ورزش��ي

آمريکا درخواستهاي معافيت
از تحريم نفتي ايران را در نظر ميگيرد

بهترین تفریح کار است .امام علی

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
س��ال نه��م  پنجش��نبه  21تی��ر  27 1397ش��وال 1439
 12جوالی  2018شماره  12 2480صفحه  1000تومان
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صفحه3

قرارداد بوئينگ از ابتدا
ضمانتاجرايينداشت

گ�روه عمران و ارتباطات :رئيس کميس��يون
عمران مجلس ميگويد ق��رارداد ايران اير با
بوئينگ و  ۲شرکت ديگر هواپيماسازي براي
خريد هواپيماهاي برجاميايراد دارد و...
صفحه3

قرارگاه خاتم خط
مقدم سپاه برای
محرومیتزدایی

اعتراض شدید جامعه دانشگاهی ایران به بازرسی پنهانی ماموران آژانش اتمی از دانشگاه علم و صنعت

آژانس اتمی با کدام مجوز
دانشگاههای ما را تجسس میکند؟

صفحه2

به دليل عدم امکان معافيت از تحريمهاي آمريکا

«توتال» ايران را ترک کرد

همین صفحه

گروه انرژی :مديرعامل ش��رکت توتال
گفت :اين ش��رکت به دليل عدم امکان
معافي��ت از تحريمه��اي جدي��د دولت
آمريکا ،از طرح پارسجنوبي ايران خارج
ميشود.به گزارش مهر ،پاتريک پويان
ب��ا تاکيد بر اينکه راه ديگري جز خروج
از اين پروژه نداشته است ،گفت...

طي سه دهه آينده

جمعيتکشوربه
 100ميليون نفر ميرسد

گروه اجتماعي  :يکي از عوامل مهم و اساسي
در برنامه ريزيهاي توسعه ،آگاهي از تغييرات
جمعيتي است ،به عبارت ديگر تغييرات جمعيتي
تاثير بسزايي در برنامههاي اجتماعي...

عارف از جانب حامیان دولت اعالم کرد

صفحه4

برای سؤال از رییسجمهور

 70درصد زنان
قائل به عفاف و
حجاب هستند

قداستیقائلنیستیم

منافع مردم مهم است

صفحه4

آیا ارز دولتی به استقالل و
پرسپولیس رواست؟

صفحه2

صفحه7

سردار شریف:

قرارگاه خاتم خط مقدم سپاه برای محرومیتزدایی است

سردار س��رتیپ دوم پاس��دار رمضان شریف سخنگو
و مس��ئول رواب��ط عمومی کل س��پاه در گردهمایی
رزمندگان تبلیغات تیپ  44قمربنیهاشم(ع) در مجتمع
الله ش��هرکرد با اش��اره به مهمترین دس��تاوردهای
جمه��وری اس�لامی در دوران دفاع مق��دس ،گفت:
تحقیق��ات علمی و میدانی نش��ان میدهد که میزان
به��رهوری در مجموعههای مدیریتی آنزمان با وجود
امکانات محدود 6 ،برابر مقطع کنونی بوده است .وی
افزود:تنها با ش��عار کار جهادی نمیتوان بهرهوری را
در مجموعه مدیریتی باال برد ،بلکه باید به مؤلفهها و
آرمانهای دوران دفاع مقدس باز گردیم .سردار شریف
اضافه کرد :دشمن با عملیات روانی درصدد ایجاد شک،

تردید و ناامیدی در بین مردم اس��ت و گاهی مشاهده
میش��ود برخی افراد بهعلت نداشتن سواد رسانهای و
درک نکردن مصالح کش��ور تحت تاثیر القائات رسانه
ه��ای بیگانه به این مس��ئله در درون کش��ور دامن
میزنن��د .وی با تأکید بر لزوم اس��تفاده از تبلیغات در
حفظ و تداوم آرمانهای شهدا و برافراشته نگه داشتن
پرچم مقاومت و ایستادگی برابر نظام سلطه و استکبار
در کشور ،اظهار داش��ت :دشمن در تالش است بین
مردم و مسئوالن اختالف ایجاد کند ،اما زمانیکه با سد
هوشمندی ملت ایران مواجه و پالسی مبنی بر وحدت
از جمهوری اس�لامی دریافت میکند به لرزه میافتد.
مسئول روابط عمومی کل س��پاه در پایان با اشاره به

پیوند وثیق س��پاه و مردم ،پاس��خ به نیازهای مردم و
کم��ک به دولت در این راس��تا را از جمله راهبردهای
جدی و فراموشی ناپذیر س��پاه توصیف و خاطرنشان
ک��رد  :امروز قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا (ص)خط
مقدم س��پاه برای محرومیت زدای��ی و مردم یاری در
کش��ور اس��ت و پروژه های عمرانی و سازندگی سپاه
با هزینه و زمان کمتر از شرکتهای خارجی در سراسر
میهن اسالمی به ویژه در استانهای مرزی نشانههایی
از احس��اس وظیفه این نهاد انقالبی و مردمی در قبال
نیازهای مردم و کشور است که نگاه به توانمندی های
بومی و داخلی و کارایی نگاه جهادی و روحیه انقالبی
دوران دفاع مقدس را یادآور می شود.

سخنگوی وزارت خارجه:

تاریخ معاصر مملو از فعالیتهای غیرقانونی سفارتخانههای آمریکا است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید میکند
که تاری��خ معاصر مملو از فعالیته��ای غیرقانونی و
خالف ع��رف و موازین بینالمللی س��فارتخانههای
آمریکا در تخریب روابط خارجی کش��ورهای میزبان
و دخالت در امور داخلی آنها است.به گزارش تسنیم،
بهرام قاس��می با رد س��خنان بیاس��اس و اتهامات
مضح��ک مایک پومپئو در ادامه فضاس��ازی و جنگ
روان��ی هدفمند علیه فعالیت س��فارتخانههای ایران،

گفت :س��فارتخانههای جمهوری اس�لامی ایران در
چارچ��وب کنوانس��یونهای بینالملل��ی و روابط دو
جانبه در کش��ورهای متوقف فیه و در جهت توس��عه
روابط دوس��تانه و مودتآمیز در کش��ورهای میزبان
خود فعالیت میکنند.قاس��می با اشاره به اینکه طرح
اتهام علیه فعالیتهای دیپلماتیک جمهوری اسالمی
ایران ،تالش��ی دیگر از س��وی آمریکا برای تخریب
روابط خارجی کشورمان است ،خاطرنشان کرد :پامپئو

در حالی این ادعاهای بیاس��اس را علیه کش��ورمان
ط��رح میکند که ش��واهد گوناگونی از جاسوس��ی و
اقدامات خرابکارانه س��فارتخانههای آمریکا با صدها
پرس��نل نظامی و امنیتی در پوش��ش دیپلماتیک در
منابع مختلف منتشر شده و تاریخ معاصر مملو از این
نوع فعالیتهای نامش��روع و خ�لاف عرف و موازین
بینالملل��ی و نیز تخریب روابط خارجی کش��ورهای
میزبان و دخالت در امور داخلی آنها است.
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صفحه3

در گزارشي تاثير راه اندازي بازار ثانویه ارزبررسی شد

ریزش قیمت ارز در معامالت غیررسمی
صفحه3

ابهامات مالی در سازمان سینمایی وجود دارد

حمایتهای میلیونی از فیلم های آرشیوی
صفحه6

هشدار تهران به دهلی در مورد کاهش خريد نفت از ايران

امتيازات ويژهايکه به هند
ارائه ميشود لغو خواهد شد
صفحه3

معضلی که اين روزها در جامعه زیاد دیده
میشود کار کودکان زیر  15سال است
كه يا در عرصه تولید مثل کوره پزخانه
و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی
و شیش��ه سازی و ...يا در عرصه خیابان
مثل ف��روش گل ،پاک کردن شیش��ه
ماش��ین ها ،آدامس فروشی و امثال آن
مشغول كار هستند.متاسفانه این کودکان
در معرض انواعی از بیماریهای واگیر و
غیرواگیر دار مثل بیماریهای پوستی،
هپاتیت ،ایدز و ...هستند که این موضوع
هشداری جدی برای برخی از مسئوالن
است.بررسي ها نشان مي دهد کودکان
کار یا اطالعی از بیماریهای پنهان خود
ندارند و یا چنانچه عالئم بیماری را هم
در خود مشاهده کنند ،پیگیر نبوده و به
دنبال درمان نمیروند که ماندگارشدن
بیماری در آنها به م��رور زمان تبدیل
به مش��کالت بزرگ تری میشود؛ بايد
تاكيد كرد آگاهی نداشتن كودكان كار در
مورد بیماری شان ،خطر انتقال بیماری
به خصوص بیماری ه��ای واگیر دار یا
بیماریهای تنفسی به سایرین را بیشتر
میکند چراکه آنها برای درمان یا علت
بیماریشان به پزشک مراجعه نمیکنند.
تحقيق ها حاكي است اکثر خانوادههایی
که فرزندان خود را وادار به کار میکنند
درگیر فقر و اعتیاد هس��تند و کودکان
آن ه��ا در زمانی که باید مانند س��ایر
همس��االن خود از زندگی ام��ن و پر از
آرامش برخ��وردار باش��ند و به درس و
تحصیل بپردازند ،کار میکنند و بخش
عمده درآمد خود را به والدینیا اگر پدر
و مادر نداش��ته باشند ،به سرپرستی که
آنه��ا را وادار ب��ه کار میکند ،میدهند.
ک��ودکان کار در بیعاطفگ��ی رش��د
میکنن��د و در مع��رض ناهنجاریهای
اجتماعی خصوص��ا اعتیاد نیز قرار دارند
و مسکنهای مقطعی ازجمله برخورد با
این کودکان موثر نیست.ضروري است
تا مسئوالن توانمندسازی را از خانوادهها
آغاز كنند تا اين امر مانع از كار كودكان
ش��ود.خانواده س��الم و خان��واده ای که
جایگاه کودکان در آن مش��خص باشد
هی��چ گاه اجازه نمی ده��د فرزندش در
این شرایط در خیابان در معرض آسیب
قرار گی��رد.در نهايت بايد تاكيد كرد که
کودکان کار به بخش��ی از واقعیت تلخ
جامعه تبدیل شده و راهکار برون رفت
از این موضوع نیازمند بررس��ی علمی و
تصوی��ب قوانین حمایتی ب��ا همکاری
نهادهای دولتی و سمن ها است.

