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عجب شیر   روزانهم رسارسی صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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شکایت نمایندگان از زنگنه 
به قوه قضاییه به دلیل
 عدم انجام وظایف 

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو:

رفع مشکالت صنعت خودرو 
و قطعه سازی نیازمند تشکیل 

اتاق فکر فراقوه ای است

مســئوالن با عدم اقدام به موقع باعث خسارت های بسیار زیاد به مملکت و 
بیت المال شده اند

انتقاد از تعیین شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو
بخش ارزی قطعه سازان تاکنون محقق نشده است

صنعت خودروسازی تنها صنعت کشور پس از نفت، گاز و پتروشیمی است
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مدیر عامل شرکت سایین صنعت:

کاوه سودا از طرح های  تولیدی مرتبط 
حمایت می کند

۱۰ جلسه برای بررسی پرونده دکل های 
نفتی تشکیل، ولی حکمی صادر نشده است

سپردن مسئولیت ها به جوانان، 
رمز عبور از مشکالت است

 وزارت دفاع می تواند نیاز 
خودروسازان را تأمین کند

جزئیات طرح دولت برای ساخت 
انبوه مسکن

نماینـده مـردم ورزقـان و خاروانـا در مجلـس بـا انتقـاد از سـیاه نمایی 
حاشـیه  بـه  را  شهرسـتان  پیشـرفت های  چـرا  گفـت:  افـراد  از  برخـی 
می کشـانید و افـکار مـردم را آلـوده می کنیـد، تمـام کارهای توسـعه مس 
سـونگون به خاطـر مـردم منطقـه اسـت و بحـث شـخصی نیسـت و بایـد 
همـه بدانیـم کـه اجـرای طرح های توسـعه بـه نفع شهرسـتان و اسـتان و 

حتی کشـور اسـت. 
بـه گـزارش فـارس، رضـا علیـزاده اظهـار داشـت: ملـت ایـران ملتـی 
آزادیخـواه در جهـان اسـت، نظـام جمهـوری اسـامی بـه برکـت خـون 
شـهدا، پشـتیبانی مـردم و تدابیـر حکیمانـه مقـام معظم رهبـری بیش از 
40 سـال اسـت کـه در دفـاع از آرمان هایـش رو در روی اسـتکبار جهانـی 

است.   ایسـتاده 
نائـب رئیـس کمیسـیون صنایـع مجلـس تصریح کـرد: با وجـود اینکه 
ایـران مقصـد و هـدف نهایـی تمـام توطئه های اسـتکبار در منطقه اسـت 
امـا امن تریـن کشـور در خاورمیانه هسـتیم و بـه از غیر خداونـد متعال به 

هیـچ قدرتی سـر تعظیـم فـرو نیاورده ایم.
وی بـا اشـاره بـه رد درخواسـت آمریـکا بـرای مذاکـره از سـوی مقـام 
معظـم رهبری اشـاره کـرد و افزود: در صورتـی که اروپایی هـا اقدام عملی 
در راسـتای تعهداتشـان در برجام نداشـته باشـند، اقدامـات متقابل بعدی 

جمهـوری اسـامی در زمینـه برجـام انجام می شـود.
ایـن نماینـده ضمـن تشـکر از مقاومـت مـردم ایـران در برابر اسـتکبار 
یـادآور شـد: ملـت ایـران در برابر فشـار و تحریـم اقتصـادی از آرمان های 
انقابـی خـود بـر نمی گردنـد و مقاومـت ملـت نقشـه دشـمنان را بی اثـر 

کرد. خواهـد 
علیـزاده گفـت: ملـت ایران تـوان فکری و اسـتعداد بالقـوه باالیی دارند 
و در بیـن بهتریـن نخبه هـای جهـان رد پـای ایرانـی دیـده می شـود و 
هیچ کـس جلـودار ملت ایـران نخواهـد بـود، به طوریکه در شـرایط تحریم 
توانسـته ایم پیشـرفت های چشـمگیری در زمینه هـای مختلـف علمـی و 
تولیـد علـم از جملـه هسـته ای، نانو و سـلول های بنیـادی در دنیا داشـته 

شیم. با
علیـزاده بـه حجمـه سـنگین تبلیغاتـی و روانـی دشـمنان علیه کشـور 
اشـاره کـرد و افـزود: دشـمنان می خواهنـد بـا اسـتفاده از تزریـق یـاس 
و ناامیـدی جامعـه را در بن بسـت نشـان دهنـد، امـا هیچ گونـه بن بسـت 

و بحرانـی در کشـور نداریـم و بـا تدابیـر رهبـر انقـاب و یـک صدایـی 
مشـکات را بـا سـربلندی پشـت سـر خواهیـم گذاشـت.

وی در بخـش دیگـری از سـخنرانی خود به مسـائل شهرسـتان ورزقان 
اشـاره کرد و گفت: در جلسـات خصوصی و عمومی مسـووالن شهرسـتان 
ورزقـان چیـزی بـه غیـر از کـم کـردن مشـکات و دغدغه هـای مـردم 

منطقـه مطـرح نیسـت و ایـن را وظیفـه خـود می دانیم.
علیـزاده ادامـه داد: سـال گذشـته در معابـر داخل محدوده روسـتاهای 
شهرسـتان ورزقـان حـدود ۸0 هـزار تـن آسـفالت ریزی شـد اسـت که در 
نـوع خـود بی نظیر و بی سـابقه اسـت، امسـال نیـز این رونـد در بخش های 

مختلـف با سـرعت و حجـم بیشـتری انجام خواهد شـد.
نماینـده شهرسـتان ورزقان متذکر شـد: بایـد رعایت اخـاق در جامعه 
را در اولویـت قـرار دهیـم، اگـر روی مسـئله طرح هـای توسـعه و ایجـاد 
واحـد ذوب مـس حساسـیت اسـت بـه واهلل به خاطـر صـاح و توسـعه 
شهرسـتان اسـت و تمـام ایـن درگیری هـا به خاطـر مـردم شهرسـتان و 

منافـع ملی اسـت.
وی بـه تعطیلـی طرح هـای توسـعه در سـال ۹۲ بـا وجـود حـدود ۱0 
درصـد پیشـرفت فیزیکی اشـاره کرد و افـزود: ما 6 سـال فرصت طایی را 
از دسـت دادیـم ولـی بـه لطف خـدا هم اکنـون این پـروژه عظیـم مجددا 

در مـدار اجـرا قرار گرفته اسـت.
علیزاده خاطرنشـان سـاخت: اجرای طرح های توسـعه مس سـونگون از 
اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت، به طوریکه هـم اکنون نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان، اسـتاندار، نماینـدگان اسـتان، وزیر صنعت، مدیرعامل شـرکت 
مـس، جامعـه علمـی و رسـانه ای، تمام مسـووالن و مـردم پیگیـر موضوع 

هسـتند و تاکیـد بـر اجرای سـریع طرح های توسـعه مـس را دارند.
علیـزاده با انتقاد از سـیاه نمایی برخی از افراد گفت: چرا پیشـرفت های 
شهرسـتان را بـه حاشـیه می کشـانید و افـکار مـردم را آلـوده می کنیـد، 
تمـام ایـن کارهـا به خاطـر مـردم منطقـه اسـت و بحـث شـخصی نیسـت 
و بایـد همـه بدانیـم کـه اجـرای طرح هـای توسـعه بـه نفـع شهرسـتان و 

اسـتان و حتی کشـور اسـت. 
وی افـزود: بـه حـول قوه الهـی بخـش بزرگـی از تکنولـوژی طرح هـای 
توسـعه بومی سـازی شـده و توسـط قـرارگاه خاتم االنبیـا)ص( و یـا سـایر 

شـرکت های داخلـی نصـب و راه انـدازی خواهـد شـد.

پشت پرده سیاه نمایی ها 
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مجلــس  در  نجف آبــاد  مــردم  نماینــده 
ــر  ــه وزی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ش
ــرش  ــوان در دفت ــف کارتخ ــد از کش ــت بع نف
فــرار بــه جلــو کــرده اســت، از شــکایت جمعــی 
از نماینــدگان از وی بــه قــوه قضاییــه بــه دلیــل 

ــر داد.  ــش خب ــام وظایف ــدم انج ع
بــه گــزارش فــارس، ابوالفضــل ابوترابــی 
ــاد در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم نجف آب
اســامی گفــت: جمعــی از نماینــدگان بنــا 
دارنــد تــا از بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیــر نفــت 
ــئولیت هایش در  ــام مس ــدم انج ــل ع ــه دلی ب
ــا دالر  ــردن میلیارده ــدد و وارد ک ــوارد متع م
خســارت بــه کشــور بــه قــوه قضاییــه شــکایت 

ــد.  کنن
وی افــزود: همچنیــن ۱0 نفــر از نماینــدگان 
در نامــه ای بــه هیــأت رئیســه درخواســت 
بررســی بــه موضــوع عــدم انجــام مســئولیت ها 
 ۲3۲ مــاده  طبــق  نفــت  وزیــر  توســط 

آیین نامــه داخلــی مجلــس را دارنــد. 
مجلــس  در  نجف آبــاد  مــردم  نماینــده 
امــروزه  داشــت:  اظهــار  اســامی  شــورای 
ــت  ــن اس ــا ای ــت م ــکات مملک ــی از مش یک
کــه مســئوالن بــا عــدم اقــدام بــه موقــع 
باعــث خســارت های بســیار زیــاد بــه مملکــت 
ــائل  ــوزه مس ــه در ح ــده اند ک ــال ش و بیت الم
ــد  ــل می گوین ــرک فع ــن کار ت ــه ای ــی ب حقوق
ــا  ــور م ــرای کش ــیار ب ــأله بس ــن مس ــه ای ک
پرهزینــه شــده اســت کــه در رأس همــه ایــن 
مــوارد کــه بیشــترین خســارت ها را بــه خاطــر 
ــل،  ــرک فع ــز ت ــئولیت و نی ــام مس ــدم انج ع
خســارات زیــادی را بــه کشــور وارد کــرده 

ــت.  ــت اس ــر نف ــه وزی ــژن زنگن ــای بی آق
ابوترابـــی خاطرنشـــان کـــرد: بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــارس جنوب ـــاز ۱۱ پ ـــا ف ـــه ب ـــال در رابط مث
قطعـــات  از  بســـیاری  اینکـــه  علی رغـــم 
ــور  ــل کشـ ــازی و در داخـ ــاز ۱۱ بومی سـ فـ
ــان  ــی در زمـ ــرکت داخلـ ــک شـ ــط یـ توسـ
ــود،  ــده بـ ــد شـ ــم تولیـ ــم و دهـ ــت نهـ دولـ
ـــم  ـــت یازده ـــدن دول ـــا روی کار  آم ـــفانه ب متأس
و دوازدهـــم و وزارت آقـــای زنگنـــه، ایشـــان 
ـــرد،  ـــال ک ـــرکت توت ـــه ش ـــه ب ـــادی ک ـــا اعتم ب
ـــارس  ـــاز ۱۱ پ ـــه ف ـــوط ب ـــات مرب ـــام اطاع تم
ـــرار  ـــال ق ـــرکت توت ـــت ش ـــی را در خدم جنوب
ـــاز در داخـــل  ـــن ف ـــرای ای ـــی کـــه ب داد و قطعات

تولیـــد شـــده بـــود بـــه کار نگرفـــت.
وی افـــزود: وزیـــر نفـــت بـــر اســـاس 
ـــات  ـــدارک و اطاع ـــام م ـــای IPC تم قرارداده
مربـــوط بـــه فـــاز ۱۱ پـــارس جنوبـــی را در 
ـــق  ـــه طب ـــرار داد ک ـــال ق ـــرکت توت ـــار ش اختی
ـــرای  ـــدم اج ـــه ع ـــای زنگن ـــخص آق ـــه ش گفت
پـــروژه ایـــن فـــاز توســـط شـــرکت توتـــال 
تـــا بـــه حـــال 30 میلیـــارد دالر بـــه کشـــور 
مـــا ضـــرر وارد کـــرده چـــرا کـــه پیمانـــکار 
طـــرف قطـــری در پـــارس جنوبـــی شـــرکت 
ـــال  ـــام در ح ـــرعت تم ـــا س ـــت و ب ـــال اس توت

اســـتخراج گاز اســـت. 
مجلــس  در  نجف آبــاد  مــردم  نماینــده 

شــورای اســامی اظهــار داشــت: بــه جــز 
ــی  ــارس جنوب ــاز ۱۱ پ ــه ف ــوط ب ــوع مرب موض
ــن  ــری از ای ــدد دیگ ــوارد متع ــه م ــای زنگن آق
قبیــل دارد و می توانــد موضــوع کرســنت، 
عــدم اجــرای کارت ســوخت، موضــوع بــه 
ــاال  ــای ب ــا حقوق ه ــتگان ب ــری بازنشس کارگی

ــرد.  ــاره ک اش

فرار به جلوی زنگنه بعد از کشف 
کارتخوان در دفترش

ابوترابــی بــا اشــاره بــه موضــوع کشــف 
کارت خوان هــا در دفتــر وزیــر نفــت خاطرنشــان 
کــرد: اگــر کشــف ایــن کارت خوان هــا در 
دفتــر هــر وزیــری در کشــورهای دیگــر انجــام 
ــا  ــی داد ام ــتعفا م ــر اس ــخص وزی ــد، ش می ش
ــای  ــا االن شــاهد هســتیم کــه متأســفانه آق م
زنگنــه فــرار رو بــه جلــو را در دســتور کار خــود 
قــرار داده و بــه جــای اینکــه پاســخگوی مــردم 

ــه دنبــال توجیــه کار خــود اســت.  باشــد ب
زنگنــه  آقــای  گفــت:  پایــان  در  وی 
و  پیگیــر  نماینــدگان  دهــان  می خواهــد 
ایــن  و  ببنــدد  بــا شــکایت  را  فسادســتیز 
جــای تأســف دارد کــه بــه جــای اینکــه آقــای 
زنگنــه از مــردم عذرخواهــی کنــد و بــه جــای 
ــه خاطــر  اینکــه ماننــد بســیاری از کشــورها ب
ــو  ــه جل ــرار ب ــد، ف ــتعفا ده ــوءمدیریتش اس س
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت و 
نماینــدگان پیگیــر را بــه شــکایت تهدیــد 
می کنــد. نبایــد در جمهــوری اســامی چنیــن 
مدیرانــی ســالیان ســال در مســتند وزارت 

ــند  باش

شکایت نمایندگان از زنگنه به قوه قضاییه
 به دلیل عدم انجام وظایف 

نائـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
گفـــت: رونـــد مذاکـــرات ســـازش بـــا رژیـــم 
صهیونیســـتی هیـــچ گاه بـــه نفـــع مـــردم 

فلســـطین نبـــوده اســـت. 
ـــکیان  ـــعود پزش ـــنیم، مس ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــدس  ـــی روز ق ـــی حماس ـــیه راهپیمای در حاش

در تبریـــز در گفت و گـــو بـــا خبرنـــگاران بـــا 
اشـــاره بـــه روز قـــدس اظهـــار داشـــت: روز 
ــاندن  ــرای رسـ ــی بـ ــدس فرصتـ ــی قـ جهانـ
ـــوش  ـــه گ ـــردم فلســـطین ب ـــت م ـــام مظلومی پی
جهانیـــان اســـت و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ــور  ــال حضـ ــه، امسـ ــیار حســـاس منطقـ بسـ

ـــدس  ـــی روز ق ـــردم در راهپیمای ـــری م حداکث
اهمیتـــی دوچنـــدان داشـــت.

وی افـــزود:  حمایـــت معنـــوی از مـــردم 
ــل  ــمن و عامـ ــأس دشـ ــه یـ ــطین مایـ فلسـ
ــت  ــامی اسـ ــت اسـ ــه مقاومـ ــت جبهـ تقویـ
و  تجربـــه دهه هـــای گذشـــته نشـــان داده 
ــم  ــا رژیـ ــازش بـ ــرات سـ ــد مذاکـ ــه رونـ کـ
صهیونیســـتی هیـــچ گاه بـــه نفـــع مـــردم 

ــت. ــوده اسـ ــطین نبـ فلسـ
نائـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــر  ـــعود و دیگ ـــم آل س ـــه رژی ـــان این ک ـــا بی ب
ـــتی  ـــی و صهیونیس ـــی، غرب ـــان عرب ـــم پیمان ه
خـــود در منطقـــه بـــه دنبـــال فریـــب کاری 
در مذاکـــرات ســـازش هســـتند، تصریـــح 
کـــرد: طـــرح ننگیـــن »معاملـــه قـــرن« 
ــه  ــته بـ ــای گذشـ ــر طرح هـ ــون دیگـ همچـ
ــوده و  ــتی بـ ــم جعلـــی صهیونیسـ ــع رژیـ نفـ
ـــود دور  ـــلم خ ـــق مس ـــطین را از ح ـــردم فلس م

. می کنـــد
ـــکو  ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
در مجلـــس شـــورای اســـامی خواســـتار 
وحـــدت و انســـجام اســـامی در مقابـــل 
جنایـــات آمریـــکا و اســـرائیل غاصـــب شـــد 
و ادامـــه داد: مشـــکات جهـــان اســـام بـــا 
وحـــدت کلمـــه و اتحـــاد حـــول محـــور 
ــد. ــد شـ ــرف خواهـ ــی برطـ ــتراکات دینـ اشـ

ـــا  ـــن کـــه مصالحـــه ب ـــان ای ـــا بی پزشـــکیان ب
ـــودکان  ـــان و ک ـــال زن ـــا س ـــه ده ه ـــی ک رژیم
ـــع  ـــن وض ـــا فجیع تری ـــطینی را ب ـــوم فلس مظل
ــتباهی  ــیده،  اشـ ــون کشـ ــاک و خـ ــه خـ بـ
بـــزرگ اســـت، افـــزود: رژیـــم صهیونیســـتی 
بـــرای تحقـــق اهـــداف نامشـــروع خـــود 
از کشـــتار بی رحمانـــه کـــودکان و زنـــان 
نیـــز ابایـــی نداشـــته، حـــال چطـــور شـــعار 
ـــر  ـــطین را س ـــردم فلس ـــوق م ـــه حق ـــه ب توج

. می دهـــد

پزشکیان: 

روند مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی 
هیچ گاه به نفع مردم فلسطین نبوده است 

عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
اعتقـــاد دارد نشســـت اضطـــراری مکـــه خیمـــه شـــب بـــازی 
ـــج و در  ـــاق و هوی ـــت چم ـــرای سیاس ـــی اج ـــا در پ ـــی ه آمریکای

ـــود.  ـــران ب ـــر ای ـــار ب ـــال فش ـــتای اعم راس
ـــا  ـــوی حســـینی، ب ـــت، سیدحســـین نق ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــورهای  ـــراری کش ـــت اضط ـــزاری نشس ـــداف برگ ـــه اه ـــاره ب اش
ـــن  ـــت: ای ـــه، گف ـــارس در مک ـــکاری خلیج ف ـــورای هم ـــو ش عض
جلســـه خیمـــه شـــب بـــازی بـــود کـــه عربســـتان در مکـــه 

ـــرد. ـــت ک مدیری
ـــر  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــن در مجل ـــردم ورامی ـــده م نماین
ـــازی  ـــع نشســـت مذکـــور ب ـــح کـــرد: در واق ـــن اســـاس تصری همی
آمریـــکا و اســـرائیل در آســـتانه روز جهانـــی قـــدس علیـــه جهـــان 
ـــردن  ـــی ک ـــن خنث ـــلمان و همچنی ـــای مس ـــت ه ـــام و مل اس
آثـــار روز قـــدس بـــود زیـــرا شـــاهد حضـــور باشـــکوه مـــردم 

ـــف  ـــورهای مختل ـــتی در کش ـــم صهیونیس ـــات رژی ـــه اقدام علی
ـــم. بودی

ــی  ــا در پـ ــی هـ ــه آمریکایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــن خیمـ ــا ایـ ــان بـ ــج خودشـ ــاق و هویـ ــت چمـ سیاسـ
شـــب بـــازی هـــا پـــازل خودشـــان در بخـــش فشـــار بـــر 
ایـــران کامـــل مـــی کننـــد، ادامـــه داد: بـــر ایـــن اســـاس 
ــی  ــه پایانـ ــد و در بیانیـ ــان نمانـ ــروس پنهـ ــا دم خـ نهایتـ
نشســـت اضطـــراری کشـــورهای عضـــو شـــورای همـــکاری 
ایـــن  هـــدف  شـــد  مشـــخص  مکـــه  در  خلیج فـــارس 
ــی  ــان مباحثـ ــران و بیـ ــه ایـ ــه علیـ ــرح بیانیـ ــت طـ نشسـ
ماننـــد موشـــکی و دفاعـــی بـــود کـــه در واقـــع از جملـــه 
مباحـــث داخلـــی کشـــورمان اســـت و کشـــوری نمـــی 

ــد. ــر کنـ ــا اظهارنظـ ــورد آنهـ ــد در مـ توانـ
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم بـــا تاکیـــد بـــر 

ـــاس در  ـــی اس ـــات ب ـــات و ابهام ـــت اتهام ـــن نشس ـــه در ای اینک
ـــار  ـــد، اظه ـــرح ش ـــورمان مط ـــه کش ـــی علی ـــران هراس ـــی ای پ
کـــرد: یکـــی از موضوعـــات مطـــرح شـــده علیـــه کشـــورمان 
ـــه  ـــم در حالیســـت ک ـــن مه ـــه یمـــن اســـت ای ارســـال موشـــک ب
ـــن  ـــت و کوچکتری ـــان نیس ـــروز پنه ـــای ام ـــز در دنی ـــچ چی هی
ـــه  ـــا در منطق ـــی ه ـــت و آمریکای ـــان اس ـــن عی ـــرددی در یم ت
ـــران  ـــور ای ـــد. چط ـــی را دارن ـــوع حرکت ـــر ن ـــد ه ـــات رص امکان
ـــه  ـــا متوج ـــد و آنه ـــال کن ـــن ارس ـــه یم ـــک ب ـــد موش ـــی توان م

ـــوند. نش
نقـــوی حســـینی افـــزود: اگـــر ایـــن اتفـــاق رخ داده کـــه 
بیانگـــر ناتوانـــی آنهـــا اســـت امـــا اگـــر متوجـــه مـــی شـــوند 
ــو و  ــد نتانیاهـ ــادآور شـ ــد یـ ــد. بایـ ــا کننـ ــنادش را افشـ اسـ
ـــد  ـــش کالب ـــا نمای ـــد ب ـــل متح ـــازمان مل ـــکا در س ـــده آمری نماین
ـــد  ـــان دهن ـــتند نش ـــا نتوانس ـــد ام ـــازی کردن ـــران ب ـــک ای موش

کـــه حرفشـــان بـــر اســـاس واقعیـــت اســـت.
ــی  ــت خارجـ ــی و سیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ عضـ
مجلـــس شـــورای اســـامی خاطرنشـــان کـــرد: بنابرایـــن 
ـــود و  ـــی ب ـــات واه ـــان اتهام ـــرای بی ـــا ب ـــور صرف ـــت مذک نشس
ـــه  ـــده در منطق ـــاالت متح ـــای ای ـــت ه ـــت سیاس ـــت تقوی در جه

برگـــزار شـــد.
ـــا  ـــارس« ب ـــج ف ـــکاری خلی ـــورای هم ـــراری »ش ـــت اضط نشس

ـــد. ـــزار ش ـــه برگ ـــتان در مک ـــت عربس درخواس
ـــان  ـــارس در پای ـــکاری خلیج ف ـــورای هم ـــو ش ـــورهای عض ش
ـــن  ـــلمان ب ـــوت »س ـــه دع ـــه ب ـــه، ک ـــراری در مک ـــت اضط نشس
عبدالعزیـــز« پادشـــاه ســـعودی برگـــزار شـــد، بـــار دیگـــر اتهامـــات 
بی  اســـاس و ثابت نشـــده خـــود علیـــه ایـــران را تکـــرار کـــرده 
ـــام  ـــا نظ ـــه ب ـــرای مقابل ـــدی ب ـــری ج ـــاذ تدابی ـــتار اتخ و خواس

ـــدند. ـــران ش ای
در ایـــن بیـــن ســـید عبـــاس موســـوی، ســـخنگوی وزارت 
ـــرب  ـــران ع ـــت س ـــی نشس ـــه پایان ـــه بیانی ـــش ب ـــه در واکن خارج
ـــو  ـــعودی در س ـــتان س ـــرد عربس ـــف از رویک ـــراز تأس ـــن اب ضم
ــورهای  ــران کشـ ــی اجـــاس سـ ــرایط میزبانـ ــتفاده از شـ اسـ
ـــه  ـــه، بیانی ـــه مکرم ـــامی در مک ـــکاری اس ـــازمان هم ـــو س عض
ـــج  ـــرب و خلی ـــورهای ع ـــی کش ـــران برخ ـــوی س ـــادره از س ص
ـــورمان  ـــه کش ـــی علی ـــی اساس ـــات ب ـــه در آن اتهام ـــارس را ک ف

مطـــرح شـــده اســـت را رد و محکـــوم کـــرد.

نقوی حسینی با اشاره به نشست اضطراری مکه مطرح کرد؛

خیمه شب بازی آمریکایی ها برای افزایش فشار بر ایران

امینی: 
ایران ناخدای

 خوشبختی و سعادت است

ــاق در  ــترود و چاراویم ــردم هش ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی گفــت: اگــر آمریــکا 
بــه گفتــه خــودش کدخداســت ایــران ناخــدای 
ــت  ــی مل کشــتی ســعادت و خوشــبختی تمام

هــای آزاده و مســلمان اســت.
ــی  ــزه امین ــید حم ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
خاطــر  قــدس  روز  مراســم  ســخنرانی  در 
ــا خطــا  ــکا دســت از پ ــر آمری ــرد: اگ نشــان ک
ــربازان  ــگاه س ــه قتل ــارس را ب ــج ف ــد خلی کن

ــل خواهیــم کــرد. آمریکایــی تبدی
وی اظهــار کــرد: رژیــم آل ســعود عربســتان 
نوکــر اســتکبار جهانــی اســت و بــا پــول هــای 
ــدی  ــاب محم ــام ن ــه اس ــه دارد ب ــی ک کثیف
ضربــه مــی زنــد و وهابیــت را ترویــج می دهــد.

وی ادامــه داد: آمریــکا نمــاد شــیطان و 
ــردی  ــت و جوانم ــاع از حیثی ــاد دف ــران نم ای

ــت.  اس
 بخشــدار مرکــزی هشــترود نیــز در حاشــیه 
ــگار  ــه خبرن ــدس ب ــی روز ق ــرات مردم تظاه
ایســنا، گفــت: آمریــکا مدعــی دروغیــن حقــوق 
ــودک  ــم ک ــات رژی ــه از جنای ــت ک ــر اس بش
کــش اســرائیل حمایــت می کنــد و ملــت 
ــی  ــون م ــاک و خ ــه خ ــلمان را ب ــای مس ه

ــد. کش
ــا گذشــت 40  رقیــه زارعــی اضافــه کــرد: ب
ســال از انقــاب اســامی و دشــمنی اســتکبار 
ــه روز  ــور روز ب ــن کش ــامی، ای ــران اس ــا ای ب
پیشــرفته تــر مــی شــود و تــن اســتکبار 
ــه گوشــش را مــی  ــه ب ــی و نوکــران حلق جهان

ــد. لرزان
رئیــس شــورای اســامی شــهر هشــترود نیز 
در ایــن مراســم خاطرنشــان کــرد: آمریــکا بایــد 
ــطین  ــراق و فلس ــن، ع ــران، یم ــه ای ــد ک بدان
نیســت کــه هــر کســی چشــم طمــع بــه ایــن 

کشــور داشــته باشــد.
ــت و  ــد: مل ــادآور ش ــی ی ــل غم ــف ای یوس
نظــام ایــران حامــی بــزرگ، تمامــی مظلومیــن 
جهــان اســت و بــا اتــکا بــه خــدا در برابــر زور 
ــه  ــا را ب ــی آنه ــتاد و بین ــد ایس ــان خواه گوی

ــد. ــد مالی خــاک خواه
و  غیــرت  اقیانــوس  ایــران  گفــت:  وی 
ــت  ــال اس ــش از 40 س ــت و بی ــی اس جاودانگ
کــه تحریــم و تهدیدهــای دشــمنان را بــه 

فرصــت تبدیــل کــرده اســت.

وزیر صنعت: 
رژیم  صهیونیستی جرات برگزاری 

همه پرسی ندارد  

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: 
برگـــزاری  جـــرات  صهیونیســـتی  رژیـــم 
همه پرســـی را نـــدارد؛ در صـــورت انجـــام 
ــر  ــه نظـ ــد کـ ــد دیـ ــی خواهنـ ــه پرسـ همـ
ـــه  ـــت ک ـــزی اس ـــر از آنچی ـــطین غی ـــت فلس مل
ـــرب  ـــکام ع ـــی ح ـــکا و برخ ـــر آمری ـــور نظ منظ

اســـت. 
ــی در  ــنیم، رضارحمانـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــدس  ــی روز قـ ــی حماسـ ــیه راهپیمایـ حاشـ
در تبریـــز در گفت و گـــو بـــا خبرنـــگاران بـــا 
اشـــاره بـــه اقتـــدار ایـــران اســـامی اظهـــار 
ــور  ــت حضـ ــم اسـ ــه مهـ ــه کـ ــت: آنچـ داشـ
قـــدس  روز  پیمایـــی  راه  در  پرشـــورمردم 
ـــای  ـــال ه ـــا س ـــه ب ـــال در مقایس ـــت. امس اس
گذشـــته  حضـــور مـــردم گســـترده بـــوده و 
ـــرد. ـــد ک ـــا خواه ـــده ای ایف ـــن کنن ـــش تعیی نق

وی افـــزود: راهپیمایـــی روز قـــدس در 
سراســـر جهـــان، خـــط بطانـــی بـــر تمـــام 
معاماتـــی اســـت کـــه صهیونیســـت هـــا بـــا 
ــی  ــورهای عربـ ــن کشـ ــران خائـ ــی سـ برخـ
انجـــام داده انـــد. حضـــور ملـــت هـــا در 
ـــده ای  ـــه آین ـــت ک ـــف اس ـــای مختل ـــه ه صحن

کشـــورها راتعییـــن می کنـــد.
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بیـــان 
ـــزاری  ـــرات برگ ـــتی ج ـــم صهیونیس ـــرد: رژی ک
همه پرســـی را نـــدارد چـــرا کـــه در صـــورت 
ــه  ــد کـ ــد دیـ ــه پرســـی خواهنـ ــام همـ انجـ
ــزی  ــر از آن چیـ ــر ملـــت فلســـطین غیـ نظـ
اســـت کـــه منظـــور نظـــر آمریـــکا و برخـــی 
ـــن  ـــق ننگی ـــن تواف ـــذا ای ـــرب اســـت ل ـــکام ع ح
ـــا  ـــر ب ـــی، مغای ـــع عرب ـــورهای مرتج ـــی کش برخ

خواســـت ملـــت هـــای منطقـــه اســـت.
ــگاه امـــت  ــان گفـــت: نـ رحمانـــی در پایـ
ـــی  ـــگاه آرمان ـــطین ن ـــئله فلس ـــه مس ـــام ب اس
ـــار  ـــر ب ـــت آزاده ای زی ـــچ مل ـــا هی اســـت و قطع

ـــت. ـــد رف ـــت نخواه ـــم و جنای ظل

 معاون پارلمانی دولت دهم: 
معامله قرن توطئه آمریکایی 

صهیونیستی برای نجات اسرائیل است 

ــت  ــور در دول ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
دهــم گفــت: معاملــه قــرن یــک توطئــه 
آمریکایــی صهیونیســتی اســت، کــه بــرای 
ــن  ــت ای ــده اس ــی ش ــرائیل طراح ــات اس نج
ــورد.  ــد خ ــت خواه ــز شکس ــرن نی ــه ق توطئ
حجت االســام  تســنیم،  گــزارش  بــه 
حاشــیه  در  میرتاج الدینــی  ســیدمحمدرضا 
گفت وگوبــا  در  قــدس  روز  راهپیمایــی 
ــک  ــدس ی ــت: روز ق ــار داش ــگاران اظه خبرن
ــام  ــی از ســوی  ام ــذاری تاریخــی و حیات نامگ
خمینــی اســت کــه هدفگــذاری راهبــردی 

می دهــد. نشــان  را  اســامی  انقــاب 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه روز قـــدس 
ــه  ــی دارد چراکـ ــه قرآنـ ــا و ریشـ ــم مبنـ هـ
پیامبـــر )ص(  مســـجداالقصی معـــراج گاه 
ـــده آزادی  ـــرآن وع ـــد در ق ـــت: خداون اســـت گف
ـــان فســـادگر  مســـجد االقصـــی از دســـت یهودی
را داده اســـت و 40 ســـال راهپیمایـــی روز 
ـــن  ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ای ب ـــدس مقدم ق

هـــدف قرآنـــی اســـت.
ســابق  رئیس جمهــور  پارلمانــی  معــاون 
ــدس  ــه روز ق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــورمان ب کش
مبنــای قانونــی هــم دارد براســاس قانــون 
اساســی یکــی از اهــداف انقــاب اســامی 
ــان و  ــان مســلمانان جه ــاد وحــدت در می ایج
ــزود:  ــت واحــده اســامی اســت اف تشــکیل ام
ــم  ــل یازده ــی و اص ــون  اساس ــه قان در مقدم
بــه ایــن هــدف تصریــح و تاکیــد شــده اســت. 
حمایــت از فلســطین و آزادی قــدس در ایجــاد 
ــذار اســت. ــر گ وحــدت مســلمین بســیار تاثی

وی در ادامــه ســخنانش گفــت: معاملــه 
ــتی  ــی صهیونیس ــه آمریکای ــک توطئ ــرن ی ق
ــی  ــرائیل طراح ــات اس ــرای نج ــه ب ــت، ک اس
ــز شکســت  ــرن نی ــه ق ــن توطئ شــده اســت ای

ــورد. ــد خ خواه
تاج الدینـــی  میـــر  االســـام  حجـــت 
ــد  ــدس آزاد خواهـ ــاخت: قـ ــان سـ خاطرنشـ
شـــد همانطـــور کـــه امـــام خمینـــی گفتـــه 
اســـت و امـــام خامنـــه ای بارهـــا بـــدان 
مـــژده داده اســـت شـــکل گیـــری گروه هـــای 
مقاومـــت در جبهه هـــای مختلـــف مقاومـــت 
از جملـــه پیدایـــش لشـــکرهای فاطمیـــون و 
ــان  زینبیـــون و حیدریـــون و حـــزب اهلل لبنـ

ــت. ــد بخـــش آزادی قـــدس اسـ  نویـ

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور:
دستور ویژه وزیر کشور برای 

آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منطقــه ای وزارت کشــور از دســتور ویــژه وزیــر 
کشــور بــرای آزاد ســازی حریــم ســاحلی 

ــر داد.  ــای خــزر خب دری
ــت«  ــن پرس ــک دی ــا، »باب ــزارش ایرن ــه گ ب
از دســتور ویــژه »عبدالرضــا رحمانــی فضلــی« 
وزی، کشــور، بــرای آزاد ســازی حریــم ســاحلی 
دریــای خــزر در اســتان های گلســتان، گیــان 

و مازنــدران خبــر داد.
معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و 
ــن  ــور در ایـ ــه ای وزارت کشـ ــعه منطقـ توسـ
ــارم  ــفر چهـ ــال سـ ــزود: بدنبـ ــوص افـ خصـ
خـــرداد مـــاه جـــاری بـــه اســـتان گیـــان و 
ـــن و  ـــرای قوانی ـــد اج ـــی از رون ـــم گزارش تقدی
مقـــررات مرتبـــط بـــا ایـــن موضـــوع و مشـــکات 
و موانـــع موجـــود در ایـــن خصـــوص، »رحمانـــی 
ـــر اهمیـــت و ضـــرورت موضـــوع آزاد  فضلـــی«، ب
ــازی اراضـــی ســـاحلی دریـــای خبـــر در  سـ
ـــد  ـــاری تاکی ـــررات ج ـــن و مق ـــوب قوانی چارچ

ـــرد. ک
داد: وزیــر کشــور  ادامــه  دیــن پرســت 
ــه معــاون عمــران و توســعه امــور  همچنیــن ب
ــت  ــور مأموری ــتایی وزارت کش ــهری و روس ش
داد، تــا بــا اتخــاذ تمهیــدات الزم، زمینــه 
ــوع را  ــن موض ــتمر ای ــدی و مس ــری ج پیگی
ــاحلی  ــتان س ــه اس ــتانداران س ــق اس از طری

ــد. ــم کن ــزر فراه ــای خ دری
وی اظهـــار داشـــت: در اباغیـــه وزیـــر 
کشـــور بـــه ســـه مرحلـــه مهـــم »شناســـایی 
ـــه  ـــر ب ـــمول«، »دادن تذک ـــی مش ـــل اراض کام
ـــب  ـــدی مناس ـــی و زمانبن ـــن غیرقانون متصرفی
ــه  ــی بـ ــن غیرقانونـ ــدام متصرفیـ ــرای اقـ بـ
ـــی  ـــدام قانون ـــاً »اق ـــی« و نهایت ـــازی اراض آزادس
بـــا هماهنگـــی و همـــکاری دســـتگاه های 
ذیربـــط و باالخـــص قضائـــی«، اشـــاره و 

تصریـــح شـــده اســـت.
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ــعه  ــم توس ــه شش ــد برنام ــود تاکی ــا وج ب
ــت در  ــری دول ــدی گ ــش تص ــر کاه ــی ب مبن
امــور غیرحاکمیتــی و عمومــی کــردن اقتصــاد 
و وعــده وزارت راه بــرای مشــارکت بخــش 
هنــوز  آزادراه هــا،  نگهــداری  در  خصوصــی 
ــه بخــش  ــی ب ــای دولت ــک از آزادراه ه ــچ ی هی

ــت.  ــده اس ــذار نش ــی واگ خصوص
و  راه  وزارت  برنامــه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شهرســازی بــرای واگــذاری آزادراه هــای دولتی 
بــه بخــش خصوصــی بــا هــدف ارتقــای ســطح 
ــی از  ــی آزادراه هــای دولت ــی و ایمن کیفــی، فن
چهــار ســال پیــش مطــرح شــد تــا جایــی کــه 
»عبــاس آخونــدی« وزیــر راه وشهرســازی وقت 
ــاده  ــل ج ــل ونق ــره وری بیشــتر از حم ــز به نی
ــرویس  ــطح س ــای س ــه ارتق ــروط ب ای را مش
ــران  ــر داد: آزادراه ته ــت و خب ــا دانس آزادراهه
قــم، تهــران ســاوه، کــرج قزویــن و تمــام 
ــای  ــت ارتق ــد در جه ــی بای ــای دولت آزادراه ه
ســطح ســرویس و در جهــت بهبــود نحــوه 
ایمنــی  عائــم،  سیســتم  خدمات رســانی، 
ــا  ــه پروژه هــای تجــاری تبدیــل شــود ت و… ب
ــد. بخــش خصوصــی در آن ســرمایه گذاری کن

برنامه ششـم توسـعه نیـز به کمـک این هدف 
آمد و تاکید داشـت که در راسـتای عمومی کردن 
اقتصـاد ومشـارکت بیشـتر مـردم در پروژه هـای 
کاهـش  راسـتای  در  همچنیـن  و  اقتصـادی 
تصدیگـری دولـت در امورغیرحاکمیتـی واگذاری 

آزادراه هـا بـه بخـش خصوصـی انجـام پذیرد.
بــه اعتقــاد کارشناســان رســیدن بــه توســعه 
ــره  ــه به ــل توج ــش قاب ــدون افزای ــادی ب اقتص
وری ممکــن نیســت و کمبــود منابــع اعتبــاری 
ــا  ــات آزادراه ه ــرویس خدم ــطح س ــت، س دول

ــا  ــه ب ــت ک ــت و الزم اس ــه اس ــانه گرفت را نش
ــش  ــه افزای ــی برنام ــش خصوص ــارکت بخ مش
ــران و  ــرای کارب ــاده ای ب ــات ج ــطح خدم س
اســتفاده کننــدگان از آزادراه هــا اجرایی شــود.

بــا وجــود اینکــه از زمــان اعــام خبــر 
بــه بخــش  واگــذاری آزادراه تهــران- قــم 
ــا  ــذرد ام ــی گ ــال م ــدود یکس ــی ح خصوص
عمــًا ایــن واگــذاری هنــوز انجــام نشــده اســت 
ــون از  ــی اکن ــای دولت ــدام از آزادراه ه و هیچک

ــود. ــی ش ــی اداره نم ــش خصوص ــوی بخ س

برنامه واگذاری آزادراهها به قوت خود 
باقی است

در همیــن راســتا معــاون برنامــه ریــزی 

ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری وحم ــازمان راه س
ــگار  ــا خبرن در گفــت وگــوی روز چهارشــنبه ب
ایرنــا بــا اعــام اینکــه موضــوع واگــذاری 
آزادراه هــا از وظایــف ســازمان راهــداری اســت، 
ــوت  ــه ق ــا ب ــذاری آزادراه ه ــه واگ ــت: برنام گف
خــود باقــی اســت و قــرار نیســت ایــن برنامــه 

ــود. ــف ش متوق
نگهــداری  ادامــه  بــرای  مقبلــی گفــت: 
بــرداری  بهــره  درحــال  کــه  آزادراههایــی 
هســتند یــا ســهم مشــارکت ســرمایه گــذار در 
آنهــا بــه اتمــام رســیده و یــا مســتهلک شــده از 
ــر  بخــش خصوصــی اســتفاده مــی کنیــم و ام
ــه  ــا را ب ــن آزادراه ه ــداری ای ــازی و نگه بهس
ــن  ــر همی ــپاریم. ب ــی س ــی م ــش خصوص بخ

ــه  ــاوه ب ــران- س ــی ته ــیر آزادراه ــاس مس اس
ســمت اســتان مرکــزی درحــال حاضــر در 
ــات  ــه مطالع ــه در مرحل ــت ک ــتور کار اس دس
مشــاور قــرار دارد و قصــد مــا ایــن اســت کــه 
ــه  ــده ب ــن آزادراه را در آین ــرداری از ای ــره ب به

ــپاریم. ــی بس ــش خصوص بخ
وی در خصـــوص چرایـــی کنـــد پیـــش 
رفتـــن برنامـــه واگـــذاری آزادراه هـــا بـــه 
ـــاعت  ـــن س ـــا ای ـــت: ت ـــی، گف ـــش خصوص بخ
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب ـــچ آزادراه ـــًا هی عم
واگـــذار نشـــده اســـت، بـــا ایـــن حـــال 
ــور  ــا حضـ ــته بـ ــه در گذشـ ــی کـ آزادراه هایـ
ـــوز  بخـــش خصوصـــی ســـاخته شـــده اســـت هن
ـــش اداره  ـــن بخ ـــط ای ـــده و توس ـــتهلک نش مس
مـــی شـــود؛ امـــا آزادراه هایـــی کـــه دولـــت 
ـــتهاک  ـــان دوران اس ـــه پای ـــت و ب ـــاخته اس س
آنهـــا رســـیدیم دو ســـال اســـت در دســـتور 
ـــی  ـــات نهای ـــد و مطالع ـــرار دارن ـــذاری ق کار واگ
برخـــی از آنهـــا هـــم تمـــام شـــده اســـت و 
قـــرار اســـت کـــه کلیـــه امـــور مربـــوط بـــه 
ـــل  ـــازی کام ـــرداری و بهس ـــره ب ـــداری، به نگه

آنهـــا بـــه بخـــش خصوصـــی برســـد.
ــداری  ــازمان راه ــزی س ــه ری ــاون برنام مع
ــی  ــش بین ــت: پی ــل جــاده ای گف وحمــل ونق
ــران – ــاری دو آزادراه ته ــال ج ــم در س می کن

قــم و تهــران- ســاوه کــه در فــاز نهایــی انجــام 
مطالعــات هســتند بــه طــور کامــل بــه شــرکت 

ســرمایه گــذاری خصوصــی واگــذار شــود.
هــم اکنــون ۲ هــزار و 400 کیلومتــر آزادراه 
ــزار  ــک ه ــت و ی ــرداری اس ــره ب ــت به در دس
کیلومتــر در حــال ســاخت اســت کــه بــه مــرور 
زمــان وارد مرحلــه بهــره بــرداری مــی شــوند.

واگذاری آزادراه های دولتی از برنامه ششم توسعه جا ماند

ــهرداری ها  ــت: ش ــور گف ــر کش ــاون وزی مع
نهادهــای  عنــوان  بــه  دهیاری هــا  و 
ــر  ــد نظی ــی نبای ــر دولت ــی غی ــتقل عموم مس
ســازمانی  را  خــود  دولتــی  دســتگاه های 
دولتــی بداننــد بــا ایــن تفکــر توســعه شــهرها و 

نمی افتــد. اتفــاق  روســتاها 
ــژاد،  ــی ن ــدی جمال ــر، مه ــزارش مه ــه گ ب
ــتایی در  ــهری و روس ــت ش ــت مدیری در نشس
ــه ضــرورت  ــاره ب ــا اش ــتان ایرانشــهر، ب شهرس
ــتان و  ــتان سیس ــعه اس ــن توس ــرعت گرفت س
ــه  ــن ســوال را مطــرح نمــود ک بلوچســتان، ای
ــت در  ــف دول ــای مختل ــا وجــود کمک ه ــا ب آی
ســال هــای اخیــر از جملــه پرداخــت اعتبــارات 
و ماشــین آالت و قیــر و…، توســعه الزم در 

ــه اســت. شــهرها صــورت گرفت
و  کشــور  وزارت  کمک هــای  افــزود:  وی 
ــور  ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
ــام  ــال انج ــا امس ــهرداری ها و دهیاری ه ــه ش ب
می شــود ولــی ایجــاد تحــول و جهــش در 
شــهرها و روســتاهای اســتان یــک نــگاه جدیــد 
ــای آن دور  ــی از محوره ــه یک ــد ک را می طلب
شــدن از تفکــر اداره شــهر و روســتا بــا اتــکای 

ــت. ــی اس ــای دولت ــه کمک ه ــرف ب ص
توجــه  بــر  ادامــه  در  نــژاد  جمالــی 
بــه  شــوراها  و  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها 
تاکیــد  مقاومتــی  اقتصــاد  مختلــف  ابعــاد 
ــهرها  ــوب ش ــرای اداره مطل ــت: ب ــود و گف نم
و روســتاها و تأمیــن درآمــد بــرای اجــرای 
ــاره ای  ــا چ ــاخت ه ــت زیرس ــا و تقوی پروژه ه

ــهر و  ــه اداره ش ــرد ب ــگاه و رویک ــر ن ــز تغیی ج
روســتا نداریــم.

ــا همــکاری  ــا بیــان اینکــه ب وی در ادامــه ب
و همفکــری و مشــارکت مــردم و نگاه هــای 
ــوان  ــتاها می ت ــهرها و روس ــه اداره ش ــد ب جدی
ــت  ــا وضعی ــاوت ب ــتاها را متف ــهرها و روس ش
فعلــی اداره و از آنهــا درآمدپایــدار و ثــروت 
تولیــد نمــود، گفــت: یکــی از راهکارهــای 
ــن  ــت و ای ــذار اس ــرمایه گ ــذب س ــی ج اصل
بحــث نیازمنــد تقویــت زیرســاختهای ســرمایه 
گــذاری و امنیــت ســرمایه گــذار اســت و جلــوه 
ایــن موضوعــات بایــد از بیــرون اســتان نمــود 
ــت  ــتان و دس ــؤوالن اس ــد و مس ــته باش داش
ــتایی الزم  ــت شــهری و روس ــدرکاران مدیری ان
اســت معرفــی و اطــاع رســانی مؤثــری از 
ــد. ــای آن انجــام دهن ــه خــود و مزیت ه منطق

تعریــف  ضــرورت  بــر  همچنیــن  وی 
بســته های ســرمایه گــذاری بــرای حضــور 
ــذاران و  ــرمایه گ ــی و س ــش خصوص ــر بخ مؤث

اطــاع رســانی آنهــا تاکیــد نمــود.
ــاره  ــا اش ــور ب ــر کش ــی وزی ــاون عمران مع
بــه وجــود ظرفیت هــا، قدمــت و پیشــینه 
ــتان  ــردم اس ــل م ــهروندی اصی ــگ ش و فرهن
ســیتان و بلوچســتان و میــراث فرهنگــی و 
معنــوی و آداب و رســوم و فرهنــگ و اصالــت و 
ــوارد  ــن م ــتان، ای ــتان های اســطوره ای اس داس
را ظرفیــت بزرگــی بــرای جــذب ســرمایه گــذار 

ــر نمــود. ذک
وی در ادامــه گفــت: در قانــون بودجــه ســال 

ــهرداری ها  ــه ش ــوط ب ــکام مرب ــی اح ۹۸ برخ
و دهیاری هــا نظیــر تبصــره )۲( مــاده )3۹( 
احیــا و مرحلــه اول اعتبــارات آن واریــز شــد و 
میــزان قیــر رایــگان نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایــش یافــت و اعتبــاری هــم بــرای مدیریــت 

پســماندها درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــر برنامــه ریــزی  ــژاد، همچنیــن ب ــی ن جمال
ــرای بهــره گیــری از انتشــار اوراق مشــارکت  ب
ــارکت  ــا مش ــروژه ب ــک پ ــرای ی ــق اج از طری
چندیــن شــهرداری تاکیــد نمــود و گفــت: 
ــور  ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
و  شــهرداری ها  درآمــدزا  طرح هــای  بــه 

اعطــا می نمایــد. تســهیات  دهیاری هــا 
ــکات  ــع مش ــر رف ــرد: پیگی ــه ک وی اضاف
زمینــه  در  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها 
منابــع انســانی از طریــق تهیــه لوایــح و آئیــن 
ــا  ــه آنه ــن حــوزه و ارائ ــای تخصصــی ای نامه ه

ــتیم. ــت هس ــس و دول ــه مجل ب

و  شــهرداری ها  ســازمان  رئیــس 
دهیاری هــای کشــور همچنیــن بــا اشــاره 
بــه همکاری هــای ایــن ســازمان و شــرکت 
بازآفرینــی شــهری گفــت: شــهرهای دارای 
فرســوده  بافتهــای  و  تاریخــی  بافت هــای 
می تواننــد از اعتبــارات ایــن موضــوع اســتفاده 
ــه  ــا تهی ــهرداران ب ــرورت دارد ش ــد و ض نماین
ــد  ــردی بتوانن ــق و کارب ــای دقی ــه طرح ه و ارائ

اعتبــار الزم را جــذب کننــد.
خصــوص  در  همچنیــن  نــژاد  جمالــی 
ــه  ــت: ب ــیل گف ــی از س ــارات ناش ــران خس جب
ــرارگاه  ــران و ق ــت وزی ــات هیئ ــب مصوب موج
ــه  ــیل زده ب ــق س ــازی مناط ــازی و نوس بازس
ــا  ــا، پل ه واحدهــای مســکونی و تجــاری، راه ه
بــرای  اعتباراتــی  کشــاورزی  زمین هــای  و 
بازســازی و نوســازی و جبــران خســارت ها 
ــای  ــای واحده ــود و پرونده ه ــت می ش پرداخ
مســکونی در حــال معرفــی بــه بانــک هاســت.

معاون وزیر کشور؛

شهرداری ها
 نباید دولتی اداره شوند

جزئیات پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت ساخت مسکن در بافت فرسوده 

مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن شــکل 
پرداخــت تســهیات ارزان قیمــت ســاخت 
مســکن در بافــت فرســوده بــه ســازنده ها 
ــه از  ــازنده هایی ک ــت: س ــرد و گف ــام ک را اع
طــرف شــرکت بازآفرینــی شــهری معرفــی 
ــاخت  ــت تســهیات س ــوند، مشــمول دریاف ش

ــتند.  ــد هس ــود ۹ درص ــرخ س ــا ن ــکن ب مس
حســن  محمــد  فــارس،  گــزارش  بــه 
و  وضعیــت  آخریــن  مــورد  در  علمــداری 
شــرایط پرداخــت تســهیات ســاخت مســکن 
در بافــت هــای فرســوده بــه ســازنده ها گفــت: 
ــوده  ــای فرس ــکن در بافت ه ــازنده های مس س
ــازنده  ــایر س ــد س ــد مانن ــز می توانن شــهری نی
ــاخت از  ــت تســهیات س ــه دریاف ــدام ب ــا اق ه
ــی از  ــچ محدودیت ــد و هی ــکن کنن ــک مس بان

ــد. ــاخت ندارن ــهیات س ــت تس ــت دریاف باب
وی افــزود: بــه ایــن معنــا کــه ســازنده های 
ــایر  ــد س ــد مانن ــز می توانن ــوده نی ــت فرس باف
ــرای  ــود ب ــیرهای موج ــه مس ــازنده ها از هم س
دریافــت تســهیات ســاخت مســکن اســتفاده 
کننــد و عــاوه بــر آن یــک مســیر دیگــر 
ــت  ــهیات ارزان قیم ــت تس ــرای دریاف ــز ب نی
هــدف  محدوده هــای  در  مســکن  ســاخت 
ــه  ــهری ب ــوده ش ــای فرس ــت ه ــازی و باف نوس
ــرای  ــون ب ــاس قان ــی و براس ــورت اختصاص ص
محدوده هــا  ایــن  در  مســکن  ســازنده های 

ــت. ــده اس ــف ش تعری
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون نــرخ ســود 
تســهیات ســاخت مســکن بــرای ســازنده 
ــر  ــی غی ــکونی در مناطق ــای مس ــای واحده ه
ــوده ۱۸ درصــد  ــای فرس ــت ه از محــدوده باف
اســت، شــرط دریافــت تســهیات ارزان قیمــت 
ــکن در  ــای مس ــازنده ه ــرای س ــدی ب ۹ درص

ــرح داد. ــوده را ش ــای فرس ــت ه باف
ــح داد: همــه  ــاره توضی ــن ب علمــداری در ای
ســازنده هایی کــه از طــرف شــرکت بازآفرینــی 
ــازی  ــهیات نوس ــت تس ــرای دریاف ــهری ب ش
فرســوده  بافت هــای  در  و ســاخت مســکن 
ــمول  ــوند، مش ــی ش ــکن معرف ــک مس ــه بان ب
ــرخ  ــا ن ــت تســهیات ســاخت مســکن ب دریاف
ســود ۹ درصــد هســتند و بانــک مســکن ایــن 
تســهیات را بــه آن هــا پرداخــت مــی کنــد و 
مشــکلی از بابــت عــدم پرداخــت تســهیات بــه 

ــدارد. ــا وجــود ن آن ه
وی افـــزود: در ســـال هـــای قبـــل عـــدم 
ــرای  ــت بـ ــوی دولـ ــه از سـ ــاص یارانـ اختصـ
پرداخـــت یارانـــه ســـود تســـهیات ســـاخت 
مانـــع  فرســـوده  بافت هـــای  در  مســـکن 
ــهیات  ــه تسـ ــا بـ ــازنده هـ ــی سـ از دسترسـ
ارزان قیمـــت بـــود، امـــا هـــم اکنـــون و 
ــرای  ــرای اجـ ــت بـ ــه دولـ ــاس مصوبـ براسـ
ـــرخ  ـــد از ن ـــهری 50 درص ـــی ش ـــرح بازآفرین ط
ـــادل ۹  ـــکن مع ـــاخت مس ـــهیات س ـــود تس س
ـــل  ـــدی از مح ـــود ۱۸ درص ـــرخ س ـــد از ن درص
ـــه  ـــود ب ـــه س ـــب یاران ـــده در قال ـــوه اداره ش وج
ــاص  ــرایط اختصـ ــد شـ ــای واجـ ــازنده هـ سـ
می یابـــد و بانـــک مســـکن مـــی توانـــد 
ـــت  ـــهیات ارزان قیم ـــت تس ـــه پرداخ ـــدام ب اق
ـــی از  ـــرط معرف ـــه ش ـــا ب ـــازنده ه ـــن س ـــه ای ب
ســـوی شـــرکت بازآفرینـــی شـــهری کنـــد.

ــه دلیــل عــدم  ــا بیــان اینکــه ب علمــداری ب
ــا  ــازی ت ــهیات نوس ــود تس ــه س ــن یاران تامی
در  نوســازی  تســهیات  از ســال ۹7  قبــل 
بافت هــای فرســوده عمــا بــا همــان نــرخ 
ــا  ــت: ب ــده اســت، گف ۱۸ درصــد پرداخــت ش
ــال  ــه دنب ــد و ب ــه جدی ــم نام ــرایط و تفاه ش
ارزان  تســهیات  پرداخــت  منابــع  تامیــن 
قیمــت، تســهیات نوســازی مســکن پرداخــت 
شــده بعــد از ســال ۹7 مشــمول دریافــت 
یارانــه ســود مــی شــوند و نــرخ ســود آن هــا ۹ 

ــود. ــد ب ــدی خواه درص
وی افــزود: آمارهــا نشــان می دهــد تــا قبــل 
از ســال ۹7 در راســتای اجــرای مصوبــه هیــأت 
دولــت در زمینــه پرداخت تســهیات نوســازی، 
ــن  ــزار واحــد مســکونی از ای ــازندگان 5۱ ه س
ــهیات  ــن تس ــد؛ ای ــتفاده کردن ــهیات اس تس
براســاس مصوبــه دولــت در شــهر تهــران 
ــا و  ــتان ه ــز اس ــان، در مراک ــون توم 50 میلی
ــزار  ــش از ۲00 ه ــت بی ــا جمعی ــهرهای ب ش
ــهرها  ــایر ش ــان و در س ــون توم ــر 40 میلی نف

ــوده اســت. ــان ب ــون توم 30 میلی
ــهیات  ــه تس ــر گون ــت ه ــداری پرداخ علم
ارزان قیمــت در ایــن حــوزه را منــوط بــه 
و  دولــت  ســوی  از  ســود  یارانــه  تامیــن 
ــی  ــط یعن ــع ذی رب ــی مراج ــن معرف همچنی
ــی  ــرکت بازآفرین ــازی و ش وزارت راه و شهرس

ــرد. ــوان ک ــهری عن ش
وی تاکیـــد کـــرد: در راســـتای اجـــرای 
طـــرح بازآفرینـــی شـــهری نیـــز بانـــک 
مســـکن آمادگـــی دارد تـــا مطابـــق بـــا 
ــا  ــم نامه هـ ــتورالعمل ها و تفاهـ ــط، دسـ ضوابـ
ــان  ــه متقاضیـ ــر را بـ ــورد نظـ ــهیات مـ تسـ
ــن  ــد و در ایـ ــت کنـ ــرایط پرداخـ ــد شـ واجـ

زمینـــه بـــا دولـــت همـــکاری می کنـــد.

توسط معاونت خدمات شهری شهرداری 
منطقه ۲ تبریز صورت گرفت؛

تداوم لکه گیری آسفالت و ترمیم 
چاله های معابر اصلی با دستگاه فالسک 

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه 
۲ تبریــز از تــداوم لکــه گیــری آســفالت و 
ــا دســتگاه  ــر اصلــی ب ــه هــای معاب ترمیــم چال
فاســک آســفالت و بــه صــورت علمــی در ایــن 

ــر داد.  ــه خب منطق
بــه گــزارش شــهریار، علیرضــا ســیدان 
اســکویی در ایــن خصــوص گفــت: اجــرای 
ــا روش  ــر ب ــی معاب ــری اساس ــه گی ــرح لک ط
از  اصلــی  معابــر  در  زیرســازی  و  کاترزنــی 
نخســتین روزهــای اردیبهشــت مــاه آغــاز 
شــده و همچنــان در محــات و معابــر مختلــف 

ســطح منطقــه تــداوم دارد.
وی هــدف از ایــن امــر را تأمیــن رفــاه حــال 
ــرد و  ــوان ک ــهروندان عن ــت ش ــردم و رضای م
ــام  ــتفاده از تم ــا اس ــزی ب ــفالت ری ــت: آس گف
امکانــات شــامل کاتــر زنــی، غلطــک موتــوری 

و فاســک آســفالت انجــام مــی شــود.
ســیدان اســکویی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن 
ــن  ــفالت 550 ت ــت آس ــروع نهض ــدت از ش م
ــه ۲  ــت در منطق ــن معاون ــط ای ــفالت توس آس
ــی  ــل های ــزود: در مح ــت، اف ــده اس ــع ش توزی
کــه آســفالت پلــه پلــه شــده اســت از دســتگاه 
حرارتــی آســفالت جهــت ترمیــم اســتفاده مــی 

شــود.
وی در خصــوص دســتگاه فاســک آســفالت 
ــه  ــن منطق ــا در ای ــری ه ــت: لکــه گی ــز گف نی
ــود  ــی ش ــام م ــک انج ــتگاه فاس ــط دس توس
کــه ظرفیــت آن ۹ تــن اســت. در ایــن فراینــد 
ــرش  ــر ب ــورد نظ ــر محــل م ــدا توســط کات ابت
داده شــده و ســپس توســط دژبــر هیدرولیکــی 
ــده  ــرش داده ش ــفالت محــل ب ــای آس ــه ه تک
ــا  و برداشــته مــی شــود و محــل مــورد نظــر ب
دســتگاه اشــعه افکــن خشــک و ســپس توســط 
ــط  ــده و توس ــزکاری ش ــده تمی ــتگاه دمن دس
گازوئیــل  پــاش محــل  گازوئیــل  دســتگاه 
پاشــی شــده و آســفالت ریــزی انجــام و توســط 

غلتــک صــاف مــی شــود.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

را  اســارت  و  بردگــی  ایــن  راســتی   *
ــرا  ــت؟! چ ــرده اس ــراع ک ــی اخت ــه کس چ
ــی  ــانها آزاد زندگ ــۀ انس ــد هم ــی خواهن نم
ــد دســت از دل و  ــد؟ چــرا نمــی خواهن کنن
ــد؟ چــرا  نمــی خواهنــد  جــان مــردم بردارن
بــه مقــام بشــریّت بــی حرمتــی نکننــد؟ چــرا 
نمــی خواهنــد آرزوهــا و احساســات خایــق 
بیگنــاه را بازیچــه قــرار ندهنــد؟ ایــن زندانهــا 
چــه مــی گوینــد؟ ایــن زنجیرهــای بردگــی 
ــارت  ــای اس ــن دامه ــلند، ای ــی گس ــرا نم چ
بــرای چــه ویــران نمــی شــوند؟ تــا کــی بــه 
عالــم بشــریت توهیــن خواهــد شــد؟ ایــکاش 

ــد!! ــانها آزاد بودن ــۀ انس هم
کتاب بهشت سخن، 169

* اي مریــم شــاخ درخــت را حرکــت ده ما 
از آن بــراي تــو رطب تــازه فروریزیــم پس )از 
ایــن رطــب( تنــاول کــن )و از ایــن چشــمه( 
آب بیاشــام و چشــم خــود بــه عیســي روشــن 
دار هــر کــس از جنــس بشــر را کــه ببینــي 
ــذر روزه  ــدا ن ــراي خ ــن ب ــه م ــو ک ــه او بگ ب
ســکوت کــرده ام و بــا هیچکــس هرگــز 

ســخن نخواهــم گفــت. 
سورة مریم آیه 26/25

ــد  ــه رســوالن حــق گفتن ــه ب * اهــل قری
شــما جــز ایــن کــه ماننــد مــا مردمــي 
بشــري هســتید مقــام دیگــري نداریــد و 
ــه رســالت  هرگــز خــداي رحمــان شــما را ب
نفرســتاده اســت و جــز  ایــن کــه شــما مــردم 
دروغگویــي هســتید هیــچ در کار نیســت 
ــه  ــد ک ــي دان ــدا م ــد خ ــاز گفتن ــوالن ب رس
محققــاً مــا فرســتادة او بســوي شــما هســتیم 
و بــر مــا جــز آن کــه واضــح و ابــاغ رســالت 

ــت. ــي نیس ــچ تکلیف ــم هی کنی
سورة یس آیه 15 الي 17

* اکنــون متذکــر شــو )خــواب( یوســف را 
کــه گفــت اي پــدر در عالــم رؤیــا دیــدم کــه 
یــازده ســتاره و خورشــید و مــاه مــرا ســجده 
مــي کردنــد یعقــوب گفــت اي فرزنــد عزیــز 
ــرادران حکایــت  ــر ب زنهــار خــواب خــود را ب
ــد  ــد خواهن ــر و حس ــو مک ــر ت ــه ب ــن ک مک
ــان  ــر آدمی ــیطان ب ــمني ش ــرا دش ــرد زی ب

آشــکار اســت.                                    
سورة یوسف آیه 5/4

* اگــرآدم بــا ایــن قدر پــول کــه در راه جنگ 
خــرج مــی کنــد زمیــن بخــرد ارزان تــر از زمین 
هایــی کــه بــه وســیله جنــگ و خونریــزی بــه 

دســت مــی آورد تمــام مــی شــود.
فرانکلین

ــوراً  ــز ف ــچ انســان درســتکاری هرگ * هی
ــد نشــده اســت. ثروتمن

 ضرب المثل یونانی

طـرح  معتقدنـد  سـازان  انبـوه  و  مسـئوالن 
دولـت بـرای سـاخت مسـکن هـر چنـد کافـی 
عملیاتـی  بـرای  و  اسـت  خـوب  امـا  نیسـت، 
شـدن آن الزم اسـت مجموعـه دولـت و بخـش 

خصوصـی در کنـار هـم مشـارکت کننـد. 
بـه گـزارش مهـر، مازیـار حسـینی در برنامـه 
تیتر امشـب شـبکه خبر بـا بیان اینکه سیاسـت 
سـایر  و  زمیـن  حـوزه  در  انبسـاطی  گـذاری 
تسـهیات مـی توانـد بـه سـاخت و سـاز رونـق 
دهـد گفـت: بخـش عمـده قیمـت مسـکن بـه 
زمیـن بـاز می گـردد کـه متناسـب بـا موقعیت 
آن از 40 درصـد تـا ۸0 درصـد متفـاوت اسـت 
و مبنـا ایـن اسـت که مـا بتوانیـم زمیـن را برای 
بخـش خصوصی فراهـم کنیم کـه در این جهت 
مـی توانیـم هـم از زمیـن هـای دولتی اسـتفاده 
کنیـم هـم هر جا زمیـن دولتی نیسـت از طریق 

توسـعه منطقـی شـهرها آن را دنبـال کنیـم.
او گفـت: زمیـن قاعدتـاً بـه نرخ کارشناسـی 
بخـش  و  سـازان  انبـوه  اختیـار  در  منطقـی 

خصوصـی قـرار مـی گیـرد.
اشـاره  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
بـه آغـاز عملـی طـرح دولـت گفـت: سـاخت و 
تکمیـل عمـًا ۱ میلیـون تـا ۱ میلیـون و ۱00 
هـزار واحـد شـروع شـده و بـا واگـذاری حدود 
هـزار  و 400  مهـر  واحـد مسـکن  هـزار   500
واحـد مسـکن در قالب طرح اقـدام ملی و ۲00 
هـزار مسـکن روسـتایی تکمیـل خواهـد شـد.

حسـینی دربـاره جزئیـات طـرح هـم گفـت: 
بحـث، بحـث مشـارکت اسـت، زمیـن را دولـت 
و  خصوصـی  بخـش  را  سـرمایه  و  آورد  مـی 
قـرارداد طبـق سـهم مشـارکت دو طرف بسـته 
مـی شـود و در ایـن راه از همـه ظرفیـت هـای 
قانونی برای تسـهیل کار اسـتفاده مـی کنیم اما 
کار غیـر قانونـی و خـاف مقررات نمـی کنیم و 
هـر جـا هم کـه ظرفیت قانونـی وجـود دارد اما 
از آن اسـتفاده نمـی شـود به مـا منعکس کنند 

تـا جهـت حـل آن اقدام شـود.

نباید قرارداد ساخت را به بخش خصوصی 
تحمیل کرد

ایـرج رهبـر، نائـب رئیـس انبـوه سـازان هم 
در ادامـه بحـث ضمـن بیـان اینکـه در ۸ سـال 
گذشـته از بخـش مسـکن غفلـت شـده اسـت 
گفـت: طـرح وزارت راه و شهرسـازی طرحـی 

بسـیار امیـدوار کننـده اسـت.
او اهمیت مسـکن را در اشـتغال یادآور شد و 
گفـت: اعتماد سـازی بحـث مهمی اسـت دولت 
بایـد اعتمـاد بخـش خصوصـی را جلـب کنـد و 
دولـت تمامـاً بایـد در ایـن طرح مشـارکت کند 
تـا طـرح عملیاتـی شـود و ایـن را بایـد بدانیـم 
کـه طـرح مشـارکتی مثـل طـرح هـای عمرانی 
دیگـر که خـود دولت سـرمایه می آورد نیسـت 
و نمـی شـود قراردادهـای سـاختی را بـه بخش 
خصوصـی تحمیـل کرد کـه سـرمایه را خودش 

آورده اسـت و بایـد به ایـن موضـوع توجه کرد، 
نمی شـود بخش خصوصی سـرمایه بیـاورد بعد 

کلـی تضمیـن هـم از او مطالبـه کنند.
رهبـر همچنیـن از بروکراسـی و کاغـذ بازی 
هـا نیـز انتقـاد کرد و خواسـتار تسـهیل کارها و 

رفـع موانع سـرمایه گذاران شـد.

دولت به وظایف خود در بازار مسکن عمل 
نکرد

شـادمهر کاظـم زاده نماینـده مجلـس نیـز 
در ادامـه برنامـه از اینکـه دولـت در چند سـال 
نکـرده  مسـکن  بخـش  بـه  توجهـی  گذشـته 
اسـت انتقـاد کـرد و دربـاره طـرح وزارت راه و 
شهرسـازی گفـت: ایـن طـرح خـوب اسـت امـا 
حداقـل اسـت زیـرا االن نیـاز کشـور حـدود 3 

میلیـون مسـکن اسـت.
او بـه ارتبـاط رونق بخش مسـکن و اشـتغال 
اشـاره کـرد و گفـت: در سـال های اخیـر دولت 
بخـش مسـکن  در  را  وظایفـش  برنامـه  طبـق 
انجـام نـداد و امیدواریـم ایـن طـرح دولـت هم 
در حـرف نمانـد و عملیاتـی شـود، زیرا مسـکن 

رابطه مسـتقیم بـا اشـتغال دارد.
کاظـم زاده افزود: وزارت راه و شهرسـازی به 
تنهایـی نمـی توانـد مشـکل مسـکن را جمـع و 
جـور کنـد و جلـو ببرد و بایـد دولت بـه تمامی 
پشـت ایـن قضیه باشـد تـا نتیجه دهـد و طرح 
خـوب اسـت امـا بایـد فراتـر از ایـن باشـد و ۱ 

میلیـون مسـکن بـرای ۲ سـال واقعاً کم اسـت.

ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی در دو 
سال آینده

مدیرعامـل سـازمان ملی زمین و مسـکن هم 
در بخـش خبـری ۲۱ شـبکه یـک سـیما گفت: 
400 هـزار واحد مسـکونی ظرف امسـال و سـال 

آینده در کشـور سـاخته می شـود.
علـی نبیـان افـزود: کار سـاخت ۲00 هـزار 
واحـد از ایـن تعـداد در شـهرهای جدیـد آغـاز 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه طرح اقـدام ملی برای سـاخت 
مسـکن گفت: ۱ میلیـون و 500 هزار هکتار زمین 
دولتـی در سراسـر کشـور وجـود دارد کـه هـزار و 
۸0 هکتار آن شناسـایی شـده و در اختیار سرمایه 
گـذاران قـرار مـی گیـرد تـا به صـورت مشـارکتی 

اقـدام به سـاخت واحدهای مسـکونی کنند.
نبیـان همچنین بـا اعام اتمام طرح مسـکن 
مهـر در پنـج اسـتان کشـور افـزود: تـاش می 
کنیـم تـا پایـان امسـال بحـث مسـکن مهـر به 
پایـان برسـد مگـر آن بخـش از ایـن طـرح کـه 

دارای مشـکات حقوقـی اسـت.
کارشناسـان معتقدنـد دولـت در کنـار تاش 
بـرای رونـق بخشـی بـه سـاخت مسـکن بایـد 
جلـوی  مالیاتـی،  ابزارهـای  کـردن  فعـال  بـا 
تحـرک دالالن و سـودگران را در بـازار مسـکن 
بگیـرد. مهمتریـن ابـزار مالیاتی که در بسـیاری 
کشـورهای دنیـا در بـازار مسـکن بـکار گرفتـه 
می شـود، مالیـات بر عایدی سـرمایه اسـت که 
متاسـفانه دولت مدتهاسـت وعده آن را داده اما 

در عمـل اقدامـی مشـاهده نشـده اسـت.

معاون وزیر راه تشریح کرد

جزئیات طرح دولت برای ساخت انبوه مسکن
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ایجاد تعادل در بازار 

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران از صــدور مجــوز 
ــتیبانی  ــرکت پش ــه ش ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی س
امــور دام بــه منظــور خریــداری گوشــت مــرغ 
ــادل  ــردی و تع ــر راهب ــم ذخای ــا هــدف تنظی ب
بخشــی بــازار طــی مــاه هــای آینــده در کشــور 

خبــر داد. 
ممبینــی  تســنیم، ســعید  گــزارش  بــه 
افــزود: یکــی از وظایــف ســتاد مزبــور بررســی 
شــرایط قیمــت و موجــودی کاال در ســطح 

ــت. ــی اس ــام اساس ــر اق ــز ب ــا تمرک ــازار ب ب
ــک  ــدون ش ــت: ب ــن اظهارداش وی همچنی
بــا کاهــش موجــودی کاال در بــازار قیمــت هــا 

ــرد. ــرار مــی گی ــدار افزایشــی ق برم
ــت:  ــور گف ــازار کش ــم ب ــتاد تنظی ــو س عض
ــد  ــتاد بای ــن س ــات ای ــا و تصمیم ــت ه سیاس
ــدگان و  ــرف کنن ــوق مص ــظ حق ــن حف متضم

ــد. ــدگان باش ــد کنن ــان تولی همزم
ــی  ــرغ ط ــت م ــزود: گوش ــه اف وی در ادام
ــت  ــت قیم ــا اف ــازار ب ــته در ب ــای گذش روزه
ــدی  ــای ج ــی ه ــور نگران ــن ط ــه و همی مواج
ــت. ــود آورده اس ــدگان بوج ــد کنن ــرای تولی ب

ممبینــی اظهارداشــت: ســتاد بــا هــدف 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی گوشــت 
ــردی  ــر راهب ــم ذخای ــن تنظی ــرغ و همچنی م
ــه  ــرد ک ــوب ک ــور مص ــوزه مزب ــور در ح کش
شــرکت پشــتیبانی امــور دام نســبت بــه خریــد 
ــادرت ورزد. ــازار مب ــروز در ب ــرخ ام ــه ن ــرغ ب م

وی یادآورشــد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــی  ــازار را دارد یعن ــادل در ب ــه ایجــاد تع وظیف
بــه همــان میــزان کــه مدافــع حقــوق مصــرف 
ــدگان  ــع تولیدکنن ــد مداف ــدگان اســت بای کنن

هــم باشــد.

حاتمی:
 وزارت دفاع می تواند نیاز 
خودروسازان را تأمین کند

مسـلح  نیروهـای  پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر 
سـرمایه های  داشـتن  بـا  دفـاع  وزارت  گفـت: 
انسـانی متعهـد و متخصـص و همچنیـن وجود 
بسـترهای پیشـرفته صنعتـی آمادگـی دارد نیاز 
قطعـه سـازان داخلـی خـودرو را تأمیـن کنـد. 
»امیـر  سـرتیپ  امیـر  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
حاتمـی« در سـومین جلسـه سـتاد فرماندهـی 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان زنجـان بـا اشـاره بـه 
تدبیـر حکیمانـه رهبـر معظـم انقـاب مبنـی 
بـر نامگـذاری سـال ۹۸ بـه نـام »رونـق تولید« 
اظهارداشـت: رونـق تولیـد نشـان دهنـده عمق 
حکمـت و تدابیـر راهبردی رهبـر معظم انقاب 
از مشـکات  بـرون رفـت  راه  تنهـا  اسـت کـه 
اخیـر بویـژه فشـار اقتصـادی دشـمن در جنگ 

اقتصـادی رونـق تولیـد اسـت.
ــون دشــمن  ــاد گوناگ ــا برشــمردن ابع وی ب
ــران گفــت:  ــت ای ــه مل ــه اقتصــادی علی از حرب
ایجــاد یــأس، ناامیــدی مــردم و تضعیــف 
انگیــزه ملــی مهمتریــن هــدف تهاجــم ســنگین 
دشــمن در جنــگ امــروز اقتصــادی علیــه 

ــت. ــامی اس ــران اس ای
امیـر سـرتیپ حاتمـی بـا ابـراز امیـدواری از 
عبـور از وضعیـت کنونـی گفت: به لطـف تدابیر 
و تـاش مسـئولین در ارکان دولـت و نظـام بـه 
خصوص تاش مسـئولین متعهد اسـتان زنجان 
انشـااهلل رونق تولید به شایسـتگی محقق شـود.

وزیـر دفـاع با اشـاره بـه ظرفیـت، توانمندی 
و داشـتن منابـع عظیـم داخلـی اظهـار داشـت: 
بـه  خـام  مـواد  تبدیـل  بـا  می توانیـم  امـروز 
بومـی  قطعـات  تولیـد  همچنیـن  و  محصـول 
تهدیـد تحریم هـا را بـه فرصـت تبدیل کـرده و 

خـود را از دام تحریم هـا رهـا سـازیم.
ــای 40  ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف وزی
ــاخت:  ــان س ــی خاطرنش ــت دفاع ــاله صنع س
ــوزه  ــی در ح ــرفت های دفاع ــیاری از پیش بس
ــی  ــر دریای ــا، زی ــاخت جنگنده ه ــکی، س موش
ــه  ــن دوران ب ــی در ای ــزات دفاع ــواع تجهی و ان
ــاخته  ــور س ــن کش ــن همی ــت متخصصی دس
ــر  ــا فک ــود ب ــاس می ش ــن احس ــد و بنابرای ش
ــای  ــور در حوزه ه ــاز کش ــی نی ــه ایران و اندیش
ــورهای  ــتگی از کش ــع وابس ــا قط ــف را ب مختل

ــاخت. ــع س ــه مرتف بیگان
امیـر سـرتیپ حاتمـی با اشـاره به مشـکات 
قطعـات  تأمیـن  و  سـاخت  در  خودروسـازان 
خـودرو اظهـار داشـت: وزارت دفـاع بـا داشـتن 
و  متخصـص  و  متعهـد  انسـانی  سـرمایه های 
همچنیـن وجـود بسـترهای پیشـرفته صنعتـی 
آمادگـی دارد نیـاز قطعـه سـازان داخلی خودرو 

را تأمیـن کنـد.

ــس،  ــل ۹0 مجل ــیون اص ــخنگوی کمیس س
ــده  ــال از تشــکیل پرون ــش از ۱۱ س ــت: بی گف
دکل هــای نفتــی مــی گــذرد، امــا قــوه قضاییــه 
ــرده  ــام ک ــیون اع ــه کمیس ــه نام ــخ ب در پاس
ــده  ــن پرون ــرای ای ــه ب ــون ۱0 جلس ــه تاکن ک
تشــکیل شــده و نیازمنــد بررســی بیشــتر 

اســت. 
ـــایی  ـــرام پارس ـــت، به ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ــس  ــل ۹0 مجلـ ــیون اصـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ـــگاری  ـــه ن ـــه نام ـــاره ب ـــا اش ـــورای اســـامی ب ش
بـــا قـــوه قضاییـــه دربـــاره آخریـــن وضعیـــت 
ــش  ــت: بیـ ــی، گفـ ــای نفتـ ــده دکل هـ پرونـ
از ۱۱ ســـال از تشـــکیل پرونـــده دکل هـــای 
ــود  ــتندات موجـ ــذرد و مسـ ــی گـ ــی مـ نفتـ
ـــا  ـــده تقریب ـــن پرون ـــات در ای ـــاره آن تخلف درب

تکمیـــل شـــده اســـت.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
آوری  جمــع  اینکــه  بیــان  بــا  اســامی، 
اطاعــات در حــوزه دکل هــای نفتــی پیچیــده 
نبــوده و همــه جزییــات در آن مشــخص اســت، 
افــزود: ابهامــی در ایــن پرونــده وجــود نداشــته 
ــوه  ــا ق و مخاطــب آن نیــز مشــخص اســت، ام
ــه نامــه کمیســیون اصــل  قضاییــه در پاســخ ب
۹0 اعــام کــرده کــه تاکنــون ۱0 جلســه بــرای 
ایــن پرونــده تشــکیل شــده و نیازمنــد بررســی 

بیشــتر اســت.

 پرونده هایی همانند دکل نفتی که سبب 
تاراج بیت المال شده سریعتر بررسی شوند

وی ادامـــه داد: از رییـــس جدیـــد قـــوه 
ــا توجـــه  ــار مـــی رود کـــه بـ قضاییـــه انتظـ
بـــه تجربـــه قبلـــی خـــود در حـــوزه قضایـــی 
ــه  ــی کـ ــد دکل نفتـ ــی هماننـ ــده هایـ پرونـ
ســـبب تـــاراج بیـــت المـــال شـــده و بیـــش 
ـــریعتر  ـــیده را س ـــه نرس ـــه نتیج ـــال ب از ۱۱ س
ـــی  ـــد طوالن ـــه رون ـــد، چراک ـــف کن ـــن تکلی تعیی

ـــادی  ـــای اقتص ـــده ه ـــوع پرون ـــن ن ـــی ای بررس
نگـــران کننـــده اســـت.

فســادهای  در  اصلــی  عوامــل  بــا  بایــد 
ــی  ــه در برخ ــود، چراک ــورد ش ــادی برخ اقتص
مــوارد عوامــل اصلــی در ســایه و در امــان بــوده 
ــی برخــورد شــده اســت. ــل غیراصل ــا عوام و ب

ــرای  ــو ب ــه از یکس ــان اینک ــا بی ــایی ب پارس
ســریع  اقتصــادی  مفاســد  بــه  رســیدگی 
ــوی  ــا از س ــد ام ــی دهن ــده م ــکیل پرون تش

ــی  ــده و طوالن ــی آن پیچی ــد بررس ــر رون دیگ
ــن  ــم چنی ــرد: امیدواری ــد ک ــود، تاکی ــی ش م
پرونــده هایــی کــه بــا بیــت المــال ارتبــاط دارد 
در اســرع وقــت مــورد رســیدگی قــرار گیرنــد و 

ــود. ــادر ش ــا ص ــاره آنه ــی درب ــم نهای حک

باید با عوامل اصلی در فسادهای اقتصادی 
برخورد شود

ــی در  ــل اصل ــا عوام ــد ب ــزود: بای ــا اف وی ب
ــه  ــود، چراک ــورد ش ــادی برخ ــادهای اقتص فس
ــایه  ــی و در س ــل اصل ــوارد عوام ــی م در برخ
در امــان بــوده و بــا عوامــل غیراصلــی برخــورد 

ــت. ــده اس ش
ــا  ــردم در مجلــس دهــم، ب ــده م ــن نماین ای
ــه  ــه دادگاه اولی ــای اینک ــه ج ــه ب ــان اینک بی
حکــم نهایــی بــدون امــکان تجدیدنظــر صــادر 
ــده و  ــاه ش ــر کوت ــان تجدیدنظ ــد زم ــد بای کن
ــه  ــود، ادام ــلب نش ــراد س ــراض از اف ــق اعت ح
داد: بایــد برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی جــدی 
ــی  ــان اصل ــا متهم ــود ت ــر ش ــی ت ــر و منطق ت

ــع نشــود. ــال تضیی ــت الم ــد و بی ــرار نکنن ف
ــس  ــل ۹0 مجل ــیون اص ــخنگوی کمیس س
شــورای اســامی، تصریــح کــرد: نبایــد ســرنخ 
هــا در پرونــده هــای فســاد اقتصــادی از بیــن 
بــرود و بــه پرونــده هــا بــه صــورت جامــع و بــا 

ســرعت رســیدگی شــود.

نامه نگاری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضاییه؛

۱۰ جلسه برای بررسی پرونده دکل های نفتی تشکیل،
 ولی حکمی صادر نشده است

ــورای  ــه ش ــات رئیس ــو هی ــخنگو و عض س
بهره منــدی  از  تبریــز  شــهر  اســامی 
بازنشســتگان تبریــزی از مزایــای کارت منزلــت 

هوشــمند خبــر داد. 
ــزاده  ــم صادقـ ــارس، کریـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــم  ـــور تکری ـــه منظ ـــت: ب ـــار داش ـــزی اظه تبری
ـــاالی 60 ســـال  ـــزی ب ـــز تبری بازنشســـتگان عزی

ـــل از  ـــات و تجلی ـــه خدم ـــن ارائ ـــن همچنی س
بازنشســـتگان و به خصـــوص بازنشســـتگان 
بهره منـــدی  نیـــز  و  تبریـــز  شـــهرداری 
افـــراد تحـــت پوشـــش کمیتـــه امـــداد امـــام 
خمینـــی)ره(، بهزیســـتی و روشـــندالن کارت 
ـــزان  ـــن عزی ـــار ای ـــمند در اختی ـــت هوش منزل

قـــرار می گیـــرد.

دبیــر کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای 
شــهر تبریــز ادامــه داد: ایــن کارت بــرای 
بهره منــدی از خدمــات رفاهــی و از جملــه 
اســتفاده از وســایط نقلیــه عمومــی طرحــی بــا 
ــوی  ــال از س ــارد ری ــر ۱۲ میلی ــغ ب ــار بال اعتب
ــه شــورای اســامی شــهر  ــز ب شــهرداری تبری

ــت. ــده اس ــه ش ارائ
ــه  ــرد: در مرحل ــان ک ــر نش ــزاده خاط صادق
از  منــدی  بهــره  طــرح  ایــن  اجــرای  اول 
خدمــات BRT و متــرو بــرای دارنــدگان کارت 
ــا 50 درصــد تخفیــف، دیــدار از مــوزه هــای  ب
شــهرداری بــا ۲0 در صــد تخفیــف و عضویــت 
ــهرداری  ــراهای ش ــا و فرهنگس ــه ه در کتابخان
تبریــز بصــورت بــرای تمــام بازنشســتگان 

ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــگان ام رای
وی گفــت: اســتفاده از ســالن هــای ورزشــی 
ــکاپ  ــتفاده از چ ــد، اس ــت ۲0 درص ــا دریاف ب
ــتفاده از  ــد و اس ــت ۲0 درص ــا دریاف ــاالنه ب س

ــد  ــا 50 درص ــز ب ــهرداری تبری ــای ش ــاالر ه ت
تخفیــف بــرای بازنشســتگان شــهرداری تبریــز 

ممکــن اســت.
ســخنگوی شــورای اســامی شــهر تبریــز در 
ادامــه گفــت: در مرحلــه دوم ایــن طــرح اجرای 
ــتگان  ــرای بازنشس ــان ب ــی درم ــه تکمیل بیم
ــراه همســران خــود  ــه هم ــز ب شــهرداری تبری

اجــرا خواهــد شــد.
ــان اینکــه پیشــنهاد شــد  ــا بی ــزاده  ب صادق
شــرط ســنی بــرای بهــره منــدی از ایــن 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــود خاط ــذف ش ــات ح امکان
ــز  ــهرداری تبری ــط ش ــه توس ــه ک ــن الیح ای
شــده  ارایــه  شــهر  اســامی  شــورای  بــه 
اســت، ضمــن تصویــب کلیــات و بررســی 
ــور  ــه منظ ــه ب ــه و بودج ــیون برنام در کمیس
بررســی بیشــتر بــه کمیســیون هــای فرهنگــی 
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــران، حم ــی، عم اجتماع

ــت. ــده اس ــاع داده ش ارج

بهره مندی بازنشستگان تبریزی از 
مزایای کارت منزلت هوشمند

مدیــر عامــل شــرکت ســایین صنعــت در گفتگــوی 
اختصاصــی بــا روزنامــه عجــب شــیر گفــت: فلســفه تشــکیل 
ــه  ــی ک ــردد زمان ــی گ ــر م ــال ۹4 ب ــه س ــرکت ب ــن ش ای
کارخانــه کاوه ســودا کیســه هــای جامبــو بــگ را از جاهــای 
مختلــف ایــران تهیــه مــی کــرد بــا حمایــت هــای مجموعــه 
کاوه ســودا و پیشــنهاد مــا تصمیــم بــه تولیــد جامبــو بــگ 

هــا در مراغــه گرفتیــم. 
وی افــزود: ایــن شــرکت در ابتــدا بــا ظرفیــت ۲50 
ــدت  ــن م ــول ای ــرد و در ط ــه کار ک ــروع ب ــدد در روز ش ع

ــر پرســنل در روز ۱000 عــدد کیســه  ــا ۲۲ نف توانســتیم ب
ــم. ــد نمائی تولی

مهنــدس جعفــر شــیری گفــت: در برنامــه یــک ماهــه در 
ــا افزایــش حــدود 30  نفــر پرســنل و  تــاش هســتیم تــا ب
همچنیــن تهیــه ماشــین آالت جدیــد ظرفیــت تولیــد خــود 
را بــاال ببریــم. ایــن شــرکت تولیــدات خــود را بــا ســود کــم 
ــد  ــا بتوان ــرار مــی دهــد ت ــار شــرکت کاوه ســودا ق در اختی
ــد  ــان تولی ــنل را همیشــه در جری ــد پرس ــتمرار تولی ــا اس ب

نگــه دارنــد. 

 وی اذعــان کــرد: شــرکت کاوه ســودا واقعــا نعمــت بزرگــی 
بــرای شهرســتان مراغــه مــی باشــد ولــی بــه دلیــل عــدم اطاع 
رســانی از فعالیــت هــای شــرکت گاهــی مشــکات رســانه ای 
ــرکت  ــودا و ش ــه کاوه س ــود. مجموع ــی ش ــاد م ــرای آن ایج ب
ــادی  هــای تابعــه آن در امــر اشــتغال واقعــا زحمــت هــای زی
مــی کشــند و همچنیــن در کار تولیــدی خــود اســتاندارد هــای 

مختلفــی را رعایــت مــی کننــد.
 در ایــن مجموعــه افــرادی از نهادهــای مختلــف حمایتــی 
 از جملــه کمــپ تــرک اعتیــاد و کمیتــه امــداد فعالیــت انجام 

می دهند. 
مدیــر عامــل شــرکت ســایین صنعــت ادامــه داد: حقــوق 
و مزایــای پرســنل ایــن مجموعــه بــه طــور مرتــب پرداخــت 
مــی گــردد و ایــن شــرکت بــه طــور دوره ای توســط 
بازرســین ســامت و بهداشــت محیطــی مــورد ارزیابــی مــی 

ــا امــروز هیــچ مشــکلی گــزارش نشــده اســت. ــد و ت گیرن
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نیازهــای شــرکت کاوه ســودا 
در مراغــه ایــن شــرکت مــی توانــد در ضمینــه تولیــد بافــت 
هــای مــورد نیــاز کیســه هــا جامبــو بــگ نیــز اقــدام نمــوده 
ــرای شــهرهای  ــدم خــروج ســرمایه ب ــث ع ــکار باع ــه این ک
اطــراف مــی گــردد و همینطــور ایــن طــرح مــی توانــد بــرای 

30 نفــر دیگــر اشــتغال زایــی انجــام دهــد. 
ــت:  ــودا گف ــه کاری کاوه س ــای مجموع ــاره فض وی درب
ــکاری  ــز هم ــر نی ــای دیگ ــه ه ــا مجموع ــا  ب ــه م مجموع
داشــته ولــی بــه جــرات مــی توانــم بگویــم کاوه ســودا یــک 
ــین آالت  ــد ماش ــرای تولی ــرکت ب ــن ش ــت ای ــگاه اس دانش

ــی  ــت از تولیــد داخل ــاز خــود و در راســتای حمای مــورد نی
ــرد را  ــی ک ــف وارد م ــورهای مختل ــه از کش ــی را  ک قطعات
ــه  ــام مطالع ــا انج ــا ب ــت ت ــی گذاش ــان م ــار جوان در اختی
مشــابه داخلــی آن را تولیــد کننــد کــه شــاید در مجموعــه 
هــای دیگــر ایــن چنیــن فضایــی را بــرای آنــان ایجــاد نمــی 
ــد و ایــن نشــان از اهمیــت کار مطالعاتــی در شــرکت  کردن

ــی باشــد. کاوه ســودا م
 شــرکت کاوه ســودا از طــرح هایــی کــه جریــان تولیــد 
ایــن مجموعــه را ســمت بهبــودی مــی برنــد حمایــت مــی 

کنــد کــه مــا هــم جزئــی از ایــن شــرکت هــا هســتیم.
ــای  ــده در فض ــاد ش ــی ایج ــت: حواش ــان گف وی در پای
رســانه ای اخیــر اصــا بــه نفــع ســرمایه گــذاری در مراغــه 
ــرار ســرمایه گــذار از منطقــه  ــن فضــا باعــث ف نیســت و ای
ــه  ــده از مجموع ــد کنن ــک تولی ــوان ی ــه عن ــود ب ــی ش م
مدیریــت شهرســتان تقاضــا دارم کــه فضــای آرامــی بــرای 
ــا انگیــزه تولیــد بیشــتر  ســرمایه گــذاران فراهــم نماینــد ت

شــود.
ــدرک  ــاید م ــی ش ــه حت ــرادی ک ــه کاوه اف در مجموع
ــص  ــک متخص ــه ی ــروزه ب ــد ام ــی ندارن ــی آن چنان تحصیل
ــی در  ــدم مثبت ــته ق ــد و توانس ــده ان ــل ش ــه ای تبدی حرف

ــردارد. ــور ب ــی کش ــود کفای ــد و خ ــان تولی جری

مدیر عامل شرکت سایین صنعت:

کاوه سودا از طرح های  تولیدی مرتبط حمایت می کند

استفاده از کارت بازرگانی
 برای تجارت در دنیا منسوخ شده است 

ـــاق  ـــادرات ات ـــیون ص ـــس کمیس ـــب رئی نائ
کارت  آوری  جمـــع  برضـــرورت  بازرگانـــی 
ـــا در کشـــور  ـــای دنی ـــه ج ـــد هم ـــی مانن بازرگان

تاکیـــد کـــرد. 
ـــی  ـــا صالح ـــنیم، حمیدرض ـــزارش تس ـــه گ ب
ــرای  ــی بـ ــتفاده از کارت بازرگانـ ــزود: اسـ افـ
ـــان  ـــک جه ـــی ممال واردات و صـــادرات در تمام
ـــوخ  ـــر منس ـــور دیگ ـــد کش ـــران و چن ـــزء ای بج

ـــت. ـــده اس ش
ـــه  ـــران ب ـــت: ای ـــار داش ـــن اظه وی همچنی
ـــوص در  ـــه خص ـــه دارد ب ـــکاتی ک ـــل مش دلی
ـــوز  ـــتفاده از سیســـتم ارزی هن ـــوع اس ـــه ن زمین
ـــه واردات  ـــوط ب ـــور مرب ـــی ام ـــاکارت بازرگان ب
ـــا  ـــی کندت ـــش م ـــرل و پای ـــادرات را کنت و ص
ـــت وارد  ـــادی مملک ـــام اقتص ـــه نظ ـــی ب لطمات
ـــری  ـــه یکس ـــد ب ـــن بای ـــبب همی ـــه س ـــود ب نش

ـــد. ـــن ده ـــا ت ـــت ه محدودی
ـــاق  ـــادرات ات ـــیون ص ـــس کمیس ـــب رئی نائ
ـــی  ـــاد تمام ـــی اعتق ـــت: بطورکل ـــی گف بازرگان
ـــه روزی  ـــر اینک ـــی ب ـــادی مبتن ـــاالن اقتص فع
ـــن  ـــود بنابرای ـــع آوری ش ـــا جم ـــن کارت ه ای
رســـیدن هرچـــه ســـریعتر بـــه چنیـــن روزی 

ـــود. ـــد ب ـــر خواه بهت
وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه پرسشـــی 
تعییـــن  چـــرا  اینکـــه  بـــر  مبنـــی 
بـــه  ارز  تخصیـــص  بـــرای  محدودیـــت 
در  جدیـــد  بازرگانـــی  کارت  دارنـــدگان 
ایـــن تصمیـــم  و  نظـــر گرفتـــه شـــده 
ــزود:  ــت، افـ ــد داشـ ــاری خواهـ ــه آثـ چـ
بحـــث اهلیـــت در مصوبـــات اخیـــر ســـتاد 

اقتصـــادی مطـــرح بـــوده اســـت.
ــه  ــن مصوبـ ــت: آخریـ ــی اظهارداشـ صالحـ
ایـــن ســـتاد مربـــوط بـــه بیســـت و هشـــتم 
ــه  ــوده کـ ــاری بـ ــال جـ ــاه سـ ــن مـ فروردیـ

همیـــن موضـــوع آمـــده اســـت.
ــرای  ــد ب ــدور کارت جدی ــه داد: ص وی ادام
شــرکت هــا و واحدهــای حقوقــی دارای ســابقه 
ــه  ــد در مصوب ــه تولی ــادرات و پروان واردات، ص
 مزبــور مســتثنی و بیشــتر شــامل کســانی 
ــار کارت  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــود ک ــی ش  م

می گیرند.
ـــاق  ـــادرات ات ـــیون ص ـــس کمیس ـــب رئی نائ
ـــار کارت  ـــقف اعتب ـــد: س ـــادآور ش ـــی ی بازرگان
ـــن  ـــرای ای ـــص ارز ب ـــت تخصی ـــی جه بازرگان
ــال اول  ــادی در سـ ــاالن اقتصـ ــته از فعـ دسـ
ـــون دالر  ـــال دوم دو میلی ـــزار دالر، س 500 ه
و ســـال ســـوم بصـــورت نامحـــدود خواهـــد 

ـــود. ب

ــه  ــان اینک ــا بی ــراق، ب ــران و ع ــاق مشــترک ای ــس ات ریی
بســته سیاســتی اباغی همچنــان دارای ابهاماتی اســت،گفت: 
بــرای صادرکننــدگان، واردات کاال بــه جــای انتقــال ارز خــوب 
اســت البتــه بــه شــرطی کــه کاالی وارد شــده بر مبنــای دالر 

۱3 هــزار تومانــی بــا مــردم حســاب نکننــد. 
بــه گــزارش تســنیم، یحیــی آل اســحاق، بــا بیــان اینکــه 
بســته جدیــد سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از 
ــی  ــت: هــدف نهای صــادرات، سیاســت مناســبی اســت، گف
ــل از  ــت ارز حاص ــان بازگش ــنامه هم ــن بخش ــاغ ای از اب
صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور اســت و در بخشــنامه 
فعلــی آزادی عمــل بیشــتر نســبت بــه گذشــته بــرای 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدگان در نظ صادرکنن
ــن در بســته  ــر ای ــزود: عــاوه ب ــال اقتصــادی اف ــن فع ای
سیاســتی مــورد اشــاره، نیازهــای کشــور نیــز لحــاظ شــده 

کــه از ایــن مــوارد مــی تــوان بــه بازگشــت ارز بــه صــورت 
اســکناس و نیــز واردات کاال در برابــر صــادارت اشــاره کــرد 

کــه موجــب رونــق در اقتصــاد کشــور مــی شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــراق، ب ــران و ع ــاق مشــترک ای ــس ات ریی
ــت،  ــی اس ــان دارای ابهامات ــی همچن ــتی اباغ ــته سیاس بس
تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه هنــوز مشــخص نیســت کــه آیا 
مقــررات قبلــی اباغــی پابرجاســت یــا خیــر. بــرای نمونــه در 
مقــررات اباغــی ســال گذشــته ایــن گونــه عنــوان شــده بــود 
کــه بــرای صــادرات تــا یــک میلیــون یــورو، معافیــت هایــی 
دربــاره بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات در نظــر گرفته شــده 
ــاص  ــررات خ ــز مق ــی نی ــام صادرات ــی ارق ــه مابق ــود و البت ب

ــه  ــد مشــخص شــود ک ــن رو بای ــتند، از ای ــان را داش خودش
آیــا همچنــان مقرراتــی از ایــن قبیــل پابرجاســت یــا خیــر.

ــس  ــای ریی ــت ه ــه صحب ــاره ب ــن اش ــحاق ضم آل اس
ــادی  ــاالن اقتص ــان و فع ــا کارآفرین ــدار ب ــوری در دی جمه
کشــور، عنــوان کــرد: همانطــور که شــخص رییــس جمهوری 
ــدگان، واردات  ــرای صادرکنن ــد ب ــوان کردن ــه درســتی عن ب
ــه شــرطی  ــه ب ــال ارز خــوب اســت البت ــه جــای انتق کاال ب
ــی  ــزار تومان ــای دالر ۱3 ه ــر مبن ــده ب ــه کاالی وارد ش ک
ــی  ــل براســاس ارز نیمای ــد و حداق ــردم حســاب نکنن ــا م ب
ــرخ  ــا ن محاســبه کننــد، چراکــه محاســبه کاالی وارداتــی ب

ــد. ــار وارد می کن ــردم فش ــه م آزاد ب

ایــن فعــال اقتصــادی در پایــان تأکیــد کــرد: بعیــد مــی 
ــتمرار  ــد و اس ــته باش ــادی داش ــت اقتص ــی فعالی ــم کس دان
فعالیــت خــود، در بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات تردیــدی 
داشــته باشــد. پــس اگــر بــه دنبــال تــداوم تولیــد هســتیم 

بایــد ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور بازگــردد.
وی افــزود: صادرکننــدگان نبایــد تصــور کننــد کــه بایــد 
بــا نــرخ ارز آزاد فعالیــت کننــد و همــان طــور کــه رییــس 
جمهــوری نیــز یــادآور شــدند، همــه صــادرات بــا نــرخ آزاد 
ــایر  ــه و س ــواد اولی ــبه م ــاً محاس ــود. قطع ــام نمی ش انج
مــوارد بــه نــرخ آزاد موجــب افزایــش فشــار بــر مــردم مــی 
شــود و قــدرت خریــد اکثریــت جامعــه کاهــش مــی یابــد 
و در نتیجــه بایــد ایــن ماحظــات را نیــز در نظــر گرفــت. 
امــا در هــر حــال نــرخ آزاد و نیمایــی نیــز بایــد بــرای رفــع 

ایــن قبیــل مــوارد بــه یکدیگــر نزدیــک شــود.

تمام صادرات با ارز آزاد انجام نمی شود 
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خبـری،  تلویزیونـی،  رادیویـی،  اکیـپ   60
فنـی و فضـای مجـازی صـدا و سـیمای مرکـز 
آذربایجان شـرقی برای انعـکاس راهپیمایی روز 

قـدس فعالیـت کردنـد. 
به گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، صفری 
آذربایجـان  مرکـز  سـیمای  و  صـدا  مدیـرکل 
شـرقی گفـت: بیـش از ۲00 نفـر از همـکاران 
ایـن مرکـز بـرای پوشـش هرچـه بهتـر حضـور 
از مـردم مظلـوم  حماسـی مـردم در حمایـت 

فلسـطین فعالیـت داشـتند.
فعالیـت 60 اکیپ صدا و سـیمای آذربایجان 
شـرقی در روز قدسـمرتضی صفـری افـزود: 65 
مـدت کل ۱4۱  بـه  تلویزیونـی  زنـده  ارتبـاط 
بـا شـبکه های  اسـتان  از  دقیقـه، روز گذشـته 
یـک، دو، سـه، چهـار، پنـج، خبـر، سـحر، جـام 
جـم، قـرآن، آموزش، شـما، پرس تـی وی، پویا، 

نسـیم، ورزش، افـق و الکوثـر برقـرار شـد.

ارتبـاط   ۱5 برقـراری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـتقیم با سـه شهرسـتان ویژه اسـتان شـامل 
شهرسـتان های مرنـد، میانـه و مراغـه از طریـق 
برقـراری  گفـت:  ماهـواره ای  ارتبـاط  و   SNG
ارتباط هـای زنـده اینترنتـی و موبایلـی بـا همه 
شهرسـتان های اسـتان و پخـش همزمـان در ۹ 
قـاب تلویزیونـی و ارتباط هـای زنـده تلویزیونی 
شهرسـتان های  در  مسـتقر  خبرنـگار   ۱5 بـا 
اسـتان بـه صـورت زنـده در جریـان برگـزاری 

راهپیمایـی روز قـدس صـورت گرفـت.
راهپیمایـی  تصویـری  پوشـش  افـزود:  وی 
کانشـهر تبریـز نیـز بـا شـش اکیـپ پرتابـل و 
واحد سـیار مسـتقر در سـطح شـهر بـه صورت 

انجام شـد. زنـده 
مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکـز آذربایجـان 
دوربیـن   30 از  اسـتفاده  از  همچنیـن  شـرقی 
پرتابـل و اسـتودیویی و دو هلـی کـم به صورت 
همزمـان بـرای اولیـن بـار در شـبکه سـهند در 

راهپیمایـی دیـروز خبـر داد.
نقـاط  بـه  رادیـو  گزارشـگر  نفـر   7 اعـزام 

بـه  لحظـه  انعـکاس  و  تبریـز  شـهر  مختلـف 
لحظـه حضـور پرشـور مـردم، ارتبـاط اسـتودیو 
بـه اسـتودیو رادیویـی بـا شـبکه های سراسـری 
فرهنـگ،  رادیـو  ایـران،  رادیـو  زیـارت،  رادیـو 
رادیـو ایـران، برقـراری ۱3 ارتبـاط رادیویـی بـا 
و  مهابـاد  زنجـان،  اورمیـه،  کردسـتان،  مراکـز 
۱4 ارتبـاط شـبکه های سراسـری رادیویـی بـا 
گزارشـگران شـبکه اسـتانی صـدا و بارگـذاری 
۹0 تصویـر و عکـس ارسـالی مردمـی در رادیـو 
نمـا از مهمتریـن فعالیت هـای رادیـو سـهند در 

راهپیمایـی امسـال روز قـدس بـود.
صفـری بـا اشـاره بـه فعالیت هـای معاونـت 
خبـر شـبکه سـهند در پوشـش ایـن حماسـه 
مردمـی هـم گفـت: پوشـش راهپیمایـی تبریـز 
اکیـپ خبـری فعـال در سـطح شـهر و  بـا ۸ 
 ۲۲ بـا  اسـتان  شـهر های  راهپیمایـی  پوشـش 
رادیویـی  خبـر  زنـده  ارتبـاط  آزاد،  خبرنـگار 
و  پیـام  و  ایـران  سراسـری  شـبکه های  بـا 
شـبکه  بـا  خبـری  مسـتقیم  ارتبـاط  برقـراری 
خبـر، تهیـه بسـته های راهپیمایـی مـردم روزه 

و  عکـس  شـامل  اسـتان  شهرسـتان های  دار 
بـرای پخـش در مجموعه هـای خبـری،  فیلـم 
کانـال و سـایت خبرگـزاری و پخـش سـیما و 
ارسـال سـه بسـته راهپیمایـی شـامل تصاویـر 
در  پخـش  بـرای  راهپیمایـی  مصاحبه هـای  و 
فعالیت هـای  جملـه  از  سراسـری  شـبکه های 

ایـن معاونـت بـود.
وی تولیـد ۱5 عکـس نوشـت و پوسـتر، ۸ 
کلیـپ، اینفوگرافیـک، ویدئـو گرافیـک، عکـس 
نوشـت، فتوکلیـپ و کاریکاتـور، جریـان سـازی 
سـازی  برنـد  بـرای  اجتماعـی  شـبکه های  در 
هشـتگ #نه_به_معامله_قرن، پوشـش ارتباط 
زنـده سـیما در بسـتر فضـای مجـازی، انعکاس 
در  ارسـالی  عکس هـای  طریـق  از  راهپیمایـی 
بـا  گسـترده  ارتبـاط  و  مجـازی  شـبکه های 
کانال هـای همسـو در فضـای مجـازی و پخـش 
زنـده راهپیمایـی از طریـق اینسـتاگرام شـبکه 
مجـازی  فضـای  معاونـت  عملکـرد  را  سـهند 
صـدا و سـیمای آذربایجـان شـرقی در موضـوع 

راهپیمایـی روز قـدس برشـمرد.

فعالیت ۶۰ اکیپ صداوسیمای آذربایجان شرقی
 برای انعکاس راهپیمایی روز قدس 

جامعه
نماینده مجلس:

 سهم ایران از بازار گیاهان دارویی 
جهان ناچیز است

ــس شــورای  ــز در مجل ــردم تبری ــده م نماین
اســامی گفــت: تجــارت جهانــی گیاهــان 
ــارد دالر و  ــزار میلی ــک ه ــاالنه ی ــی س داروی
ــوع  ــتن تن ــود داش ــا وج ــران از آن ب ــهم ای س
گیاهــان دارویــی تنهــا 670 هــزار دالر اســت. 
ــا، شــهاب الدیــن بیمقــدار  ــه گــزارش ایرن ب
روز جمعــه در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــاد  ــان در ایج ــش بنی ــرکت های دان ــش ش نق
ارزش افــزوده در حــوزه گیاهــان دارویــی افزود: 
ایــران از لحــاظ تنــوع گیاهــان دارویــی، اقلیــم 
و آب و هــوا رتبــه دوم دنیــا را دارد، امــا ســهم 
مــا از بــازار جهانــی ایــن حــوزه هیــچ تناســبی 

ــدارد. ــته هایمان ن ــا داش ب
وی اظهــار کــرد: تنهــا بــا شــعار دادن 
ــکا ایســتاد  ــل تحریم هــای آمری ــوان مقاب نمی ت
از  صحیــح  پیش بینــی  و  تدبیــر  بــا  بایــد 
شــرایط تحریــم عبــور کنیــم؛ بــر ایــن اســاس 
ــال ۹۸ را  ــه س ــت در بودج ــادرات نف ــد ص بای
ــود  ــای موج ــرا ظرفیت ه ــتیم زی ــر می بس صف

ــت. ــاد اس ــا زی ــور م در کش
بیمقــدار ادامــه داد: در شــرایط فعلــی بایــد 
بــه شــرکت های دانــش بنیــان توجــه بیشــتری 
کــرد، زیــرا نیروهــای متخصصــی در ایــن 
شــرکت ها فعالیــت دارنــد کــه از علــم و دانــش 
ــفانه  ــی متأس ــتند ول ــد هس ــره من ــی به خوب
ســرمایه کافــی بــرای اجــرای پروژه هــای خــود 
ــه تســهیات  ــا ارائ ــد ب ــت بای ــذا دول ــد، ل ندارن

ــد. ــت کن ــرکت ها حمای ــن ش ــوض از ای باع
ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
شــرکت های  اگــر  کــرد:  عنــوان  مجلــس 
ــش بنیــان را در نیابیــم، کشــورهای دیگــر  دان
شــرایط جــذب آنهــا را فراهــم می کننــد، 
ــی  ــرمایه های علم ــم س ــان نکنی ــر حمایتش اگ

کشــور را فــراری می دهیــم.
ــی  ــفانه بروکراسـ ــت: متأسـ ــدار گفـ بیمقـ
کارکنـــان  از  برخـــی  بدرفتـــاری  و  اداری 
دولتـــی بـــا مراجعـــه کننـــدگان، باعـــث 
ویـــژه  بـــه  مراجعه کننـــدگان  دلســـردی 
ـــل  ـــی از قبی ـــال کارهای ـــه دنب ـــه ب ـــرادی ک اف
گرفتـــن مجـــوز بـــرای شـــروع کار هســـتند، 
می شـــود و دولـــت بایـــد نیـــروی جـــوان بـــا 
ـــی اداری را  ـــر کار آورده و بروکراس ـــه س حوصل

کمتـــر کنـــد.
ــان  ــان آذربایجـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ شـ
شـــرقی پارســـال حـــدود ۱۲0 هـــزار دالر 
ـــد. ـــه خـــارج از کشـــور صـــادر کردن محصـــول ب

مشاور وزیر و مجری طرح گندم:
خرید بیش از 2 میلیون تن گندم از 

کشاورزان مناطق گرم کشور 

ــدم  ــرح گنـ ــری طـ ــر و مجـ ــاور وزیـ مشـ
ــش  ــد بیـ ــاورزی از خریـ ــاد کشـ وزارت جهـ
از ۲ میلیـــون تـــن گنـــدم از کشـــاورزان 

ــرداد.  ــور خبـ ــرم کشـ ــق گـ مناطـ
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
اســـفندیاری پـــور مشـــاور وزیـــر و مجـــری 
طـــرح گنـــدم وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
گفـــت:از ابتـــدای فصـــل برداشـــت تاکنـــون 
از  گنـــدم  تـــن  میلیـــون   ۲ از  بیـــش 
ـــداری  ـــور خری ـــرم کش ـــق گ ـــاورزان مناط کش
ـــد  ـــازاد، ۹0 درص ـــدم م ـــد گن ـــان خری و از زم
پـــول گندمـــکاران پرداخـــت شـــده اســـت.

وی درادامـــه گفت:صـــادرات گنـــدم و آرد 
ـــوع  ـــور ممن ـــارج از کش ـــه خ ـــل ب ـــد داخ تولی

ـــت. اس
ــارج کـــردن گنـــدم و آرد  وی گفـــت: خـ
ــده و  ــوب شـ ــاق محسـ ــل قاچـ ــد داخـ تولیـ

ممنـــوع اســـت.
اســـفندیاری افـــزود: موضـــوع خـــروج 
از طریـــق  داخـــل  تولیـــد  آرد  و  گنـــدم 
وزارت جهـــاد کشـــاورزی بـــه دســـتگاه های 
مســـئول کنتـــرل قاچـــاق، ابـــاغ شـــده 

ــت. اسـ
مجـــری طـــرح گنـــدم وزارت جهـــاد 
ـــش  ـــه پی ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــاورزی همچنی کش
بینـــی تولیـــد ۱4 و نیـــم میلیـــون تـــن 
ــزان  ــن میـ ــت: از ایـ ــور گفـ ــدم در کشـ گنـ
ـــاورزان  ـــرف کش ـــازاد مص ـــن م ـــون ت ۱۲ میلی
بـــوده و بـــه صـــورت تضمینـــی خریـــداری 

خواهـــد شـــد.
ـــرم  ـــو گ ـــر کیل ـــزود: ه ـــور اف ـــفندیاری پ اس
گنـــدم نـــان بـــه قیمـــت ۱7 هـــزار ریـــال 
و گنـــدم دوروم ۱7 هـــزار و 700 ریـــال 

می شـــود. خریـــداری 

رئیـــس اداره ســـرمایه انســـانی ســـرباز 
ـــف  ـــن تکلی ـــای مســـلح از تعیی ســـتادکل نیروه

ــر داد. ــال ۹۸ خبـ ــای سـ ــرباز معلم هـ سـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـردار موســـی 
کمالـــی در این بـــاره گفـــت: در راســـتای 
ــرورش در  ــوزش و پـ ــه وزارت آمـ ــک بـ کمـ
تأمیـــن معلمـــان کیفـــی بـــرای مناطـــق 
ـــلح  ـــای مس ـــتاد کل نیروه ـــور س ـــروم کش مح
امســـال نیـــز بـــا اختصـــاص تعـــدادی از 
ــوق  ــانس و فـ ــدرک لیسـ ــربازان دارای مـ سـ
مـــدارس  در  تدریـــس  بـــرای  لیســـانس 

ــرد. ــت کـ موافقـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه امســـال براســـاس 
ـــتادکل  ـــوی س ـــده از س ـــن ش ـــهمیه تعیی س
ــرباز  ــهمیه سـ ــلح 3500 سـ ــای مسـ نیروهـ
ــرورش  ــوزش و پـ ــرای وزارت آمـ ــم بـ معلـ
تعییـــن شـــد، گفـــت: وزارت آمـــوزش و 
ــامی 354۹  ــامل اسـ ــتی شـ ــرورش لیسـ پـ
ــلح  ــای مسـ ــتادکل نیروهـ ــه سـ ــر را بـ نفـ
ارائـــه کـــرد کـــه بـــا بررســـی مـــدارک و 
ـــراد  ـــن اف ـــی ای ـــامی، تمام ـــن اس ـــت ای وضعی
مســـلح  نیروهـــای  ســـتادکل  ســـوی  از 
تأییـــد شـــدند و اسامی شـــان بـــرای اجـــرا 

ـــی  ـــه عموم ـــازمان وظیف ـــه س ـــوان ب و فراخ
ناجـــا ارائـــه شـــد.

ـــراد در  ـــن اف ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب کمال
ـــی  ـــتان دوران آموزش ـــی تابس ـــاه ابتدای دو م
ســـپاه  آمـــوزش  مراکـــز  در  را  خـــود 

ـــد  ـــی خواهن ـــامی ط ـــاب اس ـــداران انق پاس
کـــرد، گفـــت: بـــا پایـــان دوران آموزشـــی 
ـــدارس در  ـــس در م ـــرای تدری ـــراد ب ـــن اف ای
ــرار  ــرورش قـ ــوزش و پـ ــار وزارت آمـ اختیـ
خواهنـــد کـــرد تـــا بـــه مـــدارس مناطـــق 

محـــروم و کمتـــر برخـــوردار کشـــور اعـــزام 
شـــوند.

رئیـــس اداره ســـرمایه انســـانی ســـرباز 
ســـتادکل نیروهـــای مســـلح بـــا تاکیـــد بـــر 
اینکـــه بکارگیـــری ایـــن ســـربازان تنهـــا 
ـــت  ـــت: فعالی ـــت، گف ـــاز اس ـــس مج ـــرای تدری ب
ســـربازان در بخش هـــای اداری و خدماتـــی 
ـــوزش و  ـــه آم ـــن موضـــوع ب ـــوع اســـت و ای ممن

پـــرورش نیـــز ابـــاغ شـــده اســـت.
ــربازان  ــا سـ ــه آیـ ــاره اینکـ ــی دربـ کمالـ
غایـــب نیـــز می تواننـــد بـــه عنـــوان ســـرباز 
ـــع  ـــت مان ـــت: غیب ـــد، گف ـــت کنن ـــم فعالی معل
ــرباز  ــوان سـ ــه عنـ ــربازان بـ ــاب سـ از انتخـ

معلـــم خواهـــد شـــد.
ـــن  ـــت ای ـــدت خدم ـــول م ـــورد ط وی در م
ـــت  ـــدت خدم ـــرد: م ـــار ک ـــز اظه ـــربازان نی س
ایـــن ســـربازان دو ســـال تمـــام معـــادل 
۲4 مـــاه اســـت و ســـربازان معلـــم بایـــد دو 
ـــن  ـــد در همی ـــس کنن ـــی را تدری ـــال تحصیل س
ــر  ــه دارای کسـ ــربازانی کـ ــز سـ ــتا نیـ راسـ
ـــم  ـــرباز معل ـــوان س ـــه عن ـــند و ب ـــت باش خدم
ــد از ایـــن کســـر  ــوند نمی تواننـ انتخـــاب شـ

خدمـــت اســـتفاده کننـــد.

تکلیف سرباز معلم های سال ۹8 مشخص شد

پــارک  فنــاوران  از  تاجر«،یکــی  »پیــروز 
علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی، موفــق 
بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه تفکیــک انــواع 
ــرد  ــه کارب ــتگاهی ک ــت، دس ــده اس ــزات ش فل
وســیعی در صنعــت دارد و پیــش از ایــن از 

ــد.  ــی ش ــارج وارد م خ
ــتگاه  ــاره دس ــر درب ــا، تاج ــزارش ایرن ــه گ ب
ابداعــی اش گفــت: ایــن دســتگاه در ۲ بخــش 
حســگر و کنترلــی طراحــی شــده اســت و مــی 
ــی  ــل محصوالت ــود در داخ ــزات موج ــد فل توان
مــواد  و  پاســتیک  پارچــه، چــوب،  مثــل 

ــد. ــخیص ده ــی را تش ــی و داروی غذای
ــع  ــش صنای ــال پی ــدود 4 س ــزود: ح وی اف
ــرای  ــه ب ــازی ک ــاس نی ــر احس ــف در اث مختل
ــزرگ و  ــاد ب ــم در ابع ــزات از ه ــخیص فل تش
ــد و  ــه کردن ــا مراجع ــه م ــتند، ب ــک داش کوچ
ــش  ــا دان ــم ب ــه کردی ــاس وظیف ــز احس ــا نی م
ــاز  ــن نی ــع ای ــرای رف ــی ب ــان محصول خودم

ــود. ــاخته ش س
ــرد: دســتگاه  ــاور جــوان تشــریح ک ــن فن ای
»تشــخیص فلــزات«، فلــزات موجــود در داخــل 

محصــوالت تولیــدی را تشــخیص مــی دهــد و 
ــی  ــری م ــی براب ــابه خارج ــوالت مش ــا محص ب

کنــد.
وی ادامــه داد: ایــن دســتگاه در هــر صنعتی 
ــا محصــول  ــد ی ــز در خــط تولی کــه وجــود فل

نهایــی مخــرب باشــد، کاربــرد دارد.
ــن دســتگاه  ــد ای تاجــر گفــت: قابلیــت تولی
در ابعــاد ۱0 ســانتی متــر تــا چهــار متــر، 

ــت. ــن اس ــاخت آن پایی ــه س ــر و هزین متغی
ــزار  ــار هـ ــروج چهـ ــری از خـ وی جلوگیـ
ـــره  ـــک فق ـــر ی ـــه ازای ه ـــور ب دالری ارز از کش
ـــی  ـــد دســـتگاه ابدع ـــازات تولی ـــه امتی را از جمل
ـــون 30  ـــرد: تاکن ـــادآوری ک خـــود برشـــمرد و ی
ـــول را  ـــن محص ـــور ای ـــی در کش ـــد صنعت واح
ـــتفاده  ـــود اس ـــه خ ـــفارش داده و در مجموع س

ـــد. ـــی کنن م
ـــان  ـــاوری آذبایج ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ریی
ـــا  ـــه ایرن ـــر ب ـــن خب ـــد ای ـــا تایی ـــز ب ـــرقی نی ش
گفـــت: پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان بـــا 
۱7 ســـال ســـابقه تاکنـــون توانســـته از 430 
ـــوع  ـــد و در مجم ـــت کن ـــاور حمای ـــرکت فن ش

ــت  ــا حمایـ ــا بـ ــط آنهـ ــاوری توسـ 350 فنـ
ـــده  ـــد ش ـــارک تولی ـــوی پ ـــادی و معن ـــای م ه

ـــت. اس
ــروز  ــه ام ــا ب ــزود: ت ــی اف ــا واعظ عبدالرض
ــش  ــوز دان ــزار و ۸00 مج ــه ه ــن س همچنی
ــه شــرکت هــای فنــاور اســتان اعطــا  بنیــان ب

ــت. ــده اس ش
ــه  ــه جانب ــت هم ــه حمای ــاره ب ــا اش وی ب
پــارک علــم و فنــاوری از فنــاوران در راســتای 

تــاش بــرای کمــک بــه تحقــق بیانیــه گام دوم 
انقــاب اضافــه کــرد: فضــا، آزمایشــگاه و کارگاه 
ــرار  ــان ق ــش بین ــای دان ــار شــرکت ه در اختی

مــی دهیــم.
واعظــی ادامــه داد: حتــی در مرحلــه تجــاری 
ســازی، بازاریابــی و تولیــد نیــز از شــرکت های 
دانــش بنیــان اســتان حمایــت مــی کنیــم تــا 
آنهــا بتواننــد دانــش فنــی شــان را از ایــده بــه 

محصــول تبدیــل کننــد.

دستگاه تفکیک فلز در تبریز
 ساخته شد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: رمــز 
ــه  ــکاتی ک ــور از مش ــامی و عب ــوری اس ــام جمه ــروزی نظ پی
ــه  ــا را ب ــئولیت ه ــه مس ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج در جامع
جوانــان بســپارید و از تجــارب پیشکســوتان در اتــاق هــای فکــر 

ــد.    ــره گیری به
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام ســید محمدعلــی آل 
ــز  ــه در مســجد جامــع تبری هاشــم در جمــع معتکفــان رمضانی
ــن  ــدس درای ــه در روز ق ــندم ک ــیار خرس ــه بس ــان اینک ــا بی ب
مــکان مقــدس درایــن مجلــس معنــوی و نورانــی حاضــر شــدم، 
اظهــار کــرد: مــاه مبــارک رمضــان فرصــت مغتنمــی اســت کــه 
ــوظ  ــز محف ــد از آن نی ــاه بع ــن م ــم ای ــد دســتاوردهای عظی بای

داشــته شــود.   
وی ادامــه داد: خداونــد متعــال روزه را در مــاه مبــارک 
ــا  ــون« ت ــم تتق ــد »لعللک ــوده و می فرمای ــرر فرم ــان مق رمض
شــاید پرهیــزگار شــوید، از ایــن رو خداونــد یــک مــاه روزه داری 
را تمریــن تقــوا و اجتنــاب از محرمــات و انجــام واجبــات بــرای 

ــرار داده اســت.    ــز ق ــام ســال نی ــر ای دیگ

امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد براینکــه یکــی از دســتاوردهای 
ــی در آداب روزه داری  ــر و غن ــودن فقی ــاه رمضــان یکســان ب م
اســت، افــزود: مســلمانان بایــد همــواره از حــال یکدیگــر باخبــر 
ــت  ــان وضعی ــک رس ــز کم ــال نی ــام س ــر ای ــده و در دیگ ش

ــند.    ــتان باش ــگ دس ــرا و تن معیشــت فق
وی داشــتن خلــق نیکــو و رعایــت اصــول اخاقــی را از 
ــاق و  ــن اخ ــر حس ــمرد و ب ــف روزه داران برش ــن وظای مهمتری
معاشــرت در ســطح جامعــه و چــه در داخــل خانــه و معاشــرت 

ــرد.    ــفارش ک ــواده س ــا خان ب
امــام جمعــه تبریــز گفــت: دشــمنان دســت بــه دســت هــم 
داده انــد کــه ایــران را نابــود کننــد امــا ملــت شــریف و همیشــه 
ــت  ــم حمای ــر از ه ــاب یکدیگ ــد در حضــور و غی ــه بای در صحن
کــرده و از حقــوق شــرعی و قانونــی صیانــت کنیــم تــا بتوانیــم 
بــه وظیفــه خــود عمــل کــرده و از انقــاب اســامی حفاظــت و 

پاســداری کنیــم.   
وی گفــت: امــام خمینــی)ره( بــه خوبــی تشــخیص داده بــود 
ــود و  ــن ش ــه ک ــد ریش ــاد بای ــه ی فس ــرائیل آن جرثوم ــه اس ک

بــرای اســتمرار ایــن اندیشــه آخریــن جمعــه ی مــاه مبــارک را 
بــه نــام روز قــدس نامگــذاری کــرد تــا مســلمانان یکــدل و یــک 
صــدا تــا برانــدازی ایــن رژیــم منحــوس باهــم متحــد و همــراه 

باشــند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

سپردن مسئولیت ها به جوانان، رمز عبور از مشکالت است

سالمت

 خواص مهم آلو برای سالمتی

بـا  مغـذی  بسـیار  غذایـی  مـاده  آلـو   
آلـو  اسـت.  سـامتی  بـرای  فـراوان  خـواص 
از ویتامین هـا، موادمعدنـی، فیبـر و  سرشـار 
آنتی اکسـیدان اسـت کـه خطـر بـروز برخـی 
می دهنـد.  کاهـش  را  مزمـن  بیماری هـای 
آلـو را می تـوان به شـکل تـازه یـا خشک  شـده 

کـرد.  آلوبخـارا( مصـرف  یـا  )آلوخشـک 
کمک به کاهش قند خون

آلـو بـا ویژگی های خـاص خـود می تواند در 
کاهـش قندخـون موثـر باشـد. آلو و آلوخشـک 
به رغـم داشـتن کربوهیـدرات نسـبتا بـاال، پس 
از مصـرف، باعـث افزایـش چشـمگیر قند خون 
آنهـا  خاصیـت  به خاطـر  امـر  نمی شـوند.این 
ایـن  اسـت.  آدینوپکتیـن  سـطح  افزایـش  در 
هورمـون نقـش مهمـی  در تنظیـم قنـد خـون 
دارد. عاوه بر ایـن فیبـر موجـود در آلـو می تواند 
تـا حـدی مسـئول تاثیـر آن بر قندخون باشـد. 
فیبـر می توانـد میـزان جـذب کربوهیـدرات را 
پـس از وعـده غذایـی در بـدن کاهـش بدهـد.

کمک به سالمت استخوان
برخـی مطالعـات از تاثیـر مصـرف آلـو در 
از ضعـف  ناشـی  بیماری هـای  بـروز  کاهـش 
کاهـش  پوکی اسـتخوان  ماننـد  اسـتخوان 
تراکـم اسـتخوان حکایـت دارنـد. آلوخشـک 
نه تنهـا می توانـد از بـروز مشـکات اسـتخوان 
آنهـا  بهبـود  در  بلکـه  کـرده،  جلوگیـری 
نشـان  مطالعـات  اسـت.همچنین  موثـر  نیـز 
داده انـد کـه آلوخشـک می تواند سـطح برخی 
هورمون هـای موثـر در تشـکیل اسـتخوان ها 
را افزایـش بدهـد. به نظـر می رسـد درقیـاس 
پیشـگیری  آلوخشـک در  میوه هـا،  بـا سـایر 
از مشـکات اسـتخوان و بهبـود آنهـا نقـش 

بیشـتری داشـته باشـد.
آلـو  از خـواص  قلـب  بـه سـامت  کمـک 
و  آلـو  منظـم  می شـود.مصرف  محسـوب 
آلوخشـک بـه سـامت قلـب کمـک می کنـد. 
آلـو و آلوخشـک به خاطـر خاصیت بالقوه شـان 
کلسـترول  کاهـش  و  فشـارخون  کاهـش  در 
عوامـل عمـده  از  دو،  ایـن  مطالعـه شـده اند. 
بـروز بیماری های قلبی هسـتند.در مطالعه ای، 
شـرکت کنندگان بـه دو گـروه تقسـیم شـدند. 
بـه یـک گـروه، هر صبـح و ناشـتا، به مـدت ۸ 
هفتـه، آب آلـو و 3 تـا 6 عـدد آلـو داده شـد. 
درحالی کـه بـه گـروه دیگـر تنهـا یـک لیـوان 
شـد  مشـاهده  پایـان  در  می شـد.  داده  آب 
فشـارخون، کلسـترول بد )LDL( و کلسترول 
کامـل افرادی که آلو و آِب آلو اسـتفاده کردند، 
به طـور چشـمگیری کمتـر از گروه دیگـر بود.

در چندیـن مطالعه حیوانی نیز نتایج مشـابهی 
یافـت شـد.در مطالعـه ای دیگـر مصـرف پودر 
آلوخشـک و آب آلـو توسـط موش ها توانسـت 
و  کاهـش  را  آنهـا  بـد  کلسـترول  سـطح 
کلسـترول خوب شـان را افزایـش دهـد. اگرچه 
انسـان ها  بـه  را  نتایـج  ایـن  نمی تـوان  الزامـا 
تعمیـم داد.تاثیـرات مثبـت آلو و آلوخشـک بر 
بیماری هـای قلبـی احتمـاال به خاطـر وجـود 

آنتی اکسیدان هاسـت. و  پتاسـیم  فیبـر، 
آلو و آلوخشـک سرشار از آنتی اکسیدان هایی 
هسـتند کـه در کاهـش التهابـات و محافظـت 
از سـلول های بـدن در برابـر آسـیب های ناشـی 
از رادیکال هـای آزاد موثرنـد. آلـو و آلوخشـک 
سرشـار از آنتی اکسـیدان های پلی فنلی هسـتند 
کـه تاثیر مثبتی بر سـامت اسـتخوان و کاهش 
دارنـد.  دیابـت  و  قلبـی  بیماری هـای  خطـر 
براسـاس برخی مطالعـات میـزان پلی فنل ها در 
آلـو بیش از دو برابر شـلیل و هلو است.بسـیاری 
از مطالعـات حیوانـی و آزمایشـگاهی از خاصیت 
آلوخشـک  و  آلـو  پلی فنل هـای  ضدالتهابـی 
حکایـت دارنـد. همیـن ویژگـی آلـو می توانـد 
بـه محافظـت از سـلول ها در برابـر آسـیب ها و 
پیشـگیری از بیماری هـای مزمن کمک بکند.در 
یک مطالعه درون کشـتگاهی )مطالعـه ای که در 
آن از بخشـی از بدن جانداران اسـتفاده می شود( 
پلی فنل هـای موجود در آلو به طور چشـمگیری 
بـا  مرتبـط  التهابـی  شـاخص های  توانسـتند 
بیماری هـای مفصـل و ریـه را کاهـش بدهنـد.

کمک به بهبود یبوسـت از خواص آلو محسـوب 
می شـود.آلو و آب ِ آلـو به بهبود یبوسـت معروف  
فیبـر  به خاطـر  تـا حـدی  امـر  ایـن  هسـتند. 
موجـود در آلـو اسـت. هـر عـدد آلـو محتـوی 
تقریبا یک گرم فیبر اسـت. بیشـتر فیبر موجود 
در آلـو از نـوع غیرمحلـول اسـت. یعنـی در آب 
حـل نمی شـود. آلـو بـا افزایـش حجـم مدفـوع 
موجب پیشـگیری از یبوسـت و افزایش سرعت 
حرکـت ضایعـات در دسـتگاه گوارش می شـود.

همچنیـن آلـو و آب آلـو محتـوی سـوربیتول 
اسـت. سـوربیتول یـک نـوع قنـد کـه خاصیت 
ملیـن دارد. مصـرف آلـو در درمـان یبوسـت از 
)نوعـی  پسـیلیوم  ماننـد  ملین هـا  از  بسـیاری 
فیبـر اسـت کـه بـرای بهبود یبوسـت اسـتفاده 
می شـود( موثرتـر اسـت.در مطالعـه ای غلظت و 
دفعـات مدفـوع افـرادی کـه به مدت سـه هفته، 
هـر روز 50 گـرم آلـو مصـرف می کردنـد، بهتـر 
از گروهـی بـود کـه به طـور منظـم پسـیلیوم 
مصـرف می کردند.البتـه نباید فرامـوش کرد که 
مصـرف زیاد آلـو در یک زمـان می تواند تاثیرات 
نامطلوبـی، ماننـد اسـهال، داشـته باشـد. بـرای 
جلوگیـری از ایـن اتفـاق بهتر اسـت بـه مصرف 
یک چهـارم تـا نصف فنجـان )44-۸7 گـرم( آلو 

در روز اکتفـا کنیـد.
منبع: آرمان
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وزارت  پیش دبســتانی  دفتــر  مدیــرکل 
ســال  بــرای  گفــت:  وپــرورش  آمــوزش 
تحصیلــی آینــده تعــداد پیش دبســتانی های 
ــه و  ــش یافت ــردم افزای ــا مشــارکت م ــی ب دولت
ــرورش  ــوزش و پ ــورای آم ــه ش ــا ب ــداد آنه تع

می شــود.  واگــذار  اســتان ها 
ــگار  ــا خبرن ــی در گفت وگــو ب رخســاره فضل
دربــاره  تســنیم  خبرگــزاری  اجتماعــی 
ــال ۹۸  ــتانی در س ــه پیش دبس ــش بودج کاه
بــه  اختصاص یافتــه  بودجــه  کــرد:  اظهــار 
 ۹۸ ســال  در  پیش دبســتانی  فعالیت هــای 
نســبت بــه ســال گذشــته  نــه افزایــش داشــته 
ــال  ــه س ــه اســت، در بودج ــش یافت ــه کاه و ن
۹۸ بــرای توســعه کمــی و کیفــی آمــوزش 
پیــش از دبســتان 73 میلیــارد و 775 میلیــون 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــان اختص توم
ــا  ــه »ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب  وی در پاس
ــتانی های  ــداد پیش دبس ــش تع ــه کاه ــه ب توج
ــتر  ــت بیش ــی و فعالی ــدارس دولت ــه م ضمیم
و  غیردولتــی  حــوزه  در  پیش دبســتانی ها 
هزینه هــای باالیــی کــه از خانواده هــا دریافــت 
ــه  ــل ب ــود تمای ــا وج ــا ب ــتر آنه ــود، بیش می ش

پیش دبســتانی  دوره  در  فرزندشــان  حضــور 
تــوان مالــی تأمیــن هزینه هــا را ندارنــد،«  
تصریــح کــرد: شــرایط کشــور دشــوار اســت و 
مــا بایــد آن را در نظــر بگیریــم البتــه بــا وضــع 
ــی  ــم لطف ــتانی ک ــق پیش دبس ــود در ح موج
نشــده و اعتبــار آن مناســب اســت و رقــم 
ــته  ــال گذش ــد س ــش همانن ــن بخ ــه ای بودج

اســت.
وزارت  پیش دبســتانی  دفتــر  مدیــرکل 
ــن  ــذاری ای ــت: هدف گ ــرورش گف ــوزش و پ آم
ــایر  ــق عش ــتانی در مناط ــه پیش دبس ــت ک اس
و دارای ضریــب محرومیــت بــاال رایــگان باشــد، 
ــز بخشــی از  ــرزی نی ــه و م ــق دو زبان در مناط
هزینه هــا بــا مشــارکت مــردم تأمیــن شــود امــا 
شــهرها و مناطــق برخــوردار پیش دبســتانی 
و  می شــود  اداره  غیر دولتــی  صــورت  بــه  
ــی  ــرایط فعل ــدارد در ش ــود ن ــکان وج ــن ام ای

ــیم. ــته باش ــن داش ــر از ای ــتراتژی غی اس

تعداد پیش دبستانی های دولتی با 
مشارکت مردم افزایش می یابد

وی ادامــه داد: اتفاقــی کــه بــرای ســال 

تحصیلــی آینــده می افتــد و امیدواریــم بــه 
ایــن  توســعه پیش دبســتانی کمــک کنــد 
ــی  ــتانی های دولت ــداد پیش دبس ــه تع ــت ک اس
بــا مشــارکت مــردم افزایــش می یابــد، بــر 
ــه سراســر  ــن بخشــنامه ای کــه ب اســاس آخری
ــتانی های  ــداد پیش دبس ــد تع ــاغ ش ــور اب کش
دولتــی کــه بــا مشــارکت مــردم فعالیــت 
می کننــد بــه شــورای آمــوزش و پــرورش 
همیــن  و  اســت  شــده  واگــذار  اســتانها 
ــم   ــت ک ــی باب ــود نگران ــث می ش ــوع باع موض
پیش دبســتانی های ضمیمــه  تعــداد  شــدن 
یابــد و فعالیــت  مــدارس دولتــی کاهــش 
ــورای  ــه ش ــوزه ب ــن ح ــتانی ها در  ای پیش دبس
ــده  ــض ش ــتان ها تفوی ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــداد  ــه تع ــد ک ــم می گیرن ــا تصمی ــت و آنه اس
پیــش دبســتانی های دولتــی بــا مشــارکت 

ــد. ــدر باش ــردم چق م
وزارت  پیش دبســتانی  دفتــر  مدیــرکل 
آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در 
ســتاد سیاســت کان را تعییــن و نحــوه اجــرا را 
ــه اســتانها واگــذار کرده ایــم، افــزود: از ســال  ب
ــوزش و  ــی آم ــی شــورای عال ــه قانون ۸۲ مصوب
پــرورش را داشــتیم تــا پیش دبســتانی بــه 
ــارکت  ــا مش ــی ب ــی و دولت ــکل غیر دولت دو ش
پیش دبســتانی های  تکلیــف  باشــد،  مــردم 
غیردولتــی کــه مشــخص اســت و دربــاره تعداد 
مشــارکت  بــا  دولتــی  پیش دبســتانی های 
مــردم و میــزان شــهریه آنهــا قانــون نداشــتیم 
ــا  ــنامه ای ب ــته بخش ــال گذش ــرداد س ــه م ک
ــاغ شــد  ــه سراســر کشــور اب ــر ب امضــای وزی
پیش دبســتانی های  کــه  کــرد  مشــخص  و 
ــی  ــه وضعیت ــردم چ ــارکت م ــا مش ــی ب دولت

ــند. ــته باش داش
وی ادامــه داد: روزهــای آخــر اســفند ســال 
گذشــته نیــز بخشــنامه دیگــری ابــاغ و در آن 
اعــام شــد تعــداد پیش دبســتانی های دولتــی 
ــوزش و  ــورای آم ــه ش ــردم ب ــارکت م ــا مش ب
پــرورش اســتان ها و مناطــق واگــذار شــود کــه 
در آنجــا اســتانداران، فرمانــداران و بخشــداران 

حضــور دارنــد.
فضلــی گفــت: در یــک منطقــه تهــران 
70 درصــد دبســتان ها غیردولتــی هســتند 
ــداد  ــه تع ــتانی ک ــا اس ــاً ب ــت آن قطع و وضعی
دبســتان های غیردولتــی آن بســیار کــم اســت، 
ــب  ــردم را ترغی ــد م ــا بای ــت ام ــاوت اس متف
کنیــم کــه فرزنــدان خــود را بــه پیش دبســتانی 
ــل  ــواده تمای ــه خان ــی  ک ــتند و در صورت بفرس
دارد امــا تــوان مالــی نــدارد زمینــه آن را دولــت 
فراهــم کــرده اســت، بخشــی از اعتبــارات 
ــت و  ــز اس ــورت متمرک ــه ص ــتانی ب پیش دبس
ــتانی  ــورت اس ــز به ص ــارات نی ــی از اعتب بخش
و بــا حمایــت اســتانداران تأمیــن می شــود، در 
اســتان هایی کــه شــرایط خوبــی را در توســعه 
ــت  ــتانداران حمای ــم اس ــتانی ها داری پیش دبس

ــد. ــام داده ان الزم را انج
وی تاکیــد  کــرد: افــراد جامعــه محلــی 
بایــد بــرای توســعه پیش دبســتانی کمــک 
ــه  ــختی ک ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب کنن
اعتبــار  بودجــه ای دارد  لحــاظ  بــه  دولــت 
ایــن بخــش خــوب لحــاظ شــده اســت و ایــن 
نشــان می دهــد عــزم جــدی بــرای تــداوم 
حمایت هــا وجــود دارد و در کنــار آن بایــد 
ــع  ــتان ها و جوام ــزم اس ــردم و ع ــارکت م مش

ــم. ــذب کنی ــی را ج محل

برنامه جدید برای حل تعداد کم 
پیش دبستانی  های دولتی و شهریه دریافتی 

آشپزی

نان کتوژنیک

مواد الزم:
کره ذوب شده                              ۱00 گرم
روغن نارگیل                          30 گرم
تخم مرغ بزرگ                             7 عدد
بیکینگ پودر                              ۱ قاشق چایخوری
آرد بادام                                  ۲00 گرم
صمغ زانتان                        ۲/۱ قاشق چایخوری
نمک                             ۲/۱ قاشق چایخوری

وقتـی تصمیـم میگیریـم رژیـم کتوژنیـک 
یـا کتـو رو وارد برنامـه ی زندگیمـون کنیـم 
یکـی از سـواالیی کـه خیلـی پیش میـاد اینه 
کـه چه چیـزی بخوریـم و چطـوری تهیه ش 
کنیـم. فکـر مـی کنـم دیگـه بعـد از خونـدن 
مقالـه ی رژیـم کتوژنیـک بـه طـور کامـل با 
روش و فوایـد ایـن رژیم آشـنا شـده باشـین. 
حـاال وقتشـه طـرز تهیـه نـان کتوژنیـک رو 
آمـوزش بدیـم. یکـی از مهـم تریـن قسـمت 
هـای ایـن رژیـم اینـه کـه بتونیـم نـان رو از 
برنامـه غذاییمـون حـذف کنیـم و تـا مصرف 
کربوهیـدارت رو کاهـش بدیـم. امـا مصـرف 
نـان خصوصـا بـرای مـا ایرانـی هـا به شـدت 
مهمـه و کنـار بیشـتر غذاهامون هسـت. برای 
همیـن ما سـه مدل نـان کتوژنیـک رو بهتون 
کـه هـم خیلـی خوشـمزه  میدیـم  آمـوزش 

هسـتن و هـم راحـت تهیـه مـی شـن.
اولیـن نـان کتوژنیک تـوی ایـن مقاله نان 
کتو سـاده هسـت که مطمئنا عاشـق طعمش 
اولیـه و میـزان کالـری و  مـی شـین. مـواد 
توضیحاتـی کـه بـاالی مطلـب اومـده مربوط 
بـه ایـن نـان هسـت. نـان کتوژنیـک دوم نان 
گل کلـم هسـت کـه فقـط 57 کالـری و ۲.5 
گـرم کربوهیـدارت داره. پـس با خیـال راحت 
میتونیـن اون رو میـل کنیـن. در ضمن با این 
میـزان مـوادی کـه گفتیم میشـه ۸ تکـه نان 

تهیـه کرد.
نـان کتوژنیـک سـوم یـه خبر خـوب برای 
کسـانیه کـه فکر می کنـن با ایـن رژیم دیگه 
بایـد بـا نـان سـیر خداحافظـی کنـن. اتفاقـا 
میتونیـن تـوی این رژیـم کم کربوهیـدرات و 
پـر چربـی یـک عالمه نـان سـیر با پنیـر زیاد 
بخوریـن، اما به روشـی کـه دسـتور تهیه اون 
رو اوردیـم. مقـدار مـوادی کـه گفتیـم بـرای 
تهیـه نـان سـیر بـرای دو نفر کافیـه. پس اگه 
میخوایـن نان سـیر بیشـتری داشـته باشـین 
بایـد مقـدار مـواد اولیـه رو دو برابـر کنیـن. 
خاصـه دیگـه بـا ایـن سـه روش بـرای تهیه 
ای  بهونـه  بعیـده  کربوهیـدارت  بـدون  نـان 
بـرای نگرفتـن این رژیم سـالم و مقـوی باقی 

. نه بمو

طرز تهیه:
روی  را  فـر  دمـای  کنیـد.  روشـن  را  فـر 
۱۸0 درجـه سـانتی گراد و یـا 355 فارنهایت 

تنظیـم کنیـد تـا گـرم شـود.
تخـم مـرغ هـا را در یک کاسـه بشـکنید و 
بـرای ۱ تـا ۲ دقیقـه بـا سـرعت زیـاد همزن 

برقـی، مخلـوط کنید.
را  نارگیــل و کــره ذوب شــده  روغــن 
ــه  ــد و ب ــه کنی ــا اضاف ــرغ ه ــم م ــه تخ کاس

هــم زدن ادامــه دهیــد.
مابقــی مــواد الزم یعنــی آرد بــادام، صمــغ 
ــده(،  ــه ش ــکات گفت ــن در ن ــان )جایگزی زانت
بیکینــگ پــودر و نمــک را کــم کــم بــه 
ــه  ــم زدن ادام ــه ه ــد. ب ــه کنی ــرف اضاف ظ
دهیــد تــا خمیــر نــان کتوژنیــک ســاده 

ــود. ــظ ش غلی
در قالــب نــان بــه ابعــاد ۸ در 4 یــک 
کاغــذ روغنــی پهــن کنیــد. خمیــر نــان را در 
آن بریزیــد و ســطح آن را بــه کمــک کفگیــر 

ــا لیســک صــاف کنیــد. ی
ــازه  ــد و اج ــر بگذاری ــان را در ف ــب ن قال
ــرای  ــزد. )ب ــه بپ ــدت 45 دقیق ــه م ــد ب دهی
ــد از  ــان میتوانی ــه شــدن ن ــان از پخت اطمین

ــد.( ــتفاده کنی ــدان اس ــال دن خ
قفســه  را روی  نــان کتوژنیــک ســاده 
خنــک کننــده قــرار دهیــد تــا تمــام بخــش 
ــود.  ــک ش ــاوی خن ــور مس ــه ط ــای آن ب ه
ــد.  ــرش دهی ــه ب ــه ۱6 قطع ــپس آن را ب س
ــته،  ــرف در بس ــان را در ظ ــن ن ــد ای میتوانی
بیشــتر از یــک هفتــه در یخچــال و تــا یــک 

ــد. ــه داری کنی ــزر نگ ــاه در فری م
 

نکات کلیدی تهیه نان کتوژنیک ساده
ــردن  ــوط ک ــل از مخل ــت قب ــر اس - بهت
ــه  ــه ب ــوید ک ــن ش ــا مطمئ ــرغ ه ــم م تخ
دمــای اتــاق رســیده باشــند. اگــر تخــم مــرغ 
هــا را در یخچــال نگــه مــی داریــد، میتوانیــد 
ــک  ــه در ی ــه دقیق ــدت س ــه م ــا را ب آن ه

ــد. ــرار دهی ــرم ق ــه درون آب گ کاس
- کـره و روغـن نارگیل نیز باید ذوب شـده 
باشـند و بعـد بـه مخلـوط تخـم مـرغ اضافـه 
کنیـد. میتوانیـد کـره را در یـک ماهیتابـه یا 
شـیر جـوش بگذاریـد تا بـه مرور ذوب شـود. 

نیـازی بـه حـرارت دادن کره نیسـت.
- در صورتــی کــه بــا صمــغ زانتــان 
ــک قاشــق  ــد از ی ــد میتوانی دسترســی نداری
ــق  ــک قاش ــا ی ــن ی ــودر ژالتی ــوری پ چایخ
چایخــوری دانــه چیــا یــا یــک قاشــق 
ــد. ــتفاده کنی ــفرزه اس ــودر اس ــوری پ غذاخ
منبع: ایران کوک

دلنوشته

برای ،
 امام حسین شدن ،

پدری ،
 چون مرتضی علی ،

مادری ،
چون ،

 فاطمه زهرا ،
برادری ،

چون ،
 ابوالفضل ،
خواهری ،

چون زینب ،
فرزندی ،

چون علی اصغر ،
ایمانی ،
چون ،

 اقیانوس بی کران ،
الزم است ،

تا بقول استاد ،
شهریار ،

علم کند ،
به عالم ،
شهدای ،
کربا را ،

)اکبر عظیم نیا(

الهوتی:
سفرهای غیرضرور خارجی حذف شد

و  فرهنگــی  میــراث  فراکســیون  عضــو 
خارجــی  ســفرهای  کاهــش  گردشــگری، 
افزایــش  همچــون  دالیلــی  بــه  ایرانی هــا 
ــف  ــت« توصی ــام مثب ــک پی ــت ارز را »ی قیم

 . می کنــد
ــوج  ــرداد بائ ــت، مه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــفرهای خارج ــش س ــاره کاه ــی درب الهوت
ایرانی هــا گفــت: اینکــه ســفرهای خارجــی 
ایرانی هــا ۲5 درصــدی نســبت به مشــابه ســال 
گذشــته کاهــش داشــته، یــک مزیــت اســت و 
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری بایــد 
ــد  ــاش کن ــن فرصــت ت ضمــن اســتفاده از ای
ــور  ــه از کش ــزان ارزی را ک ــر می ــن براب چندی

ــد. ــود، وارد کن ــارج می ش خ
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
بــرای  مخاطب یابــی  خواســتار  اســامی 
ــران در  ــی ای ــی و تفریح ــای تاریخ جذابیت ه
ــد  ــی ش ــت خارج ــگران و توریس ــان گردش می
ــر  ــورهای برت ــزو کش ــا ج ــور م ــزود: کش و اف
گردشــگری  جاذبه هــای  زمینــه  در  دنیــا 
خارجــی  گردشــگر  بــه  بایــد  کــه  اســت 
از  بســیاری  آنکــه  ضمــن  شــود؛  معرفــی 
ــه کشــورهای دیگــر مســافرت  ایرانیانــی کــه ب
می کننــد، ایرانگــردی را بــه انــدازه کافــی 
تجربــه نکرده انــد و جذابیت هــای کشــور را 

نــد. ندیده ا

دالر ارزان بود، کسی به هزینه سفرهای 
خارجی توجهی نمی کرد

وی ادامــه داد: پیــش از ایــن به دلیــل پایین 
بــودن قیمــت ارز، ســفرهای غیرضــرور زیــادی 
خارجــی  مأموریت هــای  از  می شــد؛  انجــام 
هیئت هــای دولتــی گرفتــه تــا ایرانی هایــی 
ــد. ــا و اســتانبول می رفتن ــه آنتالی ــا ب کــه مرتب

بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
ــا در  ــرد: مث ــح ک ــس تصری ــبات مجل ومحاس
هیئت هــای  خارجــی  مأموریت هــای  مــورد 
ــا  ــت ب ــر می توانس ــورهای دیگ ــه کش ــی ب ایران
ترکیــب کوچکتــر انجــام شــود ولــی بــه دلیــل 
ــی  ــه آن توجه ــود، ب ــت ارز ارزان ب ــه قیم آنک
ــاال  ــت ارز ب ــه قیم ــون ک ــی اکن ــد ول نمی ش
ــتر و  ــت بیش ــا مدیری ــفرها ب ــن س ــه، ای رفت

بهتــری انجــام می شــود.

سفر هیئت های دولتی کمتر و محدودتر 
شده است

الهوتــی تاکیــد کــرد: کاهــش ۲5 درصــدی 
ــای آن  ــه معن ــا ب ــی ایرانی ه ــفرهای خارج س
نیســت کــه ایرانی هــا ســفر نمی کننــد یــا 
ــه  ــت بلک ــا نیس ــتی آنه ــر و تنگدس ــانه فق نش
خــود  غیرضــرور  ســفرهای  خانواده هــا، 
شــرایط  ایــن  در  کــه  کرده انــد  حــذف  را 

اقتصــادی می توانــد پیــام مثبتــی باشــد.
فرهنگــی،  میــراث  فراکســیون  عضــو 
گردشــگری، صنایــع دســتی و مناطــق آزاد 
مجلــس گفــت: یــک زمــان کــه دالر ارزان بــود، 
ــد  ــواده راه می افتن ــر خان ــی از ه ــک جماعت ی
و بــه اســتانبول بــرای خریــد می رفتنــد و 
هرکــدام مقادیــر زیــادی وســیله و لوازمــی کــه 
ــد  ــداری می کردن ــود، از آنجــا خری در کشــور ب
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــا ب ــون خانواده ه ــی اکن ول
ــوه  ــوع و نح ــاره ن ــود درب ــد اقتصــادی خ جدی
ضمــن  می کننــد؛  تصمیم گیــری  ســفرها 
ــر و  ــز کمت ــی نی ــای دولت ــفر هیئت ه ــه س آنک

ــت. ــده اس ــر ش محدودت

ـــی  ـــه راهپیمای ـــان اینک ـــا بی ـــاد ب ـــر ارش وزی
روز قـــدس یکـــی از نمادهـــای اساســـی 
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــت، گف ـــی اس ـــجام اجتماع انس
ـــی  ـــد های ـــه و تهدی ـــاص منطق ـــرایط خ ـــه ش ب
ـــدس  ـــته، روز ق ـــران داش ـــه ای ـــکا علی ـــه آمری ک

اهمیـــت ویـــژه ای دارد.
ـــی  ـــاس صالح ـــید عب ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــی  ـــی روز جهان ـــور در راهپیمای ـــا حض ـــروز ب ام
ــاص و  ــرایط خـ ــر شـ ــد بـ ــا تاکیـ ــدس بـ قـ
جهانـــی ایـــران اظهـــار داشـــت: راه پیمایـــی 
روز قـــدس در ایـــران یکـــی از نمادهـــای 
اساســـی انســـجام اجتماعـــی اســـت؛ هـــم در 
ـــران دارد  ـــه ای ـــی ک ـــائل جهان ـــا مس ـــاط ب ارتب
و هـــم در ارتبـــاط بـــا مســـائل منطقـــه ای و 

داخلـــی.
وی ادامـــه داد: شـــرایط امســـال از یـــک 
ســـو و شـــرایط جهانـــی کـــه مـــا داریـــم و 
ــه  ــی علیـ ــی و غربـ ــای آمریکایـ ــه هـ توطئـ
ـــوی  ـــه ای از س ـــای منطق ـــه ه ـــران و توطئ ای
ـــای  ـــث ه ـــار بح ـــه اعتب ـــن ب ـــر و همچنی دیگ
ملـــی کشـــورمان کـــه داشـــته و داریـــم 

ــژه ای  ــت ویـ ــدس اهمیـ ــی روز قـ راهپیمایـ
دارد.

ـــد  ـــامی تاکی ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تهدیدهایـــی کـــه 
ـــران  ـــه ای ـــبت ب ـــا نس ـــی ه ـــپ و آمریکای ترام

دارنـــد؛ راهپیمایـــی امـــروز می توانـــد پاســـخ 
ـــم  ـــی برغ ـــه ایران ـــه جامع ـــد ک ـــی باش محکم
ـــرر  ـــای مک ـــم ه ـــته و تحری ـــای پیوس تهدیده
ــن  ــل ایـ ــجم در مقابـ ــان منسـ ــا همچنـ امـ

تهدیدهـــا ایســـتاده اســـت.

صالحـــی یـــادآور شـــد: همچنیـــن بـــا 
ـــرایط  ـــه ای در ش ـــای منطق ـــه ه ـــود توطئ وج
ــی  ــن راهپیمایـ ــم و ایـ ــرار داریـ ــی قـ خاصـ
ـــه ای  ـــای منطق ـــه ه ـــه توطئ ـــه هم ـــخی ب پاس

نیـــز هســـت.
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــل س ـــران چه ـــزود: ای وی اف
ـــطین  ـــان فلس ـــا آرم ـــودش را ب ـــتگی خ همبس
در روز قـــدس اعـــام می کنـــد. امســـال بـــا 
ـــی  ـــرن و اتفاقات ـــه ق ـــث معامل ـــه بح ـــه ب توج

ـــه ک
ـــی  ـــا پایتخت ـــاط ب ـــته در ارتب ـــال گذش س
ـــی از  ـــا و برخ ـــی ه ـــوی آمریکای ـــدس از س ق
مجموعـــه هـــای دیگـــر رخ داد روز قـــدس 
ـــطین  ـــت فلس ـــا مل ـــتگی ب ـــاظ همبس ـــه لح ب
هـــم اهمیـــت افزونتـــری پیـــدا کـــرده 

اســـت.
ـــان  ـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در پای وزی
گفـــت: در مجمـــوع روز قـــدس امســـال روز 
ـــائل  ـــا مس ـــاط ب ـــم در ارتب ـــت، ه ـــژه ای اس وی
ـــا  ـــتگی ب ـــم همبس ـــه ای و ه ـــی و منطق جهان

ـــطین. ـــردم فلس م

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد

روز قدس در ایران یکی از نمادهای اساسی انسجام اجتماعی است

رئیـس دانشـگاه تهـران دربـاره حـد نصـاب علمـی دکتـری 
گفـت: دانشـگاه بـه دنبـال کاهـش پذیرش نیسـت ظاهراً نسـبت 
بـه سـال گذشـته اقـدام متفاوتـی را انجـام نداده ایم ولی بـاز اگر 

مشـکلی باشـد پیگیـری مـی کنیم.
بـه گزارش مهـر، محمود نیلـی احمد آبادی دربـاره حد نصاب 
علمـی دکتـری و تغییـر ترازهـای دکتـری نسـبت بـه سـال های 
گذشـته گفـت: هر سـال از میـان پذیرفته شـدگان دکتـری چند 

برابـر ظرفیـت را اعـام می کنیم.
وی ادامـه داد: اینکـه چنـد برابـر ظرفیـت در کـدام تـراز قرار 
بگیـرد، بحـث دیگـری اسـت امـا مـا خودمـان عاقمند هسـتیم 
جمـع نسـبتاً بزرگی را دعـوت کرده و بهترین هـا را انتخاب کنیم.

رئیـس دانشـگاه تهـران گفـت: دانشـگاه بـه دنبـال کاهـش 
پذیـرش نیسـت ظاهـراً نسـبت به سـال گذشـته اقـدام متفاوتی 
را انجـام نداده ایـم ولـی بـاز اگـر مشـکلی باشـد پیگیـری کرده و 

می کنیـم. اقـدام 

انتخـاب  نتیجـه  انتشـار کارنامـه  از  بـه گـزارش مهـر، پـس 
رشـته آزمـون دکتـری سـال ۹۸ برخـی از داوطلبـان نسـبت بـه 
حدنصـاب علمـی اعـام شـده از سـوی برخـی از دانشـگاه ها بـه 

داشـته اند. اعتـراض  بـزرگ  دانشـگاه های  ویـژه 
بـه گفتـه این معترضـان برخی از دانشـگاه ها اقدام بـه تغییر حد 
نصـاب علمـی کرده اند کـه در نتیجه آن بسـیاری از داوطلبان امکان 

دعـوت به مصاحبـه دکتری را از دسـت داده اند.
در   ۹۸ سـال  متمرکـز  نیمـه  دکتـری  دوره  ورودی  آزمـون 
دوره هـای روزانـه و شـبانه دانشـگاه ها، دانشـگاه آزاد اسـامی، 
عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  نـور،  پیـام  دانشـگاه 
و غیرانتفاعـی، پردیس هـای خودگـردان دانشـگاه ها  غیردولتـی 

جمعـه سـوم اسـفند ۹7 برگـزار شـد.
از تعـداد ۱۹6 هـزار و 64۹ نفر ثبت نام کننـده در آزمون تعداد 
۱63 هـزار و 3۲۱ داوطلـب در جلسـه آزمـون حاضر بودنـد. از این 
تعـداد ۱50 هـزار و 535 داوطلب مجاز به انتخاب رشـته شـدند و 

۱0۸ هـزار و ۸۹۹ نفـر فرم انتخاب رشـته خـود را تکمیل کردند.
از تعـداد ۱0۸ هـزار و ۸۹۹ داوطلـب انتخـاب رشـته کننـده 
تعـداد 47 هـزار و 64۸ داوطلـب در کد رشـته محل های انتخابی 

دارای حـد نصـاب علمی الزم هسـتند.
ظرفیـت پذیـرش دانشـجو در آزمـون ورودی دوره دکتری نیمه 
متمرکز سـال ۹۸ در دوره های روزانه و شـبانه دانشـگاه ها، دانشگاه 
پیـام نـور، دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی و 
غیرانتفاعـی، پردیس هـای خودگـردان دانشـگاه ها )بـه جز ظرفیت 

دانشـگاه آزاد اسـامی( تعـداد ۱4 هـزار و ۲77 نفر اسـت.

عضو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس می گویـد بنا بود 
یـک فرد یا پسـت بـه عنـوان رابط بین دانشـگاه و صنعـت تعریف 
شـود ولـی صنعتی هـا کمتر زیـر بار همـکاری با دانشـگاه می روند. 
بـه گـزارش خانـه ملت، سـید محمد جـواد ابطحـی با اشـاره به 
بیانـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر لـزوم ورود دانشـگاه بـرای 
تحقـق رونـق تولیـد و عبـور از تحریم ها گفت: موضوع مهـم، ارتباط 
دانشـگاه بـا صنعـت اسـت و اگرچـه این نکتـه بارها و بارها گوشـزد 
شـده که پیشـرفت یـا خودکفایـی در برخـی عرصه ها جز از مسـیر 
ارتبـاط عملـی دانشـگاه بـا صنعت میسـر نمی شـود ولی متاسـفانه 

کمتـر دیـده شـده ایـن مطلب جنبـه عملیاتـی به خـود بگیرد.
نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلـس شـورای اسـامی 
افـزود: حتـی بنـا بود یـک فرد یا پسـت در دانشـگاه ها بـه عنوان 

رابـط بیـن دانشـگاه و صنعـت تعریف شـود ولـی صنعتی ها کمتر 
زیـر بـار همـکاری بـا دانشـگاه می رونـد و اسـتدالل می کننـد به 
سـرانجام رسـیدن پروژه هـا زمان بـر اسـت در حالی که مـا اکنون 

نیازمنـد حل مسـاله هسـتیم.

شرکت های دانش بنیان بر اساس نبوغ خود نیاز جامعه را 
برآورده می کنند

بـا  همچنیـن  مجلـس  والیـی  نماینـدگان  فراکسـیون  عضـو 
اشـاره بـه فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان توضیـح داد: آنچـه 
تـا انـدازه ای توانسـته بـه بهبـود ایـن رابطـه کمـک کنـد، بحـث 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت؛ زیـرا نیـاز جامعـه را  می بیننـد 
و بـر اسـاس خاقیـت و نبـوغ خـود، آنهـا را بـرآورده می کننـد.

وی بـا اشـاره به فعالیت شـهرک علمـی تحقیقاتـی اصفهان با 
بیـش از ۱50 شـرکت دانش بنیـان ادامـه داد: اگر بتـوان از طریق 
بـه  وادار  و حتـی  درگیـر  را  دانش بنیـان، صنعـت  شـرکت های 
حمایـت یـا مشـارکت در تاسـیس شـرکت های دانش بنیـان کرد، 
بـه فرمایشـات رهبـر انقـاب در ایـن خصوص عمل شـده اسـت.

وقت تبدیل دانش به ثروت است
و  بـرای رشـد  فضـای خوبـی  تحریـم  کـرد:  تاکیـد  ابطحـی 
شـکوفایی اسـتعدادها و خاقیت هـای جوانان ایجاد کـرده و حال 
کـه وزارت صنعـت نیازهـای خـود را مطـرح کـرده، نوبـت ورود 
دانشـگاه اسـت زیرا دانشـگاه با رویکـرد محتاطانـه نمی تواند وارد 

ایـن موضـوع شـود بایـد رویکـرد خـود را عـوض کند.
خواسـتار  مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  عضـو 
دانشـگاه ها،  امنـای  هیئـت  موضع گیـری  نحـوه  در  تغییراتـی 
تغییـر سـرفصل دروس اسـاتید شـد و افـزود: اگـر همیشـه برای 
درآمدزایـی دانشـگاه شـعار می دادیـم، اکنـون وقت آن اسـت که 

دانـش بـه ثـروت تبدیـل شـود.

رئیس دانشگاه:

دانشگاه تهران به دنبال کاهش پذیرش 
دانشجوی دکتری نیست

ابطحی:

قرار بود رابط بین دانشگاه و صنعت تعریف شود
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ـــل  ـــل دفاترتکمی ـــت و امضـــا ذی ـــی ۱400۸363۹73 ثب ـــه مل ـــه شناس ـــت 63۱ ب ـــه شـــماره ثب ـــخ ۱3۹۸/03/0۸ ب ـــی درتاری ـــت عارف ـــن صنع ـــی دویســـت و بیســـت و دو آری تاســـیس شـــرکت تعاون
ـــت  ـــیر ثب ـــتان عجـــب ش ـــی شهرس ـــاه اجتماع ـــاون کارو رف ـــه ۹۸/0۲/۲5 اداره تع ـــماره ۲7۹ مورخ ـــوز ش ـــر مج ـــردد. براب ـــی میگ ـــوم آگه ـــاع عم ـــت اط ـــر جه ـــرح زی ـــه ش ـــه آن ب ـــه خاص ـــده ک گردی
ـــوا و  ـــر ه ـــروش فیلت ـــع و ف ـــد ، توزی ـــتیکی - تولی ـــتیکی و پاس ـــواد الس ـــودرو، م ـــی خ ـــوازم یدک ـــودرو و ل ـــات خ ـــروش قطع ـــد و ف ـــش، خری ـــع، پخ ـــد، توزی ـــه، تولی ـــوع: تهی ـــد. موض ـــی گردی و آگه
ـــوط  ـــدازی خط ـــز و راه ان ـــاژ، تجهی ـــد، مونت ـــه تولی ـــوط ب ـــهای مرب ـــازی روش ـــه س ـــاخت و بهین ـــد، س ـــی، تولی ـــنگین – طراح ـــبک و س ـــم از س ـــودرو اع ـــواع خ ـــی ان ـــی و الکترونیک ـــات الکتریک قطع
ـــر  ـــی غی ـــی و خارج ـــی داخل ـــی- بازاریاب ـــاز بازرگان ـــای مج ـــادرات کااله ـــدی و واردات و ص ـــته بن ـــروش و بس ـــد و ف ـــدی – خری ـــته بن ـــیون و بس ـــی، اتوماس ـــین آالت صنعت ـــات و ماش ـــد قطع تولی
ـــذ و  ـــور - اخ ـــارج از کش ـــور و خ ـــطح کش ـــرکت در س ـــر ش ـــاد دفات ـــی - ایج ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــا اش ـــرارداد ب ـــد ق ـــرکات - عق ـــرکت از گم ـــای ش ـــص کااله ـــبکه ای - ترخی ـــر ش ـــی و غی هرم
ـــاری در  ـــی و اعتب ـــات مال ـــی و موسس ـــی و خصوص ـــای دولت ـــهیات از بانکه ـــار و تس ـــذ وام و اعتب ـــرکات – اخ ـــرکت از گم ـــای ش ـــص کااله ـــور - ترخی ـــارج از کش ـــل و خ ـــی در داخ ـــای نمایندگ اعط
ـــس  ـــی و خارجـــی پ ـــای داخل ـــی – شـــرکت در نمایشـــگاه ه ـــی و حقوق ـــا اشـــخاص حقیق ـــرارداد ب ـــی و خصوصـــی و اخـــذ ق ـــدات دولت ـــداف شـــرکت- شـــرکت در مناقصـــات و مزای ـــق اه ـــت تحق جه
ـــه  ـــف ب ـــی مکل ـــد تعاون ـــی باش ـــع ذیصـــاح قانون ـــوز از مراج ـــذ مج ـــه اخ ـــاز ب ـــی نی ـــای موضـــوع تعاون ـــک از فعالیته ـــر ی ـــام ه ـــرای انج ـــه ب ـــع ذیصـــاح. تبصـــره۱:در صورتیک ـــوز از مراج از کســـب مج
ـــاال،  ـــدرج در ب ـــوارد من ـــوب و م ـــرح مص ـــرای ط ـــرای اج ـــد ب ـــرکت می توان ـــره ۲: ش ـــد(. تبص ـــی باش ـــت نم ـــه فعالی ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ ـــه منزل ـــور ب ـــت مذک ـــوع فعالی ـــت موض ـــت. ) ثب ـــذ آن اس اخ
ـــی  ـــخاص حقیق ـــا و اش ـــک ه ـــی، بان ـــی، تعاون ـــی، عموم ـــهای دولت ـــای بخش ـــرمایه گذاری ه ـــارات و س ـــود، اعتب ـــر موج ـــرمایه و ذخائ ـــده، از س ـــای منعق ـــنامه و قرارداده ـــررات و اساس ـــت مق ـــا رعای ب
ـــه  ـــره 3: در صورتیک ـــد. تبص ـــامی نمای ـــود اس ـــق عق ـــی از طری ـــهیات بانک ـــارات و تس ـــذ اعتب ـــه اخ ـــدام ب ـــوده و اق ـــتفاده نم ـــات اس ـــراد و مؤسس ـــی اف ـــدی و جنس ـــای نق ـــر، هدای ـــی دیگ و حقوق
ـــرکت و  ـــی ش ـــت قانون ـــاز فعالی ـــورد نی ـــن م ـــات و اماک ـــزات، تأسیس ـــائل، تجهی ـــتغال، وس ـــوه کار و اش ـــوع و نح ـــه ن ـــی در زمین ـــط و مقررات ـــط، ضواب ـــی ذیرب ـــا عموم ـــی و ی ـــق ارگان دولت از طری
ـــر  ـــار، کارگاه و دیگ ـــات، انب ـــین آالت، تأسیس ـــزات، ماش ـــائل، تجهی ـــح، وس ـــد مصال ـــرکت می توان ـــره 4: ش ـــت. تبص ـــت آنهاس ـــه رعای ـــف ب ـــرکت مکل ـــد ش ـــده باش ـــع ش ـــوط وض ـــوارد مرب ـــایر م س
ـــی  ـــدی، تعاون ـــات تولی ـــرکت در مؤسس ـــداف ش ـــق اه ـــت تحق ـــوده و در جه ـــن نم ـــور تأمی ـــارج از کش ـــا از خ ـــه واردات آنه ـــه منجمل ـــه صرف ـــرون ب ـــی و مق ـــق مقتض ـــه طری ـــود را ب ـــای خ نیازمندیه
ـــوع  ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــرکت می توان ـــره 5: ش ـــد. تبص ـــی نمای ـــی و غیردولت ـــات دولت ـــات و مؤسس ـــهام کارخانج ـــد س ـــه خری ـــدام ب ـــا اق ـــد و ی ـــرمایه گذاری کن ـــادی س ـــای اقتص ـــر نهاده و دیگ
ـــزاری  ـــا برگ ـــن ب ـــد. همچنی ـــن نمای ـــارج تأمی ـــود را از خ ـــای خ ـــدی ه ـــا نیازمن ـــد و ی ـــور نمای ـــارج از کش ـــه خ ـــا ب ـــدور آنه ـــه ص ـــدام ب ـــررات اق ـــت مق ـــا رعای ـــدات، ب ـــود تولی ـــورت وج ـــت در ص فعالی
ـــف اســـت  ـــود را عرضـــه نماید.تبصـــره 6:شـــرکت مکل ـــدات خ ـــارج کشـــور تولی ـــی و شـــعب در داخـــل و خ ـــر نمایندگ ـــاد دفات ـــی، ایج ـــی و بین الملل ـــای داخل ـــا شـــرکت در نمایشـــگاه ه نمایشـــگاه و ی
ـــر  ـــان و دیگ ـــل، بازرس ـــره، مدیرعام ـــأت مدی ـــرکت هی ـــات ش ـــوده و موجب ـــکاری نم ـــط هم ـــات ذیرب ـــتگاه ها و مؤسس ـــا دس ـــود ب ـــای خ ـــغلی اعض ـــی و ش ـــای فن ـــش و مهارت ه ـــاء دان ـــت ارتق در جه
ـــت وام  ـــد پرداخ ـــد می توان ـــا باش ـــاری اعض ـــای اعتب ـــن نیازمندیه ـــرکت، تأمی ـــای ش ـــدف ه ـــی از ه ـــه یک ـــره 7: در صورتیک ـــد. تبص ـــم نمای ـــوط فراه ـــی مرب ـــی و تخصص ـــای آموزش ـــا را در دوره ه اعض
ـــزوم  ـــورت ل ـــی نماید.درص ـــزان وام پرداخت ـــا می ـــب ب ـــی متناس ـــهام معین ـــداد س ـــد تع ـــه خری ـــروط ب ـــردد، مش ـــن می گ ـــرکت تعیی ـــی ش ـــع عموم ـــوب مجم ـــه مص ـــه در آئین نام ـــا را بنحویک ـــه اعض ب
ـــتان  ـــزی، دهس ـــش مرک ـــیر، بخ ـــب ش ـــتان عج ـــرقی، شهرس ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی : اس ـــز اصل ـــدود مرک ـــدت نامح ـــه م ـــت ب ـــخ ثب ـــدت : از تاری ـــط م ـــع ذیرب ـــای الزم از مراج ـــذ مجوزه ـــس از اخ پ
ـــه  ـــم ب ـــال منقس ـــی: ۱0000000 ری ـــخصیت حقوق ـــرمایه ش ـــتی 554۱۱۱67۱۸ س ـــف کدپس ـــه همک ـــاک 0 ، طبق ـــوروزی، پ ـــه ن ـــهریور، کوچ ـــان ۱7ش ـــوان، خیاب ـــتا شیش ـــی، روس دیزجرودغرب
ـــده  ـــز ش ـــاون واری ـــعه تع ـــک توس ـــزد بان ـــی ن ـــرکت ط ـــام ش ـــورخ ۹۸/0۱/۱۱ بن ـــماره 0۱/۹۸/۱۱04 م ـــی ش ـــی گواه ـــال آن ط ـــغ ۱0000000 ری ـــد.که مبل ـــی باش ـــی م ـــهم ۱0000 ریال ۱000 س
ـــی 506۹۹5۸۸۱۱  ـــد مل ـــه ک ـــوان ب ـــی شیش ـــی عارف ـــای مرتض ـــره و آق ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــه س ـــی 506۹۸5۹34۱ ب ـــد مل ـــه ک ـــوان ب ـــی شیش ـــا عارف ـــای علیرض ـــران: آق ـــن مدی ـــت. اولی اس
ـــی ششـــوان  ـــه مرزبان ـــم محبوب ـــره و خان ـــت مدی ـــه ســـمت منشـــی هیئ ـــی 506۹۹5۸۱۸6 ب ـــد مل ـــه ک ـــی شیشـــوان ب ـــی عارف ـــای مصطف ـــل و آق ـــره و مدیرعام ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــه ســـمت نائ ب
ـــدگان  ـــدند. دارن ـــاب ش ـــال انتخ ـــه س ـــدت س ـــرای م ـــره ب ـــت مدی ـــدل هیئ ـــی الب ـــای عل ـــمت اعض ـــه س ـــی 506۹۹5766۱ ب ـــد مل ـــه ک ـــطوتی ب ـــران س ـــای کام ـــی ۲۹5۹۸37۹۱6 و آق ـــد مل ـــه ک ب
ـــوان  ـــی شیش ـــی عارف ـــای مرتض ـــره( و آق ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــا س ـــوان )ب ـــی شیش ـــا عارف ـــای علیرض ـــای آق ـــا امض ـــی ب ـــرکت تعاون ـــد آور ش ـــناد تعه ـــادار و اس ـــه اوراق به ـــاء: کلی ـــق امض  ح
ـــوان  ـــی شیش ـــی عارف ـــای مرتض ـــای آق ـــا امض ـــات ب ـــادی و اداری و مکاتب ـــه اوراق ع ـــود. و کلی ـــد ب ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره ( هم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــل و نائ ـــمت مدیرعام ـــا س ) ب
ـــد  ـــه ک ـــوی ب ـــه مصطف ـــان: فاطم ـــنامه بازرس ـــق اساس ـــل: طب ـــر عام ـــارات مدی ـــود اختی ـــد ب ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره ( هم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــل و نائ ـــمت مدیرعام ـــا س ) ب
ـــت درج  ـــدند. جه ـــاب ش ـــال انتخ ـــدت یکس ـــرای م ـــدل ب ـــی الب ـــازرس عل ـــوان ب ـــه عن ـــی ۲۹0۹7۲40۸5 ب ـــد مل ـــه ک ـــور ب ـــاب پ ـــرین وه ـــی و نس ـــازرس اصل ـــوان ب ـــه عن ـــی ۱6۹۹۹50407 ب مل
ـــه  ـــت مذکور،ب ـــوع فعالی ـــت موض ـــد. ثب ـــن گردی ـــدل تعیی ـــی الب ـــه عل ـــوان روزنام ـــه عن ـــرخاب ب ـــه س ـــی و روزنام ـــه اصل ـــوان روزنام ـــه عن ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــی روزنام ـــای تعاون ـــی ه ـــات و آگه تصمیم

ـــد.  ـــی باش ـــت نم ـــه فعالی ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ منزل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )485748(

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 ۰4135258222 

موبایل: ۰9143۰1۰573

ورزش و جوانان
عرب: 

به هوادار پرسپولیس گفتند می خواهی 
زنده بمانی، به ورزشگاه نرو! 

مدیــر عامــل باشــگاه پرســپولیس گفــت کــه 
ایــن باشــگاه فقــط بــه خاطــر امنیــت هــواداران 
در ورزشــگاه زیــر بــار قانــون 70 بــه 30 رفتــه 

 . ست ا
ــر  ــرب مدی ــرج ع ــنیم، ای ــزارش تس ــه گ ب
خصــوص  در  پرســپولیس  باشــگاه  عامــل 
 - ســپاهان  تیم هــای  دیــدار  اتفاقــات 
پرســپولیس گفــت: پیــش از انجــام ایــن بــازی 
ــی از حضــور در  ــه خوب ــا وجــود اینکــه تجرب ب
امــا در صحبت هایمــان  اصفهــان نداشــتیم 
ــاد و  ــد افت ــی نخواه ــچ اتفاق ــه هی ــم ک گفتی
ــی خــارج از تنــش  ــم مصاحبه های ســعی کردی
انجــام دهیــم. پیــش از انجــام بــازی بــا وجــود 
اینکــه قانــون حــق هوادارانمــان را اســتفاده 50 
ــود  ــرده ب ــام ک ــت ورزشــگاه اع - 50 از ظرفی
ــار قانــون 30 بــه 70 رفتیــم و آن  ولــی زیــر ب
ــت  ــه امنی ــود ک ــن ب ــر ای ــه خاط ــط ب ــم فق ه

ــود. ــن ش ــگاه تامی ورزش
وی افــزود: مــا در اصفهــان میهمــان بودیــم 
ــد را  ــوب زدن ــه آش ــت ب ــه دس ــدادی ک و تع
ــن  ــم. م ــپاهان می دانی ــواداران س ــارج از ه خ
ــه  ــدم ک ــدم دی ــرون آم ــگاه بی ــی از ورزش وقت
ــش می ســوزد و دو  ــک خــودروی ۲06 در آت ی
ــد.  ــن رفته ان ــا از بی ــم کام ــر ه ــودرو دیگ خ
دو هــوادار هــم چشم شــان آســیب دیــده بــود. 
اتفاقــا وقتــی در هتــل بودیــم یــک هــوادار بــا 
ــت  ــد و گف ــن آم ــه ســمت م دو بچــه خــود ب
ــد و  ــد کرده ان ــاق تهدی ــوب و چم ــا چ او را ب
ــه  ــی ب ــده بمان ــی زن ــر می خواه ــد اگ گفته ان

ــرو! ورزشــگاه ن
ــر  ــح بخی ــام صب ــه س ــا برنام ــه ب ــرب ک ع
ــار  ــرد، اظه ــت می ک ــیما صحب ــه س ــبکه س ش
داشــت: فوتبــال صحنــه جنــگ نیســت، صحنه 
نشــاط اســت. البتــه تمهیداتــی برای ایــن بازی 
اندیشــیده شــده بــود امــا نمی دانــم چــرا ایــن 
اتفاقــات افتــاد. نگــران هســتم در آینــده نشــود 
ــرد.  ــزار ک ــال برگ ــهرها فوتب ــن ش ــا در ای اص
ــیم  ــب باش ــن مراق ــش از ای ــی بی ــد خیل بای

چــون جــان آدم هــا مهــم اســت.

8 فرنگی کار ایران در تورنمنت 
صربستان به روی تشک می روند

فرنگــی  کشــتی  بین المللــی  رقابت هــای 
بزرگســاالن، جــام لوبومیــر ایوانوویــچ گادزا 
کشــور  بلگــراد  شــهر  در  )شــنبه(  امــروز 

می شــود. برگــزار  صربســتان 
بــه گــزارش ایســنا، هشــت فرنگــی کار 
جــوان ایــران در تورنمنــت لوبومیــر ایوانوویــچ 
گادزا کــه در رده ســنی بزرگســاالن و در شــهر 
بلگــراد صربســتان برگــزار می شــود امــروز 
ــد. ــان خــود می رون ــه مصــاف حریف )شــنبه( ب

ــی ایــن رقابت هــا ســاعت  مســابقات مقدمات
۱3:30 تــا ۱6:30 و مســابقات رده بنــدی و 
فینــال نیــز ســاعت ۲0:30 تــا ۲۲:30 بــه وقــت 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ای
ترکیــب تیــم منتخــب کشــتی فرنگــی 
جوانــان ایــران بــرای حضــور در ایــن مســابقات 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب
60 کیلوگرم: میاد رضانژاد حسینوند

67 کیلوگرم: محمدرضا مختاری
77 کیلوگرم: محمد ناقوسی

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده
۸7 کیلوگرم: حسن فروزنده
۹7 کیلوگرم: وحید دادخواه

۹7 کیلوگرم: ابوالفضل سید مهدوی
۱30 کیلوگرم: علی اکبر یوسفی

سرمربی: حمید باوفا
سرپرست و مدیر فنی: حسن بابک

ــن  ــران در دومیـ ــال ایـ ــی والیبـ ــم ملـ تیـ
مســـابقه خـــود در لیـــگ ملت هـــای والیبـــال 
بـــه مصـــاف چیـــن اژدهـــای زرد آســـیا 

ــی رود.  مـ
ــال  ــد سـ ــا چنـ ــا، تـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــدرت  ــیا قـ ــرق آسـ ــورهای شـ ــش، کشـ پیـ
ـــی،  ـــره جنوب ـــد. ک ـــران بودن ـــال ای ـــق والیب مطل
ــان  ــیا را میـ ــی آسـ ــن، قهرمانـ ــن و چیـ ژاپـ
خـــود تقســـیم می کردنـــد و تیـــم دیگـــری 
نمی توانســـت آنهـــا را تهدیـــد کنـــد. تـــا 
ـــرد و  ـــور ک ـــران ظه ـــال ای ـــدرت والیب ـــه ق اینک

بـــه ایـــن برتـــری همیشـــگی پایـــان داد.
کشـــورهای آســـیای شـــرقی ســـنت هایی 
ـــی  ـــه برخ ـــه ب ـــد ک ـــان دارن ـــال خودش در والیب
ـــیوه  ـــد. ش ـــد مانده ان ـــم پایبن ـــوز ه ـــا هن از آنه
ـــال  ـــه »والیب ـــا آنچ ـــورها ب ـــن کش ـــازی در ای ب
مـــدرن« خوانـــده می شـــود متفـــاوت اســـت 
و همیـــن موضـــوع گاهـــی باعـــث گیـــج 
ایـــن  می شـــود.  هـــم  حریفـــان  شـــدن 
کشـــورها عاقـــه ای بـــه اســـتفاده از مربیـــان 
ـــان  ـــش مربی ـــه دان ـــد و ب ـــم ندارن ـــی ه خارج
خودشـــان اعتمـــاد می کننـــد. البتـــه چیـــن 
ـــت  ـــنت را شکس ـــن س ـــر ای ـــال های اخی در س

و رائـــول لوزانـــو را بـــه اســـتخدام درآورد.
لوزانـــو مربـــی 63 ســـاله آرژانتینـــی، 
همـــان کســـی اســـت کـــه در ســـال ۲0۱6 
والیبـــال ایـــران را بـــرای نخســـتین بـــار بـــه 
ــس از  ــاال پـ ــرد و حـ ــک بـ ــای المپیـ بازی هـ
ســـال ها کار کـــردن در کشـــورهای مختلـــف، 

بـــه چیـــن رفتـــه اســـت.
اخیـــر  ســـال های  در  چیـــن  والیبـــال 
ـــا  ـــه و ب ـــدی گرفت ـــود را ج ـــه خ ـــای پای رده ه

اســـتعدادیابی در ایـــن بخـــش، میانگیـــن قـــدی 
تیـــم خـــود را باالتـــر بـــرده اســـت. مشـــکل 
ایـــن تیـــم نداشـــتن تجربـــه بین المللـــی 
و اعتمـــاد بـــه نفـــس اســـت وگرنـــه چیـــن 
از نظـــر فیزیـــک بدنـــی بازیکنـــان، شـــرایط 
بســـیار خوبـــی دارد. شـــاید همیـــن مســـئله 
هـــم باعـــث شـــده کـــه مســـئولین والیبـــال 
ــد  ــم بگیرنـ ــال ها تصمیـ ــس از سـ ــن، پـ چیـ
یـــک مربـــی باتجربـــه خارجـــی را بـــه 

اســـتخدام خـــود درآورنـــد.

افتخارات تیم ملی والیبال چین
قهرمانی آسیا: 3 طا، 6 نقره و 5 برنز

بازی هـــای آســـیایی: 3 طـــا، 3 نقـــره و ۲ برنز
جـــام کنفدراســـیون والیبـــال آســـیا: ۱ 

ــز ــره و ۱ برنـ ــا، ۲ نقـ طـ

تاریخچه مسابقات والیبال ایران و چین
ایـــران و چیـــن، بـــرای نخســـتین بـــار در 
بازی هـــای آســـیایی ۱۹66 بـــه مصـــاف هـــم 
رفتنـــد. بـــرای ســـال ها همـــواره مســـابقات 
ـــان  ـــه پای ـــن ب ـــروزی چی ـــا پی ـــم ب ـــن دو تی ای
ــد، در  ــال بعـ ــه 3۸ سـ ــا اینکـ ــید تـ می رسـ
ــران  ــان، ایـ ــیایی ۲00۲ بوسـ ــای آسـ بازی هـ
بـــا ســـرمربیگری پـــارک کـــی وون، بـــه 
ــل  ــود مقابـ ــخ خـ ــروزی تاریـ ــتین پیـ نخسـ

چیـــن دســـت یافـــت.
ــران  ــز ایـ ــابقات خاطره انگیـ ــی از مسـ یکـ
ـــیا ۲0۱۱  ـــی آس ـــال قهرمان ـــن، فین ـــل چی مقاب
بـــود کـــه ایـــران بـــا ســـرمربیگری خولیـــو 
ـــت  ـــک دس ـــر ی ـــه ب ـــروزی س ـــه پی ـــکو ب والس
ـــای  ـــدال ط ـــار م ـــتین ب ـــرای نخس ـــت و ب یاف
ـــن دو  ـــه ای ـــرد. البت ـــود ک ـــابقات را از آن خ مس
تیـــم چنـــد مـــاه بعـــد در جـــام جهانـــی آن 
ـــه  ـــد ک ـــم رفتن ـــاف ه ـــه مص ـــاره ب ـــال، دوب س
ـــرد  ـــار ب ـــه در انتظ ـــه هم ـــی ک ـــار درحال ـــن ب ای
ــه  ــا بـ ــد، چینی هـ ــکو بودنـ ــاگردان والسـ شـ

ـــیدند. ـــر رس ـــر صف ـــه ب ـــروزی س پی
آخریـــن مســـابقات دو تیـــم، پارســـال 
بازی هـــای  و ســـپس  ملت هـــا  لیـــگ  در 
ـــر دو  ـــه ه ـــد ک ـــزار ش ـــا برگ ـــیایی جاکارت آس
ـــران  ـــر ای ـــر صف ـــه ب ـــری س ـــا برت ـــم ب ـــه ه مرتب

بـــه پایـــان رســـید.
در چنـــد ســـال گذشـــته، تیـــم ملـــی 
ـــن  ـــل چی ـــاال را مقاب ـــت ب ـــران دس ـــال ای والیب
داشـــته اســـت. آخریـــن بـــاری کـــه ایـــران 
بـــا بازیکنـــان اصلـــی اش از چیـــن شکســـت 
خـــورد، جـــام جهانـــی ۲0۱۱ بـــود. در ایـــن 
ـــیا  ـــیون آس ـــام کنفدراس ـــران در ج ـــه ای فاصل
ـــم  ـــن تی ـــیا ۲0۱7 از ای ـــی آس ۲0۱۲ و قهرمان
ـــت  ـــن دو تورنمن ـــی در ای ـــورد ول ـــت خ شکس
بـــه ترتیـــب بـــا تیـــم »ب« و تیـــم زیـــر ۲3 
ـــم  ـــه تی ـــود، ن ـــرده ب ـــرکت ک ـــود ش ـــال خ س

اصلـــی.
ــون  ــا کنـ ــران تـ ــال ایـ ــم ملـــی والیبـ تیـ
37 بـــار بـــه مصـــاف چیـــن رفتـــه کـــه ۱7 
ـــن  ـــرد از آن چی ـــران و ۲0 ب ـــهم ای ـــروزی س پی

بـــوده اســـت.

روانشناسیوالیبال ایران به جنگ اژدها می رود

چگونه با قدرت تجسم
 زندگی خود را تغییر دهیم؟ 

دلیل قدرتمند بودن تجسـم این اسـت که 
وقتـی تـو تصویری ذهنـی از آنچـه میخواهی 
خلـق کنی،افـکار و احساسـات داشـتن آن را 

در زمـان حـال در خـود ایجاد مـی کنی.
ــد  ــز قدرتمن ــر متمرک ــا تفک ــم صرف تجس
ــان  ــه هم ــه ب ــت ک ــری اس ــب تصاوی در غال
نســبت هــم احســاس ایجــاد میکنــد. تــو بــا 
قــدرت تجســم فرکانســی قــوی بــه کائنــات 
ــم مهــم  ــن عائ ــون جــذب ای میفرســتی قان
ــوی  ــان نح ــه هم ــر را ب ــرد و تصاوی را میگی
کــه در ذهنــت دیــده ای بــه تــو برمیگردانــد، 
ــایل  ــه مس ــع ب ــو در واق ــم ت ــق تجس از طری

ــی بخشــی. ــق م تحق
  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 چیـزی ایـن بـوده کـه 
فـردی تصویـر آن را در ذهنـش دیـده بـوده 

اسـت.
تـو بایـد بدانی که نـه تنها ذهنـی همچون 
ذهن مخترعان و انسـانهای بـزرگ داری بلکه 
حتی بیشـترش را هـم داری، وقتـی تصویری 
مجسـم  را  تصویـر  آن  و  داشـتی  ذهنـی 
کردی،همیشـه و منحصـرا روی نتیجـه نهایی 

بگذار. انگشـت 
چگونه تجسم خاق داشته باشیم ؟ 

 مدیتیشن 
مدیتیشـن یک تکنیک تجسـم عالی است 
زیرا، هنگام تجسـم، ذهن شـما بسـیار روشن 
اسـت و هنگامـی کـه شـما تفکـر مـی کنید، 
ناخـودآگاه و بـه بـی اختیـار یک شـروع برای 
دسترسـی بـه درون و وجـود خواهیـد گرفت 
و آن موقـع اسـت کـه مـی توانیـد بـر خود و 

اهـداف و آرمـان هـای خود تمرکـز کنید.
سپاسگزاری 

مجلـه ای از قدردانـی و سپاسـگزاری، یک 
ابـزار تجسـم خاق عالی اسـت که مـی تواند 
در رسـیدن بـه موفقیـت و اهـداف بـه شـما 
کمـک کنـد و در عیـن حـال ذهنیت شـما را 

بـه سـمت مثبـت بودن بکشـاند.
  هـر شـب قبل از خـواب، 5 الی ۱0 دقیقه 

را به امر سپاسـگزار بـودن تخصیص دهید.
مـی شـود شـما  باعـث  کار  ایـن  انجـام   
مثبـت اندیشـی را بـه مـرور زمـان در خـود 
خواهیـد  سـعی  همیشـه  و  کنیـد  نهادینـه 
کـرد کـه بـر روی چیزهای خـوب و مثبت در 

متمرکـز شـوید. زندگـی 
بـا تمرکـز بـر روی چیزهای خـوب و ایجاد 
خوشـبختی  احسـاس  و  شـاد  هـای  تجربـه 
باعـث می شـود بـه آینده خود امیدوار شـوید 
و ایـن امیـدواری به شـما کمک مـی کند که 
آینـده خـود را به صـورت مثبـت و معناداری 

تجسـم کنید.
بـه عبـارت دیگر، بازتـاب چیزهـای خوب، 
بـاور شـما را افزایـش می دهد و در شـما این 
حـس بـه وجـود مـی آیـد کـه شـما سـزاوار 
بهتریـن هـا و شایسـته رسـیدن بـه اهـداف 

هسـتید. خود 
 موفقیت را تجسم کنید 

قدم اول: مسـیر رسـیدن بـه موفقیت را به 
بخش هـای کوچک تـری تقسـیم کنید؛

بخـِش  هـر  بـرای  حـاال  دوم:  قـدم   
مثـا  کنیـد.  تعییـن  هدفـی  کوچک شـده، 
قاضـی  یـا  وکیـل  دارد  آرزو  کـه  کسـی 
مشـهوری شـود، بایـد اول مدرسـه اش را بـا 
بعـد  )بخـش ۱(،  برسـاند  به پایـان  موفقیـت 
وارد دانشـگاه شـود )بخـش ۲( و بـه همیـن 
ترتیـب بخش هـای دیگـری در نظـر بگیـرد. 
مدرسـه  در  موفقیـت  بـرای  می توانـد  حـاال 
هـم، بـرای خـودش اهدافـی در نظـر بگیـرد؛

قـدم سـوم: بـرای موفقیت در هـدف اولین 
بخـش، شـروع به تجسـم کنید. یادتان باشـد 
بایـد همه چیـز را بـا جزئیـات در ذهـن خـود 
بیاوریـد. فقـط بـه ایـن بسـنده نکنیـد کـه 
خودتـان را در حـال موفقیـت تصـور کنیـد، 
بلکـه همه چیـز را تجسـم کنید، مثـا ببینید 
از خـود  واکنشـی  آدم هـای دوروبرتـان چـه 
نشـان می دهنـد. سـعی کنیـد موفقیـت را بـا 
تمـام گوشـت و پوسـت و اسـتخوان خودتـان 
احسـاس کنیـد. همـه ی اتفاقـات را از ابتدا تا 

انتهـا تصـور کنید؛
 قـدم چهـارم: می توانیـد بـرای هـر هـدف 
۱0 دقیقـه یا بیشـتر وقـت بگذارید و آن را در 
ذهن تـان مجسـم کنیـد. وقتی تجسـم هدفی 

تمام شـد، به سـراغ هـدف بعـدی بروید.
ــت  ــت؟ درس ــر اس ــم مؤث ــرا تجس ــا چ ام
ــد  ــان داده ان ــا نش ــان باره ــه محقق ــت ک اس
ــی  ــود، ول ــع می ش ــد واق ــم، مفی ــه تجس ک
ســؤال اینجاســت کــه واقعــاً چــرا؟ بلــه، آنهــا 
فهمیده انــد کــه تجســم روی شــبکه های 
ــی  ــر دارد، ول ــودآگاه اث ــن ناخ ــی و ذه عصب
ــن ســؤال  ــه ای ــی ب ــد به خوب ــوز نمی توانن هن
پاســخ دهنــد کــه چــرا تأثیــر آن روی زندگی 
ــا در  ــا واقع ــت. آنه ــاد اس ــدر زی ــرد این ق ف
ــی  ــِم فعالیت ــرا تجس ــد چ ــد بفهمن تاش ان
اثــر دقیقــا  انجــام واقعــی آن،  بدنــی، و 

برابــری روی بــدن می گذارنــد.
منبع: بیتوته

ــه  ــه بـ ــر ورزش کـ ــتیضاح وزیـ طـــرح اسـ
ــده در  ــاع شـ ــس ارجـ ــه مجلـ ــات رئیسـ هیـ
ـــام  ـــی اع ـــن علن ـــی صح ـــت آت ـــن نشس اولی
ـــا  ـــه ت ـــی ک ـــه در صورت ـــود البت ـــول می ش وص
آن زمـــان تعـــداد متقاضیـــان اســـتیضاح بـــه 

کمتـــر از حـــد نصـــاب قانونـــی نرســـد. 
ــد از  ــه بعـ ــر، دو هفتـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــلطانی  ـــعود س ـــتیضاح مس ـــد اس ـــرح و تایی ط
فـــر توســـط نماینـــدگان مجلـــس شـــورای 
اســـامی، موضـــوع در کمیســـیون فرهنگـــی 
بـــه بحـــث و بررســـی گذاشـــته شـــد. ایـــن 
ـــور  ـــا حض ـــاه ب ـــت م ـــیون 30 اردیبهش کمیس
نماینـــدگان متقاضـــی اســـتیضاح و شـــخِص 
ســـلطانی فـــر برگـــزار شـــد و طـــی آن 
وزیـــر ورزش نســـبت بـــه دالیـــِل اســـتیضاح 
توضیحـــات الزم را ارائـــه کـــرد کـــه البتـــه 
نماینـــدگان اســـتیضاح کننـــده را قانـــع 

نکـــرد.
ــر  ــتیضاح وزیـ ــرح اسـ ــب طـ ــن ترتیـ بدیـ
ورزش بـــه هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ــن  ــا در صحـ ــد تـ ــاع داده شـ ــامی ارجـ اسـ

علنـــی مجلـــس اعـــام وصـــول شـــود.
بـــه گفتـــه یـــک عضـــو هیـــات رئیســـه 
مجلـــس شـــورای اســـامی قـــرار اســـت 
ـــاه  ـــر ورزش ۱۹ خردادم ـــتیضاح وزی ـــرح اس ط

ـــی  ـــود. عل ـــول ش ـــام وص ـــی اع ـــن علن در صح
ــن  ــام ایـ ــن اعـ ــژاد ضمـ ــف نـ ــر یوسـ اصغـ
خبـــر در مـــورد تاخیـــر در انجـــام ایـــن کار 

ــرد. ــه کـ ــات الزم را ارائـ توضیحـ
ــد از  ــت: بعـ ــس گفـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ
ـــط  ـــر ورزش توس ـــتیضاح وزی ـــرح اس ـــه ط اینک
ــه  ــات رئیسـ ــه هیـ ــی بـ ــیون فرهنگـ کمیسـ
ـــن  ـــوع را در اولی ـــد موض ـــد بای ـــاع داده ش ارج
ـــی  ـــول م ـــام وص ـــس اع ـــی مجل ـــن علن صح
کردیـــم امـــا بـــه خاطـــر برخـــی ماحظـــات 

ایـــن کار بـــه تاخیـــر افتـــاد.
وی تصریـــح کـــرد: یکشـــنبه گذشـــته 
ــاه  ــمی ۲۱ مـ ــی رسـ ــش از تعطیلـ )روز پیـ
رمضـــان( آخریـــن صحـــن علنـــی مجلـــس 
ـــن  ـــن صح ـــد در ای ـــاً بای ـــد. قاعدت ـــزار ش برگ
اســـتیضاح وزیـــر ورزش اعـــام وصـــول 
ـــی کـــه  ـــی شـــد امـــا بـــه خاطـــر تعطیات م
ـــام آن  ـــتند از انج ـــش داش ـــدگان در پی نماین

امتنـــاع کردیـــم.
ایـــن عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس 
در ایـــن زمینـــه توضیـــح بیشـــتری داد و 
ــتیضاح،  ــول اسـ ــام وصـ ــد از اعـ ــت: بعـ گفـ
وزیـــر مربوطـــه بـــه صـــورت قانونـــی ۱0 روز 
فرصـــت دارد تـــا در مجلـــس حاضـــر شـــود. 
در صورتیکـــه ایـــن اعـــام وصـــول یکشـــنبه 

گذشـــته انجـــام مـــی شـــد، فرصـــت ۱0 
روزه وزیـــر ورزش بـــا تعطیـــات نماینـــدگان 
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــرد ب ـــی ک ـــدا م ـــی پی همزمان
تصمیـــم گرفتـــه شـــد موضـــوع بـــه بعـــد از 

تعطیـــات موکـــول شـــود.
ـــن  ـــه در اولی ـــان اینک ـــا بی ـــژاد ب ـــف ن یوس
صحـــن علنـــی مجلـــس بعـــد از تعطیـــات، 
ــی  ــن علنـ ــر ورزش در صحـ ــتیضاح وزیـ اسـ
ـــرد:  ـــان ک ـــود، خاطرنش ـــی ش ـــول م ـــام وص اع
۱۹ خردادمـــاه زمـــان تعییـــن شـــده بـــرای 
ـــه  ـــت البت ـــتیضاح اس ـــرح اس ـــول ط ـــام وص اع
ـــان  ـــداد متقاضی ـــان تع ـــا آن زم ـــه ت در صورتیک
ـــی  ـــاب قانون ـــد نص ـــر از ح ـــه کمت ـــتیضاح ب اس

ـــد. نرس

ـــر ورزش  ـــتیضاح وزی ـــرد: اس ـــح ک وی تصری
ــاع  ــه ارجـ ــات رئیسـ ــه هیـ ــا بـ ــا ۱3 امضـ بـ
داده شـــد. اگـــر قاعدتـــاً تـــا پیـــش از ایـــن 
زمـــان تعییـــن شـــده بـــرای اعـــام وصـــول 
)۱۹ خردادمـــاه( تعـــداد امضاهـــا بـــه کمتـــر 
ــا کاهـــش پیـــدا کنـــد موضـــوع  از ۱0 امضـ

اســـتیضاح منتفـــی خواهـــد شـــد.
عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ــکان  ــع امـ ــرد: در واقـ ــد کـ ــامی تاکیـ اسـ
منتفـــی شـــدن اســـتیضاح وزیـــر ورزش 
ـــال  ـــن احتم ـــه ای ـــود دارد اگرچ ـــاکان وج کم
ــن  ــان تعییـ ــا زمـ ــه تـ ــود دارد کـ ــم وجـ هـ
شـــده امضاهـــای جدیـــدی بـــه متقاضیـــان 

ــود. ــه شـ ــتیضاح اضافـ اسـ

دلیل تاخیر استیضاح وزیر ورزش 
مشخص شد
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وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ـــزار  ـــات ۱3 ه ـــول مطالب ـــری وص ـــت: پیگی گف
ـــرکت  ـــیده ش ـــوا رس ـــه دع ـــی ب ـــارد تومان میلی
ـــتا(  ـــی )شس ـــن اجتماع ـــذاری تامی ـــرمایه گ س
و اقدامـــات شـــدید قضایـــی بـــرای وصـــول 
ـــی  ـــام م ـــه انج ـــوق مربوط ـــق و حق ـــه ح کلی

شـــود. 
بــه گــزارش ایرنــا،  »محمــد شــریعتمداری« 

ــا انتشــار توییتــی در صفحــه شــخصی خــود  ب
ــارد  ــزار میلی ــش از ۱3 ه ــت بی ــت: لیس نوش
ــوا  ــه دع ــده  ب ــول نش ــات وص ــان مطالب توم
رســیده ایجــاد شــده در دوران پیشــین شــرکت 
ــتا(  ــی )شس ــن اجتماع ــذاری تامی ــرمایه گ س
ــه  ــک هم ــه تفکی ــل و ب ــخصات کام ــا مش ب

ــت. ــده اس ــخص ش ــا مش ــگ ه هلدین
وی در صفحــه اجتماعــی خــود تاکیــد کــرد: 
تــا ریــال آخــر ایــن مطالبــات وصــول می شــود 
و چنانچــه بدهــکاران اقــدام نکننــد آنهــا را بــا 
ــه  ــدید علی ــی ش ــات قضای ــاء و اقدام ــام افش ن

آنهــا انجــام خواهــد شــد.
ـــم  ـــت و پنج ـــریعتمداری« بیس ـــد ش »محم
ـــران  ـــه مدی ـــم معارف ـــاه در مراس ـــت م اردیبهش
ــاه  ــاون، کار و رفـ ــت: وزارت تعـ ــد گفـ جدیـ
ـــرای  ـــفافیت را ب ـــای ش ـــامانه ه ـــی، س اجتماع
ـــت  ـــبکه مدیری ـــش ش ـــانی در ۲ بخ ـــاع رس اط

ــه 6  ــرده کـ ــدازی کـ ــردم راه انـ ــور و مـ کشـ
ســـامانه در مـــاه هـــای گذشـــته بـــه نقـــاط 
ـــود را  ـــد کار خ ـــه بای ـــد ک ـــیده ان ـــی رس خوب

ـــد.  ـــه دهن ـــوت ادام ـــا ق ب
ـــاره  وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی درب
ـــام  ـــزود: اع ـــه اف ـــن وزارتخان ـــم ای ـــات مه اقدام
ـــای  ـــره ه ـــات مدی ـــای هی ـــه اعض ـــامی هم اس
شـــرکت هـــای تابعـــه وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
ــغله،  ــد شـ ــران چنـ ــزل مدیـ ــی، عـ اجتماعـ
ممنوعیـــت افزایـــش تعـــداد اعضـــای هیـــات 
ــو  ــه عضـ ــای دارای سـ ــرکت هـ ــره شـ مدیـ
هیـــات مدیـــره و راه انـــدازی ســـامانه هـــای 
ـــوری،  ـــتگی کش ـــدوق بازنشس ـــفافیت در صن ش
شـــرکت هـــای شســـتا، ســـازمان بهزیســـتی، 
ـــتغال  ـــر در اش ـــامانه ناظ ـــاون و س ـــت تع معاون
ـــفافیت  ـــوزه ش ـــم در ح ـــات مه ـــه اقدام از جمل

ـــت.  اس

وزیر تعاون از  مشخص شدن مطالبات
 ۱3 هزار میلیاردی شستا و برخورد با بدهکاران خبر داد

ــه  ــع همگــن نیرومحرک ــر انجمــن صنای دبی
ــتار  ــن خواس ــن انجم ــت: ای ــازان گف و قطعه س
ــوه ای  ــر فراق ــاق فک ــا ات ــه ی ــکیل کمیت تش
ــازی  ــت خودروس ــکات صنع ــل مش ــرای ح ب
ــع  ــم رف ــرا معتقدی ــت، زی ــازی اس ــه س و قطع
مشــکات ایــن صنایــع از عهــده وزارت صنعــت 

ــی خــارج اســت.  ــه تنهای ــت ب ــی دول و حت
بــه گــزارش ایرنــا، آرش محبــی نــژاد افــزود: 
ــف  ــای مختل ــد نیروه ــر بای ــاق فک ــن ات در ای
ــزی، وزارت  ــک مرک ــدگان بان ــون نماین همچ
صنعــت و وزارت اقتصــاد از دولــت حضــور 
داشــته و در تعامــل بــا مجلــس و قــوه قضائیــه 

ــد. ــوع مشــکات بپردازن ــع و رج ــه رف ب
تنهــا  خودروســازی  گفــت: صنعــت  وی 
صنعــت کشــور پــس از نفــت، گاز و پتروشــیمی 
ــرار  ــا ق ــم ه ــر تحری ــت تاثی ــه تح ــت ک اس
ــا  ــه ی ــن کمیت ــی رود چنی ــه و انتظــار م گرفت
ــا الزم االجــرا  ــاق فکــری تشــکیل شــده و ب ات
شــدن تصمیمــات آن، راهگشــا باشــد. در غیــر 
ــودرو  ــع خ ــف صنای ــاهد توق ــورت، ش ــن ص ای
ــه  ــود و ب ــم ب ــور خواهی ــازی کش ــه س و قطع
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــازان یک ــه س ــژه قطع وی

ــد. ــد ش ــته خواهن ورشکس
ــدود 550  ــوع ح ــد: از مجم ــادآور ش وی ی
هــزار نفــر نیــروی کار مشــغول در صنعــت 
قطعــه ســازی، اکنــون نزدیــک بــه 300 هــزار 
نفــر آنــان باقــی مانــده انــد و اگــر بــه داد ایــن 
صنعــت نرســیم، همیــن تعــداد نیــز طــی چنــد 
ــه  ــوند و هم ــی ش ــکار م ــا بی ــل ی ــاه تعدی م
ــن  ــده در ای ــام ش ــای انج ــذاری ه ــرمایه گ س
ــت  ــته از دس ــای گذش ــال ه ــی س ــت ط صنع

ــت. ــد رف خواه
ــازان  ــه س ــان داشــت: قطع ــژاد بی ــی ن محب
هــزار  چهــار  تســهیات  دریافــت  از  پــس 
میلیــارد تومانــی در ایــام پایانــی ســال گذشــته 
تاکنــون دریافتــی دیگــری نداشــته انــد و 
خودروســازان  از  زیــادی  معــوق  مطالبــات 

ــد. دارن
ــود  ــرار شــده ب از اواســط بهمــن پارســال ق

ــان و ۸44  ــارد توم ــزار میلی ــار ه ــت چه دول
ــان ۱۱  ــان زم ــه ارزش هم ــورو )ب ــون ی میلی
هــزار میلیــارد تومــان( و در مجمــوع ۱5 هــزار 
ــهیات  ــازان تس ــه خودروس ــان ب ــارد توم میلی
بدهــد تــا در اختیــار قطعــه ســازان قــرار 
ــق  ــون محق ــش ارزی آن تاکن ــا بخ ــد، ام دهن

ــت. ــده اس نش
ایــن مقــام صنفــی، تعــداد  بــه گفتــه 
ــات  ــف کارخانج ــده ک ــص مان ــای ناق خودروه
خودروســازی بــه دلیــل کمبــود قطعــه، اکنــون 
ــیده و  ــتگاه رس ــزار دس ــش از ۱70 ه ــه بی ب
ارزش آنهــا بیــش از ۱0 هــزار میلیــارد تومــان 

ــود. ــی ش ــن زده م تخمی

انتقاد از تعیین شورای رقابت به عنوان 
مرجع قیمت گذاری خودرو

محبــی نــژاد، بازگشــت شــورای رقابــت 
ــه جــای  ــه عرصــه قیمــت گــذاری خــودرو ب ب
و  کننــدگان  مصــرف  از  حمایــت  ســازمان 
و  عقــب  بــه  بازگشــت  را  تولیدکننــدگان 
»حرکتــی متحجرانــه« توصیــف کــرد و گفــت: 
ــدی  ــه کاالی تولی ــدارد ک ــابقه ن ــان س در جه

توســط نهــادی شــبه دولتــی یــا حکومتــی بــه 
صــورت دســتوری قیمــت گــذاری شــود. ایــن 
ــا  ــگاه ی ــه آن بن ــان ب ــم جــز ضــرر و زی تصمی
زنجیــره تامیــن مربوطــه هیــچ نتیجــه دیگــری 

ــدارد. ن
ـــه  ـــن نیرومحرک ـــع همگ ـــر انجمـــن صنای دبی
و قطعه ســـازان ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه 
مســـئوالن بـــا کنـــار گذاشـــتن شـــورای 
ــد  ــازه دهنـ ــذاری، اجـ ــت گـ ــت از قیمـ رقابـ
نظـــام عرضـــه و تقاضـــا تعییـــن کننـــده 
ـــات  ـــرد: تصمیم ـــد ک ـــد و تاکی ـــا باش ـــت ه قیم
اشـــتباه و غیرمنطقـــی در شـــرایط حســـاس 
کنونـــی، ضربـــات نهایـــی را بـــه پیکـــر بـــی 
ـــازی  ـــه س ـــازی و قطع ـــت خودروس ـــان صنع ج

وارد خواهـــد کـــرد.
اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بررســی طــرح  امســال در  اردیبهشــت   ۲۹
ــه  ــوط ب ــد مرب ــودرو، بن ــازار خ ــاماندهی ب س
مرجــع قیمــت گــذاری خــودرو را بررســی 
ــت  ــورای رقاب ــدداً ش ــت مج ــد و در نهای کردن
را مرجــع قیمــت گــذاری خــودرو معرفــی 

کردنــد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو:

رفع مشکالت صنعت خودرو و قطعه سازی
 نیازمند تشکیل اتاق فکر فراقوه ای است

بــا احیــای مجــدد کارت ســوخت عمــا 
مصــرف ایــن فــرآورده کنتــرل می شــود و 
دولــت می توانــد بــه جــای قاچاقچیــان بنزیــن 
ــرآورده  ــن ف ــادرات ای ــه ص ــدام ب ــودش اق خ

ــد.  ــرف کن پرمص
ملــی  شــرکت  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــرا در  ــران اخی ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
ــرای  ــت »در اج ــرده اس ــام ک ــه ای اع اطاعی
شــورای  مجلــس  و  دولــت  سیاســت های 
جایگاه هــای  در  بنزیــن  عرضــه  اســامی، 
عرضــه ســوخت سراســر کشــور از تاریــخ 

ــه کارت  ــا ارائ ــط ب ــال فق ــاه امس ۲0 مردادم
هوشــمند ســوخت، امکان پذیــر خواهــد بــود.«

در ایــن اطاعیــه تنهــا بــه اســتفاده از کارت 
ســوخت شــخصی از ۲0 مــرداد مــاه تاکید شــده 
اســت و صحبتــی از کارت ســوخت جایگاه هــای 

عرضــه بنزیــن بــه میــان نیامــده اســت.
برخــی از کارشناســان انــرژی معتقدنــد، 
ــدم اول  ــد در ق ــوخت می توان ــای کارت س احی
موجــب بــه کنتــرل مصــرف بنزیــن و کاهــش 
قاچــاق ســوخت شــود، بــه شــرط آن کــه دیگر 

ــد. ــوخت نباش ــگاه س ــری از کارت جای خب
ــد  ــوخت مانن ــگاه س ــر کارت جای ــرا اگ زی
نمی توانــد  باشــد،  داشــه  وجــود  گذشــته 
ــا  ــودرو تنه ــان خ ــه صاحب ــت ک ــار داش انتظ
بــه  اقــدام  شــخصی  ســوخت  کارت  بــا 

کننــد. ســوخت گیری 
در حــال حاضــر روزانــه حــدود ۹5 میلیــون 
ــن در کشــور مصــرف می شــود کــه  ــر بنزی لیت
برخــی از کارشناســان معتقدنــد، حــدور ۱0 تــا 

ــه صــورت  ــزان ب ــن می ــر از ای ــون لیت ۱۲ میلی
ــای  ــر کارت ه ــه اگ ــه قاچــاق می شــود ک روزان
ســوخت دوبــاره فعــال شــود، می تــوان انتظــار 
داشــت کــه ایــن میــزان کاهــش یابــد و مصرف 
ــار  ــه انتظ ــد ک ــود، هرچن ــی ش ــوخت واقع س
مــی رود در کنــار اســتفاده از کارتهــای ســوخت 
ــدی  ــهمیه بن ــت و س ــش قیم ــت افزای سیاس
ــر بخشــی آن بیشــتر  ــا اث ــز اعمــال شــود ت نی

باشــد.
بــه هرحــال می تــوان از ایــن تصمیــم دولــت 
حمایــت کــرد، زیــرا کــه هــم اکنــون شــرایط 
ــه ای اســت  ــه گون ــن در کشــور ب مصــرف بنزی
کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد، نبایــد انتظــار 
ــا  ــن خودکف ــد بنزی ــران در تولی ــا ای ــت ت داش
شــود و قطعــا در ماه هــای آینــده دوبــاره 
شــاهد واردات بنزیــن بــه کشــور خواهیــم بــود، 
بنابرایــن بــا تصمیمــی کــه دولــت اتخــاذ کــرد، 
ــرای  ــی ب ــت را حت ــای نخس ــد قدم ه می توان

صــادرات بنزیــن برداشــت.

قدم نخست دولت برای صادرات بنزین


