
پنج شنبه  09 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 524 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر   روزانهم رسارسی صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا

38

5 4

توضیحات رییس سازمان 
خصوصی سازی درباره موانع 

آزادسازی سهام عدالت

تصویب واردات خودرو کارکرده 
با کاربری تاکسی و اتوبوس 

در کمیسیون دولت

شرکت های سرمایه پذیر باید توسط غیر دولتی ها اداره شوند
واگذاری سهام عدالت به مشموالن باید بر اثر تدابیر ویژه ای صورت گیرد

صدور مجوز واردات خودرو برای پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار
آیین نامه اجرایی »برنامه مدیریت سبز« تصویب شد

تصویب واردات خودرو با کاربری تاکسی برای حمل و نقل عمومی شهری
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نمایندهولیفقیهدراستانآذربایجانشرقی:

محرومیت آذربایجان شرقی
 از برکات مس سونگون به دلیل خام فروشی

1279 واحد تولیدی 
در کشور احیا شد

 ارتباط آموزش و پرورش با 
رسانه ها بسیار ضعیف است 

کشتار دام و طیور منطبق با 
استانداردها نباشد، جرم است

 220هزار خودروی معوق تا 
مهرماه تحویل می شود 

محمدعلـــى نجفـــى کـــه در پـــى اعتـــراف 
بـــه قتـــل همســـر دوم خـــود بـــراى انجـــام 
بازپرســـى بـــه دادســـراى امـــور جنایـــى 
تهـــران منتقـــل شـــده اســـت، گفـــت: ایـــن 
اواخـــر گفتـــم مـــن حاضـــرم هـــر چـــه دارم 
ـــا  ـــم ام ـــت کن ـــه ات را پرداخ ـــا مهری ـــم ت بده
ـــه از  ـــم ک ـــم کارى کن ـــى خواه ـــت م ـــى گف م

زندگـــى بیـــزار شـــوى. 
بـــه گـــزارش ایلنـــا،  محمدعلـــى نجفـــى 

شـــهردار پیشـــین تهـــران کـــه در پـــى 
ـــراى  ـــود ب ـــر دوم خ ـــل همس ـــه قت ـــراف ب اعت
ـــى  ـــور جنای ـــراى ام ـــه دادس ـــى ب ـــام بازپرس انج
ـــه  ـــت: مهری ـــت گف ـــده اس ـــل ش ـــران منتق ته
ــر چقـــدر  ــود و هـ همســـرم ١٣٦٢ ســـکه بـ
اصـــرار مى کـــردم کـــه از یکدیگـــر جـــدا 

ــرد. ــول نمى کـ ــویم، قبـ شـ
ــرا  ــاى مـ ــاد تماس هـ ــک نهـ ــزود: یـ وى افـ
شـــنود مى کـــرد و در اختیـــار همســـرم قـــرار 

ـــن خصـــوص شـــکایت  مـــى داده اســـت کـــه در ای
ـــوده  ـــل نب ـــزه قت ـــوع انگی ـــن موض ـــا ای ـــردم، ام ک

ـــت. اس
شــهردار پیشــین تهــران مدعــى شــد: بعــد 
از ایــن حادثــه بــه ســر خــاک پــدر و پدربزرگم 
رفتــم کــه خــود را بکشــم؛ امــا زمانــى کــه بــا 
خــود فکــر کــردم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
قانــون راه بهتــرى اســت و تصمیــم گرفتــم کــه 

خــود را معرفــى کنــم.
ــن  ــد م ــه عق ــه ب ــى ک ــت: از وقت متهــم گف
درآمــد از اردیبهشــت پارســال تــا دیــروز 
ــد ناموســى  ــا تهدی ــود، ام مســائل ناموســى نب
ــائل  ــن مس ــى از اصلى تری ــرد و یک ــاد مى ک زی
ــوده اســت. هــر  دعــواى مــا همیــن موضــوع ب
ــروع  ــم ش ــاق مى کردی ــت از ط ــت صحب وق
بــه شکســتن وســایل خانــه مى کــرد و بــا کارد 

حملــه مى نمــود.
نجفـــى افـــزود: ایـــن اواخـــر گفتـــم مـــن 
ـــه ات را  ـــا مهری حاضـــرم هـــر چـــه دارم بدهـــم ت
ـــم  ـــت مى خواه ـــى گف ـــا م ـــم ام ـــت کن پرداخ

ـــوى. ـــزار ش ـــى بی ـــه از زندگ ـــم ک کارى کن
ــن  ــت: مـ ــران گفـ ــین تهـ ــهردار پیشـ شـ
بـــه قصـــد کشـــتن نرفتـــم و مـــى خواســـتم 

ــانمش. بترسـ

نجفیدردادسرایجنایی:

همسرم می گفت کاری می کنم از زندگی بیزار شوی 

مدیـــرکل تعزیـــرات حکومتـــى آذربایجـــان شـــرقى گفـــت: مـــرغ 
ـــک  ـــت ی ـــه پرداخ ـــز ب ـــره اى در تبری ـــگاه زنجی ـــک فروش ـــى در ی فروش

ـــد.  ـــوم ش ـــه محک ـــال جریم ـــون ری ـــارد و ٢80 میلی میلی
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـیداحد یوزباشـــى در گفـــت و گـــو 
ــامانه  ــا سـ ــى بـ ــکایت مردمـ ــى شـ ــزود: در پـ ــگاران افـ ــا خبرنـ بـ
١٣۵ تعزیـــرات حکومتـــى مبنـــى بـــر گرانفروشـــى در یکـــى از 
فروشـــگاه هاى زنجیـــره اى تبریـــز و در راســـتاى صیانـــت از حقـــوق 
شـــهروندى گـــروه ســـیار ایـــن اداره کل بـــه محـــل اعـــزام شـــدند.

ـــروش  ـــه ف ـــان از غرف ـــى کارشناس ـــس از بازرس ـــت: پ ـــار داش وى اظه
گوشـــت مـــرغ ایـــن فروشـــگاه پرونـــده تخلـــف بـــراى بررســـى هاى 

ـــد. ـــکیل ش ـــتان تش ـــى اس ـــرات حکومت ـــتر در تعزی بیش
یوزباشـــى ادامـــه داد: پـــس از بررســـى مـــدارک اخـــذ شـــده از 
فروشـــگاه فـــوق و اســـتعام از اتحادیـــه مربوطـــه بـــه دلیـــل وجـــود 
ـــرز  ـــگاه مح ـــن فروش ـــى ای ـــف گرانفروش ـــروش تخل ـــوب ف ـــت مص قیم
ـــر ارزش  ـــه ٦ براب ـــروش، وى ب ـــزان ف ـــاب می ـــا احتس ـــد و ب ـــناخته ش ش
ریالـــى تخلـــف و نصـــب پارچـــه تخلـــف بـــر ســـر درب فروشـــگاه 

محکـــوم شـــد.
ـــده  ـــداد ۴8٢ پرون ـــون تع ـــارى تاکن ـــال ج ـــداى س ـــت: از ابت وى گف
بـــا موضـــوع گرانفروشـــى در تعزیـــرات حکومتـــى اســـتان تشـــکیل 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــده مختوم ـــداد ۴0١ پرون ـــن تع ـــه از ای ـــده ک ش

مرغ فروش تبریزی
 یک میلیارد و 280 میلیون ریال جریمه شد



روزنامه سراسری عجب شیر  پنج شنبه  09 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 524 سیاست2

عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس گفـــت: 
در گذشـــته نیـــز جمهـــورى اســـامى ایـــران 
پیشـــنهاد داد کـــه امنیـــت منطقـــه بـــا 
ـــایر  ـــا س ـــود، ام ـــن ش ـــه تامی ـــورهاى منطق کش
ــال  ــه دنبـ ــد و بـ ــى نکردنـ ــورها توجهـ کشـ
ـــاى  ـــد و پ ـــه رفتن ـــد جانب ـــاى ٢ و چن پیمان ه
ـــد و  ـــر ش ـــه بازت ـــس در منطق ـــکا و انگلی آمری

همـــه متضـــرر شـــدند. 
ــى   ــت، جــال میرزای ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
در خصــوص پیشــنهاد ظریــف مبنــى بــر 
تجــاوز  عــدم  منطقــه اى  پیمــان  امضــاى 
ــورهاى  ــت: کش ــار داش ــایگان، اظه ــه همس ب
ــعه  ــه توس ــران را ب ــارس ای ــج ف ــیه خلی حاش
ــور  ــد حض ــد و مى گوین ــم مى کنن ــى مته طلب
ــران در  ــاى ای ــن و موضع گیرى ه ــران در یم ای
ــده اســت  ــن نگــران کنن ــال تحــوالت بحری قب
کــه همــه ایــن موضوعــات در چهارچــوب 

ایــران هراســى مطــرح مى شــود.
ـــوراى  ـــس ش ـــد مجل ـــیون امی ـــو فراکس عض
اســـامى بیـــان کـــرد: کشـــورهایى کـــه در 
ــت  ــى تبعیـ ــت ایران هراسـ ــه از سیاسـ منطقـ
ــال  ــه دنبـ ــران بـ ــد ایـ ــد، مى گوینـ مى  کننـ

افزایـــش نفـــوذ خـــود در منطقـــه اســـت 
ــت جلـــوه  ــود را نگـــران ایـــن وضعیـ و خـ

مى دهنـــد.
وى افزپـــود: اینکـــه آیـــا ایـــن پیشـــنهاد 
ـــورهاى  ـــى کش ـــى برخ ـــد نگران ـــف مى توان ظری

منطقـــه را رفـــع کنـــد، در آینـــده مشـــخص 
و  معقـــول  ظریـــف  پیشـــنهاد  مى شـــود. 
عینـــى اســـت و مى توانـــد ایـــن بهانـــه را از 
ـــن  ـــى دام ـــران هراس ـــه ای ـــه ب ـــورهایى ک کش

مى زننـــد بگیـــرد.

میرزایـــى ادامـــه داد: اگـــر کشـــورهاى 
همســـایه بهانه گیـــرى نکننـــد، پیشـــنهاد 
ـــران و  ـــن ای ـــره بی ـــد راه مذاک ـــى توان ـــف م ظری

کشـــورهاى همســـایه را ایجـــاد کنـــد.
مجلـــس  در  ایـــام  مـــردم  نماینـــده 
شـــوراى اســـامى گفـــت: در گذشـــته نیـــز 
ــنهاد داده  ــران پیشـ ــامى ایـ ــورى اسـ جمهـ
بـــود کـــه امنیـــت منطقـــه بـــا کشـــورهاى 
ـــورها  ـــایر کش ـــا س ـــود، ام ـــن ش ـــه تامی منطق
ــه  ــد جانبـ ــاى ٢ و چنـ ــال پیمان هـ ــه دنبـ بـ
ـــه  ـــس در منطق ـــکا و انگلی ـــاى آمری ـــد و پ رفتن
ـــن  ـــدند، از ای ـــرر ش ـــه متض ـــد و هم ـــر ش بازت
ـــف  ـــنهاد ظری ـــا پیش ـــه آی ـــد ک ـــد دی ـــس بای پ
مى توانـــد تغییـــرى در رفتـــار کشـــورهاى 

منطقـــه ایجـــاد کنـــد یـــا خیـــر؟.
ـــد ببنیـــم  ـــان اینکـــه در آینـــده بای ـــا بی وى ب
کـــه واکنـــش کشـــورهاى منطقـــه چـــه خواهـــد 
ـــود، افـــزود: وقتـــى ترامـــپ پیشـــنهاد مذاکـــره  ب
مى دهـــد امیـــدوارم کشـــورهاى منطقـــه 
ــد و دورى  ــره بیاینـ ــمت مذاکـ ــه سـ ــز بـ نیـ
کشـــورهایى ماننـــد امـــارات پایـــان یابـــد و 
آن هـــا نیـــز مســـیر خـــود را تغییـــر دهنـــد.

ـــوراى  ـــس ش ـــد مجل ـــیون امی ـــو فراکس عض
ـــد  ـــورهایى مانن ـــه کش ـــان اینک ـــا بی ـــامى ب اس
ـــرى  ـــع متعادل ت ـــان مواض ـــر و عم ـــت، قط کوی
ــرد:  ــان کـ ــد، بیـ ــران دارنـ ــه ایـ ــبت بـ نسـ
امـــارات، بحریـــن و عربســـتان بـــدون توجـــه 
ـــا  ـــد ب ـــده بای ـــه آین ـــگاه ب ـــا ن ـــته و ب ـــه گذش ب
ـــران از  ـــا ای ـــود را ب ـــط خ ـــرى رواب ـــه کمت هزین
ـــد. ـــار بگذارن ـــات را کن ـــد و اختاف ـــر بگیرن س

میرزاییبااشارهبهپیشنهادعدمتجاوزبههمسایگان:

آیا پیشنهاد ظریف می تواند تغییری
 در رفتار کشورهای منطقه ایجاد کند؟

جزئیــات حکــم حســین هدایتــى و ١0 متهم 
دیگــر پرونــده کــه در شــعبه ســوم دادگاه ویــژه 

رســیدگى شــده بــود، منتشــر شــد.
بــا آغــاز برگــزارى  بــه گــزارش مهــر، 
مفاســد  بــه  رســیدگى  ویــژه  دادگاه هــاى 
ــا  ــه ب ــادى ک ــان اقتص ــاى متهم ــادى، پ اقتص
رانــت و کاهبــردارى و رشــوه توانســته بودنــد 
ــه ایــن  ــد ب ــه یغمــا ببرن امــوال بیت المــال را ب

ــد. ــاز ش دادگاه ب

ــه در  ــادى ک ــان اقتص ــن متهم ــى از ای یک
تاریــخ ٦ اســفند رســانه ها از دادگاهــى شــدنش 

ــود. ــى ب ــى دوالب ــد حســین هدایت ــر دادن خب
بــر اســاس اخبــار منتشــر شــده ایــن فــرد در 
ــه همــراه ده متهــم  تاریــخ هشــتم اســفندماه ب
دیگــر یعنــى ســید مهــدى موســوى نــژاد، 
ــى،  ــر یقین ــى اکب ــه، عل ــان پیش ــى کی مجتب
حســین شــریعتى، امیــر توللــى، احمــد رفیعــى، 
ــن  ــدادان، نورالدی ــین ح ــى، حس ــدى فتح مه

ــعبه  ــد در ش ــوان بای ــه پهل ــى، هانی مقصودیان
ســوم دادگاه ویــژه رســیدگى بــه جرایــم و 
مفاســد اقتصــادى حاضــر شــده و بــه ســواالت 
ــر  قاضــى مســعودى مقــام پاســخ داده و در براب
کیفرخواســت صــادره از خــود دفــاع مى کردنــد.

هشــتم اســفندماه ســال ۹۷ اولیــن جلســه 
رســیدگى بــه اتهــام حســین هدایتــى دوالبــى 
نماینــده  و  آغــاز شــد  دیگــر  متهــم  ده  و 

ــى را ــات هدایت ــتان اتهام دادس
١( اخــال در نظــام اقتصــادى کشــور از 
طریــق وصــول کان از بانــک بــه میــزان ۵8٦ 
میلیــارد و ۹٣۹ میلیــون و ٦00 هــزار تومــان از 

ــق 8 شــرکت صــورى طری
٢( پنــج فقــره خیانــت در امانــت بــه میــزان 
ــق تســهیات در  ــان از طری ــارد توم ۴٢0 میلی

قالــب مشــارکت مدنــى
٣( پولشــویى بــه میــزان ۵8٦ میلیــارد و 
ــان از مجــراى  ــزار توم ــون و ٦00 ه ۹٣۹ میلی
تســهیل و اخــذ تســهیات و تملــک غیــر 

ــرد. ــوان ک ــوه عن ــن وج ــتقیم ای مس
بــا برگــزارى ٦ جلســه از دادگاه و اخــذ 

دفاعیــات متهمیــن پرونــده نهایتــاً قاضــى 
فروردیــن   ٢۵ تاریــخ  در  مقــام  مســعودى 
ــرد  ــام ک ــم رســیدگى را اع ــارى خت ــال ج س
ــح  ــل لوای ــراى تحوی ــه ب ــک هفت ــت: ی و گف
ــات  ــس از آن اقدام ــد و پ ــود دارن ــت وج فرص
ــد. ــد ش ــام خواه ــدور رأى انج ــت ص الزم جه

ــه  ــیدگى ب ــه رس ــن ٦ جلس ــان یافت ــا پای ب
ــر  ــى و دیگ ــى دوالب ــین هدایت ــات حس اتهام
متهمــان همــه رســانه ها پیگیــر حکــم نهایــى 
ایــن دادگاه بودنــد کــه قاضــى مســعودى مقــام 
در حاشــیه یکــى از جلســات دادگاه در جمــع 
ــه  ــرد ک ــام ک ــد و اع ــر ش ــگاران حاض خبرن
حکــم ایــن پرونــده صــادر گردیــده و بــه زودى 
ــاع  ــه اط ــا ب ــتگاه قض ــخنگوى دس ــط س توس

ــید. ــد رس ــردم خواه ــوم م عم
نهایتــاً ٣١ اردیبهشــت مــاه غامحســین 
در  قضــا  دســتگاه  ســخنگوى  اســماعیلى 
ــه  ــا اصحــاب رســانه ب نشســت خبــرى خــود ب
بیــان جزئیــات ایــن حکــم پرداخــت و گفــت: 
ایــن متهــم بــه ٢0 ســال حبــس محکــوم شــده 

اســت.

متن کامل حکم حسین هدایتی
 و دیگر متهمان پرونده منتشر شد

گفــت:  مجلــس  رییســه  هیــات  عضــو 
ســال هاى  از  مهمتــر  امســال  راهپیمایــى 
از  برخــى  چراکــه  بــود  خواهــد  گذشــته 
توطئــه  تاثیــر  تحــت  منطقــه  کشــورهاى 

گرفتنــد.  قــرار  دشــمنان 
ــه ملــت، اســداهلل عباســى،  ــه گــزارش خان ب
بــا اشــاره بــه اهمیــت راهپیمایــى روز قــدس با 
توجــه بــه اینکــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتى 
بــه دنبــال معاملــه قــرن هســتند گفــت: جریان 
شــیعیان  ویــژه  بــه  مســلمانان  ســرکوب 
همچنــان توســط رژیــم صهیونیســتى، آمریــکا 
و کشــورهاى عربــى خــود فروختــه ادامــه دارد 
ــن  ــن و بحری ــه یم ــون ب ــان اکن ــن جری و ای
رســیده لــذا تمــام اقدامــات آ ن هــا کــه ریشــه 
دارد  مقاومــت  و  فلســطینیان  ســرکوب  در 
ــران و  ــیار ای ــردم هوش ــه م ــورد توج ــد م بای

ــرد. ــرار گی ــورها ق ــایر کش ــلمانان س مس
ــه  ــى روز قــدس برگرفت حضــور در راهپیمای
و  خمینــى  امــام  حضــرت  آرمان هــاى  از 
تجدیــد میثاقــى بــا والیــت مقــام معظــم 

ــت. ــرى اس رهب
نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
ــن  ــه داد: بنابرای ــامى ادام ــوراى اس ــم ش ده
اکنــون در شــرایط  اینکــه  بــه  بــا توجــه 
حســاس قــرار داریــم بــه یقیــن حضــور مــردم 
مى توانــد  قــدس  راهپیمایــى  صحنــه  در 
کشــور  به عنــوان  ایــران  طــرف  از  پیامــى 
ــان  ــه و جه ــورهاى منطق ــان کش ــو در می الگ
ــورهاى  ــتى« و  »کش ــم صهیونیس ــراى »رژی ب
ــم«  ــن رژی ــع ای ــویق کننده مواض ــد و تش تایی

ــطین  ــرزمین هاى فلس ــغال س ــوص اش درخص
ــد. ــته باش داش

برخی از کشورهای منطقه تحت تاثیر 
توطئه دشمنان ما قرار گرفتند

ـــر از  ـــال مهمت ـــى امس ـــزود: راهپیمای وى اف

ــه  ــود چراکـ ــد بـ ــته خواهـ ــال هاى گذشـ سـ
برخـــى از کشـــورهاى منطقـــه تحـــت تاثیـــر 
ــد و در  ــرار گرفتنـ ــا قـ ــمنان مـ ــه دشـ توطئـ
ــد و در  ــره کردنـ ــه مذاکـ ــدام بـ ــه اقـ منطقـ
واقـــع چیـــزى شـــبیه کمـــپ دیویـــد در 
منطقـــه برنامه ریـــزى مى کننـــد و از ایـــن 

تهدیـــدى کـــه بـــه وجـــود آمـــده، مـــردم در 
ـــود در  ـــا دار خ ـــور معن ـــا حض ـــده ب ـــه آین جمع
ـــار دیگـــر دشـــمنان را  ـــى روز قـــدس ب راهپیمای
ــد  ــد و مى تواننـ ــوب مى کننـ ــوب و مغلـ مرعـ
ـــد  ـــمن ناامی ـــه دش ـــد ک ـــاد کنن ـــى را ایج فضای

شـــده و عقـــب نشـــینى کنـــد.
ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ
بیـــان  بـــا  اســـامى  شـــوراى  مجلـــس 
ــه  ــا بـ ــام دنیـ ــگاه تمـ ــم نـ ــه مى دانیـ اینکـ
تصریـــح  اســـت،  ایـــران  راهپیمایى هـــاى 
ــرد: در ٢٢ بهمـــن مـــردم در راهپیمایـــى  کـ
خـــوب ظاهـــر شـــدند کـــه تاثیـــر بســـزایى 
ـــى  ـــت و راهپیمای ـــمنان داش ـــاى دش در رفتاره
ـــه از  ـــه برگرفت ـــت ک ـــدس اس ـــر در روز ق دیگ

آرمان هـــاى حضـــرت امـــام اســـت.

مردم ایران از آرمان ها و ارزش های انقالب 
عقب نشینی نمی کنند

عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس شـــوراى 
وظیفـــه  کـــرد:  خاطرنشـــان  اســـامى 
ــه  ــم کـ ــود مى دانیـ ــى خـ ــرعى و انقابـ شـ
ـــى  ـــود در راهپیمای ـــه اى خ ـــور حماس ـــا حض ب
ــام و   ــا امـ ــم بـ ــى ببندیـ ــدس پیمانـ روز قـ
ـــم  ـــام معظ ـــت مق ـــا والی ـــى ب ـــهدا و میثاق ش
ـــراى  ـــى ب ـــرف پیام ـــد و از آن ط ـــرى باش رهب
دشـــمنان باشـــد کـــه مـــردم در انقـــاب و 
نظـــام بـــا آرمان هـــا، ارزش هـــاى نظـــام 
نشـــینى  عقـــب  انقابـــى  شـــعارهاى  و 
نخواهنـــد کـــرد بلکـــه همیشـــه حاضـــر در 

ــتند. ــه هسـ صحنـ

عباسیبااشارهبهراهپیماییروزقدس:

حضور پرشور مردم بار دیگر دشمنان 
را مرعوب و مغلوب خواهد کرد

آغاز اجرای طرح مراقبت هاب الکترونیکی )پابند 
الکترونیکی( از زندانیان در تبریز 

فالحتپیشه:
 تحریم ها منجر به همبستگی ایرانیان 

و مدیریت بهتر تحوالت شده است

ــوراى  ــس ش ــى از مجل ــى اعزام ــات ایران هی
اســامى بــه نــروژ بــا حضــور در جمــع ایرانیــان 
مقیــم نــروژ بــا آنهــا بــه گفتگــو و تبــادل نظــر 

پرداخــت.
ــن نشســت ابتــدا  ــه گــزارش ایســنا، در ای ب
نماینــدگان ایرانیــان مقیــم دیدگاه هــا و نقطــه 
مطالــب مختلــف  پیرامــون  نظــرات خــود 
سیاســى، تجــارى و علمــى فرهنگــى را مطــرح 
کردنــد و ســپس رئیــس و اعضــاى کمیســیون 

ــد. ــان نمودن ــخ بی ــى را در پاس نکات
ــت  فاحــت پیشــه رئیــس کمیســیون امنی
ملــى و سیاســت خارجــى در ایــن مراســم 
گفــت: فرهیختگــى و نفــوذ و بویژه نوعدوســتى 
ــرایط  ــور در ش ــارج از کش ــم خ ــان مقی ایرانی
ــراى  ــه فرصــت بزرگــى ب ــم هــاى ظالمان تحری
جمهــورى اســامى ایــران بــه شــمار مــى رود.

افراطیــون  نظــر  بــر خــاف  وى گفــت 
ــه  ــا منجــر ب ــم ه ــر واشــنگتن، تحری ــم ب حاک
همبســتگى ایرانیــان و مدیریــت بهتــر تحــوالت 

ــت. ــده اس ش
رئیــس  پیشــه  فاحــت  اهلل  حشــمت 
ــى و سیاســت خارجــى  کمیســیون امنیــت مل
مجلــس شــوراى اســامى، محمــد مهــدى 
کمیســیون،  اول  رئیــس  نایــب  برومنــدى 
حقــوق  کمیتــه  رئیــس  شوشــترى 
جمالــى  جــواد  محمــد  بشرکمیســیون، 
ــیون  ــه کمیس ــات رئیس ــو هی ــى عض نوبندگان
ــب رئیــس فراکســیون  و ســمیه محمــودى نای
ــى  ــروژ م ــى در ن ــات ایران ــاى هی ــوان اعض بان

باشــند.
و  ملـى  امنیـت  کمیسـیون  اعزامـى  هیـات 
سیاسـت خارجـى به نـروژ همزمان با شـب قدر 
بـا حضـور در جمـع مسـلمانان سـاکن نـروژ در 
مراسـم شـب قـدر مسـجد امـام على )ع( اسـلو 

کرد. شـرکت 

سخنگویقوهقضاییه:
اتفاق جدیدی درباره 

زندانیان مهریه رخ نداده است 

غامحســین اســماعیلى بــا بیــان اینکــه 
قــرار نیســت اتفــاق جدیــدى دربــاره زندانیــان 
ــى  ــا حاک ــت: گزارش ه ــد، گف ــه رخ ده مهری
ــراى  ــوه اج ــون نح ــت قان ــراى درس از عدم اج
محکومیت هــاى مالــى از ســوى برخــى قضــات 
ــدد  ــح و مج ــى صحی ــتور بررس ــه دس ــود ک ب
درخواســت اعســار زندانیــان مهریــه صــادر 

شــد. 
غامحســین  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــر  ــى ب ــرى مبن ــاره انتشــار خب اســماعیلى درب
دســتور رئیــس قــوه قضائیــه بــراى آزادى 
ــار  ــده اظه ــد روز آین ــا چن ــه ت ــان مهری زندانی
ــدى  ــاده موضــوع جدی ــاق افت ــه اتف ــرد: آنچ ک
جلســه  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس  نیســت. 
شــوراى رؤســاى کل دادگســترى هاى سراســر 
کشــور تأکیــد کــرد کــه قانــون نحــوه اجــراى 
محکومیــت مالــى مصــوب ســال ۹۴ و فتــواى 
ــدان  ــا زن ــاط ب ــد در ارتب ــد بای ــع تقلی مراج

ــود. ــرا ش ــاً اج ــه دقیق مهری
ــا  ــا ب ــتگاه قض ــئول در دس ــام مس ــن مق ای
بیــان اینکــه قانــون تغییــر نکــرده اســت، 
ــاى  ــراى محکومیت ه ــوه اج ــون نح ــزود: قان اف
ــخص  ــف را مش ــال ۹۴ تکلی ــوب س ــى مص مال
ــى مى شــود  ــه زوجــه را در صورت ــرده و گفت ک
ــرد  ــه بازداشــت ک ــدم پرداخــت مهری ــت ع باب
ــى از  ــد، ول ــته باش ــت داش ــوان پرداخ ــه ت ک

ــد. ــاع کن ــت امتن پرداخ
داد:  ادامــه  قضائیــه  قــوه  ســخنگوى 
قضائیــه  قــوه  ریاســت  بــه  گزارش هایــى 
رســیده بــود مبنــى بــر این کــه برخــى قضــات 
ــى  ــاى مال ــراى محکومیت ه ــوه اج ــون نح قان
را درســت اجــرا نمى کننــد و عــدم اجــراى 
زندانیــان  ازدیــاد  موجــب  قانــون  درســت 
ــه شــده اســت کــه رئیــس قــوه قضائیــه  مهری
صحیــح  اجــراى  بــا  کردنــد  تأکیــد  هــم 
ضوابــط و مقــررات قانونــى، درخواســت اعســار 
زندانیــان مهریــه مجــدداً برســى شــود تــا اگــر 
ــدارد،  ــوان پرداخــت ن مشــخص شــد کســى ت

ــد. ــدان نمان زن
اســماعیلى تأکیــد کــرد: به طــور قطــع 
ــوان  ــه ت ــته باشــد ک ــى وجــود داش ــر زندان اگ
ــاکان  ــد کم ــاع مى کن ــا امتن ــت دارد، ام پرداخ
در زنــدان مى مانــد و تأکیــد رئیــس قــوه 
ــون نحــوه  ــر اجــراى دقیــق قان ــه هــم ب قضائی

ــت. ــى اس ــت مال ــراى محکومی اج

عراقچی:
با امضای پیمان عدم تجاوزمی توان 

راه اعتمادسازی راهموار کرد

ــا  ــت: ب ــه گف ــى وزارت خارج ــاون سیاس مع
ســاز وکارهایــى همچــون تشــکیل مجمــع 
گفــت وگــوى منطقــه اى درخلیــج فــارس 
مى تــوان  تجــاوز  عــدم  پیمــان  امضــاى  و 
راه هــاى اعتمادســازى و تعامــل ســازنده بیــن 

ــوار کــرد. کشــورهاى همســایه را هم
بــه گــزارش مهــر، »ســید عبــاس عراقچــى« 
معــاون سیاســى وزیــر امــور خارجــه در آخرین 
ــارى  ــود روز ج ــه اى خ ــفر منطق ــتگاه س ایس
ــن  ــا شــیخ محمــد ب -ســه شــنبه- در قطــر ب
عبدالرحمــن آل ثانــى معــاون نخســت وزیــر و 
وزیــر امــور خارجــه دیــدار و گفــت وگــو کــرد.

ــه سیاســت  ــا اشــاره ب ــدار ب ــن دی وى در ای
ــکا  ــادى آمری ــگ اقتص ــرى و جن ــار حداکث فش
گفــت:  ایــران  اســامى  جمهــورى  علیــه 
ــه  ــى در منطق ــل زمان ــت کام ــتقرار و امنی اس
ــع  ــى و مناف ــت مل ــه امنی ــرد ک ــکل مى گی ش

ــود. ــن ش ــورها تأمی ــه کش ــادى هم اقتص
ــاون سیاســى وزارت خارجــه کشــورمان  مع
ــران  ــامى ای ــورى اس ــرد: جمه ــان ک خاطرنش
همــواره نقــش خــود را در تأمیــن امنیــت 
منطقــه ایفــا کــرده اســت امــا آمریــکا و رژیــم 
آنهــا  بــا  و کشــورهایى کــه  صهیونیســتى 
ــات  ــئولیت تبع ــد مس ــد بای ــى مى کنن همراه

تنــش آفرینى هــاى خــود را بپذیرنــد.
ــر گونــه مذاکــره  ــى بــار دیگــر ه عراقچ
ــد  ــا تاکی ــته و ب ــى دانس ــکا را منتف ــا آمری ب
ــراى  ــران ب ــامى ای ــورى اس ــت جمه ــر اولوی ب
ــا  گفــت وگــو بــا کشــورهاى منطقــه، افــزود: ب
ــع  ــکیل مجم ــون تش ــى همچ ــاز و کارهای س
گفــت وگــوى منطقــه اى در خلیــج فــارس 
مى تــوان  تجــاوز  عــدم  پیمــان  امضــاى  و 
راه هــاى اعتمادســازى و تعامــل ســازنده بیــن 

کشــورهاى همســایه را همــوار کــرد.
بــن  محمــد  شــیخ  دیــدار  ایــن  در 
عبدالرحمــن آل ثانــى بــا اســتقبال از رایزنى هــا 
و دیدارهــاى عالــى بیــن دو کشــور، از شــرایط 
ســخت بوجــود آمــده در منطقــه ابــراز نگرانــى 
ــو  ــى و گفتگ ــتمرار رایزن ــان اس ــرده و خواه ک

ــد. ــور ش ــن دو کش بی

اروپا در برجام دنبال وقت کشی و 
تثبیت تحریم علیه ایران بود 

نماینــده مردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــوراى اســامى بــا بیــان اینکــه مــا بــه اروپــا 
اعتمــاد کردیــم و از ایــن اعتماد پاســخ مناســب 
را دریافــت نکردیــم گفــت: مشــخص شــد اروپــا 
ــود  ــه دنبــال گــذر زمــان ب در قضیــه برجــام ب
تــا مــا در ایــن ســند بمانیــم و همــه تحریم هــا 

نیــز باقــى بمانــد. 
بــه گــزارش فــارس، حمیدرضــا حاجــى 
 بابایــى در همــدان بــا بیــان اینکــه ناکارآمــدى 
ــت  ــده اس ــن ش ــه روش ــر هم ــروز ب ــام ام برج
ــارج  ــام خ ــکا از برج ــى آمری ــرد: وقت ــار ک اظه
شــد همــان زمــان بایــد اقدامــات الزم از ســوى 

ــد. ــام مى ش ــت انج دول
ــى  ــه شــوراى عال ــا بیــان اینکــه مصوب وى ب
ــى  ــط مش ــام خ ــورد برج ــى در م ــت مل امنی
مــا را مشــخص مى کنــد افــزود: در طــول 
ایــن دو مــاه و پــس از آن اقدامــات مشــخصى 
تمامــاً  اگرچــه حرکــت  و  انجــام مى شــود 
قدرتمندانــه اى نیســت، دولــت بایــد بــا همیــن 
ــر پیمان شــکنى   ــد و در براب شــیوه حرکــت کن

ــد. ــام ده ــدام الزم را انج ــمن اق دش
در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــامى ب ــوراى اس ــس ش مجل
ــا  ــدى و ی ــدم توانمن ــل ع ــه دلی ــا ب ــا ی اروپ
ــام  ــى را انج ــدام خاص ــد، اق ــه نمى خواه اینک
ــان  ــاق نش ــن اتف ــرد: ای ــح ک ــد تصری نمى ده
ــکا  ــات الزم آمری ــا اقدام ــد ب ــا بای ــد م مى ده
را ســر عقــل بیاوریــم و او را متوجــه اقدامــات 

کنیــم. پیمان شــکنانه اش  و  یکجانبــه 
وى ادامــه داد: اگــر دولــت مى خواســت 
ــبت  ــر نس ــد زودت ــد، بای ــورد کن ــم برخ محک
ــدام  ــام اق ــوزه برج ــات رخ داده در ح ــه اتفاق ب
ــکا  ــه آمری ــان ک ــان زم ــى از هم ــرد یعن مى ک
ــکا را  ــا آمری ــه اى ب خــارج شــد، اقدامــات مقابل

آغــاز مى کــرد.
بــه  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  حاجى بابایــى 
اروپــا اعتمــاد کردیــم و از ایــن اعتمــاد پاســخ 
ــم گفــت: مشــخص  مناســب را دریافــت نکردی
ــه دنبــال گــذر  ــا در قضیــه برجــام ب شــد اروپ
زمــان بــود تــا مــا در ایــن ســند بمانیــم و همــه 

ــد. ــى بمان ــز باق ــا نی تحریم ه

طــرح مراقبــت هــاب الکترونیکــى )پابنــد الکترونیکــى( 
از زندانیــان اســتان باحضــور دادســتان عمومــى و انقــاب 
ــتان در  ــى اس ــئولین قضای ــدادى از مس ــز و تع ــتان تبری شهرس

ــد.  ــاز ش ــز آغ تبری
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، موســى خلیــل 
ــت:  ــز گف ــتان تبری ــاب شهرس ــى و انق ــتان عموم ــى، دادس الله
ــر  ــال ١٣۹٢ ب ــامى در س ــازات اس ــون مج ــاى قان از نوآورى ه
ــون،  ــن قان ــاده ۵٦ و ۵۷ همی ــاظ م ــا لح ــاده ٦٢ و ب ــاس م اس
ایجــاد ســامانه نظــارت الکترونیکــى بــر مجرمیــن بــوده و 

بــراى ایــن اســت کــه بتوانیــم بــه زندانیــان کــه جرایــم خیلــى 
ــه  ــش جامع ــت و آرام ــه امنی ــان ب ــرم ش ــد و ج ــنگین ندارن س
ــت  ــب رضای ــا جل ــد ب ــد، بتوانن ــى وارد نمى کن ــره ى خاص مخاط
شــاکیان بــه منظــور مشــارکت در تــداوم زندگــى مشــترک و نیــز 
ادامــه فعالیــت شــغلى خــود، تحــت نظــارت ســامانه قــرار بگیــرد 

ــوند. ــدان آزاد ش ــا از زن ت
وى بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان آذربایجان شـــرقى چهارمیـــن 
اســـتان در کشـــور اســـت کـــه ایـــن طـــرح را شـــروع کـــرده، 
ـــا  ـــى و ی ـــود زندان ـــت خ ـــه درخواس ـــا ب ـــرح بن ـــن ط ـــزود: ای اف

قاضـــى اجـــراى احـــکام بـــا تعییـــن محـــدوده معیـــن بـــراى 
زندانـــى انجـــام مى شـــود کـــه مى توانـــد در آن تـــردد کنـــد 
ـــى  ـــه شـــرایط و صاحدیـــد قاض ـــا ب ـــز بن ـــدوده نی و ایـــن مح

ـــت. ـــر اس ـــل تغیی قاب
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کمیسـیون امـور زیربنایى، صنعـت و محیط 
زیسـت هیـأت دولت با پیشـنهاد وزارت کشـور 
مبنى بـر صدور مجـوز واردات نـاوگان کارکرده 
١ تـا ۵ سـاله بـا کاربـرى تاکسـى و اتوبـوس 
شـهرى از سـایر کشـورها و مناطق آزاد تجارى 

– صنعتـى ایـران موافقـت کرد.
بــه گــزارش فــارس، در جلســه اصلــى 
کمیســیون امــور زیربنایــى، صنعــت و محیــط 
زیســت کــه بــه ریاســت وزیــر راه و شهرســازى 
٢۹ اردیبهشــت تشــکیل شــد آییــن نامــه 
اجرایــى پیشــنهادى ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت درخصــوص بنــد )ز( مــاده )٣8( قانــون 
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه، موضــوع 
ــت  ــب و جه ــبز« تصوی ــت س ــه مدیری »برنام
تأییــد نهایــى بــه هیئــت وزیــران ارســال شــد.

تصویب واردات خودرو با کاربری تاکسی برای 
حمل و نقل عمومی درون و برون شهری

ــاوگان  ــه منظــور نوســازى ن وزارت کشــور ب
کیفیــت  ارتقــا  و  عمومــى  نقــل  و  حمــل 
ــنهاد  ــهروندان، پیش ــه ش ــانى ب ــات رس خدم
ــا  ــرده ١ ت ــاوگان کارک صــدور مجــوز واردات ن
۵ ســال بــا کاربــرى تاکســى و اتوبــوس شــهرى 
از ســایر کشــورها و مناطــق آزاد تجــارى – 
صنعتــى ایــران را جهــت ســیر مراحــل تصمیــم 

ــه نمــود. ــت ارائ ــه دول ب
ایــن پیشــنهاد در جلســه اصلــى کمیســیون 
امــور زیربنایــى مطــرح و بــا توافــق اعضــا 
ــت  ــتور کار هیئ ــید و در دس ــب رس ــه تصوی ب

ــت. ــرار گرف ــران ق وزی
صدور مجوز واردات خودرو برای پروژه 

برقی سازی راه آهن گرمسار – اینچه برون

و  ناهمـــوار  شـــرایط  بـــه  باتوجـــه 
ـــى  ـــروژه برق ـــراى پ ـــت اج ـــتانى موقعی کوهس
ـــرون و  ـــه ب ـــار – اینچ ـــن گرمس ـــازى راه آه س
ـــت  ـــامانه ثب ـــودن س ـــته ب ـــل بس ـــه دلی ـــز ب نی
ـــدن  ـــت، مع ـــتقر در وزارت صنع ـــفارش مس س
و تجـــارت و درنتیجـــه عـــدم امـــکان ثبـــت 
ـــاز، وزارت راه  ـــورد نی ـــاى م ـــفارش خودروه س
ـــوز الزم  ـــدور مج ـــت ص ـــازى درخواس و شهرس

ـــاى  ـــفارش و واردات خودروه ـــت س ـــت ثب جه
ــیر  ــردد در مسـ ــراى تـ ــاص بـ ــى خـ عملیاتـ
مربـــوط از ســـوى پیمانـــکار خارجـــى را بـــه 

هیئـــت دولـــت ارســـال کـــرد.
موضــوع فــوق بــا تأکیــد بــر همــکارى وزارت 
ــفارش  ــت س ــودن ثب ــم نم ــر فراه ــت ب صم
اصلــى  جلســه  در  موصــوف  خودروهــاى 

ــد. ــب ش ــت تصوی ــیون صنع کمیس

آیین نامه اجرایی »برنامه مدیریت سبز« 
تصویب شد

ـــات  ـــه اى از مطالع ـــبز، مجموع ـــت س مدیری
ــتمرى  ــد و مسـ ــع، هدفمنـ ــات جامـ و اقدامـ
ــتگاه  ــف دسـ ــطوح مختلـ ــه در سـ ــت کـ اسـ
هـــاى دولتـــى و غیـــر دولتـــى صـــورت مـــى 
گیـــرد تـــا وضعیـــت موجـــود ســـازمان را در 
جهـــت نیـــل بـــه وضعیـــت مدیریـــت ســـبز 
ارتقـــاء و تـــداوم بخشـــد. مدیریـــت ســـبز در 
حقیقـــت نحـــوه عملکـــرد زیســـت محیطـــى 
ــاى  ــرکت هـ ــا و شـ ــا، ارگان هـ ــازمان هـ سـ
ــه اى  ــه گونـ دولتـــى و غیردولتـــى اســـت بـ
ـــرژى، آب  ـــرف ان ـــش مص ـــه کاه ـــر ب ـــه منج ک
ــاح  ــرورى و اصـ ــارف غیرضـ ــش مصـ و کاهـ
ـــع  ـــه از مناب ـــتفاده بهین ـــرف و اس ـــوى مص الگ

در دســـتگاه هـــاى فـــوق گـــردد.
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت براســاس 
ــاله  ــه پنجس ــون برنام ــاده )٣8( قان ــد )ز( م بن
ــه  ــى »برنام ــه اجرای ــن نام ششــم توســعه، آیی
مراحــل  ســیر  بــراى  را  ســبز«  مدیریــت 

ــرد. ــه ک ــت ارائ ــه دول ــب ب تصوی
اصلــى  مربــوط در جلســه  نامــه  آییــن 
کمیســیون صنعــت برررســى و تصویــب و 
جهــت اخــذ تصمیــم نهایــى، بــه هیئــت 

وزیــران ارســال شــد.

تصویب واردات خودرو کارکرده با کاربری 
تاکسی و اتوبوس در کمیسیون دولت

معـــاون ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزى 
آذربایجان شـــرقى، احـــداث کارخانـــه تولیـــد 
ـــه طـــرح  کنســـتانتره مـــس »انجـــرد« را از جمل
ــد و  ــى خوانـ ــاد مقاومتـ ــه اقتصـ ــاى نمونـ هـ
ــرح  ــن طـ ــى در ایـ ــش خصوصـ ــت: بخـ گفـ
٣0 میلیـــون یـــورو اعتبـــار ارزى و ٢ هـــزار و 
ـــرمایه  ـــى س ـــار ریال ـــال اعتب ـــارد ری ۵00 میلی

گـــذارى کـــرده اســـت. 
ــدزاده  ــز محمـ ــا، پرویـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
شـــب در نشســـت مشـــترک کارگـــروه تســـهیل 
و رفـــع موانـــع تولیـــد و ســـتاد فرماندهـــى 
ـــاون  ـــور مع ـــا حض ـــتان ب ـــى اس ـــاد مقاومت اقتص
ـــروژه  ـــن پ ـــزود: ای ـــور اف ـــر کش ـــادى وزی اقتص
موفـــق اقتصـــاد مقاومتـــى موجـــب تکمیـــل 
ـــن  ـــده و در تأمی ـــتان ش ـــره ارزش در اس زنجی
ــد  ــروژه کاتـ ــس پـ ــانتره مـ ــى از کنسـ بخشـ

ـــود. ـــد ب ـــر خواه مؤث
وى اظهـــار کـــرد: بـــا انجـــام اکتشـــافات 
ـــتان  ـــرد شهرس ـــس انج ـــدن م ـــى در مع تکمیل
اهـــر، ذخیـــره آن بـــه میـــزان ٣00 میلیـــون 
ـــط  ـــار متوس ـــا عی ـــولفورى ب ـــنگ س ـــن کانس ت

0.8۵ درصـــد تخمیـــن زده شـــده اســـت.
ــازمان  ــعه و برنامه ریـــزى سـ ــاون توسـ معـ

مدیریـــت و برنامه ریـــزى آذربایجان شـــرقى 
نـــوع  از  معـــدن  ایـــن  کـــرد:  اضافـــه 
ـــاز  ـــه روش روب ـــوده و ب ـــرى ب ـــارهاى پرفی کانس
ــا در نظـــر گرفتـــن  اســـتخراج مى گـــردد؛ بـ
و  توســـعه  معـــدن،  ایـــن  ظرفیت هـــاى 
احـــداث طرح هـــاى زنجیـــره کامـــل تولیـــد 

ــت. ــتراتژیک اسـ ــداف اسـ ــس از اهـ مـ
ــراى  ــدن ب ــد مع ــه تولی ــان اینک ــا بی وى ب
ــاز اول  ــظ در ف ــه تغلی ــن خــوراک کارخان تأمی
٣0 هــزار تــن کانســنگ در ســال برنامه ریــزى 
ــاخت  ــتم زیرس ــى سیس ــت، »طراح ــده اس ش
ــه  ــن برنام ــى)SDI( «، » تدوی ــات مکان اطاع
ــن  ــتان )دومی ــى اس ــاد مقاومت ــى اقتص عملیات
ســند تدبیــر توســعه(« و » اجــراى برنامه هــاى 
ــى« را  ــاد مقاومت ــه اقتص ــاى پنج گان کارگروه ه
ــاد  ــى اقتص ــاى بخــش دولت ــن پروژه ه مهم تری
مقاومتــى اســتان آذربایجان شــرقى عنــوان 

کــرد.
وى تشـــریح کـــرد: پـــروژه زیرســـاخت 
اطاعـــات مکانـــى )SDI( در ســـال ١٣۹٦ 
یکـــى از پروژه هـــاى اولویـــت دار اقتصـــاد 
مقاومتـــى از ســـوى معـــاون اول رئیـــس 
ـــاد  ـــى اقتص ـــتاد فرمانده ـــس س ـــور و رئی جمه

ـــت و  ـــازمان مدیری ـــد و س ـــام ش ـــى اع مقاومت
برنامه ریـــزى اســـتان بـــه عنـــوان کارفرمـــا و 
ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــز نی ـــگاه تبری ـــروه GIS دانش گ
مشـــاور طـــرح فـــوق تعییـــن شـــده اســـت.

محمـــدزاده ادامـــه داد: مشـــکاتى مثـــل 
تولیـــد  در  مـــوازى کارى  دوبـــاره کارى، 
اطاعـــات، اعمـــال هزینه هـــاى ســـنگین بـــر 
ــدد،  ــوارد متعـ ــى در مـ ــتگاه هاى اجرایـ دسـ
ـــواى  ـــى و محت ـــت اطاعات ـــى از موجودی ناآگاه
آنهـــا، عـــدم تطابـــق اطاعـــات موجـــود بـــا 
ــتگاه ها،  ــیارى از دسـ ــران در بسـ ــاز کاربـ نیـ
ـــات  ـــه اطاع ـــتانداردهاى الزم در تهی ـــود اس نب

و مســـائلى از ایـــن قبیـــل ضـــرورت ایجـــاد 
را   )SDI( مکانـــى  اطاعـــات  زیرســـاخت 

اثبـــات مى کنـــد.
ــاس  ــر اسـ ــد: بـ ــر شـ ــدزاده متذکـ محمـ
نتایـــج طـــرح، تنهـــا ١٦ دســـتگاه در ســـطح 
اســـتان بیـــش از ۹0 درصـــد از الیه هـــاى 
اطاعـــات مکانـــى را تولیـــد و اســـتفاده 

. مى کننـــد
ــتان  ــرد« در شهرسـ ــس »انجـ ــدن مـ معـ
ـــز  ـــرق تبری ـــمال ش ـــرى ش ـــر در ۹0 کیلومت اه
ــراى ۵00  ــود بـ ــت خـ ــه اول فعالیـ در مرحلـ
ـــت. ـــرده اس ـــتقیم ک ـــى مس ـــتغال زای ـــر اش نف

معاونسازمانمدیریتوبرنامهریزیآذربایجانشرقی:

30 میلیون یورو در معدن مس 
»انجرد« سرمایه گذاری شد

معاونعمرانیاستاندارآذربایجانشرقی:
کشتار دام و طیور منطبق با 

استانداردها نباشد، جرم است 

معــاون عمرانــى اســتاندار آذربایجان شــرقى 
ــق  ــور منطب ــت: چنانچــه کشــتار دام و طی گف
بــا اســتانداردها نباشــد جــرم محســوب شــده و 
بــا همــکارى نیــروى انتظامــى برخــورد قانونــى 

بــه عمــل خواهــد آمــد.
بــه گــزارش ایســنا، جــواد رحمتــى در 
جلســه کمیتــه اســتانى ســاماندهى امــور 
کشــتارگاه هاى دام اســتان بــا بررســى آخریــن 
شهرســتان ها،  کشــتارگاه هاى  وضعیــت 
ــامت  ــاز س ــتارگاه هاى مج ــرد: در کش اظهارک
دام حیــن و بعــد از کشــتار مــورد بررســى واقع 
ــازى  ــتارگاه هاى غیرمج ــى در کش ــود ول مى ش
کــه مــورد تاییــد دامپزشــکى نیســت ایــن امــر 
ــده  ــح ش ــامت دام ذب ــد و س ــاق نمى افت اتف
ــوده  ــوده و مصــرف دام هــاى آل ــد ب داراى تردی
ــى  ــاى مختلف ــروز بیمارى ه ــث ب ــالم باع و ناس
ــاره اى  ــه در پ ــود ک ــده مى ش ــرف کنن در مص
ــرگ  ــو م ــه کنگ ــب کریم ــون ت ــوارد چ از م

ــال دارد. ــه دنب ــده را ب ــرف کنن مص
 وى بــا تاکیــد بــر اســتفاده از تــوان بخــش 
کشــتارگاه  گــذارى  ســرمایه  در  خصوصــى 
افــزود:  آن،  بــه  وابســته  صنعت هــاى  و 
ــى  ــث تعطیل ــاز باع ــتارهاى غیرمج ــد کش نبای
ــوند. ــوز بش ــال و داراى مج ــتارگاه هاى فع کش

ــرکل  ــن جلســه مدی ــه ای ــن در ادام همچنی
دامپزشــکى بــا ارائــه مهمتریــن اقدامــات انجــام 
از  دام،  کشــتارگاه هاى  خصــوص  در  یافتــه 
تعطیلــى و پلمــب ١۴ بــاب کشــتارگاه ســنتى 

ــرداد. در ســطح اســتان خب

نمایندهمردمتبریز،اسکووآذرشهر:
اقدامات گسترده شهرداری تبریز

 در اجرای پروژه های آسفالت ریزی 
شهر مشهود است 

ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
ــات  در مجلــس شــوراى اســامى گفــت: اقدام
شــهردارى تبریــز در اصــاح وضعیــت معابــر و 
اجــراى پــروژه هــاى آســفالت ریــزى در شــهر 

مشــهود اســت. 
بــه گــزارش شــهریار، شــهاب الدیــن بیمقدار 
باحضــور در ســازمان عمــران شــهردارى تبریــز 
بــا مدیــر عامــل ایــن ســازمان دیــدار کــرده و 
ــر از زحمــات پرســنل و مدیریــت  ضمــن تقدی
ایــن ســازمان در اجــراى پــروژه هــا و باالخــص 
اجــراى تمــام عیــار نهضــت آســفالت در شــهر 
ــزود:  ــت، اف ــاش اس ــت و ت ــاد خدم ــه نم ک
تــاش شــبانه روزى جهــت اجــراى پــروژه 
ــرایط  ــزى در ش ــفالت ری ــى و آس ــاى عمران ه
ــز  ــهردارى تبری ــط ش ــم توس ــادى حاک اقتص

ــر اســت. ــل تقدی قاب
ــهود  ــاى مش ــاش ه ــه داد: ت ــدار ادام بیمق
ــر  جهــت تاثیرگــذارى و اصــاح وضعیــت معاب
و اجــراى پــروژه هــاى عمرانــى نشــان از عــزم 
جــدى بــراى خدمــت گــذارى داشــته و تــداوم 
ــرى  ــت حداکث ــث رضای ــا باع ــت ه ــن فعالی ای

مــردم مــى شــود.
بابــک شــریفى مدیرعامــل ســازمان عمــران 
ــى از حضــور  ــا قدردان ــز ب ــز نی شــهردارى تبری
خصــوص  در  ســازمان  ایــن  در  بیمقــدار 
وى  از  قیــر  و  مصالــح  تامیــن  مشــکات 
درخواســت همــکارى بــراى اخــذ ســهمیه قیــر 
ــه،  ــون بودج ــاس قان ــه داد: براس ــرده و ادام ک
از ســوى وزارت  رایــگان اختصاصــى   قیــر 
کشــور بــراى کانشــهرها را شــامل نمــى شــود 
در حالیکــه عمــده نیــاز بــر مبنــاى جمعیــت و 
ــر شــهرى الزم مــى دارد کــه  گســتردگى معاب
تبریــز نیــز از ســهمیه هــاى قیــر رایــگان بهــره 

ــد شــود. من

عضوشورایاسالمیشهرتبریز:
اساسنامه سازمان های شهرداری تبریز 
دوباره به وزارت کشور ارسال می شود  

ــز  ــهر تبریـ ــامى شـ ــوراى اسـ ــو شـ عضـ
ـــهردارى  ـــاى ش ـــازمان ه ـــنامه س ـــت: اساس گف
ــرادات  ــدن ایـ ــرف شـ ــس از برطـ ــز پـ تبریـ
و اصـــاح توســـط شـــوراى اســـامى شـــهر 
ـــه وزارت  ـــر ب ـــار دیگ ـــد ب ـــت تائی ـــز، جه تبری

کشـــور ارســـال مـــى شـــود. 
ــرى  ــهرام دبیـ ــهریار، شـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
بـــا بیـــان مطلـــب فـــوق، گفـــت: اساســـنامه 
ســـازمان هـــاى شـــهردارى تبریـــز کـــه 
ـــوى  ـــود، از س ـــده ب ـــب ش ـــورا تصوی ـــط ش توس
ــده  ــه آن وارد شـ ــى بـ ــور ایراداتـ وزارت کشـ
و هیئـــت حـــل اختـــاف نیـــز نظـــر وزارت 
کشـــور را تائیـــد کـــرده اســـت و از ایـــن رو 
ـــى را در  ـــد اصاحات ـــز بای ـــهر تبری ـــوراى ش ش

ایـــن اساســـنامه اعمـــال کنـــد.
از  اساســـنامه  ادامـــه داد: تصویـــب  وى 
وظایـــف و اختیـــارات شـــوراى شـــهر اســـت 
و تائیـــد آن نیـــز بـــه عهـــده وزارت کشـــور 
ـــى  ـــد تغییرات ـــى توان ـــور نم ـــت. وزارت کش اس
ـــار  ـــن اختی ـــا ای ـــد ام ـــاد کن ـــنامه ایج در اساس

را دارد کـــه آن را تائیـــد نکنـــد.
ـــنامه  ـــپ اساس ـــت: تی ـــار داش ـــرى اظه دبی
اى کـــه وزارت  کشـــور بـــراى ســـازمان هـــا 
ـــهر  ـــوراى ش ـــه ش ـــرى ک ـــا نظ ـــرده ب ـــال ک ارس
ـــى  ـــل توجه ـــدان قاب ـــاف چن ـــز دارد اخت تبری
ــن  ــد ایـ ــال بایـ ــر حـ ــه هـ ــا بـ ــدارد امـ نـ
ـــا  ـــود ت ـــال ش ـــر اعم ـــه زودت ـــات هرچ اصاح
ـــان  ـــا پای ـــل ت ـــده حداق ـــاح ش ـــنامه اص اساس
خـــرداد ۹8 بـــراى تائیـــد بـــه وزارت کشـــور 

ارســـال شـــود.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــر ســر در  ــد: » ب ــاد مــى زن * مــدرن فری
ــان  ــه ایم ــر ک ــد، ه ــته ان ــم نوش ــد عل معب
ــال در  ــذارد « و ح ــا نگ ــه درون پ ــدارد ب ن
ــدد  ــنفکران متّج ــوع روش ــک ن ــا ی ــان م می
ــم  ــل تخ ــده و مث ــت ش ــآب درس ــى م فرنگ
ــه اش در  ــه نمون ــود ک ــى ش ــر م ــخ تکثی مل

ــت. ــده اس ــده نش ــا دی اروپ
؟

* دکتــر علــى شــریعتى اکثریــت نزدیــک 
ــى  ــاى علم ــوغ ه ــن نب ــاق بزرگتری ــه اتف ب
و مکتشــفان نامــدار اروپایــى کــه دانــش 
ــد  ــانده ان ــمان رس ــه آس ــرى را ب ــد بش جدی

ــد:  ــى گوی ــتیین« م ــد. »انیش ــى ان مذهب
» احســاس مذهبــى بزرگتریــن شــاه فنــر 

تحقیقــات علمــى اســت « 
» فاکس پالک « افتخار فیزیک

* اســکندر مقدونــى دیــوژن حکیــم را دید 
کــه بــه دقت بــه بقایــاى اســکلت یک انســان 
نــگاه مــى کنــد. از او ســؤال کــرد، دنبــال چه 
مــى گــردى؟ دیــوژن گفــت: دنبــال چیــزى  
مــى گــردم کــه پیدایــش نمــى کنــم و 
آن عبــارت اســت از فــرق موجــود بیــن 
ــاى  ــتخوان ه ــدرت و اس ــاى پ ــتخوان ه اس

ــدرت.  ــردگان پ ب
پلوتارک

* اگـر بتوانـي پلـي بیـن پیونـد خـود و 
پـدرت بنـا نهـي، آسـمان را در خانـه خواهي 
و  زمیـن  نماینـدگان  پـدر،  و  مـادر  داشـت، 
آسـمان و انسـان چـون درختـي اسـت که به 

زمیـن و آسـمان هـر دو نیازمنـد اسـت.
عارف هندي

ــروت  ــش ث ــه بال ــان ب ــه انس ــى ک * وقت
ــى  ــواب م ــه خ ــد، ب ــه بده ــایش تکی و آس
رود ولــى وقتــى بــه میــدان مبــارزه افکنــده 
ــح و  ــل فت ــه تحصی ــد ب ــى توان ــود، م مى-ش

ــد. ــدوار باش ــر امی ظف
مهرداد مهرین

ــه  ــوه خاق ــارت و ق ــه از مه ــانى ک * انس
خویــش اســتفاده مــى کنــد تــا دریابــد که در 
برابــر یــک دالر دریافتــى چــه چیــزى را ارائه 
مــى دهــد نســبت بــه روزى کــه پیوســته مى 
اندیشــید کــه در برابــر یــک دالرش چــه چیز 

کمــى دریافــت مــى دارد، کامیــاب اســت.
هنری فورد

* آدم مــى توانــد دو دقیقــه بــدون هــوا و 
دو دقیقــه بــدون نوشــیدن آب و ســه هفتــه 
بــدون غــذا و یــک عمــر بــدون پــول زندگــى 
ــدون  ــک لحظــه ب ــد ی ــى نمــى توان ــد ول کن

اندیشــه و فکــر زندگــى کنــد.                                                                        
فرانکلین
* مــال در دســت انســان هــاى بــى 
فرهنــگ خطرنــاک تریــن وســیله آلودگیهاى 

ــت. ــى اس ــات اخاق ــى و انحراف روح
کتاب بهشت سخن، 121

رئیـس سـازمان خصوصى  سـازى توضیحاتى 
سـهام  سـازى  آزاد  روى  پیـش  موانـع  دربـاره 

ارائـه کرد.  عدالـت 
بـه گـزارش خانـه ملـت، على اشـرف عبداهلل 
پـورى حسـینى، درباره موانع آزادسـازى سـهام 
عدالـت، گفـت: براسـاس قانـون موجـود بـراى 
آزادسـازى سـهام عدالـت در وهله نخسـت باید 
سـهام شـرکت هاى سـرمایه پذیر به شرکت هاى 
سـرمایه گذار اسـتانى واگذار  شـود سـپس سهام 

شـرکت هاى اسـتانى به مـردم واگـذار گردد.
افـزود:  سـازى  خصوصـى  سـازمان  رئیـس 
ماننـد  موضوعاتـى  نیـز   ۹۴ سـال  از  پیـش 
واگـذارى سـهام عدالت بـه مردم مورد بررسـى 
قـرار گرفـت؛ و کارشناسـان مجلـس و دولت به 
این نتیجه رسـیدند کـه واگذارى سـهام عدالت 
بـه مـردم نشـدنى اسـت یعنـى واگذارى سـهام 
شـرکت هاى  بـه  سـرمایه پذیر  شـرکت هاى 
سـهامى عـام و خـاص و پـس از آن، واگـذارى 
ایـن سـهام بـه مشـموالن نقـض غرض بـوده و 

نشـدنى اسـت.
استفاده از ETF در واگذاری سهام عدالت 
مبنای الیحه ساماندهی سهام عدالت شد

وى اظهـار کـرد: از آنجایـى کـه روش فـوق 
عملـى نشـد، ETF )صندوق هاى قابـل معامله 
در بـورس( بـه عنـوان روش جایگزیـن مطـرح 
و اسـتفاده از ETF مبنـاى الیحـه سـاماندهى 

سـهام عدالت شـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد: پـس 
عدالـت  سـهام  سـاماندهى  الیحـه  بررسـى  از 
ملـى  تولیـد  از  حمایـت  ویـژه  کمیسـیون  در 
مجلـس مقـرر شـد؛ سـهام عدالـت بـه صـورت 
ETF واگـذار نشـود و بـه صـورت مسـتقیم به 

مشـموالن واگـذار شـود.
در صورتـى که سـهام عدالت بـه مردم واگذار 
شـود دو اتفـاق بـد رخ مى دهد؛ نخسـت آن که 
بـا واگـذارى سـهام ۴0 درصـدى شـرکت هاى 
سـرمایه پذیر میـان ۴0 میلیـون نفـر، تـک تک 
افـراد بـراى فروش مراجعـه مى کننـد در نتیجه 
آسـیب  دومیـن  مى شـود.  ارزان  آنهـا  سـهام 
ایـن اسـت کـه زمانـى کـه عرضـه سـهام بیش 
از تقاضـا باشـد ارزش آن افـت شـدیدى پیـدا 

مى کنـد
وى بـا بیـان اینکه سـازمان خصوصى سـازى 
مجـرى قانون اسـت، گفـت: در واگذارى سـهام 
عدالـت بایـد به شـرکت هاى سـرمایه پذیر توجه 
جـزو  شـرکت ها  ایـن  چراکـه  شـود  ویـژه اى 
بهترین هـا هسـتند و ۴0 یـا ٣0 درصـد سـهام 
آنهـا بـه سـهام عدالـت داده شـده، بنابراین اگر 
فـردى بـه صـورت واحـد در این شـرکت ها این 
بخـش از سـهام را اداره نکنـد شـرکت آسـیب 

دیـده و نقـض غـرض مى شـود.
شرکت های سرمایه پذیر باید توسط غیر 

دولتی ها اداره شوند
شـرکت هاى  داد:  ادامـه  حسـینى  پـورى 
سـرمایه پذیر بایـد توسـط غیـر دولتى هـا اداره 
شـوند، کارى که تا به امروز انجام نشـده اسـت.

افت شدید ارزش سهام عدالت درپی 
واگذاری به مردم 

تصریـح  رئیـس سـازمان خصوصـى سـازى 
کـرد: در صورتـى کـه سـهام عدالـت بـه مـردم 

واگـذار شـود دو اتفاق بـد رخ مى دهد؛ نخسـت 
آن کـه در صـورت واگذارى سـهام ۴0 درصدى 
میلیـون   ۴0 میـان  سـرمایه پذیر  شـرکت هاى 
نفـر، ممکن اسـت تـک تک افـراد بـراى فروش 
ارزان  آنهـا  سـهام  نتیجـه  در  کننـد  مراجعـه 
مى شـود. دومیـن آسـیب این اسـت کـه زمانى 
کـه عرضه سـهام بیش از تقاضا باشـد ارزش آن 

افـت شـدیدى پیـدا مى کنـد.
وى ادامـه داد: در صورتى که پس از واگذارى 
سـهام عدالـت بـه مـردم، ۴0 میلیون نفـر براى 
عرضـه سـهام مراجعه کنند ارزش سـهام عدالت 
بـراى افـرادى کـه داراى یـک میلیـون تومـان 
سـهم هسـتند )ارزش سـهام عدالـت آنها حدود 
۴ میلیـون تومـان اسـت( بـه یـک دهـم قیمت 
سـقوط مى کنـد و ایـن بدتریـن اتفاقـى اسـت 

کـه در ایـن زمینـه رخ مى دهـد.
واگذاری سهام عدالت به مشموالن باید بر 

اثر تدابیر ویژه ای صورت گیرد
بـراى   ETF از  اسـتفاده  اینکـه  بیـان  بـا 

صیانـت  منظـور  بـه  عدالـت  سـهام  واگـذارى 
واگـذارى  اظهـار کـرد:  اسـت،  از منافـع ملـى 
سـهام عدالـت به مشـموالن بایـد بر اثـر تدابیر 
ویـژه اى صورت گیـرد تا از کاهش ارزش سـهام 

شـود. جلوگیـرى 
سازمان خصوصی سازی با هر شرکت 

سهامی واسط میان سرمایه پذیر و مردم 
مخالف است

ادامـه  سـازى  خصوصـى  سـازمان  رئیـس 
را  نمى توانـد سـهام خـود  هیـچ شـرکتى  داد: 
خریـدارى کنـد امـا در ETF ایـن امـر محقـق 
یونیت هـاى  مى توانـد   ETF یعنـى  مى شـود 
خـود را جمـع آورى کنـد. به طور مثـال ممکن 
اسـت در یـک ETF سـهام ۴ شـرکت وجـود 
داشـته باشـد کـه بـه اسـتناد این ۴ شـرکت به 
میلیون هـا نفـر یونیـت داده مى شـود زمانیکـه 
مـردم بـراى فـروش یونیت هـاى خـود مراجعـه 
مى کننـد بازارگـردان بـه صـورت محـدود ایـن 
کار را انجـام مى دهـد امـا در صورتـى کـه ایـن 
مقـدار از حـد معمول عبـور کند، ETF سـهام 
اصطاحـا تودلـى خـود را به صـورت بلوکى و با 
قیمـت مناسـب مى فروشـد و پـول آن را صرف 
باطـل کـردن یونیت هـا مى کنـد، )یونیت ها را از 
مـردم خریـدارى مى کنـد(. ایـن فرآینـد خاص 
صندوق هـا اسـت بـه همیـن دلیـل مـا بـا هـر 
شـرکت سـهامى که واسـط میـان سـرمایه پذیر 
و مـردم اسـت مخالـف هسـتیم، اما بـا صندوق 

فقیم. موا
مجلـس  اینکـه  بیـان  بـا  حسـینى  پـورى 
تدابیـر ویـژه اى براى واگـذارى سـهام عدالت در 
نظـر گرفتـه اسـت، گفـت: هـر روشـى کـه براى 
واگذارى سـهام عدالت انتخاب شـود داراى نقاط 
مثبـت و منفـى اسـت و باید بـراى انتخاب روش 

درسـت ارزیابى هـاى مناسـبى صـورت گیـرد.
شاکله اولیه ETF دولتی است

رئیـس سـازمان خصوصـى سـازى بـا اشـاره 
بـه مشـکات اسـتفاده از ETF در واگذارى هـا 
اظهـار کـرد: شـاکله اولیـه ETF دولتى اسـت و 
کـه ایـن امـر یکى از مشـکات ایـن، اسـتفاده از 
ETF اسـت چراکـه بایـد دید مى تـوان دولت را 
از ایـن صندوق هـا پس از چند سـال حذف کرد.

توضیحات رییس سازمان خصوصی سازی 
درباره موانع آزادسازی سهام عدالت

دلنوشته

بنازم 
حکمت 

الهى 
را ،

آنانکه 
پر 

میکردند ،
کاسه 
گدایان

را ،
امروز
دراز 

کرده اند ،
کاسه 

گدایى 
را !

)اکبر عظیم نیا (
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 چهار هزار میلیارد تومان طرح

 در آذربایجان شرقی اجرا می شود

مدیرعامــل شــرکت ملــى صنایــع مــس 
ــزار  ــا ۴ ه ــى ب ــرح معدن ــت: ١۷ ط ــران گف ای
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذارى در آذربایجــان 

ــود.  ــرا مى ش ــرقى اج ش
بــه گــزارش ایرنــا، اردشــیر ســعد محمــدى 
در دیــدار بــا اســتاندار آذربایجــان شــرقى 
اســتان و  ایــن  نماینــده ولــى فقیــه در  و 
ــال  ــت: امس ــار داش ــز اظه ــه تبری ــام جمع ام
بــراى اجــراى ایــن طرح هــا بیــش از یــک 
هــزار میلیــارد تومــان بــر حجــم ســرمایه 
آذربایجــان  در  مــس  حــوزه  گذارى هــاى 
شــرقى افــزوده مى شــود و کارخانــه کنســانتره 
ــت  ــه فعالی ــاز ب ــن آغ ــزار ت ــا ١۵0 ه ــس ب م

. مى کنــد
ــى انجــام  ــرد: اکتشــافات خوب ــه ک وى اضاف
شــده و پیــش بینــى مى شــود ظرفیــت تولیــد 
مــس ســونگون بــاال رود کــه از فوایــد آن 
ــد مى شــود،  ــره من ــز به آذربایجــان شــرقى نی
ــى  ــردش مال ــت گ ــن وضعی ــه ای ــن اینک ضم

ــى آورد. ــم م ــز فراه ــى را نی خوب
ــات  ــام الزام ــت تم ــر رعای ــن ب وى همچنی
بهــره  طرح هــاى  در  محیطــى  زیســت 
بــردارى مــس ســونگون تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــاس  ــر اس ــونگون ب ــس س ــاى م ــام طرح ه تم
اســتانداردهاى بیــن المللــى زیســت محیطــى 

اجــرا مى شــود.
ــه  ــوم کارخان ــاز س ــه داد: ف ــدى ادام محم
کنســانتره مــس ســونگون در منطقــه عملیاتــى 
مى شــود و بــا توجــه بــه همدلــى و هماهنگــى 
ــرقى،  ــان ش ــؤوالن آذربایج ــن مس ــود بی موج
راســتاى  در  خوبــى  طرح هــاى  امیدواریــم 
رونــق تولیــد و توســعه اقتصــادى در ایــن 

ــود. ــرا ش ــتان اج اس
اســتاندار  انتقــاد  بــه  پاســخ  در  وى 
ــرکت هاى  ــرى ش ــرقى از بکارگی ــان ش آذربایج
ــى از  ــتان در بخش ــارج از اس ــل خ ــل و نق حم
مجتمــع مــس ســونگون گفــت: از ایــن پــس، 
ــل  ــل و نق ــرکت هاى حم ــت ش ــد از ظرفی بای
داخــل اســتان در ایــن فعالیت هــاى ایــن 
ــات و  ــى قطع ــتفاده و تمام ــى اس ــد معدن واح
تجهیــزات مــورد نیــاز از داخــل اســتان تهیــه 
اســتانى،  اینکــه شــرکت هاى  مگــر  شــود، 
ــه خدمــات مــورد نیــاز را نداشــته  توانایــى ارائ

ــند. باش
فعالیت هــاى  خصــوص  در  محمــدى 
ــونگون  ــس س ــگاه م ــى باش ــى و ورزش فرهنگ
ورزقــان نیــز اظهــار کــرد: تیــم فوتســال مــس 
ســونگون ورزقــان در مــرداد مــاه امســال 
شــرکت  آســیا  باشــگاه هاى  مســابقات  در 
ــابقات  ــس از آن در مس ــه پ ــد و بافاصل مى کن
جــام باشــگاه هاى جهــان حضــور مى یابــد.

تیــم  مى کنیــم  تــاش  داد:  ادامــه  وى 
ــن ۴  ــان در بی ــونگون ورزق ــس س ــال م فوتس
ــارى  ــا افتخ ــرد ت ــرار گی ــان ق ــر جه ــم برت تی

ــد. ــران باش ــرقى و ای ــان ش ــراى آذربایج ب
معــدن مــس ســونگون در ١٣0 کیلومتــرى 
ــتاى  ــدوده روس ــز در مح ــرق تبری ــمال ش ش
ــان  ــتان ورزق ــونگون شهرس ــده س ــب ش تخری

ــع اســت. واق
ذخیــره احتمالــى ایــن معــدن بیــش از یــک 
ــتخراج آن  ــل اس ــره قاب ــن و ذخی ــارد ت میلی
حــدود ۷۹٦ میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت.

ــا ارزش  ــز بـ ــر از فلـ ــدن غیـ ــن معـ در ایـ
مـــس، مولیبـــدن، طـــا، نقـــره و دیگـــر 
ــزات  ــورت فلـ ــه صـ ــت بـ ــا اهمیـ ــر بـ عناصـ

همـــراه وجـــود دارد.

معــاون اقتصــادى وزیــر کشــور گفــت: 
ــد در  ــاى تولی ــکات واحده ــى مش ــا برررس ب
جلســات رفــع موانــع تولیــد اســتان هــا و 
راهکارهــاى ارائــه شــده، شــاهد احیــاى ١٢۹۷ 
واحــد مشــکل دار بــا اشــتغال زایــى ١٢ هــزار 

ــتیم.  ــور هس ــر در کش ٦۷۷ نف
بــه گــزارش ایرنــا، بابــک دیــن پرســت 
تولیــد  موانــع  رفــع  کارگــروه  نشســت  در 
ــوع  ــت: از مجم ــرقى اظهارداش ــان ش آذربایج
واحدهــاى تولیــدى احیــا شــده در کشــور ٦١ 
واحــد بــا ١٢8 فرصــت شــغلى مربــوط بــه ایــن 

ــت. ــتان اس اس
ــرایط  ــن ش ــه در بهتری ــان اینک ــا بی وى ب
از  حمایــت  زمینــه  در  قــوا  هماهنگــى 
تولیــد داخلــى هســتیم، خاطرنشــان کــرد: 
پشــتیبانى  بهتریــن  رهبــرى  رهنمودهــاى 
ــه  ــه دغدغ ــت ک ــانى اس ــراى کس ــزه ب و انگی

تولیــد ملــى دارنــد.
جنــگ  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وى 
ــه کــرد: رهبــرى  ــم، اضاف ــرار داری اقتصــادى ق
در پیــام نــوروزى خــود مســئله فــورى کســور 
را اقتصــاد عنــوان کردنــد و وزارت کشــور هــم 
بــر ایــن اســاس موضــوع اقتصــاد را در اولیــت 

ــت. ــرار داده اس ق
دیــن پرســت بــا بیــان اینکــه وزارت کشــور 
درصــدد برداشــتن گام هــاى بزرگــى در جهــت 
ــدات  ــور از تولی ــازى کش ــى نی ــى و ب خودکفای
راهبــردى اســت، گفــت: بایــد بــراى رفــع 
وابســتگى از کاالهــاى راهبــردى تــاش کنیــم.

ــراى  ــدى ب ــچ س ــه هی ــان اینک ــا بی وى ب
موفقیــت آحــاد کشــور در ایــن زمینــه وجــود 
ــى  ــى در تمام ــرد: خودکفای ــار ک ــدارد، اظه ن
ــا و  ــه کشــور م ــه برنام ــا ن ــا و کااله ــه ه زمین
نــه هیــچ کشــور دیگــرى اســت، امــا چنانچــه 
ــى  ــل کاالی ــدم تحوی ــا ع ــد ب دشــمنان بخواهن
بــه مــا کشــور را دچــار چالــش کننــد، بایــد در 

ــم. ــاش کنی ــد آن کاال ت ــت تولی جه
ــوان  ــر اســتفاده از ت ــر کشــور ب ــاون وزی مع
ــه  ــن زمین ــان در ای ــش بنی ــاى دان ــرکت ه ش
تاکیــد کــرد و گفــت: اســتان هــا ١۵ روز 
فرصــت دارنــد تــا لیســت نیازهــاى خــود را در 
جهــت مشــخص شــدن حلقــه هــاى وابســتگى 
ــه  ــه و ارائ ــق تهی ــخصات دقی ــا مش ــد ب تولی

ــد. کنن
وى بــا اشــاره بــه ایجــاد ســامانه »دادور« 
توســط وزرات امــور اقتصــادى و دارایــى بــه منظور 
بررســى شــکایت هــاى حــوزه کســب و کار گفت: 
در اســتان آذربایجان شــرقى ١٢ شــکایت بررســى 

و بــه ١١ مــورد پاســخ داده شــده اســت.
ــامانه  ــه در س ــام اینک ــا اع ــت ب ــن پرس دی
»ســام« )صــدور مجــوز کســب و کار( هــم 
از مــرداد مــاه ســال گذشــته از حــدود ٢٣ 
هــزار درخواســت ثبــت شــده بــراى ٣۴ درصــد 
ــزود: در اســتان  مجــوز صــادر شــده اســت، اف

آذربایجــان شــرقى هــم بــراى ٢٢۴ درخواســت 
از ٦۵0 درخواســت مجــوز صــادر شــده اســت.

وى بــا اشــاره بــه اینکــه از ١۴٣ طــرح 
نیمــه تمــام گــروه شســتا ۹ واحــد مربــوط بــه 
آذربایجــان شــرقى اســت، گفــت: در کل کشــور 
٢٢۹١ طــرح ملــى نیمــه تمــام داریــم کــه 8۵ 

طــرح در اســتان آذربایجــان شــرقى اســت.
وظایــف  از  یکــى  وزیــر کشــور  معــاون 
فرمانــداران را کمــک بــه تکمیــل طــرح هــاى 
نیمــه تمــام بــا پیشــرفت ٦0 درصــد دانســت و 
ــن  ــت پایی ــا ظرفی ــه ب ــى ک ــت: از واحدهای گف

ــود. ــت ش ــد حمای ــد بای ــى کنن ــت م فعالی
وى بــر ضــرورت ممانعــت از تعطیــل شــدن 
واحدهــاى تولیــدى تاکیــد کــرد و گفــت: 
در  را  اقتصــادى  مســائل  بایــد  فرمانــداران 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــاى خ ــه ه ــت برنام اولوی
تفــاوت  بــه  اشــاره  بــا  پرســت  دیــن 
واحدهــاى مشــکل دار و بحرانــى گفــت: در 

آذربایجــان شــرقى ٣١ واحــد مشــکل دارد و ۷ 
ــا امــکان اشــتغال ٦٢8٦ نفــر  واحــد بحرانــى ب

وجــود دارد.
وى بــا تاکیــد بــر اینکــه ٢٢٢0 واحــد 
تملــک شــده توســط بانــک هــا بایــد بــه 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــد بازگردن ــه تولی چرخ
قیمــت بــاال، ممانعــت دســتگاه متولــى و 
ــذار  ــل واگ ــى از دالی ــتگاه نظارت ــت دس مخالف
ــد بازنگــرى  ــه بای ــن واحدهاســت ک نشــدن ای

ــود. ش
ــاره  ــا اش ــور ب ــر کش ــادى وزی ــاون اقتص مع
شــرقى  آذربایجــان  اســتان  در  اینکــه  بــه 
 ١0.۹ بــه  درصــد   ١0.٦ از  بیــکارى  نــرخ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت، خاطرنشــان 
کــرد: کمــاکان وضعیــت ایــن اســتان بهتــر از 
میانگیــن کشــورى بــا نــرخ بیــکارى ١٢ درصــد 

ــت. اس
ــه  ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــن ب وى همچنی
ــرخ  ــرخ مشــارکت اقتصــادى در ١8 اســتان ن ن
ایــن شــاخص اقتصــادى بهبــود یافتــه و در ١١ 
ــتیم،  ــرخ هس ــن ن ــش ای ــاهد کاه ــتان ش اس
ادامــه داد: در اســتان هاى اردبیــل و فــارس 

ــر نکــرده اســت. ــرخ تغیی ــن ن ای
ــد 0.0۴  ــه رش ــاره ب ــا اش ــت ب ــن پرس دی
درصــدى نــرخ رشــد اقتصــادى در کشــور 
گفــت: ایــن نــرخ در آذربایجــان شــرقى کاهــش 
ــا توجــه بــه جایــگاه ایــن اســتان  یافتــه کــه ب
در راهبــرد اقتصــاد مقاومتــى نیازمنــد بررســى 

ــت. ــت اس و مراقب
معــاون وزیــر کشــور اعــام کــرد: بــر اســاس 
ــزار  ــى ٣0 ه ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــزارش س گ
ــراى ٣۵ هــزار واحــد تولیــد  میلیــارد تومــان ب
ــه ١0۹  ــت ک ــده اس ــت ش ــهیات پرداخ تس
ــان از تســهیات پرداخــت شــده  ــارد توم میلی
ــده اســتان آذربایجــان  ــه ١۹٢۵ پرون ــوط ب مرب

شــرقى اســت.
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عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
شــوراى اســامى گفــت: قیمــت کاال هــاى 
اساســى افزایــش و همیــن مســئله بــر معیشــت 

ــت.  ــته اس ــوء داش ــر س ــد اث ــار کم درآم اقش
بــه گــزارش تســنیم، مهــرداد بائــوج الهوتى 
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات 

بــه  اشــاره  بــا  مجلــس شــوراى اســامى 
ــارد  ــراى اختصــاص ١۴میلی ــه مجلــس ب مصوب
ــاى  ــن کااله ــت تأمی ــع ارزى جه دالر از مناب
اساســى، گفــت: دولــت در الیحــه بودجــه 
مشــخص نکــرده بــود کــه جامعــه هــدف 
ــا  ــارد دالر چه کســانى هســتند ی ــن ١۴میلی ای

ــا اصــًا  ــه مى شــود ی ــول هزین ــن پ ــه ای چگون
ــى  ــه کاالهای ــه چ ــى ب ــاى اساس ــن کااله ای
گفتــه مى شــود؛ کــه عــدم روشــن بــودن 
همیــن مســائل اجــراى ایــن قانــون را بــا 

ــت. ــرده اس ــه ک ــکل مواج مش
وى افــزود: در زمــان بررســى و تصویــب 
ــدگان  ــم نماین ــس ه ــه در مجل ــه بودج الیح
ــور  ــان ام ــس در جری ــه مجل ــه اینک ــبت ب نس
توزیــع ١۴میلیــارد دالر قــرار نخواهــد گرفــت، 
معتــرض بودنــد کــه همیــن اتفــاق هــم افتــاد.

نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس بــا اعــام 
ــده  ــاز ش ــال ۹8 آغ ــاه از س ــومین م ــه س اینک
ــه  ــراى مصوب ــت اج ــى در جه ــت اقدام و دول
ــراى  ــداده اســت، ادامــه داد: ب مجلــس انجــام ن
بررســى و حــل ایــن مســئله مجلس جلســاتى را 
بــا مســئوالن ذى ربــط داشــتیم، ولــى هنــوز بــه 
ــس  ــى رئی ــاى الریجان ــیده ایم و آق ــه نرس نتیج

ــبات  ــه و محاس ــیون بودج ــه کمیس ــس ب مجل
ــا حضــور مســئوالن مربوطــه  ــا ب دســتور داده ت
ایــن موضــوع را پیگیــرى کنــد و گــزارش آن را 

بــه نماینــدگان ارائــه دهــد.
و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
محاســبات مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــته و  ــش داش ــى افزای ــاى اساس ــت کاال ه قیم
همیــن مســئله بــر معیشــت اقشــار کم درآمــد 
اثــر ســوء داشــته اســت، گفــت: بایــد مشــخص 
دالر  ١۴میلیــارد  از  چه میــزان  کــه  شــود 
ــه  ــغ ب ــن مبال ــود، ای ــت ش ــت پرداخ ــرار اس ق
چــه کاالهایــى اختصــاص داده مى شــود و 
ــک  ــد. ی ــد ش ــه خواه ــى چ ــت خروج در نهای
ــغ  ــن مبل ــه ای ــودم ک ــه ب ــز گفت ــر نی ــار دیگ ب
ــذا  ــت؛ ل ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــادل ۵٣ه مع
مــردم بایــد کاالهــاى مذکــور را بــا چه قیمتــى 

ــد؟ ــدارى کنن خری

دولت ارز تخصیص یافته به کاالهای 
اساسی را تعیین تکلیف کند

معــاون وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــى از ارســال طرحــى 
ــت از اشــتغال  ــر داد کــه ضمــن تثبیــت و صیان ــت خب ــه دول ب
بخــش تعــاون، زمینــه توســعه کســب و کارهــا و تکمیــل 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــام را فراه ــه تم ــاى نیم طرح ه
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد جعفـر کبیـرى، اظهـار کـرد: در 
بحـث اشـتغال بخـش تعـاون بـا همـکارى وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت و صنـدوق توسـعه ملـى دو رویکرد را دنبـال مى کنیم؛ 
اول اینکـه تسـهیاتى را بـراى تولید بخش تعـاون در نظر بگیریم 
و دوم اشـتغال موجـود در بخـش تعـاون را حفـظ و تثبیت کنیم.

طرح جامع اشتغال تعاون« به دولت رفت
وى از تقدیــم طــرح جامع«اشــتغال بخــش تعــاون« بــه دولت 
خبــر داد و گفــت: طرحــى را بــراى دو ســال آینــده آمــاده و در 
اختیــار ســازمان برنامــه و بودجــه کــه دبیرخانــه اشــتغال در آن 
ــب و  ــن طــرح تصوی ــم و چنانچــه ای ــرار دادی مســتقر اســت، ق

نهایــى شــود، عــدد ایجــاد اشــتغال آن را اعــام مى کنیــم.
ــى  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــور تع ــاون ام مع
دربــاره پیش بینــى اشــتغال ایــن طــرح نیــز، گفــت: مــا 

متناســب بــا منابــع موجــود چنــد برنامــه را پیشــنهاد کردیــم و 
ایــن مســاله بســتگى بــه تســهیاتى دارد کــه بــا وضــع موجــود 

ــود. ــته ش ــا گذاش ــار م در اختی

تثبیت 1.۷ میلیون شغل در بخش تعاون
ــتغال  ــع اشـ ــرح جامـ ــترى از طـ ــات بیشـ ــرى جزئیـ کبیـ
بخـــش تعـــاون ارائـــه کـــرد و گفـــت: در ایـــن طـــرح چنـــد 
ـــون و ۷00  ـــک میلی ـــت ی ـــم؛ اول تثبی ـــال مى کنی ـــدف را دنب ه
ـــت  ـــود دارد و حفاظ ـــاون وج ـــش تع ـــه در بخ ـــغلى ک ـــزار ش ه
ــاى  ــل طرح هـ ــاغل و گام دوم، تکمیـ ــن مشـ ــت از ایـ و صیانـ
ـــب و  ـــعه کس ـــرفت و توس ـــد پیش ـــاالى ۷0 درص ـــام ب ـــه تم نیم

ــاى ارزش اســـت. ــا در قالـــب تکمیـــل زنجیره هـ کارهـ
ــن طــرح، خصوصــى  ــق ای ــدوارى کــرد: از طری ــراز امی وى اب
ســازى، توانمندســازى، اســتاندارد ســازى، تولیــد و برندســازى، 
ــاى  ــه بنگاه ه ــا ب ــال آنه ــرد و اتص ــاى خ ــازار بنگاه ه ــعه ب توس

ــد. ــود آی ــه وج ــد ب ــر و صاحــب برن بزرگ ت
ـــب  ـــرد: در قال ـــان ک ـــر نش ـــان خاط ـــر کار در پای ـــاون وزی مع
ــتغال ایـــن طـــرح را پیش بینـــى  ــد پلـــن، ظرفیـــت اشـ چنـ

کردیـــم و بـــه تناســـب تســـهیاتى کـــه اختصـــاص داده 
مى شـــود، توســـعه آن را در دســـتور کار قـــرار خواهیـــم داد.

ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــر تع ـــتغال وزی ـــاون اش ـــن مع ـــش از ای  پی
ـــال ۹8  ـــتغال در س ـــاد اش ـــراى ایج ـــناریو ب ـــى از دو س اجتماع
خبـــر داده و گفتـــه بـــود ســـناریوى اول در راســـتاى اهـــداف 
ــازمان  ــا سـ ــترکى بـ ــه مشـ ــعه و برنامـ ــم توسـ ــه ششـ برنامـ
ــک  ــاد یـ ــذارى ایجـ ــه هدف گـ ــت کـ ــه اسـ ــه و بودجـ برنامـ
ـــناریوى  ـــتور کار دارد و س ـــغل را در دس ـــزار ش ـــون و ۹0 ه میلی
دوم مبتنـــى بـــر واقعیـــات جـــارى کشـــور اســـت و پـــس از 

تصویـــب شـــوراى عالـــى اشـــتغال اعـــام مى شـــود.

ـــع  ـــت: وض ـــس، گف ـــادى مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ــازى و  ــفته بـ ــه کاهـــش سـ ــازار ارز بـ ــر بـ ــات بـ مالیـ

ســـوداگرى در ایـــن بخـــش کمـــک مـــى کنـــد. 
ـــینى  ـــه حس ـــیده فاطم ـــت، س ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــامى،  ـــوراى اس ـــس ش ـــادى مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ـــات  ـــع مالی ـــر وض ـــى ب ـــرى مبن ـــام خب ـــه اع ـــاره ب ـــا اش ب
ــا  ــت: در دنیـ ــازار ارز، گفـ ــرمایه در بـ ــدى سـ ــر عایـ بـ
ـــازار  ـــه ب ـــوط ب ـــا مرب ـــرمایه صرف ـــدى س ـــر عای ـــات ب مالی
ــم آن  ــه از اسـ ــه کـ ــه همانگونـ ــت، بلکـ ــکن نیسـ مسـ
ـــى  ـــکل متفاوت ـــه ش ـــف و ب ـــاى مختل ـــت در بازاره پیداس

ـــود. ـــى ش ـــذ م ـــات اخ ـــا مالی ـــن بازاره ـــب ای ـــه تناس ب

ـــهر  ـــمیرانات، اسامش ـــران، رى، ش ـــردم ته ـــده م نماین
و پردیـــس در مجلـــس شـــوراى اســـامى، بـــا بیـــان 
ـــرمایه  ـــدى س ـــر عای ـــات ب ـــع مالی ـــر وض ـــاوه ب ـــه ع اینک
در حـــوزه مســـکن  ســـال گذشـــته کمیســـیون اقتصـــادى 
ـــر ارز، ســـکه و خـــودرو و ســـایر  ـــر روى وضـــع مالیـــات ب ب
بازارهـــا بحـــث کـــرد، افـــزود: اعمـــال ایـــن سیاســـت 
صرفـــا در یـــک بـــازار و عـــدم هماهنگـــى بیـــن ایـــن 
ـــت  ـــه حرک ـــر ب ـــد منج ـــى توان ـــر م ـــا یکدیگ ـــا ب بخـــش ه
ـــاى  ـــوزه ه ـــازار و ح ـــوى ب ـــه س ـــک بازارب ـــى از ی نقدینگ
دیگـــر و ایجـــاد التهـــاب در ایـــن بازارهـــا شـــود، بـــه 
همیـــن دلیـــل کمیســـیون اقتصـــادى پیشـــنهاد کـــرد 

ـــرمایه  ـــدى س ـــر عای ـــات ب ـــع مالی ـــورت جام ـــه ص ـــه ب ک
ـــود. ـــى ش اجرای

 
کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون 

اقتصادی تصویب شده است
وى بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کلیـــات طـــرح مالیـــات 

ـــیون  ـــکن در کمیس ـــش مس ـــرمایه در بخ ـــدى س ـــر عای ب
ـــه  ـــا توج ـــه داد: ب ـــت، ادام ـــده اس ـــب ش ـــادى تصوی اقتص
ـــازار  ـــاره ب ـــا درب ـــرح صرف ـــن ط ـــات ای ـــه جزیی ـــه اینک ب
مســـکن بـــود، پیشـــنهاد شـــد کـــه جزییـــات طـــرح 
ــن  ــر تدویـ ــع تـ ــرمایه جامـ ــدى سـ ــر عایـ ــات بـ مالیـ
ـــا  ـــش ه ـــز پژوه ـــه مرک ـــاس ب ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــود ک ش
ماموریـــت داده شـــد کـــه  اقدامـــات کارشناســـى روى 

ایـــن طـــرح انجـــام دهـــد.
از طریـــق وضـــع مالیـــات بـــر عایـــدى ســـرمایه از 
اقشـــار ضعیـــف تـــر در جامعـــه حمایـــت و همچنیـــن 

درآمدهـــاى مالیاتـــى دولـــت افزایـــش مـــى یابـــد.
ــا  ــان بـ ــه همزمـ ــر داد کـ ــینى همچنیـــن خبـ حسـ
ارائـــه طـــرح مالیـــات بـــر عایـــدى ســـرمایه از ســـوى 
برخـــى نماینـــدگان در حـــوزه مســـکن، دولـــت نیـــز 
ـــه  ـــن زمین ـــرى در ای ـــع ت ـــه جام ـــه الیح ـــرده ک ـــام ک اع

بـــه مجلـــس ارســـال مـــى کنـــد.

هدف از ارائه و اجرای طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه بازتوزیع درآمدها است

ـــرح  ـــراى ط ـــه و اج ـــدف از ارائ ـــه ه ـــان اینک ـــا بی وى ب
ــا  ــع درآمدهـ ــرمایه بازتوزیـ ــدى سـ ــر عایـ ــات بـ مالیـ
ـــات  ـــع مالی ـــق وض ـــاس از طری ـــن اس ـــزود: برای ـــت، اف اس
ـــه  ـــر در جامع ـــف ت ـــار ضعی ـــرمایه از اقش ـــدى س ـــر عای ب
ــت  ــى دولـ ــاى مالیاتـ ــن درآمدهـ ــت و همچنیـ حمایـ

ـــد. ـــى یاب ـــش م افزای
عضــو کمیســیون اقتصــادى مجلــس شــوراى اســامى، 
ــش در  ــرد کمیســیون متبوع ــه رویک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــوده و  ــدى ســرمایه مناســب ب ــر عای ــات ب خصــوص مالی
ــات را  ــن مالی ــذ ای ــکن اخ ــازار مس ــوزه  ب ــل در ح حداق
ــر  تصویــب کــرده اســت، تصریــح کــرد: وضــع مالیــات ب
ــت  ــه از ســوى دول ــز ک ــازار ارز نی ــرمایه در ب ــدى س عای
ــازى و  ــفته ب ــش س ــه کاه ــد ب ــى توان ــده م ــرح  ش مط

ــد. ــک کن ــازار ارز کم ــوداگرى در ب س

طرحی برای حفظ 1.7 میلیون شغل در بخش تعاون

حسینیمطرحکرد:

کاهش سفته بازی با وضع مالیات بر بازار ارز

محرومیت آذربایجان شرقی از برکات 
مس سونگون به دلیل خام فروشی 

اســتان  در  فقیــه  ولــى  نماینــده 
دلیــل  بــه  گفــت:  آذربایجان شــرقى 
از  آذربایجان شــرقى  مــس،  خام فروشــى 
ــرکات مــس ســونگون محــروم شــده اســت.  ب
حجت االســام  فــارس،  گــزارش  بــه 
در  آل هاشــم   ســیدمحمدعلى  والمســلمین 
ــدار »اردشــیر ســعد محمــدى« مدیرعامــل  دی
شــرکت ملــى صنایــع مــس ایــران و مدیرعامــل 
شــرکت مــس ســونگون و هیــات همراه بــا وى، 
ــار داشــت: مــس ســونگون در آذربایجــان  اظه
ــم از لحــاظ  ــه ه ــراى منطق ــى ب شــرقى فرصت

ــت. ــتغال اس ــافات و اش اکتش
وى افــزود: در ســفرى بــه ورزقــان و بازدیــد 
از مجتمــع مــس ســونگون اصــرار داشــتیم کــه 
پــروژه ذوب را از نزدیــک ببینیــم کــه تمایلــى 

وجــود نداشــت، امــا باالخــره موفــق شــدیم.
ــد ســال  ــرد:  طــى چن ــه ک آل هاشــم اضاف
گذشــته بــراى ایــن پــروژه هزینه هــاى زیــادى 
صــرف شــده بــود، امــا بــه بهانــه اینکــه اجــراى 
ســونگون  مــس  مجتمــع  در  ذوب  پــروژه 
ــا  ــام آن ب ــى دارد، اتم ــت محیط ــکل زیس مش
ــى  ــن در حال ــود، ای ــراه ب ــى هم ــا و اگرهای ام
ــوان از  ــاى روز مى ت ــا تکنولوژى ه ــه ب ــت ک اس
ــرد. ــرات زیســت محیطــى آن پیشــگیرى ک اث

ــا تکنولوژى هــاى جدیــد  وى تاکیــد کــرد: ب
و بــه روز در دنیــا کــه توانســته اند مســائل 
ــا  ــوان ب ــد مى ت ــل کنن ــى را ح ــت محیط زیس
بهر منــدى و اســتفاده از آن مســائل زیســت 
ــه  ــدازى کارخان محیطــى را در  توســعه و راه ان

ــرد. ذوب مــس ســونگون حــل ک
اســتان  در  فقیــه  ولــى  نماینــده 
آذربایجان شــرقى ادامــه داد: متأســفانه بــه 
ــرقى از  ــس، آذربایجان ش ــى م ــل خام فروش دلی
ــرکات مــس ســونگون محــروم شــده اســت،  ب
ــى  ــده  و همراه ــام ش ــاى انج ــا پیگیره ــا ب ام
مدیرعامــل شــرکت ملــى صنایــع مــس ایــران 

ان شــااهلل بــه نتیجــه مى رســد.
آل هاشــم بــر تســریع در راه انــدازى کارخانــه 
ذوب مــس ســونگون بــا رعایــت تمــام مســائل 
ــاى  ــن تکنولوژى ه ــا آخری ــى ب ــت محیط زیس

دنیــا تاکیــد کــرد.

مدیرکلدامپزشکیآذربایجانشرقی:
گوشت قرمز 

بدون مهر دامپزشکی نخرید

آذربایجـان  دامپزشـکى  کل  مدیـر  نصـر:  
شـرقى گفـت: مـردم از گوشـت هاى ممهـور به 
مهـر دامپزشـکى مصـرف کنند و در ایـن زمینه 

اطمینـان خاطـر داشـته باشـند.
بـراى مشـاهده عکـس در ابعـاد اصلـى ، بـر 
عامـت ذره بیـن روى تصویـر کلیـک نماییـد 
به گـزارش نصر، امیرحسـین بهـداد افزود: با 
توجـه به شـیوع فصـل گرما و فعالیـت کنه هاى 
ناقـل بیمارى متأسـفانه ١٢ نفر در کشـور مبتا 
بـه بیمـارى تب کریمه شـده اند کـه ٢ نفر آنها 

فوت کـرده اند.
در  بیمـارى  ایـن  از  مـوردى  گفـت:  وى 
آذربایجان شـرقى مشـاهده نشـده و در صورتى 
ذبـح  از  پـس  سـاعت   ٢۴ قرمـز  گوشـت  کـه 

نمى آیـد. پیـش  مشـکلى  شـود  مصـرف 
آذربایجـان  اسـتان  دامپزشـکى  کل  مدیـر 
شـرقى افزود: در آذربایجان شـرقى ٣ کشتارگاه 
صنعتـى و ١٢ کشـتارگاه غیرصنعتى وجود دارد 
و ١۴ کشـتارگاه سـنتى نیز تعطیل شـده است.

نیـز  امـروز  جلسـه  مصوبـات  بـه  بهـداد 
سـاماندهى  جلسـه  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
کشـتارگاه هاى اسـتان مقرر شد کشـتارگاه هاى 
مرنـد، شبسـتر، اهر و بسـتان آباد بـراى ارتقاى 
کیفیـت خـود اقـدام کنند و کشـتارگاه بسـتان 
آباد سیسـتم پیش سـرد خود را بـراى نگهدارى 
الشـه ها پـس از ذبـح در این سـردخانه ها تا ٢0 

خـرداد نصـب کند.
آذربایجـان  دامپزشـکى  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
شـرقى بـا احـداث کشـتارگاه صنعتـى آذرشـهر 
و بحـث انتقـال کشـتار روسـتایى غیـر مجـاز به 
کشـتارگاه هاى مجاز نیز در جلسـه موافقت شـد.
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وزارت بهداشت و درمان با تبلیغات 
کاالهای بدون مجوز برخورد کند

ــس شــوراى  ــه در مجل ــردم میان ــده م نماین
اســامى بــا اشــاره بــه اینکــه تبلیــغ کاالهــاى 
ــدون تاییــد وزارت بهداشــت  ســامت محــور ب
ــى  ــوان پذیرفتن ــچ عن ــه هی در صــدا وســیما ب
ــات  ــا تبلیغ ــورد ب ــرورت برخ ــر ض ــت ب نیس
ــدون مجــوز ســامت تاکیــد کــرد.  کاالهــاى ب
ــیویارى در  ــوب ش ــا، یعق ــزارش ایرن ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران در رابطــه بــا تبلیــغ برخــى 
از محصــوالت ســامت محــور در تلویزیــون کــه 
ــت:  ــد وزارت بهداشــت نیســت، گف ــورد تایی م
ــردم  ــامت م ــه س ــه ب ــى ک ــر کاالی ــغ ه تبلی
وزارت  تاییــد  بــه  بایــد  مى شــود،  مربــوط 

ــد. ــت برس بهداش
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
ــدا و  ــه ص ــردم ب ــه م ــان اینک ــا بی ــس، ب مجل
ســیما اعتمــاد دارنــد امــا تــداوم ایــن کار 
ــه  ــه لطم ــى جامع ــاور عموم ــه ب ــد ب ــى توان م
ــان   ــت، درم ــرد: وزارت بهداش ــه ک ــد، اضاف بزن
ــه تبلیــغ کاالهــاى  ــد ب و آمــوزش پزشــکى بای
ــن  ــا متخلفی ــرده و ب ــور ورود ک ــامت مح س

ــد. ــورد کن برخ
ــى  ــه راحت ــد ب ــیما نبای ــزود: صداوس وى اف
ــن  ــه ممک ــد ک ــى را بده ــغ کاالی ــازه تبلی اج
ــدازد. ــر بین ــه خط ــردم را ب ــامت م ــت، س اس

بهداشــت  کمیســیون  گفــت:  شــیویارى 
رســیدگى  منظــور  بــه  مجلــس  درمــان  و 
بــه تخلفــات تبلیغاتــى در صداوســیما بــا 
ــزار  ــه اى برگ ــازمان جلس ــن س ــدگان ای نماین

خواهــد کــرد.
 وى در پایــان بــا انتقــاد از عملکــرد رســانه 
بازرگانــى،  آگهى هــاى  پخــش  در  ملــى 
خاطرنشــان کــرد: حجــم آگهى هــاى بازرگانــى 
ــه  ــش از حــد شــده بطــورى ک ــیما بی صداوس
ــر  ــن تأثی ــت و ای ــته اس ــى گذاش ــر منف تأثی
منفــى هــم بــراى کاالهایــى اســت کــه مــورد 
ــایر  ــراى س ــم ب ــود و ه ــى ش ــع م ــغ واق تبلی
هــدف  از  کــه  صداوسیماســت  برنامه هــاى 

ــد. ــى مانن ــاز م ــود ب خ

فرماندهانتظامیشهرستانبنابخبرداد
کشف 15 تن آرد قاچاق در بناب

ــده انتظامــى بنــاب از کشــف ١۵ تــن  فرمان
ــر داد.       ــن شهرســتان خب آرد قاچــاق در ای

به گزارش ایسـنا، سـرهنگ سـهراب شـفقى 
در تشـریح ایـن خبـر اظهـار کـرد: درراسـتاى 
ارز  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  طـرح  اجـراى 
و  در حیـن گشـت زنى  امـداد  یـگان  مامـوران 
کنتـرل خودروهـاى عبـورى بـه یـک دسـتگاه 
کامیون مشـکوک شـده و آن را متوقـف کردند.  
وى افــزود: مامــوران در بازرســى از کامیــون 
ــه ارزش تقریبــى  مقــدار ١۵ تــن آرد قاچــاق ب
۴۷0 میلیــون ریــال را کشــف و در ایــن رابطــه 

یــک نفــر دســتگیر شــد.  
فرمانــده انتظامــى شهرســتان بنــاب با اشــاره 
بــه اینکــه برخــورد بــا ســودجویان و مقابلــه بــا 
قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر در دســتور کار 
پلیــس ایــن شهرســتان قــرار دارد از شــهروندان 
خواســت در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک 
ــا شــماره تلفــن و ســامانه پیامکــى  مراتــب را ب

١١0 بــه پلیــس اطــاع دهنــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــا  ــه ب ــن وزارتخان ــف ای ــیار ضعی ــاط بس ارتب
از  ناقــص  اخبــار  انتشــار  گفــت:  رســانه ها 
ــدارس  ــاى م ــوص کلیپ ه ــه ام در خص مصاحب
برداشــت هایى اشــتباهى را بــه همــراه داشــت. 
بــه گــزارش تســنیم؛ ســید محمــد بطحایــى 
در نشســت بــا مدیــران رســانه در مدرســه 
دارالفنــون تهــران بــا تســلیت ایــام ســوگوارى 
امیرمومنــان حضــرت علــى )ع( و گرامیداشــت 
ایــام لیالــى قــدر و بــا تقدیــر از حضــور مدیــران 
رســانه اظهــار کــرد: دفــاع از ســرمایه و پایــگاه 
ــم  ــرورش از اولویت های ــوزش و پ ــى آم اجتماع
برابــر هــر  اســت در  لــذا طبیعــى  اســت 
ــت  ــم و تربی ــام تعلی ــان نظ ــه کی ــدى ب تهدی

ــم. عکــس العمــل نشــان ده

انتشار اخبار ناقص از مصاحبه ام درباره 
کلیپ های منتشر شده

وى افــزود: انتشــار اخبار ناقــص از مصاحبه ام 
ــاى منتشــر شــده  درخصــوص پخــش کلیپ ه
در فضــاى مجــازى، برداشــت هاى اشــتباهى از 
ســخنانم را بــه همــراه داشــت ، بــراى همیــن 
ــذف  ــدون ح ــانه ها ب ــت رس ــى رف ــار م انتظ
ابتــدا و انتهــاى عرایضــم، آن را بــه طــور کامــل 

ــد. ــانى مى کردن ــاع رس اط

تهیه فیلم پنهانی از مدارس دخترانه 
تخلف است

عنــوان  مصاحبــه  آن  در  داد:  ادامــه  وى 
کــردم اینکــه پنهانــى از مدرســه  دخترانــه 
ــد و در فضــاى مجــازى پخــش  ــم مى گیرن فیل
ــه  ــه در تهی ــف اســت ک ــى تخل ــد، نوع مى کنن
ــد  ــذا بای ــه ل ــورت گرفت ــپ ص ــش کلی و پخ
موضــوع توســط پلیــس فتــا پیگیــرى شــود امــا 
ــا عمــدا  متاســفانه برخــى رســانه  هــا ســهوا ی

ــد. ــکاس دادن ــرى انع ــور دیگ ــوع را ط موض

بخشی از مشکالت موجود ناشی از 
عملکرد رسانه ها

مشــکات  از  بخشــى  گفــت:  بطحایــى 
ــانه ها  ــى رس ــرد برخ ــى از عملک ــود ناش موج
اســت و بخــش دیگــر نیــز بــه خــود آمــوزش و 

پــرورش بــاز مى گــردد.
 وى گفــت: آمــوزش و پــرورش نیازمنــد 
ــوع تحــول اســت، یکــى تحــول در بطــن  دو ن
تعلیــم و تربیــت و دیگــرى تحــول در سیســتم 
مدیریتــى؛ امــروزه یادگیــرى در مــدارس تــوام 
ــذت،  ــدون ل ــرى ب ــت و یادگی ــذت نیس ــا ل ب
یادگیــرى محســوب نمى شــود و ایــن مشــکلى 

اســت کــه نیازمنــد تحــول اســت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: 
ــى آن  ــوزان از تعطیل ــه دانش آم ــه اى ک مدرس
خوشــحال مى شــوند، مدرســه مطلــوب نیســت 
ــن معنــى  ــه ای ــه ادامــه دارد ب ــن روی و اگــر ای
اســت کــه هنــوز تحولــى در مــدارس صــورت 

ــه اســت. نگرفت

مواردی را آموزش می دهیم که نقشی در 
زندگی آینده دانش آموز ندارد

وى خاطرنشـان کرد: پلـه اول تحول، تغییر در 
محتـوا اسـت؛ در مدرسـه بـه بچه هـا چیزهایى را 
یـاد داده و بابتـش به دانش آمـوز امتیاز مى دهیم 

کـه نقشـى در زندگى آینده آنهـا ندارند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: 
بچه هــا در مدرســه بایــد صبــورى کــردن، 
تعامــل، کمــک بــه نیازمنــد و ســایر اخاقیــات 
فرمول هــاى  صرفــا  کــه  نــه  بیاموزنــد  را 
ــا  ــن فرمول ه ــرا ای ــد، زی ــاد بگیرن ــک را ی فیزی
را مى توانــد در دانشــگاه بیامــوزد و ابتــدا بایــد 

ــود. ــاخته ش ــه س ــخصیت او در مدرس ش

تغییر وضعیت فعلی بسیار مشکل است
وى افــزود: دانــش آمــوزان بایــد در مدرســه، 

زندگــى کــردن را یــاد بگیرنــد امــا تغییــر 
ــا  ــت و ب ــکل اس ــیار مش ــى بس ــت فعل وضعی
ــن  ــت بنابرای ــراه اس ــاال هم ــیار ب ــت بس مقاوم
ــد. ــر کن ــا تغیی ــواى کتاب ه ــد محت ــدا بای ابت

کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  بطحایــى 
ــا  ــه کام ــه مدرس ــل از ورود ب ــوز قب دانش آم
ــه آزادى  ــه مدرس ــدو ورود ب ــوده و در ب آزاد ب
ــه شــدت محــدود مى شــود و  بایــد  عمــل او ب

ــد. ــار کن ــه رفت ــن مدرس ــق قوانی طب
ــر در  ــه تحــول، تغیی ــن پل ــزود: دومی وى اف
ــت  ــرورش اس ــوزش وپ ــت آم ــتم مدیری سیس
لــذا اگــر مدیــر مدرســه، توانمنــد باشــد خیلــى 

ــل حــل اســت. از مشــکات قاب

ارتباط آموزش و پرورش با رسانه ها بسیار 
ضعیف است

ــر  ــر نقــش مثبــت و موث بطحایــى ســپس ب
و  تاکیــد  وپــرورش  آمــوزش  در  رســانه ها 
ــا  ــرورش  ب ــوزش وپ ــاط آم ــرد: ارتب ــار ک اظه
رســانه ها بســیار ضعیــف اســت، رســانه چشــم 
بیرونــى آمــوزش و پــرورش در جامعــه اســت و 
مى توانــد نقــش مهمــى در تشــخیص و اصــاح 

ــند. ــته باش ــت داش ــم و تربی ــص تعلی نقای
وى بــا اشــاره بــر ضــرورت تقویــت مــدارس 
ــد در  ــرورش نبای ــوزش و پ ــت: آم ــى گف دولت
طبقه بنــدى  را  بچه هــا  عمومــى،  آمــوزش 
کنــد زیــرا ایــن موضــوع خروجــى خوبــى 

ــت. ــد داش نخواه
ـــول در  ـــاد تح ـــراى ایج ـــزود: ب ـــى اف بطحای
نظـــام تعلیـــم وتربیـــت بـــه همراهـــى همـــه 
مـــردم و رســـانه ها نیـــاز داریـــم چـــرا کـــه 
جامعـــه بایـــد خواهـــان تحـــول باشـــد؛ بســـیارى 
ـــم  ـــود آوردی ـــه وج ـــا ب ـــود م ـــکات را خ از مش
ــه  ــا بـ ــد کتاب هـ ــال نبایـ ــوان مثـ ــه عنـ و بـ
ـــک  ـــب کم ـــه کت ـــه ب ـــود ک ـــف ش ـــه اى تالی گون

ـــد. ـــدا کن ـــاز پی ـــى نی درس

بطحایی:

 ارتباط آموزش و پرورش با رسانه ها بسیار ضعیف است 

عضــو کمیســیون اقتصــادى مجلــس، گفــت: 
بــا صــدور گواهــى مالیاتــى بــراى اصنــاف 
دیگــر نیــازى بــه حضــور افــراد در ادارات 
ــه  ــا اجــراى آن ارتباطــات چهــره ب نیســت و ب
چهــره بــا مــردم کاهــش یافتــه و شــفافیت نیــز 

ــد.  ــى یاب ــش م افزای
ــت، محمــود شــکرى  ــه مل ــه گــزارش خان ب
ــوراى  ــس ش عضــو کمیســیون اقتصــادى مجل
ــرى مبنــى  ــه اعــام خب ــا اشــاره ب اســامى، ب
بــر ارائــه صــدور گواهــى مالیاتــى بــراى اصناف 
بــه صــورت الکترونیکــى، گفــت: ایــن یکــى از 
بزرگتریــن اقداماتــى بــوده کــه در حــق مــردم 
ــردم  ــه م ــود، چراک ــى ش ــام م ــاف انج و اصن
بایــد پیــش از ایــن اظهارنامــه تنظیــم کــرده و 
ســپس بــه ادارات مالیاتــى تحویــل مــى دادنــد 
و پــس از اخــذ رســید مالیــات پرداخــت مــى 

ــد. کردن
ــش و  ــردم تال ــده م ــردم نماین ــده م نماین
ــا  ــامى، ب ــوراى اس ــس ش ــهر در مجل رضوانش
ــراى  ــى ب ــى مالیات ــدور گواه ــه ص ــان اینک بی
ــراى  ــات ب ــن اقدام ــى از بزرگتری ــاف یک اصن
کاهــش رفــت و آمدهــاى ادارى اســت، افــزود: 
بــا مصوبــه جدیــد افــراد در مغــازه خــود 
نشســته و اظهارنامــه پُــر کــرده و بــراى ادارات 

مالیاتــى ارســال مــى کننــد و و گواهــى را نیــز 
ــد. ــى کن ــت م ــى دریاف الکترونیک

ــا  ــروش ه ــرده ف ــاف و خ ــیارى از اصن بس
ــه حضــورى جهــت  ــراى مراجع ــى ب ــت کاف وق

ــد ــى ندارن ــى مالیات ــت گواه دریاف
ــى  ــى مالیات ــا صــدور گواه ــه داد: ب وى ادام
ــه صــورت الکترونیکــى دیگــر  ــراى اصنــاف ب ب
شــخصى نمــى گویــد کــه رســید بــه مــن ارائــه 
ــدم  ــه ع ــت، چراک ــده اس ــت نش ــا ثب ــده ی نش
ــراد  ــى دارد و اف ــه تبعات ــه اظهارنام ثبــت و ارائ
در صــورت عــدم ارائــه نمــى تواننــد از معافیــت 

مالیاتــى برخــوردار شــوند.
ــاف در  ــراى اصن ــى ب ــى مالیات ــدور گواه ص
ــروش و  ــزه ف ــدوق مکانی ــراى صن ــتاى اج راس
ــت الکترونیــک اســت و ســبب مــى شــود  دول
ــت خــود را صــرف حضــور در  ــراد دیگــر وق اف

ــد. ادارات نکنن
ــیارى  ــه بس ــه چراک ــان اینک ــا بی ــکرى ب ش
ــى  ــت کاف ــا وق ــروش ه ــرده ف ــاف و خ از اصن
بــراى مراجعــه حضــورى جهــت دریافــت 
گواهــى مالیاتــى نداشــتند، تاکیــد کــرد: ایــن 
ــه  ــه ۹0 اظهارنام ــد دقیق ــور بودن ــراد مجب اف
ــى  ــاد م ــکاتى ایج ــه مش ــد ک ــه دهن را ارائ

شــد هماننــد اینکــه در بخــش هــاى مالیاتــى 
پرســنل بــه انــدازه کافــى وجــود نــدارد تــا کــه 
ایــن اظهارنامــه هــا و گواهــى نامــه هــا را ثبــت 
کنــد و حتــى شــاید اظهارنامــه گــم مــى شــد.

فیزیکــى  گواهــى  و  اظهارنامــه  ارائــه 
ــى  ــف طوالن ــکیل ص ــد تش ــکاتى همانن مش

ایجــاد مــى کــرد
ــه اظهارنامــه و  ــه اینکــه ارائ ــا اشــاره ب وى ب
ــد تشــکیل  گواهــى فیزیکــى مشــکاتى همانن
صــف طوالنــى ایجــاد مــى کــرد و گاهــى 
ــه هــا فرامــوش  ــى ثبــت ایــن اظهارنام حت
ــا صــدور گواهــى مالیاتــى  مــى شــد، افــزود: ب

بــراى اصنــاف دیگــر نیــازى بــه حضــور افــراد 
در ادارات مالیاتــى نیســت و مجلــس ســال هــا 
بــه دنبــال اجــراى چنیــن مصوبــه اى بــوده تــا 
ــه  ــا ایجــاد ایــن سیســتم ارتباطــات چهــره ب ب
چهــره بــا مــردم کاهــش یافتــه و شــفافیت نیــز 

ــد. افزایــش مــى یاب
مجلــس  اقتصــادى  کمیســیون  عضــو 
صــدور  کــرد:  تصریــح  اســامى،  شــوراى 
ــتاى  ــاف در راس ــراى اصن ــى ب ــى مالیات گواه
ــت  ــروش و دول ــزه ف ــدوق مکانی ــراى صن اج
ــراد  ــود اف ــى ش ــبب م ــت و س ــک اس الکترونی
دیگــر وقــت خــود را صــرف حضــور در ادارات 

ــد. نکنن

شکریمطرحکرد:

کاهش صف های طوالنی با صدور 
الکترونیکی گواهی مالیاتی برای اصناف

تقویـت تولیـد داخلـى در راسـتاى درون زایـى و بـرون 
نگـرى اقتصـاد کشـور، دغدغـه رهبـرى و رویکـرد تمامـى 
قواسـت و دولـت هـم بـا تشـکیل کارگـروه هـاى »تسـهیل 
و رفـع موانـع تولیـد«، گام هـاى بلنـدى در جهـت حفـظ و 
احیـاى واحدهـاى تولیـدى برداشـته کـه بازگشـت ١٢۷۹ 
واحـد صنعتـى بـه چرخه تولیـد از ثمرات آشـکار آن اسـت. 
بــه گــزارش ایرنــا، قلــب اقتصــاد کشــور در کارخانه هــاى 
ــکات  ــیارى از مش ــاج بس ــد و راه ع ــى تپ ــدى آن م تولی
ــراى  ــتغال ب ــش اش ــد و افزای ــق تولی ــامى، رون ــران اس ای
ــد  ــى توانن ــاق خودم ــن خ ــا ذه ــه ب ــت ک ــى اس جوانان
پایه هــاى  و  درآورده  حرکــت  بــه  را  تولیــد  چرخ هــاى 

ــد. ــا کنن ــتوار بن ــم و اس ــادى را محک اقتص
وجـود مشـکات در حـوزه تولید بـه هیچ وجه قابـل انکار 
نیسـت و رفـع مشـکات جارى و اساسـى واحدهـاى صنعتى 

و معدنـى همـواره در دسـتور کار دولت بوده اسـت.
از جملـه اقدامـات میـان مـدت و مهـم انجام شـده دولت 
کـه بـه صـورت مکرر بـا ایـن رویکـرد انجـام شـده، مى توان 
بـه رسـیدگى مسـتمر به مشـکات واحدهاى تولیـدى و رفع 
آنهـا بـر اسـاس ضوابـط و قوانیـن کشـور در تعامـل با سـایر 

دسـتگاه هاى اجرایـى اشـاره کرد.
بـر همیـن اسـاس کارگروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید با 
هـدف بررسـى و تبـادل نظـر و هماهنگـى براى حـل و فصل 
مشـکات و موانـع فـراروى واحدهـاى تولیدى، در اسـتان ها 

تشـکیل و شـروع بـه کار کرد.
بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده، کارگـروه »تسـهیل و رفع 
 ۵٦ گذشـته  سـال  در  شـرقى  آذربایجـان  تولیـد«  موانـع 
نشسـت برگـزار کـرد کـه در آنهـا در مجمـوع ۵٢۹ پرونـد 
مـورد بررسـى قـرار گرفـت و در نهایـت ۴0٦ مصوبـه جهـت 
اقـدام بـه سـازمان هاى مربوطـه از جملـه بانک ها اباغ شـد.

فقـره   ٢٢٦ نشسـت،  تعـداد  ایـن  برگـزارى  قالـب  در 
تسـهیات بانکـى بـه ارزش ۴٢٢ میلیـارد تومـان در اختیـار 

گرفـت. قـرار  کشـاورزى  و  صنعتـى  بنگاه هـاى 

تعییـن تکلیـف بدهـى بانکى معـوق واحدهـاى تولیدى از 
جملـه مـوارد متعـدد مطـرح شـده در نشسـت هاى کارگروه 
تسـهیل و رفـع موانـع تولید آذربایجان شـرقى در سـال قبل 
بـود کـه بـر اسـاس آن در ۹ ماهـه سـال ۹۷ بیـش از ١٣0 
پرونـده بـه مبلـغ ١8۵ میلیـارد و ۷00 میلیـون تومـان از 
بدهـى واحدهـاى تولیـدى بـا همراهـى و همـکارى مدیـران 

بانک هـاى اسـتان تعییـن تکلیـف شـد.
معـاون اقتصـادى وزیـر کشـور با اشـاره به نقـش غیرقابل 
انـکار کارگروه هـاى »تسـهیل و رفع موانع تولیـد« در صیانت 
و ارتقاى سـطح فعالیـت واحدهـاى تولیدى-صنعتى گفت: با 
بررسـى مشـکات واحدهـاى تولیـد در جلسـات رفـع موانع 
ارائـه شـده، شـاهد احیـاى  تولیـد اسـتان ها و راهکارهـاى 
١٢۹۷ واحـد مشـکل دار بـا اشـتغال زایى ١٢ هـزار ٦۷۷ نفر 

در کشـور هستیم.
بابـک دین پرسـت در نشسـت کارگـروه رفع موانـع تولید 
واحدهـاى  مجمـوع  از  داشـت:  اظهـار  شـرقى  آذربایجـان 
تولیـدى احیـا شـده در کشـور ٦١ واحـد بـا ١٢8 فرصـت 

شـغلى مربـوط بـه ایـن اسـتان اسـت.
معـاون اقتصـادى وزیـر کشـور با اشـاره بـه اینکـه اهتمام 
همـه قوا بـراى حمایت از تولید داخلى اسـت، گفـت: بانک ها 
همانگونـه کـه بـراى وصـول مطالبات تـاش مى کننـد، باید 
بـراى رفـع مشـکل واحدهـاى تولیـدى از جملـه آزاد کـردن 

وثیقه و برگشـت اسـناد تـاش کنند.
وى تاکیـد کـرد: وظیفـه ما حمایـت از واحدهـاى تولیدى 
اسـت و وقتـى مشـخص مى شـود فسـادى صـورت نگرفتـه، 
کوتاهـى نبـوده و مدیریت واحـد هم شایسـتگى الزم را دارد 
و شـرایط موجـود از جملـه تحریم هـا مشـکل ایجـاد کـرده 

اسـت، اهتمـام مـا بـراى حمایت بیشـتر مى شـود.
وى تشـریح کـرد: مـا در عیـن حـال کـه بر لـزوم حمایت 

از واحدهـاى تولیـدى داراى اهلیت و صاحیـت تاکید داریم، 
معتقدیـم در صورتـى که واحـدى توان رقابت در بـازار ندارد، 

نبایـد منابـع را هدر داد.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقى هم با اشـاره بـه ظرفیت هاى 
اقتصـادى اسـتان، اهتمام بر حفظ و توسـعه تولید و اشـتعال 

زایـى را ضرورت کشـور عنـوان کرد.
محمــد رضــا پــور محمــدى، همراهــى بخــش خصوصــى 
و دولــت را در اســتان قابــل توجــه دانســت و اظهــار 
ــا  ــدى ب ــاى تولی ــود واحده ــائل موج ــرد مس ــدوارى ک امی

ــود. ــل ش ــى ح ــن اراده همراه ای
رئیس سـازمان صنعـت معدن و تجارت آذربایجان شـرقى 
هـم از عـزم جـدى وزارت صمت بـراى تقویـت کارگروه هاى 
اسـتانى تسـهیل و رفـع موانـع تولید با رویکرد حل مسـائل و 

مشـکات واحدهـاى تولیدى در سـال ۹8 خبر داد.
ــت،  ــر صنع ــه وزی ــه اباغی ــاره ب ــا اش ــى ب ــین نجات حس
اســتانى  بــه رؤســاى کارگروه هــاى  تجــارت  و  معــدن 
ــه،  ــن اباغی ــت: در ای ــد گف ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
افزایــش ســطح اختیــارات اســتان ها بــراى تســریع در 
تصمیــم گیــرى و تصمیــم ســازى هــا افزایــش یافتــه اســت.

ــت  ــز در گف ــل« نی ــر اص ــى »مه ــه صنعت ــر مجموع مدی
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجموعــه شــامل  ــا ب ــا ایرن و گــو ب
١۴ واحــد فعــال تولیــدى اســت، گفــت: آخریــن واحــد ایــن 
ــکارى  ــا هم ــه ب ــن« اســت ک ــه »الکتروف ــه، کارخان مجموع
بانــک صنعــت و معــدن ایجــاد شــده و در بهــره بــردارى بــا 

مشــکاتى مواجــه هســتیم.
ــرمایه  ــاالى س ــم ب ــه حج ــاره ب ــا اش ــل ب ــى اص مقیم
گــذارى در ایــن واحــد گفــت: ١۴ درصــد ســرمایه گــذارى 
کل مجموعــه )هلدینــگ( مــا بــراى ایــن واحــد اســت کــه 
در صــورت بهــره بــردارى ۴00 نفــر فرصــت شــغلى جدیــد 

ایجــاد مى کنــد.
وى گفــت: بــا وجــود اینکــه پرداخت هــاى بانکــى و 
ــا  ــوده، ام ــر ب ــان ب ــن زم ــه الکتروف ــراى کارخان ــارى ب اعتب
تــاش زیــادى کردیــم کــه طــرح اجــرا شــود، ولــى در زمان 
ــا هــدف  ــردارى ب ــم امــکان بهــره ب ــه دلیــل تحری حاضــر ب

ــدارد. ــود ن ــادرات وج ص
مقیمــى اصــل افــزود: بانــک صنعــت و معــدن ایــن واحــد 
ــا ایــن اقــدام  ــرار داده و ب را در فصــل مشــکوک الوصــول ق
ــاالنه  ــه س ــل« ک ــه »مهراص ــر مجموع ــر زی ــد دیگ ١٣ واح
ــر  ــد، تحــت تأثی ــروش دارن ــان ف ــارد توم حــدود ٦00 میلی
ــاه  ــه م ــورى ک ــه ط ــد، ب ــرار گرفته ان ــدام ق ــن اق ــى ای منف

ــم. ــان ضــرر کردی ــارد توم گذشــته ٣0 میلی
وى گفــت: ســرمایه در گــردش مــا محــدود اســت و اگــر 
بــه زیــر ۵0 درصــد برســد، دیگــر تــوان ادامــه کار نخواهیــم 

شت. دا
ــان  ــدن در آذربایج ــت و مع ــک صنع ــعب بان ــر ش مدی
شــرقى هــم در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه اینکــه ٢ 
فقــره تســهیات بــه ایــن مجموعــه پرداخــت شــده اســت، 
گفــت: بــراى تســهیات ارزى اخــذ شــده از محــل صنــدوق 
ــى، طــول اجــراى طــرح ٣ ســال تعییــن شــده  توســعه مل
ــب  ــوان مناس ــرخ ارز و ت ــش ن ــه افزای ــه ب ــا توج ــود و ب ب
ــهیات  ــت تس ــک در بازپرداخ ــدد کم ــه درص ــن مجموع ای

پرداخــت شــده هســتیم.
ــک  ــات بان ــاس مصوب ــر اس ــت: ب ــدى گف ــان موح قهرم
مرکــزى، تســهیات پرداخــت شــده بــه ایــن واحــد در رده 

ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق مشــکوک الوصــول ه
ــم  ــام معظ ــدات مق ــه تأکی ــه ب ــا توج ــى رود ب ــد م امی
ــر  ــى ب ــوا مبن ــران ق ــه س ــر جلس ــه اخی ــرى و مصوب رهب
افزایــش اختیــارات ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و بــا 
ــى، شــاهد  همــکارى سیســتم بانکــى و دســتگاه هاى اجرای
ــوط  ــت خط ــل ظرفی ــل و تکمی ــاى تعطی ــاى واحده احی
ــیم. ــى باش ــتغال و خوداتکای ــش اش ــدف افزای ــا ه ــد ب تولی

رفع موانع تولید، پیش نیاز تقویت اقتصاد داخلی

سالمت

 راهکارهای تعامل با بچه های بدغذا

فرزنـد شـما به عنـوان یـک کودک، سـریع 
بنابرایـن طبیعـى اسـت کـه  رشـد مى کنـد 
زیـاد غـذا بخـورد؛ امـا بیـن ٢ تـا ۵ سـال، 
اشـتهاى کودکانـه ظاهر مى شـود. این مرحله 
حتـى مى توانـد تـا ٦ یـا ۷ سـالگى هـم ادامه 
پیـدا کنـد. وقتـى زمـان غذاخوردن مى رسـد 
امتنـاع  از خـوردن  اسـت کودکتـان  ممکـن 
کنـد و بگویـد غـذا را دوسـت نـدارد یـا میل 
مى کننـد  سـعى  والدیـن  نتیجـه  در  نـدارد. 

کـودک را مجبـور بـه خـوردن نماینـد.
چند توصیه

داریـم  برایتـان  توصیه هایـى  ادامـه  در 
کـه کمکتـان مى کنـد فرزندتـان را بـه غـذا 

کنیـد: تشـویق  خـوردن 
جـذاب  شـیوه اى  بـه  را  جدیـد  غذاهـاى 
و تدریجـى بـه کـودک معرفـى کنیـد. اگـر 
کـودک مکـررا از خـوردن سـر بـاز مى زنـد، 
سـعى کنیـد غـذاى دیگـرى بـا همـان ارزش 

غذایـى بـه او بدهیـد.
الگـوى خوبى باشـید. شـاید بچه هـا تمایلى 
بـه امتحـان کـردن غذاهـاى جدیـد نداشـته 
باشـند؛ امـا اگـر ببیننـد پـدر و مـادر آن را 
مى خواهـد  دلشـان  زود  یـا  دیـر  مى خورنـد، 
آنهـا نیز غـذا را امتحان کنند. بـه همین دلیل 
مهـم اسـت کـه همه  اعضـاى خانواده سـر میز 

غـذا بـا هـم باشـند و یـک غـذا را بخورند.
اضافـه  در  کـودک  غذایـى  اولویت هـاى  از 
او  غذایـى  رژیـم  بـه  جدیـد  غذایـى  کـردن 
اسـتفاده کنیـد. خاقیـت محدودیتـى نـدارد، 
به خصـوص در زمینه  آشـپزى. شـما مى توانید 
کـه  بدهیـد  ارائـه  کـودک  بـه  انتخاب هایـى 
تشـویق بـه خـوردن شـود. ظاهر غـذا اهمیت 

زیـادى دارد پـس ابتـکار بـه خـرج دهیـد.
اگـر کودک دوسـت نـدارد غـذاى جدیدى 
بخـورد، صبور باشـید و بـه تاش خـود ادامه 
دهیـد. عصبانـى نشـوید. اگـر کـودک شـما 
بـدون اینکـه واکنـش منفـى نشـان بدهـد از 
خـوردن غذایـى امتنـاع مى کنـد، مثـا تهوع 
یا اسـتفراغ نـدارد، کم کـم یاد خواهـد گرفت 
از  کند.بعـد  امتحـان  نیـز  را  جدیـد  غـذاى 
عفونـت طبیعى اسـت کـه کـودک کمى وزن 
کـم کنـد امـا ایـن وزن از دسـت رفتـه فـورا 
برمى گـردد. از اشـتها و اولویت هـاى غذایـى 
کـودک در ایـن زمـان بـراى کمـک بـه وزن 

گرفتـن او اسـتفاده کنیـد.
مرحله غذا خوردن

شـروع تغذیه  تکمیلى، شـروع معرفـى مزه ها 
بـه کـودک اسـت. کـودک در ابتـدا فقـط شـیر 
مى نوشـد، بـا رشـد کـودک او شـروع خواهـد 
و مشـتاق  غذاهـاى جامـد  بـه خـوردن  کـرد 
مى شـود غذاهـاى بیشـتر و بیشـترى را امتحان 
کنـد. کودک، عاشـق غـذا خـوردن اسـت؛ اما با 
بزرگ تـر شـدن، معموال تمایلـش را بـه خوردن 
از دسـت مى دهد.بعد از یک سـالگى، فاکتورهاى 
متعددى شـروع به تاثیرگـذارى بر تمایل کودک 
بـه خـوردن مى کند. سـرعت رشـد کـودک افت 

مى کنـد و زودتـر سـیر مى شـود.
وقتی کودک غذا نمی خورد

ممکن اسـت اشـتها نداشـتن کودک، علتى 
بیمـارى  یـک  باشـد.  او داشـته  در سـامتى 
مزمن، چیزى شـبیه آنفلوآنـزا و یا یک عفونت 
حـاد که کودک از خـوردن امتناع مى کند. این 
حالـت بـراى مـدت کوتاهـى اسـت و زمانى که 
احسـاس بهترى پیدا کند، اشـتهاى بیشـترى 
خواهـد داشـت.یک مشـکل اساسـى دیگر هم 
زمانـى اسـت کـه کـودک گرسـنه اسـت؛ امـا 
دوسـت دارد گرسـنگى اش را فقـط بـا خوردن 
غذاهایـى کـه به نظـر خودش خوشـمزه اسـت 
جـواب بدهـد. پدر و مـادر نقش کلیـدى را در 

حل ایـن مسـاله دارند.
بچه هـا یـاد مى گیرند چـه مقدار غـذا باید 
بخورند تا احسـاس سـیرى کننـد. اگر کودک 
شـما سـالم و شـاد باشـد و بـا سـرعت خوبى 
رشـد کند، نبایـد نگران مراحل رشـدش روى 
منحنـى رشـد باشـید. شـما بایـد تمرکز خود 
دلپذیـر  و  فضایـى خوشـایند  ایجـاد  روى  را 
هنـگام صـرف غـذا بگذاریـد و دقـت کنیـد 
کودکتـان تغذیـه اى سـالم داشـته باشـد. امـا 
اگـر کودک شـما وزن چشـمگیرى کـم کند، 
پزشـک او بـه شـما خواهـد گفت کـه کودک 

بـراى وزن گرفتـن نیـاز به کمـک دارد.
وزن  بـراى  فقـط  تغذیـه  باشـد  یادتـان 
گرفتن نیسـت. مصـرف زیاد غذاهاى شـیرین 
چربى هـاى  و  هسـتند  شـده  فـرآورى  کـه 
ترانـس زیـادى هـم دارنـد نباید بـراى کمک 
بـه وزن گرفتن کودک اسـتفاده شـوند. چاقى 
کـودکان یـک معضـل جـدى اسـت کـه باید 
بـه هـر قیمتـى شـده از آن پیشـگیرى کنید.

فرامـوش نکنیـد کـه زمـان صـرف غـذا بایـد 
زمانـى خوشـایند بـراى تمـام خانواده باشـد. 
ایـن فضـا و رابطـه  مثبت بـر اشـتهاى کودک 
اثـر مى گـذارد. در واقـع ایـن اصـل در مـورد 
افـراد و در هـر سـن و سـالى صـدق  همـه  
مى کند.اگـر کـودک غـذا خـوردن را همـراه 
داشـتنى  دوسـت  و  خـوب  اتفـاق  یـک  بـا 
بـر  مى توانـد  بهتـر  بدانـد،  مرتبـط  دیگـر 
کـودک  اگـر  کنـد.  غلبـه  بى اشـتهایى اش 
شـما خـوب غـذا نمى خـورد، شـاید پزشـک 
او ویتامین هـا یـا مکمل هـاى غذایـى تجویـز 

کنـد تـا کـودک سـالم تر وزن بگیـرد.
منبع: آرمان
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رئیسدانشگاهعلموصنعت:
 تمام قطعات راه آهن تا 4 سال 
آینده در کشور تولید می شود

رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران 
ــازى  ــى س ــده بوم ــال آین ــا ۴ س ــه ت ــت ک گف
ــد  ــن، نوی ــکده راه آه ــات در دانش ــد قطع تولی
بخــش توســعه صنعــت حمــل و نقــل ریلــى و 

ــت.  ــش اس ــن بخ ــع واردات در ای قط
ــرى«  ــى ذاک ــار عل ــا، »جب ــزارش ایرن ــه گ ب
نمونــه  دانشــجویان  از  تجلیــل  مراســم  در 
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران یادآورشــد کــه دانشــگاه علــم و صنعــت 
ــع  ــه مقط ــر س ــجو در ه ــزار دانش داراى ١۴ ه
کارشناســى، کارشناســى ارشــد و دکتــرى 
اســت کــه ٦۵ درصــد از ایــن تعــداد در مقطــع 

ــتند. ــى هس ــات تکمیل تحصی
وى بـا بیـان اینکـه ورود دانشـگاه ها بـه حـل 
مسـائل کشـور ضرورى اسـت، گفت: دانشگاه علم 
وصنعـت سـاالنه ٢000 پایـان نامـه کارشناسـى 
ارشـد از دانشـجویان دارد کـه اگـر ۴0 درصـد در 
حـل نیازهاى صنعتى باشـد، بخـش قابل توجهى 
از مشـکل اشـتغال رفـع مى شـود و در اقتصـاد 

مقاومتـى بایـد نـگاه ما به درون کشـور باشـد.
دانشــگاه ها  دســتاوردهاى  بــه  ذاکــرى 
ــل  ــوان مث ــه عن ــه داد: ب ــرد و ادام ــاره ک اش
نخســتین ماهــواره بومــى در مرکــز تحقیقــات 
ــارى  ــال ج ــد و در س ــاخته ش ــگاه ها س دانش
پرتــاب  فضــا  بــه  ماهــواره  دومیــن  نیــز 
ــاه  ــهریور م ــان ش ــا پای ــن ت ــود، همچنی مى ش

ماهــواره ظفــر آمــاده پرتــاب مى شــود.
رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت توضیــح 
ــام  ــى انج ــى فعالیت های ــى عصب داد: در مهندس
ــکات  ــود و مش ــز ب ــت آمی ــه موفقی ــده ک ش
قطــع نخایــى رفــع و عمــوم مــردم از ایــن مرکــز 
تحقیقــات بهــره منــد شــدند. همچنیــن در حوزه 
ــى  ــى در مهندس ــى توفیقات ــل ریل ــل و نق حم
متــرو و راه اهــن انجــام شــد و قطعــات و ادوات 

ــود. ــاخته مى ش ــى س ــورت بوم ــه ص ب
وى تصریــح کــرد: در ســال گذشــته بــا 
اعضــاى هیــأت علمــى بــراى رفــع چالش هــاى 
ــا  ــد و ب ــام ش ــبى انج ــاى مناس ــور اقدام ه کش
ــوزه  ــى در ح ــن الملل ــدات بی ــه تعه ــه ب توج
کاهــش آلودگــى زیســت محیطــى، لکــه روب 
ــک وزارت راه و  ــا کم ــد و ب ــاخته ش ــى س نفت
ــا  ــت ب ــاز اس ــده و نی ــد ش ــت و تأیی ــت تس نف

ــود. ــى ش ــران عملیات ــت مدی حمای
ذاکــرى گفــت کــه نخســتین مرکــز نــوآورى 
در ســال گذشــته و امســال دو مرکــز نــوآورى 
ســال  در  همچنیــن  مى شــود.  انــدازى  راه 
گذشــته ٢١ شــرکت دانــش بنیــان وجــود 
داشــت کــه ایــن تعــداد بــه ٣۷ شــرکت 
رســیده و برنامــه ریــزى شــده تــا پایــان ســال 

ــد. ــان برس ــش بنی ــرکت دان ــه ۵0 ش ۹8 ب

فرهنگ و هنر

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
ــه ورود  ــا اشــاره ب ــس شــوراى اســامى ب مجل
مجلــس بــه موضــوع نظــارت بــر مــدارس 
ــتیم و  ــدارس داش ــى را از م ــت: بازدیدهای گف
ــدارس غیردولتــى شــهریه هاى  متأســفانه در م
دریافتــى بســیار باالتــر از شــهریه مصــوب 

اســت.  آموزش وپــرورش 
بــه گــزارش تســنیم، فریــده اوالدقبــاد 
ــوزش  ــیون آم ــاى کمیس ــد اعض ــاره بازدی درب
از  اســامى  شــوراى  مجلــس  تحقیقــات  و 
مــدارس اظهــار کــرد: همزمــان بــا فصــل 
آمــوزش  کمیســیون  مــدارس،  ثبت نــام 
از  بازدیــدى  تــا  گرفــت  تصمیــم  مجلــس 
ــته  ــاهد داش ــى و ش ــى، غیردولت ــدارس دولت م
باشــد و نخســتین بازدیــد هفتــه گذشــته 
ــوارد بســیارى احصــاء شــد کــه در  انجــام و م

حــال بررســى آنهــا هســتیم.
وى افــزود: در بازدیــدى کــه از مــدارس 
دولتــى، غیردولتــى و شــاهد داشــتیم، برنامــه 
فضــاى  مــدارس،  فوق برنامــه  و  هفتگــى 
ــرورش و  ــوب آموزش وپ ــهریه مص ــى، ش فیزیک
شــهریه دریافتــى مــدارس را بررســى کردیــم، 
ــت  ــى دریاف ــدارس غیردولت ــه م ــهریه اى ک ش
ــوب  ــغ مص ــتر از مبال ــیار بیش ــد بس مى کردن
آن  بــراى  و  بــود  آموزش وپــرورش  توســط 
ــه  ــد هزین ــتند مانن ــى داش ــاى مختلف بهانه ه

ــرویس. ــذا و س ــرم، غ ــاس ف لب

شهریه 20میلیونی برای دوره ابتدایی
تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
مجلــس گفــت: آموزش وپــرورش مى گویــد 
ــى در دوره  ــدارس غیردولت ــر شــهریه م حداکث

ابتدایــى ۹ میلیــون تومــان اســت امــا در 
ــى  ــدارس غیردولت ــا از م ــه م ــى هایى ک بازرس
داشــتیم، ٢0 میلیــون تومــان شــهریه آن هــم 

بــراى دوره ابتدایــى مى گرفتنــد!
اوالدقبــاد بــا اعــام اینکــه بازدیدهــاى 
مجلــس از وضعیــت مــدارس در طول تابســتان 
ادامــه دارد، عنــوان کــرد: متأســفانه در بحــث 
شــهریه دریافتــى، واقعــاً فاصلــه فاحشــى میــان 
ــى  ــرورش و دریافت ــوب آموزش وپ ــهریه مص ش
مــدارس وجــود دارد از ســوى دیگــر قــراردادى 
ــد  ــان منعق ــا و معلم ــا نیروه ــدارس ب ــه م ک
ــت  ــن وضعی ــد همچنی ــى ش ــد، بررس مى کنن
گزینــش نیروهــا و اینکــه تمــام کارکنــان 
تأییدیــه  از  شــاغل در مــدارس غیردولتــى 
ــى  ــر بررس ــا خی ــد ی ــور مى کنن ــش عب گزین

ــد. ــد ش خواه
وى بیــان کــرد: در ایــن بازدیدهــا به صــورت 
رنــُدم بــا والدیــن تمــاس گرفتیــم تــا مشــخص 
شــود دالیلــى کــه بــراى دریافت شــهریه بیشــتر 
ــت دارد،  ــدازه صح ــا چه ان ــد ت ــرح مى کنن مط
به عنــوان مثــال برخــى مــدارس مى گفتنــد 
میان وعــده  روز  طــول  در  دانش آمــوز  بــه 
ــن موضــوع را در تمــاس تلفنــى  مى دهنــد و ای

ــم. ــتى آزمایى کردی ــن راس ــا والدی ب

حذف درس قرآن!
ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ

مجلـــس راجـــع بـــه تخلـــف دیگـــر در 
ـــدارس  ـــى م ـــزود: برخ ـــى اف ـــدارس غیردولت م
ـــس  ـــرورش را تدری ـــوزش وپ ـــمى آم دروس رس
نمى کننـــد و در حالـــى کـــه در جـــدول 
ســـاعات هفتگـــى اســـم درس قـــرآن آمـــده 
اســـت امـــا ایـــن درس را حـــذف کـــرده 
ــد  ــر ماننـ ــوارد دیگـ ــه مـ ــاعت آن را بـ و سـ
ریاضـــى یـــا آنچـــه خودشـــان مى خواســـتند، 

ــد. ــاص داده بودنـ اختصـ

در ضعف نظارت آموزش وپرورش، مجلس 
وارد نظارت بر مدارس شد

اوالدقبــاد بــا تصریــح بــه اینکــه حلقــه 
مفقــوده آموزش وپــرورش موضــوع نظــارت 
ــدارس اســت، گفــت: متأســفانه نظــارت  ــر م ب
ــر مــدارس انجــام نمى شــود از ایــن  درســتى ب
ــت و  ــده اس ــوع وارد ش ــه موض ــس ب رو مجل
تخلفــات  گــزارش  مى تواننــد  خانواده هــا 
مــدارس را از طریــق شــماره ٣۹۹٣١ 0٢١ 
ــس  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــه کمیســیون آم ب

ــد. ــاع دهن اط
از  کــه  بازدیدهایــى  در  داد:  ادامــه  وى 
مــدارس انجــام شــد، اردوى خــارج از کشــور را 
ــراى ورزش  ندیــدم و بیشــتر دانش آمــوزان را ب
ــس از  ــه پ ــد ک ــاب مى بردن ــگاه انق ــه باش ب
پیکرشناســى بــه ورزش مخصــوص هدایــت 

مى شــدند.

تخلف محرز مدارس غیردولتی
 در شهریه دریافتی 

آشپزی

ژله فالوده

مواد الزم:
پودر ژله دلخواه                                  ٢ بسته
آب جوش                                  ٢ پیمانه
فالــوده                                ۵00 گــرم

طرز تهیه:
مرحلــه اول: پــودر ژلــه را بــه همــراه 
ــد  ــرار دهی ــرى ق ــار کت ــوش روى بخ آب ج
ــل  ــا ذره اى از آن ح ــد ت ــم بزنی ــوب ه و خ
نشــده باقــى نمانــد. بــه جــاى بخــار کتــرى 
ــو  ــه در مایکروی ــک دقیق ــه را ی ــد ژل میتوانی

ــد. ــرار دهی ق
مخلــوط  دهیــد  اجــازه  دوم:  مرحلــه 
ــن  ــود. در همی ــک ش ــا خن ــه کام آب و ژل
حیــن فالــوده هــا را از آب جــدا کنیــد. اگــر 
ــى  ــتفاده م ــک اس ــوده ى خش ــته فال از رش
کنیــد، بایــد اول آن را بــا مقــدار کمــى آب و 

ــانید. ــرارت بجوش ــکر روى ح ش
ــه  ــه از تهی ــن مرحل ــوم: در ای ــه س مرحل
ــاده  ــه را آم ــب ژل ــد قال ــوده اى بای ــه فال ژل
ــه را درون  ــع ژل ــق از مای ــد قاش ــد. چن کنی
قالــب بریزیــد و در یخچــال بگذاریــد تــا نیــم 
ــه  ــن کار باعــث مــى شــود ژل ــد شــود. ای بن

ــید. ــته باش ــرى داش زیبات
ــد  ــم بن ــه نی ــى ژل ــارم: وقت ــه چه مرحل
ــد و  ــارج کنی ــال خ ــب را از یخچ ــد، قال ش
ــه  ــه همــراه مایــع ژل ــوده هــا را ب ســپس فال

ــد. ــب بریزی در قال
ــق  ــک قاش ــک ی ــه کم ــم: ب ــه پنج مرحل
رشــته هــاى فالــوده را در مایــع ژلــه مرتــب 
کنیــد و آن هــا را از دیــواره هــاى قالــب 
فاصلــه دهیــد. حــاال قالــب ژلــه را در یخچال 
ــه مــدت دو  ــوده ایــى ب ــه فال ــا ژل بگذاریــد ت

ــدد. ــا ببن ــاعت کام س
ــته  ــا بس ــه کام ــى ژل ــر: وقت ــه آخ مرحل
شــد، آن را از یخچــال خــارج کنیــد. بــه 
وســیله نــوک یــک کارد تیــز، ژلــه را از 
دیــواره هــاى قالــب جــدا کنیــد. چنــد ثانیــه 
قالــب را در آب جــوش قــرار دهیــد تــا ژلــه 
ــه را  ــپس ژل ــود. س ــدا ش ــب ج ــا از قال کام
در ظــرف ســرو برگردانیــد و بــا ترافــل هــاى 
رنگــى، میــوه تــازه، خامــه و … تزییــن ژلــه 

ــان. ــوش ج ــد. ن ــام دهی را انج

نکات کلیدی تهیه ژله فالوده
ــرف  ــه در ظ ــدن ژل ــن برگردان ــر حی - اگ
بــود،  ژلــه آب شــده  از  ســرو، مقــدارى 
ــا  نگــران نشــوید. اطــراف ژلــه در ظــرف را ب
ــا  ــه را ت ــد و ژل ــاک کنی ــز پ ــتمالى تمی دس
هنــگام ســرو در یخچــال قــرار دهیــد. بــراى 
دیــدن نــکات بیشــتر بــراى جــدا کــردن ژلــه 
از قالــب میتوانیــد بــه صفحــه “چگونــه ژلــه 

ــد. ــه کنی ــم” مراجع ــدا کنی ــب ج را از قال
بــراى  - در صــورت تمایــل میتوانیــد 
ــک  ــوده ت ــه فال ــا از ژل ــى ه ــرو در مهمان س
نفــره اســتفاده کنیــد. بــراى ایــن کار لیــوان 
هــاى کوچــک گزینــه بهتــرى هســتند. طــرز 
تهیــه ژلــه فالــوده لیوانــى تفــاوت خاصــى بــا 
دســتور گفتــه شــده در بــاال نــدارد. میتوانیــد 
ژلــه را بــه صــورت الیــه الیــه بــا فالــوده در 
ــرى  ــاى دیگ ــه ه ــا از الی ــد. ی ــوان بریزی لی
مثــل پاناکوتــا، انــواع ژلــه رنگــى، ژلــه 

ــد. ــتفاده کنی ــم اس ــه ه ــتنى و خام بس
و  سـوم  )مرحلـه  ژلـه  ایـن  تهیـه  در   -
چهـارم(، بایـد مراقـب باشـید کـه الیـه اول 
ژلـه فقـط نیـم بنـد شـود. چـون اگـر کامـا 
سـفت شـده باشـد هنگام برگرداندن آن، الیه 
اول بـه قالـب مـى چسـبد و از ژلـه جـدا مى 
شـود. بـراى فهمیـدن نیـم بند شـدن ژله آن 
را لمـس کنیـد. اگـر جـاى انگشـت روى ژلـه 
باقـى بمانـد، ژلـه نیم بند شـده و بـراى انجام 

بقیـه مراحـل آمـاده اسـت.
بســتنى  فالــوده  ژلــه  تهیــه  بــراى   -
شــیرازى میتوانیــد یــک پیمانــه بســتنى 
ــه  ــده اضاف ــه ش ــواد گفت ــه م ــواه را ب دلخ
کنیــد. بــراى تهیــه ژلــه بســتنى بایــد 
ــوى  ــه محت ــه را در الی ــع ژل ــدارى از مای مق
بگذاریــد.  یخچــال  در  و  بریزیــد  فالــوده 
ســپس باقــى مانــده مایــع ژلــه و بســتنى را 
کــه هــر دو بــه دمــاى محیــط رســیده انــد، 
ــد  ــد. خــوب بهــم بزنی ــوط کنی ــا هــم مخل ب
تــا دو رنــگ نشــود. حــاال مایــع ژلــه بســتنى 
را بــه قالــب اضافــه کنیــد و آن را دو ســاعت 
ــه  ــن روش، الی ــد. در ای ــال بگذاری در یخچ
فالــوده هــا متراکــم تــر مــى شــود چــون از 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــرى در آن اس ــه کمت ژل

- اگــر دوســت داشــته باشــید ایــن دســر 
جــذاب را بــه صــورت چنــد الیــه تهیــه 
ــا از  ــه ه ــى الی ــراى برخ ــد ب ــد میتوانی کنی
میــوه هــم اســتفاده کنیــد. بــراى مثــال ژلــه 
ــدا  ــراى شــب یل ــا ب ــار خصوص ــا ان ــوده ب فال
بســیار پــر طرفــدار اســت. بــراى الیــه هــاى 

ــد. ــتفاده کنی ــوورا اس ــه آل ــوه اى از ژل می
ــه  ــه در تهی ــرى ک ــاى دیگ ــوه ه - از می
ایــن ژلــه اســتفاده مــى شــود، معمــوال 
ــوده  ــه فال ــو اســت. ژل ــا لیم ــوت فرنگــى ی ت
بــا لیمــو طعــم خیلــى خوبــى دارد. میتــوان 
بــراى طعــم دهــى بیشــتر بــه آن، آب فالــوده 
ــا  ــه ی ــز اضاف ــا کمــى آب لیمــو و شــکر نی ی

ــود. ــوش نم ــوان آب ج ــک لی ــن ی جایگزی
منبع: ایران کوک

رئیسسازمانمیراثفرهنگی:
تنوع بخشی به محصوالت گردشگری با 

هدف رونق بیشتر در دستور کار است

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــى و صنایــع 
دســتى و گردشــگرى کشــور گفــت: تنــوع 
ــا هــدف  ــه محصــوالت گردشــگرى ب بخشــى ب
ــد در  ــن بخــش در دوره جدی ــق بیشــتر ای رون

ــه اســت.  ــرار گرفت دســتور کار ق
ــان  ــر مونس ــى اصغ ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
بــا  تفاهــم  یادداشــت  امضــاى  مراســم  در 
ــت:  ــه گف ــن وزارتخان ــرو در محــل ای وزارت نی
گردشــگرى منابــع آبــى کــه تاکنــون بــا 
از  بــود،  روبــرو  قانونــى  هــاى  محدودیــت 
ــه  ــد ب ــه عنــوان یــک محصــول جدی امســال ب
ــى درخواهــد  ــق گردشــگرى داخل خدمــت رون

ــد.  آم
بخشــى  فــرا  امــرى  را  گردشــگرى  وى 
دانســت کــه بایــد بــا کمــک همــه بخــش هــاى 

ــود. ــدام ش ــعه آن اق ــراى توس ــور ب کش
مونســان بــا بیــان اینکــه اکنــون همــه 
ــعه  ــک توس ــه کم ــور ب ــاى کش ــدى ه توانمن
گردشــگرى آمــده اســت، از فراهــم شــدن 
آینــده  در  کشــاورزى  گردشــگرى  امــکان 

نزدیــک خبــر داد.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــى و صنایــع 
ــع  ــدها و مناب ــت: س ــگرى گف ــتى و گردش دس
ــاس  ــن اس ــر ای ــت و ب ــت اس ــز اهمی آب حائ
توســعه گردشــگرى در ایــن بخــش بــا رعایــت 
ــى  ــال م ــررات دنب ــن و مق ــه قوانی ــدى هم ج

شــود. 
وى توســعه گردشــگرى در منابــع آب را 
ــور  ــتغال در کش ــداد اش ــش تع ــب افزای موج

ــت. دانس

مراسـم تشـییع پیکـر زنده یـاد پرویـز بهرام 
دوبلـور پیشکسـوت کشـورمان برگزار شـد. 

بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان، مراسـم 
تشـییع پیکـر زنـده یـاد پرویـز بهـرام دوبلـور 
پیشکسـوت کشـورمان، صبـح دیـروز از مقابـل 
تـاالر وحـدت بـا حضـور جمعـى از هنرمندان و 

هنردوسـتان برگزار شـد.
علـى  چـون  هنرمندانـى  مراسـم  ایـن  در 
نصیریـان، بهـزاد فراهانى، ناصر ممدوح، افشـین 
زى نـورى، چنگیـز جلیلونـد، رضـا بنفشـه خواه، 
مجتبـى نقـى یـى، مجیـد سـعیدى، سـیامک 
اطلسـى، محمد متوسـانى، معصومـه آقاجانى، 
جـواد  والـى زاده،  منوچهـر  نـادرى،  اتابـک 
معتمد آریـا،  فاطمـه  نصـر،  تـورج  پزشـکیان، 
پیکـر  داشـتند.  حضـور   ... و  وقـارى  مهـوش 
مرحـوم پرویـز بهـرام بـا تأخیر به محوطـه تاالر 
وحـدت رسـید. در ابتـدا حسـین خـداداد بیگى 
مجـرى برنامـه متنـى را در وصـف ویژگى هـاى 

ایـن هنرمنـد فقیـد قرائـت کـرد.
نصیریان: پرویز بهرام در بازیگری هم 

توانمند بود
 پـس از آن علـى نصیریـان بازیگـر سـینما، 
تئاتـر و تلویزیـون بـه صحنه آمـد و گفت: درود 
بازیگـرى،  بـه روان پـاک هنرمنـد  مى فرسـتم 
دوبلـه و گویندگـى ایـران. همـه فکـر مى کننـد 
آقـاى بهـرام فقـط گویندگـى و دوبلـه مى کرد؛ 
درصورتـى کـه او بازیگـر توانمنـدى بـود و مـن 
از سـال هاى ٣0 در تئاتـر سـعدى بـا او آشـنا 
شـدم. آقـاى بهـرام یکـى از کسـانى بـود که در 
دکلمـه اشـعار حماسـى بسـیار کاربلد بـود. بعد 
از کاس تئاتـر سـعدى آقـاى پرویز بهـرام را در 
گـروه خانه سرکیسـیان دیدم و نمایشـنامه هاى 
بسـیارى را در ایـن کارگاه کار کردیـم. آخریـن 
بـار کـه مـن بـا او همـکارى داشـتم، در گـروه 

تئاتـر اسـکویى بود.
وى افـزود: همـکارى بـا آقـاى بهـرام یکـى 

از بهتریـن دوران هـاى کارى مـن بـود؛ پرویـز 
بهـرام صدایى اسـتثنایى داشـت و بسـیار خوب 
از پـس متـن  و نقش هـا برمى آمد.  پرویـز بهرام 
از دهـه ٣0 برخـاف آنچـه در آن زمـان رایـج 
بـود، اجـرا مى کـرد و به درسـتى تئاتـر را درک 
کـرد. او کمـک کـرد تئاتر جدید ایـران برخاف 
تئاتـر اللـه زار در قالـب جدیـد اوج بگیـرد و 
دیـده شـود. البتـه ایـن دیـده شـدن تـا بعـد از 

انقـاب هـم ادامـه داشـت و بـه ما رسـید. 
آشتیانی پور: مرحوم بهرام همه توانایی 

خود را در عرصه هنر متجلی کرد
در ادامـه حمیـد رضـا آشـتیانى پـور رئیـس 
انجمـن گوینـدگان و سرپرسـتان گفتـار، گفت: 
در اینکـه مرحـوم بهرام تمـام توانایى خود را در 
عرصـه هنر متجلى کرد، شـکى نیسـت. یکى از 
ویژگى هـاى پرویـز بهـرام ایـن بـود کـه ناتوانى 
جسـمى و فیزیکـى خودش را بـه توانایى تبدیل 
کـرد. از اینکـه در مراسـم او شـرکت کردیـد از 
شـما تشـکر مى کنـم و بـراى خانـواده  اش صبر 

و آرامـش مى خواهـم.
اسماعیلی: آنچه آموخته ام را مدیون پرویز 

بهرام هستم
منوچهر اسـماعیلى دوبلور پیشکسـوت رسانه 
عزیـزى  بهـرام  پرویـز  کـرد:  اظهـار  هـم  ملـى 
اسـت کـه ٦٢ سـال بـا او کار کردیـم. فرامـوش 
نمى کنیـم بـه ما آموخـت و ادب و هنر را یاد داد. 
مـن آنچه را آموخته ام مدیون اسـتاد پرویز بهرام 
هسـتم؛ مـردى کـه لحـن و گفتـار را به مـن یاد 
داد. آمـوزش بـدون طلـب و بـدون چشم داشـت 

نشـان از زندگى شـرافتمندانه اسـت.
محمـود قنبـرى دوبلـور پیشکسـوت رسـانه 
ملـى هـم متنـى را در وصف پرویز بهـرام قرائت 
کـرد و گفـت: در بهـار سـال ۹8 یکـى دیگـر از 
هنرمنـدان دوبله را از دسـت دادیم. پر کشـیدن 
اسـتاد پرویـز بهـرام را ابتـداى امر بـه خانواده و 
دوسـتان هنـر دوبلـه تسـلیت مى گویـم. بهـرام 
آغـاز کـرد و  را  از سـال ٣۴ کار دوبلـه  عزیـز 
از سـال ٣۷ در کارگاه نمایشـى اسـتاد مسـعود 

اسـکویى بازیگرى خود را شـروع کرد. او صدایى 
فاخـر، جذاب و گیرا داشـت و به جاى بسـیارى 
از بازیگـران مـا در فیلم هـا و سـریال ها صحبـت 
کـرده اسـت. اسـتاد بهـرام جـداى از بازیگرى و 

گویندگـى دسـتى بـر وکالت هم داشـت.
والی زاده: دوستانمان زود رفتند

منوچهـر والـى زاده هـم در ادامه این مراسـم 
ضمـن عـرض تسـلیت بـه حضـار بیـان کـرد: 
حـرف دوسـتان مـن را شـنیدید و چیـزى جـز 
ایـن نـدارم کـه بگویـم. مـن از بهـرام دوبلـه را 
یـاد گرفتـم و همیشـه منتظـر بـودم او از اتـاق 
دوبلـه بیـرون بیایـد و صدایش او را بشـنوم و از 

او درس یـاد بگیـرم.
مثـل  مـا  دوسـتان  زود  چـه  افـزود:  وى 
صـادق  عبـادى،  محمـد  شـجره،  صدرالدیـن 
عبداللهـى و حسـین عرفانـى از بیـن مـا رفتنـد. 
مـن هرچه از صـدا و نجابـت پرویز بهـرام بگویم 
کـم گفتـم. پرویز بهـرام مرد بزرگى بـود که از او 
چیز هـاى زیادى یـاد گرفتـم. امـروز اینجا جمع 
شـدیم تـا پیکر بى جـان مردى را بـه خانه ابدى 
همراهـى کنیم کـه اگرچه درس وکالـت خوانده 
بـود، اما عاشـقانه در هنـر دوبله مانـد و کار کرد.

بـه  بهـرام  خانـواده  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
پرویـز  مرحـوم  پیکـر  و  شـدند  اضافـه  حضـار 
هنـر  دوسـتداران  و  خانـواده  دوش  بـر  بهـرام 
دوبلـه به سـمت قطعـه هنرمندان بهشـت زهرا 
)س( رهسـپار شـد. مراسـم یادبود پرویـز بهرام 
هـم، روز شـنبه ١١ خـرداد در مسـجد بـال 

صداوسـیما برگـزار خواهـد شـد.
گفتنـى اسـت پرویـز بهـرام پـس از تحمـل 
یـک دوره بیمارى صبـح روز دوشـنبه ٦ خرداد 

مـاه دار فانـى را وداع گفـت.
از فیلم هـا و مسـتند هایى کـه پرویـز بهـرام 
بـه صـدا پیشـگى در آن هـا پرداختـه مى تـوان 
بـه سـریال بـازرس، سـریال مارکوپولو، سـریال 
اشـعرى  ابوموسـى  شـخصیت  درک،  پلیسـى 
در سـریال امـام علـى )ع(، صداپیشـگى نقـش 
و  صاحبقـران  سـلطان  سـریال  در  امیرکبیـر 
گویندگـى در مسـتند هاى ارزنـده اى مثل جاده 

ابریشـم و مسـلمانان اشـاره کـرد.

خداحافظی با مرد صدا مخملی دوبله ایران 

ســخنگوى کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــان  ــه دانشــگاه فرهنگی ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
ایــن آمادگــى را دارد کــه تمــام نیازهــاى 
ــانى را در  ــروى انس ــه نی ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــى  ــاى مال ــدن کمبوده ــرف ش ــر ط ــورت ب ص
جبــران کنــد، گفــت: ایــن دانشــگاه بایــد فــن 
و مهــارت معلمــى را آمــوزش دهــد و بــا ســایر 

ــد.  ــاوت باش ــگاه ها متف دانش
ــت  ــید حمای ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
آمــوزش  کمیســیون  ســخنگوى  میــرزاده  
ــد  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــس ب ــات مجل و تحقیق
ــوزش  ــیون آم ــاى کمیس ــته اعض ــه گذش هفت
ــان و  ــس از دانشــگاه فرهنگی ــات مجل و تحقیق
برگــزارى نشســت مشــترک بــا اعضــاى هیــأت 
ــوان کــرد: در  ــان، عن رئیســه دانشــگاه فرهنگی
ــورد  ــگاه م ــن دانش ــکات ای ــدار مش ــن دی ای
ــد  ــد ش ــت و تأکی ــرار گرف ــى ق ــث و بررس بح
ــه،  ــائل بودج ــان در مس ــگاه فرهنگی ــه دانش ک
فرســودگى ســاختمان هــا نیازمنــد رســیدگى 

ــر اســت. جــدى ت
نماینــده مــردم گرمــى در مجلــس شــوراى 
بــه مســئولیت مهــم  اشــاره  بــا  اســامى 
دانشــگاه در تربیــت معلــم اضافــه کــرد: توســعه 
ــوزش  ــت، آم ــم و تربی ــد در تعلی ــور را بای کش
و پــرورش و دانشــگاه فرهنگیــان جســتجو 
کنیــم، اینجــا مســئولیت مهمــى دارد و توســعه 

ــود. ــتجو ش ــا جس ــد در اینج ــده بای آین
میــرزاده بــا بیــان اینکــه دانشــگاه فرهنگیان 
ــا مقایســه شــود،  ــر دانشــگاه ه ــا دیگ ــد ب نبای
ــن  ــد، ای ــه باش ــه مقایس ــرار ب ــر ق ــت: اگ گف

ــت  ــود و تربی ــینه خ ــا پیش ــد ب ــگاه بای دانش
ــود. ــه ش ــا مقایس ــم دنی معل

اگر دانشگاه فرهنگیان مسیر دیگر 
دانشگاه ها را برود قطعا از مسیر اصلی 

منحرف شده است

وى ادامــه داد: اگــر دانشــگاه فرهنگیــان 
ــا از  ــرود قطع ــا را ب ــگاه ه ــر دانش ــیر دیگ مس
مســیر اصلــى منحــرف شــده اســت، ایــن 
را  معلمــى  مهــارت  و  فــن  بایــد  دانشــگاه 

آمــوزش دهــد.
ــان  ــا بی ــس ب ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای

اینکــه افــرادى کــه ســابقه تدریــس و معلمــى 
ــت  ــم تربی ــد معل ــى توانن ــند نم ــته باش نداش
کننــد، اظهــار کــرد: در تربیــت معلــم مهــارت 
انتقــال آن مــورد  گرایــى، فــن معلمــى و 
اهمیــت اســت و اگــر روزى فــردى ماننــد 
مرحــوم میــرزاده باشــد حتــى بــا ســواد پنجــم 
ابتدایــى بایــد اســتاد دانشــگاه فرهنگیــان 

ــود. ش
میــرزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه امکانــات 
اســت  صورتــى  بــه  فرهنگیــان  دانشــگاه 
و  آمــوزش  نیازهــاى  تمــام  مى توانــد  کــه 
ــه  ــا توج ــت: ب ــد، گف ــران کن ــرورش را جب پ
ــه  ــى ک ــس های ــاى اســتانى و پردی ــه واحده ب
ــور دارد،  ــر کش ــان در سراس ــگاه فرهنگی دانش
ــى  ایــن دانشــگاه در صــورت حــل مســائل مال
ــرورش را  ــوزش و پ ــاى آم ــد کمبوده مى توان

ــد. ــران کن جب

کمیســیون آموزش پیگیر افزایش 
معلمان دانشجو  حقوق 

و  آمــوزش  کمیســیون  ســخنگوى 
یکــى  کــرد:  تصریــح  مجلــس  تحقیقــات 
کمیســیون  کــه  موضوعاتــى  از  دیگــر 
بــوده  آن  پیگیــر  تحقیقــات  و  آمــوزش 
بــراى  حقوق هــا  افزایــش  اعمــال 
اســاس  بــر  اســت  معلمــان  دانشــجویان 
مصوبــه مجلــس ایــن افزایــش حقــوق بایــد 
ــه  ــود ک ــاظ ش ــز لح ــراد نی ــن اف ــراى ای ب
ایــن موضــوع در دولــت در حــال رســیدگى 

اســت.

میرزادهمطرحکرد:

آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای تأمین 
تمام نیازهای آموزش و پرورش به معلم
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مربیان داخلی جزء گزینه های 
هدایت تراکتورسازان نیستند 

مدیـــران  از  یکـــى  اعـــام  طبـــق 
ـــه  ـــزء گزین ـــى ج ـــان داخل ـــازى مربی تراکتورس
ـــد  ـــل بع ـــراى فص ـــم ب ـــن تی ـــت ای ـــاى هدای ه

نیســـتند. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــرارداد  ـــخ ق ـــد از فس ـــازى بع ـــگاه تراکتورس باش
ـــک  ـــذب ی ـــال ج ـــه دنب ـــز ب ـــورج لیکن ـــا ج ب
ــت  ــا هدایـ ــت تـ ــام اسـ ــب نـ ــى صاحـ مربـ
سرخپوشـــان تبریـــزى  در فصـــل آینـــده 

برعهـــده بگیـــرد.
در حالـــى کـــه گفتـــه مى شـــود باشـــگاه 
تراکتورســـازى بـــا برانکـــو مذاکراتـــى بـــراى 
ـــى از  ـــا یک ـــت، ام ـــام داده اس ـــد انج ـــل بع فص
ـــن  ـــرى در ای ـــر دیگ ـــگاه نظ ـــن باش ـــران ای مدی

بـــاره دارد.
یکـــى از مدیـــران باشـــگاه تراکتورســـازى 
در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار مـــا اظهـــار کـــرد:  
بـــا خیلـــى از مربیـــان داخلـــى  و خارجـــى 
ــم  ــد داریـ ــم و قصـ ــام دادیـ ــى انجـ مذاکراتـ
بهتریـــن گزینـــه را بـــراى هدایـــت تیـــم 
ــور  ــه طـ ــه بـ ــم. البتـ ــاب کنیـ ــود انتخـ خـ
ــزء  ــا جـ ــده مـ ــل آینـ ــرمربى فصـ ــم سـ حتـ
مربیـــان داخلـــى نیســـت و تمرکزمـــان روى 

گزینه هـــاى خارجـــى اســـت.
ـــت  ـــى صحب ـــا ٦، ۷ مرب ـــا ب ـــه داد: م او ادام
ـــج  ـــه نتای ـــا ب ـــر از آن ه ـــا ۵ نف ـــه ب ـــم ک کردی
خوبـــى رســـیدیم کـــه تـــا چنـــد روز آینـــده 
ـــم.  ـــى مى کنی ـــود را معرف ـــد خ ـــرمربى جدی س
ــده در  ــام شـ ــاى اعـ ــال نام هـ ــر حـ ــه هـ بـ
ـــى  ـــت و زمان ـــش نیس ـــایعه اى بی ـــانه ها ش رس
ـــى  ـــق نهای ـــه تواف ـــرى ب ـــه مربیگ ـــا گزین ـــه ب ک

برســـیم اطـــاع رســـانى مى کنیـــم.

درتبوتابانتخابات؛
نامه دردسرساز جدید برای 

فدراسیون کشتی

ــون از  ــال ١٣۹٢ تاکنـ ــه از سـ ــردى کـ فـ
ـــدام  ـــا اق ـــت ب ـــکار اس ـــتى طلب ـــیون کش فدراس
از طریـــق مراجـــع قضایـــى بـــه ایـــن فدراســـیون 
فرصـــت داده طلـــب میلیـــاردى وى را پرداخـــت 
کنـــد در غیـــر ایـــن صـــورت اقـــدام قانونـــى 

ـــرد. ـــد ک خواه
بـــه گـــزارش مهـــر، در حالـــى کـــه 
ــت  ــات ریاسـ ــور در انتخابـ ــاى حضـ نامزدهـ
فدراســـیون کشـــتى در تـــاش هســـتند تـــا 
از  راى  گرفتـــن  بـــراى  الزم  رایزنى هـــاى 
اعضـــاى مجمـــع را انجـــام دهنـــد، هـــر روز 
ـــیون  ـــن فدراس ـــت ای ـــازه اى از وضعی ـــر ت خب
ـــى  ـــه برخ ـــد ک ـــدا مى کن ـــرون درز پی ـــه بی ب
ــاز  ــه دردسرسـ ــده و البتـ ــا ناامیدکننـ از آنهـ

ــتند. هسـ
ــیون  ــورد فدراسـ ــاق در مـ ــن اتفـ تازه تریـ
کشـــتى مربـــوط بـــه فـــردى اســـت کـــه از 
ســـال ١٣۹٢ بـــا ایـــن فدراســـیون قـــرارداد 
ـــردازى  ـــردارى، نورپ ـــراى »تصویرب ـــکارى ب هم
ــابقات  ــواع جلوه هـــاى تصویـــرى در مسـ و انـ
کشـــتى« داشـــته امـــا هنـــوز مطالباتـــش را 

دریافـــت نکـــرده اســـت.
ـــل از  ـــن وکی ـــار گرفت ـــا در اختی ـــرد ب ـــن ف ای
ـــبت  ـــت نس ـــته اس ـــتى خواس ـــیون کش فدراس
بـــه پرداخـــت بدهـــى اش بـــه مبلـــغ یـــک 
میلیـــارد و دویســـت و هشـــتاد و شـــش میلیـــون 
ـــد  ـــدام کن ـــان اق ـــزار توم ـــود ه ـــیصد و ن و س
ـــیون  ـــن فدراس ـــه ای ـــورت علی ـــن ص ـــر ای در غی
بـــه مراجـــع قضایـــى اقامـــه دعـــوا خواهـــد 

ـــرد. ک
ــوان  ــه عنـ ــى بـ ــه تازگـ ــه بـ ــى کـ نعمتـ
سرپرســـت جدیـــد فدراســـیون انتخـــاب 
ـــه  ـــخ دادن ب ـــه پاس ـــد دغدغ ـــاال بای ـــده ح ش
بدهى هـــاى مدیریـــت قبـــل را هـــم داشـــته 
ـــى  ـــن بده ـــد ای ـــه نتوان ـــى ک ـــد و در صورت باش
ــش  ــا چالـ ــیون بـ ــد فدراسـ ــت کنـ را پرداخـ

جدیـــدى مواجـــه خواهـــد شـــد.

ــرى  ــتیک هن ــى ژیمناس ــم مل ــرمربى تی س
ــران معتقــد اســت کــه »ســعیدرضا کیخــا«  ای
توانایــى کســب ســهیمه المپیــک ٢0٢0 ژاپــن 

را دارد. 
ــران از  ــرى ای ــتیک هن ــى ژیمناس ــم مل تی
ــود  ــاه خ ــک م ــاه اردوى ی ــت م ٢۹ اردیبهش
را در ورزشــگاه امــام علــى )ع( شهرســتان 
البــرز آغــاز کــرده اســت تــا بــراى رقابت هــاى 
قهرمانــى آســیا در مغولســتان و پــس از آن 
ــاده  ــان آم ــیپ آلم ــو نش ــابقات ورد چمپی مس

ــود. ش
ــرونژاد،  ــا خس ــا، محمدرض ــعیدرضا کیخ س
ســیدمحمد شــفیعى، ایمــان خاموشــى، مهــدى 
الفتــى، مهــدى احمدکهنــى وعبــداهلل جامعــى 
ژیمناســیت هــاى دعــوت شــده ایــران بــه ایــن 

اردو هســتند.
کیخــا کــه در حقیقــت نابغــه حــال حاضــر 
مى شــود،  محســوب  ایــران  ژیمناســتیک 
ــود  ــداد ش ــته قم ــن رش ــد ای ــا امی ــاید تنه ش
ــخ  ــار در تاری ــتین ب ــراى نخس ــد ب ــه مى توان ک

ــد. ــى کن ــور آن را المپیک ــتیک کش ژیمناس
ــنبه  ــواه« روز چهارش ــا خیرخ ــد رض »محم
ــا در خصــوص شــرایط  ــا ایرن در گفــت و گــو ب
کیخــا گفــت: ســعید ایرادهایــى در پــرش خــود 
در وســیله خــرک حلقــه و قیچــى داشــت کــه 
ــم و  ــر دادی ــت تغیی ــن حرک ــه او را در ای برنام
او نیــز تمرینــات خوبــى را پشــت سرگذاشــت. 
ــا ایــن حــال الزم اســت کیخــا ایــن حرکــت  ب
آســیا  قهرمانــى  رقابت هــاى  در  را  جدیــد 
ــان  ــى آلم ــا در مســابقات جهان ــد ت انجــام ده

ــد. ــن شــکلى آن را اجــرا کن ــه بهتری ب
در  اگــر  حتــى  داد:  ادامــه  خیرخــواه 
ــه  ــق ب ــى آســیا کیخــا موف ــاى قهرمان رقابت ه
ــرا  ــدارد. زی ــى ن ــود، اهمیت ــدال نش ــب م کس
بــراى مــا مهــم اجــراى درســت حرکــت پــرش 

ــهمیه  ــب س ــابقات کس ــراى مس ــا ب ــت ت اس
ــد. ــل کن ــق عم ــک موف المپی

وى بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد رقابــت 
دیگــر در کســب ســهیمه المپیــک بــراى 
کیخــا وجــود دارد، افــزود: بــراى رســیدن 
بــه ایــن هــدف نبایــد بــه مســابقات پیــش رو 
نتیجــه گــرا نــگاه کنیــم. حتــى ســرمربى تیــم 
ژیمناســتیک ترکیــه در رقابت هــا جهانــى باکــو 
تیــم ایــران را تحســین کــرد و گفــت کــه بــراى 
رســیدن بــه جایــگاه باالتــر بایــد در رقابت هــاى 

ــوید. ــر ش ــترى حاض ــى بیش ــن الملل بی
ــران  ــرى ای ــیک هن ــم ژیمناس ــرمربى تی س
ادامــه داد: البتــه در ایــن راه مشــکلى وجــود دارد. 
ــان  ــى از جوان ــن الملل ــراى رقابت هــاى بی ــر ب اگ
خــود اســتفاده کنیــم و آنهــا نیــز نتیجــه نگیرند، 
قطعــاً تبعــات دارد. در حالــى کــه ســرمربى 
ــرا  ــه گ ــا نتیج ــه م ــود ک ــى ب ــه اى مدع ترکی

ــى  ــن الملل ــاى بی ــام رقابت ه ــتیم و در تم نیس
ــا  شــرکت مى کنیــم. هرچنــد کــه فدراســیون ت
بــه امــروز تیــم ژیمناســتیک هنــرى را به بیشــتر 

ــت. ــرده اس ــزام ک ــا اع رقابت ه
ــهمیه  ــب س ــى کس ــه چگونگ ــواه ب خیرخ
ــوع  ــت: دو ن ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــک نی المپی
ــود دارد.  ــهیمه وج ــن س ــراى گرفت ــابقه ب مس
ــى  ــن الملل ــاى بی ــور در رقابت ه ــت حض نخس
و نفــر اول شــدن از مجمــوع امتیازهــاى ٣ 
مســابقه در یــک وســیله اســت. روش دوم 
ــا ســوم بعضــى  ــام اول ت ــه مق ــز رســیدن ب نی
از رقابت هــاى بیــن المللــى ماننــد جهانــى 
ژیمناســت ها مســتقیم  کــه  اســت  آلمــان 
جــواز حضــور در المپیــک ٢0٢0 را کســب 

. مى کننــد
وى ادامــه داد: بــا ایــن حــال کیخــا از 
ــت و  ــوردار اس ــى برخ ــى خوب ــرایط آمادگ ش

ــى  ــى و روان ــار روح ــدور از فش ــم او ب امیدواری
ــن  ــه ای ــود. البت ــوم ش ــا س ــرات اول ت ــز نف ج
را در نظــر بگیــرد بهتریــن ژیمناســت هاى 
دنیــا در وســیله خــرک حلقــه از قــاره آســیایى 
مى باشــند کــه ٢ نفــر از چیــن تایپــه، ٢ 
ژیمناســت از چیــن و ٢ نفــر دیگــر ژاپنــى 
ــگ  ــز رنکین ــا نی ــه کیخ ــد ک ــتند. هرچن هس
چهــارم جهــان را دارد و مى توانیــم بــه حضــور 

او در المپیــک خوشــبین باشــیم.
ــران  ــرى ای ــم ژیمناســتیک هن ســرمربى تی
در خصــوص شــرایط اردو نیــز گفــت: بــا توجــه 
ــه شــرایط اقتصــادى کشــور اردوى مناســبى  ب
ــه  ــر روز در س ــت و ه ــزارى اس ــال برگ در ح

ــد. ــن مى کنن ــان تمری ــى پوش ــت مل نوب
ــاى  ــه رقابت ه ــاه ب ــرداد م ــت: ٢۴ خ وى گف
قهرمانــى آســیا اعــزام مى شــویم و از ٢۹ یــا ٣0 
خــرداد مــاه نیــز مســابقات آغــاز مى شــود. البته 
بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مســابقات ســهمیه 
المپیــک توزیــع نمى شــود، تعــدادى ژیمناســت 
ــور در  ــا حض ــم ت ــوت کردی ــم دع ــوان را ه ج

میادیــن بیــن المللــى را تجربــه کننــد.
تــاش  کــه  کــرد  تاکیــد  خیرخــواه 
ــراب  ــرس و اضط ــردن ت ــن ب ــى از بی کادرفن
ــراى  ــا ب ــت ت ــوان اس ــت هاى ج ــن ژیمناس ای
رقابت هــاى جهانــى آلمــان آمــاده شــوند.

ــت  ــه از ۷ ژیمناس ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
رقابت هــاى  بــراى  نفــر   ۵ شــده،  دعــوت 
قهرمانــى آســیا اعــزام مى شــوند، اظهارداشــت: 
ــود  ــى مصــدوم ب ــه مدت ــى« ک ــداهلل جامع »عب
بــراى حضــور موفــق در رقابت هــا جهانــى 
ــى خــود در  ــه دوران طای آلمــان و رســیدن ب
ــا اســامى  ــه م ــد. البت ــن مى کن ــا تمری ــار م کن
ــاى  ــور در رقابت ه ــراى حض ــت را ب ٦ ژیمناس
قهرمانــى آســیا اعــام کردیــم تــا بهتریــن آنهــا 

ــد. ــان مى رون ــاف حریف ــه مص ب

سرمربیتیمملیژیمناستیک:

کیخا می تواند المپیکی شود
روانشناسی

تو چگونه می توانی زندگیت را 
تغییر دهی؟ 

آنـان  اختـراع  و  مخترعـان  بـه  راجـع 
هواپیما،جـرج  و  رایـت  کن.بـرادران  فکـر 
ادیسـون و  فیلـم کداک،تومـاس  ایسـتمن و 
المپ،الکسـاندر گراهام بـل و تلفن،تنها دلیل 
اختـراع یـا خلـق هـر چیـزى ایـن بـوده کـه 
فـردى تصویـر آن را در ذهنـش دیـده بـوده 

اسـت.
چگونه تجسم خالق داشته باشیم ؟ 

تأییدیـه روزانـه : تأییـد یـک بیانیه سـاده 
اسـت و مـى توانـد باورهـاى قبلى شـما را به 
مـرور زمـان تغییر دهد و به شـما در رسـیدن 

بـه اهدافتان کمـک کند. 
مثبـت  بایـد  تأییدهـا  کـه  اسـت  بدیهـى 

باشـند.
تأییـد، یـک تکـرار و گفتـار اسـت، بـا این 
حـال ایـن تأییـدات مـى تواننـد ضمانت هاى 

شـنیدارى را نیز شـامل شـود.
نمونـه اى از تأییـدات روزمـره ایـن اسـت 
کـه در مقابـل آینـه بایسـتید و بـه خودتـان 
و الیـق داشـتن یـک  بگوئیـد” مـن عاشـق 
در  خوشـبختى   ” و   ” هسـتم  عالـى  شـغل 

وجـود مـن اسـت “
قانـون جاذبـه بـر ایـن اسـاس اسـت کـه 
جهـان  توسـط  شـما  هـاى  انـرژى  و  افـکار 

اسـت، شـده  شـناخته 
شـما  اگـر  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه 
بتوانیـد تأثیـرات مثبـت و انـرژى را در جهان 
بیابیـد، جهـان نیـز به آن پاسـخ خواهـد داد.

تکنیـک  یـک  مدیتیشـن   : مدیتیشـن   
تجسـم،  هنـگام  زیـرا،  اسـت  عالـى  تجسـم 
ذهن شـما بسـیار روشن اسـت و هنگامى که 
شـما تفکـر مـى کنیـد، ناخـودآگاه و بـه بـى 
اختیـار یک شـروع براى دسترسـى بـه درون 
و وجـود خواهیـد گرفت و آن موقع اسـت که 
مـى توانیـد بـر خـود و اهـداف و آرمـان هاى 

خـود تمرکـز کنید.
و  قدردانـى  از  اى  مجلـه   : سپاسـگزارى   
سپاسـگزارى، یـک ابـزار تجسـم خـاق عالـى 
اسـت کـه مـى تواند در رسـیدن بـه موفقیت و 
اهـداف بـه شـما کمـک کنـد و در عیـن حـال 
ذهنیت شـما را به سـمت مثبت بودن بکشـاند.

هـر شـب قبل از خـواب، ۵ الـى ١0 دقیقه 
را بـه امـر سپاسـگزار بودن تخصیـص دهید.

بـا تمرکـز بـر روى چیزهـاى خـوب و ایجـاد 
تجربـه هاى شـاد و احسـاس خوشـبختى باعث 
مـى شـود بـه آینـده خـود امیـدوار شـوید و این 
امیدوارى به شـما کمک مى کند کـه آینده خود 
را بـه صـورت مثبت و معنـادارى تجسـم کنید. 

موفقیت را تجسم کنید 
تجسـم موفقیـت، انـرژى زیـادى بـه آدم 
مى دهـد. ایـن کارى اسـت کـه افـراد موفـق 
قبـل از دنبال کـردن اهداف شـان، مرتب آن را 
تکـرار مى کننـد. خیلـى  از آنهـا قبـل از اینکه 
کننـد،  کارى  بـه هدف شـان  رسـیدن  بـراى 
نحـوه ى رسـیدن بـه موفقیـت را بـا جزئیـاِت 
دقیـق تجسـم مى کننـد. تجسـم موفقیت اگر 
به درسـتى انجـام شـود، ممکـن اسـت نتایـج 

قابل توجهـى داشـته باشـد. 
قدم اول: مسـیر رسـیدن بـه موفقیت را به 

بخش هـاى کوچک تـرى تقسـیم کنید؛
بخـِش  هـر  بـراى  حـاال  دوم:  قـدم   
مثـا  کنیـد.  تعییـن  هدفـى  کوچک شـده، 
قاضـى  یـا  وکیـل  دارد  آرزو  کـه  کسـى 
مشـهورى شـود، بایـد اول مدرسـه اش را بـا 
بعـد  )بخـش ١(،  برسـاند  به پایـان  موفقیـت 
وارد دانشـگاه شـود )بخـش ٢( و بـه همیـن 
ترتیـب بخش هـاى دیگـرى در نظـر بگیـرد. 
مدرسـه  در  موفقیـت  بـراى  مى توانـد  حـاال 
هـم، بـراى خـودش اهدافـى در نظـر بگیـرد؛

قـدم سـوم: بـراى موفقیـت در هـدف اولیـن 
بخـش، شـروع بـه تجسـم کنیـد. یادتان باشـد 
بایـد همه چیـز را بـا جزئیـات در ذهـن خـود 
بیاوریـد. فقط به این بسـنده نکنید کـه خودتان 
را در حـال موفقیـت تصور کنیـد، بلکه همه چیز 
را تجسـم کنید، مثا ببینید آدم هـاى دوروبرتان 
چـه واکنشـى از خـود نشـان مى دهنـد. سـعى 
کنیـد موفقیـت را بـا تمـام گوشـت و پوسـت 
و اسـتخوان خودتـان احسـاس کنیـد. همـه ى 

اتفاقـات را از ابتـدا تـا انتهـا تصـور کنید؛
قـدم چهـارم: مى توانیـد بـراى هـر هـدف 
١0 دقیقـه یا بیشـتر وقـت بگذارید و آن را در 
ذهن تـان مجسـم کنیـد. وقتى تجسـم هدفى 

تمام شـد، به سـراغ هـدف بعـدى بروید.
اما چرا تجسم مؤثر است؟ 

بارهـا نشـان  درسـت اسـت کـه محققـان 
مى شـود،  واقـع  مفیـد  تجسـم،  کـه  داده انـد 
ولـى سـؤال اینجاسـت کـه واقعـاً چـرا؟ بلـه، 
آنهـا فهمیده انـد کـه تجسـم روى شـبکه هاى 
عصبـى و ذهـن ناخـودآگاه اثـر دارد، ولى هنوز 
نمى تواننـد به خوبـى به این سـؤال پاسـخ دهند 
کـه چـرا تأثیـر آن روى زندگـى فـرد این قـدر 
زیاد اسـت. آنهـا واقعا در تاش انـد بفهمند چرا 
تجسـِم فعالیتـى بدنى، و انجـام واقعـى آن، اثر 

دقیقـا برابـرى روى بـدن مى گذارنـد.
آمـال و آرزوهـا، در ابتـدا، بایـد در افـکار و 
سـپس در زندگـى واقعـى پـا بـه عرصـه وجود 
بگذارنـد. سرنوشـت انسـان ها نتیجـه مجموعه 
افـکارى سـت کـه بیشـتر از هرچیـز بـه آن ها 

اند. پرداختـه 
منبع: بیتوته

رئیــس فدراســیون فوتبــال گفــت کــه 
ســرمربى جدیــد تیــم ملــى ســوابق درخشــانى 
ــى انجــام داده  دارد و فدراســیون انتخــاب خوب

اســت. 
ــس  ــاج رئی ــدى ت ــنیم، مه ــزارش تس ــه گ ب
مراســم  در  کشــورمان  فوتبــال  فدراســیون 
ــت:  ــال گف ــى فوتب ــم مل ــرمربى تی ــه س معارف
ــیا در  ــاى آس ــام ملت ه ــاى ج ــد از بازى ه بع
ــم و  ــب بودی ــرمربى مناس ــاب س ــدارک انتخ ت
ــا  ــن ۴۵ ت ــج س ــا رن ــات م ــه و جزئی در برنام
ــر انتخــاب ســرمربى جــوان  ــود و ب ۵۵ ســال ب
مى خواســتیم  همین طــور  داشــتیم.  تاکیــد 
ســرمربى تیــم ملــى تجربــه مدیریــت و رزومــه 
درخشــانى داشــته و در بحــث ســازندگى موثــر 

باشــد.
از  زیــادى  شــمار  بــا  داد:  ادامــه  وى 
ــه  ــم و ب ــره کردی ــت و مذاک ــرمربیان صحب س
ــس  ــارک ویلموت ــه م ــن نتیجــه رســیدیم ک ای
ســرمربى محتــرم و موفــق تیــم ملــى بلژیــک 
اســتفاده کنیــم. ویلموتــس ســوابق درخشــانى 
دارد و خودشــان هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره 
بســیار  و  طایــى  دوره  او  کــرد.  خواهنــد 
ــه  ــک ب ــى بلژی ــم مل ــراى تی ــانى را ب درخش
وجــود آورد و ایــن تیــم را از رتبــه ۵۵-۵۴ 
ــرد.  ــش ب ــان پی ــگ اول جه ــه رنکین ــان ب جه
ــر از  ــى غی ــابقه کار در تیم ــه س ــن اینک ضم
ــد  ــک مى کن ــن کم ــم دارد و ای ــک را ه بلژی
ــور  ــى در کش ــور اروپای ــک کش ــر از ی ــه غی ک

ــد. ــرده باش ــم کار ک ــرى ه دیگ
رئیــس فدراســیون فوتبــال کشــورمان گفت: 

بــه نظــر مــا انتخــاب خوبــى داشــتیم. ســفارت 
ــال در  ــیون فوتب ــه فدراس ــک ب ــران در  بلژی ای
ــر و  ــاى تقدی ــرد و ج ــک ک ــاب کم ــن انتخ ای
تشــکر دارد، بــه هــر جهــت ایــن انتخــاب 
ــرارداد  ــدن ق ــى ش ــراى نهای ــد و ب ــام ش انج
کــه بیــن مــا و ویلموتــس بــود بایــد مذاکــرات 
زیــادى انجــام مى شــد و تــا امــروز صبــح نیــز 
مــا دربــاره بندهــاى قــرارداد صحبــت داشــتیم.

ــیون  ــرارداد فدراس ــه ق ــان اینک ــا بی ــاج ب ت
فوتبــال بــا ویلموتــس تــا پایــان جــام جهانــى 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــار دارد، تصری ــر اعتب ٢0٢٢ قط
قــرارداد نســبت بــه قراردادهــاى قبــل بــا ســایر 
ــا نشــان  ــات م ــر اســت. تجربی ــان کامل ت مربی
ــت  ــن اس ــه ممک ــواردى را ک ــه م ــه هم داد ک
مــورد اختــاف باشــد، در ایــن قــرارداد لحــاظ 
ــده  ــى جــا نمان ــم موضوع ــاش کردی ــم. ت کنی
ــل  ــرام متقاب ــه احت ــتیم ک ــد و مى خواس باش
ــا،  ــرمربیان تیم ه ــگاه ها، س ــر، باش ــه یکدیگ ب
هــواداران و همــه مــوارد را در قــرارداد ببینیــم.

»یکــى از ویژگى هــاى مهــم ویلموتــس ایــن 
ــى دارد«،  ــازندگى کار اساس ــه در س ــت ک اس
ــال کشــورمان ضمــن  رئیــس فدراســیون فوتب
ــن  ــرد: در ای ــه خاطرنشــان ک ــن جمل ــان ای بی
ــم،  ــس بودی ــت ویلموت ــه در خدم ــد روز ک چن
ــده اســت  ــى را دی ــم مل ــاى تی او همــه بازى ه
ــه  ــح، ادام ــک صب ــا نزدی ــته ت ــب گذش و ش
فیلم هــا را تماشــا مى کــرد. فکــر مى کنــم 
ــد  ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــتکار مى توان ــن پش ای

ــم. ــش بروی ــى پی ــزى خوب ــا برنامه ری ــا ب ت
کمــک  بــه  امیــدوارى  ابــراز  بــا  تــاج 

ــت: رســانه ها  ــال کشــور گف ــه فوتب رســانه ها ب
ــم  ــد، تی ــان بودن ــى کشورش ــاى مل ــار تیم ه ی
ــه  ــه ب ــتند و همیش ــود مى دانس ــى را از خ مل
آن کمــک کردنــد. بســیارى از اتفاقــات خوبــى 
ــول  ــم، محص ــران مى بینی ــال ای ــه در فوتب ک
ــع  ــه موق ــا ب ــت. آنه ــزان اس ــن عزی ــر ای فک
ــازندگى  ــه س ــرده و زمین ــو ک بحــث و گفت وگ
ــک  ــوان ی ــه عن ــرم ب ــد. مفتخ ــم کردن را فراه
ــى  ــم مل ــرمربى تی ــى س ــم وقت ــى بگوی ایران
بــراى بازدیــد از کمــپ تیــم ملــى و کشــورمان 
ــى  ــرون از کشــور بحث های ــد، بی ــران آم ــه ای ب
ــران  ــه ای ــد ک ــا او دی ــود، ام ــده ب ــرح ش مط
ــردم  ــوده و و م ــیع ب ــاط و وس ــورى پرنش کش

دارد. عاقه منــد  بســیار 
ــور  ــک کش ــران ی ــه ای ــان اینک ــا بی وى ب
ورزشــى اســت، خاطرنشــان کــرد: کمــپ 
تیم هــاى ملــى بســیار خــوب بــود کــه او لغــت 
کم نظیــر را بــراى آن بــه کار بــرد. مــا در همــه 
ــه  ــتیم ک ــن داش ــن چم ــه زمی ــا دغدغ دوره ه
االن چهــار زمیــن بســیار خــوب، یــک زمیــن 

چمــن مصنوعــى و ســالن خیلــى خــوب داریــم. 
ــپ  ــى در کم ــات درمان ــونا و امکان ــتخر، س اس
عالــى اســت و مى تــوان گفــت کــه پــک 
ــن  ــتیم ای ــت، توانس ــر اس ــاختمانى بى نظی س
امکانــات را در یــک پکیــج خــوب جمــع کنیــم 
ــور  ــى کش ــه ورزش ــا و مجموع ــار م ــه افتخ ک
اســت کــه ایــن کار را انجــام داده و پیــش 

ــرد. بب
ــانه  ــاب رس ــم از اصح ــاز ه ــت: ب ــاج گف ت
تقدیــر و تشــکر مى کنــم، از وزیــر محتــرم 
هیئــت  و  فنــى  کمیتــه  جوانــان،  و  ورزش 
ــى  ــه عزیزان ــال و هم ــیون فوتب ــه فدراس رئیس
کمــک  مــا  بــه  مشورت هایشــان  بــا  کــه 
ــه  ــال هایى ک ــد از س ــا بع ــدوارم م ــد، امی کردن
ــم  ــما کار تی ــرد و ش ــم ک ــما کار خواهی ــا ش ب
ملــى را رصــد و عملکــرد تیــم ملــى را دنبــال 
ــن  ــید و از ای ــه راضــى باش ــرد هم ــد ک خواهی
ــت  ــت حمای ــوب اس ــى خ ــه انتخاب ــاب ک انتخ
ــم  ــه اى ه ــد دقیق ــر چن ــه تاخی ــد. از اینک کنی

داشــتیم عذرخواهــى مى کنــم.

تاج:

ویلموتس سوابق درخشان 
و پشتکار زیادی دارد 

پیشکســوت فوتبــال ایــران گفــت: درز پیــدا 
ــه  ــه باشــگاه اســتقال ب کــردن اســناد محرمان
ــا  ــد ب ــود و بای ــدى ب ــیار ب ــاق بس ــرون اتف بی

جاســوس باشــگاه شــدیدا برخــورد شــود. 
در  مومنــى  محمــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
خصــوص نگرانــى هــواداران اســتقال بابــت 
تاخیــر در معرفــى ســرمربى فصــل آینــده اظهــار 
داشــت: هــواداران حــق دارنــد نگــران باشــند. امــا 
ــگاه  ــه باش ــن حــق را ب ــد ای ــر بای ــرف دیگ از ط

هــم داد کــه بــا دقــت انتخابــش را انجــام دهــد 
تــا در آینــده بــه چالشــى نیفتــد کــه ناچــار بــه 

ــد. ــواداران باش ــن ه ــه همی ــى ب جوابگوی
وى افــزود: همانطــور کــه باشــگاه پاتوســى را 
انتخــاب کــرد و مــردم دیدنــد کــه ایــن انتخاب 
چقــدر خــوب بــود، بــه باشــگاه اعتمــاد کننــد و 

اجــازه دهنــد تــا مربــى را هــم انتخــاب کنــد.
ــان  ــه بی ــان در ادام ــى پوش ــوت آب پیشکس
ــن  ــه ای ــى ب ــچ الزام ــن هی ــر م ــت: از نظ داش

نیســت کــه مربــى حتمــاً بایــد خارجــى باشــد. 
مــا مربیــان خوبــى در فوتبــال مــان داریــم کــه 
آنهــا هــم مى تواننــد بــه کار ایــن تیــم بیاینــد.

مدیــر آکادمــى باشــگاه اســتقال گفــت: 
ــده اى  ــار گزی ــرد م ــل ف ــواداران اســتقال مث ه
هســتند کــه حــاال از ریســمان ســیاه و ســفید 
مى ترســد. هــواداران ایــن نگرانــى را دارنــد کــه 
بــاز هــم مثــل فصــل گذشــته بازیکنــان کلیدى 
از دســت برونــد و اســاس تیــم بــر هــم بخــورد.

مهاجــم پیشــین آبــى پوشــان تاکیــد کــرد: 
ــش  ــه تاش ــد هم ــگاه بای ــع باش ــن مقط در ای
ــام  ــدى اش انج ــاى کلی ــظ مهره ه ــراى حف را ب
دهــد. حفــظ شــاکله و اســتخوان بنــدى تیــم 
ــر  ــب ت ــم واج ــرمربى ه ــاب س ــى از انتخ حت

ــت دارد. ــر آن اولوی ــت و ب اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــى پوش ــوت آب پیشکس
رســانه اى شــدن بخشــى از اســناد مالى باشــگاه 
تاکیــد کــرد: آن رســانه اى کــه  اســتقال 
ــى  ــه خــودش اقدام ــرده در حرف ــن کار را ک ای
ــا  ــا روى ســخن مــن ب ــه اى انجــام داد. ام حرف

عامــل یــا عواملــى اســت کــه ایــن اســناد را بــه 
بیــرون داده انــد. فــرد یــا افــرادى کــه ایــن کار 
را کردنــد حتمــاً اســتقالى بودنــد کــه بــه ایــن 
ــد از  ــگاه بای ــتند. باش ــى داش ــناد دسترس اس
طریــق مراجــع ذیصــاح فــرد یــا افــراد مقصــر 
را شناســایى کــرده و بــا آنهــا برخــورد نماینــد.

مومنــى گفــت: از قبــل هــم حــدس و 
گمان هایــى زده مى شــد کــه ایــن باشــگاه 
ثابــت  موضــوع  ایــن  امــا  دارد،  جاســوس 
پایــه  ایــن حــدس و گمان هــا بــى  کــرد 
و اســاس هــم نبــوده اســت. جاســوس یــا 
جاســوس هایى کــه در باشــگاه هســتند نقــش 
ــته اند  ــر داش ــالهاى اخی ــى س ــى در ناکام مهم
ــا برخــوردى  ــا آنه ــد شناســایى شــده و ب و بای

ــرد. ــورت گی ــع ص ــیار قاط بس
ــد کــرد: افشــاى مــدارک و اســناد  وى تاکی
باشــگاه اســتقال تخریــب فتحــى نیســت. 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــب وزارت ورزش اس ــه تخری بلک
ــه اى از وزارت  ــر مجموع ــتقال زی ــگاه اس باش

مى باشــد. ورزش 

با جاسوس باشگاه استقالل باید 
برخورد جدی شود
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــره  ــورى ک ــفیر جمه ــان س ــگ هی ــو جان ی
در دیــدار خــود بــا دکتــر همتــى رئیــس 
ــن  ــى ای ــر آمادگ ــران ب ــزى ای ــک مرک کل بان
ســفارتخانه بــراى هرگونــه مســاعدت در زمینــه 
پیشــبرد روابــط اقتصــادى و تجــارى دو کشــور 

ــرد.  ــد ک تأکی
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــى بــا 

ــره و  ــران در بانک هــاى ک ــع ای ــه مناب اشــاره ب
ــتفاده از  ــا در اس ــن بانک ه ــکارى ای ــدم هم ع
ایــن منابــع گفــت: منبــع اصلــى و اولیــه ایــن 
ــت و  ــفاف اس ــخص و ش ــًا مش ــا کام دارایى ه
ــه  ــره به بهان ــاى ک ــه بانک ه ــدارد ک ــى ن دلیل
تحریم هــاى آمریــکا مانــع از اســتفاده ایــران از 

منابــع خــود شــوند.
رییــس کل بانــک مرکــزى ضمــن ابــراز 
ناخرســندى دولــت ایــران از ایــن موضــوع 
ــراى  ــه کارشــکنى ها ب ــن گون ــان داشــت: ای بی
ــت  ــل نیس ــل تحم ــران قاب ــت ای ــت و مل دول
ــراى  ــره  ب ــات ک ــه مقام ــى رود ک ــار م و انتظ
حل وفصــل ایــن مشــکات اقــدام کننــد، ایــن 
در حالــى اســت کــه دارایى هــاى ایــران در 

ــتند. ــترس هس ــل دس ــورها قاب ــر کش دیگ
ــط  ــزى رواب ــک مرک ــه رئیــس کل بان به گفت

ایــران و کــره تاکنــون وضعیــت مناســبى 
داشــته اســت و شایســته نیســت کــه مــواردى 
از ایــن قبیــل بــر روابــط دو کشــور تأثیــر 

ــذارد. ــى بگ منف
یــو جانــگ هیــان نیــز بــا پذیــرش اهمیــت 
روابــط دو کشــور و حــل مشــکات اظهــار 
ــور  ــات کش ــه مقام ــب را ب ــه مرات ــت ک داش

ــد داد. ــال خواه ــش انتق متبوع
وى بــا تأکیــد بــر اینکــه صنعــت پتروشــیمى 
کــره بــه واردات میعانــات گازى از ایــران وابســته 
اســت وعــده داد کــه ســفارت جمهــورى کــره 
ــراى همــوار  در ایــران نهایــت تــاش خــود را ب
ســاختن راه هــاى تجــارت و معامــات بیــن 
ــدار و  ــره دی ــفیر ک ــد. س ــام ده ــور انج دو کش
گفتگــوى پیــِش روى مقامــات عالى رتبــه دو 

ــد دانســت. ــه مفی ــن زمین کشــور را در ای

گالیه همتی از سفیر ُکره؛ دلیلی ندارد بانک های ُکره به بهانه 
تحریم  آمریکا مانع استفاده ایران از منابع خود شوند 

سـایپا  مالـى  و  اقتصـادى  امـور  قائم مقـام 
گفـت: تعهـدات معـوق ایـن شـرکت ٢٢0هـزار 
دسـتگاه خـودرو اسـت کـه تـا قبـل از مهرمـاه 
تعهـدات خـود را نسـبت بـه مشـتریان انجـام 

داد.  خواهیـم 
در  بادکوبـه  على رضـا  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
بـه سـؤال دربـاره  پاسـخ  نشسـتى خبـرى در 
و  تعهـدات گـروه خودروسـازى سـایپا  میـزان 
تعهـدات  اینکـه کل  اعـام  بـا  زمـان تحویـل، 
خـودرو   دسـتگاه  هـزار   ۴۴٢ سـایپا  شـرکت 
ایـن  معـوق  تعهـدات  داشـت:  اظهـار  اسـت، 
شـرکت ٢٢0 هـزار دسـتگاه خـودرو اسـت کـه 
تـا قبـل از مهرمـاه تعهـدات خـود را نسـبت به 

کـرد. خواهیـم  عملـى  مشـتریان 
وى در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »چـرا با 
وجـود تعهـدات معـوق همچنـان فـروش فورى 
خـودرو را انجـام مى دهیـد؟«، افـزود: سـازمان 
تولیدکننـدگان  و  از مصرف کننـدگان  حمایـت 
مقـرر کـرده ٢0 درصـد از خودروهـاى تولیدى 
در هـر مـاه بایـد به فروش هـاى جدیـد و نقدى 
اختصـاص یافتـه و 80 درصـد باقیمانـده صرف 
ایـن  در  شـود.  مشـتریان  معوقـه  خودروهـاى 
بـازار  شـیوه مقـرر شـده تقاضـاى موجـود در 
امـکان  صـورت  ایـن  غیـر  در  شـود،  کنتـرل 
دالل بـازى و دامـن زدن به قیمت هـا وجود دارد. 
البتـه بایـد تأکیـد کنـم مـا یـک ریـال باالتر از 
ایـن قیمـت خودروها را بـه مشـتریان نداده ایم.

سـایپا،  مالـى  و  اقتصـادى  امـور  قائم مقـام 
و  امسـال یک هـزار  تصریـح کـرد: در دوماهـه 
۵۵٢ دسـتگاه چانـگان، 8۴8 دسـتگاه سـراتو، 
١۷ هـزار و ۴٢ دسـتگاه x٢00 در این شـرکت 

تولیـد شـده اسـت.
وى در پاسـخ بـه پرسـش دیگـر تسـنیم که 
انجمـن  رئیـس  گفته هـاى  براسـاس  پرسـید، 
خودروسـازان، سـایپا و ایـران خـودرو در خرید 
قطعه سـاز  شـرکت هاى  برخـى  از  قطعـات 
داخلـى دچـار مشـکل شـده اند، گفـت: کمبـود 
قطعـه از محـل داخـل مشـمول مـا نمى شـود. 
قائم مقـام امـور اقتصـادى و مالـى سـایپا در 
خصـوص احتمـال بازگشـت شـوراى رقابـت به 
قیمت گـذارى خـودرو، گفـت: در حـال حاضـر 

مـا مطابـق فرمـول پنج درصـد زیر قیمـت بازار 
کـه از سـوى سـازمان حمایـت تعییـن شـده، 

محصـوالت خـود را مى فروشـیم.
وى تصریـح کـرد: یکى از دالیـل زیان ٦هزار 
میلیارد تومانى سـال گذشـته سـایپا قیمت هاى 
دسـتورى محصوالت آن بوده اسـت. پرسـش ما 
ایـن اسـت؛ چـرا شـوراى رقابـت وارد کنتـرل و 
نظـارت قیمت هـاى محصـوالت نظیـر مـس و 

مواد پلیمرى نشـده اسـت؟
خودروهـاى  میـزان  خصـوص  در  بادکوبـه 
ارائـه  بـه  کارخانـه  در  شـرکت  ایـن  ناقـص 
ابـراز کـرد: مشـکات  و  پرداخـت  توضیحاتـى 
مختلفـى از جملـه مـوارد بانکـى و انتقـال ارز 
نتواننـد  خارجـى  سـازندگان  تـا  شـده  سـبب 
قطعـات مورد نیـاز را در اختیارمان قـرار دهند، 
امـا بـا کمـک بانـک مرکـزى راهکارهـاى الزم 
اتخاذ شـده اسـت، بـر همین اسـاس بـا واردات 
قطعـات مـورد نیـاز، طـى یـک مـاه آینـده 80 
را  کارخانـه  کـف  ناقـص  خودروهـاى  درصـد 
تجـارى خواهیـم کـرد و در اختیار مشـتریان و 

داد. خواهیـم  قـرار  ثبت نام کننـدگان 

پراید 18.5میلیون تومانی در گزارش 
عملکرد مالی سایپا در سال 9۷

انتشـار گـزارش عملکـرد  بـا  وى در رابطـه 
مالـى سـال ۹۷ سـایپا کـه در آن ارقامـى نظیر 
شـده،  عنـوان  تومانـى  میلیـون   ١8.۵ پرایـد 

اظهارداشـت: در ١0ماهـه پارسـال پرایـد را بـا 
شـوراى  سـوى  از  گرفته شـده  درنظـر  قیمـت 
رقابـت یعنـى ٢١ میلیـون و ۹00 هـزار تومـان 
به فـروش مى رسـاندیم، در بهمـن و اسـفندماه 
نیـز کـه قیمت هـاى جدیـد از سـوى سـازمان 
تعهـدات  آنجایـى کـه  از  اعـام شـد  حمایـت 
همـان  بـا  را  خودروهـا  داشـتیم،  معـوق 
البتـه  رسـاندیم.  به فـروش  قبلـى  قیمت هـاى 
بایـد بگویـم ١٣.۵ درصـد از قیمـت ٢١ میلیون 
و ۹00 هـزار تومانـى یادشـده مربـوط به ارزش 
افـزوده )۹ درصد(، عوارض شـماره گذارى )سـه 
ثالـث،  شـخص  بیمـه  هزینه هـاى  و  درصـد( 
ارسـال از طریق پسـت و ناجا اسـت که با کسـر 
آنهـا بـه رقم فـروش خالص ١8 میلیـون و ۵00 
گزارش هـاى  در  کـه  مى رسـیم  تومانـى  هـزار 

مالـى درج شـد.
باقیمانـده  واگـذارى  خصـوص  در  بادکوبـه 
سـهام دولـت در سـایپا نیـز گفـت: مالـک ایـن 
نوسـازى صنایـع  و  سـهام، سـازمان گسـترش 
تابـع  زمینـه  ایـن  در  و  اسـت  )ایـدرو(  ایـران 

هسـتیم. کشـور  کان  سیاسـت هاى 
وى در خصـوص بدهـى ثبت شـده شـرکت 
بـه قطعه سـازان نیـز گفـت: بدهـى بـه شـبکه 
اسـت  تومـان  میلیـارد  هـزار   ٢ قطعه سـازى 
کـه مطابـق قراردادهایـى اسـت کـه با شـرکت 
سازه گسـتر منعقـد شـده و ایـن میـزان بدهـى 

مطابـق مجوزهـاى مدیریتـى اسـت.

قائممقامسایپا:

 220هزار خودروی معوق تا مهرماه تحویل می شود 

ــز  ــودرو تبری ــران خ ــرکت ای ــل ش مدیرعام
ــراى  ــز ب ــودرو تبری ــران خ ــرکت ای ــت: ش گف
ســال جــارى بیــش از ۷0 هــزار خــودرو تولیــد 
ــه  مــى کنــد و ســمند ســال و ســورن ســال ب
عنــوان دو محصــول جدیــد در ســبد تولیــدات 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــن شــرکت ق ای
ایســنا، حمیــد حاجــى زاد  بــه گــزارش 
منصــور بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: در نیمــه 
نخســت ســال جــارى بــراى تولیــد بیــش از ٣۵ 
ــزى  ــه ری ــمند برنام ــودروى س ــواع خ ــزار ان ه

شــده اســت.
وى خاطــر نشــان کــرد: بیــش از یــک ســوم 
تولیــدات ســال جــارى ایــن شــرکت بــه ســمند 
ســال و ســورن ســال اختصــاص خواهــد یافــت.

موضــوع  ایــن  بــه  حــال  عیــن  در  وى 
اشــاره کــرد کــه تولیــد ســایت تبریــز در 
اردیبهشــت مــاه امســال در مقایســه بــا مــدت 

مشــابه ســال قبــل رونــد کاهشــى داشــته کــه 
ــه کمبــود قطعــات ایمنــى و  ــوط ب ــاً مرب عمدت

ــت. ــى اس الکترونیک
ــز  ــودرو تبری ــران خ ــرکت ای ــل ش مدیرعام
افــزود: ســمند ســال و ســورن ســال بــه عنــوان 
دو محصــول جدیــد ایــن شــرکت، مطابــق برنامه 
از پیــش تعییــن شــده از شــش ماهه دوم امســال 
وارد چرخــه تولیــد شــده و پــس از تجارى ســازى 
ــى  ــروه صنعت ــوالت گ ــروش محص ــبد ف در س

ــرار خواهــد گرفــت. ــران خــودرو ق ای
رابطــه  همیــن  در  منصــور  حاجــى زاد 
ــاى  ــدل ه ــن دو محصــول، م ــد ای ــت: تولی گف
ارتقایافتــه از محصــوالت کنونــى ســایت ایــران 
خــودرو تبریــز بــه شــمار میــرود کــه بــا شــکل 
ــدف  ــازار ه ــند وارد ب ــترى پس ــمایلى مش و ش

ــد. ــد ش خواهن
وى تأکیــد کــرد: ســمند ســال بــا موتــور 

ــارژ  ــور توربوش ــا موت ــز ب ــال نی ــورن س EF7 و س
عرضــه خواهــد شــد. البتــه از ســال گذشــته تولید 
آزمایشــى ایــن دو خــودرو بــه عنــوان پــروژه جدید 
در دســتور کار قــرار گرفــت، امــا برنامــه تولیــد انبوه 

آنهــا در ســال جــارى کلیــد مــى خــورد.
ــز  ــودرو تبری ــران خ ــرکت ای ــل ش مدیرعام
از  درصــد   ٣0 اکنــون  هــم  کــرد:  اظهــار 
ــتان  ــور در اس ــى کش ــات خودروی ــد قطع تولی
ــع  ــده صنای ــه عم آذربایجــان شــرقى اســت ک
ــا احتســاب بنــگاه هــاى کوچــک در  موجــود ب
ــران  ــع و شــرکت ای ــز واق مجــاورت شــهر تبری
ــت  ــم نهای ــت ه ــن مزی ــز از ای ــودرو تبری خ
ــاز  ــورد نی ــات م ــن قطع ــدى در تأمی ــره من به

ــد. ــى کن ــب م را کس

تولید دو محصول جدید در ایران 
خودروی تبریز


