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پزشکیان:

 ملت ایران در مقابل 
آمریکا سر خم نمی کند

رضا رحمانی:

دلیل گرانی خودرو عدم تعادل 
بین عرضه و تقاضا است

نوروزی تشریح کرد:

جزئیات طرح 
»حذف زندان از مهریه«

 اگر اهل مذاکره هستید چرا این معاهدات را نقض می کنید
هیچ انسان آگاه و آزاده ای سر در مقابل زور و ظلم و ستم خم نمی کند

 خوشبختانه این روزها فضای سرمایه گذاری تصحیح شده

می خواهیم کاری کنیم که مهریه به سمت نقدی شدن رود

در هر صنعتی مشتری مهم ترین اصل است و همیشه حق با اوست

تعداد زندانیان مهریه ۴۵۰۰ نفر بود که اکنون تبدیل به ۱۳۰۰ نفر شده

گاهی متقاضی یک محصول برای نیاز و استفاده نیست

اگر مردی توانایی و مالئت برای پرداخت مهریه نداشته باشد به زندان نمی رود
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ارائه وثیقه 200 میلیاردی    
»شبنم نعمت زاده« 
    به دادگاه تا سه روز آینده 

تشکیل پرونده برای رئیس جمعیت 
هالل احمر در دادسرای جرائم اقتصادی

۲۵۰حزب داریم، اما فقط۱۶حزب 
در انتخابات فعال هستند

اعالم آمادگی ۳۲ شرکت اروپایی برای 
حضور در صنعت نفت ایران

حکم ۱۳7 میلیاردی برای متهم 
عرضه قند و شکر در تبریز

ـــت  ـــس گف ـــی مجل ـــی و قضای ـــیون حقوق ـــخنگوی کمیس س
کـــه طرحـــی در کارگـــروه ایـــن کمیســـیون تصویـــب شـــده 
ـــت  ـــی پرداخ ـــه توانای ـــی ک ـــب آن مردان ـــه موج ـــه ب ـــت ک اس
ـــه  ـــم ب ـــکه ه ـــک س ـــه ی ـــرای مهری ـــی ب ـــد حت ـــه را ندارن مهری

ــد.  ــدان نمی رونـ زنـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، حجت االســـام حســـن نـــوروزی، در 
ـــت:  ـــه گف ـــدان از مهری ـــذف زن ـــه ح ـــوط ب ـــرح مرب ـــح ط توضی
ـــل  ـــاره تعدی ـــی درب ـــی طرح ـــیون حقوق ـــی در کمیس کارگروه
ـــب  ـــه موج ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــب ک ـــی و تصوی ـــه را بررس مهری
ـــه  ـــت مهری ـــرای پرداخ ـــت ب ـــی و مائ ـــردی توانای ـــر م آن اگ
ـــه آن  ـــر مهری ـــی اگ ـــی رود. حت ـــدان نم ـــه زن ـــد ب ـــته باش نداش

ـــد. ـــکه باش ـــک س ـــم ی خان
ــد  ــته باشـ ــت داشـ ــرد مائـ ــر آن مـ ــح داد: اگـ وی توضیـ
ــی  ــوان مالـ ــم تـ ــی رغـ ــد و علـ ــت نکنـ ــه را پرداخـ و مهریـ
ـــه  ـــد و از او مهری ـــد ورود کن ـــت می توان ـــد حکوم ـــازی کن لجب

را بگیـــرد.
ــم  ــم کاری کنی ــا می خواهی ــرد: م ــان ک ــوروزی خاطرنش ن
ــاهد  ــه ش ــه اینک ــدن رود ن ــدی ش ــمت نق ــه س ــه ب ــه مهری ک
مهریه هــای ۵۰۰ و یــا ۱۰۰۰ ســکه باشــیم، لــذا اگــر پشــتوانه 
کیفــری پرداخــت مهریــه برداشــته شــود مــردم خــود بــه خــود 

ــذاری  ــد قانونگ ــد. بای ــه می رون ــدی شــدن مهری ــه ســمت نق ب
طــوری باشــد کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد.

ســـخنگوی کمیســـیون حقوقـــی و قضایـــی مجلـــس 
خاطرنشـــان کـــرد: تعـــداد زندانیـــان بـــه خاطـــر پرداخـــت 
ـــر  ـــه ۱۳۰۰ نف ـــل ب ـــون تبدی ـــه اکن ـــود ک ـــر ب ـــه ۴۵۰۰ نف مهری
شـــد، حـــرف مـــا ایـــن اســـت کـــه وقتـــی دو نفـــر خانـــم و 
آقـــا بـــرای زندگی شـــان بـــا یکدیگـــر صحبـــت می کننـــد و 
مهریـــه را در نظـــر می گیرنـــد در واقـــع قـــراردادی بیـــن دو 
ـــت  ـــه حکوم ـــدارد ک ـــی ن ـــس لزوم ـــت پ ـــده اس ـــته ش ـــر بس نف
ـــدم  ـــر ع ـــه خاط ـــا را ب ـــرده و آن آق ـــوع ورود ک ـــن موض ـــه ای ب
پرداخـــت مهریـــه زندانـــی کنـــد. ایـــن کار بـــدون معنـــا و 
ـــه  ـــد ک ـــب می کنن ـــددا تصوی ـــه مج ـــت. البت ـــرعی اس ـــر ش غی
ـــد  ـــد بای ـــت نکن ـــه را پرداخ ـــد و مهری ـــته باش ـــت داش ـــر مائ اگ
ـــر  ـــد دیگ ـــته باش ـــت نداش ـــر مائ ـــا اگ ـــود ام ـــت وارد ش حکوم
دلیلـــی بـــرای زندانـــی شـــدن آن مـــرد وجـــود نـــدارد کـــه 
ـــش  ـــده و فرزندان ـــیده ش ـــم پاش ـــی از ه ـــال آن زندگ ـــه دنب ب
ســـرگردان شـــوند. ایـــن موضـــوع دربـــاره بدهی هـــای 
خصوصـــی هـــم قابـــل تســـری اســـت کـــه جنبـــه کیفـــری 
معنایـــی نـــدارد مگـــر آنکـــه ثابـــت شـــود فـــرد مائـــت و 

ــد. ــازی می کنـ ــوان مالـــی دارد و در پرداخـــت لجبـ تـ

نـــوروزی در واکنـــش بـــه برخـــی انتقـــادات مبنـــی بـــر 
اینکـــه بـــا ایـــن مصوبـــه احتمـــال افزایـــش آمـــار طـــاق 
ـــون  ـــه قان ـــل ب ـــوع تبدی ـــن موض ـــر ای ـــت: اگ ـــود دارد، گف وج
ــول  ــث پـ ــر بحـ ــده و دیگـ ــر شـ ــا منطقی تـ ــود زندگی هـ شـ
در میـــان نیســـت کـــه بـــا انـــدک دعـــوا مهریـــه بـــه اجـــرا 
گذاشـــته شـــده و طـــرف بـــه زنـــدان رود. در ایـــن صـــورت 

زندگـــی درســـت و منطقـــی خواهـــد شـــد.
ــس در  ــی مجلـ ــی و قضایـ ــیون حقوقـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ـــن  ـــروه ای ـــرح در کارگ ـــن ط ـــه »ای ـــادآوری اینک ـــا ی ـــان ب پای
ـــد  ـــرح بای ـــن ط ـــت:  ای ـــت« گف ـــده اس ـــب ش ـــیون تصوی کمیس
ـــه در  ـــرد ک ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــی م ـــیون حقوق در کمیس
صـــورت تصویـــب، گـــزارش آن بـــه صحـــن مجلـــس بـــرای 

بررســـی ارجـــاع خواهـــد شـــد.

نوروزی تشریح کرد:

جزئیات طرح »حذف زندان از مهریه«

ـــای  ـــربازان نیروه ـــوزی س ـــارت آم ـــرارگاه مه ـــخنگوی ق س
ـــش  ـــربازی دان ـــرای س ـــد ب ـــهیات جدی ـــه تس ـــلح از ارائ مس

ـــر داد.  ـــتانی خب ـــوزان هنرس آم
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـردار موســـی کمالـــی، گفـــت: 
دائمـــی  پنجمیـــن جلســـه کمیســـیون  و  بیســـت  در 
شـــورایعالی معـــارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه کـــه بـــا 
حضـــور نمایندگانـــی از نیروهـــای مســـلح و دســـتگاه ها و 
ـــوزش  ـــد آم ـــاله پیون ـــد، مس ـــزار ش ـــی و ... برگ ـــادی دولت نه
و پـــرورش و نیروهـــای مســـلح و نیـــز آموزش هـــای قبـــل 
ـــرار  ـــر ق ـــادل نظ ـــث و تب ـــورد بح ـــربازی م ـــه س ـــزام ب از اع
گرفـــت و مقـــرر شـــد تـــا توانایی هـــا و ظرفیت هـــای 
ـــتفاده  ـــتر اس ـــربازی بیش ـــر در دوره س ـــوزان پس ـــش آم دان
ـــود  ـــورد تخصـــص خ ـــوزه م ـــراد در ح ـــن اف ـــم ای ـــا ه ـــود ت ش
ـــارت  ـــری از مه ـــتفاده بهت ـــوان اس ـــم بت ـــد و ه ـــت کنن فعالی

ـــرد. ـــان ک ـــش آن و دان
ـــد  ـــور می کنن ـــراد تص ـــی از اف ـــه برخ ـــان اینک ـــا بی وی ب
بـــرای خدمـــت ســـربازی دانش آمـــوزان  کـــه فضـــا 
هنرســـتانی وجـــود نـــدارد، اظهـــار کـــرد: ایـــن تصـــور در 
حالـــی مطـــرح می شـــود کـــه ظرفیت هـــای زیـــادی 
بـــرای دوران ســـربازی ایـــن افـــراد در نیروهـــای مســـلح 
ـــم در  ـــار داری ـــا در اختی ـــه م ـــاری ک ـــق آم ـــود دارد. طب وج
ـــته در  ـــوز در ۲۰۳ رش ـــش آم ـــزار دان ـــر ۹۴۵ ه ـــال حاض ح
ـــه  ـــتند ک ـــل هس ـــال تحصی ـــور در ح ـــتان کش ۶۹۶۱ هنرس

ـــش  ـــان را دان ـــزار نفرش ـــادل ۵۹۵ ه ـــان، مع ـــد از آن ۶۳ درص
ــف  ــد تکلیـ ــه بایـ ــوند کـ ــامل می شـ ــر شـ ــوزان پسـ آمـ

سربازیشـــان را مشـــخص کننـــد.
ـــرای  ـــز ب ـــتا نی ـــن راس ـــه داد:  در همی ـــی ادام ـــردار کمال س
ـــم و  ـــام دادی ـــی را انج ـــراد برنامه ریزی های ـــن اف ـــربازی ای س
ـــن  ـــوان ای ـــا و ت ـــربازی از مهارت ه ـــا در دوران س ـــد ت ـــا ش بن
افـــراد متناســـب بـــا تخصصـــی کـــه دارنـــد بهره گرفتـــه 
شـــود و پـــس از پایـــان دوره خدمـــت ســـربازی هـــم 
ـــان  ـــه آن ـــت ب ـــان خدم ـــار کارت پای ـــر در کن ـــی معتب گواه
ارائـــه خواهـــد شـــد و از حمایت هـــای قـــرارگاه مهـــارت 
آمـــوزی بـــرای فعالیـــت در حـــوزه مـــورد عاقـــه خـــود 

برخـــوردار خواهنـــد بـــود.
ســـربازان  آمـــوزی  مهـــارت  قـــرارگاه  ســـخنگوی 
نیروهـــای مســـلح بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال قبـــل ۱۸۰ 
ـــدرک  ـــذ م ـــه اخ ـــق ب ـــتانی موف ـــوز هنرس ـــش آم ـــزار دان ه
دیپلـــم شـــده اند، گفــــت: ایـــن تعـــداد بیـــن ۱۴۵۰ تـــا 
۲۰۰۰ ســـاعت آمـــوزش مهـــارت دیده انـــد کـــه اگـــر وارد 
دانشـــگاه هـــم شـــوند طبیعتـــا ایـــن آموزش هـــا بیشـــتر 
هـــم خواهـــد شـــد و طبیعـــی اســـت کـــه نبایـــد از ایـــن 
تـــوان و پتانســـیل موجـــود در دوره ســـربازی صـــرف 
ـــن  ـــال ای ـــه دنب ـــا ب ـــم م ـــل ه ـــن دلی ـــه همی ـــرد. ب ـــر ک نظ
ــل  ــای دوران تحصیـ ــراد آموزش هـ ــن افـ ــا ایـ ــتیم تـ هسـ
ـــدت  ـــم م ـــا ه ـــد ت ـــی کنن ـــربازی اجرای ـــود را در دوره س خ

ســـربازی موجـــب فراموشـــی ایـــن مهـــارت نشـــود و هـــم 
ـــند. ـــته باش ـــار داش ـــی را در اختی ـــای کاف ـــن دوره فض در ای

ســـردار کمالـــی از برنامه ریـــزی بـــرای ســـاماندهی 
اطاعـــات ایـــن افـــراد نیـــز خبـــر داد و گفـــت: بنـــا شـــد 
ـــوی  ـــراد از س ـــن اف ـــات ای ـــدر« اطاع ـــرح »ق ـــب ط در در قال
ــت  ــع آوری و ثبـ ــا جمـ ــی ناجـ ــه عمومـ ــازمان وظیفـ سـ
ـــدا  ـــان ابت ـــربازی از هم ـــه س ـــزام ب ـــگام اع ـــا در هن ـــود ت ش
ــوارد الزم  ــراد مـ ــن افـ ــای ایـ ــیم بندی و یگان هـ در تقسـ

مدنظـــر قـــرار بگیـــرد.
بـــه گفتـــه ســـخنگوی قـــرارگاه مهـــارت آمـــوزی 
ــا و  ــن طرح هـ ــرای ایـ ــلح، اجـ ــای مسـ ــربازان نیروهـ سـ
ارائـــه چنیـــن تســـهیاتی بـــرای ســـربازی دیگـــر افـــراد 
ـــی  ـــات قطع ـــورد جزئی ـــه زودی در م ـــه ب ـــود دارد ک ـــز وج نی

آن اطـــاع رســـانی خواهـــد شـــد.

تسهیالت جدید سربازی به هنرستانی ها
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ـــارت،  ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــاون وزی مع
ــوزه  ــادی و حـ ــت اقتصـ ــریح وضعیـ ــا تشـ بـ
ــزاری  ــی برگـ ــورمان در طـ ــت در کشـ صنعـ
ــازمان  ــی سـ ــس عمومـ ــن کنفرانـ هجدهمیـ
توســـعه صنعتـــی ســـازمان ملـــل )یونیـــدو(، 
اظهـــار کـــرد: ایـــران از قابلیـــت هـــا و 
ظرفیـــت هـــای بســـیاری در حـــوزه هـــای 
مختلـــف نظیـــر منابـــع انســـانی، منابـــع 
ـــت.  ـــوردار اس ـــا برخ ـــاخت ه ـــی، و زیرس طبیع
ــاون  ــان معـ ــنا، قبادیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
وزیـــر صمـــت بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی 
از اهـــداف اصلـــی ایـــران، کمـــک بـــه 
ــف  ــع مختلـ ــی در صنایـ ــرکت های داخلـ شـ
بـــرای همـــکاری بـــا شـــرکت ها و ســـازمان 
ــادل  ــور تبـ ــه منظـ ــی بـ ــن المللـ ــای بیـ هـ
ـــرای  ـــورمان ب ـــل کش ـــت، از تمای ـــاوری اس فن
ــال  ــایر کشـــورهای در حـ ــا سـ همـــکاری بـ
توســـعه در حـــوزه هـــای صنعتـــی، فنـــی و 

ــر داد. ــی خبـ مهندسـ
قبادیـــان، حـــوزه صنعـــت را یکـــی از کلیـــدی 
تریـــن حـــوزه هـــای اقتصـــاد و اســـاس رشـــد و 
ـــرد،  ـــوان ک ـــور عن ـــر کش ـــادی ه ـــعه اقتص توس
بطوریکـــه دســـتیابی بـــه توســـعه اقتصـــادی 
بـــدون دســـتیابی بـــه توســـعه صنعتـــی 

ـــود. ـــد ب ـــر نخواه ـــکان پذی ام
از  اینکـــه بعـــد  وی بـــا اشـــاره بـــه 
ــرمایه  ــا و سـ ــرکت هـ ــام، شـ ــرای برجـ اجـ

ــرای  گـــذارن خارجـــی تمایـــل فراوانـــی بـ
ــراز  ــران ابـ ــت ایـ ــوزه صنعـ ــور در حـ حضـ
ـــن  ـــفانه ای ـــه متاس ـــود ک ـــوان نم ـــد، عن کردن
فرصـــت هـــا بدلیـــل رفتـــار غیرقانونـــی 
ــه  ــه یکجانبـ ــات زورمدارانـ ــکا و اقدامـ آمریـ
ایـــن کشـــور علیـــه ایـــران، تحـــت تاثیـــر 
ــکا  ــه امریـ ــروج یکجانبـ ــد. خـ ــرار گرفتنـ قـ
از برجـــام و اعمـــال مجـــدد تحریـــم هـــای 
غیرقانونـــی، اثـــر مخربـــی بـــر ســـرمایه 
ـــران  ـــت ای ـــوزه صنع ـــی در ح ـــذاری خارج گ

ــت در  ــر صمـ ــاون وزیـ ــت. معـ ــته اسـ داشـ
ایـــن رابطـــه اعـــام کـــرد کـــه جمهـــوری 
اســـامی ایـــران از یونیـــدو انتظـــار دارد 
بطـــور کامـــل بـــه مســـئولیت خـــود بـــرای 
توســـعه صنعتـــی اعضـــای ســـازمان ملـــل 
ــای  ــروژه هـ ــه در پـ ــرده و فعاالنـ ــل کـ عمـ
توســـعه صنعتـــی ایـــران مشـــارکت نمایـــد.

عمومـــی  کنفرانـــس  هجدهمیـــن   
ــد  ــل متحـ ــی ملـ ــعه صنعتـ ــازمان توسـ سـ
ــان ۱۳۹۸ ) ۳  ــخ ۱۲ آبـ ــدو( از تاریـ )یونیـ

نوامبـــر ۲۰۱۹( بـــه مـــدد پنـــج روز در 
ــی  ــده عربـ ــارات متحـ ــی امـ ــهر ابوظبـ شـ
ــرد. کنفرانـــس عمومـــی  ــه کار کـ ــاز بـ آغـ
ــمار  ــه شـ ــدو بـ ــن ارگان یونیـ ــی تریـ اصلـ
مـــی رود کـــه وظیفـــه تعییـــن خـــط 
مشـــی و سیاســـت هـــای کلـــی ایـــن 
ـــال  ـــر دو س ـــده دارد و ه ـــر عه ـــازمان را ب س
یکبـــار تشـــکیل جلســـه مـــی دهـــد. ایـــن 
ــدن  ــل شـ ــان تبدیـ ــار از زمـ ــن بـ چهارمیـ
ـــل  ـــی مل ـــس تخصص ـــک آژان ـــه ی ـــدو ب یونی
متحـــد اســـت کـــه کنفرانـــس عمومـــی در 
ــدو در  ــی یونیـ ــر اصلـ ــر از مقـ ــی غیـ مکانـ
شـــهر ویـــن اتریـــش برگـــزار مـــی گـــردد.

جمهـــوری اســـامی ایـــران از اعضـــاء 
فعـــال یونیـــدو محســـوب مـــی شـــود و در 
ارگان هـــای اصلـــی آن از جملـــه هیـــات 
و  بودجـــه  و  برنامـــه  کمیتـــه  مدیـــره، 
ــال دارد. ــوری فعـ ــی حضـ کنفرانـــس عمومـ

یـــران  هیاتـــی از جمهـــوری اســـامی ا
ـــفیر  ـــادی، س ـــب آب ـــم غری ـــب از کاظ مرک
ئـــم کشـــورمان نـــزد دفتـــر  و نماینـــده دا
ســـازمان ملـــل متحـــد در ویـــن، بـــرات 
قبادیـــان معـــاون وزیـــر صنعـــت، معـــدن 
و تجـــارت، ســـید مهـــدی میرصالحـــی 
معنـــوی  مالکیـــت  دفتـــر  مدیـــرکل 
ـــور  ـــاس حض ـــن اج ی ـــت، در ا وزارت صم

رد. دا

اعالم آمادگی ایران برای ارائه ظرفیت ها و فرصت های 
اقتصادی اش به سایر کشورها از طریق یونیدو

شـــورای  مجلـــس  اول  رئیـــس  نائـــب 
ـــان آگاه و آزاده ای  ـــچ انس ـــت: هی ـــامی گف اس
ــم  ــر خـ ــتم سـ ــم و سـ ــل زور، ظلـ در مقابـ
نمی کنـــد، ملـــت ایـــران هـــم در مقابـــل 

آمریـــکا ســـر خـــم نمی کنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مســـعود پزشـــکیان 
کـــه ریاســـت جلســـه علنـــی را بـــر عهـــده 
کلیـــات  بررســـی  جریـــان  در  داشـــت 

طـــرح الـــزام دولـــت در تعییـــن ســـرفصل 
درســـی  کتـــب  در  آمریـــکا  جنایـــات 
ــه  ــت: همـ ــا، گفـ ــگاه هـ ــدارس و دانشـ مـ
ــد و  ــق بودنـ ــرح موافـ ــن طـ ــورد ایـ در مـ
همـــراه  بـــه  را  نماینـــدگان  قاطـــع  رای 
داشـــت، نماینـــدگان پیشـــنهاداتی داشـــتند 
بـــه همیـــن خاطـــر گفتیـــم کـــه ایـــن 
ــن  ــات ایـ ــم، کلیـ ــی کنیـ ــوری مـ را دوشـ

ـــه  ـــم و آن را ب ـــی گذاری ـــه رای م ـــرح را ب ط
ـــع  ـــا جم ـــه آنج ـــتیم ک ـــی فرس ـــیون م کمیس
ـــد. ـــن بیای ـــه صح ـــاره ب ـــد و دوب ـــدی کنن بن

ـــه  ـــد ک ـــزان گفتن ـــی عزی ـــزود: برخ وی اف
اول جلســـه بایـــد دربـــاره امـــروز صحبـــت 
مـــی کردیـــم کـــه چـــون دیـــروز ریاســـت 
جلســـه )علـــی الریجانـــی( راجـــع بـــه ۱۳ 
آبـــان و موضـــوع گیـــری مجلـــس، اعـــام 
موضـــع کـــرده بـــود، بنـــده نخواســـتم 
ــرف  ــاله حـ ــن مسـ ــه ایـ ــع بـ ــاره راجـ دوبـ
ــچ  ــه هیـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــم، واقعیـ بزنـ
انســـان آگاه و آزاده ای ســـر در مقابـــل زور 
ـــکا  ـــد؛ آمری ـــی کن ـــم نم ـــتم خ ـــم و س و ظل
کـــه مـــی خواهـــد قلـــدری کنـــد، بـــه 
خیـــال خـــام اســـت کـــه ایـــران و آزادگان 
مملکـــت مـــا بـــه ایـــن راحتـــی در مقابـــل 

ــد. ــاه بیاینـ او کوتـ
پزشـــکیان گفـــت: کشـــوری کـــه  چهـــره 

واقعـــی خـــود را روشـــن کـــرده و تمـــام 
تعهـــدات بیـــن المللـــی را  یکطرفـــه نقـــض 
ــد و ســـپس  ــرا نمـــی کنـ ــد و اجـ مـــی کنـ
ـــر  ـــم؛ اگ ـــره کنی ـــد مذاک ـــه بیایی ـــد ک ـــی گوی م
ـــدات  ـــن معاه ـــرا ای ـــتید چ ـــره هس ـــل مذاک اه

را نقـــض مـــی کنیـــد.
احســـنت گفتـــن  در همیـــن هنـــگام 

نماینـــدگان بلنـــد شـــد.
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب ریی نای
ــی  ــن آدمی)ترامـــپ( مـ ــرد: چنیـ ــار کـ اظهـ
گویـــد کـــه ایـــران بیایـــد مذاکـــره کنیـــم، 
ایـــران کـــه مذاکـــره کـــرده و بـــه تعهـــدات 
ـــوم  ـــا معل ـــت؛ از کج ـــرده اس ـــل ک ـــود نیزعم خ
ـــض  ـــما آن را نق ـــم و ش ـــره کنی ـــا مذاک ـــه م ک
ـــه  ـــت- هخم ـــا قاطعی ـــا ب ـــه م ـــد؛ در نتیج نکنی
انســـان هایـــی کـــه ازاد و آگاه هســـتند- در 
مقابـــل ســـتم و قلـــدری خواهیـــم ایســـتاد 

وســـرخم نخواهیـــم کـــرد.

پزشکیان:

 ملت ایران در مقابل آمریکا 
سر خم نمی کند

ــت:  ــس گف ــی مجل ــوراها و امورداخل ــیون ش ــس کمیس رئی
در حــال حاضــر بــر روی کاغــذ بیــش از ۲۵۰حــزب در کشــور 
داریــم، امــا احزابــی کــه بــرای انتخابــات  فعــال هســتند، حــول و 

ــر مــی گیــرد.  حــوش ۱۶ حــزب را در ب
ــه  ــد، بـ ــواد کولیونـ ــت، محمدجـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
ـــرای  ـــوراها ب ـــیون ش ـــوی کمیس ـــده از س ـــام ش ـــای انج برنامه ه
ـــس  ـــت: مجل ـــرد و گف ـــاره ک ـــور اش ـــزاب در کش ـــاماندهی اح س
شـــورای اســـامی در بخـــش قانـــون احـــزاب بـــه درســـتی 
ـــه  ـــل و ب ـــون تکمی ـــن قان ـــم ای ـــس نه ـــه در مجل ـــرد ک ورود ک
ـــی شـــدن  ـــال اجرای ـــم در ح ـــه االن ه ـــد ک ـــانده ش ـــب رس تصوی

ـــت. اس

نسبت به قانون احزاب توجه ویژه شده است
وی در ادامــه افــزود: ناگفتــه نمانــد کــه قانــون احــزاب، قانــون 
ــی اســت؛ چــرا کــه از تمــام مجموعــه هــا و حــول  بســیار خوب
ــه در  ــتند ک ــور داش ــه حض ــن جلس ــزب در ای ــوش ۳۰ ح و ح
ــه  ــد کــه ب ــن تعــداد احــزاب ۶ حــزب را انتخــاب کردن بیــن ای

نمایندگــی از دیگــر احــزاب در جلســات مــا شــرکت می کردنــد 
ــون  ــه قان ــبت ب ــا نس ــه واقع ــد ک ــان می ده ــئله نش ــن مس و ای

احــزاب توجــه ویــژه شــده اســت.

احزاب را در قالب حزب های ملی، استانی و شهرستانی 
تقسیم کردیم

ــس  ــی مجلـ ــور داخلـ ــوراها و امـ ــیون شـ ــس کمیسـ رئیـ
ـــزاب  ـــه اح ـــا در آن جلس ـــرد: م ـــار ک ـــامی اظه ـــورای اس ش
را در قالـــب احـــزاب ملـــی، اســـتانی و شهرســـتانی تقســـیم 
ـــد در  ـــی دارد بای ـــزب مل ـــه ح ـــی ک ـــره کس ـــم و باالخ کردی
ــر  ــور دفتـ ــتان های کشـ ــتان ها و شهرسـ ــوم از اسـ ــک سـ یـ

داشـــته باشـــد.
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــرج در مجل ــردم ک ــده م نماین
بنابرایــن کار کمیســیون شــوراها و مجلــس  شــورای اســامی در 
ــه درســتی انجــام شــده اســت، امــا   ــا قانــون احــزاب ب رابطــه ب
ــا  ــه شــکل درســتی اجــرا می شــود ی ــی ب ــا در فضــای بیرون آی
ــاده ۱۰ وزارت کشــور  ــون م نمی شــود آن را دیگــر بایســتی قان

گــزارش بدهــد.

در کشور آن طوریکه باید احزاب پا نگرفته اند
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم گفــت: در حــال حاضــر 
حزب هایــی را داریــم کــه در طــول ســال فعــال هســتند و دفاتــر 
ــا در کشــور آن  ــا طبیعت ــد، ام ــت دارن ــم فعالی ــا ه ــتانی آنه اس

ــد. ــا نگرفته ان ــد و شــاید احــزاب پ طــوری کــه بای
وی بــه تعــداد احــزاب فعــال در کشــور اشــاره و عنــوان کــرد: 
مــا االن روی کاغــذ بیــش از ۲۵۰ حــزب در کشــور داریــم، امــا 
احزابــی کــه بــرای انتخابات هــا فعــال هســتند، حــول و حــوش 

۱۶ حــزب هســتند.

ــر  ــرای علی اصغـ ــده بـ ــکیل پرونـ ــع آگاه از تشـ ــک منبـ یـ
ـــم  ـــرای جرای ـــر در دادس ـــال احم ـــت ه ـــس جمعی ـــدی رئی پیون

ـــر داد.  ـــادی خب اقتص
ـــع آگاه،  ـــک منب ـــوان، ی ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــال  ـــت ه ـــس جمعی ـــدی رئی ـــر پیون ـــی اصغ ـــرد: عل ـــار ک اظه
ــاز  احمـــر در دادســـرای جرائـــم اقتصـــادی دارای پرونـــده بـ
ـــرا  ـــه دادس ـــات ب ـــه توضیح ـــرای ارائ ـــم ب ـــار ه ـــک ب ـــت و ی اس

ـــده  ـــت نش ـــه بازداش ـــن رابط ـــون در ای ـــا تاکن ـــده  ام ـــار ش احض
ـــت. اس

ـــر  ـــا خب ـــزاری ه ـــی از خبرگ ـــته یک ـــت، روز گذش ـــی اس گفتن
بازداشـــت چندســـاعته بـــه  اتهـــام اختـــاس ۱.۵ و آزادی بـــا 
ـــد  ـــزاری بع ـــن خبرگ ـــرد. ای ـــر ک ـــاردی را منتش ـــه ۳ میلی وثیق
ـــدد  ـــت و مج ـــی برداش ـــود را از روی خروج ـــر خ ـــی خب از دقایق
ـــده  ـــه پرون ـــود ک ـــده ب ـــر آم ـــن خب ـــرد. در ای ـــر ک آن را منتش
ـــوم  ـــگاه عل ـــر دانش ـــت او ب ـــان ریاس ـــه زم ـــوط ب ـــدی مرب پیون

ـــود. ـــی ش ـــتی م ـــهید بهش ـــکی ش پزش
ـــط  ـــدی، رواب ـــاعته پیون ـــت چندس ـــر بازداش ـــار خب ـــا انتش ب

ـــرد. ـــب ک ـــر را تکذی ـــن خب ـــر ای ـــال احم ـــی ه عموم
شـــهریورماه امســـال نیـــز حواشـــی در خصـــوص احضـــار 
ـــع  ـــوان مطل ـــه عن ـــادی ب ـــم اقتص ـــرای جرائ ـــه دادس ـــدی ب پیون

ــد. ــر شـ ــانه ها منتشـ در رسـ
ـــیاری  ـــض بس ـــد و نقی ـــار ض ـــر اخب ـــاه اخی ـــد م ـــی چن ط
ـــدی  ـــتعفای پیون ـــی اس ـــت و حت ـــار، بازداش ـــوص احض در خص
ـــر  ـــه ه ـــده ک ـــرح ش ـــر مط ـــال احم ـــت ه ـــت جمعی از ریاس
ـــده  ـــب ش ـــر تکذی ـــال احم ـــی ه ـــط عموم ـــط رواب ـــار توس ب

ـــد. ان
پیـــش از ایـــن نیـــز مـــرداد مـــاه امســـال علـــی فرجـــی، 
مدیرعامـــل ســـازمان تـــدارکات پزشـــکی هـــال احمـــر بـــه 
دالیلـــی کـــه گفتـــه می شـــود اقتصـــادی اســـت، بازداشـــت و 
یـــک مـــاه بعـــد در شـــهریور ۹۸ بـــا قـــرار وثیقـــه آزاد شـــد. 
ـــار پیونـــدی  ـــت احض ـــز عل ـــر نی ـــال احم ـــی ه ـــط عموم رواب
ــا همیـــن  ــه بـ ــرا را در رابطـ ــه دادسـ ــع بـ ــوان مطلـ ــه عنـ بـ

پرونـــده عنـــوان کـــرده بـــود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس:

2۵0حزب داریم، اما فقط 1۶حزب در انتخابات 
فعال هستند

یک منبع آگاه خبر داد؛

تشکیل پرونده برای رئیس جمعیت هالل احمر 
در دادسرای جرائم اقتصادی 

معاون وزیر کشور: 
لیست سیاه سخنرانی نداریم

 معــاون سیاســی وزیــر و رییــس ســتاد 
انتخابــات کشــور گفــت: تــا ایــن ســاعت 
ــیاه  ــت س ــوان لیس ــت عن ــتی تح ــچ فهرس هی

ســخنرانی موضوعیــت نداشــته اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، جمــال عــرف بیــان کــرد: 
لیســت و فهرســتی مبنــی بــر ممنوعیــت افــراد 
ــخنرانی  ــر از س ــم و اگ ــخنرانی نداری ــرای س ب
ــه  فــردی در یــک مجموعــه جلوگیــری شــد ب
ــزم  ــد از مکانی ــگاه بای ــال در دانش ــوان مث عن
هیــات نظــارت بــرای دفــاع از حــق خــود 

ــد. اســتفاده کن
رییــس ســتاد انتخابــات کشــور اظهــار 
داشــت: وزارت کشــور ســعی دارد در کمیسیون 
ــی را  ــای قانون ــی راه ه ــاده ۱۰ احــزاب تمام م
در پیــش رو بگــذارد تــا میــزان لغــو ســخنرانی 

ــه حداقــل ممکــن برســد. هــا ب
عــرف دربــاره انتخابــات الکترونیکــی اظهــار 
داشــت: فراینــد انتخابــات شــامل چنــد مرحلــه 
از جملــه احــراز هویت هــا، اخــذ رای، صنــدوق 
ــه نخســت آن  و شــمارش آرا اســت کــه مرحل
ــه طــور حتــم الکترونیکــی برگــزار می شــود. ب

ــورای  ــا ش ــک ب ــم این ــرد: ه ــه ک وی اضاف
ــی  ــدوق های ــه صن ــده ک ــق ش ــان تواف نگهب
بــرای احــراز هویــت الکترونیکــی پیــش بینــی 
ــده وزارت  ــرر ش ــتا مق ــن راس ــه در ای ــود ک ش
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ایــن 

ــازد. ــا را بس ــدوق ه صن
ــان  ــا بی ــور ب ــات کش ــتاد انتخاب ــس س ریی
اینکــه درصــدد وارد کــردن ایــن صنــدوق 
ــدود  ــت: ح ــتیم گف ــور نیس ــارج کش ــا از خ ه
۶۰ هــزار دســتگاه احــراز هویــت بــا همــکاری 
ــرار  ــت و ق ــاخت اس ــال س ــاع در ح وزارت دف
ــل وزارت  ــال تحوی ــن امس ــا اول بهم ــت ت اس

ــود. ــور ش کش
ــت  ــراز هویـ ــت: احـ ــار داشـ ــرف اظهـ عـ
ــامت  ــده ای از سـ ــی بخـــش عمـ الکترونیکـ
ــه  ــد چراکـ ــی کنـ ــن مـ ــات را تضمیـ انتخابـ
ــتفاده از  ــر اسـ ــی نظیـ ــف هایـ ــروز تخلـ از بـ
شناســـنامه جعلـــی، شناســـنامه متوفـــی 
یـــا دیگـــر تخلفهـــا بـــرای ۲ بـــار رای دادن 

می شـــود. جلوگیـــری 
معــاون سیاســی وزیر کشــور روز گذشــته در 
ــا  ــدار ب ــر دی همــدان حضــور یافــت و عــاوه ب
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــا احــزاب، اعضــای ســتاد انتخابــات  همــدان، ب
ــدار داشــت. و معتمــدان و اقشــار همــدان دی

ــت  ــتان، هف ــا ۱۰ شهرس ــدان ب ــتان هم اس
حــوزه انتخابیــه دارای ۹ کرســی نمایندگــی در 

مجلــس شــورای اســامی اســت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:
چه لوایح FATF تصویب شود و 

چه نشود، ایران نمی تواند عملیات 
اقتصادی انجام دهد

نماینــده مــردم ورامیــن گفــت: ایــران چــه 
ــد و چــه  ــب کن ــی اف را تصوی ــح اف ای ت لوای
نکنــد و همچنیــن چــه در لیســت ســیاه اف ای 
ــای  ــیم، تحریم ه ــه نباش ــا اینک ــیم ی ــی باش ت
ــران  ــد جمهــوری اســامی ای ــه نمی گذارن ثانوی

عملیــات اقتصــادی انجــام دهــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، سیدحســین نقــوی 
حســینی، بــا اشــاره بــه لوایــح CFT  و پالرمــو 
ــی  ــام اجرای ــده برج ــه معاه ــی ک ــت:  زمان گف
شــد، غربی هــا بهانــه عــدم اجــرای تعهــد 
ــا  ــد م ــد و گفتن ــام کردن ــود را FATF اع خ
می خواهیــم تعهداتمــان را عملیاتــی کنیــم 
امــا موانعــی بــرای انجــام ایــن کار وجــود دارد 

ــد. ــع کنی کــه بایســتی آنهــا را رف

تحریم های ثانویه آمریکا فوق FATF است
وی در ادامــه افــزود: بــه همیــن خاطر اســت 
کــه دولــت ایــن لوایــح چهارگانــه را بــه مجلس 
ارجــاع داد؛ امــا االن آمریکایی هــا از برجــام 
ــکا  ــه آمری ــای ثانوی ــده اند و تحریم ه ــارج ش خ
ثانویــه  تحریم هــای  بنابرایــن  برگشــته اند؛ 

ــوق FATF اســت. ف
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــه 
ــوی  ــح از س ــن لوای ــر ای ــه اگ ــئله ک ــن مس ای
مجمــع بــه تصویــب برســند، اشــاره و تصریــح 
ــی اف  ــه عضــو اف ای ت ــران چ ــاال ای ــرد: ح ک
شــود و چــه نشــود و همچنیــن چــه در لیســت 
ــیم  ــه نباش ــا اینک ــیم ی ــی باش ــیاه اف ای ت س
تحریم هــای ثانویــه نمی گذارنــد جمهــوری 
اســامی ایــران عملیــات اقتصــادی انجــام 

دهــد.

ضرورتی ندارد که لوایح سی اف تی و 
پالرمو بررسی شود

ــزود:   ــه اف ــن در ادام ــردم ورامی ــده م نماین
ــه  ــم ک ــراری نداری ــر اضط ــا دیگ ــن م بنابرای
ایــن موضــوع را بررســی کنیــم؛ چــرا کــه ایــن 
ــود کــه برجــام وجــود  ــی ب ــرای زمان مســئله ب
ــه  ــا ب ــه غربی ه ــود ک ــده ب ــرر ش ــت و مق داش
تعهــدات خــود پایبنــد باشــند و آن را عملیاتــی 

ــود. ــا FATF ب ــه آنه ــع بهان ــد و در واق کنن
 نقــوی حســینی تاکیــد کــرد: در حــال 
تعهــدات خــود  بــه  حاضــر کــه غربی هــا 
ــه  ــای ثانوی ــون تحریم ه ــد چ ــل نمی کنن عم
وجــود دارد؛ بنابرایــن فعــا پرداختــن بــه ایــن 

ــدارد. ــی ن ــوع ضرورت موض

معاون سیاسی و امنیتی استاندار:
مردم ایران در راهپیمایی 13 آبان 

امسال همبستگی و وحدت خود را به 
نمایش گذاشتند 

معاون سیاسـی و امنیتی اسـتاندار آذربایجان 
شـرقی تاکید کـرد: مـردم ایـران در راهپیمایی 
۱۳ آبان امسـال همبسـتگی، وحدت و انسـجام 

خـود را به نمایش گذاشـتند. 
بـه گزارش ایسـنا، علیار راسـتگو در حاشـیه 
مراسـم راهپیمایـی ۱۳ آبـان مـاه، در رابطـه بـا 
مـاه،  آبـان   ۱۳ راهپیمایـی  برگـزاری  اهمیـت 
اظهـار کـرد: با توجـه به شـرایط کنونی کشـور 
و سیاسـت های زیـاده خواهانـه آمریـکا، امـری 
آزادی  ملت هـای  تمامـی  کـه  اسـت  طبیعـی 
خـواه بـرای احقـاق حقـوق خـود اقـدام کنند.

زمـره  از  نیـز  ایـران  کشـور  افـزود:  وی 
همـواره  کـه  بـوده  خـواه  آزادی  کشـورهای 
بـه دنبـال تحقـق حـق و حقـوق خـود اسـت، 
اتفاقـات بزرگـی در ۱۳ آبـان ماه رخ داده اسـت 
کـه تسـخیر النـه ی جاسوسـی آمریـکا توسـط 
جملـه  از  امـام)ره(  خـط  پیـرو  دانشـجویان 

اسـت. روز  ایـن  رویدادهـای  مهم تریـن 
وی بـا اشـاره بـه حضـور گسـترده ی مـردم 
در راهپیمایـی ۱۳ آبـان مـاه، افـزود: امسـال نیز 
حضـور مـردم به ویژه قشـر جـوان در راهپیمایی 
۱۳ آبـان گسـترده بـود، حضـور قشـر جـوان در 
در راهپیمایـی ۱۳ آبـان ماه بسـیار اهمیت دارد؛ 
چـرا کـه آینـده  و شناسـنامه ی انقاب بـه آن ها 
منتقـل می شـود و جوانان در جریـان توطئه ها و 
خیانت هـای آمریـکا علیه ایـران قـرار می گیرند.

و  اقشـار  تمامـی  این کـه  بیـان  بـا  راسـتگو 
در  مختلـف  گویش هـای  و  زبان هـا  بـا  اقـوام 
مـاه،  آبـان  راهپیمایـی ۱۳  سراسـر کشـور در 
ایـن حضـور گسـترده  یافتنـد، گفـت:  حضـور 

ایـران دارد. اتحـاد مـردم  از  اقـوام نشـان 

زور مجلس به تجمیع بیمه ها نرسید 

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
گفــت: طبــق قانــون بیمــه هــای ســامت بایــد 
تجمیــع یــا صنــدوق هــای آنهــا یکســان شــوند 

امــا زورمــان بــه اجــرای ایــن قانــون نرســید. 
بــه گــزارش ایرنــا،  غامرضــا تاجگــردون در 
مراســم روز ملــی بیمه ســامت افزود: ســواالت 
زیــادی در حــوزه بیمــه هــای ســامت وجــود 
دارد؛ چــرا بیمــه ســامت بــه وزارت بهداشــت 
ــات  ــنده خدم ــدار و فروش ــرا خری ــت و چ رف
ــه  ــات بیم ــرا خدم ــت و چ ــی اس ــامت یک س
هــای ســامت یکســان نیســت. واقعیــت ایــن 
ــم،  ــی زنی ــا را م ــن حــرف ه ــا ای ــه ت اســت ک

ــد. جبهــه تشــکیل مــی دهن
ــام  ــع نظ ــه مناب ــم ک ــی دانی ــت: م وی گف
ســامت محــدود اســت و ســازمان بیمه ســامت 
۶ هــزار میلیــارد تومــان کســر بودجــه دارد امــا 
ــود و  ــردم داده ش ــه م ــه ب ــد عادالن ــات بای خدم

ــم. ــه را بگیری ــه هــای اضاف ــوی هزین ــد جل بای
تاجگــردون اظهــار داشــت: اینکــه ۶۰ درصــد 
ــردم و ۴۰  ــب م ــامت از جی ــای س ــه ه هزین
درصــد از منابــع دولتــی باشــد، ناعادالنــه بــود؛ 
حــاال وضعیــت بهتــر شــده اما بایــد طبــق قانون 

ســهم مــردم بــه ۲۵ درصــد کاهــش یابــد.
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــران در  ــامت ای ــام س ــه نظ ــرد: رتب ــه ک اضاف
بیــن ۱۹۰ کشــور دنیــا ۹۰ اســت؛ ایــن رتبــه 

خوبــی اســت امــا مطلــوب نیســت.
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــت: دانش وی گف
تعرفــه  نســبت هــای  و  منابــع  تامیــن  در 
ــع  ــن مناب ــد و بی ــکل دارن ــکی مش ــای پزش ه
و مصــارف آنهــا فاصلــه وجــود دارد. بیمــه 
ــه  ــع مواج ــد مناب ــکات جدی ــا مش ــم ب ــا ه ه
ــوم پزشــکی  ــن دانشــگاه هــای عل هســتند. بی
و بیمــه هــا نیــز تعــارض وجــود دارد. مجلــس 
ــائل  ــن مس ــر ای ــم درگی ــت ه و وزارت بهداش
هســتند. مســائلی کــه باعــث شــد یــک وزیــر 
ــر نمکــی  ــت جــدا شــود و دکت ــد از دول کارآم
کــه از مدیــران باســابقه اســت، بیایــد امــا ایــن 
مشــکات بــا جــا بــه جایــی حــل نمــی شــود. 
ــامت  ــول س ــرح تح ــزود: ط ــردون اف تاجگ
اشــکاالتی داشــت امــا مقصــر وزارت بهداشــت 
نبــود. مجلــس بایــد بیشــتر نظــارت مــی کــرد 

تــا بودجــه هــا بهتــر هزینــه شــود.
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در »فشار حداکثری« 

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی از افزایـــش 
ــک  ــی در یـ ــول ملـ ــدرت پـ ــدی قـ ۲۱درصـ
ــی  ــدف اصلـ ــر داد و ۵ هـ ــر خبـ ــال اخیـ سـ
اقتصـــاد را در ماه هـــای آتـــی تشـــریح کـــرد. 
ـــی  ـــر همت ـــنیم، عبدالناص ـــزارش تس ـــه گ ب
اینســـتاگرامی  یادداشـــت  تازه تریـــن  در 
خـــود نوشـــت: امـــروز ۱۳ آبـــان ۹۸ و یـــک 
ـــم   ـــادی و تحری ـــگ اقتص ـــروع جن ـــال از ش س
ــط  ــران توسـ ــت ایـ ــادرات نفـ ــی و صـ بانکـ
آمریـــکا می گـــذرد. آن روزهـــا پیش بینـــی 
ــدی  ــا حـ ــکل و تـ ــد مشـ ــال بعـ ــک سـ یـ

بـــود. نگران کننـــده 
ــکا  ــای آمریـ ــه تحریم هـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــکا  ـــرد: آمری ـــد ک ـــته تأکی ـــال گذش ـــک س در ی
ــری  ــار حداکثـ ــال فشـ ــداوم یـــک سـ ــا تـ بـ
ــی  ــه ازهم فروپاشـ ــی اش کـ ــدف اصلـ ــه هـ بـ
اقتصـــاد و در نهایـــت بـــه زانـــو در آوردن 

ایـــران بـــود، نرســـید.
ــوص  ــزی در خصـ رئیـــس کل بانـــک مرکـ
کـــرد:  تصریـــح  نیـــز  دالر  و  ارز  نـــرخ 
نـــرخ ارز، کـــه خـــود آمریکایی هـــا از آن 
به عنـــوان شـــاخص مهـــم تأثیـــر فشـــار 
یـــاد می کردنـــد، از ۱۴۳۵۰ تومـــان در ۱۳ 
آبـــان ۹7 بـــه ۱۱۳۰۰ تومـــان در ۱۳ آبـــان 
ـــول  ـــدرت پ ـــش ق ـــد افزای ـــید )۲۱درص ۹۸ رس

ملـــی(.
ــورم  ــرد: تـ ــد کـ ــن تأکیـ ــی همچنیـ همتـ
ـــش  ـــال در بخ ـــرخ ارز و اخ ـــر ن ـــی از تغیی ناش
ـــاد  ـــه اقتص ـــادی ب ـــار زی ـــاد، فش ـــی اقتص خارج
ایـــران، خصوصـــاً اقشـــار بـــا درآمـــد پاییـــن 
و ثابـــت وارد آورد و رفـــاه بخـــش مهمـــی از 
مـــردم از بابـــت تحریـــم آســـیب دیـــد کـــه 

نیـــاز بـــه ترمیـــم دارد.
مرکـــزی،  بانـــک  رئیـــس کل  به گفتـــه 
ـــت  ـــاد برگش ـــه اقتص ـــبی ب ـــات نس ـــاً، ثب نهایت
نظیـــر  اقتصـــادی  مهـــم  و شـــاخص های 
ـــیر  ـــی در مس ـــی به آرام ـــد غیرنفت ـــورم و رش ت

بهبـــود قـــرار گرفـــت.
وی دربـــاره اهـــداف مهـــم کـــه بایـــد 
ـــاال،  ـــت: ازح ـــد، گف ـــاد باش ـــه اقتص ـــورد توج م
تاش هـــا در اقتصـــاد بایســـتی متمرکـــز 
شـــود بـــر رشـــد تشـــکیل ســـرمایه ثابـــت 
ــی،  ــد ملـ ــق تولیـ ــی و رونـ ــص داخلـ ناخالـ
کاهـــش اتـــکاء بودجـــه دولـــت بـــه نفـــت و 
ایمن ســـازی اقتصـــاد نســـبت بـــه نوســـانات 
ـــد  ـــه رون ـــرعت دادن ب ـــی و س ـــای نفت درآمده

اصـــاح نظـــام بانکـــی کشـــور.

منصوری:
موبایل دیگر گران نمی شود

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
واردات  دالری   ۸۰ معافیـت  حـذف  می گویـد 
گوشـی همراه مسـافری موجـب گرانـی موبایل 
نمی شـود چراکـه در حـال حاضر رکود بـر بازار 

اسـت.  حاکم 
به گـزارش خانه ملـت، محمدرضـا منصوری 
مجلـس  معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  عضـو 
گوشـی  واردات  دالری   ۸۰ معافیـت  حـذف 
همـراه مسـافری را اقدامـی مثبـت ارزیابی کرد 
و گفـت: صـدور هر مجـوزی ماننـد معافیت ۸۰ 
دالری بـرای واردات گوشـی مسـافربری موجب 
بـه  کمکـی  و  شـده  سـوداگران  سوءاسـتفاده 
مصـرف کننـده نهایـی نمی کنـد چراکـه مـردم 
موبایـل را بـا قیمت هـای آزاد از بـازار خریداری 

می کننـد.

بازار افسارگسیخته موبایل به تدریج در 
حال ساماندهی است

در  زرندیـه  و  سـاوه  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه بـازار 
حـال  در  تدریـج  بـه  موبایـل  افسارگسـیخته 
سـاماندهی اسـت، افـزود: معافیـت ۸۰ دالری 
واردات گوشـی همـراه مسـافری موجب ترغیب 
بـه سـفرهای خارجـی می شـد چراکـه  مـردم 
امتیـاز  بـا واردات گوشـی و فـروش  مسـافران 
آن بـه دالالن می توانسـتند بـه راحتـی از ایـن 

کنـد. اسـتفاده  معافیـت 
وی اظهـار کـرد: حـذف معافیـت ۸۰ دالری 
در  تاثیـری  مسـافری  همـراه  گوشـی  واردات 
افزایـش  و  نداشـته  وارداتـی  موبایـل  قیمـت 
اتفـاق  نهایـی  مصرف کننـده  بـرای  قیمتـی 
نمی افتـد زیـرا نـه دالر گـران شـده و نـه تعرفه 
گوشـی های شـرکتی افزایـش پیـدا کرده اسـت 
ایـن  بـا  بـازار  نیـاز  بیشـتر  کـه  آنجایـی  از  و 
گوشـی ها تامیـن مـی شـود، نبایـد تغییـری در 

قیمـت هـا رخ دهـد.

بازار موبایل بیش از این کشش افزایش 
قیمت را ندارد

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم اضافه 
نشـان  موبایـل  بـازار  تقاضـا  و  عرضـه  کـرد: 
می دهـد که بـازار کشـش افزایش قیمـت ندارد 
زیـرا در حـال حاضـر مـردم تـوان مالـی الزم 
بـرای خریـد گوشـی های گـران قیمـت موجود 
را ندارنـد، بنابرایـن بـا رشـد مجـدد قیمت هـا 

رکـود موجـود در بـازار بیشـتر می شـود.

ضرورت برخورد با گران فروشی در بازار 
موبایل

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
کـه  آنجایـی  از  داد:  ادامـه  اسـامی  شـورای 
گوشـی  واردات  دالری   ۸۰ معافیـت  حـذف 
همـراه مسـافری، قیمت موبایل تغییـر نمی کند 
بـه  کـه  سوءاسـتفاده گرانی  بـا  بایـد  بنابرایـن 
دنبـال افزایـش نـرخ هسـتند، برخـورد شـود.

وکیـل »شـبنم نعمـت زاده« از ارائه آخرین الیحـه دفاعیات 
موکلـش بـه دادگاه خبـر داد و گفـت: اگـر تـا ۱۶ آبـان، حکـم 
دادگاه صـادر نشـود، قـرار بازداشـت به وثیقه دیگـری تبدیل و 

خانـم نعمـت زاده بـا آن وثیقه آزاد می شـود. 
بـه گـزارش فـارس، امیرمسـعود مظاهـری، وکیـل »شـبنم 
نعمـت زاده«، در رابطـه با آخرین وضعیت ارسـال الیحه دفاعیه 
موکلـش در موعـد مقـرر، گفـت: ما آخریـن لوایح را بـه دادگاه 
ارسـال کرده ایـم امـا انتظارمـان این بود کـه تمـام متهمان در 

ایـن پرونـده کـه مداخلـه داشـته اند نیز محاکمه شـوند.
ارسال مستندات جدید نمایندگان استانی به محضر دادگاه

وی افـزود: یکـی از موضوعـات مهمـی که باید بـه آن توجه 
شـود نقـش نماینـدگان اسـتانی شـرکت توسـعه دارویی رسـا 
اسـت. چـرا که پس از اخـذ آخرین دفاعیات متهمـان، تعدادی 
از ایـن نماینـدگان اسـتانی بـا بنـده تمـاس گرفته انـد و اعـام 
دروغ  لشـگری پور  متهـم  اظهـارات  از  برخـی  کـه  کرده انـد 
اسـت امـا بنـده بـه آنهـا گفتـم چـون آخریـن دفاع اخذ شـده 

نمی توانـم آنهـا را بـه محضـر دادگاه ببـرم.
ایـن وکیـل دادگسـتری گفـت: امـا بـه هـر حـال از لحـاظ 
مسـؤولیت شـرعی کـه نبایـد شـهادت را کتمـان کـرد بـه این 
نماینـدگان اسـتانی گفتم خودشـان برونـد و مسـتندات خود را 
بـه اطـاع دادگاه برسـانند و نمی دانم که اکنـون رفته اند یا خیر.

وکیـل شـبنم نعمـت زاده گفت: هر آنچـه که از وجـود افراد 
شـبکه های فسـاد در ایـن شـرکت و خـارج از آن وجود داشـته 
بـه اطـاع دادگاه رسـانده ایم و رد تمـام ایـن افـراد در دفاتـر 

تجـاری و حسـاب و کتـاب شـرکت موجود اسـت.
حساب سازی ها و فاکتورهای صوری به قاضی تقدیم شد

مظاهـری گفـت: دسـتورات غیرقانونـی آقـای لشـگری پور 
بـرای صـدور فاکتورهای صوری وجـود دارد و حساب سـازی ها 
بـه صـورت مسـتند در مـدارک تجاری شـرکت موجود اسـت.

وی تصریـح کـرد: زمانـی می تـوان گفـت کـه یـک حکـم 
اتقـان کافـی را دارد کـه تمـام اشـخاص دخیـل در آن جـرم، 
محاکمـه شـوند و میزان مداخله شـان و تقصیر هر یک روشـن 

و مشـخص شـود.
خانم نعمت زاده بی گناه نیست

وکیل شـبنم نعمـت زاده گفت: مـا مدعی نیسـتیم که خانم 
نعمـت زاده بی گناه اسـت، اسـنادی وجود دارد کـه میزان نقش 
ایـن متهـم را با ابهام مواجه می کند. درسـت اسـت که ایشـان 
۸۵ درصـد سـهام شـرکت را داشـته و نمی توانـد بگویـد از این 
اتفاقـات بی خبـر اسـت و در هیـچ کجـای داسـتان نیسـت اما 

بایـد دید چقـدر اقداماتش تأثیر داشـته اسـت.
ایـن وکیـل دادگسـتری گفـت: اشـخاصی کـه داروهـا را بـه 

اسـتان های مرزی فرسـتاده و از کشـور خـارج کرده انـد نیز باید 
پـای محاکمـه بیایند. در شـرایطی که امروز برای دارو سوبسـید 
و ارز دولتـی اختصـاص می دهیـم ایـن اقدامات باید دیده شـود.
شبکه قاچاق دارو به استان های مرزی نیز باید محاکمه شوند

مظاهـری گفـت: بـه اعتقـاد مـا شـبکه قاچـاق دارو وجـود 
داشـته و زمانـی کـه یـک تخصیـص ۲۳۰ درصـدی بـه یـک 
شـرکت داده می شـود یعنـی اینکـه آن شـرکت بـار اضافـی 
گرفتـه، پـول نـداده و معادل آن هم باید شـرکت بـه آن اعتبار 
بدهـد و در ایـن شـرایط هیـچ مدیرعاملـی نمی آیـد کـه چوب 

حـراج بـه شـرکتش بزند.
وی گفـت: مـا تمـام ایـن مـوارد و ادلـه خـود را در آخریـن 
الیحـه فرسـتاده ایم و درخواسـت کرده ایـم کـه دقیقـاً بـه آنها 
توجـه و رسـیدگی شـود؛ بـرای بنـده قطعـاً آنچه اولویـت دارد 
حقـوق شـرکت های تولیدکننـده دارو اسـت کـه بایـد اسـتیفا 
شـود چـرا کـه اکثـر منابـع آن متعلق به عمـوم مردم اسـت و 
بایـد کسـانی کـه دارو را برده انـد بیاینـد پول را پـس بدهند و 

مجـازات هم شـوند.
تغییر قرار بازداشت »نعمت زاده« تا ۱6 آبان

وکیـل شـبنم نعمـت زاده دررابطه بـا وضعیت موکلـش با به 
اتمـام رسـیدن قـرار بازداشـت در تاریـخ  ۱۶ آبـان، گفـت: در 
اتهاماتـی کـه متوجه ایشـان اسـت بازداشـت موقت یک سـال 

اسـت و بعـد از آن بایـد بـه قـرار وثیقـه دیگری تبدیل شـود.
مظاهـری افـزود: امـا بـا توجـه بـه اینکـه آخریـن دفـاع از 
خانـم نعمـت زاده اخـذ شـده، پیش بینـی مـا ایـن اسـت چون 
تحقیقاتـی کـه مـا تصورمـان بـوده نیز انجام شـده، شـاید نظر 
دادگاه ایـن باشـد کـه تعییـن تکلیـف ایشـان منوط بـه احراز 

موضوعـات اشـخاص دیگر نباشـد.
آزادی متهم با تبدیل قرار بازداشت

وی بیـان داشـت: در ایـن شـرایط به نظـر می رسـد دادگاه، 
حکـم را خواهـد داد و ادامه ماندگاری خانـم نعمت زاده با حکم 
دادگاه تعییـن می شـود و اگـر تـا ۱۶ آبـان، حکـم دادگاه صادر 
نشـود قـرار بازداشـت بایـد بـه وثیقـه دیگـری تبدیـل و خانم 

نعمـت زاده بـا آن وثیقه آزاد شـود.
وثیقه 2۰۰ میلیاردی برای پرداخت دیون

ایـن وکیـل دادگسـتری گفـت: پیشـنهاد بنـده ایـن اسـت 
متهمـان معـاوی بـا قرار متناسـب که همـان قرار وثیقه اسـت 
تعییـن وضعیـت شـوند؛ بنابراین در ایـن پرونـده ۲۰۰ میلیارد 
تومـان مطالبـات شـرکت های تولیدکننـده اسـت و اگـر خانـم 
نعمت زاده ۲۰ تا ۳۰ سـال در زندان باشـد برای این شـرکت ها 
پـول نمی شـود اما اگـر وثیقـه ۲۰۰ میلیاردی بگیرنـد می توان 

از طریـق آن دیـون را پرداخـت کرد.

وزیــر صمــت گفــت: خوشــبختانه ایــن 
ــازار خــودرو  روزهــا فضــای ســرمایه گذاری در ب
تصحیــح شــده اســت و دیگــر آن دســته از 
خریدهــا کــه از ســر نیــاز نیســت و بــرای 
انباشــت ســرمایه اســت را مشــاهده نمی کنیــم. 
بــه گــزارش ایلنــا، رضــا رحمانــی، درخصوص 
از خودروهــا و شــکایت های  گرانــی برخــی 
صــورت گرفتــه و نیــز تمهیــدات وزارت صمــت 
ــی از  ــی برخ ــت گران ــت: عل ــورد گف ــن م در ای
ــان  ــه عرضــه و تقاضــای آن ــوط ب خودروهــا مرب
در بــازار اســت، هنگامــی کــه مــا از یــک خودرو 
ــا  ــم ام ــد می کنی ــتگاه تولی ــون دس ــک میلی ی
بیــرون کارخانــه چیــزی حــدود ۶ تــا 7 میلیــون 
ــه آن  ــت ک ــی اس ــود دارد بدیه ــی وج متقاض

محصــول گــران شــود.
ــریح  ــارت تش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــرای  ــول ب ــک محص ــی ی ــی متقاض ــرد: گاه ک
نیــاز و اســتفاده نیســت افــراد از آن بــه عنــوان 
ــی  ــه نوع ــد آن ب ــا خری ــتفاده و ب ــرمایه اس س
ســرمایه گذاری می کننــد. خوشــبختانه ایــن 
ــده  ــح ش ــرمایه گذاری تصحی ــای س ــا فض روزه
اســت و دیگــر آن دســته از خریدهــا کــه از ســر 
نیــاز نیســت و بــرای انباشــت ســرمایه اســت را 

مشــاهده نمی کنیــم.
وی ادامــه داد: ســعی شــد بــا توجــه بــه نیــاز 
واقعــی جامعــه تیراژ تولیــد برخــی از محصوالت 
کــه مصــرف کننــده واقعــی دارد را بــاال ببریــم 
ــان  ــث کاهــش قیمــت آن ــر باع ــن ام ــه همی ک
شــده اســت، ایــن نشــان می دهــد اگــر عرضــه و 
تقاضــا مدیریــت شــود می تــوان جلــو بســیاری 

ــت. ــتفاده ها را گرف ــوء اس از س
رحمانــی خاطــر نشــان کــرد: هنگامــی کــه 
مــا تولیــد بــه انــدازه نیــاز بــازار داشــته باشــیم 
و بتوانیــم آن را حفــظ کنیــم قطعــا می توانیــم 

ــم . ــا را بگیری ــش قیمت ه ــوی افزای جل
وی در پاســخ بــه ســوالی دیگــر مبنــی 
ــر  ــی دیگ ــا پیشــنهاد خودروی ــه آی ــن ک ــر ای ب

ــوی  ــده از س ــام ش ــت ن ــول ثب ــر از محص غی
خودروســازان بــه مشــتریان، تخلــف محســوب 
ــه  ــد ک ــد دی ــت: بای ــر؟ گف ــا خی ــود ی می ش
اتفــاق بــرای کــدام محصــوالت رخ داده اســت، 
ــا آن دســته  ــد می شــوند و ی ــه تولی ــی ک آنهای
وارد  تحریــم  اثــر  بــر  از خودروهایــی کــه 

نمی شــوند.
وی ادامــه داد:  ایــن اتفــاق بیشــتر بــرای 
خودروهــای خارجــی افتــاده اســت کــه یــا وارد 
ــرای  ــان ب ــه قطعات ش ــن ک ــا ای ــوند و ی نمی ش

ــد. ــور نمی آین ــه کش ــد ب تولی
رحمانــی گفــت:  اگــر خودرویــی تولیــد 
ــوالت  ــر محص ــای آن دیگ ــه ج ــا ب ــود ام می ش
ــن کار  ــد ای ــنهاد می دهن ــتری پیش ــه مش را ب
خــاف اســت امــا اگــر خــودرو تولیــد نمی شــود 

ــد.  ــاب نمی آی ــه حس ــف ب تخل
وی ادامــه داد:  در صــورت اتفــاق دوم بــه 
خودروســازان پیشــنهاد دادیــم کــه بــا مشــتری 
بــه تفاهم برســند زیــرا در هــر صنعتی مشــتری 
ــا  ــق ب ــه ح ــت و همیش ــل اس ــن اص مهم تری
اوســت، بنابرایــن گفتیــم ســود و جریمــه 
پرداخــت کننــد و یــا بــه طریــق دیگــری اقــدام 

ــد. نماین

یــک مقــام کارگــری، خودتحریمی هــای 
داخلــی را دلیــل نامســاعد بــودن فضــای کســب 
و کار دانســت و گفــت: هیــچ صنعتــی در جهــان 
بــا وام ۱۸ درصــد دوام نمی یابــد و چــرخ هیــچ 

ــد.  ــادی نمی چرخ اقتص
بـــه گـــزارش ایســـنا، ناصـــر چمنـــی، بـــا 
ــای کســـب و کار در  ــود فضـ ــر بهبـ ــد بـ تاکیـ
کشـــور اظهـــار کـــرد: اکنـــون چندیـــن ســـال 
ــب و کار  ــای کسـ ــاظ فضـ ــه از لحـ ــت کـ اسـ
ــم و  ــر نمی بریـ ــه سـ ــی بـ ــت خوبـ در وضعیـ
ـــه در  ـــم ک ـــادی ه ـــد اقتص ـــرخ رش ـــورد ن در م
برخـــی دولتهـــا شـــاهد بودیـــم، نـــرخ رشـــد 
ــام  ــه اعـ ــدی کـ ــه درصـ ــد و سـ یـــک درصـ
ـــود  ـــد نب ـــت و تولی ـــد صنع ـــل رش ـــد، از مح ش
ـــروش نفـــت و درآمدهـــای نفتـــی باعـــث  بلکـــه ف
ـــه  ـــرود و ب ـــاال ب ـــا ب ـــرانه م ـــد س ـــه درآم ـــده ک ش

حســـاب رشـــد اقتصـــادی گذاشـــته شـــود.
ــای  ــودن فض ــاعد ب ــی نامس ــل اصل وی دلی
کســب و کار ایــران را خــود تحریم هــای داخلــی 
دانســت و گفــت: اگــر چــه تحریم هــای بیگانگان 
در فضــای کســب و کار کشــور بی تاثیــر نبــوده 
ولــی خــود تحریمــی بدتــر از تحریم هــای 
ــه  ــتغال ضرب ــد و اش ــه تولی خارجــی اســت و ب

می زنــد.
بــه گفتــه رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای 
صنفــی کارگــران هرچقــدر کــه فضــای کســب و 
کار کشــور رونــق یابــد فضــای اشــتغال بهبــود 

ــد. یافتــه و درصــد بیــکاری کاهــش می یاب
ــکل  ــه مش ــرایطی ک ــت: در ش ــی گف چمن
ــات  ــم امکان ــم و نمی توانی ــوز داری ــدور مج ص

الزم را در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار بدهیــم 
چطــور انتظــار داریــم فضــای کســب و کار 
بهتــر شــود؟ بســیاری از کارآفرینــان بــا وجــود 
ــد در  ــی دارن ــده اشــتغال خوب آنکــه طــرح و ای
ــا  ــا ب ــف می شــوند ی ــه اخــذ مجــوز متوق مرحل
وجــود گرفتــن مجــوز بــه دلیــل عــدم حمایــت 
ــه کار  ــده و از ادام ــوس ش ــرد و مای ــی دلس مال

بازمی ماننــد.

وی بروکراســی های زائــد اداری در بخشــهای 
صنعــت و تولیــد را از دیگــر موانــع کســب و کار 
دانســت و گفــت: ایــن امــر باعث شــده تا کســی 
کــه می خواهــد در کشــور کارآفرینــی کنــد 
کشــور دیگــری را بــرای ســرمایه گذاری انتخــاب 
کنــد یــا پولــش را در بانــک بگــذارد و ســودش 
را بگیــرد؛ از ایــن رو دولــت بایــد یــک ســاز و کار 
منطقــی و روان تــر را بــرای فعالیــت کارآفرینــان 

ــد. ــی کن ــور پیش بین در کش
ــی  ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــس کان رئی
ــا  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای کارگــران در پاســخ ب
هیــات مقــررات زدایــی در کشــور عملکــرد 
موفقــی داشــته اســت؟  گفــت: اگــر ایــن هیــات 
ــن  ــه ای ــری ب ــم رهب ــام معظ ــود مق ــق ب موف
ــاد  ــب و کار انتق ــای کس ــاله ورود و از فض مس

نمی کردنــد.
ــد  ــا وام ۱۸ درص ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب چمن
چــرخ اقتصــاد نمی چرخــد، گفت:هیــچ صنعتــی 
ــد  ــی نمی توان ــره  بانک ــن به ــا چنی ــا ب در دنی
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــرپا بمان س
کشــورهای آمریــکا و ژاپــن بــرای تســهیات دو 
درصــد کارمــزد مــی گیرنــد و بانــک در ســود و 

ــان تولیــد شــریک اســت. زی
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــنا، مق ـــزارش ایس ـــه گ ب
در بیانـــات اخیـــر خـــود بـــر لـــزوم اصـــاح 
ـــای  ـــذف موازی کاریه ـــب و کار،  ح ـــای کس فض
ــار و موانـــع  غلـــط و برداشـــته شـــدن انحصـ
کار تاکیـــد فرمودنـــد. بـــا وجـــود تـــاش 
ــایی  ــرای شناسـ ــه بـ ــه و مجریـ ــوای مقننـ قـ
قوانیـــن و مقـــررات مخـــل کســـب و کار، 
ایـــن امـــر تـــا بـــه امـــروز صـــورت نگرفتـــه و 
ــه  ــیوه ای کـ ــه شـ ــی بـ ــات مقررات زدایـ ادبیـ
ــران  ــود دارد، در ایـ ــورها وجـ ــر کشـ در دیگـ
ـــن  ـــر ای ـــان ب ـــت. کارشناس ـــته اس ـــود نداش وج
ـــجام  ـــدم انس ـــی، ع ـــدم هماهنگ ـــه ع ـــد ک باورن
و وجـــود مصوبـــات هم پوشـــان و مـــوازی، 
ــی  ــای مقررات زدایـ ــی هیات هـ ــل ناکامـ دلیـ

در ســـالهای اخیـــر بـــوده اســـت.  

دلیل گرانی خودرو عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران از 
اعــام آمادگــی ۳۲ شــرکت اروپایــی بــرای حضــور در 
صنعــت نفــت ایــران خبــر داد و گفــت: ایــن شــرکت ها 
بــرای همــکاری بــا شــرکت های ایرانــی خواســتار 

ــت وزارت نفــت هســتند.  ضمان
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا پدیــدار بــا اشــاره بــه تمایــل 
ــان  ــا هم ــی ی ــط اروپای ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــرد:  ــد ک ــران، تاکی ــا در صنعــت نفــت ای اس. ام. ای ه
در یــک ســال و نیــم گذشــته کمیســیون انــرژی اتــاق 
ــا هیات هایــی کــه بــه ایــران می آمدنــد وارد مذاکــره  ب
ــه لیســت ۱۱۴ شــرکتی  ــه تهی ــت ب ــه در نهای شــد ک

رســیدیم.  
وی افــزود: اســامی ایــن شــرکت ها در حــوزه انــرژی 
ــا  ــد و ب ــت ش ــران ثب ــاق ته ــل ات ــور بین المل و در ام
ــران،    ــت ای ــم نف ــرایط اقتصــادی و تحری ــه ش ــه ب توج

ــم. ــاز کردی ــود را آغ ــات خ مکاتب
و  نمایشــگاه ها  در  اینکــه  بیــان  بــا  پدیــدار 
ــه  ــود را ادام ــرات خ ــی مذاک ــای بین الملل کنفرانس ه

دادیــم،   گفــت: در نهایــت ۳۲ شــرکت اروپایــی بــرای 
حضــور در صنعــت نفــت ایــران اعــام آمادگــی کردنــد 
تــا عــاوه بــر مشــارکت در ســاخت و ســرمایه بــه رونــد 

ــد. ــز کمــک کنن ــی نی ــش فن ــال دان انتق
ــکاری  ــرای هم ــرکت ها ب ــن ش ــرط ای ــش ش وی پی
بــا صنعــت نفــت ایــران را ضمانــت وزارت نفــت اعــام 
ــرح  ــت مط ــر نف ــا وزی ــوع ب ــن موض ــزود: ای ــرد و اف ک
شــده تــا شــرکت های ایرانــی مــورد تاییــد وزارت نفــت 

ــت شــوند. ــکاری ضمان در حــوزه ســاخت و در پیمان
ــوع را  ــن موض ــت ای ــر نف ــدار، وزی ــه پدی ــه گفت ب
ــش  ــی، پژوه ــت مهندس ــت معاون ــرار اس ــه و ق پذیرفت
و فنــاوری وزارت نفــت شــرکت های ایرانــی را بررســی 

ــد. ــن کن ــا را تضمی ــد، آنه ــس از تایی ــرده و پ ک
وی ادامــه داد:  بــا دریافــت ایــن تضمیــن، آن را 
در اختیــار شــرکت های اروپایــی قــرار می دهیــم و 
می تــوان در شــرایط تحریمــی کــه ظرفیــت کار خالــی 

ــم. ــد را در کشــور ایجــاد کنی ــق تولی اســت،  رون
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــرژی ات ــیون ان ــس کمیس رئی

ــز  ــی نی ــش فن ــال دان ــه انتق ــن زمین ــت:  همچنی گف
ایجــاد می شــود.

ــن شــرکت ها را در  ــه ای ــول ب وی نحــوه پرداخــت پ
قالــب اینســتکس عنــوان کــرد و افــزود: همچنیــن ایــن 
ــب  ــود را در قال ــات خ ــه خدم ــد ک ــرکت ها پذیرفتن ش

تهاتــر بــه ایــران بدهنــد.  
ــدار تاکیــد کــرد:  ایــن شــرکت ها از کشــورهای  پدی
ــان،  ــس، آلم ــتان، انگلی ــان، لهس ــپانیا، یون ــا، اس ایتالی

ــی هســتند. ــد و رومان هلن
وی ادامــه داد: بــا تضمیــن وزارت نفــت 7۵ درصــد از 
ظرفیــت شــرکت های پیمانــکاری کــه در حــال حاضــر 

خالــی اســت،  دوبــاره فعــال می شــود.

اعالم آمادگی 32 شرکت اروپایی برای 
حضور در صنعت نفت ایران

ارائه وثیقه 200 میلیاردی »شبنم نعمت زاده« به 
دادگاه تا سه روز آینده 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

هیچ صنعتی با وام 18 درصد 
دوام نمی آورد!

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه تعــادل 
نســبی در قیمــت کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم 
در بــازار ایجــاد شــده اســت، گفــت: همدلــی و هماهنگی 
دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی در ایــن حــوزه، باعــث 
ــه ســال های گذشــته، شــاهد کمتریــن  شــده نســبت ب
مصادیــق گران فروشــی، احتــکار و اخــال در بــازار 

اســتان باشــیم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی در 
ــال  ــر انتق ــتان، ب ــازار اس ــم ب ــیون تنظی ــه کمیس جلس
اخبــار خــوب و امیدبخــش مبــارزه بــا فســاد بــه مــردم 

ــت  ــش قیم ــا کاه ــب ب ــزود: متناس ــرد و اف ــد ک تأکی
ــز  ــدگان نی ــه، تولیدکنن ــواد اولی ــی و م ــای اساس کااله
بایــد کاهــش قیمــت تمام شــده در محصــوالت تولیــدی 

ــد. ــت کنن ــود را رعای خ
وی بــر تشــدید نظــارت بــر قیمــت کاالهــای اساســی 
ــرد و  ــد ک ــتان تأکی ــی اس ــتگاه های نظارت ــط دس توس
گفــت: دســتگاه های مســئول، نتیجــه نظــارت و کنتــرل 

ــه مــردم اطاع رســانی کننــد. ــازار را ب خــود در ب
وضعیــت  در  تحریم هــا  نقــش  بــه  پورمحمــدی 
ــازار کشــور نیــز اشــاره کــرد و افــزود: به رغــم شــوک  ب
اقتصــادی پــس از اعمــال تحریم هــا، تدابیــر مســئوالن 
و همراهــی مــردم باعــث کاهــش مشــکات اقتصــادی 
در کشــور شــده و امیدواریــم ایــن رونــد روز بــه روز بــا 

ــد. ــه یاب ــدرت بیشــتری ادام ق

ــد  ــر »خری ــد ب ــا تاکی اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
بــه انــدازه مصــرف« از ســوی مــردم، عنــوان کــرد: ایــن 
ــد بیــش از پیــش مــورد توجــه خانواده هــا  موضــوع بای
قــرار گرفتــه و از تــوان مطبوعــات، رســانه و ســایر ابزارها 

و اقدامــات فرهنگــی در ایــن زمینــه اســتفاده شــود.
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــدی در بخ پورمحم
ــن  ــت تامی ــی از باب ــه نگران ــچ گون ــت: هی ــار داش اظه
میــوه شــب عیــد و کاالهــای اساســی در اســتان نداریــم 
ــه  ــبت ب ــر الزم نس ــد تدابی ــئول بای ــتگاه های مس و دس
ــد. ــردم را اتخــاذ کنن ــای م ــع نیازمندی ه ــه و توزی تهی

در ایــن نشســت گزارشــی از تغییــرات قیمتــی و روند 
نظــارت بــر تهیــه و توزیــع کاالهــای اساســی و همچنین 
وضعیــت تولیــد و توزیــع برخــی از مــواد غذایــی ازجمله 

گوشــت و تخم مــرغ توســط مســئوالن امــر ارائــه شــد.

استاندار آذربایجان شرقی:

تعادل نسبی در قیمت کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم در بازار ایجاد شده است

اقتصاد
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مجــری طــرح راه آهــن میانــه - تبریــز 
ــن  ــر از خــط آه ــازی ۲۲ کیلومت ــت: زیرس گف
تبریــز در ۳  بســتان آباد - خــاوران  مســیر 
ــوی  ــال از س ــورت فع ــه ص ــه ب ــه جداگان قطع

پیمانــکاران در حــال اجراســت. 
ــدزاده،  ــد علیمحم ــا، حمی ــزارش ایرن ــه گ ب
مســیر  از  کیلومتــر   ۲۲ زیرســازی  افــزود: 
ــط  ــز در ۲ خ ــا تبری ــاد ت ــتان آب ــن بس راه آه
ــه  ــز در مرحل ــازی آن نی ــل شــده و روس تکمی

ــت. ــام اس ــال انج ــط در ح ــک خ اول در ی
وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات ریــل 
ــز  ــاد - تبری ــتان آب ــن بس ــط آه ــذاری خ گ
اظهــار داشــت: هــم اکنــون عملیــات باالســت 
ــر از  ــول ۱۰ کیلومت ــه ط ــر اول ب ــزی قش ری
ــاد بــه تبریــز انجــام شــده و  ســمت بســتان آب
ادامــه ایــن عملیــات در ۱۲ کیلومتــر بعــدی در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
ـــا  ـــز ب ـــه - تبری ـــن میان ـــرح راه آه ـــری ط مج
ـــتان  ـــی بس ـــیر ریل ـــازی مس ـــه روس ـــان اینک بی
آبـــاد - تبریـــز در ۳ قشـــر باالســـت ریـــزی مـــی 
شـــود، گفـــت: تـــراورس بتنـــی مـــورد نیـــاز 
ـــرای  ـــده و ب ـــل ش ـــور حم ـــن مح ـــه ای ـــز ب نی
ـــل  ـــن مســـیر از ری ـــار در کشـــور در ای ـــن ب اولی

ـــود. ـــی ش ـــتفاده م ـــی اس ـــاخت داخل س
علــی محمــدزاده، بــا اشــاره بــه اینکه مســیر 
ــز ۴۴  ــا خــاوران تبری ــاد ت راه آهــن بســتان آب
کیلومتــر اســت، ادامــه داد: تــاش مــی شــود 
تــا انتهــای ســال ۹۹ عملیــات روســازی و ریــل 
گــذاری ایــن مســیر تکمیــل شــود و بــه بهــره 

بــرداری برســد.
ـــتگاه  ـــام ایس ـــرای اتم ـــرد: ب ـــادآوری ک وی ی
ـــن  ـــط آه ـــص خ ـــل نواق ـــاد، تکمی ـــتان آب بس
ــول ۱۳۲  ــه طـ ــاد بـ ــتان آبـ ــا بسـ ــه تـ میانـ
ــتان  ــن بسـ ــط آهـ ــل خـ ــر و تکمیـ کیلومتـ
ـــزار  ـــه ۶ ه ـــاز ب ـــاوران نی ـــتگاه خ ـــا ایس ـــاد ت آب

ـــه از  ـــت ک ـــار اس ـــال اعتب ـــارد ری و 7۰۰ میلی
ایـــن مبلـــغ ۲ هـــزار و ۲۰۰ میلیـــارد ریـــال 
ــان  ــا پایـ ــز تـ ــه نیـ ــه و بقیـ تخصیـــص یافتـ
ـــه و  ســـال و ســـال ۹۹ از ســـوی ســـازمان برنام

بودجـــه تامیـــن مـــی شـــود.
علــی محمــدزاده، افــزود: بــا تکمیــل نواقــص 
ــط  ــازی، خ ــات روس ــام عملی ــازی و انج زیرس
آهــن میانــه تــا خــاوران در ســال ۹۹ بــه بهــره 

بــرداری مــی رســد. 
خــط آهــن ۲ خطــه میانــه - بســتان آبــاد- 
تبریــز از ایســتگاه فعلــی میانــه واقــع در مســیر 
ــا  ــده و ب ــروع ش ــز ش ــران - تبری ــن ته راه آه
ــای، بســتان آباد  ــذر از شــهرهای ترکمــن چ گ
و باســمنج بــه ایســتگاه کنونــی تبریــز متصــل 

مــی  شــود.
ــدود ۲۰۳  ــز ح ــه تبری ــن میان ــرح راه آه ط
ــر آن شــامل  ــه ۱۳۲ کیلومت ــوده ک ــر ب کیلومت
کیلومتــر  و 7۰  آبــاد  میانه-بســتان  مســیر 
ــز اســت؛  ــا تبری ــاد ت شــامل مســیر بســتان آب
ایــن طــرح از ســال ۱۳7۹ آغــاز شــده اســت.  
ــاد - تبریــز،  خــط آهــن میانــه - بســتان آب
ــه در  ــه اســت ک ــران ـ میان ــن ته ــه راه آه ادام
صــورت تکمیــل، فاصلــه بیــن تهــران و تبریــز 
ــاظ  ــر و از لح ــافت ۱۱۴ کیلومت ــر مس را از نظ

ــد.   ــش می ده ــاعت کاه ــی ۵.۵ س زمان
ایــن خــط آهــن بــه صــورت دو خطــه 
ــرای  ــرعت آن ب ــر س ــده و حداکث ــی ش طراح
بــرای  و  کیلومتــر   ۱۲۰ بــاری  واگن هــای 
در  کیلومتــر   ۱۶۰ مســافربری  واگن هــای 

ســاعت خواهــد بــود.

زیرسازی 22 کیلومتر از خط  آهن 
بستان آباد - تبریز در حال اجراست

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــهر تبری ــورای ش ــو ش عض
گفــت:  شــهری  بازآفرینــی  طــرح  اجــرای 
کــه  می دهــد  نشــان  دنیــا  در  مطالعــات 
تاثیــر خوبــی  جابجایــی حاشــیه نشــینان 
ــان و  ــه شناس ــدارد، جامع ــان ن ــه آن ــر روحی ب
ــی  ــی، اجتماع ــات فرهنگ ــان بایدتبع روانشناس
ــی  ــرح بازآفرین ــرای ط ــی اج ــت محیط و زیس
ــخه  ــرای آن نس ــرده و ب ــی ک ــهری را بررس ش

ــد.  بپیچن
ــا  ــژاد ب ــکور اکبرن ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
بیــان اینکــه حاشــیه  نشــینی معضلــی جهانــی 
ــز باالســت،  ــا نی ــار آن در کشــور م ــوده و آم ب
حاشــیه  مشــکل  حــل  زمینــه  در  گفــت: 
ــت،  ــدی اس ــی ج ــه چاره جوی ــاز ب ــینی نی نش
حــل ایــن مشــکل تنهــا در دســت شــهرداران و 
شــوراها نبــوده و  آن هــا فقــط بخــش کوچکــی 
هســتند کــه می تواننــد در ایــن زمینــه نقــش 

ــد. ــا کنن ایف
وی ادامــه داد: نمی شــود کــه از طرفــی 
ــر  ــاز غی ــاخت و س ــری از س ــان جلوگی خواه
نیروهــای  نیــز  از طرفــی  و  باشــیم  مجــاز 
شــهرداری حیــن بازرســی از ســاخت و ســازها 
مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه و در دادگاه 

ــوند. ــوم ش محک
وی بیــان کــرد: از طرفــی ارائــه خدمــات بــه 
ــرق، گاز و آب  حاشــیه نشــینان توســط اداره ب
ــیه  ــا حاش ــارزه ب ــق مب ــدم تحق ــای ع ــه معن ب
نشــینی اســت، در ایــن صــورت نــه تنهــا 
ــام  ــینی انج ــل حاشینه نش ــا معض ــارزه ای ب مب
ــاده  ــاق نیفت ــز اتف ــه پیشــگیری نی نشــده، بلک

اســت.
اکبرنژادتاکیــد کــرد: از مســئوالن رده بــاالی 
کشــور و مجلــس شــورای اســامی انتظــار 
مــی رود، اگــر اهتمــام جــدی بــرای پیشــگیری 

از حاشیه نشــینی دارنــد، راه هــای وقــوع آن 
ــر نیســت،  ــن مجــرم، هن ــدد. گرفت ــز ببن را نی
بلکــه بســتن راه هــای وقــوع جــرم، هنــر اســت.

ــکن  ــورا و مس ــاید ش ــد: ش ــر ش وی متذک
جهــت  را  اقداماتــی  بتواننــد  شهرســازی  و 
حواشــی  در  موجــود  مســاکن  ســاماندهی 
شــهر انجــام دهنــد، امــا ایــن اقدامــات کافــی 

نیســت؛ چــرا کــه چندیــن برابــر اقدامــات مــا 
حاشــیه نشــینی اتفــاق می افتــد.

ــان  ــز بی عضــو شــورای شــهر اســامی تبری
ــاس  ــا حس ــز ب ــانه ها نی ــم رس ــرد: امیدواری ک
کــردن مســئوالن در راســتای انجــام ایــن 
اقدامــات اساســی توســط مجلــس شــورای 

ــند. ــر باش ــامی موث اس

رییــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
ــه  ــوه قضائی ــت ق ــفر ریاس ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــت اهلل  ــم آی ــا تصمی ــت: ب ــن اســتان، گف ــه ای ب
رئیســی اعتبــاری معــادل ۶۰۰ میلیــارد ریــال 
دادگســتری  عمرانــی  فعالیت هــای  بــرای 

ــت.  ــاص یاف اختص
ـــی  ـــل الله ـــی خلی ـــا، موس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــارت  ـــن اعتب ـــزود: ای ـــگاران، اف ـــع خبرن در جم
ــای اداری در  ــاختمان هـ ــاخت سـ ــرای سـ بـ
شـــهرهای تبریـــز، ســـراب، ملـــکان، مرنـــد، 
ــی  ــای و یامچـ ــن چـ ــد، ترکمـ ــش احمـ آبـ
ــش  ــدام بخـ ــن اقـ ــا ایـ ــاص دارد و بـ اختصـ
ــود  ــه کمبـ ــوط بـ ــی از مشـــکات مربـ بزرگـ
فضـــای فیزیکـــی در مجموعـــه دادگســـتری 

اســـتان برطـــرف مـــی شـــود.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر در 
ــاختمان اداری  ــوق س ــهرهای ف ــدادی از ش تع
بــا پیشــرفت فیزیکــی حــدود ۴۰ درصــدی بــه 
ــی تعطیــل شــده  دلیــل کمبــود اعتبــارات مال
ــن  ــوان ای ــی ت ــوق م ــه ف ــا بودج ــه ب ــت ک اس
ــه  ــبت ب ــاند و نس ــام رس ــه اتم ــا را ب ــرح ه ط
تملــک تعــدادی از ســاختمان های اســتیجاری 

ــدام کــرد. ــز اق نی
خلیــل اللهــی، موافقــت بــرای ســاخت 
ــی  ــز را یک ــواده در تبری ــی خان ــع قضای مجتم
از دســتاوردهای مهــم و برجســته ســفر رییــس 
قــوه بــه آذربایجــان شــرقی برشــمرد و اضافــه 

ــه مســاحت ۱۱ هــزار و  ۵۰۰  کــرد: زمینــی ب
ــع در شــهرک ارم از ســوی اســتانداری  مترمرب
بــه دادگســتری واگــذار شــده اســت کــه قــرار 
اســت فعالیــت عمرانــی ایــن مجتمــع در ۳ فــاز 

اجــرا شــود.
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس فــاز اول 
ــد بخــش بزرگــی  ــن مجتمــع کــه مــی توان ای
از مشــکات کنونــی شهرســتان تبریــز را حــل 
ــه زودی شــروع  ــع  ب ــد، در ۵ هــزار مترمرب کن
مــی شــود تــا خدمــات قضائــی بــه شــهروندان 
بــا کیفیــت بهتــر و بــه صــورت مطلــوب ارایــه 

شــود.
ــفر  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــل الله خلی
ــرقی  ــان ش ــه آذربایج ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
ــدار  ــه دادگســتری نبــود، دی ــوط ب ــا« مرب صرف
بــا صنعــت گــران  و تولیــد کننــدگان در رشــته 
ــون،  ــگان، روحانی ــف، نخب ــوف مختل ــا و صن ه
خانــواده هــای معظــم شــهدا، مدیــران اجرایــی 
و قضــات را از جملــه برنامــه هــای مهــم ایــن 

ســفر بیــان کــرد.
وی حضــور رییــس قــوه قضاییــه در شــورای 
ــان  ــل بی ــه دلی ــرقی را ب ــان ش اداری آذربایج

نقطــه نظــرات و ارایــه گــزارش هــای تعــدادی 
از دســتگاه هــای اجرایــی و بررســی هــای الزم 
ــوط را بســیار مهــم  ــع مشــکات مرب ــرای رف ب
خوانــد و گفــت: بــدون تردیــد ایــن ســفر بــرای 

اســتان پربــار و بــا اهمیــت بــود.
خلیــل اللهــی بــا بیــان اینکــه ریاســت قــوه 
قضائیــه دســتور بــه کارگیــری تعــداد ۳۲ نفــر 
در کادر قضایــی آذربایجــان شــرقی نیــز را 
ــن دســتور  ــا ای ــار داشــت: ب ــرد، اظه صــادر ک
بخــش مهمــی از مشــکات مربــوط بــه کمبــود 
ــتان  ــی اس ــه قضای ــانی در مجموع ــروی انس نی

برطــرف مــی شــود.
ــا در  ــانه ه ــور رس ــی از حض ــا قدردان وی ب
جریــان ســفر ریاســت قــوه قضائیــه بــه اســتان، 
ــواره در  ــد هم ــا بای ــانه ه ــرد: رس ــادآوری ک ی
ــوان  ــه عن ــوده و ب ــی ب ــکیات قضای ــار تش کن
فصــل  و  حــل  در  مجموعــه  ایــن  بــازوی 
ــه  ــوق عام ــری حق ــی و پیگی ــکات مردم مش

ــد. ــل کنن عم
آذربایجـــان  دادگســـتری  کل  رییـــس 
ـــرد: هرچنـــد بیـــان نقـــاط  شـــرقی اضافـــه ک
ضعـــف و انتقـــاد از عملکردهـــا یکـــی از 
ــا  ــانه هـ ــی رسـ ــم و اصلـ ــای مهـ کارکردهـ
ـــه  ـــی جامع ـــای کنون ـــد در فض ـــا بای ـــت، ام اس
نســـبت بـــه امیدآفرینـــی نیـــز اقـــدام شـــود 
ـــا  ـــانه ه ـــط رس ـــد توس ـــوع بای ـــن موض ـــه ای ک

بـــا جدیـــت پیگیـــری شـــود.
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شرط وزیر راه برای آغاز عملیات 
اجرایی راه آهن ایران - ارمنستان

وزیــر راه در ماقــات بــا وزیــر مدیریــت 
ــاره  منطقــه ای وزیرســاخت های ارمنســتان درب
اتصــال راه آهــن مســتقیم دو کشــور گفــت:در 
صــورت تکمیل۳۰درصــد پیشــرفت در ســاخت 
مســیر داخــل ارمنســتان قطعــه داخــل ایــران 

اجرایــی مــی شــود.
بــه گــزارش مهــر، محمــد اســامی بــا 
ــه ای  ــت منطق ــر مدیری ــان، وزی ــورن پاپیکی س
در  و  ماقــات  ارمنســتان  زیرســاخت های  و 
دوجانبــه  همکاری هــای  توســعه  خصــوص 

کردنــد. تبادل نظــر  و  گفت وگــو 
در ایــن ماقــات وزارت راه و شهرســازی، 
بــه دیدارهــای ســازنده اخیــر مقامــات دو 
ــران  ــاس س ــزاری اج ــان برگ ــور در جری کش
ــس  ــز کنفران ــیا و نی ــادی اوراس ــه اقتص اتحادی
ظرفیت هــای ترانزیتــی اوراســیا در ایــروان  
ــرد و امضــای موافقت نامــه موقــت  اشــاره ک
تشــکیل منطقــه آزاد تجــاری بیــن جمهــوری 
ــیا  ــه اقتصــادی اوراس ــران و اتحادی اســامی ای
را بــه عنــوان فرصــت مناســبی بــرای اســتفاده 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــازوکار ب ــن س ــت ای از ظرفی
و  ترانزیتــی  حمل ونقــل،  همکاری هــای 

ــت. ــور دانس ــن دو کش ــارت بی تج
وی همچنیــن بــا توجــه بــه پــروژه بزرگــراه 
آمادگــی  و  ارمنســتان  جنوبــی  شــمالی 
اجــرای  در  ایرانــی  توانمنــد  شــرکت های 
ــرز دو  ــی م ــروژه در نزدیک ــن پ ــی از ای بخش
کشــور، تشــکیل کنسرســیومی متشــکل از 
ایرانــی و  بانک هــای  شــرکت های معتبــر و 
ــداث آن  ــریع در اح ــدف تس ــا ه ــی را ب ارمن

ــرد. ــنهاد ک پیش
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه توافقات 
مســتقیم  اتصــال  بــرای  فی مابیــن  قبلــی 
ــش  ــات بخ ــام مطالع ــن دو کشــور و انج راه آه
ــورت  ــه در ص ــرد ک ــد ک ــران، تأکی ــی ای داخل
در ســاخت  پیشــرفت  درصــد  تکمیــل ۳۰ 
مســیر داخــل ارمنســتان، قطعــه داخــل ایــران 

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای
ــور  ــه منظ ــد؛ ب ــرر ش ــه مق ــن جلس در ای
پیگیــری پــروژه هــای فیمابیــن و شــروع 
عملیــات اجرایــی پــروژه هــا، کمیتــه مشــترک 
ــاه  ــک م ــرف ی ــاختی ظ ــای زیرس همکاری ه

ــود. ــزار ش ــده برگ آین
همچنیــن بــر پیگیــری توافقــات قبلــی، 
توســعه همکاری هــای فی مابیــن در حــوزه 
ترانزیــت، حل وفصــل مشــکات ایجادشــده 
از ســوی طــرف ارمنــی در خصــوص اخــذ 
جمهــوری  نــاوگان  از  یک جانبــه  عــوارض 
کریدورهــای  توســعه  ایــران،  اســامی 
حمل ونقــل بین المللــی و ترانزیتــی به ویــژه 
کریــدور خلیج فارس-دریــای ســیاه، تأکیــد 

ــد. ش
ــان براســاس  ــی اســت، ســورن پاپیکی گفتن
به منظــور  نیــرو  وزیــر  اردکانیــان،  دعــوت 
شــرکت در »نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 

ــرده اســت. ــران ســفر ک ــرق« ای ب

پدافند غیرعامل در حوزه 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شرقی عملیاتی شد 

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــل در  ــد غیرعام آذربایجان شــرقی گفــت: پدافن
حوزه هــای راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

ایــن اســتان عملیاتــی شــده اســت. 
ــا  ــزاده، ب ــی علی ــا، اروجعل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــان اینکــه پدافنــد غیرعامــل نقــش مهــم و  بی
ــل و  ــداری و حم ــای راه ــوزه ه ــی در ح حیات
نقــل جــاده ای اســتان ایفــا مــی کنــد، افــزود: 
ــوزه  ــای ح ــت ه ــت فعالی ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــاده ای،  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــای راه ه
ــل  ــد غیرعام ــای پدافن ــت ه ــه فعالی مجموع
ــوادث  ــرات ح ــش اث ــگیری و کاه ــرای پیش ب
ــن اداره کل  ــرد ای ــتای عملک ــی در راس طبیع

ــود. ــی ش ــام م انج
ــای  ــش ه ــام رزمای ــرد: انج ــریح ک وی تش
امکانــات  و  آالت  ماشــین  ســازی  آمــاده 
راهــداری بــرای راهــداری زمســتانی، رزمایــش 
اضطــراری  بــرق  هــای  سیســتم  آمادگــی 
در ســطح واحدهــای تابعــه و پایانــه هــای 
ــز و  ــار تبری ــه ب ــوردوز و پایان ــا و ن ــرزی جلف م
ــه کشــوری  امدادرســانی در حــوادث غیرمترقب
ماننــد اعــزام گــروه هــای ایــن اداره کل بــرای 
ــیل  ــده از س ــیب دی ــای آس ــاده ه ــم ج ترمی
ــرای  ــران ب ــرز مه ــازی م ــاده س ــتان و آم لرس
ــه  ــینی از جمل ــن حس ــران اربعی ــی زائ جابجای

ــت. ــده اس ــام ش ــات انج اقدام
 مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
آمــاده  و  تعییــن  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــل  ــوان مح ــه عن ــز ب ــار تبری ــه ب ــازی پایان س
اســکان اضطــراری در حــوادث غیرمترقبــه، 
ــد  ــیمیایی پدافن ــروه ش ــی کارگ ــد میدان بازدی
پدافنــد  امکانــات  از  اســتانداری  غیرعامــل 
شــیمیایی پایانــه هــای مــرزی جلفــا و نــوردوز 
و مدیریــت و کنتــرل حمــل و نقــل جــاده ای 
ــر از  ــن – کیلومت ــرح ت ــرای ط ــا اج ــتان ب اس

ــت. ــن اداره کل اس ــات ای ــر اقدام دیگ
راســتا  ایــن  در  داد:  ادامــه  علیــزاده، 
ــه قیمــت  ــه ســنگین ب الســتیک وســائط نقلی
ــایبری در اداره کل  ــور س ــن، مان ــی تامی دولت
ــی  ــازی فیزیک ــن س ــای ایم ــرح ه ــرا، ط اج
مــدارس حاشــیه راه هــا و طــرح هــای ارتقــای 
ــا  ــت باره ــیکلت و وان ــان موتورس ــی راکب ایمن
بــرای افزایــش ایمنــی حمــل و نقــل جــاده ای 
اجــرا و کاس هــای آموزشــی در حــوزه پدافند 
ــان اداره  ــران و کارشناس ــرای مدی ــل ب غیرعام
کل و راننــدگان نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
ــده  ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــافر در ای ــار و مس ب

ــت. اس

اطاله دادرسی و عدم برخورد قاطع با 
متخلفان از دالیل فراگیری زمین خواری

سـخنگوی کمیسـیون اصل نـود قانون اساسـی 
مجلس گزارش این کمیسـیون در خصوص بررسی 
علـل و مصادیق تخلفات در حـوزه اراضی و اماک از 
قبیل تغییـر کاربری، تملک اراضی دولتی، سـاخت 

و سـاز غیرمجاز و تصـرف را قرائت کرد. 
پارسـایی  ملت،بهـرام  خانـه  گـزارش  بـه 
اسـامی  شـورای  مجلـس  علنـی  جلسـه  در 
در   ۹۰ اصـل  کمیسـیون  گـزارش  قرائـت  بـه 
خصـوص بررسـی علـل و مصادیـق تخلفـات در 
حـوزه اراضـی و امـاک از قبیل تغییـر کاربری، 
تملـک اراضـی دولتی، سـاخت و سـاز غیرمجاز، 
تصـرف و ... بـر مبنـای پرونده هـای مطروحه در 
کمیسـیون پرداخـت و گفـت: طبق مـاده ۱۰۱ 
آیین نامـه داخلـی مجلـس ایـن گـزارش تهیـه 

شـد کـه در صحـن علنـی قرائـت می شـود.
مجلـس شـورای  در  مـردم شـیراز  نماینـده 
اسـامی بـر همیـن اسـاس تصریـح کـرد: زمین 
و مباحـث مربوط بـه آن از گذشـته همواره یکی 
از مسـائل مهـم و پیچیـده در روابـط حقوقـی و 
اجتماعـی جوامـع و ملت ها بوده و همواره منشـأ 
بـروز دعـاوی مختلـف و زمینـه ارتـکاب جرائـم 
متعـدد را فراهم آورده اسـت که این کمیسـیون 
در جریـان جلسـات خـود به بررسـی پرونده های 
تشـکیل شـده پرداخت و این موضوع را همزمان 
بـا حضور مسـئوالن مربوطه آسیب شناسـی کرد.

قانـون  نـود  اصـل  کمیسـیون  سـخنگوی 
اساسـی مجلـس شـورای اسـامی همچنین در 
ایـن گـزارش بـه آسـیب های موجـود در دولت 
بـا متخلفـان  برخـورد  بـرای  و حـوزه قضایـی 
اشـاره شـده و در نهایـت پیشـنهاداتی از سـوی 
بـا  برخـورد  و  پیشـگیری  بـرای  کمیسـیون 
متصرفیـن محـدوده اراضـی ارائـه شـده اسـت.

متـن گـزارش کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس 
در ایـن خصـوص متعاقبـاً منتشـر خواهد شـد.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــخص در  ــه ش ــت ک ــه ایس ــت قلع * متان
ــی  ــظ م ــات روزگار حف ــود از صدم ــاه خ پن
کنــد، متانــت ســپری اســت در مقابــل 
تیرهــای حــوادث و زحمــات و بایــا و موانــع 
ــر طــرف بســوی  ــات از ه ــق حی ــه از طری ک

ــود. ــی ش ــاب م ــان پرت انس
کاظم زاده ایرانشهر

* مســئله در ایــن نیســت کــه انســان چــه 
انــدازه مــی دانــد، چــه چیــز کســب کــرده و 
ــت  ــه در آن اس ــه بلک ــرورش یافت ــه پ چگون
کــه دانســته خــود را چگونــه بــه کار بــرده و 
خــودش چیســت و چــه مــی تواننــد بکنــد.
؟

* انســان خــود تــاج شــگفتی خلقــت 
ــن  ــریف تری ــت او ش ــه طبیع ــت و مطالع اس
ــوان آن را  ــا ت ــه در دنی ــه ای اســت ک مطالع

دارد.
ویلیام گالدستون

ــن  ــی در بط ــوه محیرالعقول ــوای بالق * ق
انســان نهفتــه اســت، پیوســته ایــن عبــارت 
را تکــرار کــن: همــه چیــز بســتگی بــه 

خــودم دارد.
آندره ژید

ــاور  ــود ب ــه خ ــت ک ــان اس ــان هم * انس
ــد. ــی کن م

آنتوان خچوف
اســت  الزم  خــود،  شــناخت  بــرای   *
ــد. ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب ــود را م ــان خ انس
آلبرت کامو

* فروتنــی آن نیســت کــه انســان ذوق و 
اســتعداد خــود را پنهــان ســازد و تصــور کند 
کــه کوچــک تــر و بدتــر از آنچــه هســت مــی 
باشــد بلکــه عبــارت اســت از شــناختن 

ــش.                                                                  ــص و کمبودهــای خوی ــل نقای کام
الکوردر

ــچ رنجــی  ــری انســان را از هی ــی صب * ب
تــازه ای اســت  بلکــه درد  نمــی رهانــد 
ــود  ــا در آوردن و ناب ــرای از پ ــان ب ــه انس ک
ــر ســایر دردهــای خویــش  ســاختن خــود، ب

ــد. ــی افزای م
افالطون

شــرکت آب و فاضــاب روســتائی اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد پــروژه ذیــل را پیمــان واگــذاری کنــد لــذا از کلیــه 
شــرکتهای واجــد شــرایط و صاحیــت دار کــه تمایــل بــه شــرکت درمناقصــه را دارنــد دعــوت مــی شــود از تاریــخ ۹۸/۰۸/۱۳ تــا 

۹۸/۰۸/۱۸ بــرای دریافــت اســناد صرفــا بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.
) از مراجعه حضوری خودداری شود(

تهیــه مصالــح و اجــرای شــبکه توزیــع و مخــزن ۵۰ مترمکعبــی مجتمــع قــوری چــای) روســتای بوکــت( شهرســتان عجــب 
شــیر )مبلــغ بــرآورد اولیــه: ۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴ ریــال    مبلــغ تضمیــن:  ۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال   رتبــه آب: (

آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه در سامانه ستاد، مورخ ۹۸/۰۸/۲۸ می باشد.
اسناد واصله در ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۸/۰۸/۲۹ با ارائه حتی یک قیمت توسط مناقصه گر، افتتاح خواهد شد.

ضمنا هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه جواهد بود.
شرکت آب و فاضالب روستائی استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
»با صرفه جوئی امروزآب از سراب فردا جلوگیری کنیم«

شرکت آب و افضالب روستائی  استان آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 6۴9779
تاریخ انتشار نوبت دوم:

۱۳98/۰8/۱۴ 
)روزنامه عجب شیر(

عضو شورای شهر اسالمی تبریز:

جابجایی حاشیه نشینان 
تاثیر خوبی بر روحیه آنان ندارد

روزنامه سراسری 
 عجب شیر 

از شهر های سراسر 
کشور نماینده 
فعال می پذیرد

 ۰۴۱۳۵2۵8222 
موبایل: ۰9۱۴۳۰۱۰۵7۳
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ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم  عض
بــا تاکیــد بــر لــزوم ایســتادگی در مقابــل 
ســال های  تجربــه  و  نفتــی  تحریم هــای 
ــه  ــم ک ــه کنی ــد توج ــت: بای ــاب، گف اول انق
ــر  ــامی ایران در براب ــت جمهوری اس ــت وق دول
تحریم هــای نفتــی شــدید ســال ۱۳۵۹، کشــور 

ــرد.  ــت اداره ک ــا صاب را ب
به گــزارش ایرنــا، محمدحســین صفارهرندی 
در همایــش »امضایــی کــه دیگــر تضمیــن 
نیســت« در جمــع دانشــجویان دانشــگاه تبریــز 
ــه اعمــال تحریم هــای نفتــی ســال  ــا اشــاره ب ب
۵۹ علیــه ایــران، افــزود:  ایــن تحریم هــا فشــار 
زیــادی را بــه دولــت وارد کــرد، امــا دولــت وقــت 
بــا صابــت و هیبــت مســائل را حــل و فصــل و 
ــا روزی کــه آمریکایی هــا  کشــور را اداره کــرد ت
ــت  ــداران نف ــدند و خری ــرف ش ــم منص از تحری
ــف  ــه ص ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش مقاب

شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران حتــی پــس 
ــه  ــه رابط ــز ب ــی نی ــه جاسوس ــخیر الن از تس
ــا در  ــت: ام ــار داش ــه داد، اظه ــکا ادام ــا آمری ب
ــه قطــع  ــم ب ــکا تصمی ــاه ۵۹ آمری ــن م فروردی
ــاب  ــای انق ــت و نیروه ــران گرف ــا ای ــه ب رابط
ــن  ــد و ای ــتقبال کردن ــه اس ــع رابط ــز از قط نی
بیــن گروه هــای  کــه  بــود  مــوردی  تنهــا 
ــن  ــز در ای ــت آزادی نی ــی نهض ــف حت مختل

ــت. ــود داش ــر وج ــاق نظ ــوص اتف خص
ــی  ــود ط ــا وج ــه داد: ب ــدی ادام صفارهرن
کــردن ایــن مســیر، همچنــان رهبــری معتقــد 
بودنــد کــه مــا تــا ابــد نمی خواهیــم بــا 
کشــوری قطــع رابطــه کنیــم بلکــه می خواهیــم 
بــا همــه دنیــا ارتبــاط داشــته باشــیم، امــا ایــن 
ــه خصومــت علیــه انقــاب  ــود کــه ب ــکا ب آمری

عمــق بخشــید.
ــا بیــان اینکــه نســخه انقــاب بــه مــا  وی ب

ــان  ــر زیاده خواه ــه در براب ــت ک ــاد داده اس ی
قدرتمنــد ظاهــر شــویم، گفــت: امــروزه معادلــه 
میــان مــا و آمریــکا عــوض شــده اســت و 
ــن  ــد و ای ــد نمی کن ــا را تهدی ــر م ــکا دیگ آمری
مــا هســتیم کــه قدرتمندانــه جــواب مــزدوران 

می دهیــم. را 
ــه ســیاه  ــه کارنام ــا اشــاره ب ــدی ب صفارهرن
طــول  در  ایــران  بــا  مواجهــه  در  آمریــکا 
ــق  ــت: طب ــار داش ــف، اظه ــای مختل دوران ه
ــی  ــه جاسوس ــده از الن ــت آم ــه دس ــناد ب اس
آمریکایی هــا تــاش می کردنــد مســیر انقــاب 
را بــه ســمتی کــه خودشــان می خواســتند 
ــا  ــات م ــی روی مطبوع ــد و حت ــت کنن هدای
اثرگذاری هایــی داشــتند تــا اســم امــام را 
ــگاه خاصــی داشــت،  کــه در ذهــن مــردم جای
کمرنــگ کــرده و نــام اشــخاص دیگــری ماننــد 
جبهــه ملــی، مهنــدس بــازرگان، ســازمان های 
ــوده را  ــزب ت ــق و ح ــن خل ــی، مجاهدی چریک

ــد. ــگ کنن پررن

ــد  ــابقه ب ــود س ــا وج ــرد: ب ــریح ک وی تش
آمریــکا در مواجهــه بــا ایــران، بــه هیــچ 
عنــوان قطــع رابطــه دائمــی از ناحیــه انقــاب، 
مدیریــت عالــی انقــاب و شــورای انقــاب 

ــود. ــرح نب مط
صفارهرنــدی بــه رســمیت نشــناختن نظــام 
ــه و  ــدور بیانی ــران، ص ــامی ای ــوری اس جمه
ــوق  ــد حق ــال ۵۸ و ض ــا در س ــع تحریم ه وض
ــن  ــران را از اولی ــای ای ــدن رفتاره ــر خوان بش
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــکا علی ــرکات آمری تح
ــا  ــه بعده ــمرد ک ــران برش ــیس ای ــازه تاس ت
حرکاتــی از جنــس کودتــای ۲۸ مــرداد ترتیــب 
ــام  ــاه انج ــدن ش ــرای بازگردان ــی ب و تاش های

ــد. دادن
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــبق فرهن ــر اس وزی
ادامــه داد: ایــن آمریــکا بــود کــه در دوران 
ــی  ــرکات نظام ــرداری از ح ــا فیلمب ــگ ب جن
مــا و مخابــره آن بــه صــدام، اقداماتــی را علیــه 
ایــران انجــام داد و بــه جنــگ هوایــی و دریایــی 

ــران پرداخــت. ــا ای ب
صفارهرنــدی بــا بیــان اینکــه دوســتان 
ــس  ــه در مجل ــانی ک ــا و کس ــب م ــاح طل اص
ســوم بودنــد ۱۳ آبــان را بــه عنــوان روز مبــارزه 
بــا اســتکبار جهانــی نــام گــذاری کردنــد، 
ــان  ــراد قرب ــن اف ــاره ای ــک ب ــه ی ــا ب ــت: ام گف
صدقــه آمریــکا رفتــه و می گوینــد آمریــکا 
ــره  ــز مذاک ــاره ای ج ــا چ ــت و م ــد اس قدرتمن

ــم. نداری
ــا ایــن  وی افــزود: در دوره اصاحــات نیــز ب
ــل  ــات خــود را در مقاب ــر ادبی ــه اگ ــت ک ذهنی
کشــورهای قدرتمنــد عــوض کنیــم، چنیــن و 
ــام  ــا مــی  شــود، از آبراه ــا م ــاری ب ــان رفت چن
ــا  ــد ، ام ــاد کردن ــه عنــوان شــهید ی ــن ب لینکل
ــوان  ــه عن ــا را ب ــکا م ــد آمری ــال بع ــد س چن

ــرد. ــی ک ــا معرف ــرارت در دنی محــور ش
ــران  ــه ای ــه رابط ــاره ب ــا اش ــدی ب صفارهرن
جمهــوری  ریاســت  دوران  در  آمریــکا  و 
ــکا و  ــن آمری ــه بی ــت: فاصل ــژاد، گف احمدی ن
ایــران در دوره وی عمــق بیشــتری پیــدا کــرد، 

ــد. ــر ش ــت کمت ــزان خصوم ــا می ام
رفتارهــای  از  بخشــی  کــرد:  اضافــه  وی 
احمــدی نــژاد را تاییــد کــرده و حتمــا بــا 
ــدار  ــف هســتم، از اقت ــم مخال بخشــی از آن ه
آن روز ایــران در مقابــل آمریــکا جــواب بهتــری 
ــل  ــردن در مقاب ــج ک ــردن ک ــا گ ــم ت گرفتی
ــش  ــم از موضع ــژاد ه ــدی ن ــا احم ــکا، ام آمری
ــک  ــکا نزدی ــه آمری ــرد ب ــاش ک ــت و ت برگش
ــن نیــز باعــث تشــدید تحریم هــا  شــود کــه ای

شــد.
صفارهرنــدی گفــت: خصومــت آمریــکا علیــه 
ــیده اســت  ــودش رس ــه اوج خ ــروز ب ــران ام ای
ــه  ــبت ب ــه نس ــتانه ک ــار دوس ــل رفت و در مقاب
ــه  ــم، جــز عــدم عمــل ب ــکا نشــان داده ای آمری

ــم. ــت نکرده ای ــد دریاف تعه

صفارهرندی:

 در موضوع تحریم های نفتی از تجربه اوایل انقالب استفاده شود

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش آذربایجـــان 
شـــرقی بـــا بیـــان این کـــه دانـــش آمـــوزان 
اســـتان همـــواره موقعیـــت شـــناس بـــوده و 
بعـــد از ایـــن نیـــز موقعیـــت شناســـی خـــود 
را حفـــظ می کننـــد، گفـــت: همانطـــور کـــه 
شـــهید فهمیـــده بـــا توجـــه بـــه اولویت هـــا، 
ارزش هـــا و باورهـــای خـــود کـــه اطاعـــت از 
ــود،  ــامی بـ ــان اسـ ــاع از کیـ ــری و دفـ رهبـ
ـــرد،  ـــامی ک ـــن اس ـــار میه ـــود را نث ـــان خ ج
دانـــش آمـــوزان مـــا امـــروز هـــم بایـــد 

اولویت هـــا را تشـــخیص دهنـــد. 
بــه گــزارش ایســنا، جعفــر پاشــایی، بابیــان 
بــرای  این کــه تمامــی هماهنگی هــای الزم 
حضــور معلمــان و دانــش آمــوزان اســتان 
ــطح  ــاه در س ــان م ــوم اهلل ۱۳ آب ــم ی در مراس
ــرد: روز  ــار ک ــده اســت، اظه ــام ش ــتان انج اس
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــه روزهای ــان از جکل ۱۳ آب

ــاط  ــت ارتب ــم و تربی ــا تعلی ــتقیم ب ــور مس ط
نقــش  آمــوزان  دانــش  روز  ایــن  در  دارد، 
ــرخم  ــتکبار س ــل اس ــرده و در مقاب ــی ک آفرین

ــد. نیاوردن
وی افــزود: روز ۱۳ آبــان دانــش آمــوزان 
عزیــز در مقابــل دانشــگاه تهــران بــه شــهادت 
ــاد  ــن روز نم ــل ای ــن دلی ــه همی ــیدند، ب رس
عرصه هــای  در  آمــوزان  دانــش  حضــور 

ــت. ــف اس مختل
ــان  ــا بیــان این کــه امســال ۱۳ آب پاشــایی ب
از حساســیت باالیــی برخــوردار اســت، افــزود: 
ــی   ــتکبار جهان ــا اس ــارزه ب ــاد مب ــان نم ۱۳ آب
ــترده ی  ــور گس ــال حض ــدم امس ــت و معتق اس
روز  ایــن  در  را  معلمــان  و  آمــوزان  دانــش 

ــد. ــم دی خواهی
ــوزش  ــش آم ــه نق ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
و پــرورش انتقــال میراث هــای فرهنگــی در 

ــردای  ــل ف ــه نس ــی ب ــای درس ــب کتاب ه قال
جامعــه اســت، گفــت: یــاد و خاطــره ی شــهید 
ــت،  ــار اس ــای ایث ــده از نماده ــین فهمی حس
امــروزه کم تــر دانــش آمــوزی وجــود دارد 
ــاد و خاطــره ی شــهید حســین  ــام، ی ــا ن کــه ب

ــد. ــنا نباش ــده آش فهمی
متعــددی  برنامه هــای  شــد:  یــادآور  وی 
در ســطح آمــوزش و پــرورش اتحادیه هــای 

ــیج  ــوزان، بس ــش آم ــامی دان ــای اس انجمن ه
ــا  ــود ت ــام می ش ــره انج ــوزی و غی ــش آم دان
ــی در  ــه ارزش درون ــهادت ب ــار و ش ــاد ایث نم

ــود. ــل ش ــوزان تبدی ــش آم دان
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان 
ــا  ــد ب ــوزان بای ــش آم ــه داد: دان ــرقی ادام ش
الگوگرفتــن از شــهید فهمیــده، وظایــف خــود 

ــد. ــام دهن ــی انج ــه خوب ــه ب را در جامع

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

دانش آموزان آذربایجان شرقی 
موقعیت شناس هستند

کارشـــناس مســـائل بیـــن الملـــل گفـــت: 
ــس از  ــورمان پـ ــم کشـ ــرفت های عظیـ پیشـ
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــم اس ـــدر عظی ـــاب آنق انق

ـــد.  ـــی باش ـــده ای مترق ـــش آین ـــد بخ نوی
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان 
، عبـــاس مقتدایـــی کارشـــناس مســـائل 
ـــان،  ـــت روز ۱۳ آب ـــاره اهمی ـــل، درب ـــن المل بی
اظهـــار کـــرد: ۱۳ آبـــان هـــر ســـال یـــادآور 
خاطراتـــی از انقـــاب اســـامی و تـــداوم 
پیروزی هـــای آن اســـت، اگـــر ســـیزدهم 
ـــردن  ـــع ک ـــه قط ـــران ب ـــت ای ـــرف مل ـــان ح آب
ــس از  ــکا پـ ــده آمریـ ــاالت متحـ ــت ایـ دسـ
ــه  ــه کـ ــان گونـ ــد، همـ ــاب نمی انجامیـ انقـ
بـــا  آمریکایی هـــا  بعـــد  ســـال های  در 
دســـتگیری »مرســـی« و بـــه زیـــر کشـــیدن 
حکومـــت مردمـــی در مصـــر نشـــان دادنـــد 
کـــه خـــوی اســـتکباری و ســـلطه گـــری 
آنـــان تـــداوم دارد، انقـــاب اســـامی ایـــران 
ـــامانی هایی  ـــه س ـــا ب ـــوش ن ـــت خ ـــم دس را ه

می کردنـــد.
او افـــزود: بـــه  نظـــر می رســـد اگـــر 
کـــه  کنیـــم  ثابـــت  نمی شـــد  روزگاری 
آمریکایی هـــا بـــه دنبـــال نفـــوذ در انقـــاب 
اســـامی و انحـــراف رونـــد پیـــروزی مـــردم 
بودنـــد، امـــروز بـــا تحوالتـــی کـــه در مصـــر 
ــات  ــه اثبـ ــر را بـ ــن امـ ــوان ایـ رخ داد، می تـ
ــس از  ــال پـ ــن سـ ــه چندیـ ــانید، چراکـ رسـ
پیـــروزی انقـــاب اســـامی مصـــر انقابـــش 
ــت  ــا دخالـ ــا بـ ــاند، امـ ــروزی رسـ ــه پیـ را بـ
آمریـــکا، نفـــوذ در ســـردمداران حکومتـــی و 
ـــاالری و  ـــردم س ـــد م ـــه رون ـــه پل ـــات پل اقدام
ـــد  ـــر گرداندن ـــاره ب ـــور را دوب ـــن کش ـــاب ای انق
ــنه  ــان پاشـ ــر همـ ــه در بـ ــه ای کـ ــه گونـ بـ

. می چرخـــد
مقتدایـــی ادامـــه داد: درب هـــای تاریخـــی 
پـــس از انقـــاب اســـامی نشـــان می دهـــد 
کـــه اگـــر امـــام خمینـــی)ره( تســـخیر النـــه 
دوم  انقـــاب  عنـــوان  بـــه  را  جاسوســـی 
قلمـــداد کردنـــد، ایـــن یـــک شـــعار نبـــود، 
ـــب  ـــی)ره( و لق ـــام خمین ـــر ام ـــار نظ ـــه اظه بلک
ـــی از  ـــل ناش ـــام راح ـــوی ام ـــاب دوم از س انق
ـــری  ـــلطه گ ـــوی س ـــان از خ ـــق ایش درک عمی

ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بـــود.
کارشـــناس مســـائل بیـــن الملـــل تاکیـــد 
ـــوز  ـــه دلس ـــانی ک ـــه کس ـــم هم ـــروز ه ـــرد: ام ک
ــه  ــد کـ ــه کننـ ــد توجـ ــتند بایـ ــور هسـ کشـ
اگرچـــه نکاتـــی مثبتـــی می تـــوان از خـــارج 
ــان اخـــذ کنیـــم و ایـــن  از مرز هـــای خودمـ

یـــک فرمـــان دینـــی اســـت کـــه علـــم را از 
ـــا  ـــم، ام ـــت بیاوری ـــه دس ـــم ب ـــای عال ـــر کج ه
ـــیم  ـــته باش ـــه داش ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب بای
کـــه اتـــکا و توجـــه بـــه درون مایه هـــای 
تفکـــری نظـــام اســـامی اســـت کـــه نجـــات 
بخـــش و راهنمـــای مـــا در ســـال های پـــس 

از انقـــاب اســـت.
ـــه درون  ـــتر ب ـــه بیش ـــرد: هرچ ـــح ک او تصری
و مبانـــی اســـامی اتـــکا کنیـــم راه صحیـــح 
ـــتقیم  ـــراط مس ـــم، ص ـــال کرده ای ـــری را دنب ت
ـــران دوری از ســـلطه خارجـــی و دوری  ملـــت ای
ــتم  ــام سـ ــه در نظـ ــت کـ ــتعدادی اسـ از اسـ
ــاالری  ــردم سـ ــت، مـ ــود داشـ ــاهی وجـ شـ
ــرفت  ــا و پیشـ ــام مـ ــده در نظـ ــی بالنـ دینـ
ـــف اداره  ـــاد مختل ـــران در ابع ـــردم ای ـــم م عظی

ـــتادگی  ـــت و ایس ـــل مقاوم ـــور حاص ـــور کش ام
ملـــت کشـــورمان اســـت.

درون  در  امـــروز  داد:  ادامـــه  مقتدایـــی 
کشـــور مشـــکات متعـــددی در زمینه هـــای 
ــر  ــا، زیـ ــن هـ ــا ُحسـ ــم، امـ ــف داریـ مختلـ
ــه  ــی کـ ــرفت های عظیمـ ــاخت ها و پیشـ سـ
ـــکا در  ـــدن دم آمری ـــا چی ـــاب و ب ـــس از انق پ
ـــده در  ـــاالت متح ـــوذ ای ـــن نف ـــه و از بی منطق
ایـــران حـــادث شـــده اســـت، آنقـــدر عظیـــم 
ـــده ای  ـــش آین ـــد بخ ـــد نوی ـــه می توان ـــت ک اس

بســـیار مترقـــی و پیشـــرفته باشـــد.
روز ۱۳ آبـــان کـــه در تقویـــم نظـــام 
ــه  ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــدس جمهـ مقـ
ــتکبار جهانـــی  ــا اسـ ــارزه بـ ــوان روز مبـ عنـ
ـــم  ـــه مه ـــه واقع ـــادآور س ـــده ی ـــذاری ش نام گ
ـــه  ـــه در س ـــت ک ـــران اس ـــر ای ـــخ معاص در تاری
دوره مختلـــف رخ داده و بـــه همیـــن دلیـــل 
ایـــن روز را در تاریـــخ کشـــور بـــه عنـــوان 
ــانده  ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ ــه یادماندنـ روزی بـ

اســـت.
رژیـــم  مأمـــوران   ۱۳۴۳ آبـــان   ۱۳ در 
شـــاه حضـــرت امـــام خمینـــی )ره( را در 
قـــم دســـتگیر و بـــه دســـتور آمریـــکا، بـــه 
ــن روز ۱۳  ــد، همچنیـ ــد کردنـ ــه تبعیـ ترکیـ
آبـــان ۱۳۵7 دانـــش آمـــوزان تهرانـــی در 
ـــران  ـــکا در ای ـــای آمری ـــه دخالت ه ـــراض ب اعت
ـــم  ـــان رژی ـــی دژخیم ـــد، ول ـــی کردن راهپیمای
ـــه  ـــان را ب ـــرد و آن ـــه ک ـــان حمل ـــه آن ـــاه، ب ش

خـــاک و خـــون کشـــید.
 ۱۳۵۸ آبـــان   ۱۳ روز  در  همچنیـــن 
ــام،  ــط امـ ــرو خـ ــلمان پیـ ــجویان مسـ دانشـ
النـــه ی جاسوســـی آمریـــکا را در تهـــران 
ــی  ــخیر کردنـــد و جاسوســـان آمریکایـ تسـ
ــب،  ــن ترتیـ ــد. بدیـ ــروگان گرفتنـ ــه گـ را بـ
ـــاد  ـــران، ابع ـــردم ای ـــی م ـــد آمریکای ـــارزه  ض مب
ـــدگان  ـــن، نماین ـــرد. بنابرای ـــدا ک ـــری پی جدیدت
مجلـــس شـــورای اســـامی، ایـــن روز را بـــه 
روز »ملـــی مبـــارزه بـــا اســـتکبار« نـــام 

ــد. ــذاری کردنـ گـ

پیشرفت های عظیم کشورمان پس از انقالب نوید بخش 
آینده ای بسیار مترقی است

انتقاد معاون استاندار آذربایجان شرقی 
از عملکرد بانک ها در اعطای وام ها 

به مردم و سرمایه گذاران 

معــاون اســتاندار آذربایجــان شــرقی فرماندار 
ــژه  ــا خواســت توجــه وی ــد از بانک ه ــژه مرن وی
ــه اعطــای تســهیات اشــتغال زایی داشــته و  ب

آن را محــدود نکننــد. 
ــبی در  بــه گــزارش تســنیم، داود گرشاس
جلســه کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
ــای  ــت: بانک ه ــار داش ــد اظه ــتان مرن شهرس
اعطــای  بــه  را  خــود  نــگاه  بایــد  عامــل 
ــا  ــد، ب ــر دهن ــان تغیی ــه متقاضی ــهیات ب تس
توجــه بــه شــرایط موجــود، آینــده نســل 
ــرمایه گذاری  ــتغال و س ــق اش ــه رون ــوان ب ج
ــن  ــد در ای ــا می توانن ــوده و بانک ه ــته ب وابس

ــند. ــر باش ــهیل گ ــه تس زمین
ــزود:  ــد، اف ــتان مرن ــژه شهرس ــدار وی فرمان
اعطــای تســهیات اشــتغال زایی در جهــت 
رونــق تولیــد بســیار اثرگــذار اســت و بانک هــا 
ــژه ای داشــته  ــن مســئله توجــه وی ــه ای ــد ب بای

ــند. باش
در  بانک هــا  عملکــرد  از  انتقــاد  بــا  وی 
زمینــه اعطــای وام هــا اذعــان داشــت: بانک هــا 
ســعی کننــد امــور مــردم را بــه آســانی حــل و 
فصــل کــرده و نــوع تعامــل بــا ســرمایه گــذار و 
رویکــرد ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم را تغییــر 

دهنــد.
گرشاســبی بــر ضــرورت جــذب ســرمایه گذار 
ــا  ــد ب ــتان مرن ــزود: شهرس ــرد و اف ــد ک تاکی
داشــتن ظرفیت هــا و پتانســیل های فــراوان 
ســرمایه گذاری  زمینــه  در  ســرمایه گذاری، 

ــته اســت. ــی نداش ــرد موفق عملک
معــاون اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا 
ــت از  ــه حمای ــا در زمین ــه بانک ه ــان اینک بی
فعالیت هــای اقتصــادی ورود جــدی داشــته 
ــره ای  باشــند، گفــت: بانک هــا از عملکــرد جزی
ــا  ــاط بیشــتری ب خــارج شــده و تعامــل و ارتب

ــند. ــته باش ــردم داش ــا و م ــایر بانک ه س
ــران  ــه مدی ــد خطــاب ب ــژه مرن ــدار وی فرمان
ــای وام،  ــز پرداخت ه ــرد: ری ــد ک ــا تاکی بانک ه
ــای  ــرای اعط ــی ب ــای دریافت ــداد پرونده ه تع
تســهیات، نــوع تســهیات و علــت عــدم 
ــک مشــخص  ــه تفکی پرداخــت تســهیات را ب

ــد. کنی
ــای  ــا وام ه ــه بانک ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت:  اظهــار  نکننــد،  محــدود  را  خــود 
ــا  ــی را ب ــد تســهیات اشــتغال زای ــا بای بانک ه
هــدف و برنامه ریــزی اعطــا و آن را کنتــرل 
ــال آن  ــتغال زایی و به دنب ــه اش ــرا ک ــد، چ کنن
امنیــت اجتماعــی، ارزش بیشــتری از ســرمایه 

موجــود بانک هــا دارد.

سالمت

علل ، عالیم و درمان تبخال تناسلی  

عایـم تبخال تناسـلی :بیشـتر مبتایان به 
HSV نمـی داننـد کـه ایـن بیمـاری را دارند 
زیـرا هیـچ عامـت و نشـانه ای ندارنـد یـا بـه 
دلیلـی عائـم و نشـانه های آنها بسـیار خفیف 

است.
در صـورت وجـود تبخـال تناسـلی ، عائـم 
ممکن اسـت حـدود دو تا ۱۲ روز پـس از قرار 
گرفتـن در معـرض ویـروس شـروع شـود. اگر 
عائـم تبخـال تناسـلی را تجربـه کـرده ایـد ، 

ممکن اسـت شـامل مـوارد زیر باشـد:
درد یـا خـارش: ممکـن اسـت تـا زمانی که 
عفونـت پـاک شـود ، درد و حساسـیت را در 

ناحیـه تناسـلی خـود تجربـه کنید.
برجسـتگی هـای قرمـز کوچـک یـا تـاول 
های سـفید ریـز: این موارد ممکن اسـت چند 
روز تـا چنـد هفته پـس از عفونت ظاهر شـود.

زخـم هـا : تـاول هـای کوچـک در ناحیـه 
تناسـلی و مقعد بر روی باسـن یا در باالی ران 
هـا، این تـاول ها ممکن اسـت در طـی یک یا 
دو روز بترکنـد و زخـم هـای کوچـک و قرمـز 
رنگـی را برجـای بگذارند که می توانند بسـیار 
دردناک باشـند. درد در هنـگام ادرار کردن که 
ناشـی از ریختـن ادرار بـر روی زخم ها اسـت.

تفـاوت در محـل عائـم: زخم ها مـی تواند 
در جایـی ظاهـر شـوند کـه عفونـت وارد بدن 
شـما شـود. مـی توانیـد عفونـت را بـا لمـس 
یـک تبخـال و سـپس مالش یـا خـراش دادن 
قسـمت دیگـری از بـدن ، از جملـه چشـمان 

خـود پخـش کنید. 
امکان بازگشـت تبخال تناسـلی وجود دارد: 
تبخـال تناسـلی بـرای هر فـرد متفاوت اسـت. 
عائـم و نشـانه هـا ممکن اسـت بعد از سـالها 
عـود کنـد. برخـی از افـراد هـر سـال تبخـال 
تناسـلی را تجربـه مـی کننـد. بـا ایـن حـال ، 
بـا گذشـت زمـان   ، افـراد  از  بـرای بسـیاری 

شـیوع تبخـال تناسـلی کمتر اسـت.
چـه زمانـی بـه پزشـک مراجعه کنیـد: اگر 
گمـان مـی کنید تبخال تناسـلی - یـا هرگونه 
عفونـت جنسـی دیگـر داریـد - بـه پزشـک 

کنید. مراجعـه 
عفونـت  نـوع  دو  تناسـلی:   هرپـس  علـل 
ویـروس هرپس سـیمپلکس مـی توانـد باعث 

تبخـال دسـتگاه تناسـلی شـود:
ایـن نوعـی اسـت کـه معمـوالً   ۱-HSV
باعـث ایجـاد سـرماخوردگی یـا تاول هـای در 
اطـراف دهـان مـی شـود. HSV-۱ اغلـب از 
طریـق تمـاس پوسـت بـه پوسـت پخـش می 
شـود ، اگرچـه ممکـن اسـت در طـول رابطـه 
جنسـی دهانی به ناحیه تناسـلی شـما منتقل 
عفونـت  بـه  نسـبت  مکـرر  عودهـای  شـود. 

HSV-۲ بسـیار کمتـر اسـت.
 HSV-۲ نوعـی اسـت کـه معمـوالً باعث 
تبخـال دسـتگاه تناسـلی مـی شـود. ویـروس 
از طریـق تمـاس جنسـی و تمـاس پوسـتی به 
پوسـت گسـترش مـی یابـد. HSV-۲ بسـیار 

متداول اسـت و بسـیار مسـری اسـت.
عوامـل خطـر :زنـان بیشـتر از مـردان بـه 
هسـتند.  مبتـا  تناسـلی  دسـتگاه  تبخـال 
ویـروس از نظـر جنسـی راحـت تر از زنـان به 

مـردان منتقـل مـی شـود.
دارای چندیـن شـریک جنسـی باشـید. هر 
شـریک جنسـی اضافـی خطر ابتا بـه ویروس 
کـه باعث تبخال تناسـلی می شـود را افزایش 

مـی دهد. 
عـوارض مرتبـط با تبخـال تناسـلی:عوارض 
مرتبط با تبخال تناسـلی ممکن اسـت شـامل 

مـوارد زیر باشـد:
سـایر عفونتهـای مقاربتـی: ابتـا بـه زخـم 
یـا  و  انتقـال  خطـر  تناسـلی  دسـتگاه  هـای 
منقبـض شـدن سـایر عفونت هـای مقاربتی از 

جملـه ایـدز را افزایـش مـی دهـد.
از  شـده  متولـد  نـوزادان  نـوزاد:  عفونـت   
فرآینـد  تواننـد در طـی  آلـوده مـی  مـادران 
بگیرنـد.  قـرار  ویـروس  معـرض  در  زایمـان 
ایـن ممکـن اسـت منجـر به آسـیب مغـزی ، 

نابینایـی یـا مـرگ بـرای نـوزاد شـود.
 مشــکات مثانــه: در بعضــی مــوارد ، زخــم 
هــای مرتبــط بــا تبخــال تناســلی مــی تواننــد 
باعــث ایجــاد التهــاب در اطــراف لولــه شــوند 
کــه ادرار را از مثانــه شــما بــه خــارج )مجــرای 
ــد  ــی توان ــورم م ــد. ت ــی کن ــل م ادرار( منتق
مجــرای ادرار را بــرای چنــد روز ببنــدد و نیــاز 
ــه  ــه مثان ــرای تخلی ــوند ب ــرار دادن س ــه ق ب

شــما شــود.
 HSV مننژیــت در مــوارد نــادر : عفونــت 
ــزی  ــع مغ ــاها و مای ــاب غش ــه الته ــر ب منج
نخاعــی اطــراف مغــز و نخــاع شــما می شــود.

تبخــال  )پروکتیــت(:  التهــاب رکتــال   
دســتگاه تناســلی مــی توانــد منجــر بــه 
التهــاب آســتر راســت روده بخصــوص در 
مردانــی شــود کــه بــا مــردان رابطــه جنســی 

ــد.  دارن
تناســـلی  تبخـــال  از  جلوگیـــری   
:پیشـــنهادات بـــرای پیشـــگیری از تبخـــال 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــواردی اس ـــان م ـــلی هم تناس
ـــی  ـــای مقاربت ـــت ه ـــایر عفون ـــری از س جلوگی

انجـــام مـــی شـــود:
یـا  کنیـد  خـودداری  جنسـی  فعالیـت  از 
تمـاس جنسـی را فقط به شـخصی کـه عاری 

از عفونـت اسـت محـدود کنیـد.
منبع: بیتوته

م الف: ۴۳۵
آگهی مزایده

ــوال منقــول ) خــودرو  ــده ام آگهــی مزای
کالســه  اجرایــی  پرونــده  پژوپــارس( 
ــواری  ــودرو س ــتگاه خ ــک دس 9700070 ی
ــه شــماره شــهربانی 653 د 42  ــارس ب پژوپ
ایــران 35 بــه مالکیــت آقــای رجــب عبــاس 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد رض ــژاد فرزن ن
ــا تاریــخ تولــد 1345 ثبــت گردیــده  652 ب

اســت.
مشــخصات خــودرو )بــر اســاس گــزارش 
کارشــناس رســمی دادگســتری(: ا- نــوع 
وســیله نقلیــه: ســواری      2- سیســتم: 
       1393 مــدل:   -3 پــارس       پــژو 
ــگ: ســفید       5- تعــداد ســیلندر:4       4-رن
6- شــماره شاســی: 116744      7- شــماره 
موتــور: 396717     8- وضیعــت موتــور، 
ــالم  ــه س ــنایی: هرس ــتم روش ــاق و سیس ات
ــر اســاس  کــه نهایتــا ارزش خــودرو فــوق ب
گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــرآورد  ــال ب ــت 640/000/000 ری ــه قیم ب
و ارزیابــی و قیمــت گــذاری گردیــده اســت 
و از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر روز 
ــل  ــه 11/ 1398/09 در مح ــنبه مورخ دوش
ــوار  ــع در بل ــیر واق ــب ش ــت عج ــرای ثب اج
شــهدا خیابــان 9 دی، از طریــق مزایــده بــه 
ــوق حضــوری  ــده ف ــروش مــی رســد مزای ف
ــور  ــی مذک ــغ ارزیاب ــدی اســت و از مبل و نق
ــنهادی  ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ش
فروختــه خواهــد شــد. ضمنــاً کلیــه هزینــه 
هــای قانونــی شــامل ترخیــص از پارکینــگ، 
ــی و  ــای مالیات ــی ه ــودرو، بده ــی خ خالف
ــای  ــی ه ــایر بده ــهرداری و س ــوارض ش ع
ــه  ــم از اینک ــع اع ــر مراج ــه دیگ ــوط ب مرب
ــده  ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق
باشــد و حــق حــراج زایــد بــر مبلــغ مزایــده  
بــر عهــده مزایــده مــی باشــد. چنانچــه روز 
مزایــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد 
ــود.  ــد ب ــده خواه ــد از آن، روز مزای روز بع
ــل از  ــد قب ــی توانن ــد م ــه خری ــالن ب متمای
ــیر،  ــب ش ــع در عج ــودرو واق ــده از خ مزای

ــد. ــد نماین ــن بازدی ــگ امی پارکین
ثبت اسناد و امالک عجب شیر

بابک داداشی
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رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دربــاره 
برخــورد بــا متخلفــان علمــی گفــت:  در صورتی 
کــه تشــخیص دهیــم دانشــجویی تخلــف کرده 
می توانیــم تــا دو تــرم دانشــجو او را از تحصیــل 
محــروم کنیــم و در نهایــت جهــت اخــراج 
از دانشــگاه بــه وزارت علــوم وی را ارجــاع 

می دهیــم. 
ــا، ســید احمــد معتمــدی  ــزارش ایلن ــه گ ب
ــاره  ــر، درب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش ریی
ارســال اســامی متخلفــان علمــی از ســوی 
وزارت علــوم بــه دانشــگاه ها گفــت: عــاوه 
ــوم  ــه وزارت عل ــی ک ــات و کارهای ــر تحقیق ب
ــد،  ــام می ده ــی انج ــات علم ــه  تخلف در زمین
ــائل  ــز روی مس ــر نی ــگاه امیرکبی ــا در دانش م
تخلفــات علمــی متمرکــز شــدیم و ایــن مــورد 
بــرای مــا  بســیار حســاس اســت و بــه همیــن 
دلیــل تعــداد تخلفــات در دانشــگاه مــا بســیار 
ــاله ای  ــن مس ــا از کوچکتری ــا م ــت، ام ــم اس ک
ــی  ــورد خیل ــه برخ ــم و همیش ــور نمی کنی عب
ــن مســئله داشــته ایم.  ــه ای شــدیدی نســبت ب
حتمــا اگــر مــوردی باشــد بــه کمیســیون 
تخلفــات ارســال می کنیــم تــا بــا شــخص 

ــود. ــورد ش ــف برخ متخل
وی ادامــه داد: مــن از ارســال اســامی از 
ــی  ــوم اطاع ــی وزارت عل ــر حقوق ــوی دفت س
نــدارم، ولــی اگــر چنیــن چیــزی بــه دانشــگاه 
مــا ارســال شــده باشــد، احتمــاال در خصــوص 
ــه  ــوال ب ــا معم ــرا آنه ــدرک اســت، زی ــل م جع
ــد. ــگاه ها ورود نمی کنن ــی دانش ــائل داخل مس

رییــس دانشــگاه امیرکبیــر در خصــوص 
نظــارت بــر نحــوه برگــزاری امتحانــات در 
دانشــگاه گفــت: نظارت هــای مــا در زمــان 
امتحانــات باالســت و از طرفــی اســتاد مربوطــه 

بایــد شــخصا در زمــان امتحــان حضــور داشــته 
ــات  ــد امتحان ــچ وجــه نمی توان ــه هی باشــد و ب
ــرا  ــد، زی ــذار کن ــری واگ ــخص دیگ ــه ش را ب
ــه هــر حــال ممکــن اســت کــه تخلفــات در  ب

ــد. ــاق بیافت ــی اتف ــرایط مختلف ش
بررســی  رونــد  دربــاره  معتمــدی 
ــی  ــا در بررس ــت: پروســه م ــا گف پایان نامه ه
کــه  اســت  صورتــی  بــه  نامه هــا  پایــان 
اســتاد  اوال  می کنــد.  غیرممکــن  را  تخلــف 
ــارت دارد  ــه نظ ــع آوری پایان نام ــد جم ــر رون ب
ــت  ــک ظرفی ــتاد ی ــر اس ــرای ه ــن ب و همچنی
ــد  ــا بتوان ــده ت ــه ش ــر گرفت ــخص در نظ مش
ــد  ــه همــه دانشــجویان کــه پایــان نامــه دارن ب
رســیدگی کنــد. عمــده تخلفــات زمانــی اتفــاق 
ــه  ــادی دانشــجو ب ــداد زی ــا تع ــه م ــد ک می افت
ــه او  ــه ای ک ــه گون ــم ب ــتاد می دهی ــک اس ی

ــه  ــرای هم ــب ب ــکل مناس ــه ش ــد ب نمی توان
دانشــجویان وقــت بگــذارد.

او افــزود: مــن در حــال حاضــر اســتاد راهنمــا 
در مقطــع دکتــری هســتم و بــا وجود مســئولیت 
ــا دانشــجویان در  ریاســت دانشــگاه هــر هفتــه ب
ــه  ــر هفت ــم و ه ــی می کن ــگاه ها سرکش آزمایش
ــم. اگــر دانشــجویی کــه در  ــد کار را می  بینی رون
مقطــع دکتــری اســت و بــرای پایــان نامــه خــود 
ــا او تمــاس  مراجعــه نکنــد، پــس از یــک مــاه ب
ــته  ــت داش ــت غیب ــه عل ــه چ ــه ب ــرم ک می گی
ــجویان  ــای دانش ــه کاره ــتاد ب ــر اس ــت. اگ اس
رخ  تخلفــی  هرگــز  باشــد  داشــته  نظــارت 
نمی دهــد، زیــرا می دانــد کــه باالخــره در طــول 
چنــد ســال بــر رونــد کار نظــارت داشــته اســت.

معتمــدی بیــان کــرد: مــا در دانشــگاه 
هیــات  پایان هــا  بررســی  بــرای  امیرکبیــر 

آنهــا  از  برخــی  کــه  داریــم  قــوی  ژوری 
معتبــر  دانشــگاه های  دیگــر  ژوری هــای 
ــخص  ــه مش ــد ک ــواالتی می کنن ــتند و س هس
می شــود، شــخص خــودش روی پایان نامــه 
ــی  ــا کار تقلب ــرده ی ــی اش کار ک ــه علم و مقال
ــم  ــد می دان ــن بعی ــیر م ــن تفاس ــا ای اســت.  ب
در دانشــگاه های معتبــر بحــث تخلــف و تقلــب 

ــد. ــاق بیافت اتف
در  گفــت:   امیرکبیــر  دانشــگاه  رییــس 
دانشــگاه مــا ظرفیــت اســتاد بــه نســبت تعــداد 
دانشــجویان مشــخص اســت. ظرفیــت اســاتید 
مقاطــع دکتــری بــه عنــوان اســتاد راهنمــا ســه 
ــا دانشــجو  ــر دانشــجو اســت و ت ــار نف ــا چه ت
فارغ التحصیــل نشــود، مــا دانشــجوی دیگــری 
ــر  ــال حاض ــم داد. در ح ــتاد نخواهی ــه آن اس ب
۱۸۰۰ دانشــجو در مقطــع دکتــری و ۵۲۰ 
ــتاد  ــر اس ــرای ه ــدودا ب ــه ح ــم ک ــتاد داری اس
ــود و  ــی ش ــه م ــر گرفت ــجو در نظ ــه دانش س
ــوق لیســانس  ــن مســاله در مقطــع ف ــه ای البت

ــود. ــاظ می ش ــم لح ه
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــر  ــات علمــی در دانشــگاه امی ــوردی از تخلف م
ــات  ــت: تخلف ــه؟ گف ــا ن ــت ی ــوده اس ــر ب کبی
ــود  ــاهده ش ــر مش ــا اگ ــت، ام ــادر اس ــیار ن بس
ــورد  ــوع برخ ــرد. ن ــم ک ــورد خواهی ــا آن برخ ب
ــده  ــش آم ــا پی ــف دارد بعض ــه تخل ــتگی ب بس
ــا  ــه م ــم، البت ــش بروی ــجو پی ــراج دانش ــا اخ ت
رســما نمی توانیــم دانشــجویی را اخــراج کنیــم 
و بایــد وزارت علــوم ایــن کار را انجــام دهــد. در 
صــورت مشــاهده تخلــف مــا می توانیــم تــا دو 
ــم و  ــل محــروم کنی ــرم دانشــجو را از تحصی ت
در نهایــت جهــت اخــراج از دانشــگاه بــه وزارت 

ــم. ــاع می دهی ــوم ارج عل

محرومیت از تحصیل تا 2 ترم و اخراج؛ مجازات دانشجویاِن متقلب

رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات 
مجلـــس رأی قاطـــع نماینـــدگان بـــه طـــرح 
ـــات  ـــرفصل جنای ـــن س ـــه تعیی ـــت ب ـــزام دول ال
آمریـــکا در کتـــب درســـی را بـــرگ زرینـــی 
در تاریـــخ مجلـــس دانســـت و گفـــت: ایـــن 
رأی نشـــان از اتحـــاد ملـــت ایـــران در برابـــر 

اســـتکبار جهانـــی اســـت. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمدمهـــدی 
ـــس  ـــع مجل ـــه رأی قاط ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب زاه

بـــه طـــرح الـــزام دولـــت بـــه تعییـــن 
ـــی  ـــب درس ـــکا در کت ـــات آمری ـــرفصل جنای س
و دانشـــگاه ها در صحـــن، تصریـــح کـــرد: 
ـــان  ـــت همزم ـــه مل ـــردم در خان ـــدگان م نماین
بـــا روز ۱۳ آبـــان روز مبـــارزه بـــا اســـتکبار 
جهانـــی و آمریـــکا و روز دانـــش آمـــوز، 
ـــگام  ـــز هم ـــدگان نی ـــه نماین ـــد ک ـــان دادن نش
ــتاده و  ــتکبار ایسـ ــل اسـ ــردم در مقابـ ــا مـ بـ
ــان را  ــه و جهـ ــتمدیده منطقـ ــای سـ ملت هـ

می کننـــد. همراهـــی 
در  راور  و  کرمـــان  مـــردم  نماینـــده 
ـــب  ـــزود: تصوی ـــامی اف ـــورای اس ـــس ش مجل
ــت  ــزام دولـ ــرح الـ ــات طـ ــت و کلیـ اولویـ
بـــه تعییـــن ســـرفصل جنایـــات آمریـــکا در 
ـــی  ـــرگ زرین ـــگاه ها ب ـــی و دانش ـــب درس کت
ـــادگار  ـــه ی ـــه ب ـــت ک ـــس اس ـــخ مجل در تاری

مانـــد.
رأی  ایـــن  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
نماینـــدگان مجلـــس حاکـــی از اتحـــاد، 
همبســـتگی و همچنیـــن ایســـتادگی ملـــت 
ــلیقه ای  ــر سـ ــا هـ ــت بـ ــدگان ملـ و نماینـ
ــت:  ــی دارد، گفـ ــتکبار جهانـ ــر اسـ در برابـ
ـــوری  ـــات جمه ـــخ حی ـــول تاری ـــکا در ط آمری
اســـامی ایـــران انـــواع ظلـــم و ســـتم ها را 
بـــر علیـــه ایـــران بـــا تمـــام تـــوان خـــود 
بـــه کار گرفتـــه اســـت کـــه در هیـــچ یـــک 
از ایـــن مـــوارد بـــا مقاومـــت ملـــت ایـــران 

ــوده اســـت. موفـــق نبـ
رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات 

نماینـــدگان  کـــرد:  اضافـــه  مجلـــس 
پیشـــنهاداتی دربـــاره تکمیـــل شـــدن ایـــن 
طـــرح داشـــتند کـــه بـــه منظـــور بررســـی و 
ـــیون  ـــنهادات  کمیس ـــن پیش ـــدی ای ـــع بن جم
آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس، نشســـتی 
ــن  ــس از آن ایـ ــرد و پـ ــد کـ ــزار خواهـ برگـ
طـــرح بـــرای شـــورای نگهبـــان ارســـال 

. د می شـــو
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، متـــن طـــرح 
ـــات  ـــرفصل جنای ـــن س ـــه تعیی ـــت ب ـــزام دول ال
ـــه  ـــگاه ها ک ـــی و دانش ـــب درس ـــکا در کت آمری
امـــروز بـــه تصویـــب مجلـــس رســـید، بـــه 

شـــرح ذیـــل اســـت:
 ماده واحـــده- وزارتخانه هـــای »آمـــوزش 
ـــاروی«  ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــرورش«، »عل و پ
و »بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی« 
اســـتکبار  جنایـــات  ســـرفصل  مکلفنـــد 
برنامه هـــا  را در  به ویـــژه دولـــت آمریـــکا 
و کتـــب درســـی مـــدارس و دانشـــگاه هـــای 

کشـــور بگنجاننـــد.

زاهدی مطرح کرد

رأی قاطع به تعیین سرفصل درسی جنایات 
آمریکا، برگ زرینی در تاریخ مجلس

ـــرقی  ـــه در آذربایجان ش ـــی فقی ـــده ول نماین
و امـــام جمعـــه تبریـــز گفـــت: ۱۳ آبـــان در 
ـــاب  ـــران و انق ـــر ای ـــخ معاص ـــکل دهی تاری ش

ـــی دارد.  ـــزرگ و مهم ـــش ب ـــامی نق اس
ــام و  ــت االسـ ــا، حجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
المســـلمین ســـیدمحمدعلی آل هاشـــم در 
مراســـم پایانـــی راهپیمایـــی باشـــکوه ۱۳ 
ـــان  ـــرد: ۱۳ آب ـــار ک ـــز، اظه ـــردم تبری ـــان م آب
ســـال ۱۳۴۳ شمســـی روز تبعیـــد حضـــرت 
ـــال  ـــی س ـــام مردم ـــه و قی ـــه ترکی ـــام )ره( ب ام
۱۳۵7 و ســـالروز شـــهادت جمـــع زیـــادی از 
ــل  ـــجویان در مقابـ ــوزان و دانش ـــش آمـ دان
اوج گیـــری  دانشـــگاه تهـــران در زمـــان 
انقـــاب شـــکوهمند ایـــران و تســـخیر النـــه 
ـــرو  ـــجویان پی ـــط دانش ـــران توس ـــی ای جاسوس
خـــط امـــام در ســـال ۱۳۵۸ بـــا توجـــه بـــه 
ـــی و بیـــن  ابعـــاد و پیامدهـــای آن و گســـتره مل
ــژه ای در  ــگاه ویـ ــت و جایـ ــی از اهمیـ المللـ
ـــوردار  ـــران برخ ـــکوهمند ای ـــاب ش ـــخ انق تاری

اســـت.  
وی افـــزود:   ایـــن اقـــدام شـــجاعانه یکـــی 
از حرکـــت هـــا و اقدامـــات اصیـــل در بیـــن 
انقـــاب هـــای جهـــان اســـت کـــه شـــوک 
عمیقـــی بـــه آمریـــکا و ابهـــت پوشـــالی 

ــرد. ــم وارد کـ امپریالیسـ
ــه داد:    ــم ادامـ ــام آل هاشـ ــت االسـ حجـ
تســـخیر النـــه جاسوســـی اوج شکســـت و 
ذلـــت آمریـــکا را بـــه رخ جهانیـــان کشـــید 
و اوج مظلومیـــت مســـلمانان جهـــان را در 

گیتـــی طنیـــن انـــداز کـــرد.
ـــروزی  ـــا پی ـــت: ب ـــز گف ـــه تبری ـــام جمع  ام
انقـــاب،  آمریـــکا ســـفارت خـــود را در 
ایـــران بـــه پایگاهـــی بـــرای ایجـــاد توطئـــه 
 بـــر علیـــه انقـــاب تبدیـــل کـــرده بـــود تـــا 
ـــی و  ـــات سیاس ـــرای اقدام ـــی ب ـــد پوشش بتوان
ـــای  ـــاب نوپ ـــه انق ـــر علی ـــود ب ـــی خ جاسوس

اســـامی ایـــران انجـــام دهـــد.
 حجـــت االســـام آل هاشـــم اضافـــه 
کـــرد: پـــس از اخـــراج مستشـــاران نظامـــی 
و غیرنظامـــی از ایـــران آمریـــکا فعالیت هـــای 

ـــود  ـــفارت خ ـــق س ـــود را در عم ـــی خ جاسوس
ــش داد. افزایـ

وی اظهـــار کـــرد:  بـــا ایجـــاد شـــبکه های 
جاسوســـی و اطاعاتـــی و در پـــی آن بـــا 
ـــای  ـــف نیروه ـــب تضعی ـــی موج ـــران آفرین بح
انقـــاب و جایـــگاه آن توســـط فعالیت هـــای 

جاسوســـی ســـفارت میشـــد.
آذربایجـــان  نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
شـــرقی همچنیـــن گفـــت: ایجـــاد گسســـت 
بیـــن نســـل جـــوان و رهبـــری بـــه عنـــوان 
فعـــال تریـــن قشـــر جامعـــه نیـــز از ابتـــدا 
تاکنـــون جـــزو اهـــداف اســـتکبار میباشـــد.

وی افـــزود: آمریـــکا در اوایـــل انقـــاب در 
پـــی آن بـــود تـــا بـــا برقـــراری ارتبـــاط بـــا 
دولـــت موقـــت، لیبرال هـــا  و ســـلطنت طلبان 
ـــاب و  ـــاران انق ـــی ی ـــذف تدریج ـــات ح موجب
ـــود. ـــی ش ـــه سیاس ـــی از صحن ـــاداران انقاب وف

ـــی و  ـــه جاسوس ـــخیر الن ـــه داد:   تس وی ادام
ـــته  ـــای گذاش ـــر ج ـــی را ب ـــای مختلف بازتاب ه
اســـت دانشـــجویان خـــط امـــام هیئـــت  
ــرگردان  ــدت سـ ــه شـ ــکا را بـ ــه آمریـ حاکمـ

کـــرد.
ـــه  ـــت: رابط ـــم گف ـــام آل هاش ـــت االس حج
ـــع  ـــکا در واق ـــی آمری ـــه جاسوس ـــتعماری الن اس
ـــا  ـــود ام ـــی ب ـــران آفرین ـــز بح ـــی مرک ـــه نوع ب
بـــا اشـــغال ایـــن النـــه جاسوســـی هیمنـــه 

ـــت. ـــکا شکس آمری
ســـایه  در  کـــرد:  اکنـــون  اظهـــار  وی 
ــاب  ــری انقـ ــم رهبـ ــام معظـ ــری مقـ رهبـ
بـــه شـــجره تنومنـــد و قدرتمنـــدی تبدیـــل 
ـــل  ـــام در مقاب ـــدار نظ ـــانه های اقت ـــده و نش ش
ــان  ــر زمـ ــام از هـ ــمنان اسـ ــلطه و دشـ سـ

ــان تـــر شـــده اســـت. دیگـــری نمایـ
ـــروزی  ـــه داد:  پی ـــز ادام ـــه تبری ـــام جمع ام

هـــای گذشـــته انقـــاب در مقابـــل اســـتکبار 
ـــز  ـــروز نی ـــت و ام ـــت اس ـــون مقاوم ـــه مره هم

ـــتیم. ـــت هس ـــد مقاوم نیازمن
ـــرد:  ـــار ک ـــم اظه ـــام آل هاش ـــت االس  حج
ـــه  ـــته تجرب ـــم از گذش ـــه بتوانی ـــن ک ـــرای ای  ب
اندوختـــه کنیـــم بایـــد اســـناد ایـــن توطئـــه 
ــوزان  ــش آمـ ــط دانـ ــا توسـ ــه هـ ــا  و فتنـ هـ
مطالعـــه و در کتـــب درســـی منتشـــر شـــود 
ـــون  ـــه خ ـــکا چ ـــه امری ـــوند ک ـــه ش ـــا متوج ت
ـــا  ـــه خیانت ه ـــه و چ ـــی را ریخت ـــا حق ـــای ن ه
و بیـــت المـــال هایـــی را بـــه ناحـــق ضایـــع 

ـــت. ـــرده اس ک
ــرورش  ــوزش و پـ ــه آمـ ــزود: وظیفـ وی افـ
ایـــن اســـت کـــه نســـل جدیـــد را بـــه ایـــن 
ــه  ــکا چـ ــه امریـ ــد کـ ــی کنـ ــائل واقعـ مسـ
ـــام داده  ـــران انج ـــه ای ـــر علی ـــی را ب ـــه های توطئ

اســـت.
وی همچنیـــن گفـــت: بـــه حـــول و قـــوه 
ـــت  ـــر مل ـــتعمار اث ـــتبداد و اس ـــرح اس ـــی ش اله
ـــان  ـــمن همچن ـــا دش ـــد ام ـــد ش ـــم خواه ـــا ک ه
ـــم  ـــه ه ـــا را ب ـــدت م ـــا وح ـــت ت ـــن اس در کمی

ـــد. بزن
 نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان 
ــردم  ــرد:   مـ ــد کـ ــن تاکیـ ــرقی همچنیـ شـ
ــام میادیـــن  ــواره در تمـ شـــجاع تبریـــز همـ
شـــرکت گســـترده داشـــته وفـــادار انقـــاب 
ـــن  ـــه بی ـــد ک ـــی دهن ـــازه نم ـــد و اج ـــی باش م
ـــد. ـــته باش ـــود داش ـــاف وج ـــی اخت ـــوام ایران اق

ـــه  ـــت:  هم ـــم  گف ـــام آل هاش ـــت االس  حج
افـــراد ایـــران پیکـــره ایـــن کشـــور هســـتند 
و بـــا وحـــدت و همدلـــی روز بـــه روز بـــرای 
ـــی  ـــت م ـــاب حرک ـــداف انق ـــه اه ـــتیابی ب دس

ـــد. کنن
ـــی  ـــان راهپیمای ـــا، در پای ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــت  ـــاده قرائ ـــه ۶ م ـــز قطعنام ـــان در تبری ۱۳ آب

ـــد. ش
 در ایـــن قطعنامـــه راهبـــرد مقاومـــت 
ــیطانی  ــای شـ ــه هـ ــر دسیسـ ــال در برابـ فعـ
ــر  ــر ناپذیـ ــان تغییـ ــی و آرمـ ــی دینـ تکیفـ

ــد. ــوان شـ ــامی عنـ ــاب اسـ انقـ

امام جمعه تبریز:

 13 آبان در شکل دهی تاریخ 
معاصر ایران نقش مهمی دارد

آشپزی

شیرین قاتق گیالن

مواد الزم:
سینه مرغ                                   ۵ تکه
پیاز                                            ۵ عدد
رب گوجه فرنگی                      ۲ قاشق غذاخوری
برگه قیسی                                    ۱ پیمانه
آلو خورشتی                               ۲/۱ پیمانه
کشمش                                    ۱ پیمانه
زعفران دم کرده                    به مقدار دلخواه
شکر                                 به مقدار دلخواه
آب لیمو                                  ۱ قاشق غذاخوری
زردچوبه، نمک و فلفل               به میزان الزم
روغن                               برای سرخ کردن

طرز تهیه:
در طــرز تهیــه خورشــت آلــو قیســی 
گیــان ابتــدا بایــد مــرغ هــا را بشــویید و بــا 
مقــداری آب، نمــک، پیــاز، فلفــل، زردچوبــه 
ــته  ــت داش ــد. دق ــواه بپزی ــواد دلخ ــا م و ی
باشــید کــه نبایــد آب مــرغ را دور بریزیــد. در 
ایــن مــدت پختــه شــدن مــرغ، برگــه قیســی 
خشــک را خــوب بشــویید و تمیــز کنیــد. آلــو 
خورشــتی هــا را در مقــداری آب بریزیــد تــا 

ــد.  خــوب خیــس بخورن
مقــداری زعفــران دم کــرده آمــاده کنیــد. 
کشــمش هــا را بشــویید و در آب خیــس 
ــی  ــه صــورت خال ــا را ب ــد. حــاال پیازه دهی
ــن  ــداری روغ ــه ای مق ــد. در تاب ــرش دهی ب
بریزیــد و پیازهــا را در آن تفــت دهیــد. 
کمــی زردچوبــه بــه پیازهــا اضافــه کنیــد. آن 
هــا را خــوب ســرخ کنیــد تــا طایــی رنــگ 

شــوند. 
ــیرین  ــه ش ــرز تهی ــه از ط ــن مرحل در ای
بایــد پیازهــای ســرخ  خورشــت رشــتی 
ــاری  ــد و در کن ــارج کنی ــه خ ــده را از تاب ش
ــا را  ــه پیازه ــن ک ــان روغ ــد. در هم بگذاری
ــی  ــا و قیس ــتی ه ــو خورش ــد، آل ــت دادی تف

ــد.  ــرخ کنی ــا را س ه
ــه  ــما ب ــتی ش ــو خورش ــی و آل ــی قیس وقت
خوبــی ســرخ شــد، آن هــا را از روغــن خــارج 
کنیــد و در کاســه ای بریزیــد. دوبــاره در همان 
روغــن تابــه، مــرغ هــای پختــه شــده را بریزید 
و خــوب تفــت دهیــد. فقــط بایــد اطــراف مــرغ 

کمــی ســرخ شــده و رنــگ بگیــرد.
مراحــل  بقیــه  انجــام  بــرای  حــاال   
ــک  ــد ی ــق گیــان بای خورشــت شــیرین قات
ــرخ  ــای س ــرغ ه ــد. م ــزرگ برداری ــه ب قابلم
شــده و آلــو خورشــتی و قیســی هــای تفــت 
داده شــده را در آن بریزیــد. آب مــرغ را کــه 
در ابتــدای کار نگــه داشــتید، در ایــن مرحلــه 
ــه را  ــاال قابلم ــد. ح ــه کنی ــه اضاف ــه قابلم ب
ــه  ــا هــم ب ــا مــواد ب روی حــرارت بگذاریــد ت

ــد.  ــوش بیاین ج
وقتــی مــرغ و آلــو خورشــتی هــا بــا هــم 
چنــد جــوش خوردنــد، بایــد پیازهــای ســرخ 
شــده را اضافــه کنیــد. زعفران دم کــرده را در 
قابلمــه بریزیــد و اجــازه دهیــد طعــم مــواد به 

خــورد هــم بــرود. 
و  بریزیـد  روغـن  دیگـری کمـی  تابـه  در 
روی  دهیـد.  تفـت  آن  در  را  هـا  کشـمش 
کشـمش هـا دارچیـن بریزیـد. پـس از چنـد 
دقیقـه در همـان تابـه رب گوجـه فرنگـی را 
سـرخ کنیـد تـا رنـگ آن باز شـود. حـاال رب 
گوجـه فرنگی، فلفـل، نمک و کمـی آب لیمو 
را بـه خورشـت قیسـی شـمالی اضافـه کنید. 
درب قابلمـه را بگذاریـد و حرارت آن را مایم 

بگذاریـد تـا غـذا کـم کـم آماده شـود. 
حــاال در صــورت تمایــل شــکر را بــه 
ــه  ــکر ب ــزان ش ــد. می ــه کنی ــورش اضاف خ
کشــمش  دارد.  بســتگی  خودتــان  ذائقــه 
ــه  ــد را در قابلم ــرده ای ــرخ ک ــه س ــی ک های
بریزیــد. وقتــی آب خــورش کــم شــد و 
خورشــت  شــدند،  لعابــی  هــا  کشــمش 
شــیرین قاتــق گیانــی شــما بــرای ســرو بــا 

ــان. ــوش ج ــت. ن ــاده اس ــو آم پل

نکات کلیدی تهیه شیرین قاتق گیالن
- در صــورت تمایــل میتوانیــد کشــمش ها 
را جــدا تفــت داده و بــه پخــت خــورش اضافــه 

نکنیــد. فقــط موقــع ســرو روی آن بریزید.
ــان  ــیرین خورشــت گی ــه ش ــرز تهی - ط
بــدون گوشــت و یــا بــا گوشــت تکــه ای هــم 
ماننــد روش باالســت و طرفــدار زیــادی دارد. 
هــم چنیــن ایــن خورشــت بــا گوشــت غــاز، 

اردک و بوقلمــون هــم تهیــه مــی شــود.
- ســرخ شــدن مــرغ هــا باعــث مــی شــود 
ــه  ــا ل ــرغ ه ــورش م ــا خ ــت ب ــن پخ در حی
ــا را  ــرغ ه ــکان م ــد ام ــا ح ــس ت ــوند. پ نش

ــد. ــت دهی خــوب تف
- میتوانیــد مــرغ را بــه صــورت جداگانــه 
بپزیــد و ســرخ کنیــد. ســپس در کنــار 

ــد. ــرو کنی ــورش س خ
ــتر از  ــورش بیش ــن خ ــه ای ــرای تهی - ب
ســینه مــرغ اســتفاده مــی شــود. ولــی 
ــد. ــتفاده کنی ــم اس ــرغ ه ــد از ران م میتوانی

ــا  ــد ت ــو قیســی گیــان بای - خورشــت آل
ــس  ــظ باشــد. پ ــم آب و غلی حــد ممکــن ک
در آن آب کمــی بریزیــد. در صورتــی کــه آب 

آن کــم آمــد، بعــد اضافــه کنیــد.
ــو  ــد از لیم ــو میتوانی ــه جــای آب لیم - ب

ــد. ــی هــم اســتفاده کنی عمان
منبع: ایران کوک

برگزاری نشست تخصصی
 بسته بندی و راهکارهای 

تجاری سازی صنایع دستی در تبریز

ـــای ســـنتی  ـــع دســـتی و هنره ـــاون صنای مع
گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  کل  اداره 
و صنایـــع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی از 
ــته بندی  ــی بسـ ــت تخصصـ ــزاری نشسـ برگـ
ــتی  ـــازی صنایع دسـ و راهکارهـــای تجاری س
و  صنعتگـــران  تولیدکننـــدگان،  ویـــژه 
هنرمنـــدان حـــوزه صنایع دســـتی در تبریـــز 

ــر داد.  خبـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، فرشـــاد بـــه آفریـــن 
ـــی  ـــت تخصص ـــت: نشس ـــوص گف ـــن خص در ای
ــازی در  ــای تجاری سـ ــته بندی و راهکارهـ بسـ
صنایـــع دســـتی بـــا هماهنگـــی و مشـــارکت 
ــل  ــتان در محـ ــتی اسـ ــت صنایع دسـ معاونـ
ســـالن آمفـــی تئاتـــر مـــوزه آذربایجـــان 

برگـــزار خواهـــد شـــد.
وی افـــزود: ایـــن نشســـت تخصصـــی 
ـــاده  ـــل آم ـــه عم ـــای ب ـــی ه ـــق هماهنگ مطاب
و بـــا همـــکاری معاونـــت صنایـــع دســـتی و 
هنرهـــای ســـنتی وزارت میـــراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی، توســـط 
ـــاد  ـــکده اقتص ـــیار دانش ـــی، دانش ـــد فاریاب محم
و مدیریـــت دانشـــگاه تبریـــز تدریـــس و 
ــر در  ــای موثـ ــه راهکارهـ ــی در زمینـ مطالبـ
ـــد شـــد. ـــه خواه ـــدات ارائ ـــازی تولی تجـــاری س

ـــان  ـــا بی ـــتان ب ـــتی اس ـــع دس ـــاون صنای مع
ــادی  ــوان نمـ ــه  عنـ ــتی بـ ــه صنایع دسـ اینکـ
ــت و  ــتان اسـ ــر اسـ ــنت و هنـ از فرهنگ،سـ
ــمندترین  ــن و ارزشـ ــوان نفیس تریـ ــه  عنـ بـ
ــل  ــی از عوامـ ــز یکـ ــی و نیـ ــدات داخلـ تولیـ
مبـــادالت  و  گردشـــگری  توســـعه  مهـــم 
ـــد  ـــمت برن ـــه س ـــت ب ـــه حرک ـــاز ب ـــی نی فرهنگ
ـــرد:  ـــه ک ـــازی دارد، اضاف ـــاری  س ـــازی و تج س
ـــای  ـــی از راهکاره ـــول یک ـــدی محص ـــته بن بس
ـــی  ـــول م ـــازی محص ـــاری س ـــر تج ـــم در ام مه
ـــنایی  ـــتای آش ـــت در راس ـــن نشس ـــد و ای باش
ــتی  ــع دسـ ــدان صنایـ ــران و هنرمنـ صنعتگـ
بـــا ایـــن مفاهیـــم بـــرای معرفـــی و عرضـــه 
محصـــول هرچـــه بیشـــتر و بهتـــر، تشـــکیل 

مـــی شـــود.
 وی در خاتمـــه گفـــت: صنعتگـــران و 
هنرمنـــدان حـــوزه صنایـــع دســـتی بـــا 
ــرف   ــلیقه مصـ ــاز و سـ ــن نیـ ــر گرفتـ در نظـ
کننـــدگان محصـــوالت صنایـــع دســـتی و 
برندســـازی محصـــول از ایـــن طریـــق، مـــی 
ـــادی  ـــق اقتص ـــعه و رون ـــد، توس ـــد در رش توانن
ــا کننـــد. ایـــن حـــوزه نقـــش بســـزایی ایفـ

همزمان با هفتمین نمایشگاه نوآوری و 
فناوری ربع رشیدی؛

فعالیت زون تخصصی »فناوری های 
نوین در مدیریت شهری« توسط 

شهرداری تبریز 

همزمـان بـا هفتمیـن نمایشـگاه نـوآوری و 
فناوری ربع رشـیدی)RINOTEX( شهرداری 
تبریـز فعالیت زون تخصصـی »فناوری های نوین 

در مدیریـت شـهری« را بر عهـده دارد. 
بـه گزارش شـهریار، رویداد علمـی و فناورانه 
بـه نمایـش  بـا هـدف  رینوتکـس همـه سـاله 
و  کسـب  نوآوری هـای  و  فنـاوری  گذاشـتن 
در  گوناگـون  حوزه هـای  در  مختلـف  کارهـای 
چنـد زون مختلـف اعـم از مدیریـت شـهری، 
نـوآوری و فنـاوری هـای هوافضا، فنـاوری های 
فعالیت هـای  مکانیـک،  زون  الکترونیـک،  آب، 
پژوهـش دانـش آمـوزی، زون فنـاوری اطالعات 

برگـزار می شـود. و...  ارتباطـات  و 
پسـماندها،  مدیریـت  همچـون  مباحثـی 
خدمـات نویـن شـهری، ایمنی و امنیـت، حمل 
هوشـمند،  شـهر  ترافیـک،  و  پایـدار  نقـل  و 
و  حفـظ  شـهری،  سـبز  فضـای  و  شهرسـازی 
ارتقـای امنیـت در شـهر، صنعـت گردشـگری و 
توریسـم و مدیریـت بحـران محورهـای مختلف 

ایـن زون تخصصـی را تشـکیل مـی دهنـد.
مرکـز پژوهش هـای شـهرداری تبریـز، سـازمان 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری تبریـز، 
سـازمان مدیریـت پسـماندهای شـهرداری تبریـز، 
قطـار شـهری و شـرکت بهره بـرداری متـرو در این 
نمایشـگاه تحت عنوان زون تخصصی »فناوری های 

نویـن در مدیریـت شـهری« حضـور دارند.
آبـان   17 تـا   13 از  رینوتکـس  نمایشـگاه 
سـاعت 15 تـا 21 در چهـار بخـش ایده هـای 
فناورانه و اسـتارتاپی،   توسـعه و تجاری سـازی 
و  دانش بنیـان  محصـوالت  فـروش  فنـاوری، 
شـهریار  سـالن  در  فناورانـه  نیازمندی هـای 
نمایشـگاه بیـن المللـی تبریـز برگزار می شـود.
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طــی جلســه ای کــه در جهــت پیرامون مشــکات 
ــای  ــت ه ــد، فعالی ــزار گردی ســوارکاری اســتان برگ
هیئــت ســوارکاری اســتان بــا مدیریــت دکتــر 

ــد. ــی یاب ــه م ــدی ادام ــی جاوی محمدعل
ــط عمومــی هیئــت ســوارکاری  ــه گــزارش رواب ب
ــای  ــت ه ــق فعالی ــرو تعلی ــرقی، پی ــان ش آذربایج
ــع آن  ــه تب ــتان و ب ــوارکاری اس ــت س ــس هیئ رئی
تعلیــق برگــزاری مســابقات و برنامــه هــای جانبــی 
ــور از  ــوارکاری کش ــیون س ــوی فدراس ــت از س هیئ
ــی هــا و حمایــت  ــخ ۸ مهرمــاه ۹۸، طــی رایزن تاری
هــای گســترده مدیــرکل محتــرم اداره ورزش و 
ــب  ــکیان نائ ــعود پزش ــر مس ــتان، دکت ــان اس جوان
رئیــس محتــرم مجلــس شــورای اســامی، فرمانــدار 
و شــهردار محتــرم کانشــهر تبریــز، جامعــه محتــرم 
ــرقی و  ــان ش ــتان آذربایج ــور و اس ــوارکاری کش س
ــوری  ــگری و کش ــئولین لش ــر از مس ــی دیگ جمع
ــان  ــتان آذربایج ــوارکاری اس ــات س ــرد هی از عملک
شــرقی طــی ۴ ســال اخیــر خصوصــا در فســتیوال 
ای راس ســاعت  تبریــز، جلســه  اســب  بــزرگ 
ــور  ــا حض ــان ب ــه ۱۲ آب ــنبه مورخ ــح یکش ۹ صب
نماینــده محتــرم وزارت ورزش و جوانــان دکتــر 
مســتجاب الدعــوه، نماینــدگان محتــرم فدراســیون 
ــت  ــی، معاون ــت، بازرس ــور، حراس ــوارکاری کش س
و  ورزش  کل  اداره  قهرمانــی  ورزش  و  ورزشــی 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــتان در تبری ــان اس جوان
بــا حضــور جاویــدی،  ایــن جلســه کــه  در 
ــی و جمعــی  مهنــدس یوســف زاده، مهنــدس هدای
ــی  ــن بررس ــد، ضم ــکیل ش ــات تش ــای هی از اعض
ــوارد  ــتان، م ــات اس ــاله هی ــرد ۴ س ــه عملک و ارائ
ــب  ــزرگ اس ــتیوال ب ــه فس ــوط ب ــتندات مرب و مس

ــد. ــی گردی ــز بررس تبری
ــه  ــه ارائ ــدی ب ــر جاوی ــه دکت ــدای جلس در ابت
توصیــف  ضمــن  و  پرداخــت  اســتان  عملکــرد 
ــورت  ــات ص ــتان و مکاتب ــود در اس ــکات موج مش
گرفتــه بــی پاســخ در خصــوص رفــع نیازهــای 
آموزشــی و بومــی ســازی کادر فنــی و ... در اســتان، 
و  تبریــز  اســب  بــزرگ  فســتیوال  برگــزاری  از 

ــود. ــاع نم ــتان دف ــرد اس عملک
ــز   مهنــدس یوســف زاده دبیــر هیــات اســتان نی
ــه  ــز ب ــی فســتیوال اســب تبری ــان مال ــه بی ــا ارائ ب
ــات اســتان اشــاره  ــی هی ــون تومان بدهــی ۴۳ میلی
ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــات در ح ــزود هی ــود و اف نم
مشــکات اخیــر و صــدور حکــم فدراســیون از 
ادامــه مســیر تدبیــر بازمانــده اســت و آمــاده اســت 

ــفاف  ــورت ش ــه ص ــتیوال را ب ــی فس ــان مال ــا بی ت
در ســایت هیــات ســوارکاری اســتان منتشــر نمایــد.

ــده  ــوان نماین ــه عن ــوه ب ــتجاب الدع ــر مس دکت
ــم  ــراز تاســف از صــدور حک ــن اب وزارت ورزش ضم
ــد  ــتان، تاکی ــوارکاری اس ــات س ــس هی ــق رئی تعلی
کــرد فعالیــت هــای اســتان بــا ریاســت کنونــی بایــد 
ادامــه پیــدا کنــد و افــزود تعامــل هــر چــه بیشــتر 
فدراســیون و هیــات ســوارکاری اســتان بایــد اتفــاق 

ــد. بیافت
ــز  ــیون نی ــه فدراس ــات رئیس ــر هی ــی دبی طالقان
پــس از بررســی بیــان مالــی هیــات، خواســتار 
ــز  ــات و نی ــع نواقص ــه، رف ــدارک مربوط ــال م ارس
ــد.  ــت گردی ــد در اســرع وق ــه دار جدی ــی خزان معرف
ــل  ــه دلی ــتان ب ــوارکاری اس ــات س ــه دار هی )خزان
مشــکات خانوادگــی و شــخصی قــادر بــه همراهــی و 
همــکاری در اســتان نبــوده و اســتعفا نمــوده اســت(

در پایــان مدیــرکل محتــرم ورزش و جوانــان 
ــی حراســت  ــا همراه ــاج ب ــوب بهت ــر ای اســتان دکت
کل، ضمــن  اداره  ورزشــی  معــاون  و  بازرســی  و 
ــات ســوارکاری اســتان  ــه از هی ــت همــه جانب حمای
تاکیــد نمــود هیــات همچــون گذشــته بــه فعالیتهای 
خــود ادامــه دهــد و درصــدد رفــع نواقــص و ارســال 
ــش از  ــزود بی ــدارک خواســته شــده باشــد. وی اف م
پیــش از هیــات ســوارکاری اســتان حمایــت خواهــد 

نمــود.
حضـــور جمعـــی از مربیـــان، پیشکســـوتان، 
ــه  ــگاه داران و جامعـ ــن، باشـ ــوارکاران، مالکیـ سـ
ــه اداره کل ورزش  ــوارکاری در محوطـ ــرم سـ محتـ
و جوانـــان جهـــت حمایـــت از جاویـــدی و هیـــات 
ـــه  ـــن جلس ـــای ای ـــیه ه ـــتان از حاش ـــوارکاری اس س

ـــود. ب

مصــاف تیــم تراکتــور آذربایجــان پنجمیــن تیــم پرهــوادار 
جهــان بــا اســتقال تهــران دومیــن تیــم پرهــوادار ایــران بــا 
یــک تــراژدی تلــخ بــرای فوتبــال دوســتان آذربایجــان و ۹۰ 
هــزار تماشــاگری کــه بــه عشــق تراکتــور بــه ورزشــگاه رفتــه 

بودنــد همــراه بــود.
ــرد و  ــامل ب ــابقه ش ــی مس ــته ورزش ــر رش ــد ه ــر چن ه
ــتثنی  ــر مس ــن ام ــم از ای ــال ه ــته فوتب ــت و رش ــت اس باخ
نیســت امــا باخــت تراکتــور آذربایجــان بــه دلیــل بودجــه کــم 
و یــا نبــود بازیکنــان باکیفیــت نبــود چــرا کــه ایــن تیــم در 
ایــن فصــل گــران تریــن بازیکنــان لیــگ برتــر را بــه خدمــت 

گرفتــه اســت!
دالیل فنی این شکست را از چند باب بررسی می نمائیم:

* اشتباهات داوری جزئی از فوتبال
اشــتباهات داور مســابقه بــرای تراکتــور گــران تمــام شــد 
علــی الخصــوص عــدم اخــراج شــیخ دیاباتــه مهاجــم خارجــی 
اســتقال کــه در ایــن بــازی هتریــک کــرد و اســتقال ایــن 

بــرد را مدیــون اوســت.
ــدیدی  ــای ش ــا خط ــازی ب ــه )۴( ب ــن در دقیق ــن بازیک ای
ــود  ــز ب ــت کارت قرم روی صــورت مظاهــری مســتحق دریاف

کــه متاســفانه داور مســابقه بــه راحتــی از کنــار ایــن قضیــه 
عبــور کــرد!

* مشکل روانشناختی تیم تراکتور!
ــی جســمانی و  ــور بیشــتر از آمادگ ــی تراکت ــی روان آمادگ
تاکتیکــی و فنــی تیــم مــی باشــد کــه متاســفانه ایــن مــورد 
در ورزش ایــران مــورد اجحــاف قــرار گرفتــه و یــا تــا زمانــی 
ــی  ــناس ورزش ــورد از روانش ــکلی برنخ ــه مش ــی ب ــه تیم ک
اســتفاده نمــی شــود در صــورت اســتفاده هــم از روانشــناس 
بالینــی یــا خانــواده کــه هیــچ تخصصــی ندارنــد اســتفاده مــی 

شــود.
ــد  ــک روانشــناس ورزشــی همیشــه بای ــی کــه ی در صورت
در کنــار تیــم باشــد تــا هماننــد پزشــکان تیــم کــه بازیکنــان 
ــا آســیب دیدگــی مراقبــت  را از لحــاظ ســامتی جســمی ی
ــان را  ــز بازیکن ــناس نی ــد روانش ــی کنن ــان را آگاه م و مربی
ــن  ــاده تری ــرده و آم ــری ک ــی غربالگ از لحــاظ روحــی و روان
ــل  ــی قب ــه کادر فن ــی ب ــان را از لحــاظ روحــی و روان بازیکن

ــد. ــازی اعــام نمای هــر ب
متاســفانه در بــازی تراکتــور چندیــن مشــکل روانشناســی 
وجــود داشــت کــه مــی بایســت قبــل بــازی بررســی و ســپس 

نســبت بــه رفــع آن تــاش مــی شــد.
ـــده  ـــل برن ـــرور و خـــود را از قب ـــور، غ ـــی تراکت مشـــکل روان
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــی ب ـــان و کادر فن ـــک بازیکن ـــک ت ـــتن ت دانس
ـــای  ـــه ه ـــر در هفت ـــم نظی ـــای ک ـــت ه ـــر موفقی ـــس در اث ح
ـــاز  ـــمار، امتی ـــواداران بیش ـــتادیوم از ه ـــدن اس ـــته، پرش گذش
میزبانـــی و عـــدم باخـــت هشـــت ســـاله تراکتـــور مقابـــل 
اســـتقال در ورزشـــگاه یـــادگار امـــام تبریـــز بـــه وجـــود 

ـــود. ـــده ب آم
بازیکنــان تراکتــور دچــار منیــت شــده بودنــد و هــر کــدام 
ــه  ــا ب ــا ب ــرده و ی ــوپ را گل ک ــان ت ــتند خودش ــی خواس م
فواصــل طوالنــی بــا تــوپ حرکــت نماینــد بــدون اینکــه هــم 

تیمــی هــای خــود را ببیننــد.

* نداشتن تمرکز کافی در بازیکنان
ــور  ــوردن تراکت ــث گل خ ــود باع ــه خ ــل ک ــومین عام س

ــود! ــان ب ــی در بازیکن ــز کاف ــتن تمرک ــد نداش میش
تراکتــور  بازیکنــان  اکثــر  چنانچــه مشــاهده کردیــد 
خصوصــا خــط دفاعــی دچــار یــک نــوع ســردرگمی و 
دســتپاچگی بودنــد و عــدم هماهنگــی بازیکنــان دفاعــی نیــز 

ــت! ــی گرف ــأت م ــورد نش ــن م از ای

هیئت سوارکاری استان به 
فعالیت های خود ادامه می دهد

ــان  ــوی آذربایج ــر پل ــته وات رش
ــد  ــر رش ــای اخی ــال ه ــرقی در س ش
داشــته  چشــمگیری  پیشــرفت  و 
ــی  ــات کادر اجرائ ــون زحم ــه مره ک
ــو و  ــیرجه و واترپل ــنا ش ــت ش هیئ
مربیــان کارآمــد این رشــته در اســتان 
مــی باشــد کــه در همیــن راســتا بــه 
ســراغ امین ســهیلی، سرپرســت تیم 
ــس  ــز و رئی ــران تبری ــوی پمپی واترپل
ــوی  ــیرجه و واترپل ــنا، ش ــات ش هی
ــر  ــل تاثی ــی از عوام ــه یک ــز ک تبری
ــه  ــو اســتان ب گــذار در رشــته واترپل

ــم. ــه ای ــی رود رفت ــمار م ش
ــن  ــا، امیـ ــگار مـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ــو  ــر پلـ ــته واتـ ــت رشـ ــهیلی وضعیـ سـ
را قابـــل تقدیـــر توصیـــف کـــرده و از 
ـــر  ـــن ورزش خب ـــر ای ـــم گی ـــرفت چش پیش
ـــم  ـــازی تی ـــاده س ـــه آم ـــاره ب ـــا اش داد و ب
ــم  ــت: تیـ ــار داشـ ــتان اظهـ ــو اسـ واترپلـ
واترپلـــوی پمپیـــران تبریـــز نماینـــده 

اســـتان در مســـابقات لیـــگ زیـــر ۱7 
اردوی  برگـــزاری  بـــا  کشـــور  ســـال 
قدرتمنـــد  تیم هـــای  بـــا  مشـــترک 
ـــد  ـــد پدافن ـــاالن رع ـــم بزرگس ـــان و تی زنج
ـــور  ـــت حض ـــود را جه ـــی خ ـــی آمادگ هوای
ـــگ را بیشـــتر  ـــه دوم لی ـــد در مرحل قدرتمن

نمـــوده اســـت.
و  شــیرجه  شــنا،  هیئــت  رئیــس   
مدیــر  از  تبریــز  شهرســتان  واترپلــوی 
ــه  ــران ک ــرم شــرکت پمــپ ای ــل محت عام
بــا عاقمنــدی حامــی مالــی ایــن تیــم در 
مســابقات بودنــد تشــکر و قدردانــی نمــوده 
ــران  ــن مدی ــزود: بی شــک وجــود چنی و اف
عاقــه منــد بــه ورزش باعــث رشــد و 
ــان در عرصــه  ــان و جوان ــکوفایی نوجوان ش

ــد. ــد ش ورزش خواه
 سرپرســت تیــم واترپلــوی پمپیــران 
ــر ۱7  ــو زی ــم واترپل ــه داد: تی ــز ادام تبری
ــان ۱۴ و ۱۵  ــی از بازیکن ــا ترکیب ــال ب س
ــوده  ــرکت نم ــابقات ش ــن مس ــال در ای س

ــه ســایر تیم هــا از میانگیــن  کــه نســبت ب
و  اســت  برخــوردار  پایین تــر  ســنی 
امیدواریــم در دو ســال آینــده یکــی از ســه 

ــیم. ــابقات باش ــر مس ــم برت تی
ــت  ــاره فعالیـ ــن دربـ ــهیلی همچنیـ سـ
ـــر  ـــم زی ـــت: تی ـــنی گف ـــای س ـــایر رده ه س
ـــگ  ـــابقات لی ـــز در مس ـــتان نی ـــال اس ۱۴ س
ـــم  ـــورد ه ـــن م ـــور دارد و در ای ـــور حض کش
بـــرای قـــرار گرفتـــن در بیـــن ســـه تیـــم 
ــده  ــزی شـ ــه ریـ ــابقات برنامـ ــر مسـ برتـ
ـــابقات  ـــال در مس ـــر ۲۰ س ـــم زی ـــت و تی اس
ـــام  ـــب مق ـــه کس ـــق ب ـــور موف ـــی کش قهرمان
ـــج  ـــن نتای ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــارم گردی چه
نشـــانگر رشـــد چشـــمگیر واترپلـــو در 

ـــد. ـــی باش ـــتان م اس
ـــئولین اداره ورزش  ـــر از مس وی در آخ
ـــز و  ـــتان تبری ـــتان و شهرس ـــان اس و جوان
همچنیـــن هیئـــت شـــنای اســـتان کـــه 
ـــژه ای از ایـــن رشـــته  همیشـــه حمایـــت وی
ـــود. ـــی نم ـــکر و قدردان ـــد تش ـــته ان داش

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واتر پلو شهر تبریز:

معرفی رشته ماهیگیری ورزشیواترپلو تبریز رشد چشم گیری داشته است

یعقوب )جواد( سلیمانی 
رئیس کمیته ماهیگیری ورزشی استان

ــه نوعــی  ــری ورزشــی ب ــف ماهیگی  تعری
بــردن  لــذت  بــرای  ماهیگیــری کــه  از 
در  رقابــت  یــا  و  ماهیگیــری  فرآینــد  از 
ماهیگیــری انجــام مــی شــود، اطــاق مــی 
شــودکه کامــا  بــا رویکــرد ماهیگیــری 
تجــاری کــه بــرای ســود بــردن و یــا امــرار 
ــت. ــاوت اس ــود متف ــی ش ــام م ــاش انج مع

ــر  ــظ ذخای ــری ورزشــی روی حف ماهیگی
آبزیــان و ســازگاری بــا محیــط زیســت 
ــه پایــدار ســازی ذخایــر  ــوده و ب متمرکــز ب
منابــع از ۳ طریــق قوائــد ســورتینگ، بگیــر 
ــه  ــد ب ــی جدی ــق ماه ــن و تزری ــا ک و ره
ــه  ــط مربوط ــت ضواب ــا رعای ــا ب زیســتگاه ه

ــت. ــد اس متعه
 ماهیگیــری ورزشــی در رشــته هــای 
ــیم  ــاس ۴ تقس ــر اس ــی ب ــابقاتی متنوع مس
بنــدی کلــی توســعه یافتــه اســت کــه 

عبــارت اســت از:
1- ماهیگیری در آب شیرین

2- ماهیگیری در آب شور
3- ماهیگیری فالی

4- پرتاب در ماهیگیری
اســتان  در  ورزشــی  ماهیگیــری 
آذربایجــان شــرقی نیــز از ســال ۱۳۸7 زیــر 
ــی اســتان  ــای همگان ــات ورزش ه نظــر هی
ورزشــی  ماهیگیــری  کمیتــه  قالــب  در 

شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت.
آذربایجــان  در  ورزشــی  ماهیگیــری 
ــا  ــه ه ــود دریاچ ــه وج ــه ب ــا توج ــرقی ب ش
و ســدهایی همچــون ســد امنــد، ســد 

ملکیــان، ســد نهنــد، ســد ارباطــان، ســد زر آبــاد، ســتارخان اهــر، پــارام هریــس، 
ســهند هشــترود رودخانــه و ســد ارس و اســتخر پــارک ائــل گلــی و صدهــا اماکــن 
ــا  ــرای ایــن منظــور دارای ظرفیــت و پتانســیل باالیــی مــی باشــد کــه ب دیگــر ب
بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت هــا مــی تــوان ایــن رشــته مفــرح را بیــش از پیــش 

ــترش داد. گش
ــا  ــن ســالها ب ــری ورزشــی اســتان آذربایجانشــرقی در طــی ای ــه ماهیگی کمیت
برگــزاری جشــنواره هــا و مســابقات خانوادگــی در ایــن رشــته در راســتای ارتقــای 
ایــن ورزش تــاش هــای مســتمری داشــته اســت کــه در ســال جــاری نیــز اقــدام 
ــای ســهند هشــترود و  ــی در ســد ه ــزاری ســه دوره جشــنواره خانوادگ ــه برگ ب

زرآبــاد اهــر کــرده اســت.
از امکانــات الزم بــرای ماهیگیــری ورزشــی مــی تــوان بــه انــواع قابهــا، نــخ هــا، 
چــوب قــاب )النســر( و تــور )چــاک( اشــاره نمــود ولــی شــایان ذکــر اســت کــه 
ــاد ضــروری  ــی صــرف هزینــه هــای زی ــرای شــروع ایــن ورزش در دوران ابتدائ ب
ــه  ــی نیــز ب ــات ابتدائ ــا روش هــای و امکان نمــی باشــد و عاقمنــدان میتواننــد ب

ایــن ورزش بپردازنــد.
ــوان  ــی ت ــودن م ــی ب ــرح و هیجان ــر مف ــاوه ب ــته ع ــن رش ــت ای ــاط مثب از نق
بــه همگانــی بــودن ایــن رشــته اشــاره نمــود کــه تمامــی افــراد خانــواده در یــک 
محیــط آرام و در کنــار یکدیگــر فــارغ از ســن و جنســیت و در هــر تــوان جســمانی 

مــی تواننــد از ایــن رشــته لــذت ببرنــد.
ــر  ــودن و غلبــه ب ــزرگ ایــن رشــته شــادی آور ب همچنیــن از دیگــر مزایــای ب

افســردگی دور از فضــای پرهیاهــوی شــهری مــی باشــد.
الزم بذکــر اســت کــه کمیتــه ماهیگیــری ورزشــی در نظــر دارد از عاقمنــدان 
بــه داوری جهــت تکمیــل کادر اجرایــی هیئــت در ایــن رشــته ثبــت نــام نمایــد و 
همچنیــن ایــن کمیتــه آمادگــی الزم را بــرای برگــزاری جشــنواره هــا و مســابقات 
در تمامــی محــل هایــی کــه دارای ظرفیــت و امــکان برگــزاری مــی باشــد را دارد.

عاقمنــدان بــه ایــن رشــته مــی تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر روزهای 
ــر  ــع در باغشــمال ســالن فتــح خیب ــر هیئــت واق ــه دفت ــرد در ســاعت اداری ب ف

مراجعــه یــا بــا شــماره ۰۹۱۴۱۱۶۴۱7۱ تمــاس حاصــل نماینــد.

اختصاصی:       هیئت همگانی استان آذربایجان شرقی اختصاصی:       هیئت شنا، شیرجه و واتر پلو استان آذربایجان شرقی

یادداشت:

تحلیل بازی تراکتور آذربایجان و استقالل تهران
مهدی دهقانی

» اطالعیه«
)آگهی انتخاب رئیس هیئت کبدی استان آذربایجان شرقی(

ــران مصــوب ۸۱/۸/۱۵   ــوری جمهــوری اســامی ای ــاده ۱۵ اساســنامه فدراســیون هــای ورزشــی آمات در اجــرای م
هیئــت محتــرم وزیــران و آئیــن نامــه هیئــت هــای ورزشــی اســتان هــا مصــوب ۸۳/۱۱/۲۵  ســازمان محتــرم تربیــت 
ــه پایــان مــدت ۴ ســاله هیئــت کبــدی مقــرر اســت انتخابــات هیئــت  ــا توجــه ب بدنــی جمهــوری اســامی ایــران، ب

ورزشــی فــوق بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــود.
ــه امــر  ــذا بدینوســیله ضمــن دعــوت از کلیــه داوطلبیــن و عاقمنــدان و صاحــب نظــران  هیئــت کبــدی  و آگاه ب ل
مدیریــت ورزشــی جهــت کاندیداتــوری بــه اطــاع مــی رســاند جهــت ثبــت نــام و ارائــه مــدارک از تاریــخ ۹۸/۸/۱۴ لغایت 
۹۸/۸/۲۲  بــه مــدت یــک هفتــه بــه آدرس: تبریــز - منظریــه -  ســاختمان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان مراجعــه و 

جهــت کســب اطاعــات بیشــتر همــه روزه بــا شــماره تلفــن ۳۴7۶۶۴۰۰  امــور مجامــع تمــاس حاصــل نماینــد.
شرایط الزم:

۱- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران
۲- تابعیت جمهوری اسامی ایران

۳- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
۴- نداشتن سو سابقه کیفری

۵- دارا بودن حداقل تحصیات لیسانس
۶- دارا بودن حداقل ۲۵ سال تمام
7- عدم بازنشستگی فرد متقاضی

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصًا مراجعه نمایند.
دبیر مجمع و هیئت کبدی استان آذربایجان شرقی

مدارک الزم:
۱- اصل شناسنامه و کپی آن

۲- اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی آن
۳- تکمیل فرم اعام آمادگی

۴- دو قطعه عکس ۴ * ۶ جدید
۵- اصل پایان خدمت و کپی آن

۶- اصل کارت ملی و کپی آن
7- آخرین حکم کارگزینی )در صورت اشتغال به کار(

تبریز میزبان مسابقات ووشو قهرمانی کشور

شــهر تبریــز میزبــان مســابقات قهرمانــی کشــور 
انتخابــی تیــم ملــی ووشــو بانــوان بــا حضــور ۳۵ تیــم از 

ــود. ــد ب ــور خواه ــر کش سراس
ــگار مــا، مســابقات قهرمانــی کشــور  ــه گــزارش خبرن ب
انتخابــی تیــم ملــی ووشــو بانــوان )بزرگســاالن( ۱۵ الــی 
۱7 آبــان مــاه بــه میزبانــی اســتان آذربایجــان شــرقی در 

تبریــز برگــزار مــی شــود.
ایــن مســابقات بــا حضــور ۳۵ تیــم از سراســر کشــور جهــت 
اعــزام به مســابقات آســیایی ۲۰۲۰ هندوســتان انجام می شــود.
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اوقات شرعی شهر تبریز

ســـخنگوی ســـازمان تعزیـــرات حکومتـــی 
ــرکت  ــی شـ ــارد ریالـ ــه ۱۳7 میلیـ از جریمـ
ـــه  ـــل عرض ـــه دلی ـــز ب ـــد در تبری تولیـــدی قن
خـــارج از شـــبکه ۲ هـــزار تـــن شـــکر 

ســـهمیه ای خبـــر داد.
بــه گــزارش فــارس، سیدیاســر رایگانــی 
اظهــار داشــت: در اجــرای طــرح تشــدید 
کنتــرل بــازار و مبــارزه بــا متخلفــات اقتصــادی 

ــرکت  ــک ش ــات ی ــه تخلف ــیدگی ب ــرای رس ب
ــه  ــل عرض ــه دلی ــز ب ــد در تبری تولیــدی قن
ــن اداره  ــی در ای ــبکه و گرانفروش ــارج از ش خ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــده و م ــکیل پرون کل تش

ــت. گرف
بررســی های  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه یک شــرکت 
تولیــدی قنــد در تبریــز مقــدار یــک هــزار تــن 
شــکر بــرای تبدیــل بــه قنــد از طــرف شــرکت 
ــه  ــاس حوال ــر اس ــران ب ــی ای ــی دولت بازرگان
ــرخ  ــا ن ــا ب ــرده ت ــت ک ــهمیه دریاف ــادره س ص
ــن  ــن ای ــد و همچنی ــه کن ــوب آن را عرض مص
شــرکت یــک هــزار تــن دیگــر نیــز بــا اســتفاده 
از بــرگ و مهــر یــک شــرکت قنــد دیگــر 

ــت. ــرده اس ــت ک دریاف
رایگانــی افــزود: پــس از اســتعام هــای الزم 
مشــخص شــد ســهمیه ای کــه بــه نــام هــر دو 

شــرکت گرفتــه شــده اســت فاقــد پروانــه بهــره 
بــرداری اســت و جمعــا ایــن شــرکت دو هــزار 
ــدون تبدیــل  تــن شــکر دریافــت کــرده کــه ب
بــه قنــد و بــه صــورت عرضــه خــارج از شــبکه 

آن را بــه فــروش رســانده اســت.
ــن شــکر  ــم ۳۵۰ ت ــار داشــت: مته وی اظه
نیــز از ســهمیه اســتانی دریافــت نمــوده و 
ضمــن تبدیــل بــه قنــد بــدون رعایــت ضوابــط 
قیمــت گــذاری باالتــر از نــرخ مصــوب در 
تخلــف  مرتکــب  و  عرضــه  اســتان  ســطح 

ــت. ــده اس ــی ش گرانفروش
رایگانــی تصریــح کــرد: متهــم در اظهــارات 
ــای  ــهمیه ه ــام س ــه تم ــرد ک ــوان ک ــود عن خ
دریافتــی شــکر را بــه قنــد تبدیــل و بــه 
بــازار عرضــه کــرده امــا بــه دلیــل عــدم 
ارائــه مــدارک محکمــه پســند، نهایتــا بــه 
ــال  ــون ری ــارد و7۰۰ میلی ــت ۱۴ میلی پرداخ
ــارد  ــت ۱۲۰ میلی ــی و پرداخ ــرای گرانفروش ب
ــکر  ــبکه ش ــارج از ش ــروش خ ــرای ف ــال ب ری
ــایر  ــه س ــرر ب ــال ســهمیه مق ــه واســطه انتق ب
مناطــق جغرافیایــی؛ جمعــاً ۱۳7 میلیــارد 
ریــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت 

ــد. ــوم ش محک

حکم 137 میلیاردی برای متهم 
عرضه قند و شکر در تبریز

ــول  ــی« پ ــت: »ایروان ــتان گف ــده دادس نماین
بیت المــال را بــرای تولیــد داخــل مــی گرفــت امــا 
ــروه  ــرد و گ ــی می ک ــات چین ــرف واردات قطع ص
»عظــام« باعــث شــد برخــی خودروهــا از چند دهه 
قبــل همچنــان از چرخــه تولیــد خــارج نشــوند. 
ــروه  ــورد گ ــرا در م ــارس، اخی ــزارش ف ــه گ ب
عظــام ایــن ادعــا مطــرح شــده کــه ایــن گــروه 
در تولیــد ۱۴ خــودرو داخــل کشــور نقــش 
مســتقیم داشــته کــه تقریبــا ۴ مــورد آن هــا جزو 

ــتند. ــور هس ــراژ کش ــر تی ــای پ خودرو ه
ایــن ادعــا در حالــی مطــرح شــد کــه متهــم 
ــده یعنــی عبــاس ایروانــی  ردیــف اول ایــن پرون
ــات  ــده قطع ــد کنن ــام )تولی ــروه عظ ــر گ مدی
خــودرو( متهــم بــه افســاد فــی االرض از مجــاری 
ــا  ــور ب ــادی کش ــام اقتص ــده در نظ ــال عم اخ
ــه ای  ــه و حرف ــازمان یافت ــاق س ــه قاچ ــل ب توس
قطعــات خــودرو بــه صورت عمــده و کان اســت.

وامــی کــه عبــاس ایروانــی بــه بهانــه تولیــد از 
بانــگ گرفــت و صــرف واردات شــد.

ــده دادســتان در  مســعود شــاه محمدی نماین
پرونــده رســیدگی بــه اتهامــات گــروه عظــام، در 
واکنــش بــه ادعاهــای مطــرح شــده در رابطــه بــا 
نقــش عبــاس ایروانــی در تولیــد تصریــح کــرد: 
عبــاس ایروانــی تعــداد محــدودی کارگاه تولیدی 
داشــت کــه حــوزه فعالیــت ایــن کارگاه هــا مونتاژ 

و ســرهم بنــدی قطعــات وارداتــی بــوده اســت.
نماینــده دادســتان ادامــه داد: بحــث ســر ایــن 
ــه اســت؛  ــک وام گرفت ــی از بان ــه ایروان اســت ک
یعنــی همــه پــول اولیــه را از بیــت المــال قــرض 
گرفتــه تــا در راه تولیــد قــرار دهــد؛ امــا عمــده 
ــم  ــی ه ــل توجه ــغ قاب ــه مبل ــول را ک ــن پ ای
ــن  ــی ای ــرار داده ول ــه واردات ق ــت در عرص هس

ــد شــده اســت. ــدم تولی ــه ع واردات منجــر ب
ــل  ــی از دالی ــرد: یک ــد ک ــاه محمدی تاکی ش
امــروز مشــکل تامیــن قطعــات خــودرو همیــن 
افــرادی هســتند کــه ارز دولتــی دریافــت و 
ــتفاده  ــال اس ــت الم ــی و بی ــهیات بانک از تس
ــد  ــی در تولی ــه خودکفای ــا را ب ــه م ــد ک کرده ان
برســانند، امــا درآن برهــه از زمــان ایــن پول هــا 

ــد. ــاص دادن ــه واردات اختص را ب
شــاه محمــدی تصریــح کــرد: اگــر ایــن 
ــد واردات  ــروز نیازمن انحصــار وجــود نداشــت ام
از کشــور های دیگــر نبودیــم، اگــر ایروانــی 
ــرد  ــد وام  بگی ــطه زدوبن ــه واس ــت ب نمی توانس
و قرارداد هــا را در ایــران خــودرو و ســایپا بــا 
خــودش تنظیــم کنــد اکنــون شــرکت های 

نوپــای دیگــری می توانســتند بومــی ســازی علــم 
ــد. ــام دهن ــودرو انج ــت خ را در صنع

گروه عظام باعث شد پراید از چرخه تولید 
خارج نشود

ــراد پرســید  ــن اف ــد از ای ــادآور شــد: بای وی ی
ــاق  ــرا قاچ ــد چ ــام دادی ــه واردات انج ــاال ک ح
کردیــد؟ چــرا تعرفــه را پرداخــت نکردیــد و چــرا 
تعرفــه ۲۵ درصــدی را ۵ درصــد اظهــار کردیــد؟ 
چــرا نمــاد شــرکت خــود را بــر کاال هــای وارداتی 

ــد؟ ــی می زدی و چین
نماینــده دادســتان تاکیــد کــرد: ایروانــی 
ــرده  ــه وارد ک ــذ تعرف ــا ماخ ــته کاال را ب می توانس
و حــق بیــت المــال را پرداخــت کنــد؛ عمــده کار 
آن هــا واردات بــوده، پــول بیــت المــال بــرای ایجاد 
ــات  ــد قطع ــه تولی ــی در عرص ــد و خودکفای تولی
ــاز  ــرکت های خودروس ــاز ش ــورد نی ــی م خودروی
را  بــا انحصــاری کــه در دســت داشــتند قطعــات 

ــد.  ــی را وارد کرده ان ــدم چین ــته چن دس
شــاه محمــدی ادامــه داد:  ایــن موضــوع باعــث 
شــد برخــی خودروهــای تولیــد چنــد دهــه قبل به 
واســطه ســودی کــه گــروه عظــام از واردات قطعات 

می بــرد همچنــان از خــط تولیــد خــارج نشــوند.
ــده فســادی  ــه بخــش عم ــان اینک ــا بی وی ب

ــه  ــوط ب ــود دارد مرب ــودرو وج ــث خ ــه در بح ک
همیــن افــراد اســت، گفــت: مــا نتوانســتیم تولید 
قطعــات را در کشــور بومــی ســازی کنیــم کــه 
ــن  ــرادی کــه می توانســتند ای ــا اف باعــث شــد ت
ــارج شــوند و  ــود خ ــد از گ ــش ببرن ــه را پی حرف

ــد درون گــود باشــند. ــا زدوبن خودشــان ب

هیچ گونه اعالم جرمی قبل از کشف 
ضابطین در گمرک صورت نگرفته است

شــاه محمــدی بــه موضــوع منتشــر شــده در 
فضــای مجــازی دربــاره نماینــده گمــرک پرداخت 
و افــزود: بحثــی در فضــای مجــازی مطــرح شــد 
ــده داده در  ــکیل پرون ــرک تش ــده گم ــه نماین ک
صورتــی کــه این فــرد بــه اصرار بنــده و قاضــی در 
شــعبه حاضــر شــد و اعــام کــرد کــه ما شــکایتی 
نداریــم و اگــر هــم صحبتــی کــرد بخــش عمــده 

صحبــت هایــش بــه نفــع آقــای ایروانــی بــود.
ــا تاکیــد براینکــه هیــچ  نماینــده دادســتان ب
ــن خصــوص قبــل از  ــه اعــام جرمــی در ای گون
ــه  ــورت نگرفت ــرک ص ــن در گم ــف ضابطی کش
اســت، گفــت: عمــده تقصیــری کــه مــا می دانیم 
ــوده  ــر عهــده مســئوالن حقوقــی در گمــرک ب ب
ــدند  ــی می ش ــه بزه ــر متوج ــه اگ ــت، چراک اس

ــد. ــرم نمی کردن ــام ج اع

نماینده دادستان:

 »ایروانی« وام بانکی برای تولید را 
صرف واردات غیر تولیدی کرد

شــاخص کل در بــازار بــورس چهــار هــزار 
ــن  ــت ای ــه در نهای ــت داشــت ک و ۲۸۴ واحــد اف
شــاخص بــه رقــم ۳۰۴ هــزار و ۶7۶ واحــد رســید. 
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس معامــات بیــش 
ــق  ــهم، ح ــون س ــارد و ۵۴ میلی ــه میلی از س
تقــدم و اوراق بهــادار بــه ارزش ۱۳ هــزار و 

ــد. ــتد ش ــال داد و س ــارد ری ۲۰۶ میلی
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا 7۸۸ 
ــد و  ــزار و ۳۱۶ واح ــه ۸۵ ه ــش ب ــد کاه واح
ــد  ــا ۵۲7 واح ــم وزن( ب ــت )ه ــاخص قیم ش

ــیدند. ــد رس ــزار و ۴7 واح ــه ۵7 ه ــت ب اف
ــزار و  ــار ه ــز  چه ــناور نی ــاخص آزاد ش ش
۹۵۸ واحــد کاهــش بــه رقــم ۳۴۸ هــزار و ۶۱۸ 
واحــد رســید، شــاخص بــازار اول ســه هــزار و 
۳۸۰ واحــد و شــاخص بــازار دوم هفــت هــزار و 

۵۱۱ واحــد کاهــش داشــتند.
ــا،  ــی نماده ــن تمام ــن در بی ــر ای ــاوه ب ع
ســرمایه گــذاری ســاختمان ایــران )وســاخت( با 
۳۸ واحــد، ســرمایه گــذاری البــرز )هلدینــگ( ) 

ــپید  ــوالد س ــدی ف ــد، تولی ــا ۳۴ واح ــر( ب والب
ــترین  ــد بیش ــا ۳۳ واح ــر( ب ــر )کوی ــراب کوی ف

ــتند. ــر شــاخص کل داش ــت را ب ــر مثب تأثی
در مقابــل بانــک ملــت )وبملــت( بــا ۳۱۶ واحد، 
پاالیــش نفت تهــران )شــتران( بــا ۲۱7 واحد، س. 
نفــت و گاز پتروشــیمی تامیــن )تاپیکــو( بــا ۱7۶ 
ــا  ــاس )شــبندر( ب ــت بندرعب ــش نف واحــد، پاالی
۱۴۸ واحــد، گــروه مپنــا )ســهامی عــام( )رمپنــا( 
بــا ۱۴۱ واحــد، توســعه معــادن و فلــزات )ومعادن( 
بــا ۱۳۵ واحــد و بانــک پاســارگاد )وپاســار( بــا۱۳۲ 
ــت  ــه اف ــد ک ــی بودن ــه گروه های ــد  از جمل واح

شــاخص بــورس را رقــم زدنــد.
برپایــه ایــن گــزارش، در بیــن نمادهــای امروز 
نمــاد بانــک ملــت، بانــک تجــارت، بانــک اقتصــاد 
ــس  ــران، م ــادرات ای ــک ص ــایپا، بان ــن، س نوی
شــهید باهنــر و س. صنایــع شــیمیایی ایــران در 

گــروه نمادهــای پربیننــده قــرار داشــتند.
امــروز  معامــات  در  خــودرو  گــروه 
صدرنشــین برتریــن گروه هــای صنعــت شــد و 

در ایــن گــروه ۴۸7 میلیــون و ۶۵۵ هــزار برگــه 
ســهم بــه ارزش یــک میلیــارد و ۴۹۱ میلیــون 

ــد. ــتد ش ــال داد و س ری

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابــورس نیــز نزدیــک بــه ۳۱ 
واحــد افــت داشــت و بــر روی کانــال ســه هــزار 

ــد. ــت مان و ۸۸۳ واحــد ثاب
همچنیــن در ایــن بــازار 7۹۱ میلیــون و 
۹۳ هــزار برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از پنــج 
ــال داد و ســتد شــد. ــارد ری هــزار و ۴۹۰ میلی

عــاوه برایــن در بیــن تمامــی نمادهــا بیمــه 
ــروه  ــم(، گ ــران )قاس ــم ای ــر(، قاس ــر )کوث کوث
صنایــع کاغــذ پــارس )چکاپــا( بیشــترین تأثیــر 

مثبــت را بــر شــاخص ایــن بــازار داشــتند.
ــاد  ــل نم ــزارش، در مقاب ــن گ ــاس ای براس
ــد  ــان )ذوب(، تولی ــن اصفه ــهامی ذوب آه س
بــرق عســلویه مپنــا )بمپنــا(، هلدینــگ صنایــع 
ــن  ــع مای ــو(، صنای ــه )میدک ــی خاورمیان معدن
هــای اداری ایــران )مادیــرا( و شــرکت آهــن و 
فــوالد ارفــع )ارفــع( مانــع از رشــد بیشــتر ایــن 

شــاخص شــدند.

افت سنگین شاخص بورس در بازار امروز


