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 رییس پلیس راهور ناجا:
افزایش ۳۰ درصدی ترددها در محورهای شمالی 

کشور

رییس پلیس راهور ناجا از افزایش ۳۰ درصدی ترددها در محورهای 
شمالی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه بازدید و کنترل 
محورهای شمالی کشور در مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
ناجا گفت: با توجه به حجم باالی سفرها و ترافیک محورهای منتهی به 
استان های شمالی تاکید می کنیم هموطنان محورهای شمالی را امروز در 

برنامه سفر خود قرار ندهند.

اعتراض زنان ژاپنی علیه کفش پاشنه بلند

در ژاپن زنان شاغل اغلب مجبور به پوشیدن کفش پاشنه بلند در محل کار 
هستند و این اجبار، قانونی نانوشته است که کاسه صبر بسیاری از زنان ژاپنی 

را سرریز کرده است.
به گزارش ایسنا، بیشتر کنسرن ها و شرکت های ژاپنی در زمینه پوشش 
کارمندان خود در محل کار بسیار سخت گیر هستند. مثال کارمندان زن باید 
در محل کار کفش پاشنه بلند بپوشند و بسیاری از زنان شاغل سال هاست که 
از این وضعیت گله دارند. اکنون ایشیکاوا، هنرپیشه و نویسنده معروف ژاپنی 
کمپینی با هشتک "کوتو" )KuToo( علیه اجبار به پوشیدن کفش پاشنه بلند 
به راه انداخته است.  حال بیش از ۲۰ هزار زن ژاپنی در حمایت از کمپین او 
طوماری خطاب به دولت ژاپن امضاء کردند. در این طومار از دولت خواسته 
شده وضع "مقررات پوشیدن کفش پاشنه بلند برای زنان توسط کارفرما" را 

ممنوع کند، چون چنین مقرراتی مصداق تبعیض و آزار زنان است.
به گزارش دویچه وله، طومار آنها با اشاره به پیامدهای پوشیدن مداوم کفش 
پاشنه بلند برای سالمت زنان به وزارت بهداشت ژاپن فرستاده شده است. 
مقامات مسئول این وزارتخانه هم اعالم کرده اند که درخواست مطرح شده 

توسط زنان و امکان اجرای آن را بررسی می کنند.

چگونه از ابتال به سرطان پیشگیری کنیم؟

سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول های بدن توانایی تقسیم و 
رشد عادی خود را از دست می دهند و منجر به تسخیر، تخریب و فاسد 
شدن بافت های سالم می شوند و از اجتماع این سلول های سرطانی توده ای 

به نام تومور ایجاد می شود.
به گزارش ایسنا، هدف از کنترل سرطان کاهش عوامل بروز سرطان، 
افزایش کیفیت زندگی، کاهش هزینه های مربوط به سرطان و کاهش 
مرگ و میر ناشی از این بیماری است. طبق اعالم کارشناسان ۴۰ درصد 
از سرطان ها با عواملی مانند عدم مصرف دخانیات و فعالیت بدنی حداقل 
۳۰ دقیقه در روز و پنج بار در هفته، پرهیز از مصرف غذاهای آماده و 
چرب، مصرف سبزیجات سه تا پنج بار در روز، جلوگیری از اضافه وزن، 
محافظت از پوست در مقابل نور شدید خورشید و حفظ پاکیزگی محیط 

زیست قابل پیشگیری است.
باید توجه کرد که مولفه های کنترل سرطان شامل پیشگیری، تشخیص 
زودرس، درمان و مراقبت های ویژه و طب تسکینی است که البته بحث 
تشخیص زودرس هم شامل دو مولفه تشخیص زودهنگام و غربالگری 
خواهد بود. طبق اعالم کارشناسان مصرف دخانیات، نوشیدن مشروبات 
الکلی،  رژیم غذایی عاری از میوه و سبزیجات، بی تحرک بودن بدن، 
اضافه وزن و چاقی از مهم ترین عوامل خطرساز بروز سرطان محسوب 
می شوند. به عنوان مثال باید بدانیم که سیگار متهم ردیف اول سرطان 
است و مطالعات نشان می دهند که  ۹۱ درصد از مبتالیان به سرطان ریه 

سیگاری بوده اند.
بنابر اعالم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، همواره ۱۰ گام 

برای پیشگیری از سرطان مطرح می شود که در ادامه می آیند:
- سیگار و قلیان نکشید و در معرض دود آن ها قرار نگیرید.

- روزانه حداقل ۳۰ دقیقه تند راه بروید.
- روزانه پنج وعده میوه و سبزی بخورید.

- مصرف نمک، قند، شکر و روغن روزانه خود را کاهش دهید.
- مراقب وزن خود باشید. چاقی و اضافه وزن بیماری زاست.

- با کرم ضد آفتاب و پوشش مناسب از پوست خود محافظت کنید.
- الکل ننوشید و از مواد مخدر دوری کنید.

- آالینده های سرطان زا را بشناسید و از خود مراقبت کنید.
- با خود،دیگران و محیط زیست مهربان باشید.

-عالئم هشدار دهنده سرطان را بشناسید و به موقع به پزشک مراجعه 
کنید.

اخبار
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ورش مسئولیت پذیری در کودکان چند راهکار برای پر

پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست با شعار »آسمان 
آرزوی تعداد  پاکی که  پاک، زمین سبز« است. آسمان 
زیادی از شهروندان ایرانی به ویژه کالنشهرنشینان است 
پیدا نمی کنیم؟، معاون  به آسمان پاک دست  اما چرا 
را  قانون  اجرای  در  استثناگذاری  زیست  محیط  سازمان 

عامل این وضع می داند.
مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به 
این پرسش که چرا با وجود قوانین کاهش آلودگی دستیابی 
به آسمان پاک به یک رویا تبدیل شده است؟ گفت: در 
کشور ما روال به این شکل است که وقت بسیار زیادی 
برای تدوین قوانین می گذاریم اما در اجرا دنبال یک حفره 

می گردیم تا به این قوانین عمل نکنیم.
وی در این باره تصریح کرد: برای تهیه و تصویب قانون 
هوای پاک حدود ۹ سال تالش و دوندگی شد تا چارچوب 
و اصولی برای کاهش آلودگی هوای شهرها و بهبود کیفیت 
هوا داشته باشیم، حاال بعد از همه این فراز و نشیب ها و 
تصویب آیین نامه های فنی آن در دولت، خود مجموعه های 
دولت و دستگاه هایی که باید پاسخگوی چرایی وضعیت بد 

هوا باشند؛ شروع به استثناگذاری در قانون کرده اند.
معاون سازمان محیط زیست با اشاره به تعلیق یک 
بر  مبنی  پاک  هوای  قانون  دو  ماده  اجرای  در  ساله 
اسقاط موتورسیکلت های فرسوده در ازای تولید جدید 
موتورهای بنزینی، گفت: من به دوستان موتورسیکلت 
ساز گفتم قرار است در پایان سال ۹۸ چه اتفاقی بیفتد 
که شما قانون را یک سال به تاخیر می اندازید؟ اگر قرار 
است در آخر سال ۹۸ در همین نقطه که االن هستیم؛ 
باشیم چرا باید اجرای قانونی را که به نفع مردم است 
بیاندازیم؟ چرا نمی خواهیم قبول  به تعویق  یک سال 
کنیم که داشتن نظم و تعهد در اجرای قوانین و حفظ 
قانون سخت  اجرای  قطعا  است؟.  مهم  مردم  سالمت 
است اما اجرای قانون در انتها با گشایش و فرج برای 

مردم همراه خواهد بود.
تجریشی در ادامه در پاسخ به این انتقاد که سازمان 
محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک موفق عمل نکرده 
است، گفت: ما جاهایی دچار مشکل می شویم که دولت 
اجرای  اندازد و در مورد  به تعویق می  را  مصوبات خود 
برخی از آنها استثنا قائل می شود، در مورد موتورسیکلت 
ها سازمان محیط زیست و کارگروه زیربنایی دولت که 
شامل نمایندگان وزراء است؛ با درخواست موتورسیکلت 
سازان برای تعویق یک ساله در اسقاط موتورهای فرسوده، 
مخالفت کرد حتی اولین بار که این درخواست در هیات 

دولت مطرح شد؛ مورد مخالفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما این موتورسیکلت سازان شروع به البی 
گری با نهادهای مختلف از مجلس و قوه قضاییه و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و چند بخش دولت کردند و در 

نهایت به بهانه اقتصاد مقاومتی و تحریم ها اجرای قانون 
به عقب افتاد و در نتیجه روال قوانینی را که با اجماع به 
آن رسیده بودیم، سوراخ کردند. قطعا وقتی یک بار در 
اجرای قانون حفره ای ایجاد شود، بقیه دستگاه ها هم که 
وظیفه قانونی برای کاهش آلودگی هوا دارند به دنبال لغو 
یا تعلیق تکالیف خود می روند چون با خود می گویند چرا 

موتورسیکلت سازها توانستند ما نتوانیم؟.
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در ادامه 
گفت وگو با تاکید بر اینکه روال استثناگذاری قوانین تنها 
در مورد مصوبات کاهش آلودگی هوا صادق نیست بلکه 
محیط  غیر  حتی  و  زیستی  محیط  حوزه های  تمامی  در 
زیستی قابل ردیابی است، تصریح کرد: ما شاهد چنین 
روالی در حوزه آب، تغییر الگوی کشت و ... هستیم. برای 
مثال در سال گذشته دولت تصویب کرد که برنج کاری تنها 
در شمال قانونی است اما در برخی استان ها استانداران 
این مصوبه دولت را در کارتابل خود نگه داشته و به زیر 

مجموعه های خود ابالغ نکرده اند.
وی ادامه داد: جالب است بدانیم که با وجود این مصوبه 
دولت، مبنی بر ممنوعیت کشت برنج غیر از استان های 
شمالی، به دلیل بارش های خوب امسال، برنج کاری حدود 
۸۰ هزار هکتار در استان های فارس و خوزستان شروع شده 

است و این درحالیست که اقلیم شناسان تاکید دارند که 
با وجود بارش سنگین سال آبی جاری، هیچ تضمینی برای 
ترسالی در ماه ها و سال های آینده وجود ندارد و بارش های 
اخیر بارش های حدی بوده است. همچنین سال گذشته به 
دنبال آغاز شروع طرح کاهش موضوع تعویق اجرای این 
طرح از سوی پلیس مطرح شد اما فشار و اصرار محیط 

زیست جواب داد و طرح اجرا شد.
معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه در مواقعی که 
دستگاه های مجری با سازمان محیط زیست همراه شده اند 
به نتایج خوبی رسیده ایم، به »بهبود روند توزیع گازوئیل 
یورو۴« اشاره و تصریح کرد: در توزیع سوخت گازوئیل 
یورو۴ مشکل داشتیم، چون حدود ۴۰ درصد گازوئیلی که 
در کشور تولید می کنیم استاندارد است و بقیه سوخت 
استاندارد نیست. وزارت نفت مدعی بود که ما خط لوله ای 
داریم که نمی توانیم گازوئیل استاندارد را وارد این خط کنیم 
چون به کیفیت سوخت لطمه می زند، بنابراین تصمیم 
در  استاندارد  گازوئیل  کامیون،  طریق  از  که  آن شد  بر 
کشور توزیع شود و این تصمیم، نتیجه شش ماه بحث و 
جدل های بسیار بین سازمان محیط زیست، وزارت نفت و 

سازمان راهداری است.
تجریشی ادامه داد: بعد از همه قهر و آشتی ها، توانستیم 

در نهایت طی تفاهمی بین وزارت نفت و سازمان محیط 
زیست و با تصویب هیات دولت در ۱۵۰ جایگاه سوخت 
استاندارد  گازوئیل  به ۴۵۰ می رسد؛  امسال  آخر  تا  که 
توزیع کنیم. دستیابی به این موضوع سخت بود اما تا ۸۰ 
درصد میسر شد و توانستیم سوخت استاندارد را به جایگاه 
برسانیم. به اعتراف وزارت نفت این اقدام ۲۰ میلیارد تومان 

هزینه ایجاد کرده، اما خوشبختانه انجام شد.
وی با اشاره به اینکه هر ماه گزارش پایش کیفیت سوخت 
را برای وزیر نفت ارسال می کنیم، گفت: در صورت توزیع 
تومان  میلیون   ۸۰ که  کامیون هایی  استاندارد،  گازوئیل 
توانند مطمئن شوند که  فیلتر دوده داده اند می  هزینه 
گازوئیل، غیر استاندارد نیست که این قطعه را از بین ببرد. 
باشد خودروسازان  استاندارد  اگر سوخت  از سوی دیگر 
داخلی و خارجی بهانه ای برای تولید خودروهای سنگین 

مجهز به فیلتر دوده نخواهند داشت.
زیست  کرد: سازمان محیط  تاکید  پایان  در  تجریشی 
جزئی از یک سیستم و نظام است و برای دستیابی به 
آسمان پاک و زمین سبز حتما باید  سایر دستگاه ها و 
اجزای دولت همراه سازمان محیط زیست باشند و با وجود 
سختی، از اجرای قوانین و مصوباتی که خود ایجاد کرده اند، 

دور نشوند.

یک متخصص روانشناسی کودک و نوجوان، ضمن بیان 
آنکه دختران در قبال مسائل خانوادگی و پسران در قبال 
مسائل اجتماعی مسئولیت پذیری بیشتری دارند، راهکارهایی 

موثر برای پرورش مسئولیت پذیری در کودکان ارائه کرد.
اینکه  بیان  با  ایسنا  با  وگو  گفت  در  انزانی  گوهریسنا 
مسئولیت نوعی ویژگی شخصیتی است که به صورت نگرشی 
اظهارکرد:  فرد شکل می گیرد،  رفتاری  و  روانی  در ساختار 
مسئولیت پذیری یعنی فرد بتواند تعهداتی که بر عهده دارد را 
به درستی انجام دهد که البته مسئولیت پذیری در بعد فردی 

زمینه ساز مسئولیت پذیری اجتماعی است.
 به گفته وی فردی که مسئولیت پذیری را در کودکی بیاموزد 
می تواند به فرد موفقی تبدیل شود. در همین راستا خانواده 
و مدرسه باید آموزش هایی را برای ارضای نیاز روانشناسی و 
روانشناختی که در نهایت منجر به حس مسئولیت پذیری 
میشود اختصاص دهد چراکه رفتار مسئوالنه از شاخص های 
انسان سالم در هر جامعه ای به شمار می رود که باید از 

دوران کودکی به افراد آموزش داده شود.
سه  حاصل  مسئولیت  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
افراد  گفت:  است،  خالقیت  و  تصمیم  تشخیص،  ویژگی 
مسئولیت پذیر افرادی با وجدان، مطمئن، جدی و مقرراتی 
اکتسابی  مسئولیت پذیری  که  حالیست  در  این  هستند 
دارای  مسئولیت پذیری  است.  والدین  آموزش  نیازمند  و 
مولفه های اصلی شامل یادگیری رفتارهایی که نیاز اساسی 

فرد را برآورده می کند و پذیرفتن پیامد رفتار است.
را  مسئولیت پذیری  که  کودکانی  انزانی،  اظهارات  بنابر 
نیموزند در آینده در کارها به موفقیت نخواهند رسید، روابط 
دوستانه اشتباهی برقرار می کنند، اعتماد به نفسشان کاهش 

می یابد، خشم، استرس، افسردگی و اضطراب در آنها بیشتر 
می شود. همچنین بزهکاری، ترک تحصیل، انزوای اجتماعی، 
سردرگمی، کاهش حس امنیت، قانون گریزی، نزول گرایش 
به نظم، کاهش روابط اجتماعی، کاهش انگیزه های پیشرفت، 
خشونت علیه همسر، گرایش به مواد مخدر و مشروبات، 
از دیگر خصوصیات  از دیگران  انتقاد دائم  انتقام گیری و 

خلقی این افراد می شود.
یادگیری اجتماعی، بهترین  از دیدگاه نظریه  افزود:  وی 
برداری  الگو  کودکان  به  مسئولیت پذیری  آموزش  شیوه 

مناسب از والدین و محیط اجتماعی است.
می تواند  مسئولیت پذیری  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
به صورت آگاهانه و ناآگاهانه به کودکان آموزش داده شود، 
گفت: در شیوه آگاهانه والدین با امر و نهی، آموزش و تشویق 
و تنبیه مسئولیت پذیری را در فرزندان شکل می دهند اما در 
از رفتار و  الگوگیری  با مشاهده و  ناآگاهانه کودکان  شیوه 
گفتار والدین رفتارهای مسئوالنه را می آموزند و این رفتارها 
را درونی می کنند البته از دیدگاه روانشناسی والدین نباید به 
کودک به صورت مستقیم امر و نهی کنند. بهترین راه آموزش 
مسئولیت پذیری درونی سازی با شیوه تربیتی مناسب از سوی 

والدین است.
به گفته وی، در شیوه فرزندپروری منسجم و صمیمی که 
والدین در تربیت فرزندان با یکدیگر اختالف نظر ندارند، در 
برابر فرزندانشان مشاورانی آگاه و با دانش هستند، والدین 
مسئولیت پذیری زیادی در قبال فرزندان و همسرشان دارند 
و می دانند که مشورت در زندگی تاثیر زیادی دارد و به صورت 
مداوم در حال پیشرفت و تکامل روحی، جسمی و معنوی 
بهترین  می کنند،  شادی  احساس  هم  کنار  در  و  هستند 

شرایط را برای آموزش مسئولیت پذیری در فرزندانشان فراهم 
می کنند.

شده  انجام  پژوهش های  طبق  کرد:  تاکید  انزانی 
مسئولیت پذیری خانوادگی در دختران و مسئولیت پذیری 
آن که  حال  می یابد،  پرورش  بیشتر  پسران  در  اجتماعی 
کودکانی که دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند مسئولیت 

پذیری بیشتری را بر عهده می گیرند.
در  پذیری  مسئولیت  پرورش  نحوه  درباره  ادامه  در  وی 
خانه  مسائل  در  فرزندان  دادن  مشارکت  گفت:  کودکان 
کودکان  در  پذیری  مسئولیت  پرورش  باعث  خانواده  و 
و  فرزندپروری  مهارت های  یادگیری  با  والدین  شود.  می 
اجرای کامل تکنیک های یاد گرفته شده می توانند فرزندان 
مسئولیت پذیری را تربیت کنند. می توان با توجه به سن و 
توانمندی کودک آنها را در مرتب کردن اتاقشان مشارکت داد 
اما پیش از این والدین باید خشم و استرس خود را کنترل 
کنند و بتوانند شیوه موثرارتباط با فرزندان خود را بیابند. باید 
هنگام مرتب کردن اتاق کودک، کنار او بنشینند و همراه با 
بازی و شیطنت مسئولیت پذیری را به کودک آموزش دهند. 
هرچقدر وسایل اتاق کمتر امکان مرتب کردن آن بیشتر و 

راحت تر خواهد بود.
انزانی افزود: همچنین والدین می توانند در کارهای مربوط 
کودکان  زیرا  بگیرند  کمک  خود  فرزندان  از  خانه داری  به 
معموال از سنین بسیار کم عالقه به کمک کردن به والدینشان 
دارند. همچنین بازی پازل و لگو بازی برای پرورش نظم و 

مقررات در کودکان بسیار موثر است.
وی ادامه داد: والدین باید از کودکان خود بخواهند که در 
ساعت مشخصی بخوابند، مسواک زدن را طبق قاعده نظم 

بدانند و هر کاری را با برنامه و قاعده خاصی انجام دهند. 
باید از دستورات مبهم به کودک پرهیز کنند و به صورت جزئی 
کودک را راهنمایی کنند. والدین نباید دستورات پشت سر 
هم به کودک بدهند.آنان باید در قبال هر رفتار مناسب به 
شیوه کالمی یا غیر کالمی کودک را تشویق کنند البته باید 
از باج دادن به فرزندشان پرهیز کنند یعنی پیش از انجام 
هر رفتار به کودک هدیه داده نشود اما چنانچه کودک در 
انجام مسئولیت ساده ای که به عهده او بود موفق عمل کرد با 
گفتارهایی مثل آفرین، مرسی دخترم، چشمک زدن، نوازش 
کردن و بوسیدن و دادن خوراکی های خوشمزه و ساده کمک 
کنند تا مسئولیت پذیری در کودک تقویت  شود. والدین 
باید اجازه دهند کودکان کارهای ساده و جزئی را تا جایی 
که به آن ها آسیبی وارد نمی کند خودشان انجام دهد و فقط 
مراقب امنیت فرزند باشند که در انجام این کارها آسیبی به 

آن ها وارد نشود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد
ایجاد ۹۰ هزار فرصت شغلی در استان تهران ظرف سال گذشته

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران از ایجاد ۹۰ هزار 
فرصت شغلی ظرف سال گذشته در سطح استان تهران خبر داد و گفت: مقرر 
بود سال گذشته ۱۳۲ هزار فرصت شغلی در سطح استان تهران ایجاد شود اما 

بر اساس آمار سامانه »کارا« از این میزان ۹۰ هزار شغل محقق شد.
شهرام عدالتی در گفت و گو با ایسنا در تشریح فرصت های شغلی ایجاد 
شده در استان تهران گفت: بر اساس قانونی که در سال ۱۳۹۶ در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسید دولت می تواند تا سقف ۱.۵ میلیارد دالر از 
محل صندوق توسعه ملی بابت اشتغال روستایی برداشت و برای پرداخت 
تسهیالت به متقاضیان کار در روستاها پرداخت کند. بر همین اساس از روز 
تصویب این قانون تا به امروز استان های مختلف کشور درگیر مفهومی به نام 
اشتغال و توسعه روستایی شدند که دستورالعمل ها و شیوه نامه های مختلفی 

پس از این قانون به وجود آمد تا تحقق این قانون تسریع شود.
وی افزود: هر کدام از این شیوه نامه ها به یک شکل بود. برای مثال چه 
رسته های شغلی برای این قانون در نظر گرفته شود؟ برای اجرایی کردن درست 
این قانون در سطح استان تهران کمیته نظارت بر اشتغال روستاییان به ریاست 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شد. درحقیقت دولت تمام 

تسهیالت را در بند الف تبصره ۱۸ تبصره قانون بودجه گنجانده است.

عدالتی ادامه داد: برخی موسسات و بانک ها براساس آنچه انتظار ما بود، 
پیش نرفتند و متوسط تحقق پرداختی بانک ها نزدیک ۶۰ درصد است. اختالف 
میان بانک ها در درصد تحقق را می توان براساس میزان شغل ایجاد و ثبت 

شده در سامانه کارا اثبات کرد عالوه بر این تحوالت مربوط به این قانون و 
بسته های تسهیالتی دیگر از طریق همین این سامانه قابل ارزیابی هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دالیل تفاوت های اصلی تفاوت پرداختی ها در 
نهادهای حمایتی است،گفت: سازمان بهزیستی هنوز نتوانسته است برای یک 
طرح از بانک پول بگیرد و این معضل جدی است. به نظر ما دستگاه های 
حمایتی همچون بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال 
با  تهران  استان  مدیریت  ریزی سازمان  برنامه  و  توسعه  معاون  اند.  کرده 
اشاره به اینکه نظام بانکی باید همراه و همزبان با برنامه های توسعه ای استان 
باشند،اظهارکرد: وقتی سند توسعه را تصویب و ابالغ می کنیم، نقطه مشترکی 
داریم. قرار نیست هر دستگاهی با اهداف متفاوت کار کند. در حقیقت قرار 
است همه برای رسیدن به هدف مشترک کار کنیم. بانک ها امروز با مفهوم 
توسعه روستایی آشنا شدند در حالی که پیش از این تنها با مفهومی به نام 

متقاضی تسهیالت سر و کار داشتند.
عدالتی تصریح کرد: مقرر شده تا بانک ها با مطالعه اسناد توسعه ای استان 
و شهرستان تنها به متقاضیان و برنامه هایی تسهیالت دهند که صرفا در سند 
توسعه استان و شهرستان بر آن تاکید شده است و موجب رونق تولید، بهبود 

وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر خواهد شد. 

گزارشی به مناسبت روز جهانی محیط زیست

رخنه در قانون، سد آسمان پاک

روزنامه صبح ایران


