری 
در شــهر تهران می توانــد درتامین درآمد پایداربرای شــهرداری تهران نقش 
بســزایی را ایفا کند و به عنوان جایگزین منابع درآمدهای رو به کاهش ناشــی 
از ســاخت و ســازها و فروش تراکم و... محسوب شــود . از این رو برنامه ریزی 
 و مدیریت گردشــگری در شــهری مانند تهران توجه ویژه مدیران شــهری را 

می طلبد.

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان خراســان رضوی گفت: 190 نیروی 
امدادگر و نجات گر هال احمر به مناطق سیل زده این استان اعزام شدند.

 
به گزارش ایرنا، ســید مجتبــی احمدی افزود: از این تعــداد 70 امدادگر به 
شهرستان کات و 120 امدادگر به مناطق سیل زده نیشابور، سرخس، چناران، 

قوچان، درگز، رضویه مشهد و فریمان اعزام شدند. 
وی اظهــار کرد: عاوه بــر آن 17 خودرو دارای کمک، 2 خــودرو نجات، 2 
دستگاه آمبوالنس و 2 خودرو سنگین برای انتقال اقام امدادی به مناطق سیل 

زده اعزام شدند. 
وی گفت: از عصر امروز 357 نفر از خدمات تغذیه اضطراری برخوردار شــده و 

450 نفر تاکنون به صورت اضطراری اسکان داده شده اند. 
در پی بارشهای رگباری، در شهرهای درگز، قوچان، نیشابور و کات در شمال 
اســتان خراسان رضوی و جاری شدن سیل تاکنون 8 نفر جان خود را از دست 

داده اند. 

رئیس هیئت نظارت بر همه پرســی اقلیم کردســتان عراق تاکید کرد که این 
همه پرسی در زمان مقرر خود برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، هوشیار زیباری، وزیر خارجه پیشین 
عراق و رئیس هیئت نظارت بر همه پرسی اقلیم کردستان عراق گفت: همه پرسی 

در روز مقرر خود یعنی 25 سپتامبر )سوم مهر( برگزار می شود.
این در حالی اســت که رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا در گفت وگوی 
تلفنی با مســعود بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق از وی خواست برگزاری 

همه پرسی استقال را به تاخیر بیندازد.
تیلرسون همچنین از اعزام هیئت اقلیم کردستان به بغداد برای حل مشکات 

سیاسی موجود از طریق مذاکره استقبال کرد.
ریاســت کردســتان عراق نیز در بیانیه ای با تایید چنین درخواستی از سوی 
تیلرســون اعام کرد که ملت کردستان عراق سرنوشت خود را تعیین می کند و 

به راه خود ادامه می دهد.

شهردار منطقه 12 تهران از شناسایی 993 نقطه ناایمن در 
بازار تهران خبر داد.

عابد ملکی با اشــاره به اینکه کمیته تخصصی ایمنی برای 
بازار تهران تشکیل شده است، گفت: در این کمیته تخصصی 
معاون دادســتان تهران، شــهردار و قائم مقــام منطقه 12، 
نمایندگان سازمان های آتش نشانی و مدیریت بحران، اوقاف، 
میراث فرهنگی، اتاق اصناف و مدیران شــرکت های خدمت 

رسان شامل آب و برق و...  حضور دارند.
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکــه این کمیته به منظور 
دســتیابی بــه راهکارهای افزایــش ایمنی در بــازار بزرگ 
تهران تشــکیل شــده اســت، تصریح کرد: ســازمان آتش 
نشــانی در بازدیدهای مختلف، موارد متعدد عدم ایمنی در 
بــازار همچون وجــود کابل های غیر مجاز برق ، انشــعابات 
غیــر مجاز آب و ضرورت تکمیل شــبکه فاضــاب در بازار 
را احصــاء کــرد و همچنیــن در بررســی ها ضرورت هایی 
همچــون جمع آوری و رفع ســد معبر در ورودی ســراها و 
 داالن هــا بــا توجه به بحث میراثــی بازار مــورد تاکید قرار 

گرفت.
شهردار منطقه 12 با بیان اینکه طی جلسات مختلف 993 
نقطه ناایمن  در بازار تهران شناســایی شــد، گفت: در بازار 
تهران تعداد 40 پاک، ســرا و داالن در اولویت شــماره یک 
خطر قرار گرفته اند که عاوه بر آموزش به مالکان و کســبه 
آن، کلیــه اقدامات الزم در خصوص تشــکیل پرونده قضایی 
آن ها هم صورت گرفت تا در صورت عدم رعایت موارد ایمنی 

نسبت به پلمب اقدام شود.
وی با بیان اینکه معاون دادستان تهران از روند ایمن سازی 
و اقدامات صورت گرفته در 10 سرا بازدید و در جریان روند 
اقدامات در دســت اجرا از ســوی منطقه قــرار گرفت ادامه 
داد: معاون دادســتان تهران همچنین از پاساژ طا و جواهر 
»حکیم هاشمی« که حکم پلمب آن توسط شهرداری صادر 
شده بازدید کردند و قرار شد ظرف هفته جاری اقدام قضایی 

آن صورت گیرد.

مولوی عبدالحمید، در نماز جمعه زاهدان ضمن تاکید بر اطاعت از مقام معظم رهبری اظهار داشت:

چرا بعد از 38 سال هنوز وزیر سنی نداریم؟ گردشگری؛ راه کاری برای عبور از
 شهرفروشی تهران 

رسانهای فعال - شفیعی سبحان

وزرای پیشنهادی رای الزم را کسب می کنند
احمد حکیمی پور:  مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

اعزام 190 امدادگر به مناطق سیل زده استان 
خراسان رضوی و اسکان اضطراری 450 نفر

خبر

سید مجتبی احمدی مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی:

99٣ نقطه ناایمن در بازار تهران  
شناسایی شده است

خبر

شهردار منطقه 12 تهران:

دولت یازدهم بیش از همه دولت ها 
برای بهداشت و درمان هزینه کرد

یک مقام کرد عراق: 

تاریخ برگزاری همه پرسی استقالل تغییر نمی کند


