
  

سیاسی 2
 دولت افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در سال 

1398 را تصویب کرد

االسالم  حجت  ریاست  به  خود  امروز  جلسه  در  وزیران  هیات   
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به پیشنهاد وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال 1398 

را از 400 هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.
به گزارش ایرنا از دفتر هیات دولت، با تصویب هیات وزیران، مبلغ کمک 
هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال 1398 از 400 هزار ریال به یک 

میلیون ریال افزایش یافت.
هیات دولت همچنین با تخصیص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به 
سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان  های 
جنوبی کشور موافقت کرد. در جلسه امروز دولت همچنین تعدادی از 
مواد الیحه شفافیت با هدف ارتقاء سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن 
و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید. براساس این الیحه اطالعات، 
صالحیت ها، رفتارها و عملکردهای مؤّسسات مشمول در زمان مناسب و 
با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم 

مردم یا مراجع نظارتی قرار می  گیرد.
مهمترین  اختصاصی  و  عام  تکالیف  سطح  دو  در  شفافیت  الیحه 
حوزه های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته »شفافیت 
وظایف، اختیارات، مأموریت  ها و صالحیت  ها«، »شفافیت فرآیندهای 
اطالعات  »شفافیت  و  تصمیمات  و  اقدامات  آیین  شامل  سازمانی« 

سازمانی« تقسیم بندی شده است.
از  اعم  عمومی  امور  حوزه های  اکثر  مذکور  الیحه  شود،  می  یادآور 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی گیرد.

هیات وزیران در ادامه جلسه امروز، آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری 
خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

را به تصویب رساند.
تعریف مصادیق قصور یا تخلف )اقدامات خالف قانون(، مجازات ها و 
نحوه اعمال آن )متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن( و 
کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به تصمیم، مطابق این آیین نامه 

صورت می پذیرد.
با تصویب هیات وزیران، مبلغ جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران 
اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و مدیران آنها 28 

درصد افزایش یافت.
براساس این مصوبه، حداقل جریمه نقدی مبلغ 32 میلیون ریال و 

حداکثر میزان آن سه میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین شد.
یادآور می شود، مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به طور رسمی اعالم می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس 

و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.

معاونت حقوقی رئیس جمهور:
قدرت پیامبرگونه ندارم که از آینده خبر داشته باشم

معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت بین دو مطلب یعنی تحریم 
سپپاه و الحاق به کنوانسیون ها رابطه  التزامی نمی بیند و معتقد است برای 
حفظ کانال های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند 

مانند هند، چین، روسیه،  ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم.
لعیا جنیدی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،  درباره این که گفته می شود 
اقدام اخیر آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان تروریستی روی تصویب »CFT« و »پالرمو« تاثیر خواهد گذاشت، 
گفت: در خصوص معاهدات »CFT« و »پالرمو« مذاکرات دولت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، افرادی که به عنوان نماینده از سایر نهادها مانند 
مجلس شورای اسالمی و دیگر جاها در جلسات مجمع حضور دارند درجریان 

است و استدالل های خودش را بر مبنای دیدگاه کارشناسی بیان می کنند.
بیان کرد: بعضی ها چنین تصوری دارند  معاونت حقوقی رئیس جمهور 
که در این مساله دو موضوع با یکدیگر پیوند دارد اما دیدگاه کارشناسی و 

مطالعاتی که تا اینجا وجود دارد یک چنین پیوندی را نشان نمی دهد.
وی تاکید کرد: آن مساله یک امری است که ما چه ملحق بشویم و چه 
نشویم در یک چارچوب دیگری مطرح شده است، مطالعات کارشناسی تا 
به امروز ارتباط مستقیمی را بین این دو مطلب نشان نمی  دهد، بنابراین باید 

بازهم بحث کارشناسی صورت گیرد.
جنیدی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درگذشته ابراز امیدواری کرده 
بودید این معاهدات به تصویب برسند آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر گفت: 
من واقعا نفیاً و اثباتاً معتقد هستم که این موضوع به اتفاقی که پیش آمده 
ارتباطی ندارد و در حال حاضر مجمع تصمیمی نگرفته است. من نه می گویم 

حتما می شود و نه می گویم حتما نمی شود؛  هیچ کدام.
وی ادامه داد: خواهشم این است که جمالت را به دقت نقل کنند زیرا 
بعدا مشاهده می کنم که می گویند فالنی گفته است می شود، زیرا من نه این 
را گفته ام و نه آن را گفته ام هیچ کدام را نمی توانم پیش بینی کنم زیرا قدرت 

پیامبرگونه ندارم که از آینده خبری داشته باشم.
معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: یکسری بحث کارشناسی در حال 
انجام است و دولت هم هنوز روی دیدگاه خودش بوده و معتقد است که 

دیدگاه کارشناسی اش این اقتضاء را دارد که این کار را پیش ببرد.
وی تاکید کرد: دولت بین این دو مطلب یعنی امر تازه ای که اتفاق افتاده 
است و الحاق به این کنوانسیون ها رابطه  التزامی نمی بیند و معتقد است برای 
حفظ کانال های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند 

مانند هند، چین، روسیه،  ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم.

اخبار
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 در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی اتریش

وپا از بین رفته است الریجانی: اعتبار اتحادیه ار

رییس فراکسیون امید مجلس:

انسجام و وحدت در تصمیم گیری رمز موفقیت شوراهاست

حمایت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
سیاسی و لفظی اتحادیه اروپا از ایران در قبال اقدامات 
آمریکا گفت: این اتحادیه دیگر نباید از ایران تقاضایی 

داشته باشد، زیرا اعتبار آنها از بین رفته است.
علی الریجانی عصر  ایرنا،  بامداد دوشنبه  گزارش  به 
یکشنبه در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی اتریش و 
جمهوری اسالمی ایران ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی 
افزود: روابط ایران و اتریش نسبتاً طوالنی است، در زمان 
طرح مباحث هسته ای نیز اتریش نقش موثری را در این 
توافق ایفا کرد اگرچه ترامپ اوضاع را به هم ریخته است. 
این توافق که با کمک شما انجام شد و بعد از توافق نیز 

سطح روابط تجاری افزایش یافت.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برخی مشکالت 
وجود دارد که باید حل شود، اتحادیه اروپا نیز تمهیداتی 
اندیشیده اما ما هنوز ثمره و محصول آن را ندیدیم. در 
موضوع توافق هسته ای هم، ایران پس از اینکه آمریکا دو 
بار تقاضا و درخواست مذاکره کرد، مذاکره را پذیرفتیم لذا 
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مذاکرات انجام و 

توافق هسته ای منعقد شد.
الریجانی در ادامه گفت: با رفتارهای ترامپ بخشی از 
کار خراب شد، تعهدات آمریکا را از بین برد ضمن آنکه 
همکاری اتحادیه اروپا و سایر کشورها هم به هر دلیلی 
مسکوت ماند البته اروپایی ها می گویند بخش خصوصی 
را آمریکا تهدید می کند. رهبران اروپا نیز در همان زمان 
تاکید داشتند ظرف چند هفته مکانیزم مشخصی برای 
این چند  اما  ایجاد می کنند  نفتی  و  اقتصادی  مروادت 
هفته به یک سال انجامید؛ در ابتدا نیز یادآور شدند از 
طریق بانک مرکزی فرانسه مبادالت اقتصادی را انجام 
می دهند، بعد از آن صحبت از راه اندازی SPV شد اما 
سرانجام INSTEX را راه اندازی کردند که در مجموع برای 

ما ثمره ای نداشت.
وی افزود: این پرسش برای ما پیش آمده که چرا رهبران 
اروپا و اتحادیه اروپا صرفاً در الفاظ از ما حمایت می کنند 
یا اظهار تاسف می کنند از رفتارهای آمریکا. حتی کشور 
اتریش هم که از ما نفت می خرید پس از این به همکاری 
خود ادامه نداده و حتماً هم می گویید که مشکالت به 
جهت فشار آمریکایی ها وجود دارد که به نظر منطقی 
دارد اما ما از منظر خودمان به موضوع نگاه می کنیم و 
برای ما مهمترین مسئله این است که با این اقدامات 
اعتبار اتحادیه اروپا زیر سوال رفته لذا این به این معنی 
است که اتحادیه اروپا وزنی برای حل مشکالت نداشته 

است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با این وجود 
ما باید خودمان گامی برداریم؛ به خصوص اینکه بعد 
از تصمیم اخیر آمریکا در مورد به صفر رساندن فروش 
و صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران و عدم واکنش 

اتحادیه اروپا به این نظر خود پایبندتر شدیم.
الریجانی در ادامه یادآور شد: ایران با اتریش تا سطح 
700 یا 800 میلیون دالر روابط خود را افزایش داد و اکنون 
متوقف شده است. ما حساب آمریکا را خواهیم رسید، 

آنها باید بدانند که نمی توانند اینگونه کار کنند و به ایران 
فشار بیاورند و ما هم ساکت بمانیم. اتحادیه اروپا نیز نباید 
از ما تقاضایی داشته باشد چرا که برای ما کاری انجام 
نداده است لذا به نظر تحوالت جدی تری رخ می دهد، 
شاید اینگونه هم بهتر باشد تا ترامپ سر عقل بیاید زیرا 
برخی از رهبران سیاسی تا سرشان به سنگ نخورد متوجه 

نمی شوند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در رابطه با 
موضوع پولشویی نیز ما در مجلس قانون تصویب کردیم 
اما اتحادیه اروپا در کالن نقش موثری نداشته است پس 
راه حل را باید خودمان پیدا کنیم البته ما با آمریکا از قبل 
از پیروزی انقالب و حتی در زمان جنگ صدام اصطکاک 

داشتیم بنابراین هم اکنون هم تصمیمی خواهیم کرد.
همچنین ولفگانگ گرستل رئیس گروه دوستی پارلمانی 
گروه  دعوت  از  تشکر  ضمن  ادامه  در  ایران  و  اتریش 
دوستی پارلمانی ایران و ابالغ پیام رئیس مجلس اتریش 
میالدی  سال 2020  برای  اتریش  پارلمان  رئیس  گفت: 
همایشی تعبیه کرده تا از تمامی روسای مجالس جهان 
دعوت شود. در آن زمان امیدواریم مالقات مجددی با 

شما در وین داشته باشیم.
رئیس گروه دوستی پارلمانی اتریش و ایران با یادآوری 
از  اخیر  سال  دو  طی  برجام  افزود:  برجام،  موضوع 
موضوعات حائز اهمیت بوده لذا با وجود اینکه امروز به 
عنوان نماینده ملت کشور خود در اینجا حاضر شده ام 
برخی  معتقدم  آنها هستم،  اهداف  تحقق  دنبال  به  و 

برخوردها نباید صورت بگیرد از این رو زمان نقش آفرینی 
به  را  مسائل  برخی  باید  ما  لذا  است  رسیده  مجلس 

دولتی ها گوشزد کنیم.
گرستل با تاکید بر نقش مجلس در تبادل قدرت به 
خصوص در شرایط کنونی، تصریح کرد: اتریش و اتحادیه 
هسته ای  توافق  و  قرارداد  از  آمریکا  خروج  روند  اروپا 
قدیمی  اصل  بر  اروپا  کردند،  نگاه  عمیق  تأسف  با  را 
یونانی التین حرکت می کند و این اصل بر مبنای عمل 
به تعهدات است بنابراین این وظیفه مهم ما در مقطع 
کنونی است؛ اروپا از سمتی و ایران از سوی دیگر کماکان 
باید به تعهدات خود پایبند بمانند و به استفاده به حق از 
انرژی صلح آمیز هسته ای از یک سو و تعهدات اقتصادی 
که منجر به رفاه و آسایش مردم دو طرف می شود بپردازد.

وی ادامه داد: جنابعالی در فرمایشات خود به وین به 
عنوان مقر مذاکرات هسته ای اشاره کردید در حالی که 
کمتر به این موضوع پرداخته شده است. ما نتوانستیم 
همه دنیا را آکنده از صلح کنیم اما توانستیم در یک منطقه 

بحرانی توافقنامه ای را با هدف برقراری صلح ایجاد کنیم.
رئیس گروه دوستی پارلمانی اتریش و ایران یادآور شد: 
در راستای مقایسه این موضوع می توانم اشاره کنم به 
اینکه بریتانیا در آستانه خروج از اتحادیه اروپا است و 
در این شرایط آگاهی وسیعی ایجاد شده مبنی بر اهمیت 
ارتباط و ایجاد شبکه های ارتباطی و زیان های خروج از 
این روابط بنابراین به عنوان نماینده پارلمان وظیفه داریم 

اهمیت ارتباطات و دیپلماسی را دائماً گوشزد کنیم.

وی گفت: با همین ساز و کار شاید بتوانیم راه حلی برای 
ادامه همکاری ها پیدا کنیم. امیدوارم مبنای آینده را تاریخ 
که بر پایه دیرینه ترین روابط دیپلماسی است، برای نگاه 

به آینده و توسعه همکاری قرار دهیم.
گرستل در ادامه خاطر نشان کرد: روابط بین الملل از 
جهات اقتصادی و امنیتی به یکدیگر مرتبط هستند اما باید 
تأکید کنم که اتحادیه اروپا قدرت اجرایی در قبال دولت 
به خصوص در قبال بنگاه های اقتصادی ندارد زیرا در اروپا 
بازار اقتصاد آزاد حاکم است؛ ما تنها می توانیم چارچوب 

روابط را تسهیل کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از شرکت ها پیش از خروج آمریکا 
از برجام از همکاری با شرکت های ایرانی کنار کشیدند، 
گفت: تمام بانک های ایران قراردادهای مطابق قراردادهای 
بین المللی و در چارچوب قوانین مقابله با پولشویی ندارند 
لذا برخی از شرکت های اروپایی از این موضوع گالیه مند 
هستند؛ هر چند حجم مبادالت بین ایران و اتریش نشان 

از عالقه دو طرف و طی مسیر از راه درست دارد.
پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس  ملت،  خانه  گزارش  به 
اتریش و ایران، تصریح کرد: اروپا برای راه اندازی ساز و 
کار INSTEX مشکالت فراوانی داشت و به نظر نمی رسد 
که اراده ای برای تحقق مبادالت اقتصادی و مالی نداشته 
است. متأسفانه در این ساز و کار اروپا متوجه وابستگی 
زیادی خود به آمریکا به ویژه در جریانات مالی ش د 
و فهمیدیم که باید در حوزه داخلی اصالحاتی را انجام 

دهیم.

رییس فراکسیون امید مجلس گفت: انسجام و وحدت 
مراقبت  است.  شوراها  موفقیت  رمز  تصمیم گیری  در 
کنیم این انسجام و همبستگی خدای ناکرده بخاطر برخی 

سهم خواهی های حزبی و گروهی از بین نرود.
محمدرضا عارف در یادداشتی اینستاگرامی به مناسبت 

روز ملی شوراها نوشت:
»نهم اردیبهشت روز ملی شوراها نامگذاری شده است. 
با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله سید محمود طالقانی 
که تالش فراوانی برای گنجاندن اصل مترقی شوراها در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی انجام دادند، باید تاکید 
کنم که شوراهای اسالمی شهر و روستا بازوان قدرتمند 
نظام در سراسر کشور هستند. اگر نگاه امام خمینی)ره( 
از شروع نهضت اسالمی را مرور کنیم، نقش واالی مردم 
در آن مشهود است. حضور، مشارکت و آرای مردم در 
انتخابات به معنای اهمیت مشورت در انجام امور است؛ 

چرا که هر فردی به رأی و نظرات دیگران اعتنا نکند، در 
مسیر شکست قرار خواهد گرفت.

راستای  در  که  است  این  انتظار  فعلی  مقطع  در 
جهت گیری ملی نظام، تمرکززدایی و کاهش تصدی گری 
دولت و واگذاری امور به شوراها مورد توجه جدی قرار 

گیرد.
بر این باوریم که دولت باید به سمت وظایف حاکمیتی 
و سیاستگذاری برود و در شهرها و روستاها وظایف را به 
شوراها محول کند و اعضای شوراها نیز با عملکرد خود 
الیحه  دارند.  را  اختیار  سپردن  ظرفیت  که  کنند  تایید 
مدیریت یکپارچه شهری که اهل فن و متخصصین مدت 
زمان زیادی برای تهیه این الیحه را وقت صرف کردند، 
وظایف  از  تمرکززدایی  راستای  در  سریعتر  هرچه  باید 
دولت تعیین تکلیف و امور شهری به پارلمان های محلی و 

مدیریت شهری واگذار شود.

که  روستا  و  اسالمی شهر  از تشکیل شوراهای  هدف 
میراث گرانقدر دولت اصالحات است این بود که بعد از 
انتخاب شدن همه ذهن را از منافع شخصی، حزبی و قومی 
خالی کرده و با همه توان، برای خدمت به مردم و کشور 

بیاندیشیم و تالش کنیم.
که  بود  این  هم  طالقانی  الله  آیت  اصلی  دغدغه 
این موضوع  از  باید  شوراها سیاسی نشوند و شوراها 

بپرهیزند.
مطمئنا اگر شوراها به وظایف قانونی خود عمل کنند، 
بسیاری از مشکالتی که در حوزه وظایف مدیریت شهری 

وجود دارد قابل حل خواهد بود.
اسالمی  شوراهای  پنجم  دوره  از  که  سالی  دو  طی 
شهر و روستا می گذرد، فعالیت های خوبی را در راستای 
خدمت رسانی به مردم بخصوص در ایجاد نشاط اجتماعی 
وعده های  اساس  بر  است  انتظار  البته  بودیم.  شاهد 

در  شده  تدوین  برنامه ی  قالب  در  مردم  به  شده  داده 
زمان انتخابات شوراها تالش چشمگیرتری برای عمل به 

وعده های داده شده شاهد باشیم.
انسجام و وحدت در تصمیم گیری رمز موفقیت شوراها 
است. مراقبت کنیم این انسجام و همبستگی خدای ناکرده 
بین  از  گروهی  و  حزبی  برخی سهم خواهی های  بخاطر 

نرود.«

 معاون اول رئیس جمهوری: 
 ایران برای قرن ها پاسدار امنیت خلیج فارس بوده است

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ایران در قرن ها و سال های 
گذشته پاسدار امنیت خلیج فارس بوده و امروز نیز به عنوان بزرگترین کشور 
در این آبراه بین المللی پاسدار امنیت و صلح و ثبات در منطقه است، تاکید 

کرد: برای دفاع از امنیت ملی خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، اسحاق جهانگیری که به منظور سخنرانی در 
هفتمین نشست منطقه  ای مجمع جهانی سالمت به جزیره کیش سفر کرده 
است، در بدو ورود به این جزیره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست 
مجمع جهانی سالمت فرصتی است که کشورهای شرکت کننده تجربیات 

موفق خود را با یکدیگر در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران از تجربه موفقی در زمینه سالمت 
برخوردار است، تصریح کرد: با اقدام های بسیار خوبی که پس از انقالب 
اسالمی صورت گرفته، شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران و کودکان و 

افزایش امید به زندگی هستیم.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از طرح تحول نظام سالمت به عنوان 
یکی از کارهای مهم بخش سالمت در دولت یازدهم و دوازدهم یاد کرد و 
گفت: این برنامه همچنان در دست اقدام قرار دارد و اثرات مثبتی در نظام 

سالمت کشور داشته است.
جهانگیری در ادامه به ظرفیت های گسترده مناطق آزاد کشور اشاره کرد و 
افزود: در مقطع فعلی بیشتر از مواقع دیگر به ظرفیت مناطق آزاد کشور نیاز 
داریم که بتواند در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صادرات و واردات 

نقش آفرین باشد.
وی همچنین فشار آمریکا به ملت ایران از طریق تحریم های ظالمانه را 
اقدامی ضدانسانی، ضد حقوق بشر و تروریسم اقتصادی دانست و اظهار 
داشت: بر خالف شعارهایی که می دهند که هدف از تحریم اعمال فشار بر 

دولت جمهوری اسالمی ایران است، این تحریم ها منجر به فشار سنگینی بر 
ملت ایران شده و زندگی مردم با مشکل مواجه شده است.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: این فشارها تامین دارو و واردات نیازهای 
پزشکی را نیز با مشکل مواجه کرده که این مشکالت از سوی آمریکا ایجاد شده 
است. جهانگیری در ادامه خلیج فارس را منطقه ای استراتژیک و راهبردی 
برای جمهوری اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد: همواره از امنیت و 
صلح و کشتیرانی آزاد در خلیج فارس دفاع و حراست کرده ایم و جمهوری 

اسالمی به این حفاظت و حراست پایبند است.
وی ادامه داد: همه اقداماتی که کشورها برای پایداری صلح انجام می دهند 
در راستای منافع ملی این کشورهاست. خط قرمز ما مانند هر کشوری این 

است که اگر اقدامی در تضاد با منافع ملی ایران انجام شود، ایران نیز برای 
دفاع از امنیت ملی خود هر اقدامی که الزم باشد، انجام می دهد.

جهانگیری افزود: البته ایران در قرن ها و سال های گذشته پاسدار امنیت 
خلیج فارس بوده و امروز نیز جمهوری اسالمی به عنوان بزرگترین کشور در 

این آبراه بین المللی پاسدار امنیت و صلح و ثبات در منطقه است.
به گزارش ایرنا، هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت امروز 
دوشنبه با سخنرانی معاون اول رئیس جمهوری درباره ظرفیت های نظام 
سالمت ایران و برنامه های دولت برای ارتقای جایگاه سالمت کشور آغاز 

خواهد شد.
برگزاری نشستی با حضور مدیران مناطق آزاد کشور و تبیین برنامه ها و 
رویکردهای دولت برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد در جهت 
توسعه اقتصادی و مقابله با تحریم ها، از دیگر برنامه های جهانگیری در این 

سفر خواهد بود.
هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت، برای نخستین بار در 
منطقه غرب آسیا با میزبانی مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان 

منطقه آزاد کیش در این جزیره برگزار می شود.
اساتید  از سوی وزیران، مسئوالن،  این نشست 2روزه، 181سخنرانی  در 
علمی ایران و 40 کشور دنیا در قالب چهارplanery )نشست جامع( و 30 

پنل، در پنج گروه شش  تایی انجام می شود.
سالمت در جهان درحال گذار، توسعه پایدار سالمت، بیماری های غیرواگیر 
و سالمت روان، سالمت در شرایط نا ایمن و بحرانی و بهداشت محیط و 
آموزش سالمت و نقش فناوری در سالمت، 6 محور اصلی این برنامه است.

نشست منطقه  ای مجمع جهانی سالمت، نهم و دهم اردیبهشت )29 و 30 
آوریل 2019( در جزیره کیش برگزار می  شود. 

روزنامه صبح ایران


