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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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گفتگوی سی ان ان با وزیر خارجه ایران؛

ایران آغازگر هیچ جنگی 
نخواهد بود

سلیمی:

شورای عالی انقالب فرهنگی به 
موضوع سهمیه های کنکور ورود کند

پروسه طوالنی رتبه بندی 
بانک ها 

پدافند هوایی ایران هر شی متجاوزی را سرنگون می کنند
تحریم کنندگان خواستار بسته شدن باب مذاکرات هستند

نباید بین ایثارگران تفاوت قائل شویم
زمان جنگ خبر از این سهمیه ها نبود

نبود شرکت های رتبه بندی در کشور

ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن اصالح شد

 نظــام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه ها باید به ســمت کارا کردن 
سیستم خود پیش برود
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الریجانی: 

این چه وضعی است 
که به نمایندگان اتهامات 

دروغ می زنند

نتیجه جنگ با ایران شکست و 
اسارت برای دشمن است

منشور اخالقی فضای مجازی برای 
کاهش بداخالقی ها تدوین می  شود 

دو بسته پیشنهادی کارگران 
روی میز شورای عالی کار

شرکت کشت و صنعت مغان در 
چارچوب پروژه فساد بلعیده شده است

ــاره زمین خــواری شــهرک غــرب  یــک منبــع آگاه درب
تهــران گفــت: بــا تصمیمــات اتخاذشــده در شــورای 
ــری  ــران و پی گی ــتان ته ــال اس ــوق بیت الم ــظ حق حف
ــل  توجهــی از  ــرای حجــم قاب وزارت اطالعــات تاکنــون ب
اراضــی ســند مالکیــت بــه نــام دولــت صــادر شــده اســت. 
دربــاره  آگاه  منبــع  یــک  فــارس،  گــزارش  بــه 
زمین خــواری اراضــی ونــک تهــران گفــت:  اراضــی 
مذکــور در قســمت جنــوب شــرقی شــهرک غرب تهــران و 
تقاطــع بزرگراه هــای شــهید همــت و چمــران و در جنــوب 
ــتان  ــمتی از بوس ــده و قس ــع ش ــن واق ــان ایران زمی خیاب
ــرد. ــت را در برمی گی ــهید هم ــراه ش ــن و  بزرگ ایران زمی

ــر  ــورد نظ ــی م ــاحت اراض ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
نزدیــک بــه 85 هــزار مترمربــع بــوده و شــامل 19 قطعــه 
مجــزا اســت، افــزود: حداقــل ارزش اراضــی موردنظــر در 
ــه  ــود ک ــرآورد می ش ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــدود 50 ه ح
البتــه در صــورت تغییــر کاربــری اراضــی بــه تجــاری بــا 
ــن  ــا چندی ــدار ت ــن مق ــژه آن، ای ــت وی ــه موقعی توجــه ب
برابــر قابل افزایــش اســت، ضمــن آنکــه در صــورت انجــام 
ساخت وســاز در آن هــا ارزش افــزوده فراوانــی نصیــب 

می شــد. زمین خــواران 

زمین خواری در شهرک غرب تهران 
چطور اتفاق افتاد؟

ایــن منبــع آگاه بــا تشــریح رونــد زمین خــواری 
ــه 40  ــت: در ده ــار داش ــران اظه ــرب ته ــهرک غ در ش
ــوت  ــم طاغ ــط رژی ــفید توس ــالب س ــرح انق ــی، ط شمس
بــه اجــرا درآمــد. یکــی از محورهــای اصلــی ایــن 
انقــالب طرحــی موســوم بــه اصالحــات ارضــی بــود کــه 
ــا آن زمــان مالکیــت  به موجــب آن اراضــی زراعــی کــه ت

آن متعلــق بــه اربابــان بــود بــه رعایــا و زارعیــن  واگــذار 
می شــد.

مشــمول  کــه  روســتاهایی  از  یکــی  افــزود:  وی 
ــود.  ــران ب ــک ته ــد ده ون ــی ش ــات اراض ــون اصالح قان
ــان  ــه از زم ــد ده ــت چن ــا گذش ــر ب ــال های اخی در س
ــا  ــراد ب اجــرای مقــررات اصالحــات ارضــی، عــده ای از اف
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــت قوانی سوءاســتفاده از ظرفی
ــور  ــی مذک ــب اراض ــه تصاح ــدام ب ــی اق ــات ارض اصالح

ــد. کردن
وی در ادامــه گفــت: ایــن افــراد بــا مراجعــه بــه 
ســازمان های  از  کشــور)یکی  اراضــی  امــور  ســازمان 
ــور  ــاد کشــاورزی( خواســتار اجــرای ام ــه وزارت جه تابع
باقیمانــده اصالحــات ارضــی شــدند. یعنــی هماننــد 
ــن  ــه زارعی ــان ب ــاورزی از ارباب ــه اراضــی کش ــته ک گذش
اراضــی  مالکیــت  نیــز  هم اکنــون  می شــد،  منتقــل 
موردبحــث بــه آن هــا منتقــل شــود؛ ایــن امــر بــا 
همــکاری برخــی از مســئولین وقــت ایــن ســازمان و یکــی 
ــن  ــق شــد و در نتیجــه ای ــر اســناد رســمی محق از دفات
اشــخاص ســودجو موفــق بــه انتقــال مالکیــت اراضــی بــه 

ــدند. ــمی ش ــورت رس ــود به ص ــام خ ن

تخلف چگونه کشف شد؟
ــا تشــریح چگونگــی کشــف تخلــف  ایــن منبــع آگاه ب
ــس  ــرد: پ ــه ک ــال اضاف ــه بیت الم ــی ب ــت اراض و بازگش
ــروع  ــواران ش ــی، زمین خ ــن اراض ــت ای ــال مالکی از انتق
ــی را  ــن اراض ــمتی از ای ــرده و قس ــا ک ــه آن ه ــه معامل ب
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــان ب ــارد توم ــا میلی ــه ارزش ده ه ب
ــن  ــات ای ــع وزارت اطالع ــدام به موق ــا اق ــه ب ــد ک فروختن
ــت  ــی جه ــن اراض ــده ای ــده و پرون ــف ش ــه متوق معامل

ــتان  ــال اس ــوق بیت الم ــظ حق ــورای حف ــه ش ــی ب بررس
تهــران انتقــال یافــت. بدیــن ترتیــب از تضییــع میلیاردهــا 

ــد. ــری ش ــال جلوگی ــوق بیت الم ــان از حق توم
ــا گــزارش  ــزود: در مراحــل ابتدایــی ب وی در ادامــه اف
ــه  ــدارک ازجمل ــناد و م ــی اس ــات و  بررس وزارت اطالع
ــع  ــه مناب ــوط ب ــای مرب ــی و پرونده ه ــای هوای عکس ه
طبیعــی و اصالحــات ارضــی در شــورا مشــخص شــد کــه 
ــن اراضــی از گذشــته ســابقه زراعــت نداشــته و جــزو  ای
ــی  ــون مل ــاده 1 قان ــاس م ــر اس ــوده و ب ــی ب ــی مل اراض
ــی  ــی اراض ــدن جنگل هــا و اصــل 45 قانــون اساس ش
ــامل  ــت و ش ــت اس ــه حکوم ــق ب ــوات متعل ــی و م مرتع
اصالحــات ارضــی نمی شــود و در واقــع نمی تــوان در 
راســتای اجــرای قوانیــن اصالحــات ارضــی مالکیــت ایــن 

ــال داد. ــی را انتق اراض
وی افــزود: در ادامــه بــا تصمیمــات اتخاذشــده در 
شــورای حفــظ حقــوق بیت المــال اســتان تهــران و 
ذی ربــط  دســتگاه های  اطالعــات،  وزارت  پیگیــری 
ــازی و  ــی و راه و شهرس ــع طبیع ــه ادارات کل مناب ازجمل
ــی و  ــات حقوق ــران اقدام ــتان ته ــالک اس ــناد و ام ثبت اس
ــت   ــام دول ــه ن اداری الزم جهــت صــدور ســند مالکیــت ب
و ابطــال اســناد ســودجویان را آغــاز کردنــد کــه تاکنــون 
ــه  ــت ب ــند مالکی ــی س ــی از اراض ــم قابل توجه ــرای حج ب
ــات صــدور ســند  ــت صــادر شــده اســت و عملی ــام دول ن
مالکیــت دولــت در اراضــی باقیمانــده در حــال انجــام بــوده 

ــد. ــد ش ــق خواه ــک محق ــده ای نزدی ــااهلل در آین و انش

ریشه وقوع زمین خواری شهرک غرب کجاست؟
ــدن  ــی ش ــون مل ــه قان ــاره ب ــا اش ــع آگاه ب ــن منب ای
جنگل هــا و قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع 

طبیعــی گفــت: ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور موظــف اســت تــا اســناد مالکیــت اراضــی ملــی را 
بــه نمایندگــی دولــت اخــذ کــرده و ســازمان ثبــت اســناد 
و امــالک مکلــف اســت، اســناد اشــخاص در اراضــی ملــی 
ــا و  ــازمان جنگل ه ــل س ــت تعل ــه عل ــا ب ــد ام ــل کن باط

مراتــع ایــن امــر در اراضــی مذکــور انجــام نشــد.
بیــن  هماهنگــی  عــدم  همچنیــن  افــزود:  وی 
ســازمان   ازجملــه  ذی ربــط  اجرایــی  دســتگاه های 
ــور  ــازمان ام ــور، س ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
اراضــی، ســازمان ملــی زمیــن و مســکن، ســازمان 
ــن  ــز در ای ــران نی ــهرداری ته ــالک و ش ــناد و ام ثبت اس

ــت. ــوده اس ــر ب ــر مؤث ام
 جهــت جلوگیــری از وقــوع مــوارد مشــابه الزم اســت 
الکترونیکــی جایگزیــن  تــا ســامانه های اطالعاتــی و 
روش هــای ســنتی موجــود شــوند. یکــی از ایــن ســامانه ها 

الکترونیکــی ســامانه جامــع کاداســتر یــا حدنــگار اســت 
ــون، ســازمان ثبــت اســناد و امــالک  ــر اســاس قان کــه ب
موظــف بــود تــا ظــرف مــدت 5 ســال آن را  در  سراســر 
کشــور مســتقر نمایــد به نحوی کــه نقشــه حدنــگار 
ــا متأســفانه  ــه شــود؛ ام ــه اراضــی کشــور تهی ــرای کلی ب
ــون  ــن قان ــرای ای ــم از اج ــال و نی ــار س ــت چه باگذش
ــن  ــده و ای ــور تکمیل نش ــور در کش ــامانه مذک ــوز س هن

ــت. ــده اس ــواری ش ــروز زمین خ ــبب ب ــر س ام
بــر ایــن اســاس یکــی دیگــر از ســامانه های الکترونیکی 
کــه می توانــد موجــب کاهــش زمین خــواری شــود، 
ــطه  ــه به واس ــت ک ــن اس ــت زمی ــع مدیری ــامانه جام س
مصوبــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و 
مصوبــه هیئت وزیــران بایــد در کشــور اجرایــی شــود امــا 
تاکنــون دســتگاه های متولــی از انجــام وظایــف خــود در 

ــد. ــودداری کرده ان ــن خصــوص خ ای

جزئیات یکی از بزرگ ترین پرونده های زمین خواری کشور 

ـــد  ـــی واح ـــش فن ـــه دان ـــکاری ارائ ـــه هم ـــت نام موافق
ــز  ــیمی تبریـ ــا پتروشـ ــنگین بـ ــن سـ ــد پلی اتیلـ تولیـ

ـــد.  ـــا ش امض
ــه  ــکاری ارائـ ــه همـ ــارس، توافقنامـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــروز  ـــنگین، ام ـــن س ـــد پلی اتیل ـــد تولی ـــی واح ـــش فن دان
ـــیزدهمین نمایشـــگاه بین المللـــی ایـــران  در حاشـــیه س
ـــل  ـــت و مدیرعام ـــر نف ـــاون وزی ـــور مع ـــا حض ـــت ب پالس
شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــه امضـــاء علـــی 
ــاوری  ــش و فنـ ــرکت پژوهـ ــل شـ ــان، مدیرعامـ پژوهـ
پتروشـــیمی و ســـیاوش درفشـــی، مدیرعامـــل شـــرکت 

پتروشـــیمی تبریـــز رســـید.
ــش و  ــرکت پژوهـ ــل شـ ــان، مدیرعامـ ــی پژوهـ علـ

فنـــاوری پتروشـــیمی در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه ایـــن شـــرکت حـــدود 15 ســـال روی دانـــش 
فنـــی پلی اتیلـــن ســـنگین کار کـــرده اســـت، گفـــت: 
ـــش  ـــه دان ـــدی ارائ ـــون توانمن ـــم اکن ـــه ه ـــن مجموع ای
فنـــی ایـــن فنـــاوری را در ظرفیت هـــای مختلـــف دارد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام تجهیـــزات نرم افـــزاری 
ــاوری  و ســـخت افزاری الزم در شـــرکت پژوهـــش و فنـ
پتروشـــیمی وجـــود دارد، افـــزود: قـــرار اســـت، واحـــد 
تولیـــد پلی اتیلـــن ســـنگین بـــا ظرفیـــت ۳10 هـــزار 
ـــدازی  ـــز راه ان ـــیمی تبری ـــرکت پتروش ـــال در ش ـــن در س ت

ـــود. ش
ـــادآور  ـــز ی ـــز نی ـــیمی تبری ـــرکت پتروش ـــل ش مدیرعام

شـــد: ایـــن بـــرای نخســـتین بـــار اســـت کـــه تولیـــد 
ـــور  ـــی در کش ـــش بوم ـــا دان ـــری ب ـــول پلیم ـــک محص ی

ــود. ــام می شـ انجـ
ـــش  ـــه افزای ـــه برنام ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــیاوش درفش س
تولیـــدات شـــرکت پتروشـــیمی تبریـــز خاطرنشـــان 
ســـاخت: ایـــن شـــرکت در نظـــر دارد در مـــدت 
چهـــار ســـال حجـــم تولیـــد خـــود را دو برابـــر 

افزایـــش دهـــد.

آذربایجان شــرقی  منطقــه ای  بــورس  تــاالر  مدیــر 
ــه ای  ــورس منطق ــاه  ب ــهریور م ــالت ش ــت: در معام گف
اســتان، 10 هــزار و ۳15 میلیــارد ریــال ســهام داد و 

ــد.  ــتد  ش س
ــار  ــی اظه ــن عابدین ــارس، محمد امی ــزارش ف ــه گ ب
ــورس  ــال 98 ب ــاه س ــهریور م ــالت ش ــت: در معام داش
تبریــز تعــداد یــک میلیــارد و 956 میلیــون و ۳81 هــزار 
و ۳18 ســهم و بــه ارزش  10 هــزار و ۳15 میلیــارد ریــال 
ــز داد و ســتد شــد.  ــورس تبری ــزار در ب توســط 40 کارگ
وی اضافــه کــرد: ۳ هــزار و 541 میلیــارد ریــال خریــد 
ســهام و 6 هــزار و  77۳ میلیــارد ریــال را فــروش ســهام 

تشــکیل داده اســت.

ــه  ــالت ب ــد معام ــرد: ۳4 درص ــح ک ــی تصری عابدین
فــروش ســهام  بــه  آن  و 66 درصــد  خریــد ســهام 
اختصــاص دارد کــه ایــن معامــالت توســط 40 کارگــزار 

ــت. ــام پذیرف ــز انج ــورس تبری ب

امضاء نخستین قرارداد تولید پلیمر با دانش 
بومی در تبریز 
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ــت:  ــلح گف ــای مس ــتادکل نیروه ــس س رئی
ــر  ــه اگ ــم ک ــالم کردی ــمن اع ــه دش ــا ب باره
ــرد  ــورت گی ــالمی ص ــران اس ــه ای ــاوزی ب تج
ــی و  ــاد آمریکای ــا پهپ ــه ب ــاری ک ــان رفت هم
ــت در انتظــار  نفتکــش انگلیســی صــورت گرف
ــن کشــور  ــه ای ــا اســت و نتیجــه تجــاوز ب آنه

ــود.  ــد ب ــت خواه ــارت و شکس اس
بــه گزارش تســنیم، سرلشــکر محمــد باقری 
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح با حضــور در 
جلســه علنــی مجلــس شــورای اســالمی طــی 
ــوری  ــان کش ــا هم ــور م ــت: کش ــخنانی گف س
ــه تجــاوزی  ــا وجــود آنکــه کارنام اســت کــه ب
در آن نســبت بــه دیگــران نبــود و همیــن طــور 
ــا  ــی ب ــگ جهان ــده در دو جن ــناخته می ش ش
ــرار  ــاوز ق ــورد تج ــی م ــالم بی طرف ــود اع وج
گرفــت و نیمــی از جمعیــت خــود را از دســت 

ــی هــم غرامــت دریافــت نکــرد. داد  و ریال
ــور  ــن کش ــالب همی ــد از انق ــزود: بع وی اف
به نحــو دیگــری عمــل کــرد. اســتکبار جهانــی 
ــه  ــتاد ک ــوری ایس ــت کش ــوا پش ــام ق ــا تم ب
ــت  ــران داش ــه ای ــاوز ب ــرای تج ــی ب انگیزه های
ــه مــا تحمیــل کــرد.  و جنــگ هشت ســاله را ب
ــا  ــل م ــدس در مقاب ــاع مق ــول دوران دف در ط
ــک  ــول ی ــه در ط ــت ک ــود داش ــوری وج کش
ــود را  ــش خ ــالب، ارت ــد از انق ــم بع ــال و نی س
ــه  ــا حمل ــور م ــه کش ــد از آن ب ــز و بع تجهی
کــرد. ایــن حملــه طــوری طراحــی شــده 
ــا  ــای دنی ــق روال جنگ ه ــر طب ــه اگ ــود ک ب
ــاه  ــی دو م ــت ط ــا می بایس ــت م ــش می رف پی
شکســت می خوردیــم و در معــرض تجزیــه 

قــرار می گرفتیــم.
ــادی  ــداد زی ــه داد: تع ــری ادام ــردار باق س
ــرای  ــد »ب ــی می گفتن ــیر عراق ــان اس از خلبان
حملــه بــه نفتکش هــای ایرانــی در خلیــج 
فــارس مــا از آســمان عربســتان اســتفاده 
جهانــی  قدرتهــای  تمامــی  می کنیــم«. 

اختیــار  در  را  خــود  پیشــرفته  ســالح های 
عــراق قــرار می دادنــد. عــراق در شــرایطی 
ــک و 600  ــه 700 تان ــان داد ک ــگ را پای جن
هواپیمــا در اختیــار داشــت. کشــورهایی ماننــد 
ــان  ــد و آلم ــراق ســالح می دادن ــه ع فرانســه ب
ــرار  ــان ق ــیمیایی در اختیارش ــالح ش ــم س ه
داده بــود. همیــن کشــورهایی کــه بــه تعهــدات 
برجامــی خــود عمــل نمی کننــد پشت ســر 

ــتادند. ــدام ایس ــد ص ــکار مانن ــک جنایت ی
ــن  ــر ای ــوی دیگ ــرد: در س ــح ک وی تصری
جنــگ، ملــت ایــران قــرار داشــت کــه به طــور 
غافلگیرانــه دچــار چنیــن تهاجــم بزرگــی شــد. 
ــم و  ــت ه ــت در دس ــزرگ دس ــت ب ــن مل ای
ــای  ــط نیروه ــام و توس ــرت ام ــری حض به رهب
ــن  ــد. ای ــر دادن ــه را تغیی ــود صحن ــلح خ مس
ــا  ــرد و  ب ــرون ک ــور بی ــمن را از کش ــت دش مل

ــان داد. ــدس را پای ــاع مق ــربلندی دف س
ــه  ــلح ادام ــای مس ــتادکل نیروه ــس س ریی
داد: عــزت و ســربلندی ایــن ملــت و نــام ایــران 
ــم  ــی مقایســه کنی ــت خفت ــا وضعی ــروز ب را ام

ــده  ــه رو ش ــا آن روب ــا ب ــل م ــه مقاب ــه جبه ک
ــه هزینه هایــی  ــا توجــه ب اســت. ایــن جنــگ ب
ــت  ــری اس ــه بی نظی ــا گنجین ــت ام ــه داش ک
ــد  ــرد و بای ــرار گی ــق ق ــورد تحقی ــد م ــه بای ک
ــرای نســل های  ــه مباهــات ب ــرای قرن هــا مای ب
ــاع مقــدس دانشــگاه  ــده کشــور باشــد. دف آین
نتایــج  مختلــف  ابعــاد  در  و  بــود  بزرگــی 
ــم آورد. ــران فراه ــت ای ــرای مل ــی را ب گوناگون

ســردار باقــری تصریــح کــرد: دفــاع مقــدس 
را  مشــکالت  حــل  بــرای  ملــی  وحــدت 
به نمایــش گذاشــت و ابعــاد ارزشــمندی ماننــد 
اســتقالل و خوداتکایــی را فــراروی ملــت ایــران 

ــرار داد. ق
وی بــا ابــراز اینکــه بــرکات دفــاع مقــدس تا 
امــروز پــا برجــا بــوده اســت، گفــت: اگــر امــروز 
ــی وجــود دارد ریشــه آن در  بازدارندگــی دفاع
دفــاع مقــدس اســت و اگــر هرگــز تجــاوزی بــه 
ــه  ــل آن تجرب ــرد، دلی ــورت نمی گی ــران ص ای
ــود  ــن دشــمن وج ــه در ذه تاریخــی اســت ک

دارد.

سرلشــکر باقــری افــزود: اگــر در ســطح 
ــا  ــل مقایســه ب ــت را قاب ــه محــور مقاوم منطق
ــراق  ــوریه و ع ــت س ــم و مل ــته نمی بینی گذش
مقابــل تروریســم ایســتادند و کشورشــان را 
ــران  ــت ای ــدس مل ــاع مق ــد، از دف ــظ کردن حف
ــت  ــا دس ــن ب ــردم یم ــر م ــد. اگ ــو گرفتن الگ
ــاوز  ــل تج ــال مقاب ــن س ــرای چهارمی ــی ب خال
عربســتان ایســتادگی کردنــد و امــروز بــه 
ــت  ــالح هایی دس ــه س ــه ب ــیدند ک ــی رس جای
پیــدا کرده انــد کــه هواپیماهــای راهبــردی 
و دشــمن  را ســاقط می کننــد  دشمنشــان 
ــرار از  ــز ف ــه ج ــانده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای را ب
ــاع  ــرکات دف ــدارد، از ب ــی ن ــن راه ــالق یم بات

ــت. ــدس اس مق
ــزود:  ــلح اف ــای مس ــتادکل نیروه ــس س رئی
امــروز دشــمنان کــه از جنــگ بــا ایــران 
ــادی را در  ــم اقتص ــیر تروریس ــند، مس می ترس
ــن  ــت از ای ــل برون رف ــد و راه ح ــش گرفته ان پی
ــد  ــی مانن ــه حرکت های ــت ک ــن اس ــران ای بح

ــم. ــش بگیری ــی را در پی ــاد مقاومت اقتص
ــالم  ــه دشــمن اع ــا ب ــرد: باره ــد ک وی تأکی
ــور  ــن کش ــه ای ــاوزی ب ــر تج ــه اگ ــم ک کردی
ــاد  ــا پهپ ــاری کــه ب صــورت گیــرد همــان رفت
آمریکایــی و نفتکــش انگلیســی صــورت گرفــت 
در انتظــار آنهــا اســت و نتیجــه تجــاوز بــه ایــن 

ــود. کشــور اســارت و شکســت خواهــد ب
باقــری گفــت: بــه کشــورهای همســایه 
و  نداریــم  دشــمنی  شــما  بــا  می گوییــم؛ 
امــارات  و  عربســتان  ماننــد  کشــورهایی 
ــم  ــه راه را گ ــتند ک ــالمی هس ــورهای اس کش
کرده انــد و بایــد کنــار ایــران قــرار بگیرنــد تــا 
امنیــت منطقــه حفــظ شــود. اگــر مــا امــروز در 
ایــران صنعــت دفاعــی مســتقل داریــم این هــا 
متعلــق بــه جهــان اســالم اســت و همــه بداننــد 
ــا همــکاری کشــورهای  ــه ب ــت منطق ــه امنی ک

منطقــه تأمیــن می شــود.

سرلشکر باقری:

نتیجه جنگ با ایران شکست و اسارت برای دشمن است

ــک مرکــزی گفــت: بســیاری  رئیــس کل بان
از روســای کل بانــک هــای مرکــزی کشــورهای 
منطقــه تاکیــد دارنــد کــه ســالح تحریــم 
ــکا کنــد شــده اســت و خیلــی خوشــحال  آمری
ــم  ــران حاک ــی در ای ــرایط خوب ــه ش ــد ک بودن
شــده و ثبــات در اقتصــاد ایــران برقــرار اســت. 
ــی در  ــر همت ــارس، عبدالناص ــزارش ف ــه گ ب
ــداری در  ــی بانک ــس بین الملل ــوص کنفران خص
ــود  ــی ب ــس خوب ــت: کنفران ــت گف ــور کوی کش
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــوت رئی ــه دع ــن ب و م
کویــت کــه دو هفتــه پیــش انجــام شــد در ایــن 

ــا  ــک ب ــم از نزدی ــا ه ــردم ت ــرکت ک ــه ش جلس
ــی  ــم فرصت ــنا شــوم و ه مباحــث ســمینار آش
ــایر  ــان در س ــی همکارانم ــا برخ ــه ب ــد ک باش

ــم. ــو کنی ــره و گفتگ ــورها مذاک کش
رئیــس کل بانــک مرکــزی با اشــاره بــه اینکه 
روســای بانــک مرکــزی بســیاری از کشــورهای 
حاشــیه منطقــه خلیــج فــارس همچنیــن مصــر، 
اردن، موریــس و مالــزی در ایــن کنفرانــس 
حضــور داشــتند، افــزود: در ایــن کنفــراس 
ــداری بحــث  ــده بانک ــای آین ــش ه ــاره چال درب
شــد؛ خصوصــا توســعه تکنولــوژی کــه بــا 

ــاز  ــا نی ــت و م ــرفت اس ــال پیش ــرعت در ح س
داریــم خودمــان را بــا ســرعت تکنولــوژی 
تطبیــق دهیــم و اگــر ندهیــم همــان بالیــی کــه 
ــا  ــر در مواجــه ب ــی ت ــای قدیم ــل ه ســر موبای
تکنولــوژی موبایــل هــای هوشــمند آمــد بــرای 
ــن  ــد. همچنی ــی افت ــاق م ــز اتف ــداری نی بانک
موضــوع بدهی هــای دولــت هــا و خانوارهــا 
کــه بــه صــورت اوراق و سیســتم بانکــی اســت، 

ــد. ــوان ش عن
وی ادامــه داد: بدهــی هــای شــرکتی در 
ــه  ــش ادام ــر افزای ــت و اگ ــش اس ــال افزای ح
پیــدا کنــد در ســال ۲040 بدهــی هــا نســبت 
بــه تولیــد ناخالــص جهــان تقریبــا 500 درصــد 
ــش  ــی شــرکتی افزای ــی شــود و بده بیشــتر م

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــی پی ــل توجه قاب
رئیــس کل بانــک مرکــزی خاطرنشــان کــرد: 
در حاشــیه کنفرانــس بــا روســای بانــک مرکزی، 

روابــط خــوب و دوســتانه برقــرار کردیــم.
ــکا ایجــاد  علیرغــم جــو و فشــاری کــه آمری
ــل داشــتند  ــی از کشــورها تمای مــی کنــد خیل
ــراز دوســتی شــان  ــا مــا همــکاری کننــد و اب ب
را مطــرح کردنــد. یکــی دو کشــور نیــز بخاطــر 
فشــارهای آمریــکا تمایــل بــرای ارتبــاط نشــان 

ــل درک اســت. ــرای مــا قاب ــد و ب ندادن

ــی  ــرات خوب ــا و مذاک ــزود: دیداره ــی اف همت
ــن  ــده ای ــم در آین ــتیم و امیدواری ــم داش ــا ه ب

ــانیم. ــی برس ــای خوب ــه جاه ــث را ب مباح
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور رئیــس کل 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
ایــن اجــالس گفــت: حضــور رئیــس کل بانــک 
ــود و  ــران بســیار مهــم و ضــروری ب مرکــزی ای
توانســتیم مواضعمــان را بــا دوســتانمان مطــرح 
ــورمان  ــه در کش ــی ک ــن اتفاقات ــم. همچنی کنی
ــران  ــزرگ ای ــردم ب ــه م ــی ک ــاده و مقاومت افت
انجــام دادنــد و برنامــه ریــزی هایــی کــه بــرای 
ــکا  ــت آمری ــر فشــار دول ــردن حداکث ــی ک خنث

شــده را برایشــان تشــریح کنیــم.
ــیاری از  ــرد: بس ــوان ک ــان عن ــی در پای همت
ــورهای  ــزی کش ــای مرک ــک ه ــای کل بان روس
منطقــه تاکیــد داشــتند کــه کــه آمریــکا 
ــی  ــد شــده اســت و خیل ســالح تحریمــش کن
خوشــحال بودنــد کــه شــرایط خوبــی در ایــران 
حاکــم شــده و ثبــات در اقتصــاد ایــران برقــرار 
اســت و تحریــم هــای آمریــکا دیگــر نمــی تواند 

اثربخــش باشــد.
وی همچنیــن گفــت: بــا روســای چنــد 
کشــور مذاکــره داشــتیم و بــا بقیــه کشــورها را 
ــم. ــت کردی ــس صحب ــیه کنفران ــز در حاش نی

سالح تحریم آمریکا کند شده است

ــده  ــخصیتش پیچی ــل ش ــده اش مث ــات پرون ــه اتفاق هم
ــه  ــه گرفت ــت و جریم ــزان محکومی ــود. از می ــب ب و عجی
ــعید مرتضــوی  ــرانجام آزادی. س ــتگیری و س ــا نحــوه دس ت
ــا  ــدا ت ــی از ابت ــده ول ــدان آزاد ش ــه از زن ــت ک ــی اس مدت
انتهــای پرونــده  او همــراه بــا انــواع عفــو و بخشــش ها 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــواالتی را ایج س
ــر و دار  ــش و در گی ــه پی ــنا، دو هفت ــزارش ایس ــه گ ب
عزاداری هــای دهــه اول محــرم بــود کــه خبــر آزادی ســعید 
مرتضــوی منتشــر شــد. چهارشــنبه ۲7 شــهریور میرمجیــد 
ــی  ــن روح االمین ــای دم محس ــع اولی ــل مداف ــری وکی طاه
توضیحاتــی را دربــاره آزادی مرتضــوی ارائــه داد و  در ایــن 
بــاره اظهــار کــرد: در مراجعــه ای کــه بــه شــعبه ۲۲ دادگاه 
ــن  ــه م ــتم ب ــم داش ــده موکل تجدیدنظــر در خصــوص پرون
ــروط  ــت آزادی مش ــوی درخواس ــعید مرتض ــه س ــد ک گفتن
ــت  ــت او موافق ــا  درخواس ــی، ب ــس از بررس ــت و پ داده اس
شــده اســت. شــرایطی بــرای آزادی مشــروط مطــرح اســت و 
پــس از موافقــت قضــات و دادســتانی بــا  درخواســت ســعید 

ــدان آزاد شــده اســت. مرتضــوی، او از زن
در اردیبهشــت 97 دادســرای عمومــی و انقــالب تهــران 
در اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه ســعید مرتضــوی دادســتان 
ــوم  ــی محک ــس قطع ــال حب ــه دو س ــه ب ــران ک ــابق ته س
شــده، دوم اردیبهشــت  توســط ماموریــن پلیــس دســتگیر 
و بعــد از ظهــر همــان روز جهــت تحمــل محکومیــت حبــس 
ــات در  ــن اتفاق ــت. ای ــده اس ــل ش ــن تحوی ــدان اوی ــه زن ب
حالــی افتــاد کــه عــده ای از فــرار و مخفــی شــدن مرتضــوی 
ــه  ــتان پیشــین روان ــرانجام دادس ــا س ــد ام ســخن می گفتن
ــر  ــت س ــود را پش ــت خ ــا محکومی ــد ت ــن ش ــدان اوی زن
بگــذارد. ســرانجام مرتضــوی بعــد از گذرانــدن کمتــر از 17 

ــدان آزاد شــد. ــش از زن ــاه محکومیت ــاه از ۲4 م م
ــی  ــون مجــازات اســالمی، زندان ــر اســاس مــاده 85 قان ب
ــد از گذشــتن دو ســوم از  ــد بع ــا احــراز شــرایطی می توان ب

دوران محکومیــت خــود، آزاد شــود. 
»در  می گویــد:  اســالمی  مجــازات  قانــون  مــاده 58 
مــورد محکومیــت بــه حبــس تعزیــری، دادگاه صادرکننــده 

ــش از  ــس بی ــه حب ــان ب ــورد محکوم ــد در م ــم می توان حک
10 ســال پــس از تحمــل نصــف و در ســایر مــوارد پــس از 
ــتان  ــه پیشــنهاد دادس ــازات ب ــدت مج ــوم م ــل یک س تحم
ــه  ــت شــرایطی حکــم ب ــا رعای ــا قاضــی اجــرای احــکام ب ی
ــدت  ــوم در م ــف- محک ــد؛ ال ــادر کن ــروط را ص آزادی مش
ــار  اجــرای مجــازات همــواره از خــود حســن اخــالق و رفت

نشــان دهــد.
ب- حـاالت و رفتار محکوم نشـان دهد کـه پس از آزادی، 
دیگـر مرتکـب جرمـی نمی شـود. پ- بـه تشـخیص دادگاه 
محکـوم تـا آنجـا که اسـتطاعت دارد ضرر و زیـان مورد حکم 
یـا مورد موافقـت مدعی خصوصـی را بپردازد یا قـراری برای 
پرداخـت آن ترتیـب دهـد. ت- محکوم پیـش از آن از آزادی 

مشـروط اسـتفاده نکرده باشد.
ــور در  ــب مذک ــن مرات ــوق و همچنی ــد ف ــای مواع انقض
بندهــای )الــف( و )ب( ایــن مــاده پــس از گــزارش رئیــس 
ــد قاضــی اجــرای احــکام می رســد.  ــه تأیی ــدان محــل ب زن
قاضــی اجــرای احــکام موظــف اســت مواعــد مقــرر و 
وضعیــت زندانــی را دربــاره تحقــق شــرایط مذکــور بررســی 
ــه  ــروط را ب ــنهاد آزادی مش ــراز آن، پیش ــورت اح و در ص

ــد.« ــم نمای دادگاه تقدی
تنهــا  مرتضــوی  محکومیــت  دوران  باقــی  بخشــش 
نرمــش در قبــال او نبــود. دادســتان ســابق تهــران و 
مدیرعامــل وقــت ســازمان تامیــن اجتماعــی در دو پرونــده 
»کهریــزک« و »تامیــن اجتماعــی« دارای اتهامــات متعــدد 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــوص س ــده وی در خص ــود. پرون ب
دو بخــش داشــت. پرونــده نخســت مرتضــوی در رابطــه بــا 
ــکات  ــه ش ــود ک ــی ب ــون قتل های ــزک و پیرام ــه کهری حادث
ــخیص  ــد تش ــل عم ــد، دادگاه قت ــکایت کردن ــی ش خصوص
داد و مباشــرین را محکــوم کــرد، امــا چــون رضایــت دادنــد، 
قصــاص انجــام نشــد و از بــاب جنبــه عمومــی تحمــل کیفــر 

کردنــد. ایــن اولیــن جایــی بــود کــه مرتضــوی بــا رضایــت 
ــرد. ــه در ب ــای دم توانســت از مجــازات جــان ســالم ب اولی

ــت در  ــام معاون ــه اته ــده ب ــن پرون ــه مرتضــوی در ای البت
ــا شــعبه  ــوم شــد ام ــس محک ــه 5 ســال حب ــد ب ــل عم قت
ــم  ــت او، حک ــار ندام ــل اظه ــه دلی ــر ب ۲۲ دادگاه تجدیدنظ
ــی  ــم تمام ــاز ه ــا ب ــل داد. ت ــال تقلی ــه دو س حبســش را ب
ــم  ــود آن ه ــده ب ــن ش ــرای او تعیی ــه ب ــی را ک محکومیت
ــه  ــد. ســوال اینجاســت ک ــت طــی نکن ــراز ندام ــک اب ــا ی ب
ــد  ــت می توانن ــراز ندام ــا اب ــم ب ــان ه ــر محکوم ــا دیگ آی
ــا  ــند ی ــته باش ــان داش ــدن محکومیتش ــم ش ــه ک ــد ب امی
مرتضــوی تافتــه جــدا بافتــه بــوده اســت. نگاهــی بــه برخــی 
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــان می ده ــی نش ــای قضای از پرونده ه
ــان  ــر متهم ــرای دیگ ــم ب ــدان ه ــت چن ــراز ندام ــه اب گزین

ــت. ــوده اس ــاز نب کارس
تامیــن  ســازمان  دربــاره  مرتضــوی  دیگــر  پرونــده 
اجتماعــی و رای دیــوان عدالــت اداری بــود. بحــث ایــن بــود 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــد ب ــه مرتضــوی در آن مقطــع می توان ک
ســازمان باشــد یــا خیــر. ایــن پرونــده در دادگاه رســیدگی 
شــد کــه دادگاه بــدوی بــه مجرمیــت و شــش مــاه حبــس 
ــن  ــت و وی را از ای ــر نپذیرف ــا دادگاه تجدیدنظ رای داد، ام
اتهــام تبرئــه کــرد. در اینجــا هــم بــاز رایــی علیــه مرتضــوی 
صــادر امــا در تجدیــد نظــر رد شــد تــا او همچنــان مصــون 

ــد. بمان
بخـش دیگری از پرونده سـازمان تامیـن اجتماعی مربوط 
بـه موضـوع تحقیـق و تفحص از ایـن سـازمان و اتهام تصرف 
غیرقانونـی در امـوال دولتـی بـرای سـعید مرتضـوی بـود که 
مرتضـوی در ایـن پرونـده بـه 70 ضربـه شـالق محکوم شـد 
امـا نهایتـاً در 1۳ اسـفند 97 مصطفـی ترک همدانـی وکیـل 
مدافـع تعـدادی از کارگـران تأمیـن اجتماعـی از بخشـیده 
شـدن مجازات شـالق سـعید مرتضـوی خبـر داد و گفت که 

ایـن بخشـش بـا توجه بـه عفو عمومـی صورت گرفته اسـت. 
البتـه در ۲۲ بهمـن 97 و مصـادف با چهلمین سـال پیروزی 
شـرایط  قوه قضاییـه  رییـس  پیشـنهاد  بـا  اسـالمی  انقـالب 
عفـو هـر سـاله کـه همزمـان با دهـه فجر انجـام می شـد، به 
گزینه هایـی بیشـتری بسـط پیـدا کـرد تا افـراد بیشـتری را 
شـامل شـود امـا اینکه یـک نفر در هـر چهار حکـم مختلفی 
کـه بـرای او صـادر شـده بـا انـواع و اقسـام بنـد و تبصره هـا 
شـامل عفـو و کـم شـدن مجـازات شـود بـرای بسـیاری از 
مـردم ایـن سـوال را بـه وجـود آورده کـه آیـا در قوه قضاییـه 

عـده ای می تواننـد مصونیـت آهنین داشـته باشـند؟
در نهایـت هـم که مرتضـوی باالخره بـرای گذراندن حکم 
دو سـال حبـس خـود بـه زنـدان منتقـل شـد امـا بـه دلیل 
آن چـه حسـن رفتـار خوانـده شـد بعـد از گذرانـدن کمتر از 
17 مـاه از زنـدان بیـرون آمـد آن هـم در شـرایطی کـه در 
طـول دورانـی کـه بایـد در زنـدان می بـود عکس هایـی از او 
در مراسـم مختلـف منتشـر می شـد که حاکـی از مرخصی به 
وی بـود مثـل عکس هـای او در مراسـم تاسـوعا و عاشـورای 
سـال 97 کـه واکنـش هـای منفـی زیـادی را برانگیخـت هر 
چنـد گفتـه شـد کـه مرتضـوی پـس از مرخصی چهـار روزه 
خـود بـه زندان باز گشـته اسـت. به هـر حال مرتضـوی برای 
بـار پنجـم عفـوی شـامل حالـش شـد کـه هـر چنـد مـاده 
قانونـی آن وجـود دارد امـا بـرای همـه متهمـان و محکومان 
اعمـال نمی شـود در حالـی کـه در همیـن سـال ها برخـی از 
کسـانی کـه بـرای جرایمـی کـه آنقدرهـا هم مثـل مرتضوی 
باعـث جریحـه دار شـدن احساسـات مـردم نشـده اند حتـی 

اجـازه مالقـات یـا تمـاس بـا بسـتگان را پیـدا نکرده اند.
شــاید از رییــس قوه قضاییــه کــه حضــورش در ایــن قــوه 
ــع  ــن توق ــوان ای ــیده بت ــال رس ــم س ــک نی ــش از ی ــه بی ب
ــه  ــرای مقابل ــه ب ــی ک ــه وعده های ــه ب ــا توج ــت ب را داش
ــوی  ــرف جل ــک ط ــت داده از ی ــرای عدال ــاد و اج ــا فس ب
مصونیــت آهنیــن برخــی افــراد را بگیــرد و از ســوی دیگــر 
حامــی کارگــران و معلمــان و بســیاری از افــرادی کــه تنهــا 
اعتراضــات صنفــی داشــته اند باشــد و اجــازه ندهــد حقــوق 

ــراد هــم پایمــال شــود. ــن اف ای

همه  عفوهای سعید مرتضوی

ایرادات شورای نگهبان به طرح 
اصالح قانون احزاب رفع شد

ــرح  ــه طـ ــان بـ ــورای نگهبـ ــرادات شـ ایـ
ــت  ــوه فعالیـ ــون نحـ ــوادی از قانـ ــالح مـ اصـ
توســـط  سیاســـی  گروه هـــای  و  احـــزاب 

ــد. ــع شـ ــس رفـ ــدگان مجلـ نماینـ
بـــه گـــزارش مهـــر، بررســـی گـــزارش 
کمیســـیون شـــوراها و سیاســـت داخلـــی در 
مـــورد رفـــع ایـــرادات شـــورای نگهبـــان بـــه 
طـــرح اصـــالح مـــواد 1 و 10 قانـــون نحـــوه 
ـــی، در  ـــای سیاس ـــروه ه ـــزاب و گ ـــت اح فعالی
دســـتور کار صحـــن مجلـــس قـــرار گرفـــت.

ماده 1 به شرح زیر اصالح شد:
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــرح زی ـــه ش ـــره ب ـــه تبص س
ــک  ــاده یـ ــه مـ ـــای ۲، ۳ و 4 بـ ــره ه تبصـ
ـــای  ـــروه ه ـــزاب و گ ـــت اح ـــوه فعالی ـــون نح قان
سیاســـی الحـــاق و شـــماره تبصـــره آن بـــه 

تبصـــره یـــک اصـــالح مـــی شـــود:
ــه  ــت، جامعـ ــن، جمعیـ ــره ۲- انجمـ تبصـ
و کانـــون صنفـــی و خانـــه هـــا، تشـــکیالتی 
ـــب،  ـــدگان کس ـــیله دارن ـــه وس ـــه ب ـــتند ک هس
پیشـــه، حرفـــه و تجـــارت معیـــن، تشـــکیل 
ــات  ــا و اقدامـ ــه هـ ــداف، برنامـ ــده و اهـ شـ
ـــاص  ـــع خ ـــت مناف ـــه ای در جه ـــه گون ـــان ب آن

مرتبـــط بـــا آن صنـــف مـــی باشـــد.
تبصـــره۳- اتحادیـــه هـــای صنفـــی کـــه 
مطابـــق قانـــون نظـــام صنفـــی کشـــور 
ــت،  ــوند و از وزارت صنعـ ــی شـ ــکیل مـ تشـ
ــی  ــت مـ ــوز دریافـ ــارت مجـ ــدن و تجـ معـ
ـــند. ـــی باش ـــون نم ـــن قان ـــمول ای ـــد، مش کنن

تبصـــره 4- کلیـــه احکامـــی کـــه در 
مـــواد ایـــن قانـــون در خصـــوص احـــزاب 
ـــکام  ـــتثنای اح ـــه اس ـــت، ب ـــده اس ـــر ش ذک
مربـــوط بـــه جبهـــه و احـــکام مذکـــور در 
بنـــد الـــف، تبصـــره ۲، مـــاده ۲، بنـــد 4، 
ح،  ث،  ت،  الـــف،  بندهـــای   ،16 مـــاده 
ــون  ــن قانـ ــواد 8 و 17 ایـ ــاده 1۳ و مـ مـ
انجمـــن، جمعیـــت، جامعـــه و  دربـــاره 
کانـــون صنفـــی و خانـــه هـــا الزم االجـــرا 

اســـت.
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــاده ۲ ب ـــن م ـــر ای ـــالوه ب ع

ـــد: ـــالح ش اص
»بـــه  عبـــارت  قانـــون   10 مـــاده  در 
ــکیل  ــت تشـ ــه جهـ ــدور پروانـ ــور صـ منظـ
احـــزاب، انجمـــن، جمعیـــت، جامعـــه و 
ـــر  ـــارت ب ـــا و نظ ـــه ه ـــی و خان ـــون صنف کان
ــه  ــارت »بـ ــن عبـ ــا« جایگزیـ ــت آنهـ فعالیـ
ــکیل  ــت تشـ ــه جهـ ــدور پروانـ ــور صـ منظـ
ــزاب«  ــت احـ ــر فعالیـ ــارت بـ ــزب و نظـ حـ

مـــی شـــود.

پورمختار:
ایران توان دفاع از خود و پاسخ به 

دشمن را دارد 

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
ــوان  ــران ت ــه ای ــی ک ــت: از آنجای ــس گف مجل
ــمن را دارد،  ــه دش ــخ ب ــود و پاس ــاع از خ دف
ــد. ــه کشــورمان را ندارن ــان جــرات تجــاوز ب آن

بــه گــزارش مهــر، محمــد علــی پورمختــار،  
ــدس،  ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
ــی دســتاوردهای بســیار  گفــت: جنــگ تحمیل
زیــادی بــرای کشــورمان داشــت و باعــث شــد 
ــه  ــت بنی ــم و تقوی کــه از گذشــته درس بگیری

ــم. ــرار دهی ــود ق ــت خ ــی را در اولوی دفاع
ــگ  ــان جن ــه در زم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایــران حتــی از حداقل تریــن تجهیــزات دفاعــی 
ــط  ــا در اواس ــت: م ــود، گف ــوردار نب ــم برخ ه
جنــگ تحمیلــی بــه تولیــد محصــوالت دفاعــی 
ــک،  ــواع موش ــروز دارای ان ــم و ام روی آوردی
ایــن  و  هســتیم  لیــزری  ســالح  و  پهپــاد 
ــه روز در حــال افزایــش اســت. ظرفیــت روز ب

عضـو فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس 
دربـاره اهمیـت تقویـت ظرفیت نظامی کشـور،  
تصریح کرد: در جهانی که بسـیاری از کشـورها 
چـون آمریکا صرفـاً به دنبال جنـگ،  خونریزی 
و زورگویـی هسـتند، مـا باید تـوان دفاعی خود 
را ارتقـا داده و تهدیـدات دشـمنان جمهـوری 

اسـالمی را خنثـی کنیم.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  پورمختــار 
ــه  ــران باعــث شــده ک ــی ای ــای نظام ظرفیت ه
ــه  ــکا جــرات تجــاوز ب کشــورهایی چــون آمری
ــورهایی  ــت: کش ــند، گف ــته باش ــران را نداش ای
چــون آمریــکا بارهــا تهدیــد کردنــد کــه گزینــه 
ــم  ــز اســت و تصمی ــران روی می ــا ای ــی ب نظام
داشــتند کــه بــه کشــورمان حملــه کننــد امــا 
پــس از مشــاهده تــوان دفاعــی ایــران، بــه ایــن 
واقعیــت رســیدند کــه جمهــوری اســالمی نــه 
تنهــا تــوان دفــاع از خــود را دارد، بلکــه تــوان 
پاســخ  بــه دشــمن در هــر ســطحی را داراســت.

روحانی و مکرون دیدار کردند 

فرانســـه  و  ایـــران  جمهـــور  روســـای 
در حاشـــیه هفتـــاد و چهارمیـــن مجمـــع 
ـــدار  ـــر دی ـــا یکدیگ ـــل ب ـــازمان مل ـــی س عموم

کردنـــد. گفت وگـــو  و 
بـــه گـــزارش ایســـنا، روحانـــی و امانوئـــل 
ـــعه  ـــوص توس ـــدار در خص ـــن دی ـــرون در ای مک
زمینه هـــای  در  دوجانبـــه  همکاری هـــای 
ــرایط  ــه، شـ ــران و فرانسـ ــه ایـ ــورد عالقـ مـ
حســـاس منطقـــه و ابتـــکار جدیـــد روحانـــی 
ـــارس  ـــج ف ـــه خلی ـــت منطق ـــظ امنی ـــرای حف ب
ـــادل  ـــز« تب ـــح هرم ـــکار صل ـــه »ابت ـــوم ب موس
ـــط  ـــعه رواب ـــرای توس ـــود ب ـــزم خ ـــر ع ـــر و ب نظ
دو  مختلـــف  عرصه هـــای  در  همـــکاری  و 

ــد. ــد کردنـ ــی تاکیـ ــه و بین المللـ جانبـ
روحانـــی در ایـــن دیـــدار ضمـــن تاکیـــد 
بـــر وظایـــف و مســـئولیت ســـایر طرف هـــای 
ـــن  ـــظ ای ـــرای حف ـــه ب ـــه فرانس ـــام از جمل برج
ــروج  ــد از خـ ــی بعـ ــم بین المللـ ــق مهـ توافـ
ـــه  ـــکا از آن، بیانی ـــی آمری ـــه و غیرقانون یکجانب
روز دوشـــنبه کشـــورهای فرانســـه، انگلیـــس 
بـــه  بی اســـاس  اتهام زنـــی  را  آلمـــان  و 
ــوان و از آن  ــران عنـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ

انتقـــاد کـــرد.
ــدار  ــن دیـ ــز در ایـ ــرون نیـ ــل مکـ امانوئـ
ضمـــن اســـتقبال از طـــرح روحانـــی بـــرای 
ــای  ــریح تالش هـ ــه تشـ ــه، بـ ــت منطقـ امنیـ
فرانســـه بـــرای کمـــک بـــه اجـــرای برجـــام 
پرداخـــت و همـــکاری اروپـــا بـــا ســـایر 
طرف هـــای ایـــن توافـــق به ویـــژه روســـیه و 

ــت. ــروری دانسـ ــن را ضـ چیـ
ـــر  ـــن ب ـــه همچنی ـــوری فرانس ـــس جمه رئی
تعامـــل و گفت وگـــو بـــا ایـــران بـــه عنـــوان 
ـــداوم  ـــز ت ـــه و نی ـــذار در منطق ـــوری تاثیرگ کش
ــد  ــران تاکیـ ــازنده پاریـــس - تهـ ــط سـ روابـ

ـــرد. ک

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسسـه فرهنگی مطبوعاتـی در تبریز 
و شهرسـتان های استان جهت تکمیل 
کادر تخصصـی خـود افـراد ذیـل را به 

همـکاری دعـوت می نماید.
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــه  ــر اســت ک ــه خــدا نزدیکت * انســانی ب
ــر  ــه زیبات ــانی ک ــت و انس ــر اس ــاً زیبات روح

ــت. ــر اس ــزد او حاض ــدا ن ــت خ اس
؟

* چگونــه خــدا را سپاســگزارم کــه پیــش 
از آن کــه بمیــرم، مــرده ام و هیــچ بنــدی و 
بــاری بــر پــا و بــر دوش نــدارم و در»خــوب 
مــردن« چیــزی نــدارم کــه دغدغــۀ از دســت 
دادنــش مــرا زبــون کنــد و ناچــار شــوم کــه 
ــانی  ــی و انس ــات اله ــن موهب ــریف تری از ش
ــوان دو  ــه عن ــل« ب ــرع« و »عق ــی »ش یعن
دســتگاه »کالهــدوزی« بــرای سر»شــرف 

ــم. ــتفاده کن ــق« اس ــعور خل ــود« و »ش خ
دکتر علي شریعتي

* علمــی کــه در اســالم بــه آن تکیــه مــی 
ــی  ــانی بینای ــژه انس ــی وی ــک آگاه ــود، ی ش

وجــدان و روشــنایی خدایــی اســت.
دکتر علی شریعتی

*ایــن کــه آدم مــی دانــد کــه خــدا مــی 
ــی  ــل م ــل تحم ــزرگ، قاب ــت ب ــد، مصیب بین

شــود.
استاد محمد تقی شریعتی

* دانســتن ایــن کــه خــدا از انســان چــه 
مــی خواهــد بزرگتریــن دانســتن هاســت.

پاسکال
* انســان هماننــد اکســیژن و آب بــه 
ــا اشــراق و حســن  ــاز دارد همــراه ب خــدا نی
اخالقــی و حســن جمالــی و بــا تابناکــی 
ــی را  ــخصیت آدم ــی ش ــس قدس ــوش، ح ه

ــاند. ــی رس ــکوفایی م ــه اوج ش ب
الکسیس کارل

و  بــردگان  و  اربابــان  آییــن  دروغ   *
ــت. ــای آزاد اس ــان ه ــدای انس ــت خ حقیق
ماکسیم کورگی

ــکار  ــۀ ان ــه منزل ــدا ب ــود خ ــکار وج * ان
ــت. ــان اس ــود انس وج

مترلینگ
* حّتــی خداونــد بــه قضــاوت نمــی 
ــر  ــان عم ــه انس ــس از آن ک ــر پ ــردازد مگ پ

ــاند. ــان برس ــه پای ــود را ب خ
دکتر جانسون

 * زمانـــی کـــه خداونـــد مقامـــی را بـــه 
ـــی  ـــدازه کاف ـــه ان ـــی دارد ب ـــی م ـــان ارزان انس
ــر  ــا آن را پـ ــد داد تـ ــز خواهـ ــه وی مغـ بـ

ـــد. کن
ضرب المثل آلماني

* خداونــد ســیما و خواســته هــای انســان 
ــر بــه  ــیله نظ را برافراشــته تــا بدیــن وس

ــدوزد.    ــمان ب آس
اوید

شبکه آبرسانی روستای بوکت عجب شیر 
با ۷ میلیارد تومان تعویض می شود

فرمانــدار عجب شــیر از اختصــاص 7 میلیــارد 
تومــان بــرای تعویض شــبکه آبرســانی روســتای 
ــتان  ــن شهرس ــای ای ــش قلعه چ ــت در بخ بوک

خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپور در مراســم 
تودیــع و معارفــه رییــس آبفــار ایــن شهرســتان 
افــزود: بــا همــکاری شــورا و دهیــار ایــن روســتا 
ــتا  ــانی روس ــبکه آبرس ــی ش ــی آن، تمام و اهال
ــد  ــردم را تهدی ــالمت م ــاده و س ــه از کار افت ک

مــی کــرد تعویــض مــی شــود.
از جمعیـت  درصـد  اینکـه 95  بیـان  بـا  وی 
روستایی شهرسـتان دارای تاسیسات آبی هستند، 
اظهار داش: با تحت پوشـش قرار گرفتن روسـتای 
بوکت، تمامی روسـتاهای عجب شـیر از آب شرب 

سـالم و بهداشـتی برخوردار می شـوند.
اصغرپــور خواســتار اجــرای طــرح هــای 
آبرســانی بــرای رفــع کمبــود آب آشــامیدنی در 
روســتاهای چهاربــرود و هــرگالن شــد و افــزود: 
تاکنــون طــرح هــای بــزرگ و مهیــم در بخــش 
آب روســتایی در ایــن شهرســتان اجرایــی شــده 
ــتا  ــن ۲ روس ــانی در ای ــرح آبرس ــرای ۲ ط و اج

نیازمنــد تخصیــص اعتبــار اســت.
در ایــن مراســم از زحمــات منصــور ســایانی 
ــد  ــس جدی ــوان ریی ــه عن ــی ب ــر و عباس تقدی
شــرکت آب فاضــالب روســتایی شهرســتان 

ــد. ــوب ش ــیر منص ــب ش عج
شهرســتان عجــب شــیر دارای ۲ بخــش 
ــام  هــای مرکــزی شــامل دهســتان  هــای  ــه ن ب
دیزجــرود غربــی و خضرلــو و قلعــه  چای شــامل 
دهســتان  هــای دیزجــرود شــرقی و کوهســتان 
و ۲ نقطــه شــهری بــه نــام  هــای عجــب شــیر و 

ــادی اســت.   جــوان قلعــه و 49 آب

ترانزیت 100 هزار راس دام زنده از 
مرز بازرگان طی سه ماه اخیر 

مدیــر کل دامپزشــکی آذربایجــان غربــی 
گفــت: در ســه ماهــه اخیــر 50 هــزار تن گوشــت 

ــت شــده اســت. ــازرگان ترانزی ــرز ب ــز از م قرم
بــه گــزارش ایســنا، کامیــار داهیــم در 
ــه آزاد  ــازمان منطق ــل س ــر عام ــا مدی ــدار ب دی
ــرای  ــراوده ب ــه بیشــترین م ــان اینک ــو بابی ماک
ترانزیــت بــا کشــورهای همســایه مربــوط 
ــت  ــی اس ــای دام ــراورده ه ــده و ف ــه دام زن ب
گفــت:در ســه ماهــه اخیــر 100 هــزار راس دام 
ــرز  ــز از م ــت قرم ــن گوش ــزار ت ــده و 50 ه زن

ــت. ــده اس ــت ش ــازرگان ترانزی ب
وی بــا بیــان اینکــه منطقــه آزاد ماکــو 
قطــب واردات کاالهــای اســتراتژیک کشــور 
ــال  ــر س ــا آخ ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــت، اب اس
ترانزیــت دام زنــده از مــرز بــازگان بــه ســه یــا 

ــد. ــش یاب ــی افزای ــزان فعل ــر می ــار براب چه
ــا  ــی ب ــان غرب ــکی آذربایج ــرکل دامپزش مدی
ــاد زیرســاخت  ــه درصــورت ایج ــه اینک ــاره ب اش
ــاهد  ــو ش ــه آزاد ماک ــی در منطق ــای ترانزیت ه
درآمدزایــی و ســود حاصــل از ترانزیــت در منطقه 
ــی  ــی م ــش خصوص ــت:  بخ ــود گف ــم ب خواهی
ــه  ــذاری در زمین ــرمایه گ ــه س ــا ورود ب ــد ب توان
ترانزیــت هــم در توســعه اقتصــادی منطقــه و هم 

ــد. ــا کن ــی ایف ــش مهم ــتغالزایی نق در اش
وی از توافــق ســازمان دامپزشــکی با ســازمان 
منطقــه آزاد ماکــو در زمینــه ایجــاد زیرســاخت 
بــرای ترانزیــت دام و فــرآورده هــای دامــی خبــر 
داد و افــزود: در خصــوص اختصــاص محلــی 
ــی  ــای واردات ــتقرار دام ه ــه و اس ــرای قرنطین ب
بــه منطقــه، زیرســاخت فراهــم اســت و بخــش 
ــذاری در  ــرمایه گ ــا س ــد ب ــی توان ــی م خصوص

ایــن بخــش ســود باالیــی داشــته باشــد.
داهیــم بــه بخشــنامه اخیــر دولــت در 
خصــوص واردات دام زنــده و نگهــداری آن 
در منطقــه آزاد نیــز اشــاره و اظهــار کــرد: 
ــا واردات دام  ــد ب ــی توانن ــذاران م ــرمایه گ س
ــتفاده از  ــا اس ــور و ب ــه کش ــه ب ــده از ترکی زن
ــا پرواربنــدی دام  ــای منطقــه آزاد ماکــو ب مزای
دوبــاره نســبت بــه صــادرات آن بــه کشــورهای 

ــد. ــدام کنن ــایه اق همس

در شش ماهه اول سال جاری اتفاق افتاده است
توزیع بیش از 60 هزار متر مربع 

آسفالت توسط شهرداری منطقه 9 تبریز

شــهردار منطقــه 9 تبریــز از توزیــع بیــش از 60 
هــزار متــر مربــع آســفالت در حــوزه این شــهرداری 

در شــش ماهــه اول ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، بهــرام نســیانی بــا اعــالم 
ــال  ــه اول س ــش ماه ــت: در ش ــر گف ــن خب ای
ــی  ــی و عمران ــت فن ــت معاون ــه هم ــاری ب ج
ــی و  ــر اصل ــع از معاب ــزار مترمرب ــه 60 ه منطق
فرعــی ســطح منطقــه زیرســازی، آســفالت ریزی 

اساســی و لکــه گیــری شــده اســت.
ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش ــه 9 ب ــهردار منطق ش
ــدف از  ــرد: ه ــار ک ــروژه اظه ــن پ ــرای ای اج
در  تســهیل  شــهری  معابــر  آســفالت ریزی 
عابریــن،  و  نقلیــه  وســایل  مــرور  و  عبــور 
ــهری  ــوب ش ــتانداردهای مطل ــه اس ــیدن ب رس
ــت. ــردم هس ــدی م ــش رضایت من ــز افزای و نی

ــن  ــرای چندی ــار اج ــزود: در کن ــیانی اف نس
ــد روز  ــی چن ــه ط ــهری ک ــزرگ ش ــروژه ب پ
آینــده بــه بهره بــرداری خواهــد رســید، بحــث 
ســاماندهی و بهســازی معابــر از جملــه اولویــت 
هــای کاری ایــن شــهرداری اســت کــه معاونــت 
هــای فنــی و عمرانــی و خدمــات شــهری 
ــه  ــد در حیط ــالش دارن ــه ت ــی منطق و اجرای
وظایــف خــود در ایــن راســتا فعالیت هــای 

ــد. ــام دهن ــبی انج مناس

وارث  گفـت:  تبریـز  شـهر  شـورای  رئیـس 
بافت حاشـیه نشـین هسـتیم و براسـاس آمارها 
اکنـون 400 هزار نفـر در حاشـیه تبریز زندگی 

می کننـد. 
دبیــری  شــهرام  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ریاســت شــورای شــهر تبریــز آذربایجــان 
شــرقی، ضمــن بازدیــد از رونــد اطــالع رســانی 
ــگاران  ــه ســؤاالت خبرن ــزاری، ب ــن خبرگ در ای

تســنیم پاســخ داد.
در دو سـال ابتدایـی شـورای پنجـم شـکور 
بـر  را  آن  ریاسـت  امیـد،  لیسـت  از  اکبرنـژاد 
عهـده داشـت که در سـال سـوم شـورای پنجم 
در یـک مـاه اخیـر بـا رای شـورایی بـا اکثریـت 
لیسـت امید، از لیسـت مسـتقلین به ریاست آن 
تکیـه زد کـه سـابقه چندیـن سـال ریاسـت بر 
شـوراهای دوره های قبـل را در کارنامه دارد، در 
ایـن زمینـه بـا وی در دفتـر تسـنیم اسـتان به 

نشسـتیم. گفت وگـو 
شـهرام دبیـری بـا اشـاره بـه عمـر دو سـاله 
شـورای شـهر پنجـم، اظهارداشـت: تعـدادی از 
دوسـتان با شـعار تغییـر آمده بودنـد که چنین 
اتفاقـی نیفتـاد، امـا نباید اتفاقـات مثبتی که در 
راسـتای اصالح سـاختار، سـالم سـازی سیستم 
و ضابطـه منـد کـردن انجـام گرفـت را نادیـده 

گرفت.
خاطرنشـان  تبریـز،  شـهر  شـورای  رئیـس 
بـا  را  سـال  دو  ایـن  پنجـم  شـورای  سـاخت: 
آرامـش و بـدون اختـالف سـپری کرده انـد کـه 
خـوب اسـت، امـا کافـی نیسـت و بایـد شـاهد 
تحوالتـی در شـورا می بودیم، درسـت اسـت که 
تعـدادی از بدهی هـا تسـویه شـده اند، امـا مردم 
عملکـرد می خواهنـد و بایـد کمیسـیون ها بیش 
از ایـن فعـال بـوده و طرح هـا، لوایـح و سـرمایه 
و  می کردنـد  مطـرح  را  متنوعـی  گذاری هـای 
بـه مباحثـی ماننـد پروژه هـای عمرانـی، بافـت 
فرسـوده، حاشـیه نشـینی و خریـد اتوبوس هـا 

بیشـتری می شـد. توجـه 
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی شـورای شـهر 
شـهر،  شـورای  اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  تبریـز 
از  بعـد  و  شـوراها  انـدازی  راه  از  قبـل  دوران 
آن را مقایسـه کـرد و گفـت: قبـل از تشـکیل 
و  اسـتاندار  دسـت  در  تصمیمـات  شـوراها، 
وابسـته بـه یـک فـرد بـود کـه بـا تغییـر او هم 
روال تغییـر می کـرد، امـا شـوراها منتخب مردم 
هسـتند و تصمیمـات را بـر اسـاس اتفـاق نظـر 
اتخـاذ می کننـد، چنانکـه نظـام مـا نظـام مردم 

سـاالری اسـت.
دبیـری در پاسـخ بـه این سـؤال کـه، آیا کم 
بـودن تعـداد اعضـا تأثیـر مثبتـی بـر عملکـرد 
شـورا دارد یـا تکثر در تعداد ماننـد دوره چهارم 
بهتـر اسـت؟ گفـت: کم بـودن تعداد اعضـا بهتر 
اسـت، البتـه در کشـورهایی ماننـد ترکیـه کـه 
حـدود صـد نفـر عضـو شـورا دارنـد، اعضـا هـر 
کـدام از حزبـی هسـتند و تصمیمـات به صورت 

حزبـی گرفتـه می شـود.
بـه  کشـورها،  از  بعضـی  در  داد:  ادامـه  وی 
خاطـر وجـود احـزاب در شـوراها، شـهردار هـم 
بـا رأی مسـتقیم مردم انتخاب می شـود، چراکه 
معرفـی  را  خـود  نظـر  مـورد  شـخص  احـزاب 
می کننـد و مـردم نیز بر اسـاس برنامـه حزب و 

می دهنـد. رأی  کاندیـدای حـزب 
ریاسـت شورای شـهر تبریز در پاسـخ به این 
کـه، آیا توافقی بودن ریاسـت اکبرنژاد در سـال 
اول شـورا واقعیـت دارد، ابرازداشـت: ارتبـاط و 
دوسـتی مـا بـا دکتـر اکبرنـژاد بـه سـال های 
قبـل از شـورا بـاز می گـردد و از مفاخـر انقالب 
و جنـگ بـه شـمار می رونـد، شـخصیت قابـل 
احترامـی هـم دارند، امـا این توافق انجام شـده 
بـود و مـن بـرای ریاسـت ایشـان در سـال اول 

مخالفتی نشـان نـدادم.
وی افـزود: لیسـت امیـد برنامه ای داشـت که 
اگـر مـن کرسـی ریاسـت را بدسـت می گرفتم، 
خـود  برنامه هـای  تحقـق  عـدم  مقصـر  را  مـا 
می دانسـتند و بـه همیـن جهـت اصـراری برای 

ریاسـت در سـال اول نداشـتم، لیسـت امید هم 
شـده  گفتـه  برنامه هـای  توانسـته اند  تاحـدی 
خـود را پیـش ببرنـد، اما بـه نظرم در حـد ایده 

اسـت. نبوده  آل 
دبیـری در پاسـخ بـه سـوالی بـه انتقـادات 
مطرح شـده نسـبت به شـورای چهارم پرداخت 
کـه آیا با ریاسـت شـما در دوره پنجـم، عملکرد 
متفـاوت خواهـد بـود؟ ابـراز داشـت: عملکـرد 
شـورای چهـارم در تحقـق بودجـه و پروژه هـای 
عمرانـی رضایـت بخـش بـود امـا چـون مـردم 
بوده انـد،  مخالـف  فسـاد  و  رانـت  بـا  همیشـه 
عملکـرد شـورا هم با ایـن موضوعات زیر سـؤال 
رفـت و بایـد توجـه کـرد کـه از لحـاظ قانونـی 
راسـتای  در  حقـی  هیچگونـه  شـورا  ریاسـت 

نظـارت بـر اعضاء نـدارد.
وی در پاسـخ بـه ایـن کـه، عملکرد شـهردار 
ارزیابـی  چگونـه  را  پنجـم  شـورای  منتخـب 
می کنیـد؟ اذعـان داشـت: دکتـر شـهین باهـر 
فـرد پاکدسـت، سـالم، متخصص و بـا انگیزه ای 
اسـت کـه تجاربـی ماننـد عضویـت در شـورای 
و  مهندسـی  نظـام  سـازمان  ریاسـت  چهـارم، 
شـهرداری باسـمنج را در کارنامـه خـود داشـت 
کـه بـه نظـر مـن مناسـب ترین گزینـه بـرای 

کرسـی شـهرداری بـود.
خاطرنشـان  تبریـز،  شـهر  شـورای  رئیـس 
سـاخت: بـا توجه بـه شـرایط اقتصادی کشـور، 
کـم بودن درصـد درآمد پایدار برای شـهرداری، 
مزدهـا،  دسـت  و  جـاری  هزینه هـای  افزایـش 

اداره شـهرداری کار سـختی اسـت و بـه نظـرم 
عملکـرد شـهرداری تبریـز در مقایسـه بـا دیگر 
شـهرها قابـل قبـول بـوده اسـت، امـا از حالـت 
ایـده آل فاصلـه دارد و می توانیم علـی رغم این 
شـرایط سـخت یک سـری درآمد ایجـاد کنیم.

شـورای  در  کـه،  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
حاشـیه  بافـت  بـرای  برنامه هایـی  چـه  پنجـم 
نشـین شـهر طراحـی کرد، گفـت: تقریبـاً نصف 
و  نشـین  حاشـیه  بافـت  در  تبریـز  جمعیـت 
فرسـوده سـکونت دارند و حـدود 400 هزار نفر 

می کننـد. زندگـی  حاشـیه  بافـت  در 
دبیـری ادامـه داد: مـا وارث بافـت حاشـیه 
نشـین هسـتیم و بـا این کـه در حیطـه وظایف 
و  راه  وزارت  عهـده  بـر  و  نیسـت  شـهرداری 
شهرسـازی اسـت، امـا در شـورای قبلـی ورود 
اعطـا  ماننـد  تشـویقی  سیاسـت های  و  کـرده 
بـا  قولنامـه ای  سـندهای  بـه  سـاخت  پروانـه 
تعهـد بـه صـورت رایـگان و احـداث و فـروش 
170 واحـد آپارتمانـی بـا قیمـت کـم در عوض 
تخریـب سـاختمان های آنـان در بافـت حاشـیه 

بـود. شـهرداری  سیاسـت های  جملـه  از 
و  راه  وزیـر  اخیـر  سـفر  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شهرسـازی، ابـراز داشـت: در ایـن سـفر مصوب 
شـد، تـا زمین هـای دولتی در اختیار شـهرداری 
قـرار بگیرنـد تـا شـهرداری بتوانـد بـا سـاخت 
واحدهـای جدیـد، حاشـیه نشـین ها را بـه آن 
جـا منتقـل کنـد و بایـد ایـن مصوبـه خـوب را 
تشـویقی  سیاسـت های  بـا  و  کنیـم  عملیاتـی 
توانمندسـازی، حاشـیه نشـینی را کـم کنیـم.

ایـن عضو شـورای شـهر تبریز با بیـان این که 
در توسـعه شـهری، انسـان، محور توسـعه است، 
بـر لـزوم توجه بـه مسـائل فرهنگی شـهر تاکید 
کـرد و گفـت: توجـه اساسـی بایـد بـه فرهنـگ 
پروژه هـای  البتـه  پذیـرد،  صـورت  شـهروندی 
عمرانـی و سـایر مسـائل توسـعه پایـدار ماننـد 
محیط زیسـت و آسفالت شـهری که از مطالبات 

مردمـی اسـت جایـگاه خـود را دارد.
ریاسـت شـورای شـهر تبریـز، در پاسـخ بـه 
تسـنیم، آخریـن وضعیـت متـرو تبریـز را مورد 
اشـاره قـرار داد و عنـوان کرد: هزینه هـای مترو 
سرسـام آور اسـت، هـر کیلومتـر حـدود 400 
میلیـارد هزینـه دارد، امـا بـا این حـال تالش بر 
ایـن اسـت تـا خـط یک متـرو تـا پایان امسـال 
بـه اللـه برسـد، هـر چنـد برخـی ایسـتگاه ها 
آمـاده نباشـد ولـی خـط ریلـی آمـاده اسـتفاده 

. د شو

سکونت   نیمی از جمعیت تبریز در بافت فرسوده و حاشیه شهر؛ 
 وارث ایجاد حاشیه نشینی توسط دیگران هستیم

ــز  ــهرداری تبری ــت: ش ــز گف ــهردار تبری ش
ــرای  ــه ب ــی ک ــا و نهادهای ــام مجموعه ه ــا تم ب
امنیــت شــهر تــالش می کننــد، همــکاری 

 . می کنــد
ــرج شــهین باهــر در  ــه گــزارش ایســنا، ای ب
ــس  ــس پلی ــد رئی ــد مجی ــردار وحی ــدار س دی
ــا وی گفــت: بحــث امنیــت  ســایبری کشــور ب
در راس امــور قــرار دارد و امنیــت در تمــام 
ــت  ــر امنی ــه اگ ــت اســت؛ چراک ــا اولوی حوزه ه
دیگــر  در  توســعه  بــه  نمی تــوان  نباشــد 

رســید. شــاخص ها 
شـــهردار تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز 
در جنـــگ اقتصـــادی هســـتیم کـــه خیلـــی 
ـــزود:  ـــت، اف ـــی اس ـــگ نظام ـــر از جن مخرب ت
الزم اســـت در ایـــن جنـــگ همگـــی متحـــد 
ـــا  ـــا و نهاده ـــه مجموعه ه ـــم و هم ـــل کنی عم
دســـت بـــه دســـت هـــم دهنـــد و کارهـــا را 
ـــر  ـــف همدیگ ـــاط ضع ـــد نق ـــد. بای ـــش ببرن پی
را پوشـــش دهیـــم و مشـــکالت را حـــل 

کنیـــم.
ــهرداری  ــکاری ش ــرای هم ــی ب وی از آمادگ
ــا نیــروی انتظامــی خبــر داد و گفــت:  تبریــز ب
شــهرداری تبریــز بــا تمــام نهادهایــی کــه برای 
ــکاری و  ــد، هم ــالش می کنن ــهر ت ــت ش امنی

ــد. ــل می کن تعام
آموزش هــای  ارائــه  از  همچنیــن  وی 
شــهروندی در تبریــز خبــر داد و گفــت:  توســعه 
شــهرها بیشــتر وابســته بــه آمــوزش و پــرورش 
اســت و ۲6 کتــاب در طــول یــک ســال توســط 
شــهرداری تبریــز در حــوزه آموزش شــهروندی 

تالیــف شــده اســت.
شــهردار تبریــز افــزود: ســر فصل هــای 
ایــن آموزش هــا همگــی مســائل شــهری و 
ــماند،  ــت، پس ــط زیس ــامل محی ــهروندی ش ش

ــت. ــک و ... اس ترافی
وی گفــت: 400 هــزار جلــد کتــاب آمــوزش 
ــز  ــهرداری تبری ــرف ش ــهروندی از ط ــای ش ه
ــوز  چــاپ شــده کــه بیــن ۳40 هــزار دانش آم

تبریــزی در مقاطــع مختلــف توزیــع می شــود.
شــهین باهــر ادامــه داد: امیــدوارم ایــن 
ــن اتفــاق فرهنگــی کشــور  طــرح کــه بزرگتری
ــرا  ــز اج ــور نی ــف کش ــاط مختل ــت در نق اس

ــود. ش
انتظامــی  نیــروی  فرماندهــی  جانشــین 
ــا  ــم ب ــن مراس ــز در ای ــرقی نی ــان  ش آذربایج
قدردانــی از تالش هــای شــهرداری تبریــز و 
ــا نیــروی  ــن مجموعــه ب تعامــل و همــکاری ای
انتظامــی گفــت: در آذربایجــان شــرقی شــاهد 

وحــدت و صمیمیــت بیــن مســئوالن هســتیم.
ــتان  ــزود: در اس ــدی اف ــی محم ــردار عل س
ــئوالن  ــا و مس ــف نهاده ــک وظای ــن تفکی ضم
کمــک حــال همدیگــر هســتند و نیــروی 
انتظامــی نیــز عــالوه بــر انجــام وظایــف خــود و 
تامیــن نظــم و آرامــش در دیگــر حوزه هــا نیــز 

ــت. ــا اس ــر ارگان ه ــال دیگ ــک ح کم
گفتنــی اســت در ایــن دیــدار ســرهنگ 
محســن محمــودی رئیــس پلیــس فتــا اســتان 

ــت. ــور داش ــز حض ــرقی نی ــان ش آذربایج

شهردار تبریز خبر داد:

آمادگی برای همکاری شهرداری 
تبریز با نیروی انتظامی

ــس  ــوار در مجل ــه س ــاد و بیل ــارس آب ــردم پ ــده م نماین
گفــت: مــردم مغــان انتظــار دارنــد شــرکت کشــت و صنعــت 
ــه  ــده ب ــده ش ــاد بلعی ــروژه فس ــوب پ ــه در چارچ ــان ک مغ

ــده شــود.  ــی آن برگردان ــان اصل صاحب
ــقالن  ــین ش ــکور پورحس ــت ، ش ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
در جلســه علنــی صبــح روز)یکشــنبه، ۲ مهرمــاه( مجلــس 
ــن  ــود ضم ــتور خ ــان دس ــق می ــالمی در نط ــورای اس ش
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، گفــت: مســئله واگــذاری 
اقدامــات  و  خصوصــی  بخــش  بــه  دولتــی  بنگاه هــای 
ســازمان خصوصی ســازی نیازمنــد بازنگــری جــدی و اقــدام 

ــت. ــت اس ــرف دول ــی از ط اساس
ــس  ــوار در مجل ــه س ــاد و بیل ــارس آب ــردم پ ــده م نماین
ــئله  ــن مس ــن ای ــرد: همچنی ــار ک ــالمی اظه ــورای اس ش
ــن الزم  ــن بی ــت در ای ــی اس ــکار عموم ــر اف ــد تنوی نیازمن

اســت نهادهــای نظارتــی نیــز نتیجــه بررســی های خــود را 
ــانند. ــردم برس ــر م ــمع و نظ ــه س ب

وی ادامــه داد: همچنیــن از ســران ســه قــوه درخواســت 
ــذ  ــترک و اخ ــه مش ــک جلس ــزاری ی ــا برگ ــه ب ــم ک می کن
ــه یــک مفاهمــه و  ــه نهادهــای نظارتــی ب گــزارش بی طرفان

تصمیــم مشــترک برســند.
ــرد:  ــح ک ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
البتــه رئیــس دســتگاه قضایــی اقدامــات خوبــی در مبــارزه 
ــام داده  ــت انج ــق و عدال ــای ح ــاق و احی ــاد و احق ــا فس ب
ــه شــرکت کشــت و  ــد ک ــار دارن ــان انتظ ــردم مغ اســت؛ م
صنعــت مغــان کــه در چارچــوب پــروژه فســاد بلعیــده شــده 

ــده شــود. ــی آن برگردان ــان اصل ــه صاحب ب
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی در 
خصــوص پــروژه ســد خداآفریــن در ایــن منطقــه خطــاب بــه 
وزارت نیــرو و جهــاد کشــاورزی، افــزود: طراحــی تمامــی ایــن 
ــوده و بودجــه و  ــن ب ــار زمی ــزار هکت ــای 6۳ ه ــر مبن ــروژه ب پ
امکانــات نیــز بــر ایــن اســاس دریافــت شــده امــا چــه شــده که 
ســطح پــروژه بــه ۳6 هــزار هکتــار تقلیــل پیــدا کــرده اســت.

پورحســین شــقالن بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه دولــت بــه 
ــد انتفاعــی باشــد، گفــت: عشــایر  نقــاط مــرزی مغــان نبای
ــوان  ــتند و نمی ت ــور هس ــتقالل کش ــت و اس ــظ امنی حاف
ــرکت  ــب ش ــایر را در قال ــدادی عش ــاء و اج ــای آب زمین ه
دولتــی یــا عنوان هــای دیگــری بــا تنــگ نظــری تصاحــب و 
عشــایر را محــروم کــرد و آنــگاه از آنهــا تقاضــای جانفشــانی 

ــرای حفــظ مــرز را طلــب کــرد. ب
ــس  ــوار در مجل ــه س ــاد و بیل ــارس آب ــردم پ ــده م نماین
ــه  ــور ب ــر مجب ــایر اگ ــرد: عش ــار ک ــالمی اظه ــورای اس ش
ــن رو  ــود از ای ــکنه می ش ــی از س ــا خال ــوند مرزه ــوچ ش ک
ــه  ــم ســهم عشــایر را ب ــا می کن ــار تقاض ــن ب ــرای چندمی ب

ــد. ــان برگردانی خودش
وی در خصــوص مســئله جــاده هــای مواصالتــی، ادامــه داد: 
ــت  ــت ارزش داشــته باشــد، دول ــرای دول ــردم ب ــر جــان م اگ
بایــد بفهمــد کــه بیشــترین کشــته هــا مربــوط بــه تصادفــات 
جــاده ای شهرســتان هــا اســت. جــاده بیلــه ســوار-اردبیل در 
ســال جــان صدهــا نفــر را مــی گیــرد از ایــن رو دولــت چــه 

زمانــی مــی خواهــد بــرای رفــع ایــن مشــکل اقــدام کنــد.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم خطــاب بــه وزیــر 
بهداشــت، تصریــح کــرد: درخواســت مــی شــود نســبت بــه 
تجهیــز کامــل بیمارســتان امــام )ره( پــارس آبــاد و صــدور 
مجــوز جــذب نیــروی انســانی آن را دســتور عاجــل دهنــد.

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ــردم  ــوی م ــت از س ــات دول ــور و هی ــزود: از وزارت کش اف
ــی مــی  ــاء ســطح شــهری قدردان ــه دلیــل ارتق ــدوز ب اصالن
ــاء  ــتور ارتق ــود دس ــی ش ــت م ــن درخواس ــم و همچنی کن

ــد. ــادر کنن ــتان را ص ــطح ادارات شهرس س
پورحســین شــقالن ضمــن گالیــه از وزیر جهاد کشــاورزی 
و وزیــر صمــت، گفــت: عــدم تحــرک ایــن دو وزارتخانــه  برای 
بسترســازی فــروش مــازاد محصــوالت تولیــدی کشــاورزان در 
ــاروزان  ــده کش ــب ش ــوار موج ــایه و همج ــورهای همس کش
مغــان از لحــاظ مالــی متضــرر شــوند کــه بــرای ســطح تولیــد 
ــدا  ــذا اکی ــر منفــی خواهــد داشــت ل ــز تاثی ــده نی ســال آین
ــترک  ــی مش ــکیل کارگروه ــا تش ــه ب ــم ک ــه می کن توصی
الگــوی زیــر ســطح کشــت را بــه صــورت هدفمنــد، تدویــن و 

در اختیــار کشــاورزان قــرار دهنــد.
ــس  ــوار در مجل ــه س ــاد و بیل ــارس آب ــردم پ ــده م نماین
ــرمایه گذاری در  ــد س ــرد: رش ــار ک ــالمی اظه ــورای اس ش
ــد  ــرخ رش ــن و ن ــوار پایی ــه س ــاد و بیل ــارس آب ــه پ منطق
بیــکاری باالســت. بــر ایــن اســاس جوانــان مغــان در ســایه 
ــه  ــدند ک ــردگی ش ــدی و افس ــأس، ناامی ــار ی ــکاری دچ بی

ــد. ــی کن ــری اساس ــورد فک ــن م ــد در ای ــت بای دول

شرکت کشت و صنعت مغان
 در چارچوب پروژه فساد بلعیده شده است
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عضـــو شـــورای عالـــی کار بـــا اشـــاره بـــه 
ارائـــه دو بســـته پیشـــنهادی نماینـــدگان 
کارگـــری بـــرای طـــرح در نشســـت روز 
ســـه شـــنبه ایـــن شـــوار، بازطراحـــی نظـــام 
ــی از  ــکن را یکـ ــرف و مسـ ــای مصـ تعاونی هـ

ــرد. ــوان کـ ــنهادات عنـ ــن پیشـ ایـ
ــا  ــر، علـــی خدایـــی، بـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
تشـــریح پیشـــنهادات نماینـــدگان کارگـــری 
ــنبه  ــه شـ ــت روز سـ ــرح در نشسـ ــرای طـ بـ
ـــه  ـــا س ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــی کار ک ـــورای عال ش
دســـتور کار اصلـــی، برگـــزار شـــود، اظهـــار 
ـــب دو  ـــا در قال ـــخص م ـــنهاد مش ـــت: پیش داش
ـــه  ـــی کار ارائ ـــورای عال ـــه ش ـــه و ب ـــته تهی بس

شـــده اســـت.
وی افـــزود: تکیـــه پیشـــنهادات مـــا در 
حـــوزه نظـــام توزیـــع تعاونی هـــا هـــم در 
ــوزه  ــم در حـ ــکن و هـ ــن مسـ ــوزه تامیـ حـ
ـــن  ـــه در ای ـــی اســـت ک ـــای اساس ـــن کااله تامی
زمینـــه تعهداتـــی هـــم متوجـــه طرف هـــای 
مقابـــل یعنـــی گـــروه کارفرمایـــی و دولـــت 
ــع را در  ــن توزیـ ــاختار ایـ ــود. سـ ــد بـ خواهـ
ـــم  ـــه دادی ـــل ارائ ـــورت کام ـــه ص ـــود ب ـــرح خ ط

کـــه متفـــاوت از ســـاختار ســـنتی اســـت.
ــی کار، در  ــورای عالـ ــری شـ ــو کارگـ عضـ

حـــوزه کمـــک معیشـــت و جبـــران قـــدرت 
ـــنهاد  ـــران، پیش ـــه کارگ ـــت رفت ـــد از دس خری
ـــرای  ـــی ب ـــاص ارز ترجیح ـــا اختص ـــخص م مش
تهیـــه و تامیـــن اقـــالم اساســـی خانـــوار بـــه 

تعاونـــی هـــای کارگـــری اســـت.  
خدایـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه فرامـــوش 
ــانات رخ داده،  ــه نوسـ ــه بـ ــا توجـ ــم بـ نکنیـ
تـــورم در دو گـــروه هزینـــه ای مســـکن و 

ـــت  ـــکن اس ـــر ش ـــا کم ـــی واقع ـــای اساس کااله
ـــران وارد  ـــت کارگ ـــه معیش ـــادی ب ـــار زی و فش
ـــی  ـــام تعاون ـــی نظ ـــت: بازطراح ـــود، گف ـــی ش م
ـــری  ـــوزه کارگ ـــکن در ح ـــرف و مس ـــای مص ه
نیـــز از دیگـــر پیشـــنهاداتی اســـت کـــه بـــه 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــورا ارائ ـــن ش ای
ـــت  ـــکن هدای ـــوزه مس ـــه داد: در ح وی ادام
منابـــع تســـهیالتی و اراضـــی بـــه نـــرخ 

ـــه  ـــران از جمل ـــکن کارگ ـــرای مس ـــه ای ب منطق
مـــواردی اســـت کـــه دولـــت بایـــد متعهـــد 

شـــود.
ـــاص  ـــور خ ـــه ط ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی ب خدای
تمرکـــز مـــا روی مســـکن کارگـــران اســـت، 
گفـــت: در نشســـت گذشـــته شـــورای عالـــی 
ـــر  ـــاون وزی ـــاون تع ـــی و مع ـــاون اجتماع کار مع
ــوزه  ــرح در حـ ــه 10 طـ ــد کـ ــوان کردنـ عنـ
مســـکن دارنـــد؛ یکـــی از درخواســـت هـــای 
مـــا ایـــن اســـت کـــه نماینـــدگان دولـــت در 
ـــرح  ـــخص ط ـــورت مش ـــه ص ـــوص ب ـــن خص ای

ـــد. ـــالم کنن ـــود را اع ـــای خ ه
ـــت:  ـــی کار گف ـــورای عال ـــری ش ـــو کارگ عض
موفقیـــت هـــر طـــرح بـــه تامیـــن منابـــع آن 
ـــت و  ـــت اس ـــف دول ـــه از وظای ـــتگی دارد ک بس
ـــی  ـــرد آمادگ ـــود را بپذی ـــش خ ـــت نق ـــر دول اگ
ـــل  ـــورت کام ـــه ص ـــا ب ـــرح ه ـــرای ط ـــرای اج ب

ـــود دارد. وج
ـــه  ـــل توج ـــه قاب ـــرد: نکت ـــد ک ـــی تاکی خدای
اینکـــه، در هیـــچ کـــدام از ایـــن طـــرح هـــا 
ـــد  ـــع جدی ـــال منب ـــه دنب ـــوان ب ـــچ عن ـــه هی ب
ــع  ــت منابـ ــه هدایـ ــتیم بلکـ ــه ای نیسـ هزینـ
موجـــود در جهـــت تامیـــن مســـکن و کاالهـــای 

ـــت. ـــد اس ـــورد تاکی ـــران م ـــی کارگ اساس

عضو شورای عالی کار اعالم کرد

دو بسته پیشنهادی کارگران روی میز شورای عالی کار

ــره 14  ــی تبصـ ــتاد اجرایـ ــخنگوی سـ سـ
ـــهریور  ـــه ش ـــذف یاران ـــت: ح ـــه 98 گف بودج
ـــه دریافـــت  ـــرادی کـــه پیامـــک حـــذف یاران اف
در  اختـــالل  بـــروز  به علـــت  نکرده انـــد 
ســـامانه ســـازمان هدفمنـــدی یارانه هـــا 

بـــوده اســـت. 
ـــی  ـــین میرزای ـــنیم، حس ـــزارش تس ـــه گ ب
همـــه  سرپرســـتان  بـــه  کـــرد:  اظهـــار 
خانوارهایـــی کـــه در مرحلـــه اول تحـــت 
ـــایی  ـــاال شناس ـــک ب ـــای ده ـــوان خانواره عن
شـــده اند پیامـــک ارســـال شـــده، بنابرایـــن 
بـــه  شـــهریور  یارانـــه  کـــه  افـــرادی 
حسابشـــان واریـــز نشـــده و پیامکـــی نیـــز 
حـــذف  به معنـــای  نکرده انـــد  دریافـــت 
ــت  ــه علـ ــت بلکـ ــه نیسـ ــت یارانـ از دریافـ
آن بـــروز اختـــالل در ســـامانه ســـازمان 

هدفمنـــدی یارانه هـــا بـــوده اســـت.
ــاس  ــد تمـ ــرد: 80 درصـ ــه کـ وی اضافـ
 0۲16۳69 بـــا ســـامانه  مـــردم  امـــروز 

از  تمـــاس   6۲ و  هـــزار  یعنـــی حـــدود 
ــز  ــا واریـ ــه آنهـ ــه یارانـ ــود کـ ــرادی بـ افـ
ــوان  ــا را به عنـ ــا آنهـ ــا مـ ــود امـ ــده بـ نشـ
ــه  ــت یارانـ ــاال از دریافـ ــک بـ ــوار دهـ خانـ
ـــم  ـــت آن ه ـــه عل ـــم ک ـــرده بودی ـــذف نک ح
ــد اختـــالل در  ــه شـ ــه گفتـ ــور کـ همان طـ
ســـامانه ســـازمان هدفمنـــدی یارانه هـــا 

بـــوده اســـت.
میرزایـــی گفـــت: ایـــن اختـــالل از دو 
امـــر ناشـــی شـــده کـــه یـــا تغییـــر در 
سرپرســـت خانـــوار اتفـــاق افتـــاده کـــه 
ـــع  ـــس +10 و رف ـــه پلی ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب بای
ــه و  ــه مراجعـ ــک مربوطـ ــه بانـ ــکل بـ مشـ
ـــراد  ـــی اف ـــا بعض ـــد. و ی ـــاب کنن ـــالم حس اع
هـــم به دلیـــل بـــروز مشـــکل در اطالعـــات 
حســـاب بانکی شـــان در اصطـــالح ســـازمان 
ــدند  ــاب شـ ــا، رد حسـ ــدی یارانه هـ هدفمنـ
کـــه ایـــن افـــراد بایـــد مســـتقیم بـــه 
بانـــک مراجعـــه و حســـاب خـــود را اعـــالم 

گونـــه  هـــر  در صـــورت  البتـــه  کننـــد 
ــازمان  ــامانه سـ ــا سـ ــد بـ ــؤالی می تواننـ سـ
برقـــرار  ارتبـــاط  یارانه هـــا  هدفمنـــدی 
ـــاس  ـــامانه 0۲16۳69 تم ـــا س ـــا ب ـــد و ی کنن

ــد. بگیرنـ
وی افـــزود: خانوارهایـــی کـــه در مرحلـــه 
ــد  ــت کردنـ ــه را دریافـ ــک یارانـ اول، پیامـ
امـــا اعتـــراض دارنـــد می تواننـــد بـــا در 
دســـت داشـــتن مـــدرک شناســـایی معتبـــر 
ـــه  ـــنامه، گواهینام ـــی، شناس ـــامل کارت مل ش
و یـــا گذرنامـــه بـــه دفاتـــر پیشـــخوان 
دولـــت مراجعـــه کننـــد و بـــا نشـــان دادن 
ـــا  ـــپس ب ـــوند، س ـــت ش ـــراز هوی ـــک اح پیام
ــی  ــتاد اجرایـ ــه سـ ــی، بـ ــازه کتبـ دادن اجـ
ایـــن اجـــازه را خواهنـــد داد اطالعـــات 
تراکنش هـــای  و  بانکـــی  حســـاب های 
ــس از  ــد، پـ ــی کنـ ــا را بررسـ ــد آنهـ خریـ
بـــه  رهگیـــری  کـــد  اجازه نامـــه،  دادن 
خانـــوار  سرپرســـت  اعالمـــی  شـــماره 
ــد  ــراد می تواننـ ــه افـ ــود کـ ــال می شـ ارسـ
.yaraneh10 ــامانه ــه سـ ــه بـ ــا مراجعـ بـ

و  خـــود  ملـــی  شـــماره   mcls.gov.ir
کـــد رهگیـــری دریافتـــی را وارد و ســـپس 
را  بانکـــی خانـــوار خـــود  تراکنش هـــای 

ــد. ــاهده کننـ مشـ
میرزایـــی گفـــت: اگـــر متوســـط مبلـــغ 
ــال 98  ــه اول سـ ــرد در چهارماهـ هزینه کـ
بـــرای خانوارهـــای تک نفـــره کمتـــر از 
ــر از 5  ــره کمتـ ــان، دونفـ ــون تومـ 4 میلیـ
میلیـــون تومـــان، ســـه نفره کمتـــر از 6 

ـــر  ـــره کمت ـــان، چهارنف ـــون و 500 توم میلی
و  تومـــان  هـــزار   500 و  میلیـــون   7 از 
بـــرای خانوارهـــای 5نفـــره تـــا 8 میلیـــون 
ـــدی  ـــه نق ـــد یاران ـــان باش ـــزار توم و 500 ه
ــه  ــده مرحلـ ــه قطع شـ ــوار و یارانـ آن خانـ
شـــهریور نیـــز پرداخـــت می شـــود، بـــرای 
ـــه ازای  ـــز ب ـــر نی ـــره و باالت ـــای 6نف خانواره
ــه  ــان بـ ــزار تومـ ــا 500 هـ ــر تـ ــر نفـ هـ
ســـقف خریـــد خانـــوار 5نفـــره اضافـــه 

. د می شـــو
مجمـــوع  اگـــر  امـــا  افـــزود:  وی 
باالتـــر  تراکنش هـــای خریـــد خانوارهـــا 
از میـــزان یادشـــده باشـــد، اعتـــراض آنهـــا 

نخواهـــد شـــد. پذیرفتـــه 
ــره 14  ــی تبصـ ــتاد اجرایـ ــخنگوی سـ سـ
ـــامل  ـــده ش ـــغ ذکرش ـــزود: مبال ـــه 98 اف بودج
مجمـــوع تراکنش هـــای خریـــد اعضـــای 
خانـــوار از طریـــق دســـتگاه های کارتخـــوان 
ــت  ــی اسـ ــت اینترنتـ ــای پرداخـ و درگاه هـ
ــت  ــا برداشـ ــه کارت و یـ ــغ کارت بـ و مبالـ
نقـــدی جـــزو تراکنش هـــای خریـــد خانـــوار 

ــد. ــاب نمی آیـ ــه حسـ بـ
ـــش  ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــی گف میرزای
اجاره بهـــا  اجاره بهـــا،  توجـــه  قابـــل 
تراکنـــش  و  خانـــوار  هزینـــه  به عنـــوان 
خریـــد در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت امـــا 
لوکـــس  مســـکونی  منـــازل  اجاره بهـــای 
ــرار  ــهر قـ ــق باالشـ ــاً در مناطـ ــه عمدتـ کـ
دارد جـــزو هزینه کـــرد خانـــوار و تراکنـــش 

ــد. ــد شـ ــوب خواهـ ــد محسـ خریـ

اختالل در سامانه سازمان هدفمندی، 
دلیل حذف اشتباه یارانه برخی افراد 

ــاون  ــت تعـ ــت: مدیریـ ــرقی گفـ ــتائی آذربایجان شـ ــاون روسـ ــر تعـ مدیـ
ــای  ــه هـ ــی و اتحادیـ ــرقی و غربـ ــان شـ ــتان های آذربایجـ ــتایی اسـ روسـ
ـــرقی  ـــی آذربایجان ش ـــع غذای ـــات صنای ـــتان، کارخانج ـــش دو اس ـــت پوش تح

ــد.  ــد می دهنـ ــان پیونـ ــای کرمـ ــدگان خرمـ ــا تولیدکننـ را بـ
ــان در  ــتان کرمـ ــتایی اسـ ــاون روسـ ــر تعـ ــا، مدیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــا در  ســـفر ســـه روزه بـــه تبریـــز از کارخانجـــات صنایـــع تبدیلـــی خرمـ
شهرســـتان های تبریـــز، شبســـتر و مرنـــد، بازدیـــد و بـــا مدیـــران عامـــل 
ـــد و شبســـتر،  ـــز، مرن ـــی در تبری ـــع غذای ـــال در حـــوزه  صنای ســـه شـــرکت فع
راهکارهـــای تعامـــل ســـه جانبـــه بـــه منظـــور تامیـــن مســـتقیم خرمـــای 
مـــورد نیـــاز ایـــن کارخانجـــات و بازاریابـــی و بسترســـازی بـــرای توســـعه 
صـــادرات فـــرآورده هـــای خرمـــا را بررســـی و بـــا یکدیگـــر تبـــادل نظـــر 

کردنـــد.
ــای  ــتقیم خرمـ ــن مسـ ــق تامیـ ــد از طریـ ــای تولیـ ــه هـ ــش هزینـ کاهـ
مـــورد نیـــاز صنایـــع توســـط شـــبکه تعاونی هـــای روســـتایی دو اســـتان 
ــی  ــای تعاونـ ــاخت هـ ــتفاده از زیرسـ ــان، اسـ ــرقی و کرمـ ــان شـ آذربایجـ

ـــه  ـــد درج ـــی از فرآین ـــام بخش ـــور انج ـــه منظ ـــدا ب ـــتان مب ـــتایی در اس روس
ــع و  ــان صنایـ ــارب صاحبـ ــدی از تجـ ــره منـ ــز بهـ ــول و نیـ ــدی محصـ بنـ
ــری  ــهیل گـ ــش تسـ ــای نقـ ــا ایفـ ــرقی بـ ــان شـ ــدگان آذربایجـ صادرکننـ
تعـــاون روســـتایی در جهـــت ارائـــه خدمـــات بـــه تولیدکننـــدگان بخـــش 
کشـــاورزی از اهـــداف ایـــن ســـفر بـــود و نتایـــج مطلوبـــی حاصـــل شـــد.

محمـــد حســـینی، مدیـــر تعـــاون روســـتایی اســـتان کرمـــان در ایـــن 
بازدیـــد، ضمـــن اعـــالم آمادگـــی شـــبکه تحـــت پوشـــش جهـــت تامیـــن 
ــا و  ــرف خرمـ ــد و مصـ ــره تولیـ ــق زنجیـ ــارکت در تحقـ ــول و مشـ محصـ
ـــه  ـــن زمین ـــتایی در ای ـــی روس ـــای تعاون ـــت ه ـــه قابلی ـــای آن، ب ـــرآورده ه ف

تاکیـــد نمـــود.
ــیرینی،  ــد شـ ــد تولیـ ــا واحـ ــودن صدهـ ــا دارا بـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
شـــکالت، صنایـــع غذایـــی و تبدیلـــی بـــه یکـــی از مهم تریـــن قطب هـــای 
صنایـــع غذایـــی خاورمیانـــه تبدیـــل شـــده و بیـــش از 45 درصـــد 
ـــه  ـــد و ب ـــور را تولی ـــی کش ـــع غذای ـــکالت و صنای ـــیرینی و ش ـــوالت ش محص

ــد. ــادر می کنـ ــی صـ ــی و خارجـ ــای داخلـ بازارهـ

ـــیرینی و  ـــی، ش ـــع غذای ـــک صنای ـــزرگ و کوچ ـــد ب ـــون 850 واح ـــم اکن ه
ـــش از 50  ـــوده و بی ـــال ب ـــرقی فع ـــان ش ـــامیدنی در آذربایج ـــکالت و آش ش
ـــوع در  ـــول متن ـــوع محص ـــامل 600 ن ـــور ش ـــکالت کش ـــیرینی و ش ـــد ش درص
ایـــن اســـتان تولیـــد می شـــود؛ در ایـــن میـــان 5۲ درصـــد شـــکالت، 40 
ـــد آب  ـــی و ۳8 درص ـــد تاف ـــر، 46 درص ـــد ویف ـــکویت، 4۳ درص ـــد بیس درص

ـــت. ـــرقی اس ـــان ش ـــدی آذربایج ـــول تولی ـــور محص ـــات کش نب

مدیـــر کل دامپزشـــکی آذربایجـــان غربـــی گفـــت: در ســـه 
ـــازرگان  ـــرز ب ـــز از م ـــت قرم ـــن گوش ـــزار ت ـــر 50 ه ـــه اخی ماه

ـــت. ـــده اس ـــت ش ترانزی
ـــر  ـــا مدی ـــدار ب ـــم در دی ـــار داهی ـــنا، کامی ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــترین  ـــه بیش ـــان اینک ـــو بابی ـــه آزاد ماک ـــازمان منطق ـــل س عام
ـــه  ـــوط ب ـــایه مرب ـــورهای همس ـــا کش ـــت ب ـــرای ترانزی ـــراوده ب م
ـــه  ـــه ماه ـــت:در س ـــت گف ـــی اس ـــای دام ـــراورده ه ـــده و ف دام زن
اخیـــر 100 هـــزار راس دام زنـــده و 50 هـــزار تـــن گوشـــت 

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــازرگان ترانزی ـــرز ب ـــز از م قرم
وی بـــا بیـــان اینکـــه منطقـــه آزاد ماکـــو قطـــب 
واردات کاالهـــای اســـتراتژیک کشـــور اســـت، ابـــراز 
امیـــدواری کـــرد تـــا آخـــر ســـال ترانزیـــت دام زنـــده از 
مـــرز بـــازگان بـــه ســـه یـــا چهـــار برابـــر میـــزان فعلـــی 

ــد. ــش یابـ افزایـ
مدیـــرکل دامپزشـــکی آذربایجـــان غربـــی بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه درصـــورت ایجـــاد زیرســـاخت هـــای ترانزیتـــی در منطقـــه 

ـــت در  ـــل از ترانزی ـــود حاص ـــی و س ـــاهد درآمدزای ـــو ش آزاد ماک
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــش خصوص ـــت:  بخ ـــود گف ـــم ب ـــه خواهی منطق
بـــا ورود بـــه ســـرمایه گـــذاری در زمینـــه ترانزیـــت هـــم در 
ــش  ــتغالزایی نقـ ــم در اشـ ــه و هـ ــادی منطقـ ــعه اقتصـ توسـ

ـــد. ـــا کن ـــی ایف مهم
وی از توافـــق ســـازمان دامپزشـــکی بـــا ســـازمان منطقـــه 
آزاد ماکـــو در زمینـــه ایجـــاد زیرســـاخت بـــرای ترانزیـــت دام 
ــوص  ــزود: در خصـ ــر داد و افـ ــی خبـ ــای دامـ ــرآورده هـ و فـ
ــای  ــتقرار دام هـ ــه و اسـ ــرای قرنطینـ ــی بـ ــاص محلـ اختصـ

وارداتـــی بـــه منطقـــه، زیرســـاخت فراهـــم اســـت و بخـــش 
ـــش  ـــن بخ ـــذاری در ای ـــرمایه گ ـــا س ـــد ب ـــی توان ـــی م خصوص

ســـود باالیـــی داشـــته باشـــد.
داهیـــم بـــه بخشـــنامه اخیـــر دولـــت در خصـــوص واردات 
ـــار  ـــاره و اظه ـــز اش ـــه آزاد نی ـــداری آن در منطق ـــده و نگه دام زن
ـــده از  ـــا واردات دام زن ـــد ب ـــی توانن ـــذاران م ـــرمایه گ ـــرد: س ک
ترکیـــه بـــه کشـــور و بـــا اســـتفاده از مزایـــای منطقـــه آزاد 
ـــه  ـــادرات آن ب ـــه ص ـــبت ب ـــاره نس ـــدی دام دوب ـــا پرواربن ـــو ب ماک

ـــد. ـــدام کنن ـــایه اق ـــورهای همس کش

کارخانجات صنایع غذایی آذربایجان شرقی و تولیدکنندگان 
خرمای کرمان همکاری می کنند

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی عنوان کرد:

ترانزیت 100 هزار راس دام زنده از مرز 
بازرگان طی سه ماه اخیر 

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر:
فعالیت نمایندگی های شرکت های 

کشتیرانی تسهیل شد

مدیــرکل امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان 
فعالیــت  تســهیل  از  دریانــوردی  و  بنــادر 
شــرکت هــای نمایندگــی کشــتیرانی خبــر داد 
ــت  ــا از پرداخ ــرکت ه ــن ش ــرد: ای ــالم ک و اع
هزینــه مضاعــف ایجــاد شــعب در بنــادر معــاف 

شــدند.
ــان در  ــر، روانبخــش بهزادی ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــدد نمایندگ ــعب متع ــذف ش ــوص ح خص
کشــتیرانی در بنــادر کشــور، اظهــار کــرد: 
نامــه نمایندگــی کشــتیرانی  طبــق آییــن 
هماهنگــی  عالــی  شــورای   1۳91 مصــوب 
ترابــری کشــور، شــرکت هــای نمایندگــی 
کشــتیرانی بــرای فعالیــت در کلیــه بنــادر 
ــا بهــره  ــه معرفــی شــعبه مســتقل و ی ــزم ب مل
منــدی از گزینــه شــعبه همــکار )تبصــره بنــد 

ــتند. ــوف( هس ــه موص ــن نام ــاده 6 آیی 4 م
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط خــاص 
اقتصــادی و تجــاری حاکــم بــر کشــور و فعاالن 
بخــش هــای حمــل و نقــل دریایــی و همچنین 
بــه منظــور تســهیل در پذیــرش کشــتی هــا در 
ــی  ــارات حاکمیت ــب اختی ــور، حس ــادر کش بن
ــوب  ــوردی و در چارچ ــادر و دریان ــازمان بن س
آییــن نامــه هــا و دســتورالعمل هــای صــادره،   
نمایندگــی  هــای  شــرکت  پــس  ایــن  از 
ــعبه  ــک ش ــل ی ــتن حداق ــا داش ــتیرانی ب کش
مــورد تاییــد در هــر یــک از بنــادر تابعــه، 
ــدون  ــور ب ــادر کش ــایر بن ــد در س ــی توانن م
تأســیس شــعبه جدیــد بــه فعالیــت نمایندگــی 

ــد. ــدام کنن ــتیرانی اق کش
مدیــرکل امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان 
ــم  ــه تصمی ــان اینک ــا بی ــوردی ب ــادر و دریان بن
مذکــور  متناســب بــا واقعیــت هــا و مقتضیــات 
صــورت  در  و  اســت  موجــود  اقتصــادی 
بازگشــت شــرایط فعالیــت تجــاری بــه حالــت 
عــادی طبــق تشــخیص ســازمان عمــل خواهــد 
شــد، گفــت: بــا انجــام ایــن امــر عمــال از ایجــاد 
شــعب مختلــف جلوگیــری بعمــل مــی آیــد و 
ــه  ــای کشــتیرانی از پرداخــت هزین شــرکت ه
مضاعــف بــه منظــور ایجــاد شــعب مختلــف در 

بنــادر معــاف مــی شــوند.

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی 98 
از امروز

ثبــت نــام بــرای شــرکت در هفتمیــن 
دســتگاه های  فراگیــر  مشــترک  امتحــان 
ــرای ســال 98 از فــردا آغــاز  اجرایــی کشــور ب
مــی شــود و ایــن مهلــت 1۲ مهــر مــاه پایــان 

می پذیــرد.
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر حســین توکلــی  ب
ضمــن اعــالم ایــن مطلــب اظهــار کــرد: 
فراگیــر  مشــترک  امتحــان  هفتمیــن  در 
ــرای ســال 98  ــی کشــور ب دســتگاه های اجرای
ــت،  ــرورش، وزارت بهداش ــوزش و پ ، وزارت آم
ســازمان  ایــران،  عشــایری  امــور  ســازمان 
ــازمان  ــاورزی، س ــاد کش ــا، وزارت جه زندان ه
ثبــت احــوال کشــور، وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
مدیریــت  ســازمان  نیــرو،  وزارت  اســالمی، 
و برنامه ریــزی کشــور، ســامان ملــی بهــره 
ایــران، ســازمان  آمــار  ایــران، مرکــز  وری 
آمــوزش  مرکــز  کشــور،  بــرداری  نقشــه 
شــرکت  علــوم،  وزارت  دولتــی،  مدیریــت 
ــران،  ــع آب ای ــت مناب ــی مدیری ــادر تخصص م
ــتخدامی کشــور، شــرکت  ــازمان اداری و اس س
و  راه داری  ســازمان  ایــران،  بیمــه  ســهامی 
حمــل و نقــل جــاده ای، ســازمان امــور اراضــی 
ــالب و  ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــور، ش کش
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س ــادر تخصص م

ــند. ــی باش ــرو م ــذب نی ــی ج متقاض
داوطلبــان  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
امتحــان  هفتمیــن  در  شــرکت  متقاضــی 
مشــترک فراگیــر دســتگاه های اجرایــی کشــور 
بــه منظــور جــذب در هــر یــک از دســتگاه های 
ــه  ــس از مطالع ــد پ ــده بای ــر ش ــی ذک اجرای
ــرای  ــام ب ــت ن ــای ثب ــه راهنم ــق دفترچ دقی
ــنبه  ــردا چهارش ــه از ف ــون ک ــرکت در آزم ش
ســوم مهــر مــاه 98 کــه بــر روی  ســایت 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی 
www.sanjesh.org قــرار مــی گیــرد در 
ــام  ــت ن ــرای ثب ــرایط ب ــودن ش ــورت دارا ب ص

ــد. ــدام کنن اق
ــام در  ــت ن ــت ثب ــرد: مهل ــد ک ــی تاکی توکل
هفتمیــن آزمــون اســتخدامی دســتگاه های 
اجرایــی کشــور روز جمعــه 1۲ مهــر مــاه پایــان 
ــنبه  ــج ش ــون در روز پن ــن آزم ــرد و ای می پذی
۳0 آبــان مــاه 98 در حوزه هــای امتحانــی 

ــود. ــزار می ش ــوط برگ 10315 میلیارد ریال سهام در بورس مرب
تبریز مبادله شد 

منطقــه ای  بــورس  تــاالر  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: در معامــالت شــهریور 
ــزار و  ــتان، 10 ه ــه ای اس ــورس منطق ــاه  ب م
ــد.  ــتد  ش ــهام داد و س ــال س ــارد ری ۳15 میلی
ــه گــزارش فــارس، محمد امیــن عابدینــی  ب
ــاه  ــهریور م ــالت ش ــت: در معام ــار داش اظه
ســال 98 بــورس تبریــز تعــداد یــک میلیــارد 
ــهم و  ــزار و ۳18 س ــون و ۳81 ه و 956 میلی
ــال  ــارد ری ــزار و ۳15 میلی ــه ارزش  10 ه ب
ــز داد و  ــورس تبری ــزار در ب ــط 40 کارگ توس

ســتد شــد. 
ــارد  ــزار و 541 میلی ــرد: ۳ ه ــه ک وی اضاف
ریــال خریــد ســهام و 6 هــزار و  77۳ میلیــارد 

ــال را فــروش ســهام تشــکیل داده اســت. ری
درصــد   ۳4 کــرد:  تصریــح  عابدینــی 
ــد آن  ــهام و 66 درص ــد س ــه خری ــالت ب معام
ــن  ــه ای ــاص دارد ک ــهام اختص ــروش س ــه ف ب
ــز  ــورس تبری ــزار ب ــط 40 کارگ ــالت توس معام

انجــام پذیرفــت.

زنگنه:
 هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت 
حامل های انرژی نهایی نشده است 

وزیــر نفــت در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بر 
ــی هماهنگــی  ــا تصمیــم شــورای عال اینکــه آی
ــای  ــت حامل ه ــش قیم ــرای افزای ــادی ب اقتص
ــت،  ــده اس ــالغ ش ــت اب ــه وزارت نف ــرژی ب ان
گفــت: هنــوز تصمیمــی نهایــی نشــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، اداره کل روابــط عمومی 
وزارت نفــت بــا انتشــار اطالعیــه ای اعــالم کرد: 
در پــی برداشــت نادرســت برخــی رســانه ها از 
ســخنان بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت در حاشــیه 
آییــن گشــایش رســمی ســیزدهمین نمایشــگاه 
ــه  ــن ب ــت بنزی ــاره قیم ــت، درب ــران پالس ای
آگاهــی می رســاند، وزیــر نفــت در پاســخ 
ــر  ــی ب ــگاران مبن ــی از خبرن ــش یک ــه پرس ب
ــی هماهنگــی  ــا تصمیــم شــورای عال اینکــه آی
ــای  ــت حامل ه ــش قیم ــرای افزای ــادی ب اقتص
ــت؟  ــده اس ــالغ ش ــت اب ــه وزارت نف ــرژی ب ان
اظهــار کــرد: »هنــوز تصمیمــی نهایــی نشــده 

اســت«.
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زیســت  محیــط  اداره کل  فنــی  معــاون 
آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه اولویــت حفــظ 
ــت  ــایل زیس ــردم در مس ــالمت م ــت و س امنی
محیطــی اعــالم کــرد: مجــوز الزم بــرای دفــع 

ــد.  ــادر ش ــتان ص ــرگاس« در اس »گ
ــاه  ــهریور م ــر ش ــا، اواخ ــزارش ایرن ــه گ ب
امســال خبــری مبنــی بــر حملــه گــرگ 
کنــان«  »چشــمه  روســتاهای  مــردم  بــه 
توابــع  از  تســوج،  شــهر  »غلمانســرای«  و 
ــد  ــدن چن ــروح ش ــتر، و مج ــتان شبس شهرس
ــای  ــانه ه ــاق، در رس ــن اتف ــوع ای ــر وق در اث
ــخص  ــد مش ــر و بع ــرقی منتش ــان ش آذربایج
شــد کــه ایــن حیــوان نــه گــرگ، بلکــه 

گــرگاس بــوده اســت. 
ــادآوری  ــا ی ــی ب ــینی قم ــن حس میرمحس
حملــه گــرگاس در شهرســتان شبســتر، در 
ــه  ــم ب ــتخواران مهاج ــور گوش ــوص حض خص
خصــوص گــرگ در محیــط هــای انســانی، 
ــه  ــزه ب ــر اســاس غری ــرگ ب ــار داشــت: گ اظه

ــود. ــی ش ــانی وارد نم ــای انس ــط ه محی
ــط  ــرگ وارد محی ــی گ ــه داد: وقت وی ادام
انســانی شــود و خســارت بزنــد، در ایــن صورت 
ایــن حیــوان مشــکوک بــه بیمــاری هــاری مــی 
ــا اداره  ــای الزم ب ــی ه ــا هماهنگ ــه ب ــد ک باش
ــات  ــاری و اقدام ــش ه ــکی، آزمای کل دامپزش
پیمایشــی و در صــورت نیــاز واکسیناســیون در 

منطقــه انجــام مــی شــود.
قمــی گفــت: بــا توجــه بــه گزارشــات 
ــردم  ــه م ــرگ ب ــه گ ــر حمل ــی ب ــی مبن دریافت
در شــهر تســوج در روزهــای گذشــته، بررســی 
هــای انجــام شــده نشــان داد کــه رفتــار 
حیــوان حملــه کننــده شــبیه گــرگ عــادی و 

ــت. ــار  نیس ــرگ ه ــی گ ــا حت ی
بررســی  همچنیــن  داشــت:  اظهــار  وی 

فیلــم برداشــته شــده توســط یکــی از اهالــی از 
ایــن حیــوان، نشــان داد کــه رفتــار آن شــبیه 

ــت. ــرگاس اس گ
زیســت  محیــط  کل  اداره  فنــی  معــاون 
حیــوان  گــرگاس  افــزود:  آذربایجان شــرقی 
ــی  ــد بزرگ ــه تهدی ــت ک ــی اس ــیار خطرناک بس
ــود و  ــی ش ــوب م ــتی محس ــوع زیس ــرای تن ب
زخایــر ژنتیکــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

از  کــه  حیــوان  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
ــود،  ــی ش ــد م ــرگ متول ــگ و گ ــزش س آمی
ــرای  ــدی ب ــدارد و تهدی چــون ارزش ژنتیکــی ن
جوامــع انســانی اســت، مجــوز دفــع آن از ســوی 
ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص ــط زیس ــازمان محی س

ــتا اداره کل  ــن راس ــه داد: در ای ــی ادام قم
ــرقی  ــان ش ــت آذربایج ــط زیس ــت محی حفاظ
ــرده  ــرگاس صــادر ک ــالف گ ــره مجــوز ات ۲ فق
ــمه  ــتای چش ــر از روس ــاس آن ۳ نف ــه براس ک
ــرای  ــتای غلمانس ــز از روس ــر نی ــان و ۲ نف کن
شــهر تســوج مــی تواننــد در هــر جــا کــه ایــن 
حیــوان را مشــاهده کننــد، نســبت بــه دفــع آن 

اقــدام کننــد. 

وی گفــت: ســال گذشــته نیــز در شهرســتان 
هــای تبریــز و کلیبــر، گــرگاس دیده شــده بود.

ــز در  ــوج نی ــدار تس ــال بخش ــن ح در همی
ــد  ــل چن ــدود 10 روز قب ــت: ح ــاره گف ــن ب ای
قــالده گــرگاس در روســتاهای چشــمه کنــان 
و غلمانســرای شهرســتان تســوج مشــاهده شــد 
ــراد در دل مــردم ایجــاد  ــه اف ــه ب ــا حمل کــه ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــت ک ــب و وحش رع
همــه نهادهــای مســوول بــرای مقابلــه بــا بــروز 
ــاش  ــاده ب ــت آم ــی، در حال ــرات احتمال خط

ــد. ــرار گرفتن ق
پیگیری هــای  بــا  افــزود:  نــادری  ناصــر 
ــرگاس  ــوان گ ــن حی ــد ای ــخص ش ــرر، مش مک
بــوده و احتمــاال از مناطــق اطــراف وارد شــده 
اســت؛ البتــه ایــن حویــان تاکنــون بــه صــورت 

ــت. ــده  اس ــده نش ــی دی ــته جمع دس
ایــن  از  قــالده  چنــد  داد:  ادامــه  وی 
گرگاس هــا تاکنــون بــه شــکل منفــرد، هشــت 
نفــر را زخمــی کــرده انــد کــه زخمــی هــا بــا 
اورژانــس بــه بیمارســتان شهرســتان ســلماس 
اعــزام شــده انــد؛ ۲ دو نفــر از مجروحیــن 

ــه  ــد ک ــوده ان ــرد ب ــه م ــه زن و بقی ــن حادث ای
خوشــبختانه معالجــه شــده و مشــکلی خاصــی 

ــت. ــده اس ــش نیام ــان پی برایش
ــرگاس  ترکیبــی از ســگ و گــرگ اســت،  ُگ
ــرگ و هــوش ســگ  ــوان جســارت گ ــن حی ای
ــر  ــان و دیگ ــرای انس ــن رو ب را دارد و از همی
ــی و گله هــای  ــات اهل ــژه حیوان ــداران به وی جان

ــاک اســت. دام بســیار خطرن
ــوان از گــرگ جســورتر و از ســگ  ــن حی ای
باهوش تــر اســت و بــر خــالف گــرگ، از انســان 
ــمنی در  ــادی دش ــرایط ع ــد و در ش نمی هراس
طبیعــت نــدارد، همچنیــن ســگ های گلــه بــه 
علــت مشــترکات زیــادی کــه بــا ایــن حیــوان 
دارنــد نســبت بــه آن حساســیت چندانــی 
ــه  ــی ب ــه راحت ــن رو ب ــد از ای ــان نمی دهن نش

ــد. ــه می کنن ــه حمل ــان و گل انس
ــا  ــه ره ــا نتیج ــدن گرگاس ه ــود آم ــه وج ب
کــردن تولــه ســگ های مــاده در طبیعــت 
اســت؛ در گذشــته ایــن توله هــا را می کشــتند 
امــا بعدهــا بــا هــدف آزار نرســاندن بــه آنهــا از 
کشــتن ایــن توله هــا خــودداری شــد و آنهــا را 
ــس  ــا پ ــن توله ه ــد، ای ــا کردن ــت ره در طبیع
ــا  ــند و ب ــوغ می رس ــه بل ــی ب ــت ماهگ از هش
ــر دوره  ــا در ه ــواده گرگ ه ــه خان ــتن ب پیوس
زادآوری 16 گــرگاس یعنــی بیــش از 1.5 برابــر 

زاد و ولــد گرگ هــا توله زایــی می کننــد.
ــه اعتقــاد کارشناســان، گرگ هــا فقــط در  ب
شــرایط فشــار بیــش از حــد گرســنگی آن هــم 
ــا  ــد ام ــه می کنن ــه انســان حمل در زمســتان ب
ــر  ــان در ه ــه انس ــا ب ــه گرگاس ه ــکان حمل ام
فصلــی وجــود دارد، ایــن جســارت گرگاس هــا 
ــان ها  ــا از انس ــرس گرگ ه ــش ت ــب کاه موج
نیــز شــده اســت. گــرگاس برخــالف گــرگ از 

بــدو تولــد دارای حالــت درندگــی اســت.

مجوز دفع گرگاس در آذربایجان شرقی صادر شد

ـــور  ـــه منش ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــای کش ـــس فت ـــس پلی رئی
اخالقـــی فضـــای مجـــازی بـــرای کاهـــش بداخالقی هـــا 
ــده  ــزار پرونـ ــش از 50 هـ ــت: بیـ ــود، گفـ ــن می  شـ تدویـ
ـــال در  ـــت امس ـــه نخس ـــازی در 6 ماه ـــای مج ـــم فض جرائ

ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــور ثب کش
ـــز  ـــد در تبری ـــد مجی ـــردار وحی ـــنیم، س ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــای  ـــم فض ـــده جرائ ـــزار پرون ـــش از 50 ه ـــت : بی ـــار داش اظه
ـــک 70 درصـــد  ـــه نزدی مجـــازی درکشـــور تشـــکیل شـــده ک
از ایـــن جرائـــم در پلیـــس فتـــا کشـــف شـــده و مـــورد 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــیدگی ق رس
وی افـــزود: برداشـــت های اینترنتـــی، هتـــک حیثیـــت، 
ـــم  ـــدر جرائ ـــی در ص ـــای اینترنت ـــرداری و مزاحمت ه کالهب

ـــرار دارد. ـــازی ق ـــای مج فض
رئیـــس پلیـــس فتـــا بـــا بیـــان اینکـــه در پرونده هـــای 
دانلـــود  اینترنتـــی،  برداشـــت های  بـــه  مربـــوط 
ــگان  ــارژ رایـ ــل شـ ــده از قبیـ ــوا کننـ ــای اغـ نرم افزارهـ
ــم  ــه چشـ ــتر بـ ــف بیشـ ــد تخفیـ ــا 50 درصـ ــارژ بـ و شـ
می خـــورد، از مـــردم خواســـت تـــا هرگونـــه دانلـــود را از 

طریـــق ســـایت های رســـمی انجـــام دهنـــد.
وی در خصـــوص ضریـــب آلودگـــی در فضـــای مجـــازی 
ـــب آلودگـــی در فضـــای ســـایبری  ـــز گفـــت: بیشـــترین ضری نی
ــود  ــوط می شـ ــی مربـ ــی خارجـ ــبکه های اجتماعـ ــه شـ بـ
ـــرار  ـــور ق ـــارج از کش ـــبکه ها در خ ـــن ش ـــرور ای ـــه س ـــرا ک چ

ــد. ــت نمی کننـ ــی را رعایـ ــای قانونـ دارد و پروتکل هـ

رئیـــس پلیـــس فتـــا بـــا بیـــان اینکـــه در شـــبکه های 
ـــزود  ـــدارد اف ـــود ن ـــی وج ـــکل خاص ـــی مش ـــی داخل اجتماع
ـــی  ـــی خارج ـــبکه های اجتماع ـــی ش ـــم آلودگ ـــالش داری : ت
ـــد،  ـــادرت می کنن ـــونت مب ـــج خش ـــه تروی ـــاً ب ـــه عمدت را ک

ـــانیم. ـــل برس ـــه حداق ب
ســـردار مجیـــد در مـــورد بداخالقی هـــای فضـــای 
ــراد و  ــه افـ ــز گفـــت: بداخالقـــی نســـبت بـ ــازی نیـ مجـ
ـــور  ـــن منش ـــا تدوی ـــا ب ـــت ام ـــری اس ـــل پیگی ـــئوالن قاب مس
اخالقـــی در فضـــای مجـــازی و تبعیـــت مـــردم از ایـــن 
منشـــور، قطعـــاً آمـــار بداخالقی هـــا، تعـــرض بـــه حریـــم 

ــد. ــمگیری می یابـ ــش چشـ ــراد کاهـ ــی افـ خصوصـ
ـــه  ـــز در نیم ـــرقی نی ـــان ش ـــه وی ، در آذربایج ـــه گفت ب

نخســـت امســـال یـــک هـــزار و 800 پرونـــده در پلیـــس 
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــیدگی ق ـــورد رس ـــا م فت

رئیـــس پلیـــس فتـــا در پایـــان از صـــدور مجـــوز 
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــا در 4 شهرس ـــس فت ـــیس پلی تأس
ـــت:  ـــر داد و گف ـــا خب ـــه و جلف ـــر، میان ـــتر، اه ـــامل شبس ش
ـــا در 6  ـــس فت ـــدازی پلی ـــوز راه ان ـــز مج ـــال نی ـــان س ـــا پای ت
ـــرد. ـــم ک ـــادر خواهی ـــتان را ص ـــن اس ـــر ای ـــتان دیگ شهرس

رئیس پلیس فتا: 

منشور اخالقی فضای مجازی برای کاهش بداخالقی ها تدوین می  شود 

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران 
بــا تاکیــد بــر اینکــه » ایــران آغازگر هیــچ جنگی 
نخواهــد بــود » اطمینــان داد کــه چنانچــه ایــران 
مــورد حملــه قــرار گیــرد ؛ بــا همــه تــوان از خود 

دفــاع خواهــد کــرد. 
محمــد جــواد ظریــف کــه بــرای شــرکت در 
ــل  ــی ســازمان مل ــای مجمــع عموم نشســت ه
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــس جمه ــراه ریی ــه هم ب
در نیویــورک بســر مــی بــرد ؛ دوشــنبه شــب در 
گفــت و گــوی اختصاصــی بــا شــبکه تلویزیونــی 
ــی  ــم و حت ــه ای ــا گفت ــت : باره ــی ان ان گف س
در یادداشــتی بــه امریــکا اعــالم کــرده ایــم کــه 
اگــر آنهــا جنگــی را آغــاز کننــد ؛ قطعــا آمریــکا 

ــود. ــد ب ــده آن نخواه خاتمــه دهن
وی کــه بــه پرسشــی دربــاره تهدیــدات آمریکا 
علیــه ایــران پاســخ مــی گفــت ؛ اظهــار داشــت 
ــی  ــوه نظام ــتفاده از ق ــه اس ــران را ب ــکا ای : آمری
تهدیــد مــی کنــد، چراکــه ایــن عــادت آمریــکا 
ــی  ــای نظام ــه ه ــام گزین ــد تم ــه بگوی اســت ک
ــه شــما قــول مــی  روی میــز اســت  امــا مــن ب
ــم  ــرار گیری ــه ق ــورد حمل دهــم کــه چنانچــه م
ــدود  ــی مح ــن جنگ ــرده و ای ــاع ک ــود دف از خ

ــود. نخواهــد ب
 وزیــر امــور خارجــه کشــورمان درعیــن  حــال 
گفــت کــه اجتنــاب از جنــگ ؛ وظیفــه دیپلمــات 
هاســت و مــن نیــز همیــن کار را انجــام مــی دهم .

عربستان به جنگ یمن خاتمه دهد
ــی ان ان از  ــگار  س ــور خبرن ــتین امانپ کریس
ــه  ــگ یمــن ک ــاره جن ــران درب ــر خارجــه ای وزی

بیــش از چهارســال از آن مــی گــذرد ؛ و عقــب 
ــن جنــگ  ســئوال کــرد . ــارات از ای نشــینی ام

دکتــر ظریــف درپاســخ  بــا اشــاره بــه اینکــه 
اماراتــی هــا در مســیر درســتی ) عقــب نشــینی 
از جنــگ یمــن ( قــرار گرفتنــد ؛ اظهــار داشــت : 
امیــدوارم کــه عربســتان ســعودی نیــز بــه همین 

درک برســد.
خبرنــگار ســی ان ان در ادامــه ایــن مصاحبــه 
بــه موضــوع حملــه بــه نفتکــش هــا در ماههــای 
ژوئــن و جــوالی و نیــز حملــه اخیــر به تاسیســات 
نفتی عربســتان ســعودی اشــاره کــرد و نظــر وزیر 

خارجــه ایــران را درایــن بــاره جویــا شــد .
دکتــر ظریــف باردیگــر بــا رد ادعاهــای 
ــه  ــران در حمل ــت ای ــاره دخال مطــرح شــده درب
ــار  ــی آرامکــو عربســتان اظه ــه تاسیســات نفت ب
درایــن   شــواهدی  و  ســند  هیــچ   : داشــت 
خصــوص وجــود نــدارد . اگــر مــا در پــس ایــن 
حملــه قــرار داشــتیم کــه بــرای عربســتان 

ــود. ــه ب ــک فاجع ــعودی ی س
ــن  ــئولیت ای ــن مس ــرد : یم ــح ک وی تصری
حملــه را پذیرفتــه اســت . پیشــرفته تریــن 
ــکا  ــی آمری ــلیحات نظام ــن تس ــده تری و پیچی
توســط یمنــی هــا شکســت داده شــده اســت .

پهپاد آمریکایی بر فراز ابهای ایران سرنگون 
شد

ــاره  ــه پرسشــی درب وی همچنیــن درپاســخ ب
ــمان  ــراز آس ــر ف ــی ب ــاد آمریکای ــرنگونی پهپ س
ــتن  ــر قرارداش ــی ب ــا مبن ــی ادعاه ــران و برخ ای
ــر فرازآبهــای بیــن المللــی اظهــار  ایــن پهپــاد ب

داشــت : مــا در یادداشــتی کــه از طریــق ســفارت 
ســوییس بــه آمریکاییهــا دادیــم ، کامــال آشــکار  
ــراز  ــر ف ــده ب ــاقط ش ــاد س ــه پهپ ــاختیم ک س
قلمــرو آبــی ایــران قــرار داشــته اســت . مــا بــه 

ــم . ــه ای پاســخ مــی دهی هــر حمل
ــران  ــر خارجــه ای ــگار ســی ان ان از وزی خبرن
پرســید آیــا بــه نظــر شــما تیــم موســوم بــه » ب 
» ) بولتــون ، نتانیاهــو ؛ بــن ســلمان و بــن زایــد 
( از هــم پاشــیده اســت و اکنــون فرصتــی بــرای 

دیپلماســی بوجــود آمــده اســت ؟
ظریــف در جــواب گفــت : مــن همــواره 
ــت  ــه فرص ــه ام ک ــات گفت ــک دیپلم ــوان ی بعن

تــازه ای بــرای دیپلماســی وجــود دارد .
ــر  ــخص وزی ــم ش ــاره تحری ــی ان ان درب س
خارجــه ایــران ســئوال کرد کــه ظریف پاســخ داد 
: ایــن چنــدان مهــم نیســت، فکــر می کنــم آنچه 
مهــم اســت متوقــف ســاختن تحریــم هــا علیــه 
ــی  ــم هــا مــواد غذای ــران اســت ، تحری مــردم ای
و دارویــی مــردم ایــران را هــدف قــرار داده 
ــاره پیشــنهاد  ــکا درب ــر آمری ــن اگ اســت، بنابرای
ــه   ــبت ب ــت ، نس ــدی اس ــود ج ــک خ دیپلماتی

ــداده اســت. ــام ن ــچ کاری انج ــته هی گذش
وزیــر خارجــه ایــران درمــورد تحریم دوبــاره بانک 
مرکــزی ا یــران نیــز گفــت: بانــک مرکــزی ایــران را 
تحــت تحریــم هــای جدیــد قــرار داده انــد چراکــه 
همگــی مــی دانیــم ایــن بانک حدود یکســال اســت 

کــه مــورد تحریــم قــرار گرفته اســت.

تحریم کنندگان خواستار بسته شدن باب 
مذاکرات هستند

ــکا در  ــا انتقــاد از اقــدام آمری دکتــر ظریــف ب
ــم  ــت : تحری ــران گف ــزی ای ــک مرک ــم بان تحری
خــود جنــگ اســت، چراکــه در جنــگ اهــداف 
ــا  ــم ه ــوند، در تحری ــی ش ــاب م ــی انتخ نظام
ــد،  ــی گیرن ــرار م ــدف ق ــورد ه ــان م غیرنظامی
ــت. ــگ اس ــک جن ــش از ی ــم بی ــن تحری بنابرای

وی درادامــه گفــت: حــال آمریــکا مــی گویــد 
ــاختن  ــرح س ــت، مط ــره اس ــان مذاک ــه خواه ک
دوبــاره )تحریــم( بانــک مرکــزی ایــران ، ایــن کار 
را تقریبــا بــرای آمریــکا غیــر ممکــن ســاخته که 
بانــک مرکــزی را از اســاس کنارگــذارد، ایــن بدان 
معنــی اســت که نــه تنهــا ایــن رئیــس جمهوری 
ــک  ــز در ی ــدی نی ــوری بع ــس جمه ــه رئی بلک

حصــار ابــدی خصومــت ورزی با ایــران قــرار داده 
شــده انــد، پــس مذاکــره بــرای چیســت ؟

ــه  وی افــزود : افــرادی کــه ایــن موضــوع را ب
ترامــپ ارائــه و پیشــنهاد کردنــد خواســتار بســته 
شــدن درهــای مذاکــرات )دیپلماســی( هســتند  
نــه تنهــا در زمــان ریاســت جمهــوری وی بلکــه 

ــس از وی . در دوران پ
خبرنــگار ســی ان ان بــا طــرح ســئوالی مدعی 
شــد کــه برخــی در ایــران نیــز خواســتار بســته 
ــف در  ــتند؟ ظری ــرات هس ــای مذاک ــدن دره ش
ــران در دام  ــت در ای ــه حاکمی ــت ک ــواب گف ج

چنیــن افــرادی نخواهــد افتــاد.
ســی ان ان درادامــه از وزیرخارجــه ایــران دربــاره 
نحــوه تصمیــم گیــری دربــاره ســرنگون ســاختن 
پهپــاد جاسوســی آمریــکا پرســید و ایــن ســئوال را 
مطــرح کــرد کــه آیــا دولــت ایــران خــود مایــل بــه 

ســاقط شــدن ایــن پهپــاد بــوده اســت یــا خیــر؟.

پدافند هوایی ایران هر شی متجاوزی را 
سرنگون می کنند

ظریــف پاســخ داد: دولــت نمــی توانــد مــورد 
ــد،  ــری کن ــم گی ــا( تصمی ــگاه ه ــورد )پای ــه م ب
ــد،  ــری نداری ــم گی چراکــه شــما فرصــت تصمی
شــما نیازمنــد یــک فرمــان کلــی بــرای پرســنل 
ــای موشــکی  ــامانه ه ــه در پشــت س ــی ک نظام

ــد، هســتید. نشســته ان
ــار  ــن اختی ــی ای ــان نظام ــت: فرمانده وی گف
ــرنگون  ــاوزی را س ــر شــی متج ــه ه ــد ک را دارن

ــی باشــد.. ــر آمریکای ــی اگ ســازند، حت
ســی ان ان دربخــش دیگــری از ظریــف 
پرســید: آیــا از اینکــه تاسیســات نفتی عربســتان 
ــه یــک معمــای اقتصــادی نفتــی جهــان  کــه ب
ــی  ــدون حفاظــت هوای ــه ب ــده اینگون ــدل ش مب

ــد؟. ــا شــده، تعجــب نمــی کنی ره

خرید تسلیحات نظامی ؛ امنیت نمی آورد
ــران پاســخ داد: تعجــب نمــی  وزیرخارجــه ای
کنــم، چراکــه معتقــدم تنهــا توانایــی و تجهیزات 
نظامــی قــادر بــه ممانعــت از یــک فاجعه نیســت 
و ایــن چیــزی اســت کــه مــا تــالش داریــم بــه 
عربســتانی هــا بگوییــم کــه آنهــا نمــی تواننــد 
ــلیحات  ــتر تس ــه بیش ــدن هرچ ــا خری ــا ب تنه
ــاده  ــد، راه س ــت آورن ــه دس ــت ب ــی امنی نظام
تــری هــم وجــود دارد، اگــر آنهــا بــه ســادگی بــا 
همســایگان خــود آغــاز بــه گفــت و گــو کننــد و 

بمبــاران یمــن را متوقــف ســازند.
ــد  ــه بای ــا ورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــت : م وی گف
بــرای صلــح و اعتمادســازی و کاهــش تنــش هــا 

و ایجــاد تعامــل کار کنیــم .
ســی ان ان پرســید: آیــا شــما شــاخه زیتــون ) 
نشــانه صلــح ( را نشــان مــی دهیــد کــه ظریــف 
در جــواب گفــت : شــاخه زیتــون همــواره بــر روی 
میــز قــرار دارد و باردیگــر آن را نشــان مــی دهیــم.

ــی  ــه پرسش ــخ ب ــران در پاس ــه ای وزیرخارج
ــن  ــا روســیه و چی ــش مشــترک ب ــاره رزمای درب
درخلیــج فــارس  گفــت: ایــن بــرای نخســتین بار 
اســت کــه ایــران یــک رزمایــش آبــی مشــترکی 
ــچ  ــه هی ــش علی ــن رزمای ــد، ای ــی ده ــام م انج
ــرای  ــالف  ب ــاد ائت ــور ایج ــه منظ ــوری و ب کش
جنــگ نیســت، ایــن رزمایــش اقدامــی دوســتانه 

ــران اســت. ــا شــرکای نزدیــک ای ب

ترامپ نسبت به لغو دائمی تحریم های ایران 
اقدام کند

رئیــس دیپلماســی ایــران در پاســخ بــه 
ــران  ــه هســته ای ای پرسشــی درخصــوص برنام
ــکا  گفــت: اگــر ترامــپ رئیــس جمهــوری  آمری
دربــاره دائمــی بــودن برنامــه صلــح آمیــز هســته 
ــات  ــگی از تاسیس ــی همیش ــران و بازرس ای ای
هســته ای ایــران ازطریــق بازرســان آژانــس 
بیــن المللــی انــرژی اتمــی ســازمان ملــل جــدی 
ــه کنگــره رفتــه و لغــو دائمــی تحریــم  اســت، ب
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــا م ــران را در آنج ــای ای ه

ــد. ده
ظریــف دربــاره احتمــال دیــدار روســای 
ــت  ــیه نشس ــکا در حاش ــران و آمری ــور ای جمه
ــن  ــت : ای ــل گف ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــه  ــوری آمریکاســت ک ــس جمه ــه ریی ــوط ب من

ــد. ــام ده ــاز را انج ــورد نی ــات م اقدام
ــاره تاثیرگــذاری سیاســت  ــن درب وی همچنی
ــوری  ــام جمه ــران و پی ــر ای ــارحداکثری ب فش
اســالمی بــه آمریــکا کــه ایــران را جــدی بگیریــد 
؛ گفــت : ایــران کشــوری وزیــن و کهــن اســت و 

همــواره جــدی انگاشــته مــی شــویم.
 خبرنــگار ســی ان ان از ظریــف پرســید برخی 
ــف  ــذی » توصی ــر کاغ ــپ را » بب ــران ترام در ای
مــی کننــد ؛ نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت ؟

ــک  ــام ی ــز مق ــن هرگ ــه م ــت ک ــف گف ظری
کشــور خارجــی را اینگونــه توصیــف نمــی کنــم .

موضــوع خودســوزی اخیــر یــک دختــر ایرانی 
ــگار ســی  ــود کــه خبرن نیــز از دیگــر مســائلی ب
ان ان نظــر دکتــر ظریــف را دربــاره آن پرســید ؟

وی در جــواب بــا دردنــاک خوانــدن ایــن 
حادثــه گفــت کــه رئیــس جمهــوری ایــران بــه 
وزیــر ورزش دســتور داده اســت تــا حضــور بانوان 

در ورزشــگاهها تســهیل شــود.

گفتگوی سی ان ان با وزیر خارجه ایران؛

ایران آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود

امضاء نخستین قرارداد تولید پلیمر با 
دانش بومی در تبریز 

دانــش  ارائــه  همــکاری  نامــه  موافقــت 
فنــی واحــد تولیــد پلی اتیلــن ســنگین بــا 

پتروشــیمی تبریــز امضــا شــد. 
ــکاری  ــه هم ــارس، توافقنام ــزارش ف ــه گ ب
ــن  ــد پلی اتیل ــد تولی ــی واح ــش فن ــه دان ارائ
ســیزدهمین  حاشــیه  در  امــروز  ســنگین، 
بــا  پالســت  ایــران  بین المللــی  نمایشــگاه 
و مدیرعامــل  نفــت  وزیــر  معــاون  حضــور 
ــه امضــاء  ــع پتروشــیمی ب ــی صنای شــرکت مل
ــش  ــرکت پژوه ــل ش ــان، مدیرعام ــی پژوه عل
و فنــاوری پتروشــیمی و ســیاوش درفشــی، 
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی تبریــز رســید.

شـــرکت  مدیرعامـــل  پژوهـــان،  علـــی 
در  پتروشـــیمی  فنـــاوری  و  پژوهـــش 
ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن 
شـــرکت حـــدود 15 ســـال روی دانـــش 
کـــرده  کار  ســـنگین  پلی اتیلـــن  فنـــی 
اســـت، گفـــت: ایـــن مجموعـــه هـــم اکنـــون 
ـــاوری  ـــن فن ـــی ای ـــش فن ـــه دان ـــدی ارائ توانمن

دارد. مختلـــف  ظرفیت هـــای  در  را 
ــزات  ــام تجهیـ ــه تمـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
نرم افـــزاری و ســـخت افزاری الزم در شـــرکت 
پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی وجـــود 
ــد  ــد تولیـ ــت، واحـ ــرار اسـ ــزود: قـ دارد، افـ
ـــزار  ـــت ۳10 ه ـــا ظرفی ـــنگین ب ـــن س پلی اتیل
ـــز  ـــیمی تبری ـــرکت پتروش ـــال در ش ـــن در س ت

راه انـــدازی شـــود.
ــز  ــیمی تبریـ ــرکت پتروشـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــار  ـــتین ب ـــرای نخس ـــن ب ـــد: ای ـــادآور ش ـــز ی نی
ـــری  ـــول پلیم ـــک محص ـــد ی ـــه تولی ـــت ک اس
ـــود. ـــام می ش ـــور انج ـــی در کش ـــش بوم ـــا دان ب

ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــی ب ــیاوش درفش س
ــز  افزایــش تولیــدات شــرکت پتروشــیمی تبری
خاطرنشــان ســاخت: ایــن شــرکت در نظــر دارد 
در مــدت چهــار ســال حجــم تولیــد خــود را دو 

ــر افزایــش دهــد. براب

سالمت

درمان نفخ بعد از الپاراسکوپی 

چگونـــه مـــی تـــوان نفـــخ پـــس از جراحـــی 
الپاروســـکوپی را تســـکین داد: جراحـــی 
الپاروســـکوپی ، کـــه بـــا عنـــوان الپاروســـکوپی 
شـــناخته مـــی شـــود ، یـــک روش تشـــخیصی 
اســـت کـــه در آن پزشـــک بـــا اســـتفاده از 
ـــما  ـــکمی ش ـــای ش ـــدام ه ـــکوپ ، ان الپاراس
ـــا  ـــک ب ـــزاری باری ـــد، اب ـــی کن ـــه م را معاین
ـــای آن.  ـــز در انته ـــرداری ری ـــن فیلمب دوربی
ــرش  ــک بـ ــن کار ، پزشـ ــام ایـ ــرای انجـ بـ
ــه  ــاد مـــی کنـــد کـ ــما ایجـ در شـــکم شـ
الپاروســـکوپ از طریـــق آن وارد شـــده و 
شـــکم شـــما را از دی اکســـید کربـــن پـــر 
مـــی کنـــد ، کـــه متأســـفانه مـــی توانـــد 
ـــخ  ـــت ، گاز ، نف ـــث یبوس ـــل باع ـــد از عم بع
ـــی  ـــما م ـــبختانه ، ش ـــود. خوش ـــی ش و ناراحت
ـــی ،  ـــای خانگ ـــتفاده از داروه ـــا اس ـــد ب توانی
ـــا خـــوردن و آشـــامیدن مناســـب  ـــی و ب داروی

، ایـــن ناراحتـــی را درمـــان کنیـــد.
 

روش 1
ـــی  ـــل جراح ـــد از عم ـــده بع ـــور گاز مع عب
الپاروســـکوپی: بـــه یـــک پیـــاده روی کوتـــاه و 
ـــت  ـــه حرک ـــا روده شـــما را ب ـــد ت ـــم بروی مالی
ترغیـــب کنـــد: بـــه مـــدت 15 دقیقـــه در 
ـــد  ـــدم بزنی ـــود ق ـــه خ ـــراف خان ـــه اط محوط
، امـــا تنهـــا در صـــورت احســـاس راحتـــی 
ـــاده روی  ـــد. پی ـــام دهی ـــت را انج ـــن فعالی ای
باعـــث ترغیـــب عضـــالت موجـــود در روده 
ـــه  ـــر ب ـــن ام ـــود ، ای ـــی ش ـــرای کار م ـــما ب ش
ـــی  ـــک م ـــکم کم ـــخ ش ـــت و نف ـــع یبوس رف

ـــد.  کن
ـــل از  ـــد از عم ـــد روز اول بع ـــل چن حداق
ـــدیدتر از  ـــی ش ـــت بدن ـــه فعالی ـــام هرگون انج

ـــد. ـــودداری کنی ـــاده روی خ پی
ـــال  ـــما در انتق ـــه ش ـــا زدن ب ـــات پ تمرین
ـــت  ـــد: روی پش ـــی کن ـــک م ـــده کم گاز مع
ـــر  ـــش را در زی ـــک بال خـــود دراز بکشـــید و ی
ـــدن  ـــم ش ـــا خ ـــپس ب ـــد. س ـــرار دهی ـــو ق زان
ـــه  ـــود را ب ـــت خ ـــای راس ـــی پ ـــه آرام ـــو ب زان
ســـمت شـــکم خـــود بلنـــد کـــرده و بـــه 
مـــدت 10 ثانیـــه آن را نگـــه داریـــد. بعـــد 
از 10 ثانیـــه پـــای خـــود را پاییـــن بیاوریـــد و 
ـــرار  ـــای چـــپ خـــود تک ـــا پ ـــن را ب ـــن تمری ای

ـــد. کنی
ــاض و  ــث انقبـ ــا باعـ ــش پـ ــن افزایـ ایـ
ــترش عضـــالت شـــکم شـــما مـــی  گسـ
ـــتگاه  ـــق دس ـــال گاز از طری ـــه انتق ـــود و ب ش

گـــوارش شـــما کمـــک مـــی کنـــد.
ایـــن تمریـــن را ۲-۳ بـــار در روز تکـــرار 

ـــرود. ـــن ب ـــما از بی ـــی ش ـــا ناراحت ـــد ت کنی
.

روش 2
عمـــل  از  بعـــد  ناراحتـــی  تســـکین 
ــدن از  ــالص شـ ــرای خـ ــکوپی: بـ الپاروسـ
ـــاژ  ـــود ماس ـــده خ ـــده، مع ـــی گاز از مع ناراحت
ـــد  ـــد. دســـت چـــپ خـــود را مشـــت کنی دهی
ـــار  ـــتفاده از فش ـــا اس ـــد و ب ـــه بزنی و آرام ضرب
مالیـــم ، انگشـــتان دســـت راســـت را بـــه 
ـــد.  ـــار دهی ـــود فش ـــده خ ـــت مع ـــمت راس س
ـــه ســـمت قفســـه  ســـپس ، دســـت خـــود را ب
ســـینه خـــود ، در سراســـر شـــکم خـــود و 
ـــود  ـــده خ ـــپ مع ـــمت چ ـــن س ـــپس پایی س

بچرخانیـــد.
ـــالت  ـــش عض ـــه آرام ـــاژ ب ـــوع ماس ـــن ن ای
ـــما  ـــت در روده ش ـــک فعالی ـــکمی و تحری ش

ـــد. ـــی کن ـــک م کم
هنــگام ماســاژ معــده خــود از فشــار بیــش 
از حــد اســتفاده نکنیــد ، زیــرا ایــن ممکــن 

اســت باعــث ناراحتــی بیــش از آن شــود.
ــه مــدت 15 دقیقــه  کیســه آب گــرم را ب
روی شــکم خــود قــرار دهیــد تــا درد شــکم 
ــه  ــرم را در حول ــد. کیســه آب گ کاهــش یاب
ــود  ــت خ ــتقیماً روی پوس ــا مس ــد ت بپیچانی
ــه آب  ــک کیس ــرار دادن ی ــرد. ق ــرار نگی ق
ــد  ــی توان ــت م ــت لخ ــر پوس ــرم در براب گ
باعــث بــی حســی و حتــی صدمــات جزئــی 

شــود. 
توجـــه داشـــته باشـــید کـــه در حالـــی 
ـــکین  ـــه تس ـــا ب ـــج گرم ـــتفاده از پکی ـــه اس ک
ـــی  ـــک م ـــما کم ـــی از گاز ش ـــای ناش درده
ـــه  ـــی را ک ـــر تورم ـــت ه ـــن اس ـــد ، ممک کن
ــز  ــد نیـ ــرده ایـ ــه کـ ــل تجربـ ــد از عمـ بعـ

افزایـــش دهـــد.
بــرای تحریــک عضــالت شــکمی مــی 
توانیــد هــر زمــان کــه الزم باشــد یــک بســته 
گرمایــی اعمــال کنیــد. بــا ایــن حــال ، بیــش 
ــاره  ــه یکب ــا ب ــرف گرم ــه از مص از ۲0 دقیق
بپرهیزیــد و حداقــل ۲0 دقیقــه بیــن برنامــه 
هــا بــه خودتــان اســتراحت دهیــد تــا بــدن 

شــما خنــک شــود.
طبـــق تجویـــز پزشـــک از داروهـــای 
ضـــد درد اســـتفاده کنیـــد. پزشـــک شـــما 
ـــد  ـــما از داروی ض ـــد ش ـــت بخواه ـــن اس ممک
درد نســـخه خاصـــی اســـتفاده کنیـــد ، بـــه 
ـــانه  ـــل در ش ـــس از عم ـــر درد پ ـــوص اگ خص
ــه  ــرف هرگونـ ــد. از مصـ ــود داریـ ــای خـ هـ
داروی مســـکن کـــه پزشـــک معالـــج شـــما 
را تجویـــز نمـــی کنـــد ، خـــودداری کنیـــد 
، زیـــرا ممکـــن اســـت برخـــی از داروهـــای 
تســـکین دهنـــده درد باعـــث یبوســـت شـــوند.
منبع: بیتوته
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نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر   
ــد،  ــه نیازهــای جدی ــه ب ــت: توج ــز گف تبری
ــی  ــاد توانای ــای ارتباطــی، ایج ــود مهارت ه بهب
ــش  ــو، افزای ــی گفتگ ــی، ایجــاد توانای کار جمع
ــط  ــه محی ــه ب ــردی، توج ــای ف ــت ه خالقی
زیســت، شــناخت حقــوق انســانی و اجتماعــی 
و صلــح خواهــی و صلــح طلبــی از جملــه موارد 
مهمــی اســت کــه سیســتم آموزشــی امــروز مــا 
ــه دانــش آمــوزان  بایــد در کالس هــای درس ب

ــد.  ــوزش ده آم
بــه گــزارش ایســنا، ســونیا اندیــش درآییــن 
زنــگ مدرســه در دبیرســتان دخترانــه انقــالب، 
بــا گرامیداشــت همزمانــی آغــاز ســال تحصیلی 
ــا هفتــه دفــاع مقــدس، از رشــادت ها  جدیــد ب
و ایثــار فرزنــدان پــاک ایــن ســرزمین در 

مقابــل دشــمن بعثــی تقدیــر کــرد.
ــبت های  ــن مناس ــر را از مهم تری وی اول مه
تقویمــی کشــور دانســت و گفــت: شــاید ایــن 
ــف و در  ــخاص مختل ــط اش ــا توس ــه باره جمل
زمان هــای گوناگــون گفتــه شــده باشــد و آن، 
ــای  ــه ای در کالس ه ــر جامع ــده ه ــه آین این ک
ــورد.  ــد خ ــم خواه ــه رق ــروز آن جامع درس ام
بــر ایــن اســاس اگــر امــروز توجــه خــود را بــه 
ــز  ــور متمرک ــوزش در کش ــت آم ــود وضعی بهب
کنیــم، در دهه هــای آتــی شــهروندانی بــه 

کشــور  بــرای  موثرتــر  و  مفیدتــر  مراتــب 
ــت. ــم داش خواهی

اندیــش در ادامــه بــا اشــاره بــه رونــد 
فعالیــت نهــاد آموزشــی در کشــور، ادامــه داد:  
طــی یــک قــرن گذشــته توانســتیم از جامعه ی 
ــا  ــهروندان ب ــا ش ــه ای ب ــه جامع ــواد ب ــد س فاق
ــز  ــود تمرک ــروز کمب ــی ام ــیم. ول ــواد برس س
روی آموزه هــای علمــی و کــم توجهــی بــه 

ســایر نیازهــای آموزشــی را در جامعــه بــه 
ــم.  ــی کنی ــاس م ــدت احس ش

ــی  ــای خال ــاهد ج ــروز ش ــه  داد: ام وی ادام
ــی  ــای زندگ ــا مهارت ه ــط ب ــای مرتب آموزش ه

در بیــن شــهروندان هســتیم.
شــهر  اســالمی  شــورای  رییــس  نائــب 
ــه  ــت روحی ــت تقوی ــر اولوی ــد ب ــا تاکی ــز ب تبری
ــن  ــت بی ــس رقاب ــاد ح ــر ایج ــی ب کار جمع

ــرادی  ــای انف ــا رقابت ه ــزود:  م ــهروندان، اف ش
ــرده  ــت ک ــه دق ــی آنک ــم، ب ــدید کردی را تش
ــه کار  ــل ب ــه می ــردای جامع ــرای ف ــیم ب باش
جمعــی و همــکاری بیــش از میــل بــه رقابــت 
نیــاز خواهــد بــود. سیســتم آموزشــی مــا علــوم 
ــق  ــوزان تزری ــش آم ــن دان ــه ذه ــف را ب مختل
ــی  ــت اجتماع ــارت زیس ــه مه ــی آنک ــرد، ب ک
ــروز متاســفانه  ــا ام ــان را افزایــش دهــد و م آن
ــی  ــن سیســتم آموزش ــص ای ــای ناق ــا میوه ه ب

ــتیم. ــرو هس ــه روب در جامع
ــکو از  ــف یونس ــه تعری ــاره ب ــا اش ــش ب اندی
آمــوزش، افــزود:  امــروز در کنــار تدریــس 
یادگیــری  بــه  علــم و دانــش روز مجبــور 
مهــارت هــای زندگــی در آن هــا نیــز هســتیم، 
کالس هــای درس امــروز مــا بایــد بــه گونــه ای 
ــای  ــل ه ــه نس ــد ک ــا کنن ــود را ایف ــش خ نق
ــی  ــه نســل های فعل ــا نســبت ب ــی م جــوان آت
ــی  ــند. تعریف ــر باش ــه توانمندت ــن زمین در ای
ــوزش  ــازمان یونســکو از آم ــروز س ــه ام ــز ک نی
و پــرورش ارائــه مــی دهــد، مبتــی بــر همیــن 

ــت.  ــوع اس موض
از  تعــدادی  از  مراســم  ایــن  انتهــای  در 
فرهنگیــان فعــال در ایــن مدرســه و همچنیــن 
ــر در  ــران حاض ــازان و ایثارگ ــدادی از جانب تع

ــد. ــل ش ــم تجلی مراس

نائب رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

باید در کنار علم آموزی، 
مهارت زیستن را در دانش آموزان تقویت کرد

مجلــس،  ایثارگــران  فراکســیون  عضــو 
امســال  کنکــور  در  اعمالــی  ســهمیه های 
دانســت  گذشــته  ســال های  از  بیشــتر  را 
انقــالب  عالــی  شــورای  ورود  خواســتار  و 
فرهنگــی بــه ایــن موضــوع و یکپارچــه شــدن 
ــن  ــون و همچنی ــف در قان ــهمیه های مختل س
بــاال رفتــن درصــد حــد نصــاب قبولــی ســهمیه 
ــل 80 درصــد شــد.  ــه حداق ــران از70 ب ایثارگ
بــه گــزارش خانــه ملــت، اصغرســلیمی 
ــان  ــی از داوطلب ــراض برخ ــت اعت ــاره عل درب
افزایــش ســهمیه های  بــه  نســبت  کنکــور 
کنکــور بــا اشــاره بــه تاریخچــه قوانیــن مجلس 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــور، گف ــهمیه کنک ــاره س درب
ــه  ــانی ب ــع خدمات رس ــون جام ــاده 70 قان م
ــورای اســالمی  ــس ش ــران مصــوب مجل ایثارگ
ــد رســید، وزارت  ــه تایی کــه در ســال 1۳91 ب
علــوم موظــف شــد کــه ۲0 درصــد از ســهمیه  
ــدان  ــر و فرزن ــه همس ــور را ب ــان کنک داوطلب
شــاهد، جانبــازان، آزادگان و همســر و فرزنــدان 
ــاالی  ــازان ب ــدان جانب آزادگان و همســر و فرزن
۲5 درصــد اختصــاص دهنــد، کســب حداقــل 
70 درصــد حدنصــاب شــرایط علمــی و امتیــاز 
مقاطــع  و  رشــته ها  بــرای  پذیرفته شــدگان 

ــزان در خصــوص  ــن می ــی و ای ــی الزام تحصیل
رشــته های پزشــکی 80 درصــد حدنصــاب 

ــی اســت. ــرایط علم ش
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای 
ــاده  ــق م ــزود: از ســوی دیگــر، طب اســالمی اف
ــون  ــه قان ــواد ب ــی م ــاق برخ ــون الح 47 قان
ــت کــه  ــی دول ــررات مال ــم بخشــی از مق تنظی
ــه تصویــب مجلــس شــورای  در ســال 1۳9۳ ب
قانــون جامــع  اســالمی رســید، مــاده 70 
خدمات رســانی بــه ایثارگــران و تبصــره آن 
ــه ۲0  ــن اصالحی ــر اســاس ای اصــالح شــد و ب
درصــد ســهمیه ورود ایثارگــران بــه ۲5 درصــد 
افزایــش یافــت و حدنصــاب آخریــن فــرد 
پذیرفته شــده ایثارگــر بــرای وزارتخانه هــای 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و علــوم ، 
تحقیقــات و فنــاوری 70 درصــد تعییــن شــد.

وی اضافــه کــرد: ایــن قانــون در پایــان 
ســال 1۳95 تغییراتــی کــرد و بــر اســاس آن، 
ســهمیه ورود بــا 5 درصــد ســهمیه اختصاصــی 
بــرای جانبــازان زیــر ۲5 درصــد و همســران و 
فرزنــدان جانبــازان زیــر ۲5 درصــد و همســران 
و فرزنــدان رزمنــدگان بــا حداقــل 6 مــاه 
ــد  ــه ۳0 درص ــه ب ــان در جبه ــور داوطلب حض

ــت. ــش یاف افزای
عضــو فراکســیون ایثارگــران مجلــس یــادآور 
ــهمیه ۲5  ــه س ــی ک ــن در صورت ــد: همچنی ش
درصــد ایثارگــران تکمیــل نشــود، دولــت 
مکلــف اســت، مانــده ظرفیــت خالــی ۲5 
درصــد ایثارگــران را مــازاد بــر 5 درصــد مذکور 
ــران و  ــد و همس ــر ۲5 درص ــازان زی ــه جانب ب
ــدان  ــر ۲5 درصــد، فرزن ــازان زی ــدان جانب فرزن
و همســران رزمنــدگان بــا حداقــل 6 مــاه 
حضــور داوطلبانــه در جبهــه کــه شــرایط الزم 

ــد. ــاص ده ــند، اختص ــته باش را داش
وی افـزود: نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه ۲5 
درصـدی کـه در اولویـت هسـتند کمتـر از ۳0 
هـزار نفـر بـوده و در قیـاس بـا جمعیـت یـک 
کنکـور  در  کـه  نفـری  هـزار   100 و  میلیـون 
شـرکت می کننـد، درصـد پایینی هسـتند؛ ولی 
5 درصـد سـهمیه اختصاصـی جمعیتـی بالغ بر 
110 هـزار نفـر دارنـد کـه رقابت سـنگینی بین 
آن ها برای حضور در سـهیمه مـازاد وجود دارد.

عضــو فراکســیون ایثارگــران مجلــس اضافــه 
ــه  ــال ک ــن ح ــا ای ــت ب ــن اس ــب ای ــرد: جال ک
قانــون حدنصــاب نمــره بــرای داوطلبانــی 
کــه از ســهمیه اختصاصــی 5 درصــد اســتفاده 
ــا  ــرده ام ــن ک ــد تعیی ــد را  70 درص می کنن
بــه دلیــل رقابــت ســنگین و ســهمیه محــدود، 
ــاالی 95  ــان حــد نصــاب نمــره ب ــن داوطلب ای
ــاز را  ــرد مج ــی ف ــره علم ــن نم ــد آخری درص
ــه دلیــل  ــن مســئله ب ــد کــه ای کســب می کنن
ــرای  ــهمیه ب ــوع س ــن ن ــال چندی ــود اعم وج
ــه  ــوده و ب ــا ب ــای آن ه ــازان و خانواده ه جانب

ــت. ــت اس دور از عدال
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــز  ــدس نی ــاع مق ــاز دف ــی آغ ــال های ابتدای س
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در مــورد 

ــه  ــی ب ــرد ول ــری می ک ــهمیه ها تصمیم گی س
ایــن دلیــل کــه ایــن مــوارد قــرار اســت تبدیــل 
بــه قانونــی دائــم شــود، ایــن وظیفــه مهــم بــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــه ب ــده ک ــذار ش ــس واگ مجل
بــرای تغییــر و اصــالح قوانیــن باالدســتی نیــاز 
بــه دو ســوم رأی اســت، شــرایط بــرای اصــالح 
قانــون بســیار ســخت اســت؛ لــذا ضــرورت دارد 
ــه موضــوع  ــالب فرهنگــی ب ــی انق شــورای عال

ــد. ــهمیه ها ورود کن ــالح س اص

نباید بین ایثارگران تفاوت قائل شویم
ــن  ــت بی ــته نیس ــرد: شایس ــح ک وی تصری
ایثارگــران تفــاوت قائــل شــویم و شــاهد اعمال 
نوعــی بــی عدالتــی در میــان رزمنــدگان دوران 

دفــاع مقــدس باشــیم.

زمان جنگ خبر از این سهمیه ها نبود
ســلیمی اضافــه کــرد: یکــی دیگر از ایــرادات 
قانــون فعلــی ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه 
در زمــان جنــگ رزمنــدگان می توانســتند فقط 
ــد  ــتفاده کنن ــری اس ــهمیه ایثارگ ــار از س یکب
امــا امــروز یــک فرزنــد جانبــاز بــاالی ۲5 
ــور  ــف کنک ــع مختل ــد در مقاط ــد می توان درص
ــری و  ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس کارشناس

ــد. ــتفاده کن ــی تخصــص از ســهمیه اس حت
ــا تأکیــد  ایــن نماینــده مــردم در مجلــس ب
بــر اینکــه ضــرورت دارد کمیســیون آمــوزش و 
ــرای  ــا ب ــه ی ــن زمین ــس در ای ــات مجل تحقیق
ــوع را  ــا موض ــد ی ــهمیه  ها ورود کن ــالح س اص
ــذار  ــی واگ ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش ب
کنــد، افــزود: بهتــر اســت خدمــات و امتیــازات 
ویــژه بــرای ایثارگــران و خانواده هــای آنــان در 
حوزه هــای دیگــری بــه غیــر از رقابت هــای 

علمــی باشــد.

سلیمی:

شورای عالی انقالب فرهنگی به 
موضوع سهمیه های کنکور ورود کند

گروهــی از محققــان کشــور بــا ایجــاد یــک ارزش افــزوده در فیلترهای ســوخت، 
ــه  ــی ارائ ــوخت های هیدروکربن ــوزی س ــری از خام س ــرای جلوگی ــکاری را ب راه
کردنــد و بــه گفتــه آنهــا اســتفاده از ایــن فیلتــر موجــب کاهــش آلودگــی  هــوا 
کــه ناشــی از عــدم احتــراق کامــل ســوخت اســت و همچنیــن کاهــش مصــرف 

ــود. ــرژی می ش ان
مهنـدس کمیـل قنبـری از محققـان ایـن اختـراع در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
بیـان اینکـه ایـن طـرح بـا همـکاری دکتـر علیرضـا غفرالهی اجرایی شـده اسـت، 
گفـت: در ایـن مطالعـات موفق بـه طراحی و سـاخت فیلتر سـوخت )صافی بنزین( 
شـدیم کـه بر روی خودروهای سـواری نصب می شـود و بـا ایجاد فعـل و انفعاالتی 
در سـوخت های هیدروکربنـی از جملـه بنزیـن، از خام سـوزی سـوخت جلوگیـری 

می کنـد و فرآینـد بـه سـمت احتـراق کامل مـی رود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر چــه خام ســوزی خــودرو کاهــش یابــد، 
ــح  ــاره توضی ــن ب ــد، در ای ــز کاهــش می یاب آلودگی هــای زیســت محیطــی آن نی
ــد دود  ــدا تولی ــوزانیم، در ابت ــوب را می س ــه چ ــی ک ــال زمان ــوان مث ــه عن داد: ب
ــای  ــل می شــود، آلودگی ه ــراق کام ــد احت ــه فرآین ــج ک ــه تدری ــی ب ــد؛ ول می کن
ــز  ــراق ســوخت در خودروهــا نی ــن فرآینــد در احت ــد و ای ــز کاهــش می یاب آن نی

ــداق دارد. مص
ــمت  ــه س ــا ب ــراق در خودروه ــد احت ــه فرآین ــر چ ــرد: ه ــه ک ــری اضاف قنب
فرآیندهــای احتــراق کامــل هدایــت شــود، هــم آلودگی هــای ناشــی از ســوخت 
ناقــص کاهــش می یابــد و هــم منجــر بــه کاهــش مصــرف ســوخت در خودروهــا 

خواهــد شــد.
ایـن مختـرع بـا بیـان اینکـه تاکنـون در دنیـا ایـن فنـاوری ارائه نشـده اسـت، 
خاطرنشـان کرد: به فیلتر تولید شـده، قابلیت یونیزاسـیون سـوخت بدون اسـتفاده 
از آهن ربـا اضافـه شـده اسـت. در گذشـته آهن رباهایـی بـه فیلتـر سـوخت اضافـه 
می شـد کـه کارایی زیـادی در ایجـاد احتراق کامل سـوخت هیدروکربنی نداشـت، 

ضمـن آنکـه ایـن روش هیچ گاه بـه فاز صنعتی سـازی نرسـید.
وی ادامـه داد: ولـی مـا در ایـن طـرح توانسـتیم در فیلترهـا، میدانـی را ایجـاد 
کنیـم کـه بـدون اسـتفاده از آهن ربـا قادر بـه جلوگیری از خام سـوزی سـوخت در 

اسـت. خودروها 
قنبـری بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن پـروژه تحقیقاتـی، فیلترهای موجـود برای 
خودروهـا را توسـعه دادیـم و یـک ارزش افـزوده بـه آن اضافـه کردیـم، افـزود: 
فرآینـد جلوگیـری از خام سـوزی در ایـن فیلترها بر اسـاس یونیزاسـیون اسـت؛ به 
ایـن صـورت کـه بـر اسـاس فرآیندهـای یونیزاسـیون، مولکول های سـوخت باردار 

می شـوند، ضمـن آنکـه خـواص آنتـی باکتریالـی فیلترهـا نیـز تقویت شـد.
وی در ایـن بـاره توضیـح داد: زمانـی کـه سـوخت داخـل بـاک باقی می مانـد، 
مقـداری باکتری هـای خـاص را تولیـد می کنـد کـه اگـر ایـن باکتری هـا از بیـن 

برونـد؛ موجـب به سـوزی سـوخت در خودروهـا می شـود.
ایـن محقـق خاطرنشـان کـرد: به علـت نزدیکـی این قطعـه به محفظـه احتراق 
و فـرم مخزن گونـه فیلتـر سـوخت، می تـوان از ایـن قطعه بـه عنوان یـک تله برای 
ایجـاد تغییـرات موقـت و مؤثـر در راسـتای پیـش بـردن فرآیند احتراق به سـمت 

احتـراق کامل بهـره برد.
قنبـری از کسـب مـدال نقـره در مسـابقات »سـیلیکون ولی« به دلیـل ارائه این 
نـوآوری خبـر داد و گفـت: جشـنواره جهانـی اختراعات »سـیلیکون ولی« هر سـاله 
 ،IFIA در شـهر »سـنت کالرا« و بـا حمایـت فدراسـیون بین المللـی مخترعیـن
نمایشـگاه اختراعـات ژنـو پالسـکو و سـازمان مالکیـت فکـری )معنـوی( جهـان 
WIPO برگـزار می شـود. هـدف ایـن نمایشـگاه اطالع رسـانی عمومـی اختراعـات 
جدیـد از تمـام نقاط جهـان و ایجاد فرصتی یگانـه برای عرضه دسـتاوردهای نوین 

علمـی در قلـب نوآوری هـای جهـان یعنـی »سـیلیکون ولی« اسـت.
ــا 140 اختــراع  وی اضافــه کــرد: در ســال ۲019 حــدود ۳0 کشــور جهــان ب
ــتای  ــه در راس ــرح ک ــن ط ــدند و ای ــی ش ــن گردهمای ــور در ای ــه حض ــق ب موف

ــتاب و  ــش ش ــودرو و افزای ــرف خ ــش مص ــودرو، کاه ــای خ ــش آالیندگی ه کاه
تــوان موتــور خــودرو اجرایــی شــد، در ایــن رویــداد عرضــه شــد و در حالــی کــه 
بــه تیــم مــا ویــزا داده نشــد تــا بتوانیــم در ایــن رقابــت از ایــن طــرح دفــاع کنیــم، 

ولــی در نهایــت موفــق بــه کســب مــدال نقــره شــدیم.
طــرح ایرانــی صافــی بنزیــن کــه بــدون حضــور صاحبــان اختــراع مــورد داوری 

در مســابقات ســیلیکون قــرار گرفــت
ــده  ــد ش ــپ تولی ــاز پروتوتای ــر در ف ــن فیلت ــه ای ــان این ک ــا بی ــق ب ــن محق ای
ــک شــرکت شــتابدهنده قصــد ورود  ــا همــکاری ی ــت: خوشــبختانه ب اســت، گف
بــه مســیر تولیــد ایــن فیلتــر را داریــم و بــا توجــه بــه مزیت هــای جهانــی آن از 

ــود دارد. ــرای آن وج ــور ب ــارج از کش ــی از خ ــون خریداران هم اکن

اختراعی که بدون حضور صاحب ایده مدال نقره مسابقات »سیلیکون ولی« را کسب کرد

آشپزی

دسر شارلوت

مواد الزم برای دسر شارلوت
برای رولت سوییسی:

تخم مرغ بزرگ 4 عدد
شکر آسیاب شده 170 گرم

روغن 1 قاشق غذاخوری
باترمیلک ۲ قاشق غذاخوری

اسانس وانیل 1 یا ۲ قاشق چایخوری
آرد شیرینی پزی 110 گرم

بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری
نمک ۲/1 قاشق چایخوری
مواد میانی رولت سوییسی:

مربای تمشک 1 پیمانه
مواد میانی دسر شارلوت:

ورقه ژالتین 6 عدد
پوره تمشک 1 و 4/1 پیمانه
آب لیموی تازه ۲/1 پیمانه

پنیر خامه ای ۳40 گرم
خامه فرم گرفته 1 پیمانه

پودر شکر 1 پیمانه
کمی پودر شکر برای تزیین

 
طرز تهیه:

ــه  ــن را ب ــای ژالتی ــه ه ــه اول: ورق مرحل
ــد.  ــل کنی ــرد ح ــه در آب س ــدت 5 دقیق م
تمشــک هــا را بــا مخلــوط کــن پــوره کــرده، 
آب لیمــو را بگیریــد و بــه همــراه شــکر 
ــرارت  ــه را روی ح ــد. قابلم ــه بریزی در قابلم
بگذاریــد تــا بــه جــوش بیایــد. ســپس از روی 

ــد. ــرارت برداری ح
مرحلــه دوم: ورقــه هــای ژالتیــن را فشــار 
دهیــد تــا آب اضافــی از آن هــا خــارج شــود. 
ــوط  ــه مخل ــن را ب ــای ژالتی ــه ه ــاال ورق ح
ــوط را  ــد. مخل ــه کنی ــک اضاف ــو و تمش لیم
ــه  ــه حــدی بهــم بزنیــد کــه تمــام مــواد ب ب
خوبــی بــا هــم ترکیــب شــوند. حــاال آن را در 

ــا خنــک شــود. ــد ت ــرار دهی ــاری ق کن
مرحلــه ســوم: در یــک کاســه بــزرگ، 
ــر  ــه، اســانس وانیــل و پنی ــرم گرفت ــه ف خام
ــه  ــم ب ــرعت ک ــا س ــد. ب ــه ای را بریزی خام
ــا همــزن  مــدت یــک دقیقــه ایــن مــواد را ب
برقــی مخلــوط کنیــد. پــس از یــک دقیقــه، 
ســرعت را بــه ســرعت متوســط افزایــش 
دهیــد و یــک دقیقــه ی دیگــر بــه هــم زدن 

ــد. ــه دهی ادام
ــزن  ــرعت هم ــاال س ــارم: ح ــه چه مرحل
ــه  ــاره کاهــش دهیــد. ســپس ب برقــی را دوب
ــک شــده ی تمشــک و  ــوط خن ــی مخل آرام
ــد. حــاال  ــه کنی ــه کاســه اضاف آب لیمــو را ب
ســرعت همــزن را روی متوســط تنظیــم 
ــه ی  ــا دو دقیق ــک ی ــدت ی ــه م ــد و ب کنی
ــی  ــا بافت ــد ت ــم بزنی ــوط را به ــر مخل دیگ

ــد. ــدا کن ــرم پی ــجم و ن منس
ــه  ــه از تهی ــن مرحل ــه پنجــم: در ای مرحل
دســر شــارلوت مــی بایســت مخلــوط پنیــری 
را روی رولــت هــای سوییســی کــه در کاســه 
ــر،  ــاالی دس ــر در ب ــد. اگ ــد، بریزی ــده ای چی
بیــن مــواد میانــی و خــود رولــت هــا فاصلــه 
ای وجــود دارد، قســمت هــای اضافــه رولــت 

هــا را بــرش دهیــد.
مرحلــه ششــم: روی دســر را بــا پالســتیک 
ــال  ــب آن را در یخچ ــام ش ــانید و تم بپوش
بگذاریــد تــا آمــاده شــود. بــرای ســرو 
ــه هــای کاســه  ــک بشــقاب روی لب دســر، ی
بگذاریــد و کاســه را روی بشــقاب برگردانیــد. 
ــرد.  ــرار میگی ــقاب ق ــال روی بش ــر کام دس
حــاال پالســتیک را از دســر جــدا کنیــد. 
بــرای تزییــن، روی دســر کمــی پــودر شــکر 
ــد.  ــرو کنی ــک س ــا آن را خن ــید. حتم بپاش

ــان. ــوش ج ن
 

نکات کلیدی: 
- ایــن دســر بــه مــدت ۲ روز در یخچــال 
قابــل نگــه داری اســت. فقــط بایــد آن را در 
ظــرف دربســته یــا بــا کیســه ی پالســتیکی 

در یخچــال قــرار دهیــد.
- طــرز تهیــه ایــن دســر ســلطنتی از 
ترجمــه   passionforbaking ســایت 

ــت. ــده اس ش
شــده  آســیاب  شــکر  تهیــه  بــرای   -
میتوانیــد مقــدار شــکر گفتــه شــده در 
دســتور را در آســیاب هــای خانگــی بریزیــد. 
ــیاب  ــه آس ــی 15 دقیق ــپس آن را 10 ال س
کنیــد. ایــن کار را ســه بــار انجــام دهیــد تــا 

ــود. ــز ش ــی ری ــه خوب ــکر ب ش
تــوت  تهیــه دســر شــارلوت  بــرای   -
فرنگــی، دســر شــارلوت مــوز، آنانــاس و 
یــا دســر شــارلوت شــکالتی مراحــل کار 
همیــن اســت فقــط بایــد از رولــت بــا مربــای 
ــم  ــا طع ــا ب ــی ی ــوز، آناناس ــی، م ــوت فرنگ ت
کاکائویــی اســتفاده کنیــد. میتوانیــد در مــواد 
میانــی هــم از اســانس یــا پــوره میــوه مــورد 

ــد. ــک بگیری ــر کم نظ
منبع: ایران کوک

آبان ماه امسال؛
جشن 100 سالگی تئاتر مرند

 برگزار می شود 

ــالگی تئاتـــر در مرنـــد از  جشـــن 100 سـ
ـــن  ـــالمی ای ـــاد اس ـــگ و ارش ـــوی اداره فرهن س

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــتان برگ شهرس
ـــگ  ـــس اداره فرهن ـــر، رئی ـــزارش مه ـــه گ ب
و ارشـــاد اســـالمی شهرســـتان مرنـــد، در 
دیـــدار جمعـــی از پیشکســـوتان عرصـــه 
ـــال  ـــی از س ـــن قدردان ـــی ضم ـــای نمایش هنره
ــظ  ــاتید در حفـ ــات اسـ ــالش و زحمـ ــا تـ هـ
ــد  ــی در مرنـ ــای نمایشـ ــترش هنرهـ و گسـ
ـــن  ـــوب ای ـــگاه خ ـــه جای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــورت  ـــای ص ـــی ه ـــا بررس ـــد و ب ـــر در مرن هن
گرفتـــه از منابـــع تاریخـــی، بـــه امیـــد خـــدا 
امســـال جشـــن 100 ســـالگی تئاتـــر مرنـــد 
ـــر در  ـــه ای تئات ـــنواره منطق ـــا جش ـــان ب همزم

ایـــن شهرســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد.
وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد: بـــا پیگیـــری 
ـــرکل  ـــاعدت مدی ـــه و مس ـــورت گرفت ـــای ص ه
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی اســـتان آذربایجـــان 
ـــا  ـــن اداره ت ـــوی ای ـــاه پالت ـــان م ـــا آب ـــرقی ت ش
رفـــع نواقـــص بـــه صـــورت رســـمی مـــورد 

بهـــره بـــرداری قـــرار گیـــرد.
ـــت  ـــی و ضعی ـــن بررس ـــدار ضم ـــن دی  در ای
فعالیـــت گـــروه هـــای نمایشـــی بـــه برنامـــه 
ترویـــج  راهکارهـــای  و  رو  پیـــش  هـــای 
ایـــن هنـــر ارزشـــمند در ســـطح شهرســـتان 
پرداختـــه شـــد و هـــر یـــک از اســـاتید بـــه 
ـــت  ـــود جه ـــات خ ـــا و تجربی ـــدگاه ه ـــه دی ارائ
ـــا  ـــنواره ه ـــدن جش ـــزار ش ـــر برگ ـــه بهت ـــر چ ه

و برنامـــه هـــای آتـــی پرداختنـــد.
ــی  ــتگی حغرافیائـ ــت، پیوسـ ــی اسـ گفتنـ
ـــر راه  ـــتن در س ـــرار داش ـــاز و ق ـــه  قفق ـــد ب مرن
ـــگ  ـــه فرهن ـــود ک ـــده ب ـــبب ش ـــتانبول، س اس
مرنـــد زودتـــر از دیگـــر شـــهرهای ایـــران از 
ـــان  ـــی روز جه ـــاط جمع ـــایل ارتب ـــا و وس هنره
ـــم   ـــیقی و ترن ـــر و موس ـــه و تئات ـــد روزنام همانن

ـــود. ـــر ش ـــیقی متأث ـــای عاش ه
ــان وی  ــه  بـ ــار باغچـ ــته جبـ ــق نوشـ طبـ
ــر« را در  ــنامه »ِخرِخـ ــال 1۲98 نمایشـ درسـ
ـــل  ـــال قب ـــی 100 س ـــرده یعن ـــرا ک ـــد اج مرن
ـــد  ـــی مرن ـــر از آن، افکارعموم ـــل ت ـــی قب و حت
ـــی و  ـــات فن ـــر و امکان ـــرش تئات ـــی پذی آمادگ
هنرپیشـــگی بـــرای تئاتـــر را داشـــته اســـت.

در قـــرن حاضـــر نـــام کارگـــردان بـــزرگ  
ـــد  ـــه مرن ـــده از خط ـــران برآم ـــر ای ـــینما تئات س
ــتاره  ــون سـ ــی همچـ ــد صباحـ ــی صمـ یعنـ
ـــن  ـــران  زمی ـــر ای ـــات هن ـــانی در صفح درخش
ــوازد، طبـــق عکـــس  ــا را مـــی  نـ چشـــم  هـ
ـــر  ـــل، تئات ـــال قب ـــود در 60-70 س ـــای موج ه
خیابانـــی در اغلـــب مراســـم دولتـــی و ملـــی 
ــوان  ــاید بتـ ــده و شـ ــی شـ ــرا مـ ــد اجـ مرنـ
ـــن  ـــد، اولی ـــی مرن ـــر خیابان ـــرای تئات ـــت اج گف

در کشـــور باشـــد.
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ــول در  ــرمربی لیورپـ ــوپ، سـ ــن کلـ یورگـ
ـــل دارد  ـــد تمای ـــو می گوی ـــا فورفورت ـــو ب گفتگ
بعـــد از خداحافظـــی بـــا لیورپـــول، اســـتیون 
جـــرارد بـــه جـــای او ســـکان هدایـــت ایـــن 

تیـــم را بـــه عهـــده بگیـــرد.
بـــه گـــزارش »ورزش ســـه«، یورگـــن 
ـــول  ـــق لیورپ ـــی و موف ـــرمربی آلمان ـــوپ، س کل
می گویـــد مایـــل اســـت وقتـــی در نهایـــت از 

لیورپـــول جـــدا می شـــود اســـتیون جـــرارد 
کاپیتـــان ســـابق و اســـطوره ایـــن تیـــم بـــه 
ــایدی ها  ــت مرسی سـ ــکان هدایـ ــای او سـ جـ
را بـــه دســـت بگیـــرد. کلـــوپ می گویـــد 
ـــرارد  ـــر ج ـــه بهت ـــر چ ـــدن ه ـــاده ش ـــرای آم ب
کـــه در حـــال حاضـــر ســـرمربی تیـــم 
اســـکاتلندی رنجـــرز اســـت، هـــر کمکـــی از 
ـــد داد. ـــام خواه ـــد انج ـــاخته باش ـــتش س دس

قـــرارداد فعلـــی کلـــوپ بـــا لیورپـــول تـــا 
ـــی  ـــرا صحبتهای ـــت دارد. اخی ـــال ۲0۲۲ مهل س
بـــه تمدیـــد  دربـــاره تمایـــل لیورپـــول 
قـــراردادش بـــا کلـــوپ مطـــرح شـــده بـــود 
ـــرات  ـــه مذاک ـــی از ورود ب ـــرمربی آلمان ـــی س ول
ـــرده  ـــودداری ک ـــورد خ ـــن م ـــگاه در ای ـــا باش ب
و گفتـــه بـــود ترجیـــح می دهـــد تمرکـــز 
ـــال  ـــان ح ـــر زم ـــل ب ـــورت کام ـــه ص ـــود را ب خ
و کســـب موفقیـــت بـــرای تیمـــش معطـــوف 

کنـــد.
کلـــوپ حـــاال در مصاحبـــه بـــا فورفورتـــو 
می گویـــد زمانـــی کـــه لیورپـــول را یـــا بـــه 
میـــل خـــود یـــا بـــه ناچـــار تـــرک می کنـــد 
ــه  ــم را بـ ــت تیـ ــکان هدایـ ــل دارد سـ تمایـ

دســـت اســـتیون جـــرارد اســـطوره قرمزهـــا 
بســـپارد.

کلـــوپ در ایـــن بـــاره گفـــت:« کنـــی 
ـــر دو از روز اول  ـــرارد ه ـــتیو ج ـــش و اس داگلی
حمایـــت مـــن را داشـــته اند. اگـــر لیورپـــول 
مـــن را همیـــن فـــردا اخـــراج کنـــد ممکـــن 
ــرای  ــان بـ ــه اول شـ ــش گزینـ ــت داگلیـ اسـ
جانشـــینی مـــن باشـــد ولـــی بـــه احتمـــال 
ـــی  ـــکو فراخوان ـــرارد را از گالس ـــا ج ـــاد آنه زی
او  بـــه  را  ســـرمربی گری  و  می کننـــد 

می دهنـــد«.
ــت:«  ــه گفـ ــول در ادامـ ــرمربی لیورپـ سـ
ــی  ــه کسـ ــه چـ ــید کـ ــن بپرسـ ــر از مـ اگـ
بایـــد بعـــد از مـــن ســـرمربی لیورپـــول 
ـــن  ـــت. م ـــرارد اس ـــتیون ج ـــم اس ـــود جواب ش
هـــر جـــا بتوانـــم بـــه او کمـــک می کنـــم. 
ــما را  ــغل شـ ــد و شـ ــی می آیـ ــی کسـ وقتـ
می گیـــرد موضـــوع ایـــن نیســـت کـــه 
کـــه  بوده انـــد  بـــدی  آدمهـــای  آنهـــا 
شـــغل شـــما را گرفته انـــد، واقعیـــت ایـــن 
ـــوب  ـــی خ ـــدازه کاف ـــه ان ـــما ب ـــه ش ـــت ک اس

یـــد«. نبوده ا

 کلوپ جانشین خود را اعالم کرد:

 استیون جرارد

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان 
می گویــد: بــرای شناســایی مســببان حادثــه 
ســقوط پســر بچــه ســنگنورد، شــکایتی 
مطــرح کرده ایــم و مراجــع قضایــی در حــال 

پیگیــری موضــوع هســتند.
بــه گــزارش ایســنا، روز جمعــه مســابقات 
ســنگنوردی در ورزشــگاه فوالدشــهر برگــزار 
ــک  ــابقات ی ــن مس ــان ای ــه در جری ــد ک ش
ــی در حیــن مســابقه  پســر 8 ســاله اصفهان
ــک  ــود تش ــل نب ــه دلی ــرد و ب ــقوط ک س
کافــی، صدمــه جــدی دیــد. نــام ایــن پســر 
ســنگنورد »آرمــان غیاثــی« اســت کــه 

ــا اســت. ــون در کم اکن
ســلطان حســینی، مدیــرکل ورزش و 
ــات  ــاره جزئی ــان درب ــتان اصفه ــان اس جوان
ایــن حادثــه بــه ایســنا گفــت: اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان و خانــواده ایــن 
کرده انــد  مطــرح  را  شــکایت هایی  پســر 
ــاق  ــن اتف ــر ای ــا مقص ــتیم ت ــر هس و پیگی
مشــخص شــود و بــه مجــازات برســد. تیــم 

حقوقــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و 
ــتند. ــر هس ــودک پیگی ــواده ک خان

وی ادامــه داد: نمی دانــم چــه کســی 
ــر  ــن نف ــال دارد چندی ــت، احتم ــر اس مقص
ــببان  ــی مس ــع قضای ــند. مراج ــر باش مقص

ایــن اتفــاق را شناســایی می کننــد.
ــده  ــنیده ش ــه ش ــه اینک ــش ب او در واکن
افــرادی در  رابطــه بــا ایــن قضیــه بازداشــت 
شــدند، گفــت: ایــن موضــوع را نــه رد 

ــدارم. ــی ن ــد، اطالع ــه تایی ــم و ن می کن
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در 
پاســخ بــه این ســوال کــه آخرین وضعیــت کودک 
ــان کــرد: وضعیــت کــودک را  ــه اســت؟ بی چگون
بایــد از پزشــک معالــج بپرســید امــا بــا توجــه بــه 
ــه  ــی ک ــام داده و داروهای ــه انج ــی ک جراحی های

ــوز بی هــوش اســت. ــرده هن ــت ک دریاف
ــی  ــت خصوص ــورد وضعی ــینی در م حس
یــا دولتــی بــودن ســالن محــل حادثــه بیــان 
کــرد: ایــن ســالن در مالکیــت یــک باشــگاه 

خصوصــی اســت.

 معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای 
وزارت ورزش و جوانــان بــا رد انتشــار اخبــاری 
مبنــی بــر کناره گیــری از ایــن ســمت، گفــت: 
اســتعفاء نــداده ام و بــا قــدرت بــه کار در ایــن 

می دهــم. ادامــه  وزارتخانــه 
بـه گـزارش ایرنـا، دیـروز سـه شـنبه در رسـانه ها 
اعالم شـد که داورزنی از پسـت خود در وزارت ورزش 
و جوانان اسـتعفاء داده اسـت که پایگاه خبری رسمی 

وزارت ورزش ایـن خبـر را تکذیـب کرد.
در ادامــه »محمدرضــا داورزنــی« در گفــت و 
ــه منتشــر کــرده اســت،  ــن وزارتخان ــه ای ــی ک گوی
ــر حفــظ آرامــش و پرهیــز از حواشــی  ــا تاکیــد ب ب
ــن  ــه کار خــود در ای ــدرت ب ــا ق اعــالم کــرد کــه ب

ــد داد. ــه خواه ــت ادام معاون
وی گفــت: حفــظ آرامــش و ثبــات در ورزش 
ــال  ــی آن را دنب ــد همگ ــه بای ــت ک ــی اس موضوع
ــرای رشــته های  ــن اصــل را ب ــم. در تالشــیم ای کنی

ــم. ــا کنی ــز مهی ورزشــی نی
معــاون وزیــر در بخــش دیگــری از ســخنانش در 
خصــوص شــایعه اســتعفایش گفــت: ایــن موضــوع 
ــرای پســت ریاســت  ــا ب ــام نامزده ــت ن ــان ثب از زم
فدراســیون والیبــال مطــرح شــد؛ زیــرا مــا بــا تاکیــد 

ــون وارد عرصــه شــدیم. ــت قان ــر رعای ب
ــی  ــه معن ــن ب ــام م ــه داد: ثبت ن ــی ادام  داورزن
ــا  ــی صالحیت ه ــس از ارزیاب ــت و پ ــتعفایم نیس اس
و حضــور اینجانــب در انتخابــات و برگــزاری مجمــع 
ــر در  ــاون وزی ــوان مع ــه عن ــود ب ــی ش ــخص م مش
ــیون  ــا در فدراس ــم ی ــه کن ــام وظیف ــه انج وزارتخان

ــه کار شــوم. مشــغول ب
ــر ورزش  ــی وزی ــعه ورزش قهرمان ــاون توس مع
انتخابــات  در  چنانچــه  داد:  ادامــه  جوانــان  و 
فدراســیون بتوانــم موفــق شــوم در ایــن صــورت ۲ 
شــغله خواهــم شــد کــه مطابــق قانــون در وزارت 
ــق  ــگاه مطاب ــم. آن ــه کن ــام وظیف ــم انج نمی توان
ــوص  ــن خص ــان در ای ــر ورزش وجوان ــون وزی قان

ــت. ــد گرف ــم خواه تصمی
وی بـا مهـم خوانـدن شـرایط فعلـی ورزش بـرای 
آماده سـازی تیم هـا بـرای کسـب سـهمیه المپیـک 
۲0۲0  هماهنگـی و همـکاری  کمیتـه ملـی المپیک  
و وزارت ورزش وجوانـان را در سـطحی بسـیار خـوب 
توصیـف کـرد و افـزود: براسـاس مصوبـات در پـی آن 
هسـتیم که در آستانه  المپیک بهترین شرایط را برای 
تیم هـای ملـی که  توانسـته اند کسـب سـهمیه کنند، 
فراهـم کرده و امکانـات الزم را برای آن تدارک ببینیم.

هنوز مقصر سقوط سنگنورد
 8 ساله مشخص نیست!

داورزنی: 

همچنان معاون وزارت ورزش هستم

روانشناسی

راز چپ دست ها در چیست؟  
ـــناختی  ـــاب ش ـــوم اعص ـــکی و عل ـــدگاه پزش ـــه از دی ـــت ک ـــی اس ـــودن موهبت ـــت ب ـــپ دس چ
ـــم  ـــی مشـــکالتی را ه ـــای علم ـــه ه ـــه نظری ـــراه دارد، گرچ ـــراي شـــخص بهم ـــددی ب ـــد متع فوای

ـــتند. ـــور هس ـــا متص ـــت ه ـــپ دس ـــراي چ ب
ـــود  ـــت موج ـــپ دس ـــخاص چ ـــوص اش ـــی در خص ـــکی مختلف ـــی و پزش ـــای علم ـــدگاه ه دی
ـــش و  ـــان در ک ـــم چن ـــر ه ـــی دیگ ـــیده و بعض ـــات رس ـــه اثب ـــا ب ـــی از آن ه ـــه بعض ـــت ک اس
ـــش  ـــی بی ـــی، توانای ـــوش ریاض ـــط ه ـــودن متوس ـــاال ب ـــد؛ ب ـــرار دارن ـــی ق ـــات علم ـــوس تحقیق ق
تـــر در حـــل مســـئله و خالقیـــت، مســـتعد بـــودن بـــه ابتـــال بـــه بعضـــی بیماریهـــا ماننـــد 
ـــه  ـــی از جمل ـــات منف ـــرل خشـــم و احساس ـــر در کنت ـــش ت ـــدرت بی اوتیســـم و اســـکیزوفرنی و ق

ـــت. ـــوارد هس ـــن م ای
  

ویژگی های اشخاص چپ دست
رهبـــري - ســـرعت تفکـــر - عـــدم وابســـته گي و افزایـــش اســـتقالل - انعطـــاف پذیـــر - 

ـــازگاری ـــش س ـــاذکاوت - افزای ب
ــای  ــت هـ ــت دارای قابلیـ ــات و سیاسـ ــر، ورزش، ریاضیـ ــت در هنـ ــپ دسـ ــخاص چـ اشـ

باالتـــری هســـتند.
ـــان در  ـــه کارشناس ـــه گفت ـــه ب ـــت ک ـــرد اس ـــه ف ـــت منحصرب ـــی خصوصی ـــتی نوع ـــپ دس چ

ـــد. ـــش دارن ـــی نق ـــی فراوان ـــر ژنتیک ـــی و غی ـــایل ژنتیک ـــروز آن مس ب
ـــش متوجـــه شـــدند اشـــخاص چـــپ دســـت  ـــای خوی ـــه ه ـــن مطالع ـــازه تری کارشناســـان در ت
ـــای  ـــارت ه ـــت و مه ـــادر دارای قابلی ـــم م ـــرد در رح ـــه ف ـــی منحصـــر ب ـــد ژن های ـــت تولی ـــه عل ب

ـــا هســـتند. ـــه راســـت دســـت ه ـــری نســـبت ب ـــی بهت کالم
ـــر  ـــتی اث ـــپ دس ـــاد چ ـــه در ایج ـــد ک ـــوده ان ـــف نم ـــی کش ـــه ژنتیک ـــار ناحی ـــان چه کارشناس
ـــادر  ـــم م ـــز در رح ـــعه مغ ـــی در توس ـــل توجه ـــش قاب ـــی نق ـــق ژنتیک ـــن مناط ـــت؛ ای ـــذار اس گ
دارنـــد و بـــه گفتـــه دانشـــمندان ایـــن یکـــی از دالیلـــی اســـت کـــه باعـــث میشـــود چـــپ 

ـــند. ـــته باش ـــردی داش ـــه ف ـــی منحصرب ـــای زبان ـــارت ه ـــا مه ـــت ه دس
ـــخاص  ـــی اش ـــتی در بعض ـــپ دس ـــل چ ـــق عل ـــور دقی ـــد بط ـــته ان ـــوز نتوانس ـــگران هن پژوهش
ـــاد  ـــانها در ایج ـــوم انس ـــد ژن ـــان می دهن ـــد نش ـــای جدی ـــه ه ـــی مطالع ـــد، ول ـــایی کنن را شناس

ـــت. ـــذار اس ـــر گ ـــی اث ـــن توانای ای
ـــد  ـــان باش ـــدن انس ـــلولی ب ـــت س ـــاوت در داربس ـــی تف ـــت نوع ـــه عل ـــد ب ـــتی میتوان ـــپ دس چ

ـــان را دارد. ـــدن انس ـــای ب ـــلول ه ـــنگینی در س ـــن س ـــش تری ـــلولی بی ـــت س ـــن داربس و ای
ـــد  ـــن تولی ـــاوت و همچنی ـــه ای متف ـــه گون ـــز ب ـــد مغ ـــر رش ـــر اث ـــد ب ـــتی میتوان ـــپ دس چ

ـــد. ـــان باش ـــدن انس ـــای ب ـــول ه میکروتوب
ــی  ــای کالمـ ــارت هـ ــر از مهـ ــتفاده بهتـ ــت اسـ ــت قابلیـ ــه علـ ــا بـ چـــپ دســـت هـ
خویـــش ســـخنران هایـــی منحصربـــه فـــرد هســـتند هـــر چنـــد کـــه ایـــن توانایـــی در 

همـــه آن هـــا وجـــود نـــدارد، ولـــی بیـــن تعـــداد زیـــادي از آن هـــا رایـــج اســـت.
ـــن  ـــت، ای ـــپ دس ـــخاص چ ـــاال در اش ـــی ب ـــای کالم ـــارت ه ـــردن مه ـــب ک ـــود کس ـــا وج ب
ـــی،  ـــای عصب ـــکل ه ـــار مش ـــا دچ ـــت ه ـــت دس ـــبت راس ـــه نس ـــری ب ـــد باالت ـــا درص ـــخاص ب اش
ـــت  ـــپ دس ـــد چ ـــان میده ـــا نش ـــار ه ـــوند؛ ام ـــی ش ـــکیزوفرنی م ـــرا اس ـــي زی ـــالالت ذهن اخت
ـــه  ـــتی ب ـــپ دس ـــوند . چ ـــال میش ـــون مبت ـــه پارکینس ـــا ب ـــت ه ـــت دس ـــر از راس ـــم ت ـــا ک ه
ـــی  ـــور های ـــه در کش ـــن ک ـــا ای ـــت، کم ـــا نیس ـــور ه ـــج در کش ـــط رای ـــم الخ ـــوع رس ـــت ن عل
ـــت  ـــپ دس ـــمگیر چ ـــزان چش ـــود می ـــاز میش ـــپ آغ ـــه چ ـــت ب ـــمت راس ـــط از س ـــم الخ ـــه رس ک

ـــود دارد . وج
ـــورد  ـــژه ای م ـــای وی ـــت ه ـــا وقابلی ـــارت ه ـــتن مه ـــه کاربس ـــراي ب ـــز ب ـــره از مغ ـــر نیمک ه
ـــی  ـــاف عصب ـــی از الی ـــه ضخیم ـــا الی ـــز ب ـــره مغ ـــردو نیمک ـــی ه ـــرد، ول ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق اس
بـــه اســـم corpus callosum بـــه یکدیگـــر متصـــل هســـتند و جـــدا از فعالیـــت نمـــی 

ـــد. کنن
منبع: بیتوته

هیئــت کشــتی تبریــز از کشــتی گیرانــی کــه در مســابقات انتخابــی اســتان آذربایجــان شــرقی مقــام اول و دوم را کســب کــرده بودنــد 
بــا جوایــز نقــدی و غیــر نقــدی تقدیــر و قــدر دانــی کــرد.

ــود  ــراه ب ــز هم ــهر تبری ــان ش ــا و مربی ــتی، اولی ــوتان کش ــرم  پیشکس ــور گ ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ــا، در ای ــگار م ــزارش خبرن ــه گ  ب
رئیس هیئت کشتی کالن شهر تبریز از کشتی گیرانی که در این مسابقات توانسته بودند مدال کسب نمایند تقدیر و تشکر کرد.

ــی  ــابقات آت ــرای مس ــت ب ــد داش ــش خواه ــی را در پی ــیار خوب ــای بس ــز روز ه ــتی تبری ــه کش ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــف خداکرم یوس
ــرد. ــت ک ــزی آرزوی موفقی ــران تبری ــتی گی ــرای کش ــب ب ــم قل ــور از صمی ــی کش قهرمان

در پایان مراســم جوایزی که به همت هیئت کشــتی تبریز و صنایع آلومینیم حکمتی تهیه شده بوده به نفرات برتر اهدا گردید.

اسامی کشتی گیران مدال آور:
نقی رضوان : قهرمان وزن ۵۷ کیلوگرم                    حسین مصطفوی : قهرمان وزن ۷۰ کیلوگرم
محسن مصطفوی : قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم            علیرضا پور اسد : قهرمان وزن 9۷ کیلوگرم

حامدمنافیان : نائب قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم
الزم به ذکر اســت از امیرحســین شغلی نیز که در مسابقات نونهاالن کشوری مقام ســوم را کسب کرده بود تجلیل به عمل آمد.

ــز  ــی تبریـ ــریع قهرمانـ ــد سـ ــطرنج ریتـ ــابقه شـ 1- مسـ
بمناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه تربیـــت بدنـــی روز جمعـــه 

مورخـــه 98/7/26
2- برگـــزاری لیـــگ شـــطرنج باشـــگاه هـــای آذربایجـــان 

شـــرقی بـــا نـــام جـــام والیـــت جمعـــه مورخـــه 98/8/3
3- برگـــزاری دومیـــن دوره مســـابقه شـــطرنج ریتـــد 
ــز  ــر 2000 تبریـ ــم  زیـ ــر اعظـ ــاد پیامبـ ــت میـ گرامیداشـ

ــدت 4 روز ــاه 98 بمـ ــان مـ ــر آبـ اواخـ
ـــد  ـــان خواه ـــا اع ـــن مســـابقات متعاقب ـــای ای ـــه ه ـــن نام آئی

ـــد. ش
مسئول کمیته مسابقات شطرنج استان: احمد کاری

ــن ســود شــطرنج دور هــم جمــع کــردن  اولیــن و مهــم تری
ــی در  ــی باشــید ول ــردم اســت! شــاید شــما فوتبالیســت خوب م
ــه احتمــال زیــاد قــادر  یــک کشــور خارجــی ایــن هنــر شــما ب
نیســت بــرای شــما دوســت و آشــنا دســت و پــا کنــد ولــی اگــر 
شــطرنج بــاز باشــید و وارد کشــوری دیگــر شــده باشــید و البتــه 
هیــچ آشــنایی هــم آن جــا نداشــته باشــید، کافیســت صفحــه و 
ــارک جلــوی خــود بچینیــد،  مهــره شــطرنج خــود را در یــک پ
حتمــا یــک نفــر پیــدا مــی شــود و بــا شــما بــازی مــی کنــد و 
افــراد دیگــری از ســطوح ســنی دیگــر، جنســیت هــای مختلــف، 
فرهنــگ هــای مختلــف، زبــان هــای مختلــف و... اطــراف شــما 
ــت  ــد دس ــا چن ــود ب ــد ب ــادر خواهی ــد و ق ــد ش ــع خواهن جم
ــی در آن شــهر و کشــور  ــازی کــردن، دوســتان خوب شــطرنج ب
ــه ای داشــته  پیــدا کنیــد. نویســنده ایــن متــن چنیــن تجرب

اســت چــون شــطرنج یــک زبــان بیــن المللــی اســت.
هفتــه بعــد ســراغ دومیــن فایــده شــطرنج خواهیــم 

رفــت.
ادامه دارد...

برنامه مسابقات هیئت شطرنج استان 
در پاییز 98

فوائد شطرنج

حضور نماینده شطرنج استان آذربایجان شرقی 
در مسابقات جهانی

برگزاری مسابقات شطرنج گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس تبریز

بــه گــزارش خبــر نــگار مــا، تیــم کشــورمان در مســابقات شــطرنج 
ــب  ــا ترکی ــان ب ــال جه ــر 17 س ــی زی ــای تیم ــرق آس ــریع و ب س
ــا  ــدی و آناهیت ــره اس ــی، مطه ــان رمضان ــاال، ماه ــا پورآقاب امیررض
زاهــدی فــر تــا پایــان دور پنجــم پــس از بــاروس بــا 4 پیــروزی و 1 

ــرار دارد. ــت در رده دوم ق شکس
ــن  ــورمان در ای ــزی کش ــاز تبری ــطرنج ب ــاال ش ــا پورآقاب ــر رض امی
ــران در دور  ــده ای ــام ش ــه اع ــق برنام ــور دارد و طب ــابقات حض مس
ششــم تــا نهــم بــه ترتیــب برابــر کانــادا، هنــد، چیــن و روســیه قــرار 

مــی گیــرد.
الزم بــه یــادآوری اســت مســابقات شــطرنج ســریع و بــرق آســای 
ــچ  ــر دواکووی ــام والدیمی ــه ج ــه ب ــان ک ــال جه ــر 17 س ــی زی تیم
ــد،  ــتان، هن ــران، قزاقس ــای ای ــم ه ــور تی ــا حض ــت ب ــروف اس مع
ــر، چیــن و روســیه  ــاروس، الجزای ــادا، ب آذربایجــان، ارمنســتان، کان

ــود. ــی ش ــزار م در 9 دور برگ

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، ایــن مســابقات روز دوشــنبه اول مهــر 
مــاه نــود و هشــت در 9 دور بــه روش سوئیســی بــه ســرداوری آقــای 
شــهرکی نــژاد و همــکاری خانــم نســیم عباســی بــه روال هفتــه هــای 

گذشــته برگــزار گردیــد.  
نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
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اوقات شرعی شهر تبریز

مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، 
ــه را  ــن منطق ــدوده ای ــش مح ــب افزای تصوی
تکمیــل کننــده اقدامــات ســازمان منطقــه آزاد 
ــای  ــور در عرصه ه ــعه و حض ــرای توس ارس ب

ــرد. ــوان ک ــی عن جهان
ــا  ــان ب ــن نریم ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
ــدوده  ــش مح ــب افزای ــالغ تصوی ــه اب ــاره ب اش
ــس  ــاون اول رئی ــط مع ــه آزاد ارس توس منطق
جمهــور، گفــت: مجموعــه اقدامــات در ســازمان 
ــرای توســعه و حضــور هــر  منطقــه آزاد ارس ب
چــه بیشــتر در عرصه هــای جهانــی بــا توســعه 

ــود. ــل می ش ــدوده ارس تکمی مح
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات افزایــش محدوده 
بیــان کــرد: بــر اســاس تصویــب هیــات دولــت، 
مســاحت  بــه  ارس  آزاد  منطقــه  محــدوده 
ایــن  افزایــش یافــت کــه  71848 هکتــار 
ــهر-  ــا- هادیش ــدوده »جلف ــامل مح ــدار ش مق
مرنــد« بــه مســاحت 40194 هکتــار، محــدوده 
»ســیه رود - ایــری« بــه مســاحت ۳۳۲ هکتــار، 
ــار،  ــاحت 567 هکت ــه مس ــوردوز ب ــدوده ن مح
 5680 مســاحت  بــه  خداآفریــن  محــدوده 
هکتــار و محــدوده قلی بگلــو بــه مســاحت 

ــت. ــار اس ۲5075 هکت
نریمــان خاطرنشــان کــرد: هیــات وزیــران در 
جلســه ای بــه پیشــنهاد دبیرخانــه شــورای عالــی 
مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی و ویــژه اقتصادی 
و بــه اســتناد مــاده واحــده قانــون ایجــاد مناطــق 
آزاد تجــاری - صنعتــی آبــادان و خرمشــهر، جلفا 
ــعه  ــون توس ــده قان ــاده واح ــی و م ــدر انزل و بن
ــن  ــه ای ــم ب ــه آزاد ارس، تصمی ــدوده منطق مح

افــزاش محــدوده گرفتــه اســت.
وی ضمــن تقدیــر از عوامــل دخیــل در ایــن 
ــی  ــرای عملیات ــات الزم ب ــت: اقدام ــدام گف اق
شــدن ایــن مصوبه بــه زودی از ســوی ســازمان 

ــود. ــاز می ش ــه آزاد ارس، آغ منطق
نریمــان خاطرنشــان کــرد: بــا عملیاتــی 
ــه  ــد منطق ــای جدی ــش محدوده ه ــدن افزای ش
آزاد ارس، شــاهد افزایــش و تنــوع ســرمایه 
ــه آزاد  گــذاری در تمامــی محدوده هــای منطق

ــود. ــم ب ارس خواهی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

افزایش محدوده منطقه آزاد ارس، 
بـا وجـود تکمیل کننده اقدامات توسعه ای است نفـت  بـازار  اختـالالت عرضـه در 

ایـن کـه قیمت هـا در روزهـای پـس از حمله به 
تاسیسـات نفتی عربستان سـعودی نوسانی بوده 
و کاهـش پیـدا کردند، ممکن اسـت هنـوز تمام 

باشد. نشـده 
بـه گـزارش ایسـنا، تعمیـرات در تاسیسـات 
پاالیـش نفت ابقیق زمـان فوق العاده فشـرده ای 
دارد. طبـق گـزارش بلومبرگ، شـرکت آرامکوی 
سـعودی پیـش از حمـالت حـدود 50 میلیـون 
بشـکه نفـت در مخـازن داخلـی کشـور و حدود 
80 میلیـون بشـکه دیگـر در مخـازن واقـع در 

بنـادر سراسـر جهان داشـت.
آرامکو مصمم اسـت سـطح صادرات نفت خود 
را بـا برداشـت از ذخایـر، حفـظ کنـد. همچنیـن 
تصمیـم گرفتـه اسـت تولید محصوالت پاالیشـی 
را حـدود یک میلیـون بشـکه در روز کاهش دهد 
کاهـش  را  پاالیشـی  محصـوالت  صـادرات  کـه 
خواهـد داد اما نفت خام بیشـتری بـرای صادرات 
وجـود خواهـد داشـت. یک اسـتراتژی دیگـر آغاز 

تولیـد در برخـی از میادین فراسـاحلی اسـت.
امـا آرامکو وعده داده اسـت تعمیـرات را انجام 
پایـان  تـا  را  ابقیـق  تاسیسـات  فعالیـت  و  داده 
سـپتامبر بـه سـطح پیـش از حمـالت بازگرداند 
کـه بـه معنـی فرصـت کمتـر از دو هفته اسـت. 
اگـر تعمیـرات طوالنی تـر شـود، سـرمایه گذاران 
سـعودی ذخایـر نفـت عربسـتان سـعودی را زیر 
ذره بیـن قـرار می دهنـد و هـر گونـه اختـالل 
عرضـه بـه خریـداران، پیامدهای جهانـی خواهد 
داشـت. بـه گفته آمریتا سـان از شـرکت »انرژی 
اسـپکتس«، سـعودی ها تنهـا بـه انـدازه حـدود 

یـک مـاه ذخایـر نفـت دارند.
ممکـن اسـت چنـد هفته زمـان الزم باشـد تا 
همـه چیز معلوم شـود. با توجه بـه محموله های 
نفتـی فـراوان اکتبـر کـه در مسـیر تحویـل بـه 
در  موجـود  کمبودهـای  هسـتند،  مشـتریان 
اواخـر اکتبـر معلوم خواهد شـد. در حـال حاضر 
دیـده  کاغـذی  معامـالت  بـازار  در  مشـکالتی 
می شـود در حالـی کـه مشـکالت بـازار فیزیکی 

بعـدا معلـوم خواهد شـد.
بـه  نسـبت  فزاینـده ای  بدبینـی  همچنیـن 
توانایـی  و  وارده  خسـارات  واقعـی  گسـتردگی 
عربسـتان سـعودی بـرای بهبـود هر چه سـریع تر 

وضعیـت وجـود دارد. تحلیلگـران کومـرس بانک 
تاثیـر طوالنـی  ارزیابـی  نوشـتند  یادداشـتی  در 
مـدت این حمالت بر زیرسـاخت نفتی عربسـتان 
سـعودی دشـوار اسـت زیـرا ایـن کشـور احتماال 
مشـکالت موجـود را بـه دلیـل اهمیـت روابـط 
مشـتریانش و برنامـه عرضـه اولیه عمومی سـهام 
آرامکـو، کوچک تـر از حـد واقعی شـمرده اسـت.

اگـر آرامکـو جایگاه خـود به عنـوان یک تامین 
پیامدهـای  دهـد،  از دسـت  را  کننـده مطمئـن 
شـدیدی بـرای ارزش گـذاری این شـرکت در زمان 
عرضـه اولیـه عمومی سـهام آن خواهد داشـت. در 
این بیـن، روزنامه فایننشـیال تایمز گـزارش کرده 
که دولت عربسـتان سـعودی شـهروندان ثروتمند 
این کشـور را برای حضور در خرید سـهام آرامکو و 
تضمین موفقیـت برگزاری این رویداد تحت فشـار 
قـرار داده اسـت. ریاض نسـبت به موقعیـت آرامکو 
پـس از حمـالت بـه ابقیق به شـدت نگران اسـت.

مبنـی  شـده  منتشـر  خبرهایـی  همچنیـن 
بـر ایـن کـه عربسـتان سـعودی بـرای عمـل به 
تعهداتـش به مشـتریان ممکن اسـت الزم باشـد 
نفـت خـام وارد کنـد کـه پرسشـهایی را دربـاره 
بـرای حفـظ سـطح صـادرات  آرامکـو  توانایـی 
برانگیختـه اسـت. البته در خصـوص نفتی که در 
مخـازن بـوده، احتماال مشـکالت کیفیـت وجود 
خواهـد داشـت امـا اگـر عربسـتان سـعودی که 
بزرگتریـن تولیدکننـده و صادرکننده نفت جهان 
اسـت، به یـک بـاره بـه واردات نفت اقـدام کند، 

زنـگ خطـر بـه صـدا درخواهـد آمد.

بـه گفتـه تحلیلگـران کومـرس بانـک، اگـر 
سـعودی ها واقعـا از عـراق نفت درخواسـت کرده 
باشـند، نشـان می دهد که آسـیب به زیرسـاخت 
عربسـتان سـعودی در حقیقـت گسـترده تر بوده 
و مـدت طوالنی تـری از آنچه مقامات این کشـور 
ادعـا کرده انـد ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. آرامکـو 
گزارش هـا مبنـی بـر درخواسـت خریـد نفـت از 

عـراق را تکذیـب کرده اسـت.
در ایـن بیـن اختـالالت عرضـه دیگـری کـه 
پیش آمده اسـت ممکن اسـت بازار نفت را دچار 
بحـران کنـد. بیش از یک هفته پیـش، نفت بانی 
الیـت نیجریـه پـس از مختل شـدن فعالیت یک 
خـط لولـه، با وضعیـت اضطراری روبرو شـد. این 
خـط لولـه در چنـد سـال گذشـته مکـررا هدف 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  مسـلح  گروههـای  حملـه 
همچنیـن ونزوئـال بـه دلیـل تشـدید تحریمهای 
آمریـکا و نگرانی خریداران از مجازات واشـنگتن، 
ممکـن اسـت بـا کاهـش بیشـتر صـادرات نفت 
خود روبرو شـود. اکنون که سیسـتمهای مخازن 
ایـن کشـور پر شـده اسـت، ممکن اسـت ونزوئال 

ناچـار شـود تولید باالدسـتی را محـدود کند.
بـر اسـاس گزارش اویـل پرایـس، در لیبی نیز 
جنـگ بر سـر کنترل شـرکت ملی نفت تشـدید 
شـده اسـت. یـک زیرمجموعـه ایـن شـرکت در 
بخـش شـرقی لیبـی در تـالش اسـت تـا کنترل 
صـادرات نفـت را بـه دسـت بگیـرد. در گذشـته 
جنـگ بـر سـر حـق قانونـی صـادرات نفـت بـه 
اختـالل عرضـه از سـوی لیبـی منجر شـده بود.

بازار نفت در چند قدمی بحران کمبود عرضه

ــز  ــت: آنالی ــادی گف ــناس اقتص ــک کارش ی
و ســنجیدن اطالعــات بانک هــا بــه دلیــل 
ــاالی  ــداد ب ــور و تع ــطح کش ــی در س پراکندگ
شــعب زمــان زیــادی نیــاز دارد و 6 مــاه زمــان 
ــت.  ــی نیس ــا کاف ــدی بانک ه ــه بن ــرای رتب ب
بــه گــزارش میــزان، رتبــه بنــدی بانک هــای 
کشــور در ســال های اخیــر چندیــن بــار از 
ــه  ــا ب ــا ت ــده، ام ــرح ش ــئوالن مط ــوی مس س
امــروز گــزارش رســمی از ســوی هیــچ نهــادی 

ــن خصــوص منتشــر نشــده اســت. در ای
بانک هــا  رتبه بنــدی  بیــن  ایــن  در   
می توانــد شــرایط بانک هــای مختلــف را از 
جهــات مختلــف بــرای مشــتریان بانکی تشــریح 
کنــد تــا آن هــا بــا خیــال راحــت بتواننــد بــرای 
ــود  ــای خ ــام کار ه ــا انج ــذاری و ی ــرمایه گ س

ــد. ــاب کنن ــب را انتخ ــک مناس بان
تکـرار  وجـود  بـا  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
موضـوع رنبه بندی بانک ها از سـوی مسـئوالن 
ایـن بـار موضـوع از سـوی وزیـر اقتصـاد مطرح 
شـد و فرهـاد دژپسـند زمـان اجرایـی شـدن 
طـرح را پایـان سـال جـاری اعـالم کرده اسـت.

ــئول  ــام مس ــن مق ــای ای ــاس گفته ه  براس
میــزان  اســاس  بــر  بانک هــا  رتبه بنــدی 

بانــک داری  و  شــرکتی  حاکمیــت  تحقــق 
دیجیتــال از ســوی معاونــت امــور بانکــی وزارت 
اقتصــاد انجــام می شــود و بــا تحقــق حاکمیــت 
ــل مشــخص می شــود،  ــه طــور کام شــرکتی ب
مشــکالت یــک بانــک، چقــدر متاثــر از عوامــل 
بــرون ســازمانی ماننــد حجــم بــاالی تســهیالت 
تکلیفــی و چــه مقــدار ناشــی از عوامــل درون 
ســازمانی مثــل پاییــن بــودن بهــره وری اســت.

همچنیــن دژپســند معتقــد اســت کــه نظــام 
بانکــی بــا بهبــود مدیریت و کاهــش هزینه هــا باید 
بــه ســمت کارا کــردن سیســتم خــود پیش بــرود.

ــینی  ــیدبهاءالدین حس ــتا س ــن راس در همی
هاشــمی، کارشــناس مســائل بانکــی در گفتگــو 
بــا خبرگــزاری میــزان اظهــار کــرد: رتبــه 
مختلــف  کشــور های  در  بانک هــا  بنــدی 
ــه دو صــورت داخلــی و بیــن المللــی  جهــان ب
انجــام می شــود، امــا در ایــران تابــه حــال اراده 
جــدی در خصــوص رتبــه بنــدی بانک هــا 

ــت.  ــته اس ــود نداش وج
ــتلزم  ــا مس ــدی بانک ه ــه بن ــزود: رتب وی اف
ــی  ــات واقع ــتخرج اطالع ــا و اس ــز بانک ه آنالی
بایــد از نظــر دارایی هــا،  بانک هــا اســت و 
بدهــی هــا، کیفیــت دارایــی هــا، ســود و زیــان، 

ســهم بــازار، نیــروی انســانی، شــهرت و عوامــل 
ــوند. ــر ســنجیده ش دیگ

در  اقتصــادی  مســائل  کارشــناس  ایــن 
بنــدی  رتبــه  شــدن  اجرایــی  خصــوص 
بانک هــا تــا پایــان ســال جــاری خاطــر نشــان 
ــات  ــنجیدن اطالع ــا و س ــز بانک ه ــرد: آنالی ک
پراکندگــی در ســطح  دلیــل  بــه  بانک هــا 
ــادی  ــان زی ــعب زم ــاالی ش ــداد ب ــور و تع کش
ــدی  ــه بن ــرای رتب ــان ب ــاه زم ــاز دارد و 6 م نی

بانک هــا کافــی نیســت. 
نبــود  بــه  ادامــه  در  هاشــمی  حســینی 
شــرکت های رتبــه بنــدی در کشــور اشــاره کــرد 
و گفــت: در حــال حاضــر هیــچ نمونــه شــرکتی 
کــه بتوانــد کار رتبــه بنــدی بانک هــا را در کشــور 
ــوع کار  ــن موض ــدارد و ای ــود ن ــد وج ــام ده انج

رتبــه بنــدی را ســخت تر می کنــد.
ــا  ــدی بانک ه ــه بن ــان اینکــه رتب ــا بی  وی ب
اقــدام مفیــدی برای کشــور محســوب می شــود 
ــن  ــای بســیار ای ــود مزای ــا وج ــرد: ب ــوان ک عن
طــرح، امــا بــه نظــر می رســد پروســه اجرایــی 
ــن  ــوی در ای ــود و اراده ق ــر ش ــان ب ــرح زم ط

ــود.  ــده نمی ش ــه دی زمین
ــه  ــرح رتب ــرای ط ــان اج ــیر زم ــن تفاس ــا ای ب
بنــدی بانک هــا از ســوی وزیــر اقتصــاد پایان ســال 
جــاری اعــالم شــده و بایــد ببینیــم ایــن طــرح تــا 
چــه حــد می توانــد اجرایــی شــود و آنالیــز بانک هــا 

ــان می رســد. ــه پای ــاه ب در مــدت 6 م

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
فهــم  رســانه ها  و  تریبون هــا  صاحبــان 
ــور  ــادی کش ــخت اقتص ــرایط س ــتی از ش درس
داشــته باشــند. لطمــه وارد نکــردن بــه وحــدت 

ــت. ــی اس ــی حداقل ــی توقع مل
بــه گــزارش ایســنا، علــی الریجانــی در 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه علن جلس
تبریــک آغــاز مــاه مهــر و هفتــه دفــاع مقــدس 
اظهــار کــرد: امیدواریــم رئیــس جدیــد آموزش 
ــس  ــاد از مجل ــرا رای اعتم ــه اخی ــرورش ک و پ
کســب کــرده اســت، گام هــای بلنــدی در 
پــرورش  و  آمــوزش  تحــول  تحقــق ســند 
زمان بنــدی  و  علمــی  روش  بــا  و  بردارنــد 
ــی  ــی عین ــات صورت ــن اقدام ــه ای ــب ب مناس
دهنــد. کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات از 
وزارت آمــوزش و پــرورش ایــن امــر را مطالبــه 
کنــد کــه هــم کیفیــت کار آمــوزش و پــرورش 
و هــم کرامــت معلمــان عزیــز ســامان دقیق تــر 

ــد. یاب
الریجانـــی ضمـــن تبریـــک هفتـــه دفـــاع 
مقـــدس بـــه رزمنـــدگان گفـــت: رزمنـــدگان 
ــرافرازانه  ــدت سـ ــه از مجاهـ ــی کـ ــا میراثـ بـ
ــا  ــم بـ ــروز هـ ــد امـ ــدس دارنـ ــاع مقـ از دفـ
ـــور  ـــی کش ـــت مل ـــع و امنی ـــوری از مناف سلحش
شـــورای  مجلـــس  می کننـــد.  پاســـداری 
اســـالمی از تدبیـــر دولـــت در برداشـــتن 
ــت  ــته ای حمایـ ــوع هسـ ــوم در موضـ گام سـ
دولت هـــا  از  برخـــی  گرچـــه  می کنـــد. 
ولـــی  زده انـــد  نســـنجیده ای  حرف هـــای 
منطـــق ایـــران در ایـــن امـــر روشـــن اســـت.

وی افــزود:  مــا در توافــق هســته ای تعهداتــی 
ــتیم.  ــل داش ــرف مقاب ــدات ط ــل تعه در مقاب
رئیــس جمهــور آمریــکا تعهــدات خــود را 
ــالش درســتی در  ــم ت ــران ه ــم زد. دیگ ــه ه ب
ــد.  ــورت ندادن ــدات ص ــدن تعه ــاد برگردان ایج
ــد در  ــزان تعه ــت می ــت رعای ــن سیاس بنابرای
مقابــل تعهــد طــرف مقابــل، سیاســت عاقالنــه 
و معقولــی اســت و هیــچ کــس درشــت گویــی 
نمی پذیــرد.  را  عادالنــه  ســخن  مقابــل  در 
ناپســندی در کار کســانی اســت کــه بــه جــای 
ــه  ــرش حــرف حــق و پیشــنهاد راه حــل ب پذی
ســوی فرافکنــی و غوغاســاالری در میــدان 
ــی  ــوای طوالن ــد و دع ــت می کن ــری حرک دیگ
ــن را  ــگ یم ــورد جن ــه در م ــدت در منطق م
بــه آوردگاه تبلیغاتــی علیــه ایــران تبدیــل 

می کننــد.
ــث و  ــتان را باع ــکا و عربس ــی آمری الریجان
بانــی جنگ هــای چنــد دهــه اخیــر خاورمیانــه 
دانســت و گفــت: رد پــای  آنهــا در اکثــر 
در  و  می شــود  دیــده  درگیــر  کشــورهای 
ــن  ــوم یم ــت مظل ــا مل ــه ب ــگ ناجوانمردان جن
ــد  ــا نمی توانن ــیده اند. آنه ــت رس ــن بس ــه ب ب
ــه صحنــه درگیــری  ســرریز ناتوانــی خــود را ب

هســته ای ایــران ســوق دهنــد. آنهــا اگــر تصــور 
می کننــد کــه بــا ازدیــاد نیــرو در خلیــج 
فــارس بــه بهانــه ی امنیــت می تواننــد بــر اراده 
ــد اشــتباه می کننــد  پایــدار ملــی تاثیــر بگذارن
ایــن نیروهــا خــود عامــل ناامنــی و اصطــکاک 

امنیتــی می شــوند.
ــد  ــالمی تاکی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــج  ــی خلی ــان امنیت ــوری پیم ــن تئ ــرد:  ای ک
ــه  ــی معامل ــرح قالب ــت ط ــه سرنوش ــارس ب ف
نیروهــای  می شــود.  دچــار  قــرن  کثیــف 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــور جمه ــلح سلحش مس
وظیفــه مهمــی بــه عهــده دارنــد کــه بــه موقــع 
از منافــع و امنیــت ملــی کشــور دفــاع خواهنــد 

ــرد. ک
ملــی  امنیــت  کمیســیون  از  الریجانــی 
مجلــس خواســت کــه اجــرای درســت گام 
ــق  ــی را از طری ــدات برجام ــش تعه ــوم کاه س

ــد. ــری کن ــی پیگی ــرژی اتم ــازمان ان س
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
فهــم  رســانه ها  و  تریبون هــا  صاحبــان 
ــور  ــادی کش ــخت اقتص ــرایط س ــتی از ش درس
داشــته باشــند. لطمــه وارد نکــردن بــه وحــدت 

ــت. ــی اس ــی حداقل ــی توقع مل
الریجانــی بــا انتقــاد از ســخنان اخیــر یکــی 
از وعــاظ افــزود: روشــن اســت کــه در شــرایط 
حســاس کــه ملــت ایــران بــا اســتقامت جلــوی 

ــار  ــت، انتظ ــتاده اس ــکا ایس ــی آمری زیاده خواه
داشــته باشــیم کــه صاحبــان تریبون هــا و 
رســانه ها فهــم درســتی از شــرایط ســخت 
ــه وارد  ــند. لطم ــته باش ــور داش ــادی کش اقتص
ــی  ــی حداقل ــی توقع ــدت مل ــه وح ــردن ب نک
اســت. آیــا فحــش و توهیــن بــه مجلــس 
ــاالری  ــردم س ــن م ــن رک ــوان مهم تری ــه عن ب
نظــام، جــز خواســته آمریــکا و اســرائیل اســت؟

ــزود:  ــالمی اف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
کســانی کــه ایــن روش را برگزیده انــد بــا 
ــا  ــم صریح ــری معظ ــام)ره( و رهب ــه ام نظری
ــس را در  ــا مجل ــرا آنه ــد زی ــت کرده ان مخالف
ــاد«  ــا »انتق ــد م ــته اند. نگویی ــور دانس راس ام
ــر  ــاب ام ــاد از ب ــما انتق ــارات ش ــم. عب کردی
ــود. فحــش و  ــر نب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــالب اســالمی  ــخ انق ــا در تاری ــود. آی ــن ب توهی
ــی از  ــن حرف های ــرای چنی ــابقه ای ب ــچ س هی

ــت؟ ــوده اس ــری ب ــام و رهب ــب ام جان
ــث  ــوای بح ــه محت ــه داد: ب ــی ادام الریجان
کاری نــدارم، بحــث حــاوی خلــط بحثــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــه وضع ــن چ ــت. ای ــن اس روش
ــی دروغ  ــده اتهامات ــد نماین ــا چن ــک ی ــه ی ب
را  آنهــا  خبــر  ســایت  چنــد  و  می زننــد 
ــه  ــود ک ــوم می ش ــد معل ــرده و بع ــر ک منتش
ــوده  اولیــن منتشــرکننده ســایت ضدانقــالب ب
ــات  ــد و در روای ــول نداری ــما قب ــا ش ــت. آی اس

ندیده ایــد کــه آبــروی مومــن حرمــت کعبــه را 
دارد؟ در پیشــگاه خــدا چــه می گوییــد؟

ــا بیــان  رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ب
اینکــه »اهمیــت فســاد سیاســی کمتــر از 
فســاد اقتصــادی نیســت« از ریاســت قــوه 
ــاد  ــوع فس ــن ن ــا ای ــه ب ــت ک ــه خواس قضائی

ــد. ــورد کن ــی برخ سیاس
ــا بیــان  رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ب
ایــن کــه »کســی بــا نقــد نظــر نماینــده 
مخالفــت نمی کنــد ولــی توهیــن و جعــل 
دروغ شــان متفاوتــی دارد« از کمیســیون اصــل 
ــیدگی  ــاله رس ــن مس ــه ای ــه ب ــت ک 90 خواس
کــرده و بــه مجلــس گــزارش دهــد و از طریــق 
ــه عمــل آورد. ــوه قضاییــه پیگیــری الزم را ب ق

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
ــی  ــه مل ــک وظیف ــن فســاد ی ــه ای رســیدگی ب
ــا  ــاف ب ــرایط مص ــه در ش ــت ک ــی اس و انقالب
ــد.  ــظ می کن ــی را حف ــدت داخل ــمنان وح دش
ــه در  ــی را ک ــت مل ــن خواس ــه ای ــانی ک کس
حرف هــای رهبــری تجلــی داشــته رعایــت 
ــی  ــدت مل ــل وح ــوان مخ ــه عن ــد ب نمی کنن
کشــور بایــد پاســخگوی اعمــال خــود باشــند.

الریجانــی در ادامــه ســخنرانی خــود در 
مــورد الیحــه ی تجــارت و منتقــدان آن گفــت: 
ــورد  ــی در م ــای ناصحیح ــفانه قضاوت ه متاس
ــب  ــت. عجی ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن الیح ای

ــون  ــک قان ــه ی ــس ب ــی مجل ــه وقت ــت ک اس
ــانه ها  ــدا در رس ــر و ص ــد س ــادر ورود می کن م
راه می افتــد کــه چنیــن و چنــان بــوده اســت. 
بــدون ایــن کــه ســوابق امــر را بداننــد. وقتــی 
راه  صــدا  و  ســر  نمی کنــد  ورود  مجلــس 
می اندازنــد کــه چــرا مجلــس بــه ایــن مســاله 
ورود نمی کنــد. چنــد بــار بایــد ایــن مســاله را 
گفــت کــه ایــن قانــون اوال بــه صــورت الیحــه 
در دولــت آقــای خاتمــی آورده شــد و در چنــد 
ــا  ــس روی آن کار شــده اســت. اتفاق دوره مجل
وقــت زیــادی روی ایــن الیحــه گذاشــته شــده 

اســت.
الریجانــی ایــن نقــد تصویــب ســریع الیحــه 
ــرد:  ــد ک ــت و تاکی ــت ندانس ــارت را درس تج
وقــت زیــادی روی ایــن الیحــه گذاشــته شــده 
ــود  ــه وج ــن الیح ــرادی روی ای ــر ای ــت. اگ اس
ــدر  ــرا اینق ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــته باش داش
ــت  ــه وق ــن الیح ــس روی ای ــی در مجل طوالن
ــال  ــه 16 س ــن الیح ــرا ای ــد  زی ــته ش گذاش
ــور  ــن تص ــود. ای ــده ب ــی ش ــس بررس در مجل
غلطــی اســت کــه پنداشــته اند همــه کار روی 
ــد در صحــن علنــی مجلــس انجــام  الیحــه بای
ــای  ــیون ه ــی در کمیس ــا کار اصل ــود. اتفاق ش
بــا کمــک مرکــز پژوهش هــا و  تخصصــی 
دولــت بایــد انجــام شــود. وقتــی طرحــی مــورد 
ــی  ــت دلیل ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی علم بررس
نــدارد کــه صحــن علنــی مجلــس معطــل 

ــد. بمان
وی ادامــه داد: اگــر بــه خاطــر داشــته 
باشــید آییــن نامــه قبلــی مجلــس ایــن گونــه 
ــواردی  ــا در م ــح صرف ــا و لوای ــه طرح ه ــود ک ب
ــد  کــه نماینــدگان نظرشــان را اعــالم می کردن
ــا در  ــد یکج ــده و بع ــی ش ــس بررس در مجل
ــد  ــری می ش ــه رای  گی ــا الیح ــرح ی ــورد ط م
کــه البتــه ایــن مســاله در مجلــس فعلــی 

ــت. ــرده اس ــر ک تغیی
ــی  ــایر انتقادات ــه س ــخ ب ــی در پاس الریجان
اقتصــاد دانــان بــه الیحــه تجــارت  کــه  
ــه در  ــرف ک ــن ح ــت: ای ــد، گف ــرح کرده ان مط
ــای اقتصــادی حضــور  بررســی الیحــه بخش ه
ــی  ــت. ادعای ــی اس ــرف ناصحیح ــتند ح نداش
کــه در صــدا و ســیما و رســانه ها مطــرح شــد 
کــه حقوق دانــان در ایــن الیحــه نظــر داده انــد 
حــرف درســتی نیســت. اتــاق بازرگانــی و 
دولــت در بخــش اقتصــادی حضــور داشــتند و 
اصــال متــن اصلــی الیحــه را دولــت ارائــه کــرده 
ــا حضــور کارشناســان اقتصــادی  اســت  کــه ب
ــات  ــود از جلس ــده خ ــت. بن ــده اس ــن ش تدوی
ــاق  ــور ات ــا حض ــیون ب ــه کمیس ــتمری ک مس
ــع  ــتند مطل ــل داش ــس قب ــی  در مجل بازرگان
ــس  ــه در مجل ــی ک ــی در اجالس ــوده و حت ب
ــب در  ــا ش ــح ت ــداوم از صب ــور م ــه ط ــل ب قب
ــه  ــد ک ــتیم شــرکت کردن مشــهد جلســه داش

اقتصــادی  دســتگاههای  تمــام  نماینــدگان 
دولــت و اتــاق بازرگانــی وقــت حضــور داشــتند. 
الیحــه مــاده بــه مــاده خوانــده می شــد و مــورد 
بحــث قــرار می گرفــت. حــال افــراد در بخــش 
ــر  ــی تغیی ــاق بازرگان ــت و در ات ــادی دول اقتص
کردنــد ولــی بدانیــد کــه ایــن بخش هــای 
کمیســیون حضــور  در  اقتصــادی  مختلــف 
داشــته اند حتــی در صحــن مجلــس اتــاق 
بازرگانــی را دعــوت کــرده و آقایــان نظــر کتبی 
خــود را بــه مــن مــی دادنــد مــا بــا آنهــا گفــت 
و گــو می کردیــم آنهــا برخــی مــوارد را قبــول 
می کردنــد کــه بــه مصلحــت نیســت و برخــی 
ــنهادات در  ــورد پیش ــم و در م ــالح کردی را اص
ــه کمیســیون  ــواد ب ــی برخــی از م صحــن علن

ارجــاع می شــد.
رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه »بحــث در 
ــن الیحــه متفــاوت اســت«  ــوای ای مــورد محت
ــدون  ــون ب ــو و تلویزی ــن کــه در رادی گفــت: ای
توجــه بــه ســوابق ایــن الیحــه طــوری مطــرح 
می شــود کــه گویــی کــه انــگار یــک روزه ایــن 
الیحــه بــه مجلــس آمــد و بــا عجلــه تصویــب 
شــد، کاری ناصــواب و ناعادالنــه اســت. حداقــل 
ــد و  ــئله را بفهمی ــاد مس ــید ابع ــت بکش زحم
ــوع  ــف آورتر از موض ــوید. تاس ــد وارد کار ش بع
مجریــان  هزل گویی هــای  برخــی  فــوق 
تلویزیــون در مــورد ایــن الیحــه اســت. هیئــت 
نظــارت بــر رفتــار صــدا و ســیما بایــد بــه ایــن 
موضــوع رســیدگی کنــد. قانون گــذاری کار 
جــدی حکومــت اســت. صــدا و ســیما موظــف 
اســت کــه فرهنــگ فانونــی را در جامعــه رشــد 
ــخرآمیزی  ــخنان تمس ــا س ــه ب ــه اینک ــد ن ده
مثــل اینکــه »مجلــس رکــورد زد« حرف هایــی 

غلــط مطــرح کنــد.
رئیــس قــوه مقننــه اظهــار کــرد: حکمرانــی 
امــور  جنــس  از  قانون گــذاری  ســطح  در 
ــک مجــری  ــه دســت آویز ی ــی نیســت ک فکاه
ــی  ــیله هجوگوی ــده و آن را وس ــالع ش ــم اط ک
قــرار داده و »ِهــر و ِکــر« راه بیندازد. متاســفانه 
برخــی از نماینــدگان در زمینــه انتقــاد بــه 
الیحــه تجــارت شــأن مجلــس را رعایــت 
نکردنــد. بــه هــر حــال از رئیــس محتــرم صــدا 
ــن وضــع نابســامان  ــه ای و ســیما می خواهــم ب
شــخصا رســیدگی کنــد. وظیفــه صــدا و ســیما 
ــه  ــه زمین ــت ک ــن اس ــوب ای ــی خ در حکمران

ــد. ــم کن ــون را فراه ــق قان تحق
ــی  ــا آقایان ــان گفــت: ضمن ــی در پای الریجان
اتــاق  و  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای  در 
ــی صاحب نظــر هســتند و حــاال حــرف  بازرگان
ــن  ــواد ای ــری در م ــد  و نظ ــر نق ــد. اگ می زنن
ــرده  ــه ک ــه کمیســیون مراجع ــد ب الیحــه دارن
ــئله  ــاره مس ــد و دوب ــالم کنن ــان را اع و نظرش
ایجــاد نکننــد. کمیســیون هــم از متخصصــان 

ــد. ــوت کن دع

پروسه طوالنی رتبه بندی بانک ها 

الریجانی: 

این چه وضعی است که به نمایندگان اتهامات دروغ می زنند


