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معاون اول رییس جمهور؛

فروش نفت همچنان ادامه دارد

رئیس قوه قضائیه:

دولت فکری
برای خسارتهای
حوادث اخیر بکند
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن خواسته و انتقاد مردم و
همچنین برخورد عادالنه و قانونی با اشرار و مخالن امنیت در جریان حوادث
اخیر ،گفت :خسارتها باید جبران شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت
مصرف سوخت در کشور تصریح کرد :نسبت به اجرای طرح اشکاالت و انتقاداتی
وجود دارد که از جمله آن ،عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است.
این ایرادات ،موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات
و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این
فضا میتوانند به اهداف خود نائل شوند .بر این اساس اقدام به شرارت،
ناامنی ،ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارتهایی به اموال عمومی
و خصوصی کردند که البته بحمداهلل با حضور معنادار و به موقع مردم تحت
رهنمودهای زمان شناسانه مقام معظم رهبری ،توطئههای آنها خنثی و
امنیت کشور تضمین شد.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا،
به موضوع نظارت بر بازار و قیمتها اشاره کرد و افزود :مساله بازار و قیمت کاالها
و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است .بر همین اساس،
نظارت سازمانها و دستگاههای مسئول بر بازار و قیمتها ضروری است و باید
بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار
دارد ،موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد
اشاره قرار داد و اظهار کرد :گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت
میگرفت ،اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان،
نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.
ادامه در همین صفحه

رئیس سازمان برنامه وبودجه خبر داد؛

اختصاص  ۶هزار میلیاردتومان برای
همسانسازی حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص  ۶هزار میلیاردتومان برای همسانسازی
حقوق بازنشستگان در سال  ۹۹خبر داد.
محمدباقر نوبخت روز دوشنبه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان،
اظهارداشت :مجلس در سال جاری برای این موضوع  ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
اعتبار پیشبینی کرد که دولت از اختیاری که برای افزایش سقف مربوط به این
کمکها بود ،استفاده و اعتبار مربوط به آن را به  ۵هزار میلیارد تومان افزایش داد.
وی خاطرنشان کرد :تصمیم داریم برای سال  ۹۹نیز ۶ ،هزار میلیارد تومان اعتبار
برای همسانسازی حقوق در نظرگیریم.

رئیس اتاق اصناف استان تهران:

افزایش قیمت تا  ۴درصد
پذیرفته میشود

رئیس اتاق اصناف استان تهران اعالم کرد که به دلیل افزایش  ۵۰درصدی قیمت
بنزین سهمیهای ،افزایش چهار درصدی قیمت کاالها پذیرفته میشود.
دیروز (دوشنبه) پنجمین اجالس فصلی اتاق اصناف ایران با حضور رئیسان اتاق
اصناف کشور و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد و طی این جلسه بحثهایی
پیرامون اجرای طرح پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت.
در حاشیه این مراسم قاسم نوده فراهانی  -رئیس اتاق اصناف استان تهران  -در
جمع خبرنگاران با بیان اینکه حمل و نقل کاالها بیشتر با گازوئیل است که گران
نشده است ،اظهار کرد :با این وجود قیمت بنزین سهمیهای  ۵۰درصد افزایش داشته
است و ممکن است فعاالن صنفی و تاجران بار خود را با کامیون یا وانتی حمل کنند
و کرایه بیشتری بپردازند .وی افزود :این فعاالن اقتصادی نباید افزایش کرایه را روی
هر کاال اضافه کنند ،بلکه باید کل افزایش قیمت حمل و نقل را تقسیم بر همه
کاالها کنند که محاسبات نشان میدهد نهایت افزایش قیمت قابل پذیرش چهار
درصد خواهد بود ،اما بیشتر از این پذیرفته نمیشود .رئیس اتاق اصناف استان تهران
همچنین در پاسخ به اینکه این افزایش قیمت از چه زمانی اعمال میشود ،گفت که
افزایش قیمت چهار درصدی از همین االن میتواند اعمال شود .نوده فراهانی در ادامه
از افزایش  ۱۰۰لیتری سهمیه بنزین خودروهای باربری بنزینی در هفته گذشته خبر
داد و گفت که قرار است درصد دیگری به سهمیه آنها اضافه شود تا قیمتها افزایش
پیدا نکند .وی در پایان تاکید کرد که با متخلفان و گرانفروشان برخورد میشود.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران:

شاخص آلودگی هوای تهران
باالی۱۵۰رسید

معاون پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه شاخص آلودگی هوای
تهران دیروز به باالی  ۱۵۰رسید گفت :هوا برای همه گروه ها ناسالم بود.
محمد رستگاری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان
تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد طی سخنانی
اظهار داشت :هم اکنون شاخص آلودگی هوا به باالی عدد  ۱۵۰رسیده است و برای
همه گروه ها ناسالم می باشد .رستگاری گفت :غلظت دیاکسید نیتروژن در سال
جاری افزایش پیدا کرده و شاخص ازن نسبت به میانگین بلند مدت در هوای تهران،
نسبت به سالهای قبل افزایش یافته که به دلیل افزایش دما و تشدید منابع پیش
ساز بوده است .معاون پایش محیط زیست استان تهران افزود :طبق آمار در سال
 ۴۸ ،۹۸روز هوا سالم ۲۲ ،روز ناسالم ،یک روز ناسالم برای همه گروه ها بوده و
ذرات معلق با قطر کمتر از  ۱۰میکرون تفاوت معناداری نسبت به سال قبل نداشته
اما نسبت به سالهای پیش در وضعیت بهتری قرار دارد .وی بیان داشت :پنجشنبه
اوج آلودگی هوای تهران بود و با توجه به محدودیت های زمانی و عمومی و افزایش
شدید آالیندهها از عبور و مرور کامیون ها جلوگیری شد و محیط زیست به تنهایی
نمی تواند با معضل پسماند مقابله کند و مهم ترین مشکل تهران پسماند می باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت تحریمی تاکید کرد:
با وجود اینکه در سال هاى  ۹۷و  ۹۸شوک بزرگى به اقتصاد ایران وارد شد
اما صادرات نفت همچنان تداوم دارد.
اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صادرات که با حضور
وزیر صنعت و فعاالن اقتصادی در سالن اجالس برگزار شد ،با بیان اینکه
پرداختن به صادرات جزو مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار
گیرد اظهار کرد :هر فردی که امروز برای کشور صادرات انجام میدهد،
انسان شریفی است که خوب تشخیص داده در این مقطع نیاز کشور کجا
است و باید به چه کاری بپردازد.
او ادامه داد :با وجود اینکه همه مسیرهای صادرات بسته و صادرات و

کشتیرانی ممنوع شده ولی صادرات در هشت ماهه امسال رشد داشته است،
پس در چنین فضایی باید دست کسی که موفق شده محصول تحریمی را
صادر و ارز آن را دریافت کند و در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد ،بوسید.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شدت فشار تحریمها بیان کرد:
از آذر  96تا به حال ،هر روز فشار آمریکاییها بر اقتصاد ایران و جمهوری
اسالمی اضافه شده و حاال به مرحله ای رسیدهاند که بانک مرکزی ایران
را به خاطر مسائل هستهای ،تحریم کردند و دوباره این بانک را تحت لوای
مبارزه با تروریست ،تحت تحریم قرار دادند.
به گفته جهانگیری ،دشمن نتوانسته صادرات نفت خام کشور را به
صفر برساند اما تحت فشاری که وارد شد ،حتی کشورهای دوست ایران هم

که تا به حال جزو نزدیک ترین کشورها در رابطه با ما هستند ،جرات اینکه
نفت ایران را خریداری کنند ،ندارند و ما به روش های دیگری متوسل می
شویم تا بتوانیم نفت کشور را بفروشیم.
وی افزود :محصوالت اصلی که بخش مهم تامین کننده نیازهای کشور
بوده شناسایی شده و بعد از نفت ،پتروشیمی را که مهمترین محصول صادراتی
پس از نفت است نیز تحت تحریم قرار گرفته دادهاند و پس از آن شرکتهای
فوالدی ،مس ،آلومینیوم و محصوالت آنها را تحریم کرده اند؛ همچنین بنادر
ایران که کشتی ها قرار است پهلو بگیرند ،تحریم شده اند و در کنار آن بیمه
هایی که کشتی ها را می توانند حرکت دهند تحریم هستند.
ادامه در صفحه 3
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گزارش ایمنی باید قابل اتکا باشد ؛

ضرورت توجه به سیستم مدیریت ایمنی هوانوردی

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران در نشست تخصصی «سیستم گزارش سوانح و
حوادث» بر ضرورت توجه به سیستم مدیریت ایمنی
به عنوان یکی از مهم ترین الزامات صنعت هوانوردی
جهان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران ،سیاوش امیرمکری در نشست
تخصصی «سیستم گزارش سوانح و حوادث»که دیروز
 11آذر برگزار شد ،عنوان کرد :ایکائو پس از سال ها
تجربه تنظیم قوانین و قواعد مختلف هوانوردی در
ضمائم  19گانه به عنوان سند باالدستی به سیستم
مدیریت ایمنی نیز توجه خاص کرده است.
وی گفت :امروز اهمیت باالی  SMSبه گونه
ای است که در همه قوانین بین المللی تثبیت شده و
ایکائو در چشم انداز  2025برای توسعه ایمن ،امن و
پایدار صنعت هواپیمایی با همکاری  190عضو ایکائو
هدف گذاری کرده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
ایران ،با اشاره به اینکه مقوله ایمنی اولین راهبرد
سند  9750ایکائو است ،افزود :مقوله های افزایش
کارآیی و ظرفیت ،ارتقای امنیت و تشکیالت ،توسعه
اقتصادی حمل و نقل هوایی و حفاظت محیط زیست
به عنوان چهار راهبرد دیگر در  15سال آینده ایکائو
در حمل و نقل هواپیمایی کشوری جهان است.
وی با اشاره به اینکه در اسناد باالدستی سازمان
هواپیمایی کشوری به مقوله ایمنی توجه خاص شده،
گفت :بر اساس چشمانداز  1404شرکت فرودگاهها و

ناوبری هوایی ایران نیز باید شرکت پیشرو در منطقه
در ارایه خدمات ایمن ،امن و اثربخش فرودگاهی
و ناوبری هوایی در توسعه پایدار کشور و صنعت
هوانوردی باشد.
وی اضافه کرد :در بندهای یک و دو اهداف
راهبردی 20گانه شرکت به برنامه ریزی توسعه
ایمنی به عنوان اجزای اهداف راهبردی و نیز به
ارتقای ایمنی خدمات بر اساس استانداردهای حاکم
بر صنعت هوانوردی اشاره شده و بر اساس بیانیه
خط مشی شرکت ،ملزم به اجرای سیستم مدیریت
ایمنی هستیم.
امیرمکری افزود :به دلیل وسعت فعالیت شرکت
در عملیات فرودگاهی و تنوع رویدادها در این
حوزه بیشترین تمرکز در سیستم مدیریت ایمنی به
رویدادهای داخل ایرساید و سطوح پروازی معطوف
بوده است .در عین حال الزم است به رویدادهای
فضای کشور نیز که از مهمترین وظایف شرکت است
توجه خاص شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
ایران با بیان اینکه گزارش سوانح و حوادث یکی از
مهمترین ابزارها در نیل به اهداف ایمنی است ،عنوان
کرد :باید گزارش ها دقیق ،صحیح و قابل اتکا باشند
و به موقع در اختیار قرار بگیرند تا به شناسایی نقاط
قوت و ضعف و نیز شناسایی و پیگیری علل و عوامل
دخیل در رویدادها و نیز شناسایی رویدادهای پرتکرار
برای جلوگیری از تکرار آنها منجر شوند.
وی خطاب به مدیران ایمنی و روسای اداره های
مراقبت پرواز فرودگاه ها گفت :عدم اطالع رسانی و
کتمان رویدادها تخلف از وظیفه حرفه ای شماست
و به عنوان نماینده مدیرعامل در مدیریت ایمنی
باید وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهید تا
به توفیق های موردنظر در قبال مردم و اهداف بلند
مدت شرکت دست یابید.
امیرمکری استقرار مرکز عملیات اضطراری و
ایمنی در ابتدای امسال در شرکت و بهره برداری
از فاز نخست آن را زیرساختی برای پایش مسایل
و رویدادها عنوان کرد و افزود :پیگیر اجرای فاز دوم
این مرکز تا پایان امسال هستیم؛ این مرکز ابزاری
است تا از کمک افرادی که مسوولیت مستقیمی در
ایمنی ندارند استفاده شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه خاص به استقرار
سیستم( HSSEبهداشت ،ایمنی ،امنیت محیط کار
و محیط زیست) نیز تاکید کرد و گفت :الزم است به
این بخش نیز به عنوان یکی از الزامات در زیرمجموعه
مدیریت ایمنی شرکت توجه شود.

گفتگو با صنعان ،کودک بهبود محک به مناسبت روز جهانی معلوالن:

روزی؛ رکورد شنا در آبهای آزاد توسط من شکسته میشود

آرزوی موفقیت در ورزش شنا از
زمانی که در رودخانه جاری یکی از
روستاهای سقز شنا میکرد همراه صنعان
است .زمانی که مجبور شد برای شیمی
درمانی به تهران بیاید ،تصور شنیدن
دوباره صدای گذر آب از رود ،سپری
شدن روزهای درمان را برای او آسانتر
میکرد .مبارزه او با بیماری سرطان از 6
سالگی شروع شده بود ،این مبارزه یکی
از پاهای او و قسمتی از ریهاش را در
سنین نوجوانی از او گرفت .ولی امیدش
به سالمتی را نتوانست بگیرد .تا امروز
که در سن  26سالگی است و چند سالی
از بهبودی او میگذرد ،آرزوی ثبت رکود
در آبهای آزاد همچنان در وجودش
نفس میکشد.
صنعان امینی یکی از کودکان
بهبود یافته محک است و موفقیتهایی
که در رشته شنا در مسابقات مختلف
کسب کرده دلیل گفتگویی است که با
او انجام شده است.
 چند سال است که قطعدرمان شدهای؟
 12سال است که قطع درمان

شدهام و فقط برای انجام معاینات
دورهای به محک میآیم.
 انجام ورزش شنا چه کمکیبه افزایش روحیه برای مبارزه با
بیماری سرطان کرد؟
شنا یک قانون خیلی ساده و
ابتدایی دارد که برای ماندن روی آب
باید دست و پا نزنید و فقط با تمرکز
سعی کنید با بی وزن کردن بدن روی
سطح آب شناور بمانید تا امکان اجرای
حرکتها را داشته باشید .این قانون در
زندگی و در مسیر مبارزه با بیماری
بسیار به من کمک کرد .هر زمان که
دلم میگرفت و میگفتم چرا باید این
شرایط را تحمل کنم با خود میگفتم به
جای دست و پا زدن باید برای حرکت
های بعدی آماده شوم  .دست و پا زدن و
ناامیدی نمیتواند من را به جایی برساند.

 چه آرزویی داری؟شنا کردن در آبهای آزاد را خیلی
دوست دارم و می خواهم روزی رکود
شنا در این آبها را بشکنم و این رکورد
به نام من ثبت شود.
 الگوی تو در ورزش چهشخصی است؟
مایکل فلپس .اما راستش نمیتوان
گفت الگو ،چون نمیخوام حتما مثل او
باشم.
 دوست نداری مثل مایکلفلپس باشی؟!
چون من خودم را با دیگران
مقایسه نمیکنم .هر فردی سرنوشت و
شرایط زندگی مختص به خود را دارد
که فقط با تالش میتواند آن را تغییر
دهد و به هر آن چیزی که آرزوی
آنرا دارد برسد .من فکر میکنم برای
موفقیت احتیاج ندارم از کسی پیروی
کنم من آرزوها و خواستههای خودم را
دارم که فقط با روش خودم میتوانم به
آنها برسم .هیچگاه در زندگی به این فکر
نکردم برای اینکه بیمار هستم باید از
زندگی فاصله بگیرم و یا شرایط زندگی

من باید فرق کند.
 یعنی همیشه به آیندهامیدوار بودی؟
بله ،شاید برای اینکه در مسیر
مبارزه با سرطان کمتر نا امید بودم
چون میدونستم فقط باید به سالمتی
فکر کنم و نگرانی دیگری نداشتم.
محک هزینههای دارو و درمان ،عملهای
جراحی و  ...را تأمین میکرد و همین
باعث میشد تا نگرانیهای کمتری داشته
باشم .محک حتی پس از بهبودی هم با
تأمین بخشی از هزینههای آموزش شنا
و امور جانبی مربوط به آن ،باعث شد تا
بتوانم با امید بیشتری به آینده فکر کنم
و در این مسیر استوارتر باشم.
امیدواریم آرزوی صنعان ،کودک
بهبود یافته ،با همراهی نیکوکاران
برآورده شود تا انگیزهای باشد در دل
 19هزار کودک مبتال به سرطان تحت
درمان در سراسرکشورمان که با دلی
گرمتر و باوری استوارتر در مسیر درمان
گام بردارند زیرا آنها هم آرزوهایی دارند
که با تحقق سالمتی و بهبودی میتوانند
به آنها برسند.

صفحه 8

خبر

دولت فکری برای خسارتهای
حوادث اخیر بکند

ادامه از همین صفحه
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به
برخورد دستگاه قضایی با اشرار ،مخالن
امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی،
خاطرنشان کرد :پرونده افراد اعم از اشرار و افراد
وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی،
وزارت اطالعات ،سپاه و سایر ضابطان به دستگاه
قضایی تحویل داده شده اند ،عادالنه و قانونی
در دست بررسی است و ان شاءاهلل به زودی
مردم در جریان رسیدگی به این پروندهها قرار
خواهند گرفت.
رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان
این حوادث نیز تاکید کرد :از خسارتهای
جانی و مالی خسارت دیدگان نمیتوان
گذشت .ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت
به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از
مسئوالن بویژه دولت این است که نسبت به
جبران خسارتها فکر و اقدام کنند .همکاران
ما نیز این موضوع را دنبال کنند ،زیرا نسبت
به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته
باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد
حمایت قانون قرار دارند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر،
هوای پاک و سالم را از وعدههای همیشگی
دولتها ،شهرداران و شوراها به مردم دانست و
تصریح کرد :متاسفانه امروز هوای پاک و سالم
در بعضی ایام ،وضعیت نامناسبی دارد و زندگی
و سالمت مردم با آالیندهها تهدید میشود .در
این زمینه ،قانون کم نداریم .یکی از این قوانین،
قانون مصوب سال  ۷۴است که قانون خوبی
است .قانون دیگر مصوب سال  ۹۷است که
در آن وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست،
وزارتخانههای نفت ،کشور ،نیرو و صنعت ،معدن
و تجارت ،نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای
جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پاک به
طور کامل احصا شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش
عملکرد دستگاهها در این زمینه باید به مردم
ارائه شود ،سازمان بازرسی کل کشور را مامور
نظارت بر عملکرد دستگاهها دانست و یادآور
شد :هوای پاک و سالم از حقوق عامه است
و آلودگی هوا ،تضییع این حقوق به شمار
میآید .برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و
محدودیتهای تردد ،موقت است و باید برای
جلوگیری از آسیب دیدن مردم ،ان شاءاهلل
اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت
گیرد.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از این
جلسه ،بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی
و شفافیت در اقدامات بودجهای تاکید کرد.
سایر مسئوالن قضایی نیز نکاتی را بویژه در
خصوص مسائل بودجهای قوه قضاییه و اجرای
ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مطرح
کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.

