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عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس:

راه نجات اقتصاد کشور 
رونق گردشگری است 

قره خانی: 

کاهش تعهدات برجامی پاسخی 
به بدعهدی طرف های مقابل است

 علیرضا بیگی:

شکل گیری مافیای صادرات 
قیر در وزارت نفت

توان بخش خصوصی در حوزه گردشگری بیش از وضعیت فعلی است
در حوزه گردشگری نباید تنها به حضور چند گردشگر در کشور اکتفا کرد

کاهش تعهدات برجامی یک امر اجتناب ناپذیر است

وزارت نفت از توزیع عادالنه ماده اولیه قیر سر باز می زند

 اتحادیه اروپا باید تالش می کرد تا تعهدات خود را اجرایی کند

حدود دو هزار کارگر در صنایع مختلف قیر مشغول به کار هستند

اروپایی ها صرفا به طور لفظی در برجام هستند

کمبود قیر منجر به تعطیلی اجرای پروژه های عمرانی شده است
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روحانی در جمع مردم یزد:

نهادهایی 
بیش از ۷۰۰ میلیون دالر 

بدهکاری دارند

 نجات کشور از فساد درگروی 
شفافیت است

بازسازی روستاهای زلزله زده 
استان به زودی آغاز می شود 

رانندگان صنعت حمل و نقل 
مشکالت متعددی دارند

تولید پراید و پژو ۴۰۵ از خرداد ۹۹ 
متوقف می شود

تاســیس  در  ایــران  خــوب  اســتعداد 
ــای  ــده پ ــث ش ــیدی باع ــای خورش نیروگاه ه
ــه پشــت بام خانه هــای  پنل هــای خورشــیدی ب
ــن  ــود. در ای ــاز ش ــش ب ــال پی ــردم از دو س م
ــترکان  ــت مش ــرده اس ــام ک ــت اع ــتا دول راس
ــب آن  ــا و نص ــن پنل ه ــد ای ــا خری ــی ب خانگ
ــه  ــدی آن را ب ــرق تولی ــام خــود، ب در پشــت ب
دولــت بفروشــند تــا هــم در تولیــد بــرق پــاک 
فعــال شــوند و هــم ســود مناســبی بــه دســت 

ــد.  آورن
ــی از آن  ــا حاک ــنا، آماره ــزارش ایس ــه گ ب
ــور  ــه کش ــتعدادترین منطق ــه کم اس ــت ک اس
ــزر  ــواحل خ ــه س ــید ک ــش خورش ــر تاب از نظ
اســت دو برابــر آلمــان ظرفیــت دارد. بنابرایــن 
ــش از  ــران ســاالنه بی ــه ای ــه این ک ــا توجــه ب ب
۲۹۰۰ ســاعت از آفتــاب بهره منــد اســت، یکــی 
از کشــورهای مناســب جهــان در حــوزه تولیــد 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــیدی ب ــای خورش انرژی ه
بــه گونــه ای کــه مشــترکان خانگــی می تواننــد 
بــا خریــد پنــل خورشــیدی و تاســیس نیــروگاه 
ــر تامیــن  ــه خــود، عــاوه ب روی پشــت بام خان
ــر  ــان را ۱۰ براب ــرق تولیدی ش ــازاد ب ــاز، م نی
گران تــر بــه شــرکت توزیــع بــرق تهــران 

ــزرگ بفروشــند. ب
در ایــن راســتا، از ســال ۱۳۹۵ تاکنــون، 
پیــرو مصوبــه وزیــر نیــرو دربــاره خریــد 
ــر،  ــای تجدیدپذی ــرق از نیروگاه ه ــی ب تضمین
بــرق  تضمینــی  خریــد  قــرارداد  عقــد 
خورشــیدی از مشــترکان غیردولتــی آغــاز شــد 
و بــا توجــه بــه رونــد فرهنگ ســازی، اســتقبال 
ــم گیری  ــد چش ــرح رش ــن ط ــهروندان از ای ش
داشــت؛ به طــوری کــه طــی ســال ۱۳۹۶، 
مشــترکان  ثبت نــام  و  قراردادهــا  میــزان 
به طــرز قابــل توجهــی نســبت بــه ســال ۱۳۹۵ 

ــت.  ــته اس ــش داش افزای
ــران  ــرق ته ــع ب ــرکت توزی ــام ش ــق اع طب
طــرح  ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــزرگ، 
به عهــده مشــترک متقاضــی اســت و ایــن 
ــترکان  ــه مش ــا کلی ــت ب ــف اس ــرکت موظ ش
ــق  ــیدی، مطاب ــد خورش ــب مول ــی نص متقاض
ــد  ــرارداد خری ــا دســتورالعمل های مربوطــه ق ب
ــد. ــد کن ــال منعق ــدت ۲۰ س ــا م ــی ب تضمین

ــا  ــور ب ــه طــرح مذک ــن دو ســال ک طــی ای
مشــارکت مــردم، ســاتبا و شــرکت های توزیــع 
بــرق پیــش رفتــه اســت، ۳۵۰۰کیلــووات 
ــای  ــت بام خانه ه ــیدی در پش ــروگاه خورش نی
مــردم نصــب شــده کــه پیش بینــی شــده 
اســت  ایــن میــزان بــه ۵۰۰۰ مــگاوات افزایــش 
ــرق مشــترکانی  پیــدا کنــد. صــورت  حســاب ب
ــیدی  ــای خورش ــب پنل ه ــه نص ــدام ب ــه اق ک
از  و  اعــام  مــاه  دو  بــه  مــاه  دو  کرده انــد 
ــرق  ــن ب ــود. ای ــت می ش ــاتبا پرداخ ــوی س س
ــل ۱۰۴۰  ــاعتی حداق ــووات س ــت کیل ــا قیم ب

تومــان خریــداری می شــود.
ــووات  ظرفیــت نصــب نیروگاه هــا از پنــج کیل
بــه ســقف ۱۰ کیلــووات افزایــش یافتــه اســت. به 
عبــارت دیگــر کســی کــه ۱۰ کیلــووات تاســیس 
می کنــد، ماهیانــه دو میلیــون و ۵۰۰ تومــان 
ــورد  ــزان ســرمایه  م ــد داشــت. می ــد خواه درآم
ــون  ــا ۷۰ میلی ــور  ۶۰ ت ــن منظ ــرای ای ــاز ب نی
ــه ۵۰  ــی می شــود ب ــه پیش بین ــان اســت ک توم

تــا ۶۰ میلیــون تومــان کاهــش پیــدا کنــد.

مزیت های تأسیس نیروگاه خورشیدی 
روی پشت بام

تأســیس ایــن نیروگاه هــا در شــهر تهــران کــه 
فضــای بــاز بــرای تأســیس و اســتفاده از نیــروگاه 
ــدارد، یــک مزیــت محســوب می شــود.  وجــود ن

بــه همیــن دلیــل در راســتای سیاســت هایی کــه 
دولــت و وزارت نیــرو بــه خصــوص طــی ســه تــا 
ــن مشــکل  ــرای حــل ای چهــار ســال گذشــته ب
داشــته اســت، تســهیات و پتانســیل های خوبــی 
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــب س ــرای جل را ب
چــه در تهــران و چــه در ســایر اســتان ها در نظــر 

گرفتــه اســت.
با فــردی کــه نیــروگاه خورشــیدی تأســیس 
کنــد، قــرارداد ۲۰ ســال خریــد تضمینــی امضا 
ــرق تولیــدی بیــش  خواهــد شــد. هم چنیــن ب
ــه  ــترک ب ــک مش ــه ی ــی ک ــر مبلغ از ۱۰ براب
وزارت نیــرو پرداخــت می کنــد، از مشــترک 
ــن  ــه ای ــه ب ــترکی ک ــود. مش ــداری می ش خری
ــرق تولیــدی  ــد ب کار اقــدام کنــد، هــم می توان
ــه  ــد ب ــد و هــم می توان را خــودش مصــرف کن

شــبکه توزیــع وصــل شــوند.

چگونه می توان صاحب نیروگاه خورشیدی 
پشت بامی شد؟

در ایــن راســتا، ســیدمحمد صــادق زاده - 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــرو - در گفت وگ ــر نی ــاون وزی مع
بــه ایــن ســوال کــه یــک مشــترک بــرای 
تاســیس پنــل خورشــیدی روی پشــت بــام 
خــود چــه اقدامــی بایــد انجام دهــد، پاســخ داد: 
مشــترک بایــد بــه شــرکت توزیــع بــرق محــل 
ســکونت خــود مراجعــه کند و قــرارداد ســاده ای 

ــد. ــل طراحــی شــده، امضــا  کن ــه از قب را ک
وی افــزود: ســپس از حــدود ۳۰ تــا ۴۰ 
پیمانــکاری کــه در هــر شــهری فعــال هســتند، 
انتخــاب و نیــروگاه را ظــرف ســه تــا چهــار روز 
ــاس  ــر اس ــع ب ــرکت توزی ــد. ش ــداث می کن اح
نصــب  مشــترک  بــرای  را  کنتــور  قــرارداد 
ــام  ــرق انج ــد ب ــه خری ــان لحظ ــد و هم می کن

می شــود.

چگونه می توان صاحب نیروگاه خورشیدی پشت بامی شد؟
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کاریکاتور

 انفصال چند قاضی فاسد
 از دستگاه قضا

منبع: تسنیم

یــک عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 
ــا  ــی ه ــروز اروپای ــت: ام ــامی گف ــورای اس ش
ــتند و  ــام هس ــی در برج ــور لفظ ــه ط ــا ب صرف
ایــن کامــا غیــر منطقــی اســت کــه آنــان در 
ــته  ــار داش ــران انتظ ــود از ای ــل خ ــال تعل قب
باشــند، کامــا بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد. 
ــی  ــره خان ــداهلل ق ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب
ــش  ــارم کاه ــتن گام چه ــه برداش ــاره ب ــا اش ب
تعهــدات برجامــی از ســوی ایــران، بیــان کــرد: 
کاهــش تعهــدات برجامــی یــک امــر اجتنــاب 
ــدات  ــه گام تعه ــش گام ب ــت. کاه ــر اس ناپذی
ــای  ــدی طــرف ه ــه بدعه ــی پاســخی ب برجام
بــه  اگــر آن هــا  اســت.  برجامــی  مقابــل 
ــاندند،  ــی پوش ــل م ــه عم ــود جام ــدات خ تعه
ایــران نیــز هماننــد گذشــته بــه تعهــدات خــود 

ــد. ــی مان ــد م پایبن
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از مهــم 
تریــن اولویــت هــای ایــران در برجــام فــروش 
ــت درآمــد حاصــل از آن بــه  ــت و بازگش نف

ــاف  ــکا برخ ــرد: آمری ــار ک ــود، اظه ــور ب کش
ــدام  ــک اق ــی ی ــی و در ط ــن الملل ــرف بی ع
ــد  ــارج ش ــام خ ــاره از برج ــی یکب ــر منطق غی
امــا اتحادیــه اروپــا بایــد تــاش مــی کــرد تــا 

ــد. ــی کن ــود را اجرای ــدات خ تعه
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 
ــه  ــه مــو ب تصریــح کــرد: ایــران تاکنــون مــو ب
تعهــدات خــود در برجــام عمــل کــرده اســت و 

ــرژی نیــز تاکنــون ۱۳  آژانــس بیــن المللــی ان
بــار در گــزارش هــای متعــدد پایبنــدی ایــران 
ــران  را تاییــد کــرده اســت. امــا اکنــون کــه ای
نمــی توانــد نفــت خــود را بفروشــد و بــه پــول 
آن دسترســی داشــته باشــد، باقــی مانــدن آن 
ــدارد. ــده ای ن ــه فای در یــک تعهــد یــک طرف

ــروز  ــرد: ام ــد ک ــه تاکی ــی در ادام ــره خان ق
اروپایــی هــا صرفــا بــه طــور لفظــی در برجــام 
هســتند و ایــن کامــا غیــر منطقــی اســت کــه 
ــار  ــران انتظ ــود از ای ــل خ ــال تعل ــان در قب آن
داشــته باشــند، کامــا بــه تعهــدات خــود عمــل 
کنــد. پایبنــدی بــه یــک قــراردادی یــک طرفــه 
کامــا غیــر منطقــی بــوده و تصمیــم ایــران در 
راســتای کاهــش تعهــدات برجامــی بــر اســاس 

مصالــح نظــام اســت.
وی افــزود: امــروز آمریــکا حتــی بخــش غــذا 
ــا  ــا ســامتی انســان ه ــه مســتقیما ب و دارو ک
ارتبــاط دارد را تحریــم کــرده اســت و جنایتــی 
باالتــر از ایــن وجــود نــدارد ایــران نمــی توانــد 
در برابــر پایمــال شــدن حقــوق خــود ســکوت 
کنــد بلکــه جمهــوری اســامی ایــران بــر 
اســاس مصالــح خــود مســتقا تصمیــم گیــری 

خواهــد کــرد.
قــره خانــی در پایــان تاکیــد کــرد: در 
راســتای کاهــش تعهــدات برجامــی همــه 
ــوده و از  ــر ب ــم نظ ــر ه ــا یکدیگ ــام ب ارکان نظ

ــد. ــی کنن ــت م ــم حمای ــن تصمی ای

قره خانی: 

کاهش تعهدات برجامی پاسخی به بدعهدی 
طرف های مقابل است

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
مجلــس گفــت: کشــورهای ایــران، افغانســتان، 
عــراق، کویــت، و لبنــان توســط دشــمنان وارد 
ــتکبارگران  ــمنان و اس ــا دش ــدند ام ــگ ش جن
ــه  ــه صــورت ســخت افزاری ب متوجــه شــدند ب

نمی رســند.  موفقیــت 
ــه ملــت، فرهــاد فاحتــی،  ــه گــزارش خان ب
ــی کــه در منطقــه غــرب  ــه اتفاقات ــا اشــاره ب ب
ــه  ــت: منطق ــار داش ــد، اظه ــیا رخ می ده آس
خاورمیانــه در ۴ دهــه گذشــته مخصوصــا بعــد 
از پیــروزی انقــاب اســامی پــر از تحــول بــوده 

البتــه در طــول تاریــخ نیــز بــه دلیــل مباحــث 
ــی  ــل منازعات ــک مح ــتراتژیک و ژئوپولیتی اس

بــوده اســت.
عضـــو فراکســـیون نماینـــدگان والیـــی 
مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــان کـــرد: در 
ــا  ــت بـ ــور مقاومـ ــر محـ ــای اخیـ ــال هـ سـ
ـــتری  ـــدرت بیش ـــامی ق ـــاب اس ـــروزی انق پی
ـــن  ـــت ای ـــه عظم ـــه ب ـــا توج ـــرده و ب ـــدا ک پی
ـــه  ـــکا، خاورمیان ـــه آمری ـــه زدن ب ـــور و ضرب مح
و رژیـــم صهیونیتســـی مرکـــز فرماندهـــی 

جهـــان اســـتکبار اســـت.

ــزود: تحــوالت عــراق، یمــن و لبنــان  وی اف
ــن چتــر تحلیــل می  شــود و آن هــا  ــل ای در ذی
کــه از قــدرت گرفتــن محــور مقاومــت هــراس 
دارنــد بــه دنبــال تضعیــف کشــورهای منطقــه 

هســتند تــا منافــع خــود را تامیــن کننــد.
ایــران،  داد: کشــورهای  ادامــه  فاحتــی 
ــط  ــان توس ــت، و لبن ــراق، کوی ــتان، ع افغانس
ــمنان  ــا دش ــدند ام ــگ ش ــمنان وارد جن دش
ــورت  ــه ص ــدند ب ــه ش ــتکبارگران متوج و اس
و  نمی رســند  موفیــت  بــه  ســخت افزاری 
ــات  ــرم موازن ــرات ن ــا تغیی ــد ب ــم گرفتن تصمی
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــر دهن ــه را تغیی منطق
اســت کــه شــاهد ناآرامــی درمنطقــه هســتیم.

ــی  ــه را م ــت منطق ــپ نف ــزود: ترام وی اف
خواهــد و رســما ایــن موضــوع را اعــام کــرده 
اســت. اندیشــه ســرمایه داری ترامــپ پررنــگ 
اســت و بــا اولویــت تصاحــب منافــع اقتصــادی 
ــه  ــیا وارد منطق ــرب آس ــورهای غ ــت کش و نف

شــده اســت.
در  زیرکــوه  و  قائنــات  مــردم  نماینــده 

دنیــای  گفــت:  اســامی  مجلــس شــورای 
ــود،  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــتکبار ب اس
ــه  ــردم منطق ــای م ــد از نارضایتی ه می  خواهن

کننــد. سوءاســتفاده 
فاحتــی اظهــار داشــت: مــردم عــراق و 
لبنــان بــه ایــن ســطح از آگاهــی رســیده انــد 
ــل  ــود را در داخ ــات خ ــائل و مطالب ــه مس ک
ــا دالرهــای کثیــف  ــد ام ــت کنن کشــور مدیری
ــا شــرایط  ــه خــرج می شــود ت ــی در منطق نفت
ــای  ــاد در دولت ه ــه فس ــد البت ــر دهن را تغیی
منطقــه وجــود دارد و منجــر بــه اعتــراض 

ــت. ــده اس ــردم ش م
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس 
ــد در  ــردم بای ــرد: م ــان ک ــورای اســامی بی ش
ــت  ــن و تثبی ــود را تعیی ــان خ ــت حاکم نهای
کننــد و قطعــا در عــراق نیــز تغییــری رخ 
انجــام  بــه نحــوی اصاحــات  و  نمی دهــد 
می شــود کــه بــه نفــع مــردم عــراق و منطقــه 
ــن موضــوع  ــز از ای ــایر کشــورها نی ــد و س باش

می کننــد. اســتقبال 

فالحتی:

دشمنان به دنبال تغییر نرم در 
کشورهای محور مقاومت هستند

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه در ۸۶۲ قلــم 
ــرار  ــه ترجیحــی برق ــه اروآســیا تعرف ــران و اتحادی ــان ای کاال می
شــده اســت گفــت: از پنجــم آبــان مــاه ســال آینــده مذاکــرات 
ــا ایــن کشــورها آغــاز  ــرای امضــای موافقتنامــه تجــارت آزاد ب ب

مــی شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، حمیــد زادبــوم رئیــس ســازمان توســعه 
ــاری  ــای تج ــا فرصت ه ــنایی ب ــش آش ــروز در همای ــارت ام تج
ــار  ــه اقتصــادی اورآســیا اظه ــران و اتحادی بخــش کشــاورزی ای
کــرد: از گذشــته کشــور ترکیــه بیشــترین تعرفــه را بــرای واردات 
ــه ای  ــر اســاس تفاهمنام ــی داد ب ــرار م محصــوالت کشــاورزی ق
ــد در ۱۴۰  ــران می توان ــده ای ــد ش ــور منعق ــن کش ــا ای ــه ب ک
ــادر  ــه ص ــش تعرف ــا کاه ــود را ب ــوالت خ ــه محص ــف تعرف ردی
ــز  ــران نی ــه شــامل محصــوالت کشــاورزی می شــود. ای ــد ک کن
ــن کشــور داده اســت. ــه ای ــی ب ــه تخفیفات ــف تعرف در ۱۲۵ ردی

زادبــوم گفــت: چنــد تفاهمنامــه و موافقتنامــه بــا کشــورهای 
ــه، مصــر،  ــامل d8 و کشــورهای نیجری ــه ش ــم ک ــف داری مختل
ترکیــه و پاکســتان می شــود کــه در چارچــوب ایــن تفاهمنامــه 
ــن  ــه ای ــری ب ــه کمت ــا تعرف ــود را ب ــوالت خ ــم محص می توانی

کشــورها صــادر کنیــم.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد: بــر اســاس 
ــات  ــم تخفیف ــامی داری ــورهای اس ــا کش ــه ب ــه ای ک تفاهمنام
ــر  ــود دارد ه ــا کشــورهای اســامی وج ــارت ب ــه ای در تج تعرف
ــه درســتی اعمــال  ــات ب ــن تخفیف ــوارد ای ــد در برخــی از م چن

نمی شــود.
ــیا  ــورهای اورآس ــا کش ــاری ب ــه تج ــزود: در ۸۶۲ تعرف وی اف
ــد  ــت در چن ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــه ای وج ــات تعرف تخفیف

ردیــف تعرفــه ایــن تخفیفــات بــه مــذاق تولیدکننــدگان داخلــی 
ایــران و حتــی تولیدکننــدگان کشــورهای عضــو اتحادیــه 

ــد. ــوش نیای ــیا خ اورآس
زادبــوم افــزود: در توافقنامه هــای تجــاری همانطــور کــه 
ــم در بعضــی  ــرای صــادرات ایــن کشــورها می گیری ــی ب امتیازات
ــن کشــورها  ــه ای ــز ب ــی نی مــوارد نیــز مجبــور هســتیم امتیازات

ــم. ــران بدهی ــه ای ــود ب ــوالت خ ــادرات محص ــرای ص ب

مذاکرات ایران با اتحادیه اورآسیا برای برقراری تجارت 
آزاد از سال آینده آغاز می شود

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: از پنجــم آبــان ســال 
ــو  ــورهای عض ــا کش ــارت آزاد ب ــه تج ــمت موافقتنام ــه س ۹۹ ب
اوراســیا می رویــم کــه در صورتــی کــه بــه توافــق برســیم ظــرف 
۳ ســال آینــده تجــارت آزاد بــا کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه 

خواهیــم داشــت.
وی گفــت: از بخــش خصوصــی انتظــار مــی رود کــه آگاهانــه 
ــه  ــبی ب ــای مناس ــم تعرفه ه ــا بتوانی ــند ت ــت باش ــار دول در کن

نفــع کشــور منعقــد کنیــم.
ــاورزی  ــوالت کش ــی از محص ــرد: در برخ ــح ک ــوم تصری زادب
کــه تولیــد نداریــم یــا ممکــن اســت بــه محیــط زیســت آســیب 
بزنــد مشــکلی بــرای واردات آنهــا نخواهیــم داشــت و ایــن امــر 

بــه نفــع کشــور اســت.
ــراری  ــه اص ــت: البت ــارت گف ــعه تج ــازمان توس ــس س رئی
ــن  ــا ای ــارت آزاد را ب ــر تج ــال دیگ ــا از ۳ س ــه حتم ــم ک نداری
کشــورها آغــاز کنیــم بلکــه می توانیــم آن را بــه صــورت پلکانــی 
ــا  ــا تعرفه ه ــم ت ــرا کنی ــال اج ــا ۸ س ــی ۵ ت ــه زمان و در فاصل

ــر شــود. صف
ــه  ــا اتحادی ــه ب ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــران ب ــزود: ای وی اف
ــه  ــد ک ــته باش ــکاری داش ــارت آزاد هم ــه تج ــیا در زمین اورآس

ــد دارد. ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــز ب ــت نی ــت دول هیئ
ــا کشــورهای ارمنســتان،  ــی ب ــوم گفــت: در شــرایط فعل زادب
ــره  ــرای تجــارت ترجیحــی در حــال مذاک ــزی ب ــزی و اندون مال
ــارت  ــتان تج ــور پاکس ــا کش ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــتیم و ب هس
ترجیحــی داریــم، تجــارت آزاد بــا ایــن کشــور دنبــال می شــود.

وی افــزود: همچنیــن تــاش می شــود کــه تجــارت ترجیحــی 
ــارت  ــه تج ــد ب ــم و عاقه من ــه دهی ــه را ادام ــور ترکی ــا کش ب
ترجیحــی بــا کشــورهای عــراق و افغانســتان هســتیم امــا آنهــا 

عاقــه ای بــرای انقعــاد قــراداد بــا مــا ندارنــد.
ــراق و  ــور ع ــل دو کش ــدم تمای ــل ع ــا دالی ــاط ب وی در ارتب
ــا ایــران گفــت:  ــرای برقــراری تجــارت ترجیحــی ب افغانســتان ب
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دو کشــور صادراتــی بــه ایــران ندارنــد 
انعقــاد قــرارداد ترجیحــی بــا ایــران را منطقــی ندارنــد. هــر چنــد 
ــه  ــا ارائ ــه م ــه ای ب کــه افغانســتان در ۵ ردیــف تخفیفــات تعرف

می دهــد.

 ۹۰ اصـــل  کمیســـیون  نایب رئیـــس 
ــه  ــت: همـ ــامی گفـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ــاده  ــرح اعـ ــا طـ ــود را بـ ــد موافقـــت خـ بایـ
امـــوال مســـئوالن اعـــام کننـــد، چـــرا کـــه 
ـــئوالن  ـــران و مس ـــرد مدی ـــق عملک ـــد دقی رص
توســـط دســـتگاه های نظارتـــی، فســـاد را 

می دهـــد.  کاهـــش 
ــته  ــر خجسـ ــنیم، امیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــس  ـــل ۹۰ مجل ـــیون اص ـــس کمیس ـــب  رئی نای
ــت  ــاد از مقاومـ ــا انتقـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
ـــاده  ـــن اع ـــق قوانی ـــئوالن در تحق ـــی مس برخ

ـــود در  ـــر می ش ـــت: مگ ـــروع، گف ـــوال نامش ام
ـــزار  ـــئول دوه ـــک مس ـــرمایه ی ـــور س ـــن کش ای
ــرمایه از  ــن سـ ــد؟ ایـ ــان باشـ ــارد تومـ میلیـ
کجـــا آمـــده؟ آیـــا به  غیـــر از باند]بـــازی[ و 

رانت]خـــواری[ بـــوده اســـت؟
وی نجـــات کشـــور از فســـاد را درگـــروی 
ـــرد  ـــت: عملک ـــار داش ـــت و اظه ـــفافیت دانس ش
هیـــچ  کشـــور  در  ســـایت ها  جزیـــره ای 
نتیجـــه ای نداشـــته و یکـــی از کارهـــای 
ـــایت  ـــم س ـــه بتوانی ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــزرگ م ب
ــی  ــایت ملـ ــه سـ ــت« را بـ ــرک و »صمـ گمـ

وصـــل کنیـــم، زیـــرا مدیریـــت ســـایت گمـــرک، 
داخلـــی اســـت، بنابرایـــن بـــا یـــک اقـــدام 
میلیـــارد  یک هـــزار  می شـــود  کوچـــک 
تومـــان را جابه جـــا کـــرد، چنان کـــه در 
ـــزار  ـــتیم، ۳۴ ه ـــاهد هس ـــت« ش وزارت »صم
خـــودرو از ســـاعت دو تـــا چهـــار صبـــح 
به  صـــورت غیرقانونـــی ثبـــت  شـــده  اســـت. 
ـــس  ـــس کمیســـیون اصـــل ۹۰ مجل نایب رئی
ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر بدبختـــی مـــا ایـــن 
ـــور  ـــر ط ـــف ه ـــایت های مختل ـــه س ـــت ک اس
ـــی  ـــد، یک ـــل می کنن ـــد، عم ـــان می خواه دلش

از وظایـــف نماینـــدگان مجلـــس اجرایـــی 
ــه در  ــوده کـ ــفافیت بـ ــوع شـ ــدن موضـ شـ
حـــرف، خـــوب اســـت و همـــه پای کارنـــد، 
امـــا زمـــان عمـــل کـــه می رســـد، ســـخت 
ــراد  ــیاری از افـ ــرا منافـــع بسـ ــود، زیـ می شـ

ــد. ــر می افتـ ــه خطـ بـ
ـــاد  ـــا انتق ـــان ب ـــن در پای ـــته همچنی خجس
از تأســـیس ۶۰ شـــرکت صـــوری و اخـــذ وام 
بـــدون ضامـــن، تأکیـــد کـــرد: اگـــر همـــه 
ـــد،  ـــت می ش ـــی ثب ـــایت مل ـــوارد در س ـــن م ای
ـــز  ـــون نی ـــی داد، اکن ـــاد رخ نم ـــه فس ـــن  هم ای
ـــا طـــرح اعـــاده  ـــد موافقـــت خـــود را ب همـــه بای
امـــوال مســـئوالن اعـــام کننـــد و پـــای کار 
باشـــند، چـــرا کـــه رصـــد دقیـــق عملکـــرد 
مدیـــران و مســـئوالن توســـط دســـتگاه های 

ــد. ــش می دهـ ــاد را کاهـ ــی، فسـ نظارتـ

آغاز مذاکرات ایران با اتحادیه اورآسیا برای 
برقراری تجارت آزاد از سال آینده 

یک نماینده مجلس:

 نجات کشور از فساد درگروی شفافیت است

جاسمی مطرح کرد:
لوایح سه گانه شفافیت پشتیبان 
قوه قضائیه در مبارزه با فساد

ــت  ــیون امنی ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی عض
ــه  ــم اینک ــت علیرغ ــد اس ــس معتق ــی مجل مل
فعــال  نظارتــی  در حــوزه  دولــت چنــدان 
نیســت امــا کشــور و بــه خصــوص قــوه قضائیــه 
نیازمنــد قوانینــی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد و 

ــت.  ــفافیت اس ش
بــه گــزارش خانــه ملت، سیدقاســم جاســمی 
بــا اشــاره بــه لوایحــی کــه دولــت بــرای ایجــاد 
ــرده  ــن ک ــاد تدوی ــا فس ــارزه ب ــفافیت و مب ش
اســت، گفــت: در حــال حاضــر الیحــه شــفافیت 
بــه مجلــس آمــده و نماینــدگان در کمیســیون 
مربوطــه مشــغول بررســی آن هســتند کــه 
نیــاز  ایــن الیحــه مــورد  معتقدیــم مــواد 
ــازی  ــا شفاف س ــد ب ــا بتوانن ــتگاه ها اســت ت دس
عملکــرد خــود مانــع بــروز فســاد اداری شــوند. 
مجلــس  در  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه دو الیحــه 
ــع  ــارض مناف ــت تع ــاره مدیری ــه درب ــر ک دیگ
و ارتقــای ســامت نظــام اداری اســت، عنــوان 
کــرد: طبــق تجربــه ای کــه از عملکــرد دولــت 
ــه  ــد ب ــی توان ــخصه نم ــه ش ــت ب ــم، دول داری
ــل  ــاد عم ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــود ب ــن خ قوانی
کنــد امــا ایــن قوانیــن در صــورت اینکــه 
ایــرادی بــه آن وارد نباشــد، بــرای قــوه قضائیــه 

ــت. ــاز اس ــورد نی م

 دستگاه نظارتی نیازمند قوانین جدید در 
حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

ــدم  ــت در ع ــاد از دول ــا انتق ــه ب وی در ادام
ــای  ــن مصــوب گفــت: دســتگاه ه اجــرای قوانی
ــاره نحــوه بررســی اجــرای قوانیــن  ــی درب نظارت
از ســوی دســتگاه هــای اجرایــی، بســیار ضعیــف 
عمــل مــی کننــد و محافظــه کار هســتند بــا این 
ــا فســاد و  ــارزه ب ــاره مب ــه درب ــی ک حــال قوانین
شــفافیت در دســت دولــت و مجلــس اســت مــی 

توانــد بــه اجــرای ایــن مهــم کمــک کنــد.
ــت  ــیون امنی ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی عض
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه طــور 
ــفافیت،  ــاره ش ــی درب ــه قوانین ــور ب ــی کش کل
ــع  ــارض مناف ــت تع ــا فســاد و مدیری ــارزه ب مب
ــر در  ــورت مؤثرت ــه ص ــد ب ــا بتوان ــاز دارد ت نی

ــد. ــدام کن ــوزه اق ــن ح ای

عراقچی:
به کاهش تعهدات برجامی درصورت 

تامین نشدن منافع ایران ادامه می دهیم

معــاون وزیــر خارجــه کشــورمان گفــت: بــه 
ــن  کاهــش تعهــدات برجامــی در صــورت تامی
نشــدن منافــع ایــران ادامــه مــی دهیــم. صبــر 
راهبــردی ایــران یــک ســال ادامــه یافــت، امــا 
اروپایــی هــا بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد.

بــه گــزارش مهــر، عبــاس عراقچــی معــاون 
ــد  ــده ارش ــره کنن ــه و مذاک ــور خارج ــر ام وزی
کشــورمان در نشســت ویــژه برجــام در مســکو 
اظهارداشــت: بــه کاهــش تعهــدات برجامــی در 
ــه  ــران ادام ــع ای ــدن مناف ــن نش ــورت تامی ص
مــی دهیــم. صبــر راهبــردی ایــران یــک ســال 
ــدات  ــه تعه ــا ب ــی ه ــا اروپای ــت، ام ــه یاف ادام
خــود عمــل نکردنــد. هیچکــس در اراده ایــران 
ــد  ــی تردی ــدات برجام ــه تعه ــل ب ــرای عم ب

ــدارد. ن
ــام  ــران در برج ــع ای ــر مناف ــت: اگ وی گف
حفــظ نشــود، مســیر کاهــش تعهــدات را 
اهــداف  از  هیچکــدام  دهیــم.  مــی  ادامــه 
مــورد نظــر آمریــکا در راســتای ایــن سیاســت 
شکســت خــورده محقــق نشــد و نخواهــد 
ــه تعهــدات خــود  ــا همچنــان ب شــد. اگــر اروپ
ــی مســئولیت باشــد، گام هــای  ــا و ب ــی اعتن ب
بعــدی را بــر خواهیــم داشــت. در صورتــی کــه 
ــم را  ــورده تحری ــت شکســت خ ــکا سیاس آمری
ــران  ــردد، ای ــام بازگ ــه برج ــته و ب ــار گذاش کن
ــده  ــته ش ــای برداش ــد از گام ه ــی توان ــز م نی

ــردد. بازگ

الهوتی در مخالفت با استعفای جاللی؛
سفارت روسیه برای جاللی جایگاه 

برجسته ای نیست 

نماینـده مردم لنگـرود گفت: تصدی سـفارت 
ایـران در روسـیه برای فردی کـه ۵ دوره نماینده 

مجلس بود جایگاه برجسـته ای نیسـت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
ــی در جلســه علنــی مجلــس در  مهــرداد الهوت
ــرای  ــی ب ــم جال ــتعفای کاظ ــا اس ــت ب مخالف
ــوریه  ــران در س ــفارت ای ــام س ــدی در مق تص
اظهــار کــرد: بنــده بیــش از ســه دوره بــا کاظــم 
جالــی در مجلــس همــکاری داشــته ام ضــرورت 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــوه مقنن ــور او در ق حض
پســت های کاری بیشــتر احســاس می شــود.

او افـزود: سـفیران از حیـث رتبـه اداری در 
رده اسـتانداران قـرار دارنـد این در حالی اسـت 
کـه آقـای جالـی ۵ دوره بـه عنـوان نماینـده 
در  ایشـان  رتبـه  و  داشـتند  فعالیـت  مجلـس 
حـد وزیـر اسـت و بهتـر بود کـه دولـت از او در 

می کـرد. اسـتفاده  دولتـی  پسـت های 
فراکسـیون  در  جالـی  داد:  ادامـه  الهوتـی 
بـه  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  و  مسـتقان 
عنـوان مغز متفکر شـناخته می شـود و همچنین 
در کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی 

نقـش پررنگـی داشـته اسـت.

فرهنگی:
شرایط فعلی برای تصویب لوایح 

FATF مناسب نیست

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
ــرای تصویــب  مجلــس گفــت: شــرایط فعلــی ب
لوایــح FATF مناســب نیســت و از ســوی 
ــح اتفــاق خاصــی  ــن لوای ــا تصویــب ای دیگــر ب

بــرای مــا نمی افتــد. 
بــه گــزارش مهــر، محمدحســین فرهنگــی، 
بــرای  بــه اصــرار دولتمــردان  در واکنــش 
داشــت:  اظهــار   FATF لوایــح  تصویــب 
ــه شــرایط متعــارف  ــب FATF منــوط ب تصوی
ــا  ــی م ــرایط فعل ــه در ش ــی ک ــت، در حال اس
ــی جمهــوری  ــان بین الملل شــاهد فشــار مخالف

ــتیم. ــران هس ــامی ای اس
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه مطمئنــا شــرایط 
ــح FATF مناســب  ــب لوای ــرای تصوی ــی ب فعل
ــه  ــن ب ــد رفت ــا بای ــا م ــت: طبع ــت، گف نیس
بازگشــت  بــه  مشــروط  را   FATF ســمت 
ــر  ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــم ب ــام کنی ــه برج ب
ــه برجــام بازگشــتند و آن  ــل ب طرف هــای مقاب
را اجــرا کردنــد، مــا FATF را بــا نظــر مثبــت 

می کنیــم.  بررســی 
ــه اعتقــاد بنــده بهتریــن  فرهنگــی افــزود: ب
شــیوه بــرای تصویــب لوایــح FATF از ســوی 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن اســت 
ــرار  ــود ق ــر خ ــرطی را مدنظ ــن ش ــه چنی ک

دهــد. 
ــر اینکــه  وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی ب
آیــا تصویــب لوایــح FATF تاثیــری بــه ویــژه 
بــرای  بانکــی  و  مالــی  از حیــث گشــایش 
کشــورمان خواهــد داشــت یــا خیــر، گفــت: بــا 
ــرای  ــاق خاصــی ب ــح FATF اتف ــب لوای تصوی

مــا نمی افتــد. 
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اطمینان  صنعت به فناوران در شرایطی که 

شرکت های خارجی پاسخ تماس های ما را نمی دهند

ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــاوری رییس جمه ــاون علمــی و فن مع
و  ایمیل هــا  پاســخ  خارجــی  شــرکت های  کــه  شــرایطی  در 
ــط  ــه خ ــک دقیق ــی ی ــف حت ــد، توق ــا را نمی دهن ــای م تماس ه
ــزات  ــاوران کشــور تجهی ــا همــت فن ــت: ب ــم اســت، گف ــد مه تولی
»های تــک« لیــزر ۱۰ کیلــو وات قــرار اســت در کشــور تولیــد شــود 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــار بخــش صنعت و در اختی
ــر ســورنا ســتاری در حاشــیه امضــای  ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
قــرارداد خریــد سیســتم جــوش لیــزری کــه در ســومین نمایشــگاه 
ــع  ــت، در جم ــورت گرف ــران ص ــک ای ــزر و فوتونی ــی لی بین الملل
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اســتقبال شــرکت های صنعتــی از 
شــرکت های  ســوی  از  تولیدشــده  پیشــرفته  فناوری هــای 
ــه بســیاری از  ــاهدیم ک ــر ش ــزود: در ســال های اخی ــان اف دانش بنی
ــان در  ــه اصفه ــوالد مبارک ــع ف ــا مجتم ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

ــد. ــکاری دارن ــک« هم ــای ت ــای »ه حوزه ه
وی بــا بیــان ایــن کــه بســیاری از تجهیــزات مــورد اســتفاده در 
ــه داد:  ــتند، ادام ــرفته هس ــای پیش ــزو فناوری ه ــد ج ــوط تولی خط
بــرای شــرکتی ماننــد مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان بســیار مهــم 
اســت کــه حتــی یــک دقیقــه خــط تولیــد آن متوقــف نشــود، آن 
ــواب  ــی ج ــرکت های خارج ــیاری از ش ــه بس ــرایطی ک ــم در ش ه

ایمیل هــا و تماس هــای مــا را نمی دهنــد.
ســتاری خاطــر نشــان کــرد: اعمــال ایــن تحریم هــا باعــث شــده 
اســت کــه صنایــع داخلــی بــه تولیــدات فنــاوری کشــور اطمینــان 

حاصــل کننــد.
ــد  ــه تولی ــاره ب ــا اش ــور  ب ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــن  ــرد: ای ــد ک ــو وات، تاکی ــزر ۱۰ کیل ــک« لی ــزات »های ت تجهی
ــط  ــاس خ ــای حس ــاال و در بخش ه ــرعت های ب ــزات در س تجهی
تولیــد کاربــرد دارنــد و بــا قــراردادی کــه امــروز بــه امضــا رســید، 

ــزات در داخــل ســاخته شــود. ــن تجهی ــرار اســت ای ق
ــه  ــای لب ــزو فناوری ه ــو وات را ج ــزر ۱۰ کیل ــزات لی وی تجهی
دانــش دانســت و خاطــر نشــان کــرد: مــن همــواره بــه دانشــجویان 
ــه  ــت، بلک ــم نیس ــروژه مه ــرای پ ــه اج ــم ک ــه می کن ــود توصی خ
اثــرات پــروژه، مســائل جانبــی آن و دانشــی کــه از طریــق اجــرای 
پــروژه توســعه می یابــد، مهمتــر اســت؛ چــرا کــه  ایــن امــر باعــث 
ــای انســانی  ــد ایجــاد شــوند و نیروه ــا شــرکت جدی می شــود ده ه

آمــوزش ببیننــد و تحــوالت بعــدی را رقــم بزننــد.

ممیزان مالیاتی سودهای موهومی برای بنگاه ها 
تشخیص می دهند 

نماینــده اتــاق بازرگانــی ایــران در فدراســیون اتاق هــای بازرگانــی 
ــر روی  ــز ب ــات، تمرک ــارات مقام ــر اظه ــد بناب ــان گفــت: هرچن جه
افــرادی اســت کــه تاکنــون مالیــات نمی دادنــد یــا فعالیــت آنهــا بــه 
ــه  ــا تجرب ــوده کــه مشــمول دادن مالیــات نمی شــدند ام ــه ای ب گون
ــر روی بخــش خصوصــی  ــار ب ــوارد فش ــن م ــه در ای نشــان داده ک

بیشــتر خواهــد شــد. 
بــه گــزارش ایلنــا، پــدرام ســلطانی در خصــوص گــزارش صنــدوق 
بین المللــی پــول مبنــی بــر فــروش نفــت ۱۹۴ دالری بــرای جبــران 
ــاب ســاده  ــک حســاب و کت ــن ی ــت: ای ــران گف کســری بودجــه ای
ــرآورد ایــن صنــدوق ایــن اســت کــه فــروش نفــت ایــران  اســت. ب
اکنــون بــه ماهــی ۵۰۰ هــزار بشــکه رســیده اســت و بــا توجــه بــه 
تغییــر نســبتاً کــم ســایر منابــع مالــی همچــون مالیــات و فــروش 
ــد  ــران بخواه ــر ای ــت، اگ ــرمایه ای دول ــا س ــی ی ــای مال دارائی ه
کســری بودجــه خــود را جبــران کنــد بایــد هــر بشــکه نفــت خــود 
ــا دو  ــت م ــروش نف ــر ف ــی اگ ــاند یعن ــروش برس ــه ف را ۱۹۴ دالر ب
میلیــون بشــکه بــود ایــن عــدد حــدود ۵۰ دالر محاســبه می شــد.

وی در خصــوص بودجــه ســال آینــده کــه براســاس درآمدهــای 
ــام  ــت اع ــه دول ــه ک ــت: آنگون ــم شــده اســت، گف ــی تنظی غیرنفت
کــرده پایــه اصلــی درآمــد بــر مبنــای مالیــات اســت کــه ایــن باعــث 

ــرای فعالیــن اقتصــادی شــده اســت. یــک نگرانــی جــدی ب
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه داد: بــر همیــن اســاس دولــت 
الیحــه ای تنظیــم کــرده کــه انــواع جدیــد مالیات هــا در آن تعریــف 
شــده اســت و همیــن امــر ســبب خواهــد شــد کــه ســال آینــده بــه 
لحــاظ مالیاتــی ســال بســیار ســختی بــرای فعالیــن اقتصادی باشــد. 
هرچنــد بنابــر اظهــارات مقامــات، تمرکــز بــر روی افــرادی اســت که 
تاکنــون مالیــات نمی دادنــد یــا فعالیــت آنهــا بــه گونــه ای بــوده کــه 
ــه نشــان داده کــه در  ــا تجرب ــات نمی شــدند ام مشــمول دادن مالی
ایــن مــوارد فشــار بــر روی بخــش خصوصــی بیشــتر خواهــد شــد. 
ــخت گیری های  ــاس و س ــارها احس ــن فش ــز ای ــال نی ــد امس هرچن
ــه طــوری  ــی اجــرا شــده اســت ب ــزان مالیات ــی توســط ممی عجیب
ــا  ــد و ی ــا را رد می کنن ــب هزینه ه ــب و غری ــل عجی ــا دالی ــه ب ک
ســودهای موهومــی بــرای بنگاه هــا تشــخیص می دهنــد. ایــن 
برخوردهــا باعــث شــده کــه نظــام مالیاتــی هماننــد یــک فرد شــاق 

بــه دســت ســوار بخــش خصوصــی باشــد.
بخــش  تشــکل های  بــه  کــه  گزارش هایــی  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــی ک ــب و غریب ــه تشــخیص های عجی ــد و برگ خصوصــی می رس
بــرای مــا می فرســتند همگــی نشــان از ایــن دارد کــه از همیــن حــاال 
ــب ســخت تری  ــه مرات ــده ب ــاز شــده و ســال آین ســخت گیری ها آغ
ــت  ــار دول ــاره ب ــدی اســت و دوب ــداز ب ــن چشــم ان ــود، ای ــد ب خواه
ــان  ــارغ از فراری ــاد و ف ــد افت ــی خواه ــش خصوص ــر روی دوش بخ ب
مالیاتــی، ایــن بخــش شــفاف کــه همــواره مالیــات خــود را پرداختــه 

کــرده بایــد فشــار بیشــتری تحمــل کنــد.
ــای  ــر مبن ــه ب ــن سیاســتی ک ــح کرد:اتخــاذ چنی ســلطانی تصری
افزایــش مالیــات اســت آن هــم در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور کــه 
دچــار رکــود هســتیم یــک راهــکار انقباضــی اســت در حالیکــه مــا 
بــرای خــروج از رکــود نیــاز بــه اتخــاذ سیاســت های انبســاطی داریــم.

نایــب رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران در خصــوص گــزارش 
اخیــر صنــدوق بیــن المللــی پــول گفــت: ایــن نهــاد مالــی پیــش 
بینــی کــرده کــه رشــد اقتصــادی کشــور در ســال  آینــده از منفــی 
خــارج خواهــد شــد و ســال های بعــد نیــز افزایــش خفیفــی خواهــد 
داشــت، ایــن رشــد نزدیــک بــه صفــر را نبایــد خیلــی بــزرگ کــرد 
زیــرا بــا وجــود عواملــی همچــون رشــد جمعیــت و افزایــش تقاضای 
کار و تــورم بــاال مــا همچنــان درگیــر اقتصــادی پــر مشــکل خواهیم 

بــود و ســال ۹۹ یکــی از ســال های ســخت مــا اســت.

ــه مجلـــس از نزدیـــک  ــخنگوی هیئـــت رئیسـ سـ
بـــودن موعـــد تحویـــل الیحـــه بودجـــه ۹۹ بـــه 
ـــه  ـــی ب ـــه غیرعملیات ـــت: بودج ـــر داد و گف ـــس خب مجل
درد کشـــور نمی خـــورد و امیدواریـــم وعده هـــای 
ـــتگی  ـــش وابس ـــرای کاه ـــور ب ـــس جمه ـــت و رئی نوبخ

بـــه فـــروش نفـــت تحقـــق پیـــدا کنـــد. 
ـــد  ـــا تأکی ـــی، ب ـــداهلل عباس ـــنیم، اس ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــه ۹۸  ـــه بودج ـــرار تجرب ـــد از تک ـــت بای ـــه دول ـــر اینک ب
خـــودداری کـــرده و تمـــام منابـــع و درآمدهـــا را در 
ـــد  ـــی کن ـــی پیش بین ـــورت واقع ـــه ص ـــد ب ـــه جدی الیح
ــای  ــدات و طرح هـ ــیاری از تعهـ ــار داشـــت: بسـ اظهـ
ـــن  ـــرد بنابرای ـــدا نک ـــق پی ـــه ۹۸ تحق ـــدرج در الیح من
بودجـــه غیرعملیاتـــی در ســـال ۹۹ بـــه درد کشـــور 

نمی خـــورد.
ـــه  ـــخ ب ـــس در پاس ـــه مجل ـــت رئیس ـــخنگوی هیئ س
ـــت در  ـــروش نف ـــب ف ـــت مناس ـــه قیم ـــش ک ـــن پرس ای
ـــرد:  ـــوان ک ـــد عن ـــد باش ـــزان بای ـــه می ـــه ۹۹ چ بودج
ــی  ــازار جهانـ ــوالت بـ ــر و تحـ ــه تغییـ ــه بـ ــا توجـ بـ
نفـــت و وضعیـــت نفـــت خلیج فـــارس دولـــت مقـــدار 
ــد پیش بینـــی  فـــروش و قیمـــت مناســـب آن را بایـ
ـــس  ـــم مجل ـــه تقدی ـــه بودج ـــال الیح ـــرده و در خ ک
ـــش داروی  ـــوان پی ـــان نمی ت ـــا آن زم ـــن ت ـــد بنابرای کن

ـــرد. ک
ــه ۹۷ - ۹۶  ــه در بودجـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ عباسـ
دولـــت ابتـــدا پیشـــنهاد فـــروش ۲ میلیـــون و ۵۰۰ 
هـــزار بشـــکه ای نفـــت در روز را مطـــرح کـــرده 
بـــود تصریـــح کـــرد: بـــا اعمـــال و ســـپس تشـــدید 
تحریم هـــا مقـــدار قابـــل پیش بینـــی فـــروش نفـــت 

ــک  ــه یـ ــروش روزانـ ــه فـ ــده بـ ــاد شـ ــزان یـ از میـ
میلیـــون و ۵۰۰ هـــزار بشـــکه در روز تقلیـــل یافـــت 
ـــدا  ـــق پی ـــی تحق ـــل مختلف ـــه عل ـــز ب ـــه آن نی ـــه البت ک

نکـــرد.
ـــاوری  ـــات و فن ـــوزش، تحقیق ـــیون آم ـــو کمیس عض
مجلـــس اثرگـــذاری بســـیار زیـــاد تحریم هـــای 
ـــق  ـــرا و تحق ـــد اج ـــر رون ـــورمان ب ـــه کش ـــه علی ظالمان

بودجـــه را مـــورد تأکیـــد قـــرار داد و ابـــراز داشـــت: 
طبـــق هدفگذاری هـــای کان، بودجـــه ســـال آینـــده 
هیـــچ وابســـتگی بـــه فـــروش و درآمدهـــای نفتـــی 
ـــه  ـــه بودج ـــه تکی ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت ب ـــد داش نخواه

ــود. ــته می شـ ــت برداشـ ــور کًا از نفـ ــاری کشـ جـ
ســـخنگوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس آن قســـمتی 
از بودجـــه ســـال آینـــده کـــه قـــرار اســـت از محـــل 

ـــرخ روزی  ـــه ن ـــروش نفـــت محقـــق شـــود را وابســـته ب ف
ـــرد  ـــر می گی ـــت در نظ ـــروش نف ـــرای ف ـــت ب ـــه دول ک
ـــای  ـــش از درآمده ـــن بخ ـــت: ای ـــراز داش ـــت و اب دانس
ـــوط  ـــای مرب ـــرف کاره ـــت ص ـــروش نف ـــده ف ـــل ش حاص
بـــه تملـــک دارایی هـــا خواهـــد شـــد کـــه جزئیـــات 

آن را دولـــت متعاقبـــاً اعـــام می کنـــد.
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــه از محدودیت های ـــتفاده بهین وی اس
فـــروش نفـــت خـــام کشـــورمان توســـط دشـــمنان 
ــرار داد و  ــد قـ ــورد تأکیـ ــت را مـ ــده اسـ ــاد شـ ایجـ
ـــادرات  ـــش ص ـــهم بخ ـــش س ـــا افزای ـــت: ب ـــار داش اظه
محصـــوالت کشـــورمان از یـــک ســـو و جلوگیـــری از 
هدررفـــت بســـیاری از ســـرمایه های ملـــی در کنـــار 
اخـــذ درســـت مالیات هـــا می تـــوان شـــرایط خوبـــی 

را بـــرای اقتصـــاد کشـــور در ســـال ۹۹ رقـــم زد.
ــس  ــش در مجلـ ــر و املـ ــردم رودسـ ــده مـ نماینـ
یکـــی از مهم تریـــن انتظـــارات نماینـــدگان از دولـــت 
ـــده را  ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــل الیح ـــتانه تحوی در آس
ــزود:  ــد و افـ ــه عملیاتـــی خوانـ تدویـــن یـــک بودجـ
امیدواریـــم برخـــاف ســـال ۹۸ کـــه بســـیاری از 
طرح هـــا بـــه علـــت کمبـــود منابـــع توســـط دولـــت 
ناقـــص اجرایـــی شـــدند بـــا تدویـــن یـــک بودجـــه 
ـــال ۹۹  ـــا در س ـــل درآمده ـــق کام ـــاهد تحق ـــی ش واقع

باشـــیم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

تکیه بر فروش نفت برداشته شود

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: پیــرو فرمایشــات رهبــر معظــم 
ــدام  ــکل دار و اق ــای مش ــائل واحده ــق مس ــد دقی ــا رص ــد ب ــاب بای انق

ــویم.  ــا ش ــی آنه ــع تعطیل ــی، مان مقتض
ــن  ــان ای ــورای معاون ــی«  در جلســه ش ــا رحمان ــا، »رض ــزارش ایرن ــه گ ب
وزارتخانــه بــه فرمایشــات اخیــر رهبــر معظــم انقــاب در یــوم اهلل ۱۳ آبــان 
ــک از  ــر ی ــرای ه ــا ب ــزود: ضــرورت دارد در تصمیم گیری ه ــرد و اف اشــاره ک
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی کشــور، مصالــح نظــام در نظــر گرفتــه شــود و 
همــه عوامــل موثــر در ایــن حــوزه، خــود را در قبــال کشــور مســئول بداننــد.

رحمانــی تاکیدکــرد: همــه مدیــران ســتادی و اســتانی وزارتخانــه بایــد 
ــه  ــش از اینک ــند و پی ــدم باش ــور پیش ق ــطح کش ــوص در س ــن خص در ای
واحــدی دچــار مشــکل حــاد شــود مــوارد را پیگیــری و موانــع را تــا حــد 

ممکــن رفــع کننــد.
 ۲۳ درصــد از کل واحدهــای صنعتــی کشــور غیرفعال هســتند اما در ســال 
۹۷، یــک هــزار و ۷۲۶ واحــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــته اند. تــا آخــر شــهریور 

امســال نیــز ۵۲۹ واحــد صنعتــی دوبــاره فعــال شــده اند.

لزوم فعال سازی ظرفیت های مشترک همکاری با ازبکستان
ــا اشــاره بــه جلســه پیــش  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ادامــه ب
ــتم  ــتان در بیس ــران و ازبکس ــای ای ــترک همکاری ه ــیون مش روی کمیس
ــزی انجــام  ــق برنامه ری ــی طب ــازه زمان ــن ب ــاه امســال گفــت: در همی آذرم
ــد  ــد ش ــزار خواه ــکند برگ ــران در تاش ــی ای ــگاه اختصاص ــه نمایش گرفت
کــه انتظــار مــی رود واحدهــای حاضــر در ایــن نمایشــگاه، ارائــه تولیــدات 

ــد. ــرار دهن ــت را در دســتور کار خــود ق باکیفی
وی ادامــه داد: در مــراودات تجــاری و اقتصــادی بــا کشــورهای اطــراف 
ایــران از جملــه ازبکســتان، بایــد روی همــه زمینه هــا و ظرفیت هــای 

ــود. ــکاری مشــترک کار ش هم

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی کشور با توسعه صادرات
رحمانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر خــود بــه چیــن و حضــور 

ــود،  ــار موج ــق آم ــرد: طب ــان ک ــانگهای، خاطرنش ــگاه واردات ش در نمایش
چیــن در ســال گذشــته میــادی افــزون بــر ۲ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد دالر 
انــواع کاال وارد کــرده اســت کــه ســهم ایــران در تامیــن ایــن اقــام کاالیــی 

بســیار ناچیــز اســت.
ــزی  ــد برنامه ری ــی نیازمن ــای صادرات ــعه بازاره ــرد: توس ــه ک وی اضاف
ــای  ــا نیازه ــب ب ــد متناس ــت و بای ــق اس ــذاری دقی ــمندانه و هدفگ هوش
کشــورهای مقصــد صادراتــی، روی کیفیــت و کمیــت کاالهــای صادراتــی 

ــم. ــود کار کنی خ
ایــن مقــام مســئول گفــت: بــا توجــه بــه برخــی فرصت هــای صادراتــی 
مــی تــوان بــه ســهولت ظرفیت هــای خالــی واحــد هــای تولیــدی کشــور 
ــق  ــت دقی ــژه، دریاف ــه وی ــد توج ــم نیازمن ــن مه ــه ای ــرد ک ــل ک را تکمی

ــت. ــردی اس ــزی کارب ــات و برنامه ری اطاع
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــارت جمه ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــفر وزی  س
ـــدار  ـــور دی ـــه منظ ـــی وی و ب ـــای چین ـــوت همت ـــه دع ـــه ب ـــانگهای ک ـــه ش ب
ـــن  ـــرکت در آیی ـــن ش ـــور و همچنی ـــن کش ـــات ای ـــا مقام ـــو ب ـــت  وگ و گف
ـــد،  ـــام ش ـــن انج ـــادرات چی ـــی ص ـــگاه بین الملل ـــن نمایش ـــایش دومی گش
گام مهمـــی در تقویـــت روابـــط تجـــاری و توســـعه صـــادرات میـــان دو 

ـــود. ـــور ب کش

تاکید وزیر صنعت بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای 
تولیدی مشکل دار

ـــه  ـــرده ک ـــوع ک ـــک مرکـــزی پرداخـــت ســـود روزشـــمار را ممن ـــی بان درحال
ـــود  ـــذاری، س ـــپرده گ ـــاه س ـــک م ـــد از ی ـــی بع ـــای خصوص ـــی بانک ه برخ

ـــد.  ـــی کنن ـــت م ـــود پرداخ ـــذاران خ ـــپرده گ ـــه س ـــمار را ب روزش
بـــه گـــزارش تســـنیم، طبـــق تصمیـــم شـــورای پـــول و اعتبـــار کـــه 
ـــا  ـــد، بانک ه ـــاغ ش ـــز اب ـــی نی ـــام بانک ـــه نظ ـــال ۹۷ ب ـــاه س از اول دی م
دیگـــر اجـــازه پرداخـــت ســـود روزشـــمار بـــه ســـپرده های کوتاه مـــدت 
را ندارنـــد و بایـــد ضوابـــط جدیـــد را بـــرای پرداخـــت ســـود بـــه ایـــن 

ــد. ــت کننـ ــپرده ها رعایـ سـ
براســـاس مصوبـــه شـــورای پـــول و اعتبـــار از دی ســـال ۹۷، معیـــار 
پرداخـــت ســـود ســـپرده های ســـرمایه گذاری عـــادی از روزشـــمار بـــه 
ــد  ــه تأکیـ ــن در ایـــن مصوبـ ــرده اســـت؛ همچنیـ ــر کـ ــمار تغییـ ماه شـ
ــپرده های  ــرای سـ ــاب بـ ــود علی الحسـ ــرخ سـ ــر نـ ــه حداکثـ ــده کـ شـ

ــت. ــاالنه اسـ ــد سـ ــادی ۱۰ درصـ ــدت عـ کوتاه مـ
ـــن طـــرح کاهـــش  ـــب ای ـــار از تصوی ـــول و اعتب هـــدف اعضـــای شـــورای پ
فعالیت هـــای ســـفته بازی بـــوده اســـت؛ بانـــک مرکـــزی معتقـــد اســـت 

ـــدازد. ـــر می ان ـــه خط ـــوداگران را ب ـــی از س ـــع خیل ـــرح مناف ـــن ط ای
ـــول و  ـــورای پ ـــی ش ـــه جنجال ـــاه از مصوب ـــت چندم ـــد از گذش ـــا بع ام
اعتبـــار، مراجعـــه خبرنـــگار تســـنیم بـــه شـــعب بانک هـــای دولتـــی و 
ــا در  ــی بانک هـ ــکار در برخـ ــی آشـ ــروز تخلفـ ــت از بـ ــی حکایـ خصوصـ
ـــه  ـــی ب ـــای خصوص ـــک ه ـــی از بان ـــم دارد؛ برخ ـــه مه ـــن مصوب ـــرای ای اج

ـــاه  ـــک م ـــه ی ـــی ک ـــه در صورت ـــد ک ـــی کنن ـــام م ـــود اع ـــپرده گذاران خ س
ـــمار  ـــود روزش ـــد س ـــاه بع ـــند از م ـــته باش ـــپرده نداش ـــتی از س اول برداش

ـــرد. ـــی گی ـــق م ـــپرده تعل ـــه س ـــد ب ۲۰ درص
ایـــن بانـــک هـــا بـــه ســـپرده گـــذاران مـــی گوینـــد: حســـابی کـــه 
در ایـــن بانـــک بعنـــوان ســـپرده افتتـــاح مـــی شـــود، یکســـاله اســـت، 
ـــه  ـــاب ب ـــود حس ـــی س ـــت ول ـــت اس ـــل برداش ـــاه قاب ـــک م ـــد از ی ـــا بع ام

صـــورت روزشـــمار محاســـبه و واریـــز مـــی شـــود.
ـــاف  ـــًا برخ ـــی کام ـــای خصوص ـــک ه ـــود در بان ـــت س ـــا روال پرداخ ام
ـــی  ـــام بانک ـــه نظ ـــاه ۹۷ ب ـــزی دی م ـــک مرک ـــه بان ـــت ک ـــنامه ای  اس بخش
ابـــاغ کـــرد؛ طبـــق اعـــام بانـــک مرکـــزی ســـود ســـپرده های 
کوتاه مـــدت تنهـــا در صورتـــی بایـــد بـــه حســـاب ســـپرده گذار واریـــز 
شـــود کـــه برداشـــتی از ایـــن حســـاب در طـــول مـــاه انجـــام نشـــده 

ـــد. باش
ـــذاران  ـــپرده گ ـــه س ـــف، ب ـــای متخل ـــک ه ـــه بان ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
ـــاه  ـــول م ـــپرده در ط ـــاب س ـــی از حس ـــه رقم ـــی ک ـــد در صورت ـــی گوین م
ـــی  ـــود و مابق ـــد ب ـــم برداشـــتی ۱۹ درصـــد خواه ـــود رق ـــود، س برداشـــت ش
ـــنامه  ـــت، در بخش ـــی اس ـــود. گفتن ـــی ش ـــبه م ـــد محاس ـــود ۲۰ درص ـــا س ب
ـــت،  ـــار اس ـــول و اعتب ـــورای پ ـــم ش ـــه از تصمی ـــه برگرفت ـــزی ک ـــک مرک بان
ـــرای   ـــاه ب ـــک م ـــاب در ی ـــده حس ـــغ مان ـــل مبل ـــه حداق ـــده ک ـــد ش تأکی

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــاه در نظ ـــود آن م ـــبه س محاس

ـــرای  ـــدی ب ـــان ج ـــط و نش ـــنامه خ ـــن بخش ـــه در ای ـــزی البت ـــک مرک بان
بانکدارهـــا کشـــیده و هشـــدار داده کـــه درصـــورت تخلـــف در پرداخـــت 
ـــد  ـــدی خواه ـــورد ج ـــا برخ ـــا آنه ـــدت ب ـــاه م ـــای کوت ـــپرده ه ـــه س ـــود ب س
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــا آم ـــک ه ـــه بان ـــزی ب ـــک مرک ـــنامه بان ـــد. در بخش ش
ـــن خصـــوص، نحـــوه  ـــی در ای ـــبکه بانک ـــرد ش ـــر رصـــد عملک ـــاوه ب ـــک ع بان
ـــک هـــا و موسســـات  ـــاوری اطاعـــات بان عمـــل شـــرکت هـــای پشـــتیبانی فن
ـــاهده و  ـــورت مش ـــت و در ص ـــد داش ـــش خواه ـــت پای ـــز تح ـــاری را نی اعتب
ـــا  ـــان ی ـــه کتم ـــه منجـــر ب ـــی ک ـــه اقدام ـــا هرگون ـــرت ی ـــه مغای کشـــف هرگون
ـــور  ـــای مذک ـــرکت ه ـــود، ش ـــی ش ـــای مال ـــوه دادن رویداده ـــی جل غیرواقع
ـــا  ـــکاری ب ـــرای هم ـــت الزم ب ـــرایط و صاحی ـــد ش در فهرســـت اشـــخاص فاق

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواهن ـــور ق ـــی کش ـــبکه بانک ش

عضـــو شـــورای مرکـــزی فراکســـیون نماینـــدگان والیـــی مجلـــس از 
ـــای  ـــری مافی ـــکل گی ـــورد ش ـــور در م ـــس جمه ـــه رئی ـــدگان ب ـــر نماین تذک

ـــر داد. ـــت خب ـــر در وزارت نف ـــد قی ـــه تولی ـــواد اولی ـــادرات م ص
احمـــد علیرضـــا بیگـــی، از رانـــت و ســـوء اســـتفاده مافیـــای وزارت 
نفـــت در صـــادرات مـــواد اولیـــه قیـــر) وکیـــوم بـــا تـــوم( علـــی رغـــم 
وجـــود بحـــران تامیـــن قیـــر بـــرای اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی در 

کشـــور خبـــر داد.
ـــرمای  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــای عمران ـــل کاره ـــه فص ـــان اینک ـــا بی وی ب
هـــوا رو بـــه اتمـــام اســـت، افـــزود: کمبـــود قیـــر منجـــر بـــه تعطیلـــی 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــای عمران ـــروژه ه ـــرای پ اج

عضـــو کمیســـیون شـــوراها و سیاســـت داخلـــی تاکیـــد کـــرد: وزارت 
ـــه  ـــار کارخان ـــر اســـت را در اختی ـــه قی ـــاده اولی ـــه م ـــوم ک ـــوم بات ـــت، وکی نف
هـــای قیـــر قـــرار نمی دهـــد. بـــه دلیـــل افزایـــش قیمـــت مـــواد اولیـــه 
ـــع  ـــت از توزی ـــان، وزارت نف ـــطح جه ـــر در س ـــی قی ـــول نهای ـــر و محص قی

ـــر بـــاز می زنـــد. ـــه قیـــر س ـــاده اولی عادالنـــه م
ـــه  ـــاده اولی ـــن م ـــی ای ـــروه خاص ـــرای گ ـــه ب ـــزود: البت ـــی اف ـــا بیگ علیرض
ـــرآوری  ـــه ف ـــدون اینک ـــز ب ـــاص نی ـــروه خ ـــن گ ـــت. ای ـــده اس ـــن ش تأمی
ـــن  ـــد و از ای ـــادر کردن ـــد، آن را ص ـــام دهن ـــه انج ـــاده اولی ـــی روی م خاص

ـــد. ـــب زدن ـــه جی ـــی ب ـــول کان ـــذر پ رهگ
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن گـــروه خـــاص، برخـــی تولیـــد کننـــدگان 
ـــواد  ـــی، م ـــوالت نهای ـــر و محص ـــد قی ـــای تولی ـــه ج ـــه ب ـــتند ک ـــر هس قی
اولیـــه ای کـــه وزارت نفـــت در اختیـــار آنهـــا قـــرار داده بـــود را صـــادر 
ـــه  ـــز ب ـــر نی ـــت قی ـــدرکاران صنع ـــت ان ـــه دس ـــت: بقی ـــار داش ـــد، اظه کردن
ـــوده  ـــرو ب ـــر روب ـــد قی ـــه تولی ـــواد اولی ـــه م ـــکل تهی ـــا مش ـــه ب ـــل اینک دلی

ـــد. ـــده ان ـــه ش ـــددی مواج ـــکات متع ـــا مش ـــد، ب ان
ــس  ــی مجلـ ــدگان والیـ ــیون نماینـ ــزی فراکسـ ــورای مرکـ ــو شـ عضـ
ـــغول  ـــر مش ـــف قی ـــع مختل ـــر در صنای ـــزار کارگ ـــدود دو ه ـــرد: ح ـــه ک اضاف
ـــاده اســـت. ـــه مخاطـــره افت ـــا ب ـــای شـــغلی آنه ـــه فرصته ـــه کار هســـتند ک ب

علیرضـــا بیگـــی بـــا اشـــاره بـــه بحـــران در اجـــرای پـــروژه هـــای 

ـــای  ـــروژه ه ـــران پ ـــغل کارگ ـــن ش ـــت رفت ـــه آن از دس ـــه مثاب ـــی و ب عمران
ـــرد  ـــد: عملک ـــادآور ش ـــر، ی ـــد قی ـــای تولی ـــه ه ـــران کارخان ـــی و کارگ عمران
وزارت نفـــت موجـــب ســـوء اســـتفاده و رانـــت خـــواری افـــراد خـــاص 

ـــت. ـــده اس ش
وی تصریـــح کـــرد: مافیایـــی در وزارت نفـــت مـــواد اولیـــه قیـــر را 
ـــواد  ـــاص، م ـــای خ ـــه ه ـــی کارخان ـــه برخ ـــط ب ـــد و فق ـــی کن ـــادر م ص
ـــای  ـــه ج ـــز ب ـــا نی ـــه ه ـــراد و کارخان ـــن اف ـــه ای ـــد ک ـــی فروش ـــه م اولی
ـــه  ـــی ب ـــت بزرگ ـــد و ران ـــی کنن ـــادر م ـــه را ص ـــواد اولی ـــر، م ـــد قی تولی

ـــد. ـــی زنن ـــب م جی
ــان اینکـــه طبـــق قانـــون بودجـــه،  ــا بیـ ــز بـ نماینـــده مـــردم تبریـ
ـــی  ـــای عمران ـــروژه ه ـــرای پ ـــگان ب ـــر رای ـــن قی ـــه تأمی ـــف ب ـــت مکل دول
ـــت  ـــه وزارت نف ـــا ب ـــدگان باره ـــر، نماین ـــای اخی ـــاه ه ـــی م ـــت،افزود: ط اس
ـــروژه  ـــر پ ـــن قی ـــا بحـــران تأمی ـــروز ب ـــد. ام ـــر داده ان ـــن خصـــوص تذک در ای
ـــوص  ـــن خص ـــز در ای ـــیما نی ـــدا و س ـــتیم؛ ص ـــه هس ـــی مواج ـــای عمران ه
مســـتند مفصلـــی را بـــه نمایـــش درآورد کـــه نمایانگـــر ســـوء عملکـــرد 

ـــود. ـــت ب وزارت نف
علیرضـــا بیگـــی گفـــت: در ایـــن خصـــوص نماینـــدگان تذکـــری را 
خطـــاب بـــه رئیـــس جمهـــور تنظیـــم کردنـــد کـــه در روز یکشـــنبه در 

صحـــن علنـــی مجلـــس قرائـــت خواهـــد شـــد.

سود روزشمار در برخی بانک های خصوصی ازسرگرفته شد 

 علیرضا بیگی:

شکل گیری مافیای صادرات قیر در وزارت نفت

اقتصاد
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ــور  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س رئی
ــان  ــته نش ــای گذش ــه در زلزله ه ــت: تجرب گف
ــه اســتفاده از کانکــس در مناطــق  می دهــد ک
ــون  ــی دارد و اکن ــکات مختلف ــه زده مش زلزل

ــه صــاح نیســت.  ب
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
نجــار رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
در جلســه ســتاد بحــران آذربایجــان شــرقی بــا 
ــت  ــراری اولوی ــه اســکان اضط ــر اینک ــد ب تاکی
مدیریــت بحــران اســت،گفت: جــز چــادر 
بــرای اســکان اضطــراری  امــکان دیگــری 
ــن شــرایط  ــدارد و در ای ــه زدگان وجــود ن زلزل
متعــددی  مشــکات  کانکــس  از  اســتفاده 

می توانــد داشــته باشــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه زلزلــه زدگان در 
خانه هــای ایمــن اســتیجاری بایــد مســتقر 
شــوند، افــزود: اگــر مکان هــای مناســبی بــرای 
اســکان زلزلــه زدگان وجــود داشــته باشــد ایــن 

ــه اســت. ــن گزین ــورد بهتری م
ــات  ــام امکان ــه تم ــه اینک ــا اشــاره ب نجــار ب
ــان  ــه زده آذربایج ــق زلزل ــات در مناط و خدم
شــرقی بســیج شــده اســت، ادامــه داد: هدایــت 
ــران  ــده مدی ــر عه ــه ب ــن زلزل ــت ای و مدیری

ــام  ــد تم ــی بای ــت، ول ــرقی اس ــان ش آذربایج
دســتگاه ها از تهــران نیــز پــای کار بیاینــد 
ــد  ــدا کنن ــور پی ــه زده حض ــق زلزل و در مناط
چراکــه هــوا در حــال سردشــدن اســت و بایــد 

ــود. ــریع ش ــات تس اقدام
او  بــا اشــاره بــه سردســیر بــودن ایــن 

پیــش  در  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  مناطــق 
ــادی  ــی ع ــد زندگ ــتان بای ــل زمس ــودن فص ب
در ســریع ترین زمــان بــه مــردم زلزلــه زده 
بازگــردد و مــا در مدیریــت بحــران بــرای 

می کنیــم. تــاش  منظــور  همیــن 
ــور  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س رئی

ــرای نوســازی و تعمیــر  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ب
ــی وارد عمــل شــدیم،  ــن مســکونی و دام اماک
ــه  ــر گرفت ــبی در نظ ــهیات مناس ــت: تس گف
شــده کــه بــه همــه آســیب دیــدگان در 

می شــود. پرداخــت  روســتا ها  و  شــهر ها 
از اســتقرار ماشــین آالت  انتقــاد  بــا  او  
ــا  ــه آن ه ــازی ب ــه نی ــه ک ــنگین در منطق س
نیســت گفــت: اســتقرار ماشــین آالت ســنگین 
ــازی  ــی نی ــه زده در صــورت ب در مناطــق زلزل
ــد از منطقــه خــارج شــود  ــدارد و بای توجیــه ن
ــرداری  ــرای آوارب ــبک ب ــین آالت س و از ماش

ــم. ــتفاده کنی اس
نجــار بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن زلزلــه 
در  کــه  داشــت  ســنگین  مصــدوم   ۲۸
ــزش  ــت: ری ــتند، گف ــتری هس ــتان بس بیمارس
ســاختمان های منطقــه خســارت جانــی کمــی 
ــه خانه هــای  ــی خســارت ب ــی داشــت، ول در پ
روســتاییان و واحد هــای دامــی بــاال بــوده 

ــت. اس
ــز  ــانی ها نی ــوه امدادرس ــوص نح او  در خص
گفــت: امدادرســانی در منطقــه مشــکل خاصــی 
ــوزه  ــن ح ــگران در ای ــه تاش ــدارد و از هم ن

قدردانــی می کنیــم.

استفاده از کانکس در مناطق زلزله زده مشکالت مختلفی دارد 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: پیگیــر 
ــتیم و  ــه زده هس ــتاهای زلزل ــه روس ــور هم ام
ــام و  ــرداری تم ــردا کار آوارب ــا ف ــیم ت در تاش

ــاز شــود.  بازســازی روســتاها آغ
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا پورمحمدی 
ــع  ــق از تواب ــتای دونی ــی روس ــع اهال در جم
ــاره  ــا اش ــزی شهرســتان ســراب ب بخــش مرک
ــب، ۱۳۰  ــه  ش ــه جمع ــر زلزل ــه در اث ــه اینک ب
روســتا در شهرســتان های میانــه و ســراب 

ــه  ــت: ب ــار داش ــده اند، اظه ــارت ش ــار خس دچ
اهالــی همــه ایــن روســتاها اطمینــان می دهــم 
ــداری ها  ــا و بخش ــدگان فرمانداری ه ــه نماین ک
بــا تمــام تــوان بــرای حــل مســائل و مشــکات 

آنهــا تــاش خواهنــد کــرد.
وی افــزود: بــه کارشناســان مربوطــه دســتور 
داده ام تــا در کمتریــن زمــان ممکــن، کار 
ارزیابــی خســارت های واردشــده بــه روســتاها را 
انجــام دهنــد تــا بــه ســرعت مرحلــه بازســازی 

ــود. ــاز ش ــتایی آغ ــای روس خانه ه
رئیــس شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران 
آذربایجــان شــرقی از روســتاییان نیــز خواســت 
بازســازی  ســپس  و  آواربــرداری  رونــد  در 
دســتگاه های  بــا  روســتایی  خانه هــای 

ــد. ــکاری کنن ــئول هم مس
پورمحمــدی ادامــه داد: علت اصلی خســارات 
ناشــی از زلزلــه، مقــاوم نبــودن خانه هــای 
روســتایی اســت کــه بعــد از ایــن بایــد تــاش 
خانه هــای  مقاوم ســازی  رونــد  تــا  شــود 
ــود. ــام ش ــتری انج ــت بیش ــا جدی ــتایی ب روس

اســتاندار آذربایجــان شــرقی دربــاره نگرانــی 
احشــام  نگهــداری  روســتاییان درخصــوص 
خــود، گفــت: از فرمانــداران دو شهرســتان 
می خواهــم مــکان مناســبی را بــرای ایــن امــر 

ــد. ــر بگیرن در نظ
وی تعــداد مصدومــان حادثــه زلزلــه در 
دو شهرســتان میانــه و ســراب را ۵۵۰ نفــر 
ــن  ــر از ای ــا ۱۰ نف ــت: تنه ــرد و گف ــام ک اع

ــی  ــال عموم ــه ح ــده اند ک ــتری ش ــراد بس اف
ــه صــورت  ــراد ب ــه اف ــا خــوب اســت و بقی آنه

ســرپایی درمــان شــده اند.
ــده  ــه عم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب پورمحم
ــه زده،  ــق زلزل ــردم در مناط ــای م نیازمندی ه
وســایل گرمایشــی، مــواد غذایــی و لــوازم 
ــت  ــتان خواس ــردم اس ــت، از م ــتی اس بهداش
را  خــود  غیرنقــدی  و  نقــدی  کمک هــای 
ــد و  ــل دهن ــر تحوی ــال احم ــت ه ــه جمعی ب
ــه زده  ــق زلزل ــتقیم بــه مناط از مراجعــه مس

ــد. ــودداری کنن خ
ــا  ــن ب ــرقی همچنی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
اشــاره بــه همدلــی همــه مســئوالن کشــور بــرای 
کمک رســانی بــه زلزلــه زدگان اســتان گفــت: 
ــاون اول رئیــس جمهــور،  ــوه، مع رؤســای ســه ق
وزرای دولــت و اســتانداران از دیــروز در تماس های 
تلفنــی، پیگیــر وضعیــت زلزلــه زدگان هســتند و 
ــانی  ــرای کمک رس ــتگاه ها ب ــات دس ــه امکان هم

بــه ایــن مناطــق بســیج شــده اســت.

بازسازی روستاهای زلزله زده 
استان به زودی آغاز می شود 

عضــو شــورای شــهر تبریــز گفــت: بــه 
اذعــان کســبه بــازار تاریخــی تبریــز، تعطیــات 
ــی  ــای طای تابســتانی امســال یکــی از زمان ه
ــازار ســپری شــده و گردشــگران  ــن ب ــرای ای ب

بی شــماری از آن بازدیــد کرده انــد. 
ــت  ــعید نیکوخصل ــهریار، س ــزارش ش ــه گ ب
ــهریمیز«  ــی »ش ــه رادیوی ــا برنام ــو ب در گفتگ
ــا بیــان اینکــه تغییراتــی بنیادیــن و اساســی  ب
ــت،  ــده اس ــاز ش ــز آغ ــی تبری ــازار تاریخ در ب
اظهــار داشــت: ایــن تغییــرات شــامل مدیریــت 
ــازار، ابنیــه و معمــاری، هتلینــگ و... خواهــد  ب
بــود چــرا کــه خوشــبختانه مدیــران مــا امــروز 
بــه ایــن دیــدگاه رســیده انــد کــه تــوان بــازار 
ــا  ــن ه ــش از ای ــگرپذیری بی ــز در گردش تبری

اســت.
ــراث  ــازمان می ــار س ــق آم ــه داد: طب او ادام
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــز امســال ۸۶ درصــد  ــزان گردشــگران تبری می

افزایــش یافتــه اســت.
نیکوخصلــت از احــداث هتل هــای کامــا 
ــرای  ــا ب ــه ه ــوان یکــی از برنام ــه عن ســنتی ب
ــزود:  ــرد و اف ــام ب ــازار ن ــگری ب ــعه گردش توس
در همیــن راســتا مقــرر شــده ۱۵ دی امســال 

ــود و  ــزار ش ــوص برگ ــن خص ــاتی در ای جلس
ــور  ــارج کش ــی از خ ــرمایه گذاران ــاال س احتم

ــند. ــته باش ــور داش حض
»تبریــز  رویــداد  در  تبریــز  رویکــرد  او 
۲۰۱۸« را قابــل قبــول دانســت و یــادآور شــد: 
ــتیم.  ــی داش ــرد موفق در جــذب بودجــه عملک
ــی  ــزار م ــو ۲۰۱۹« برگ ــداد »باک ــال روی امس
ــی از  ــر و صدای ــوز س ــه هن ــی ک ــود در حال ش

ــدا نیســت. وقتــی پایتخــت گردشــگری  آن پی
کشــورهای اســامی مشــخص مــی شــود هنــوز 
ــا  ــاید بیســت ی ــوزادی اســت و ش در ســطح ن
ــت  ــا وضعی ــود ت ــپری ش ــد س ــال بای ــی س س

ــود. ــخص ش ــا مش ــگری آن ه گردش
عضــو شــورای شــهر تبریــز خاطرنشــان 
کــرد: افزایــش ۳۰ تــا ۴۰ درصــدی هتل هــای 
تبریــز، تصویــب عــوارض رایــگان بــرای احــداث 

و  چهــار  شــورای  برنامه هــای  از  و...  هتــل 
پنجــم در افزایــش میــزان گردشــگر در تبریــز 

ــوده اســت. ب
نیکوخصلــت تصریــح کــرد: تبریــز دارای 
فرهنــگ، تاریــخ، آثــار باســتانی و میــراث 
ــا  ــت. در دنی ــی و ... اس ــازار تاریخ ــی، ب فرهنگ
ــه شــهری  ــی اســت ک ــن شــاخصه ها کاف همی
ــهرت  ــگری و... ش ــتی، گردش ــاظ توریس از لح
ــه ثــروت  پیــدا کــرده و از بایــت گردشــگری ب

ــد. ــت یاب دس
او یــادآور شــد: شــاید در صنعــت خــودرو در 
دنیــا نتوانیــم رقابتــی داشــته باشــیم ولــی مــی 
ــازار  ــا مســجد کبــود، ارک علیشــاه، ب توانیــم ب
تاریخــی، فــرش، ســنت هــا و ... بتوانیــم تبریــز 
ــا  ــهرهای دنی ــن ش ــتی تری ــی از توریس را یک
ــیار  ــاظ بس ــن لح ــز از ای ــش تبری ــم. کش کنی

ــاد اســت. زی
بخــش  تبریــز در  عضــو شــورای شــهر 
دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص آخریــن 
وضعیــت تیــم والیبــال شــهرداری تبریــز گفت: 
ــادی  ــد اقتص ــد برن ــا چن ــی ب ــال رایزن در ح
ــا  ــند ت ــم باش ــن تی ــر ای ــا اسپانس ــتیم ت هس

ــد. ــز بمان ــهرداری در تبری ــال ش والیب
فدراســیون  در  داد:  ادامــه  نیکوخصلــت 
ــه  ــم ک ــرده ای ــم ک ــن فضــا را فراه ــال ای والیب
اگــر ایــن تیــم تثبیــت شــود در قرعــه کشــی 
باقــی بمانــد و چشــم انــداز خوبــی بــرای شــهر 

ــد. ــته باش داش

رئیـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس 
بـــرای  پیگیری هـــا  از  اســـامی  شـــورای 
ـــر داد  ـــکن خب ـــد مس ـــهیات خری ـــش تس افزای
ـــی مســـکن در حـــال حاضـــر  و گفـــت: وام کنون
ـــکن  ـــازار مس ـــر را در ب ـــد ۱۰ مت ـــر خری حداکث

پوشـــش می دهـــد. 
ـــی  ـــا رضای ـــنیم، محمدرض ـــزارش تس ـــه گ ب
ــی  ــه افزایـــش نجومـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ کوچـ
قیمـــت مســـکن در ســـال  ۹۷ و اوایـــل امســـال، 
ـــر اســـاس آمـــار رســـمی قیمـــت  اظهـــار کـــرد: ب
مســـکن در مـــدت اشاره شـــده حـــدود ۱۰۰ 
ـــث  ـــئله باع ـــن مس ـــت، ای ـــش یاف ـــد افزای درص
ــردم در  ــد مـ ــدرت خریـ ــدید قـ ــش شـ کاهـ

ـــد. ـــکن ش ـــازار مس ب
ــان این کـــه رکـــود حاصـــل از  ــا بیـ وی بـ
ـــر  ـــای اخی ـــی ماه ه ـــت ط ـــش قیم ـــن افزای ای
ـــدی  ـــدود ۲۰درص ـــدن ح ـــته ش ـــث شکس باع
ــت،   ــده اسـ ــکن شـ ــازار مسـ ــا در بـ قیمت هـ
قیمـــت  کاهـــش  میـــزان  ایـــن  افـــزود:  
خوشـــایند نبـــوده و در مقابـــل افزایـــش 
ـــت. ـــاال نیس ـــدان ب ـــا، چن ـــام آور قیمت ه سرس

وی بـــا تأکیـــد بـــر این کـــه کاهـــش 

قیمت هـــا حداقـــل بایـــد ۵۰ درصـــد باشـــد 
ـــک  ـــی نزدی ـــت واقع ـــه قیم ـــکن ب ـــرخ مس ـــا ن ت
شـــود، تصریـــح کـــرد: به نظـــرم یکـــی از 
ــش  ــث افزایـ ــه باعـ ــی کـ ــن عواملـ مهم تریـ
ـــکن  ـــد مس ـــدم تولی ـــد ع ـــکن ش ـــت مس قیم

مناســـب اســـت.
رئیـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس 
شـــورای اســـامی گفـــت:  ایـــن بخـــش 
چنـــد ســـالی اســـت کـــه در رکـــود به ســـر 
می بـــرد و تولیـــد مســـکن بـــا نیازهـــای 

ــت. ــوده اسـ ــب نبـ ــور متناسـ کشـ
ـــن در  ـــن زمی ـــکار تأمی ـــی راه ـــی کوچ رضای
ــهرهای  ــتاها، شـ ــوده، روسـ ــای فرسـ بافت هـ
جدیـــد و... از ســـوی دولـــت را گامـــی مهـــم 
ــور  ــکن در کشـ ــد مسـ ــرای افزایـــش تولیـ بـ
اعـــام و اضافـــه کـــرد: دولـــت بایـــد ایـــن 
بســـتر را فراهـــم کنـــد قیمـــت زمیـــن و 
ــه  ــا بـ تمام شـــده مســـکن کاهـــش یابـــد تـ

ـــش  ـــش از پی ـــش بی ـــاهد کاه ـــب ش ـــن ترتی ای
قیمـــت مســـکن در بـــازار باشـــیم.

این کـــه  بیـــان  بـــا  همچنیـــن  وی 
تســـهیات ارائه شـــده از ســـوی بانک هـــا 
ــوان  ــچ عنـ ــه هیـ ــکن بـ ــد مسـ ــرای خریـ بـ
بـــا قیمت هـــا متناســـب نیســـت، افـــزود: در 
حـــال حاضـــر ســـهم وام  مســـکن از قیمـــت 
خریـــد یـــک واحـــد مســـکونی حداکثـــر ۱۰ 
ـــث شـــده  ـــن مســـئله باع ـــه همی ـــر اســـت ک مت
مـــردم تمایلـــی بـــه اســـتفاده از وام نداشـــته 

باشـــند.
وی بـــا تأکیـــد بـــر این کـــه وام هـــای 
خریـــد و ســـاخت مســـکن تأثیـــر آنچنانـــی 
ـــدارد،  ـــازندگان ن ـــردم و س ـــد م ـــدرت خری در ق
ــای الزم  ــس پیگیری هـ ــرد:  مجلـ ــح کـ تصریـ
ـــام  ـــکن انج ـــقف وام مس ـــش س ـــرای افزای را ب

می دهـــد.
ـــیون  ـــس کمیس ـــته رئی ـــال گذش ـــاه س مهرم

ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تأکیـ ــس بـ ــران مجلـ عمـ
ـــل  ـــک زوج حداق ـــرای ی ـــکن ب ـــهیات مس تس
ــان باشـــد، گفتـــه  بایـــد ۳۰۰ میلیـــون تومـ
بـــود: وام هـــای ارائه شـــده متناســـب بـــا 
مســـکن  بـــازار  در  قیمت هـــا  وضعیـــت 
ـــاال  ـــه ب ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــن سیاس ـــت و ای نیس
بـــودن قیمـــت مســـکن، منجـــر بـــه تولیـــد 

مســـکن نمی شـــود.
ـــاختمان  ـــکن و س ـــاون مس ـــز مع ـــروز نی دی
ـــس  ـــا رئی ـــه ب ـــازی از مکاتب ـــر راه و شهرس وزی
کل بانـــک مرکـــزی بـــرای افزایـــش ســـقف 
ــکن  ــد مسـ ــی خریـ ــون تومانـ وام ۱۶۰ میلیـ
ـــاری  ـــط اعتب ـــاله خ ـــتمهال ۲س ـــق اس از طری
مســـکن مهـــر خبـــر داد، بـــر ایـــن اســـاس 
ــی  ــع مالـ ــه منابـ ــان بـ ــارد تومـ ۲۵۰۰ میلیـ
بانـــک مســـکن بـــرای افزایـــش ســـقف 
تســـهیات خریـــد وام صنـــدوق یکـــم )۱۶۰ 

ــود. ــزوده می شـ ــی( افـ ــون تومانـ میلیـ

عضو شورای شهر تبریز:

تابستان امسال موسم طالیی بازار تبریز بود

مجلس پیگیر افزایش سقف تسهیالت مسکن 

رئیس شورای شهر تبریز خبر داد:
اجرای ۱8۰ هزار تن آسفالت ریزی 

در خیابان های شهر تبریز

رئیــس شــورای شــهر تبریــز از اجــرای ۱۸۰ 
ــای  ــان ه ــزی در خیاب ــفالت ری ــن آس ــزار ت ه

ایــن شــهر خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، شــهرام دبیــری در نطــق 
پیــش از دســتور خود در جلســه شــورای شــهر 
تبریــز بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه وحــدت 
گفــت: اتحــاد مســلمانان رمــز موفقیــت و 

تحــول جامعــه اســامی اســت.
هفتــه  گرامیداشــت  ضمــن  گفــت:  وی 
ــد  ــم متح ــلمانان باه ــت مس ــاز اس ــدت نی وح
شــده و بــا ایــن اتحــاد شــاهد تحــول بســیاری 

ــود. ــم ب ــامی خواهی ــه اس در جامع
وی تصریــح کــرد: حضــرت امــام راحــل)ره( 
نیــز بــه ایــن دلیــل ایــن هفتــه را هفتــه 
ــه  ــا احتــرام ب وحــدت نامگــذاری کــرده کــه ب
اختــاف نظرهــا بــر نقــاط مشــترک بایــد 

ــم. ــد کنی تاکی
دبیــری گفــت: امیــدوارم بتوانیــم بــا حرکــت 
ــه ای  ــه توســعه یافت ــه جامع ــه ب ــن زمین در ای

دســت یابیــم.
وی همچنیــن در ادامــه ضمــن تســلیت بــه 
خانــواده هــای داغــدار شهرســتان هــای میانه و 
ســراب کــه زلزلــه باعــث بــروز خســارت هایــی 
در ایــن مناطــق شــد بر ضــرورت پیــش بینی و 
اجــرای تمهیداتــی بــرای جلوگیــری از آســیب 
هــای احتمالــی در جریــان وقــوع حــوادث غیــر 

مترقبــه در شــهر تبریــز تاکیــد کــرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه بازدیــد روز گدشــته اعضــای شــورای 
ــان هــا  اســامی شــهر تبریــز از وضعیــت خیاب
ــد اجــرای نهضــت آســفالت و  ــه رون و توجــه ب
تامیــن مطالبــات شــهروندان گفــت: بــا توجــه 
بــه برنامــه ریــزی کــه انجــام شــده تــا کنــون 
۱۸۰ هــزار تــن آســفالت ریــزی در ســطح 
شــهر داشــتم و بــا ایــن برنامــه ۲۵۰ الــی ۳۰۰  

هــزار تــن آســفالت ریــزی شــود.
دبیــری ضمــن تاکیــد بــر کیفیــت آســفالت 
مــورد اســتفاده در شــهر گفــت: ایــن آســفالت 
بایــد بــا کیفیــت بــاال طــی ســالهای متمــادی 

مقاومــت خــود را حفــظ کنــد.

خسارت 3۰۰ میلیارد ریالی زلزله به 
بخش کشاورزی آذربایجان شرقی 

کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
آذربایجـــان  شـــرقی گفـــت: زلزلـــه ۱۷ آبـــان 
ـــارد  ـــتان ۳۰۰ میلی ـــاورزی اس ـــش کش ـــه بخ ب
و ۴۵۸ میلیـــون ریـــال خســـارت وارد کـــرد. 
ــی، در  ــر فتحـ ــا، اکبـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
حاشـــیه بازدیـــد از روســـتاهای زلزلـــه زده 
ــش  ــع بخـ ــق« از توابـ ــاب« و »دونیـ »تیرشـ
مرکـــزی شهرســـتان ســـراب افـــزود: در اثـــر 
زلزلـــه بامـــداد روز جمعـــه  ۳۲۰ واحـــد 
دامـــی ســـنتی در ۶۵ روســـتای شهرســـتان 
ـــا ۱۰۰  ـــارت ۳۰ ت ـــراب خس ـــه و س ـــای میان ه
درصـــدی دیـــده اســـت کـــه از ایـــن تعـــداد 
ـــه و ۱۰۰  ـــنتی در میان ـــداری س ـــد دام ۲۰ واح

واحـــد دامـــی ســـنتی در ســـراب اســـت.
ـــه در  ـــن زلزل ـــر ای ـــه در اث ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــدود ۳۰۱  ـــه ح ـــتان میان ـــتای شهرس ۴۰ روس
راس دام ســـنگین و ۶۹۵ راس دام ســـبک 
تلـــف شـــده اســـت، اظهـــار داشـــت: در ۲۵ 
ـــز ۳۰۰ راس  ـــراب نی ـــتان س ـــتای شهرس روس
دام ســـبک و ۵۰ راس دام ســـنگین تلـــف 

شـــده اســـت.
کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
ــه  ــه ادامـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
بررســـی میـــزان خســـارت بـــه بخـــش 
کشـــاورزی آذربایجـــان شـــرقی و اعـــام 
اطاعـــات تکمیلـــی در ۲ روز آینـــده گفـــت: 
ــق  ــده از طریـ ــه شـ ــی بیمـ ــای دامـ واحدهـ
ــد و  ــی کنـ ــت مـ ــارت دریافـ ــدوق خسـ صنـ
ـــز  ـــا نی ـــر واحده ـــارت دیگ ـــران خس ـــرای جب ب
ـــات الزم  ـــهیات تصمیم ـــای تس ـــق اعط از طری

اتخـــاذ مـــی شـــود.
ـــر  ـــه اخی ـــه زلزل ـــه داد: در حادث فتحـــی، ادام
ـــور و ادوات  ـــد تراکت ـــداد ۴۵ واح ـــتان تع در اس
ـــی  ـــداری صنعت ـــد مرغ ـــک واح ـــاورزی، ی کش
)۳۰درصـــد خســـارت(، ۶ رشـــته قنـــات و ۷ 
ــی  ــاری عمومـ ــای آبیـ ــال هـ ــر کانـ کیلومتـ
ـــن از  ـــش از ۳۰۰ ت ـــده و بی ـــارت دی ـــز خس نی
ـــارد  ـــه ارزش ۳۷ میلی محصـــوالت کشـــاورزی ب

ـــت. ـــه اس ـــن رفت ـــز از بی ـــال نی ری

دادستان تبریز:
پرداخت پول به جای تامین کانکس 

برای زلزله زدگان، رفع تکلیف است 

ــان اینکــه پرداخــت  ــا بی ــز ب دادســتان تبری
ــه  ــرای زلزل ــن کانکــس ب ــه جــای تامی ــول ب پ
زدگان، رفــع تکلیــف از خــود اســت، گفــت : بــه 
ــردم  ــوق م ــظ حق ــوم و حاف ــوان مدعی العم عن
نمی توانــم بپذیــرم کــه پولــی بــرای همــه 
چیــز بــه مــردم پرداخــت کــرده و از خودمــان 

رفــع تکلیــف کنیــم. 
ــو  ــوب علیل ــک محب ــزارش ایســنا، باب ــه گ ب
در جلســه ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان ایــن مطلــب 
اظهــار کــرد: در اختیــار مــردم قــرار دادن 
تمامــی پول هــا  اتــاف ســرمایه بــوده و مــردم 
ــس  ــه رئی ــی ک ــزان پول ــا آن می ــد ب نمی توانن
بنیــاد مســکن فرمودنــد، بــرای خودشــان 

ــد. ــه کنن ــکن تهی مس
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: حــوادث 
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــا باش ــرای م ــی ب ــد درس عبرت بای
ــا اســتفاده از تجربیــات حاصــل از آن در جهــت  ب
ــده  ــوارد مشــابه آین پیشــگیری و پیــش بینــی م

ــم. ــدام کنی اق
زلزله هــای  تجربــه  از  پــس  گفــت:  وی 
ــر  ــت ب ــس، انتظــار می رف ــر و هری ــان، اه ورزق
اســاس آســیب شناســی در مناطــق روســتایی، 
برنامــه عملیاتــی قابــل اجرا و مشــخص داشــته 
باشــیم کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه محدودیــت 

و محذوریــت محقــق نشــد.
دادســتان تبریــز بــا اشــاره بــه اصــاح 
ــماند  ــت پس ــازمان مدیری ــکیل س ــون تش قان
بیــان کــرد: قانونگــذار توجــه ویــژه ای بــه 
ایــن امــر داشــته و اســتدعا می کنیــم بــر 
مبنــای ایــن قانــون پیــش بینــی شــده، برنامــه 
بازســازی  بــرای  اجرایــی  قابــل  عملیاتــی 

مســاکن روســتایی داشــته باشــیم.
ــتاییان  ــاری روس ــه اجب ــه بیم ــه ب وی در ادام
اشــاره کــرد و متذکر شــد: بعــد از حادثه بــه قدری 
هزینــه می کنیــم کــه در برخی مــوارد شایســته و 
پاســخگو نیســت، ای کاش قبــل از وقــوع، برنامــه 
داشــته باشــیم تــا دولــت بــرای پرداخــت بخــش 
ــامل دام،  ــتاییان ش ــه روس ــی از بیم ــل توجه قاب

مســکن و ســایر مــوارد اقــدام کنــد.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* انســان اســتعداد خــود را در خــوار 
ــد. ــی نام ــل م ــد تخّی ــار خداون ــمردن آث ش
جان راسکین

ــز  ــن! او را نی ــا ک ــود را ره ــت خ * آه، بُ
ــا  ــت دارد، اّم ــاید جذابی ــدان؛ ش ــانی ب انس
ــد  ــش از ح ــه بی ــم دارد. ن ــی ه ــاط ضعف نق
ــه چیــزی را کــه تحســین  ــاش و ن شــیفته ب

ــن. ــع ک ــی ضای ــی کن م
ویلیام کوپر

* چنیــن بــه نظر مــی رســد کــه بزرگترین 
ــر شایســتگی  ــه در اث انســان کســی اســت ک
ــه  ــه آن کــه ب ــه مقامــی واال برســد، ن خــود ب
بهــای آســیب و مصیبــت دیگــران ترّقــی کنــد.
سیرون

    بازدید ریاست اتاق اصناف و هیئت 
رئیسه اتاق اصناف آذربایجان شرقی 
از روستای زلزله زده ورنکش میانه

ریشــتری   ۵/۹ زلزلــه  وقــوع  پــی  در   
آذربایجــان شــرقی کــه بــه مرکزیــت روســتای 
ــاراتی  ــه خس ــاد ک ــاق افت ــه اتف ــش میان ورنک
ــه بخــش عظیمــی از روســتا وارد شــد. هــم ب

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، حبیــب هاشــمی 
رئیــس اتــاق اصنــاف بــه همــراه هیئــت رئیســه 
اتــاق اصنــاف آذربایجــان شــرقی و بســیج 
ــه  ــتای زلزل ــز در روس ــتان و تبری ــاف اس اصن
زده ورنکــش حضــور یافتــه و ضمــن عیــادت از 
بازمانــدگان حادثــه، میــزان خســارات و آســیب 
هــای وارده را مــورد کارشناســی و ارزیابــی 
قــرار دادنــد کــه مقــرر شــد در مــورد ســاخت 
ــا دو واحــد مســکونی ضــروری  ــک ت ــاز ی و س

اقــدام شــود.
ــرم  ــردار خ ــد س ــن بازدی ــن در ای همچنی
فرمانــده لشــکر ســپاه عاشــورا و ریاســت 
دادگســتری آذربایجــان شــرقی خلیــل الهــی و 
ــه هــم حضــور  ــه و میان ــاف ارومی ــاق اصن از ات
داشــتند مقــرر شــد واحدهــای کهنــه ســاخت 
بازســازی و مقــام ســازی شــوند تــا از خســارات 
جانــی و مالــی بعــدی تــا حــد امــکان کاســته 
شــود،  بــه همیــن علــت هماهنگــی هــای الزم 
ــن زمینــه صــورت  ــط در ای ــا مســئولین ذیرب ب

ــت . پذیرف
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بـــر اســـاس گـــزارش یـــک شـــوری 
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی 
و نظـــارت بـــر اجـــرای اصـــل ۴۴ مجلـــس، 
روش هـــای آزادســـازی ســـهام عدالـــت بـــه 

ــید.  ــیون رسـ ــب کمیسـ تصویـ
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــنیم، ب ــزارش تس ــه گ ب
یــک شــوری کمیســیون ویــژه حمایــت از 
تولیــد ملــی و نظــارت بــر اجــرای اصــل چهــل 
ــاماندهی  ــه س ــی، الیح ــون اساس ــارم قان و چه
ســهام عدالــت در کمیســیون ویــژه اصــل 
تصمیم گیــری  بــرای  و  شــده  تصویــب   ۴۴
ــم  ــه هیــات رئیســه تقدی در صحــن مجلــس ب

ــت. ــده اس ش
ــرای  ــزارش در اجـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
سیاســـت گســـترش مالکیـــت عمـــوم مـــردم 
ــی و  ــت اجتماعـ ــن عدالـ ــور تامیـ ــه منظـ بـ
ــار  ــویق اقشـ ــوار و تشـ ــد خانـ ــود درآمـ بهبـ
ســـرمایه گذاری،  پس انـــداز  بـــه  مـــردم 
ــهام  ــد سـ ــت ۴۰ درصـ ــف اسـ ــت موظـ دولـ
مشـــمول  واگـــذاری  قابـــل  شـــرکت های 
قانـــون   ۲ مـــاده  دو  و  یـــک  گروه هـــای 
ـــه  ـــل ۴۴ را ب ـــی اص ـــت های کل ـــرای سیاس اج

ــد. ــاص دهـ ــت اختصـ ــهام عدالـ سـ

مدیریت سهام عدالت در دست 
سرپرستان خانوار

دولـــت همچنیـــن موظـــف خواهـــد شـــد 

ـــای  ـــه اعض ـــق ب ـــت متعل ـــهام عدال ـــت س مدیری
ــوار  ــت آن خانـ ــه سرپرسـ ــوار را بـ ــر خانـ هـ

واگـــذار کنـــد.
بـــر اســـاس تبصـــره ۲ مصوبـــه ویـــژه 
کمیســـیون اصـــل ۴۴ سرپرســـت خانـــوار 
فـــرم  تکمیـــل  جـــای  بـــه  می توانـــد 
ــال  ــرم انتقـ ــهام، فـ ــت سـ ــوص دریافـ مخصـ
ســـرمایه گذاری  صنـــدوق  بـــه  ســـهام 
ETF ســـهام  بـــه  معامله پذیـــر موســـوم 

عدالـــت را تکمیـــل کنـــد.
ــده  ــه آم ــن مصوب ــاده ۷ ای ــن در م همچنی
ســرمایه گذاری  صنــدوق  اداره  اســت؛ 
توســط  عدالــت  ســهام   ETF معامله پذیــر 
هیــات مدیــره ای خواهــد بــود کــه بــه وســیله 
و  می شــود  انتخــاب  امنــا  هیــات  اعضــای 
ــا  ــه اصالت ــی ک ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق اش
ــای  ــک درصــد از واحده ــل ی ــا حداق ــا وکالت ی
از  باشــند،  داشــته  اختیــار  در  را  صنــدوق 

ــوردار  ــا برخ ــات امن حــق رای در جلســات هی
ــد. ــد ش خواهن

ایـــن مصوبـــه شـــورای  در مـــاده ۱۰ 
ــل  ــی اصـ ــت های کلـ ــرای سیاسـ ــی اجـ عالـ
۴۴ قانـــون اساســـی مجـــاز شـــده حداقـــل 
ــکام  ــل احـ ــرای کامـ ــس از اجـ ــال پـ ۲ سـ
ــخیص دو  ــه تشـ ــون و بـ ــن قانـ ــور ایـ مذکـ
ـــهام و اوراق  ـــروش س ـــورا، ف ـــای ش ـــوم اعض س
ــه  ــوار را بـ ــبد خانـ ــود در سـ ــادار موجـ بهـ
ـــل  ـــی حداق ـــازه زمان ـــی و در ب ـــورت تدریج ص

ســـه ســـاله آزاد کنـــد.

تعاونی های شهرستانی سهام عدالت 
منحل می شوند

 ۱۲ مـــاده  اســـاس  بـــر  همچنیـــن 
تعاونـــی  مجلـــس، شـــرکت های  مصوبـــه 
ــرکت های  ــت، شـ ــهام عدالـ ــتانی سـ شهرسـ
ســـرمایه گذاری اســـتانی ســـهام عدالـــت 
ســـرمایه گذاری  شـــرکت های  کانـــون  و 
ـــل  ـــون منح ـــن قان ـــاغ ای ـــا اب ـــت ب ـــهام عدال س

. ند می شـــو
ـــیون  ـــه کمیس ـــاده ۱۴ مصوب ـــاس م ـــر اس ب
ــپرده گذاری  ــرکت سـ ــس شـ ــل ۴۴ مجلـ اصـ
مرکـــزی اوراق بهـــادار و تســـویه وجـــوه 
ــر  مکلـــف اســـت پاره ســـهم هایی کـــه در اثـ
ـــذاری  ـــل واگ ـــرکت های قاب ـــهام ش ـــال س انتق
ــا در  ــود را بـ ــاد می شـ ــموالن ایجـ ــه مشـ بـ

نظـــر گرفتـــن شـــرایط بـــازار ســـرمایه بـــه 
ـــه  ـــانده و ب ـــروش رس ـــه ف ـــی ب ـــورت تدریج ص
همـــراه ســـود تقســـیمی بـــه حســـاب هـــر 

یـــک از مشـــموالن واگـــذار کنـــد.
ــاده  ــر اســـاس تبصـــره ۱ مـ همچنیـــن بـ
۱۵ مصوبـــه کمیســـیون ویـــژه اصـــل ۴۴ 
وجـــوه نقـــد، اوراق بهـــادار و دارایی هـــای 
مالـــی متعلـــق بـــه مشـــتریان )کارگـــزاران، 
در  کـــه  ســـبدگردان ها(  و  بازارگردانـــان 
حســـاب های متعلـــق بـــه نهادهـــای مذکـــور 
در مراجـــع مختلـــف بـــه نـــام آنهـــا ثبـــت و 
ـــا  ـــدات آنه ـــال تعه ـــود، در قب ـــداری می ش نگه
قابـــل توقیـــف نبـــوده و در صـــورت توقیـــف 
حســـاب ها و دارایـــی نهادهـــای مذکـــور، 
وجـــوه نقـــد، اوراق بهـــادار و دارایی هـــای 
مشـــتریان بـــه تقاضـــای هـــر مشـــتری بـــه 
ـــر  ـــی دیگ ـــاد مال ـــه نه ـــا ب ـــترد و ی ـــان مس آن

منتقـــل می شـــود.

سازمان خصوصی سازی تغییر نام می دهد
ـــه  ـــاده ۱۷ مصوب ـــق م ـــن طب ـــر ای ـــاوه ب ع
کمیســـیون ویـــژه اصـــل ۴۴، نـــام ســـازمان 
ــاده ۲۷ قانـــون  ــوع مـ ــازی موضـ خصوصی سـ
ـــون  ـــل ۴۴ قان ـــی اص ـــت های کل ـــرای سیاس اج
ــازی و  ــازمان خصوصی سـ ــه )سـ ــی بـ اساسـ
ـــب  ـــط کس ـــود محی ـــش و بهب ـــی پای ـــز مل مرک
ســـازمان  ایـــن  می یابـــد.  تغییـــر  کار(  و 
ـــط  ـــات مرتب ـــر اقدام ـــاوه ب ـــت ع ـــف اس موظ
قانـــون  چارچـــوب  در  واگذاری هـــا  بـــا 
ـــط  ـــود محی ـــش و بهب ـــه پای ـــبت ب ـــده نس یادش

کســـب و کار نیـــز اقـــدام نمایـــد.

طرح مجلس و دولت برای آزادسازی سهام عدالت در 3 سال 

سالمت

 سرطان مثانه

 عائـم سـرطان مثانه: سـرطان مثانه دارای 
عائـم و نشـانه هایی اسـت کـه در مـوارد زیر 

به آن اشـاره می شـود:
خـون در ادرار )هماچـوری( :خـون در ادرار 
مـی توانـد بـه رنـگ قرمـز روشـن یـا تیـره 
مشـاهده شـود. همچنیـن، احتمـال دارد در 
طـی بررسـی-های میکروسـکوپی، خـون در 

شـود. داده  تشـخیص  ادرار 
ادرار دردنـاک - درد لگـن-  کمردرد-  تکرر 

ادرار
در اغلـب مواقـع، ایـن عائم بـه دالیلی غیر 

از سـرطان مثانه منجر می شـود.
 علت سـرطان مثانه:  زمانی که سـلول های 
مثانـه رشـد غیرطبیعـی خـود را آغـاز کـرده 
باشـند، سـرطان مثانـه بـه وجـود می آیـد. در 
ایـن حـال، سـلول ها بـه جای رشـد و تقسـیم 
منظـم، به سـبب جهش هـای رخ داده شـروع 
بـه رشـد کنترل نشـده ای می کنند کـه باعث 

ایجـاد تومور سـرطانی می شـوند.
 دالیـل ایجـاد سـرطان مثانـه عبارتنـد از: 
»مصـرف دخانیـات، قـرار گرفتـن در معـرض 
مواد شـیمیایی، قـرار گرفتـن در معرض تابش 
پوشـش  مزمـن  تحریـک  رادیواکتیـو،  مـواد 

مثانـه، عفونـت هـای انگلـی.«
البتـه، همـه مـوارد ذکر شـده دلیـل قطعی 
در ایجاد سـرطان مثانه نیسـت ولـی در بعضی 
از افـراد مبتـا بـه سـرطان مثانه هیـچ فاکتور 

خطر مشـخصی مشـاهده نمی شـود.
 انـواع سـرطان مثانـه : انـواع گوناگونـی از 
سـلول هـا، در مثانـه مـی تواننـد بـه سـلول 
سـرطانی تبدیـل شـوند. نـوع سـلول مثانه که 
سـرطان از آن آغـاز مـی شـود، نـوع سـرطان 
مثانـه را مشـخص مـی کنـد. مشـخص کردن 
نـوع سـرطان مثانـه بـه انتخـاب روش درمانی 

مؤثـر کمـک مـی کند.
 شـرح انـواع سـرطان مثانـه در زیـر آمـده 

: ست ا
ادراری  کارسـینوم  ادراری  سـرطان   .۱
)کارسـینوم سـلول انتقالـی(: این نوع سـرطان 
دسـتگاه  پوشـش  الیـه  داخلی تریـن  مثانـه، 
کنـد.  مـی  درگیـر  را  مثانـه  درون  و  ادراری 
هنـگام پـر شـدن مثانـه، این پوشـش سـلولی 
دچـار انقبـاض شـده تـا مثانـه خالـی شـود. 
قـرار  ادرار  مجـرای  درون  سـلول ها  همیـن 
گرفتـه و تومورهـا نیـز در ایـن مکان  تشـکیل 
مـی شـوند. رایـج تریـن نـوع سـرطان مثانـه، 

اسـت.   ادراری  سـرطان 
۲. سـرطان سلولی فلسـی: با تحریک مزمن 
مثانه، کارسـینوم سـلول سنگفرشـی بـه وجود 
مـی آیـد. برای مثـال: ممکن اسـت این نـوع از 
سـرطان بـه علت عفونـت یا اسـتفاده از سـوند 
ادرار در مـدت زمـان طوالنـی تشـکیل شـده 
باشـد. در مناطقـی از جهـان که عفونـت انگلی 
خـاص )شیسـتوزومیازیس( دلیـل رایج عفونت 

مثانـه اسـت، ایـن بیماری شـایع تر اسـت.
غـده  هـای  سـلول  در  آدنوکارسـینوما:   .۳
آدنوکارسـینوما  مثانـه،  در  مخـاط  ترشـح 

شـود. مـی  تشـکیل 
تعـدادی از سـرطان های مثانـه بیش از یک 

نوع سـلول را شـامل می شوند.
»سـرطان  در  خطرسـاز  عوامـل   
مثانه«:عواملـی کـه خطـر ابتـا بـه سـرطان 
از: عبارتنـد  می دهنـد،  افزایـش  را  مثانـه 

- سـیگار کشـیدن: احتمـال اینکـه سـیگار 
بـا تجمع مـواد شـیمیایی مضـر در ادرار خطر 
ابتـا به سـرطان مثانـه را افزایش دهـد، وجود 
دارد. هنگامی که به سـیگار کشـیدن مشـغول 
هسـتید، بـدن شـما مـواد شـیمیایی را کـه 
پـردازش کـرده  دارد،  در دود سـیگار وجـود 
و مقـداری از آن را از طریـق ادرار دفـع مـی 
کنـد. ممکـن اسـت این مـواد شـیمیایی مضر 
بـه مثانه شـما صدمه برسـاند و همچنین می-
توانـد خطـر ابتـا به سـرطان را افزایـش دهد.

 - افزایـش سـن: همـراه بـا باال رفتن سـن، 
افزایـش خطـر ابتـا بـه سـرطان مثانـه وجود 
دارد. ممکن اسـت سـرطان مثانه در هر سـنی 
اتفـاق بیفتـد ولـی در افـراد کمتر از ۴۰ سـال 

بـه نـدرت دیده می شـود.
-رنگ پوسـت: افراد سـفید پوسـت نسـبت 
بـه نژادهـای دیگـر، بیشـتر در معـرض خطـر 

ابتـا بـه سـرطان مثانـه قـرار دارند.
 - جنسـیت: مردان بیشتر از زنان در معرض 

خطر ابتا به سـرطان مثانه قـرار می گیرند.
 - قـرار گرفتـن در معـرض مواد شـیمیایی 
خـاص: نقـش اصلـی کلیه هـا در تصفیـه مواد 
و  خـون  جریـان  طریـق  از  مضـر  شـیمیایی 
انتقـال آن هـا به مثانه اسـت. به همیـن دلیل، 
تصـور مـی شـود کـه قـرار گرفتـن در معرض 
مواد شـیمیایی خاصـی احتمال خطـر ابتا به 

سـرطان مثانـه را بـاال ببرد. 
 ۲. توده بدخیم یا سرطان مثانه

 راه های پیشگیری کردن از سرطان مثانه:
ماننـد:  اکسـیدان هایی  آنتـی  مصـرف   .۱

سـلنیوم. و  روی  سـی،  ای،  آ،  ویتامیـن 
۲. از سیگار کشیدن خودداری کنید.

و  بروکلـی  کلـم  ۳. سـبزیجات مخصوصـاً 
فلفـل سـبز را در سـبد تغذیه خـود بگنجانید.

۴. مصرف ماست.
۵. مصرف چای سبز.

۶. مصرف مایعات فراون.
 منبع: بیتوته 

ــوان پیشکســوت صنعــت  ــه عن ــرای شــروع ب ب
ــا در  ــل پوی ــل و نق ــر حم ــل از تاثی ــل و نق حم

ــد. ــت بفرمائی ــورها صحب ــاد کش اقتص
ــده  ــوان نادی ــی ت ــل را نم ــل و نق ــش حم ــروزه نق ام
گرفــت و هــر کشــوری کــه در زمینــه حمــل و نقــل بهتــر 
باشــد طبیعتــا چرخــش اقتصــادی مناســب تــری خواهــد 
ــی  ــی، نفت ــی، غذای ــم از داروی ــی اع ــر محصول ــت. ه داش
ــل  ــل و نق ــت حم ــیله صنع ــه وس ــری ب ــز دیگ ــر چی و ه
ــده  ــه دســت مصــرف کنن ــا ب ــده و نهایت ــا گردی ــه ج جاب
مــی رســد و مــی تــوان گفــت ایــن صنعــت در کل دنیــا 
جــزو پــر اهمیــت تریــن بخــش هــا بــه حســاب مــی آیــد.

حمــل و نقــل امــروز بــا گذشــت زمــان نســبت 
بــه گذشــته چــه تفــاوت هایــی کــرده اســت؟

پیــش  ســال  چهــل  بــا  را  امــروز  بخواهیــم  اگــر 
ــی  ــرفت خوب ــه پیش ــت ک ــوان گف ــی ت ــم م ــه کنی مقایس
ــدن  ــرفته  ش ــدرن و پیش ــه م ــوص در زمین ــی الخص عل
ماشــین آالت حمــل ونقــل داشــته ایــم امــا در برخــی از 
زمینــه هــا مشــکالتی وجــود دارد، بــرای مثــال خیلــی از 
جــاده هــای بیــن شــهری آســفالت شــده امــا هنــوز هــم 
در بعضــی از مســیرهای تخصصــی و جــاده هــای فرعــی 
حمــل بــار راه هــای خاکــی وجــود دارد کــه باعــث هــدر 
رفــت چندیــن ســاعت زمــان و مســتهلک شــدن ماشــین 
هــا مــی شــود کــه البتــه ناگفتــه نمانــد راه ســازی کشــور 
هــر ســاله وضعیــت تعــدادی از ایــن جــاده هــا را ســامان 

مــی دهــد.

ـــه  ـــگاه چگون ـــی از پاالیش ـــای نفت ـــرآورده ه ف
بارگیـــری مـــی شـــود و آن را چگونـــه پخـــش 

مـــی کننـــد؟
در مرحلــه اول فرضــا بــرای درخواســت یــک جایــگاه 
پخــش  شــرکت  فــروش  واحــد  طریــق  از  ســوخت 
فــرآورده هــای نفتــی  حوالــه ای صــادر گردیــده و 
پاالیشــگاه  نفــت  انبــار  بــه  تمامــی درخواســت هــا 
منتقــل مــی شــود و از آن جــا بــه وســیله توزیــع 
ــه ای  ــش حوال ــت نفتک ــر ظرفی ــرای ه ــت ب ــه نوب ــار ب ب
صــادر مــی شــود کــه راننــدگان بــا ارائــه آن بــه واحــد 
ــار گیریشــان  ــار شــرکت نفــت ب ــری در داخــل انب بارگی
ــود  ــه خ ــا هزین ــپس ب ــام داده و س ــت  انج ــه نوب را ب
راننــده بارنامــه ترابــری راهــداری برایشــان صــادر شــده 

و بــه اقســا نقــاط اســتان و کشــور فرســتاده مــی شــوند.

توزیــع فــرآورده هــای نفتــی در فصــل زمســتان 
چــه تفــاوت هایــی بــا ســایر فصــول دارد؟

ــاران و  ــرف و ب ــل ب ــائلی از قبی ــتان مس ــل زمس در فص
ــرای  ــی را ب ــدود های ــی مح ــاظ زمان ــاده از لح ــی ج لغزندگ
ــائل و  ــبختانه مس ــه خوش ــد ک ــی کن ــاد م ــار ایج ــل ب حم
مشــکالت مربوطــه بــا تجربیــات بــاالی راننــدگان مــی توانــد 
مدیریــت شــود و تــا بــه امــروز هــم همینطــور بــوده اســت.

ــای  ــین ه ــات ماش ــوازم و قطع ــه ل ــت تهی از باب
ــن  ــا ای ــت، آی ــود داش ــکالتی وج ــنگین مش س

ــت؟ ــده اس ــل ش ــائل ح مس
متاســفانه ایــن مســائل هنــوز حــل نشــده اســت، 
ــات  ــی از قطع ــه یک ــده ای ک ــوال رانن ــا معم ــف م در صن
ماشــینش خــراب شــده تــا مــدت هــا نمــی توانــد قطعــه 
مــورد نظــر خــود را در بــازار بیابــد و ایــن باعــث بیــکاری 
او در ایــن مــدت زمــان مــی شــود. بــرای بعضــی از 
ماشــین هــای نســبتا قدیمــی مشــکل تهیــه لــوازم 
وجــود دارد و بــرای بعضــی از ماشــین هــای جدیــد 
چینــی قطعــات موجــود اســت امــا کیفیــت بســیار پاییــن 
ــم  ــته ای ــواردی داش ــی دارد، م ــا مشــکالتی را در پ آن ه
کــه قطعــه یدکــی ماشــینی کــه ســه روز پیــش تعویــض 
ــین در  ــف ماش ــث توق ــرده و باع ــکل ک ــاد مش ــده ایج ش

ــت. ــده اس ــن راه ش بی
ــت،  ــی الخصــوص در صنع ــا عل ــفانه مســئولین م متاس
معــدن و تجــارت بــه ایــن مســائل رســیدگی نمــی کننــد 
کــه آیــا محصــول مــورد نظــر وارداتــی کارایــی و کیفیــت 

ــه. ــا ن الزم را دارا مــی باشــد ی

ــوده و  ــاوگان فرس ــع آوری ن ــه جم ــه ب ــا توج ب
ــت  ــا وضعی ــی آی ــد چین ــاوگان جدی ــی ن جایگزین

ــت؟ ــه اس ــود یافت ــدگان بهب ــا و رانن ــرکت ه ش
وضعیــت راننــدگان از نظــر مدرنیتــه شــدن بهتــر شــده 
امــا از نظــر هزینــه هــا مشــکالت جدیــدی نیــز بــه وجــود 
آمــده اســت. همانطــور کــه اشــاره کــردم قطعــات موجــود 
ــر  ــد از نظ ــی ندارن ــت خوب ــه کیفی ــن ک ــا ای ــازار ب در ب
ــور  قیمــت هــم مناســب نمــی باشــند. ســر ســیلندر موت
ــد،  ــی باش ــان م ــون توم ــدود 40 میلی ــین ح ــک ماش ی
ــک  ــرج ی ــل و خ ــه دخ ــد ک ــاب کنی ــان حس ــما خودت ش

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق ــده در چــه وضعیت رانن

ــتفاده  ــورد اس ــه م ــدی ک ــای جدی ــین ه ماش
ــدا  ــراد پی ــن زودی ای ــه ای ــد ب ــه ان ــرار گرفت ق
ــند؟ ــی باش ــات م ــوازم و قطع ــد ل ــرده و نیازمن ک

ــات  ــتند و قطع ــی هس ــا چین ــش ه ــتر نفتک ــه بیش بل

ــادی  ــا مشــکالت زی ــدگان را ب ــد و رانن ــی ندارن ــا کیفیت ب
ــدت  ــی م ــای قدیم ــر ه ــا تانک ــازند و ی ــی س ــه م مواج
هــای طوالنــی اســتفاده مــی شــد امــا تانکــر هــای جدیــد 
کــه از نظــر ظاهــر مــدل خوبــی دارنــد بعــد از دو یــا ســه 
ســال اســتفاده از جــای جــوش هــای خــود نشــتی داده و 
ــراد  ــا ســوپاپ وشــیرهای تخلیــه وپــرده هــای تانکــر ای ی

مــی دهنــد.

آیــا راننــدگان شــرکت نفــت یــا شــرکت هــای 
حمــل ونقــل اتحادیــه و یــا تعاونــی صنفــی 

ــد؟  ندارن
ســـوال خیلـــی بـــه جایـــی مـــی باشـــد، تـــا چنـــد 
ــت و  ــود داشـ ــکیالتی وجـ ــن تشـ ــش  چنیـ ــال پیـ سـ
بنـــده نیـــز بـــه مـــدت 10ســـال عضـــو هیئـــت مدیـــره 
ـــدگان  ـــرای رانن ـــان ب ـــودم. درآن زم ـــردارن ب ـــی تانک تعاون
زحمتکـــش نفتکـــش هـــا خدماتـــی از قبیـــل الســـتیک، 
روغـــن موتـــور، ضدیـــخ وســـایر لوازمـــات ضـــروری 
کامیـــون هـــا را توزیـــع مـــی کردیـــم ولـــی متاســـفانه 
بعـــد از اتمـــام زمـــان هیئـــت مدیـــره وقـــت چندیـــن 
ســـال مـــی شـــود کـــه بعضـــی از اعضـــای جدیـــد بـــا 
ـــی  ـــت آن تعاون ـــرکت نف ـــان ش ـــی از  کارکن ـــکاری بعض هم
ــر  ــه قشـ ــت بـ ــه کارش خدمـ ــد کـ ــی و قدرتمنـ مردمـ
ـــه  ـــل ب ـــه تبدی ـــه رفت ـــود را رفت ـــده ب ـــش رانن ـــت ک زحم
ـــال  ـــروز عم ـــد و ام ـــوده ان ـــل نم ـــل نق ـــرکت حم ـــک ش ی
عملکـــرد آن  تعاونـــی بـــه یـــک شـــرکت حمـــل ونقـــل 

نیمـــه خصوصـــی تبدیـــل گردیـــده اســـت. 

توســط  راننــدگان  اســتخدام  هنــگام  بــه 
ــت  ــی جه ــا آموزش ــون و ی ــا آزم ــا آی ــرکت ه ش
ایمنــی خودشــان و بــار مربوطــه برایشــان انجــام 

ــرد؟ ــی گی م
ــن راســتا انجــام مــی گیــرد،  ــه آزمــون هایــی در ای بل
راننــده پایــه یکــی کــه مــی خواهــد از پایانــه بــه 
ــی  ــاص مهارت ــای خ ــان ه ــد امتح ــال یاب ــگاه انتق پاالیش
پاالیشــگاه  در خــود  و  مــی شــود  گرفتــه  ایشــان  از 
ــوختی    ــواد س ــل م ــرای حم ــی ب ــای ایمن ــز کالس ه نی

ــردد. ــی گ ــزار م ــان برگ برایش

نفتکــش هــای زیــادی در گوشــه و کنــار 
ــه چشــم مــی خــورد، ســازماندهی  ــان هــا ب خیاب

ــت؟ ــه اس ــا چگون ــگ آن ه ــت پارکین و وضعی
ســـاخته  پیش  ســـال   55 حدودا  تبریز  پاالیشـــگاه 
برایش در  اســـت و در حقیقت گنجایشـــی که  شـــده 
نظر گرفته شـــده اســـت جـــواب این تعداد ماشـــین 
را نمی دهـــد. در کنـــار فعالیت نـــاوگان حمل و نقل 
شـــرکت نفت کـــه فعالیت بالـــغ بر بیـــش از یک هزار 

کامیون را شـــامل می شـــود، تعداد حمـــل و نقل بین 
المللـــی هـــم افزایـــش یافته اســـت. با این شـــرایط 
تعـــدادی از این ناوگان بیـــرون از گاراژ هـــا باقی می 
مانـــد و متاســـفانه این قضیـــه اجتناب ناپذیر اســـت.

وضعیــت کیفــی و کمــی حمــل فــراآورده هــای 
نفتــی بــه خــارج از کشــور چگونــه اســت؟

ــکالتی دارد  ــار مشـ ــی بـ ــن المللـ ــل  بیـ ــل ونقـ حمـ
بـــرای مثـــال بـــه شـــخصی کـــه فرضـــا 10 هـــزار تـــن 
بـــار از شـــرکت نفـــت ایـــران مـــواد نفتـــی خریـــداری 
ـــل  ـــاوگان حم ـــودت ن ـــود خ ـــی ش ـــه م ـــت  گفت ـــرده اس ک
ـــه  ـــر ک ـــل بگی ـــار را تحوی ـــرده و ب ـــه ک ـــل آن را تهی و نق
ـــن  ـــتفاده در ای ـــورد اس ـــای م ـــین ه ـــر ماش ـــفانه اکث متاس
ـــای  ـــار ه ـــم ب ـــر بتوانی ـــد، اگ ـــی باش ـــتاندارد نم ـــه اس قضی
ـــرکت  ـــاوگان ش ـــرده و از ن ـــع ک ـــی توزی ـــی را اصول خارج
نفـــت اســـتفاده نمائیـــم شـــرایط بهتـــر خواهـــد شـــد. 
ـــت   ـــرکت نف ـــال در ش ـــهای فع ـــداد بارهانفتکش ـــروز تع ام
نســـبت بـــه گذشـــته کاهـــش یافتـــه اســـت کـــه بـــا 
اســـتفاده از ایـــن موضـــوع مـــی تـــوان اشـــتغال زایـــی 
ــدگان زحمـــت کـــش  نفتکـــش  ــرای راننـ ــتری بـ بیشـ
ــان را  ــی کارشـ ــه زمانـ ــج برحـ ــه در هیـ ــگاه کـ پاالیشـ
ـــام  ـــانی انج ـــوخت رس ـــر س ـــواره در ام ـــرده وهم ـــرک نک ت

ـــرد. ـــاد ک ـــد ایج ـــوده ان ـــه نم وظیف

ــما  ــدت ش ــی م ــابقه طوالن ــه س ــه ب ــا توج ب
ــگ  ــان جن ــا در زم ــل، آی ــل و نق ــور حم در ام
ــل  ــل و نق ــوزه حم ــی در ح ــم فعالیت ــی ه تحمیل

ــد؟ ــته ای داش
ــن در دوران  ــی مـ ــگ تحمیلـ ــان جنـ ــه در زمـ بلـ
ـــم  ـــار ه ـــن ب ـــه چندی ـــردم ک ـــی ب ـــر م ـــه س ـــی ب جوان
ـــگ و  ـــان جن ـــوده ام. زم ـــگاه ب ـــاران پاالیش ـــاهد بمب ش
ـــراف  ـــب اط ـــا ش ـــح ت ـــا از صب ـــار ه ـــاران ب ـــع بمب موق
مخـــزن هـــای آتـــش گرفتـــه را خالـــی مـــی کردیـــم 
ــی  ــا در بعضـ ــد یـ ــری رخ ندهـ ــه ای دیگـ ــا حادثـ تـ
مواقـــع آمـــاده بـــاش بودیـــم و بنزیـــن بارگیـــری 
کـــرده و بـــه ســـنندج مـــی بردیـــم کـــه ایـــن بـــار 
از آن جـــا بـــه مناطـــق عملیاتـــی پخـــش مـــی شـــد 
ویـــا در محـــل هـــای محرومـــی کـــه بـــه نفـــت 
ــداری و  ــکاری فرمانـ ــتند باهمـ ــی نداشـ وگاز دسترسـ
ــان نفـــت  ــا نفتکـــش هایمـ ــی بـ ــای محلـ انجمـــن هـ
ــه کار خیلـــی  ــم کـ ــردم توزیـــع مـــی کردیـ بیـــن مـ

زمـــان بـــر و دشـــواری بـــود.

چــه مــدت اســت کــه وارد ایــن صنعــت شــده 
ایــد و چــه پیشــنهادی در جهــت موفقیــت و 
ــد؟ ــوزه داری ــن ح ــازه کاران ای ــرای ت ــعه ب توس

بنــده از ســال 1349 در حــوزه حمــل و نقــل شــرکت 
ــه در  ــی ک ــم نفت ــی کن ــر م ــت دارم  و فک ــت فعالی نف
ــت  ــه مل ــرش خان ــه ی ف ــه منزل ــی ســوزد ب پاالیشــگاه م
ــگاه  ــرای پاالیش ــی ب ــرده اتفاق ــی نک ــر خدای ــت و اگ ماس

ــد. ــد ش ــود خواه ــا ناب ــی م ــرمایه مل ــد س بیوفت
ــی کــه  ــرای جوانان ــاب ایــن حــوزه ب توصیــه مــن در ب
آینــده ســاز کشــورمان هســتند ایــن اســت کــه حمــل و 
ــر  ــت و اگ ــدی اس ــوب و قدرتمن ــیار خ ــت بس ــل صنع نق
کســی واقعــا در ایــن صنعــت کار و تــالش نمایــد موفــق 

خواهــد شــد.

در آخــر اگــر ســخن خاصــی بــا مــردم و 
بفرمائیــد. داریــد  مســئولین 

از همــه مســئوالنی کــه در بحــث حمــل و نقــل، 
پاالیشــگاه و شــرکت نفــت صادقانــه کار کــرده انــد 
ــه،  ــر منطق ــر، مدی ــا از مدی ــم مخصوص ــی نمای ــکر م تش
ــرکت  ــت ش ــار و حراس ــع ب ــل و توزی ــل ونق ــل حم عوام

ــد. ــوده ان ــا ب ــاور م ــه ی ــه همیش ــت ک نف
ـــی  ـــی م ـــختی را ط ـــیر س ـــه مس ـــی ک ـــی رانندگان زمان
کردنـــد و یـــا عملکـــرد خوبـــی داشـــتند بـــا دادن 20 
ـــره  ـــرخ و غی ـــر چ ـــتیک، زنجی ـــین، الس ـــن ماش ـــر روغ لیت
...از طـــرف شـــرکت نفـــت تشـــویق مـــی شـــدند امـــا 
امـــروز بـــه جـــای تشـــویق بیشـــتر تنبیـــه داریـــم کـــه 
ـــت، از  ـــده اس ـــدگان ش ـــردی رانن ـــث دلس ـــفانه باع متاس
ـــم  ـــی کن ـــت م ـــت درخواس ـــرکت نف ـــدرکاران ش ـــت ان دس
ـــند و  ـــته باش ـــه داش ـــن قضی ـــژه ای در ای ـــه وی ـــه توج ک

ـــند. ـــته باش ـــر داش ـــود درنظ ـــر خ ـــاالی س ـــدا را ب خ

در مصاحبه اختصاصی با جانشین رئیس انجمن اسالمی تانکرداران استان مطرح شد:

رانندگان صنعت حمل و نقل مشکالت متعددی دارند
سید حسین زینالی

ســتار ارادت پــور، رئیــس انجمــن اســامی 
شــرکت هــای حمــل نقــل بیــن المللــی 
ــرکت  ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــتان و رئی اس
حمــل و نقــل فــرآورده هــای نفتــی ســتار 
ــور حمــل و نقــل  ــز، مشــاور ام ــر تبری تراب
بیــن المللــی و داخلــی و یکــی از مســئولین 
آذربایجــان شــرقی  تانکــرداران  انجمــن 
مــی باشــد کــه از ســال 1349  وارد ایــن 
صنعــت شــده و در ســال 87  شــرکت 
حمــل و نقــل فــرآورده هــای نفتــی ســتار 
ترابــر را تاســیس کــرده انــد. ســتار ترابــر 
تبریــز بــه هنــگام ارائــه طــرح نوســازی 
نــاوگان حمــل و نقــل از ســوی شــرکت 
نفــت جــزو اولیــن شــرکت هایــی بــود کــه 
از ایــن موضــوع اســتقبال کــرده و اقــدام 

ــرد. ــاوگان خــود ک ــه نوســازی ن ب
چهــل  از  بیــش  ســابقه  بــه  توجــه  بــا 
ســاله ایشــان در حــوزه حمــل و نقــل و 
فعالیــت هــای مرتبــط بــا شــرکت نفــت، 
از بــاب وضعیــت کمــی و کیفــی امــروز 
مشــکات  و  مســائل  و  صنعــت  ایــن 
بــرای راننــدگان و شــرکت هــا  موجــود 
ــان  ــا ایش ــه ای را ب ــوی صمیمان ــت و گ گف
ــم  ــل آن تقدی ــه ماحص ــم ک ــام داده ای انج

گــردد.  مــی  مخاطبیــن 
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 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی از راه 
انــدازی مــوزه مکاتــب هنــری تبریــز در »خانــه 
حریــری« بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و 

ــر داد. ــتان خب ــامی اس ــاد اس ارش
بــه گــزارش مهــر، مرتضــی آبــدار در جلســه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل  بــا  مشــترک 
ــا  ــت: ب ــال گف ــاغ کم ــه ب ــامی در مجموع اس
ــری  ــن کارب ــه تعیی ــب کمیت ــه تصوی ــت ب عنای
بناهــای تاریخــی وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی مبنــی بــر ایجــاد 
مــوزه مکاتــب هنــری تبریــز در خانــه حریــری 
ــه  ــن خان ــاماندهی ای ــت و س ــام مرم ــا اتم ب
ــا شــده  ــوزه مهی ــن م ــرای ایجــاد ای شــرایط ب

ــت. اس
آبــدار افــزود: در ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
ــاور  ــاد اســامی، مش ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
عرصــه  فعــاالن  و  مــوزه  محتوایــی  طــرح 
ــاغ  ــی ب ــه فرهنگ ــر در مجموع ــگ و هن فرهن
کمــال تشــکیل شــد، نقطــه نظــرات بــرای راه 
ــن مــوزه تخصصــی  ــر ای ــدازی هرچــه فاخرت ان

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق م
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان بــا بیــان 
ــل  ــی مراح ــد از ط ــری، بع ــه حری ــه خان اینک
قانونــی واگــذاری بــه بخــش خصــوص در 

قالــب مــوزه مکاتــب هنــری تبریــز مــورد 
اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت ادامــه داد: پیــرو 
کاربــری تعییــن شــده بــرای ایــن خانــه، طــرح 
ــاده  ــاور آم ــط مش ــوزه توس ــن م ــی ای محتوای
شــده اســت و مقــرر اســت تــا ایــن مجموعــه، 
محتوایــی از مکاتــب هنــری اصیــل تبریــز 
ــری و  ــیقی، نگارگ ــط، موس ــی، خ ــد نقاش مانن

ــد. ــته باش ... داش
ــای  ــر اســاس سیاســت ه ــرد: ب ــه ک او اضاف
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــای  ــوزه ه ــیس م ــت از تاس ــتی در حمای دس
ــل از  ــتفاده کام ــا اس ــوزه ب ــن م ــی، ای خصوص
ظرفیــت بخــش خصوصــی راه انــدازی خواهــد 
ــددی در  ــات متع ــتا جلس ــن راس ــد و در ای ش

ــران و  ــرات صاحبنظ ــه نظ ــذ نکت ــوص اخ خص
هنرمنــدان برگــزار و در اجــرا و راه انــدازی 

ــد شــد. ــوزه لحــاظ خواه م

ــی و  ــای فرهنگ ــه لحــاظ ظرفیت ه ــز ب تبری
هنــری بســیار غنــی اســت

محمــد محمدپورمدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان در ایــن جلســه، ضمــن تقدیــر 
ــه لحــاظ  ــز ب از ایجــاد ایــن مــوزه گفــت: تبری
ــی  ــری بســیار غن ظرفیت هــای فرهنگــی و هن
اســت و جــای خالــی چنیــن مــوزه ای در 

اســتان بســیار خالــی اســت.
او بــا اشــاره بــه آمادگــی اداره کل فرهنگــی 
و ارشــاد اســامی اســتان در راســتای تقویــت 
محتوایــی ایــن مــوزه افــزود: مســتندات بســیار 
ارزشــمندی از جملــه اســناد و مــداری مربــوط 
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــری تبری ــب هن ــه مکات ب
ــار اداره کل  ــوزه در اختی ــن م ــاد ای ــرای ایج ب
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 

ــرار خواهیــم داد. ق
ــن  ــاد ای ــت: ایج ــه گف ــور در خاتم محمدپ
مــوزه قدمــی شایســته در راســتای ارج نهــادن 
ــد  ــز خواه ــر تبری ــری فاخ ــای هن ــه مکتب ه ب
ــرور  ــه م ــد ب ــاد بای ــس از ایج ــا پ ــود و یقین ب

ــود. ــل ش ــت و تکمی تقوی

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی:

موزه مکاتب هنری درتبریز ایجاد می شود

دبیـــر شـــورای ســـتاد راهبـــردی نقشـــه 
جامـــع علمـــی کشـــور دربـــاره اســـتفاده 
ـــت:  ـــگاهیان گف ـــم دانش ـــت از عل ـــوزه صنع ح
ــته  ــور وابسـ ــادی کشـ ــاخت های اقتصـ زیرسـ
ــا در  ــت، امـ ــی اسـ ــورهای خارجـ ــه کشـ بـ
ـــکا اینطـــور نیســـت  ـــه آمری کشـــورهایی از جمل
ـــود از  ـــای خ ـــردن کاره ـــش ب ـــرای پی ـــا ب و آنه

ــد.  ــی می برنـ ــره علمـ ــان بهـ دانشجویانشـ
ـــر  ـــان دبی ـــا، منصـــور کبگانی ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ـــع علمـــی  ـــردی نقشـــه جام شـــورای ســـتاد راهب
ــم و  ــتاد علـ ــر سـ ــام و دبیـ ــور و قائم مقـ کشـ
ــاوری شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی،  فنـ
دربـــاره عـــدم بهـــره وری صنعـــت از علـــم بـــا 
ـــگاه  های  ـــه دانش ـــی ک ـــگاه خوب ـــه جای ـــه ب توج
ـــد، گفـــت: ایـــن مســـاله از  ـــی در جهـــان دارن ایران
ـــه  ـــتاد نقش ـــا در س ـــدی م ـــیار ج ـــئولیت بس مس
ـــه بیشـــتر  جامـــع علمـــی کشـــور اســـت کـــه البت
ـــور  ـــاوری در کش ـــم و فن ـــش عل ـــده بخ ـــه عه ب

ـــت. ـــده اس ـــته ش گذاش

انتقاد از وجود فساد در برخی بخش های 
اقتصادی کشور

وی تاکیـــد کـــرد: علـــم نمی توانـــد فقـــط 
در جهـــت عرضـــه کار کنـــد، بلکـــه بایـــد در 
جامعـــه و اقتصـــاد کشـــور مشـــتری خـــاص 
خـــود را داشـــته باشـــد. متاســـفانه مشـــکلی 
در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد کـــه تعبیـــر آن 
ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــت ب ـــخت اس ـــا س ـــرای م ب
فســـادی کـــه در بخشـــی از قســـمت های 
اقتصـــادی کشـــور دیـــده می شـــود یـــا 
موضـــوع قاچـــاق، وابســـتگی بیـــش از حـــد 
بـــه کشـــورهای  زیرســـاخت های کشـــور 

ــده  ــث شـ ــه باعـ ــی و... همـ ــی و صنعتـ غربـ
حـــل کـــردن موضوعـــی کـــه شـــما بـــه آن 

اشـــاره کردیـــد، دشـــوار باشـــد.
دبیـــر شـــورای ســـتاد راهبـــردی نقشـــه 
ـــدای  ـــرد: از ابت ـــد ک ـــع علمـــی کشـــور تاکی جام
ابـــاغ نقشـــه جامـــع علمـــی کشـــور عـــاوه 
بـــر اصـــاح حـــوزه علـــم و دانشـــگاه ها، 
ـــاد  ـــوان اقتص ـــا عن ـــاد را ب ـــوزه اقتص ـــاح ح اص
ــم. ــرار دادیـ ــتور کار قـ ــان در دسـ دانش بنیـ

»سالمت اقتصاد« باعث جاری شدن 
علم در بخش اقتصادی و صنعتی کشور 

می شود
بـــر  عـــاوه  مـــا  گفـــت:  کبگانیـــان 
وزارتخانه هـــای بهداشـــت، علـــوم و آمـــوزش 

ریاســـت  از معاونـــت علمـــی  پـــرورش  و 
ــوع  ــه موضـ ــتیم کـ ــز خواسـ ــوری نیـ جمهـ
ـــر  ـــتر و جدی ت ـــان را بیش ـــش بنی ـــاد دان اقتص
ـــیار کار  ـــدام بس ـــن اق ـــه ای ـــد. البت ـــش ببرن پی
ـــه آن را  ـــیدگی ب ـــا رس ـــا م ـــت، ام ـــختی اس س
ـــدام  ـــم و آن را م ـــان می دانی ـــف خودم از وظای
دانش بنیـــان  اقتصـــاد  می کنیـــم.  رصـــد 
ــه  ــود کـ ــث می شـ ــاد باعـ ــامت اقتصـ و سـ
ـــور  ـــی کش ـــادی و صنعت ـــش اقتص ـــم در بخ عل

جـــاری شـــود.
دانشـــگاه های  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
کشـــورهای آمریکایـــی از نخبـــگان علمـــی 
خـــود بـــرای پیشـــبرد کارهایشـــان اســـتفاده 
می کننـــد، گفـــت: کشـــورهای غربـــی ماننـــد 
ـــرا  ـــد، زی ـــبختی دارن ـــگاه های خوش ـــکا دانش آمری

ـــا  ـــی آنه ـــکل علم ـــد مش ـــی نمی آی ـــخ کس از مری
را حـــل کنـــد و صنعـــت آنهـــا مجبـــور اســـت کـــه 

ســـراغ دانشجویانشـــان بـــرود.

زیرساخت های حوزه صنعت کارخانه ای 
است و مبتنی بر فناوری و علم نیست

عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 
ـــی  ـــت از خروج ـــاد صنع ـــه انتق ـــش ب در واکن
ــت.  ــی اسـ ــن فرافکنـ ــت: ایـ ــگاه ها گفـ دانشـ
دانشـــگاه ها  در  کـــه  نمی گوییـــم  مـــا 
اشـــکالی وجـــود نـــدارد، ولـــی زیرســـاخت، 
طراحـــی و ایجـــاد صنعـــت مـــا بـــه دلیـــل 
ـــده  ـــور ش ـــا وارد کش ـــرف مرزه ـــه از آن ط اینک
ـــاخت  ـــت و زیرس ـــه ای اس ـــورت کارخان ـــه ص ب

فنـــاوری و علمـــی نـــدارد.

صنعت خودرو حتی جرات نکرد، برف 
پاک کن پیکان را عوض کند

دبیـــر شـــورای ســـتاد راهبـــردی نقشـــه 
جامـــع علمـــی کشـــور در پایـــان اظهـــار داشـــت: 
حـــدود چهـــل ســـال خـــودرو پیـــکان در کشـــور 
ـــی  ـــد حت ـــرات نکردن ـــا ج ـــد، ام ـــد ش ـــا تولی م
بـــرف پاک کـــن آن را عـــوض کننـــد و در 
ـــکان  ـــه  پی ـــه کارخان ـــدند ک ـــور ش ـــت مجب نهای
را تعطیـــل کننـــد. شـــاید گفتـــه شـــود، 
ـــا از  ـــا م ـــدارد، ام ـــی ن ـــی خوب ـــگاه خروج دانش
اهالـــی صنعـــت در اینجـــا دعـــوت کردیـــم و 
پاســـخ هایی هـــم داده شـــد، در حالـــی کـــه 
ـــن  ـــت، از ای ـــت اس ـــاد و صنع ـــکل در اقتص مش
رو بایـــد صنعـــت دانـــش بنیـــان و اقتصـــاد 
ـــور  ـــت در کش ـــو درس ـــه نح ـــان را ب ـــش بنی دان

پیاده ســـازی کنیـــم.

»فساد در برخی بخش  ها« موجب عدم استفاده علم در صنعت شده است

ــر ســوزاندن  در پــی انتشــار خبــری مبنــی ب
اجســاد حیوانــات آزمایشــگاهی در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران و اعتــراض ســاکنین ایــن 
ــوی نامطبــوع ناشــی از ســوزاندن  ــه ب منطقــه ب
ــروژه  ــده پ ــت کنن ــئول هدای ــاد، مس ــن اجس ای
ســوزاندن حیوانــات آزمایشــگاهی دانشــکده 
ــد  ــن تایی ــران ضم ــگاه ته ــکی دانش ــوم پزش عل
ــاد  ــن اجس ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر، ب ــن خب ای
در کــوره ای کــه بــه آخریــن تکنولــوژی روز 
گفــت:  می شــوند،  ســوزانده  اســت  مجهــز 
ــات  ــوزاندن اجســاد حیوان ــدام دانشــگاه در س اق
ــق اســتانداردهای روز  آزمایشــگاهی کامــا مطاب
دنیــا انجــام می گیــرد و ســازمان محیــط زیســت 
نیــز اســتاندارد بــودن آن را تاییــد کــرده اســت. 
فردیــن  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 

عمیــدی، ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه بیــان 
توضیحاتــی دربــاره ســوزاندن اجســاد حیوانــات 
ــگاه  ــکی دانش ــکده پزش ــگاهی در دانش آزمایش
اجســاد  کــرد:  اظهــار  و  پرداخــت  تهــران 
حیوانــات آزمایشــگاهی تــا قبــل از ســال 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ۸۹ در کل پردی
ــکده ها  ــایر دانش ــوم و س ــکده عل ــران، دانش ته
ــد  ــه می ش ــا ریخت ــن زباله ه ــا بی در تفکیک ه
و یــا اینکــه ایــن اجســاد را در چاهــی کــه حفــر 

ــد. ــرار می دادن ــد ق ــرده بودن ک
ــوم  ــگاه عل ــرد: دانش ــح ک ــه تصری وی در ادام
پزشــکی تهــران از ســال ۸۹ کــوره ای کــه توســط 
ــن  ــاس آخری ــر اس ــی ب ــرکت آمریکای ــک ش ی
ــود را خریــداری  ــوژی روز ســاخته شــده ب تکنول
ــی  ــاد تمام ــد اجس ــه بع ــال ب ــن س ــرد و از ای ک

حیوانــات در پردیــس و حتــی دانشــکده های 
دیگــر در ایــن کــوره ســوزانده می شــوند. اغلــب 
ایــن اجســاد متعلــق بــه حیوانــات کوچــک نظیر 
مــوش می باشــند کــه بــا قــرار گرفتــن در داخــل 

ــوند. ــل می ش ــودر تبدی ــه پ ــوره ب ک
ــکی  ــکده پزش ــی دانش ــاون اداری و مال مع
ــان  ــران خاطرنش ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــه  ــر هفت ــوزاندن اجســاد در ه ــوره س ــرد: ک ک
نیــم ســاعت روش می شــود و ایــن حفــره 
می توانــد ۵۰ کیلــو جســد حیوانــات را بــه 

ــد. ــل کن ــتر تبدی ــرم خاکس ۳۰۰ گ
ــان  ــرد:  کارشناس ــد ک ــدی تاکی ــر عمی دکت
ــن حفــره  ــودن ای محیــط زیســت اســتاندارد ب
را تاییــد کرده انــد و مــا هــم روز گذشــته 
ــران  ــهرداری ته ــئوالن ش ــا مس ــه ای را ب جلس

برگــزار کردیــم و بــه آنهــا اعــام نمودیــم اگــر 
ــرای ســوزاندن اجســاد هســت  روش بهتــری ب
ــده  ــر عه ــوع را ب ــن موض ــهرداری ای ــود ش خ
ــد کــه در  ــه آنهــا اعــام کردن بگیــرد کــه البت
ایــن زمینــه دخالــت نمی کننــد. ضمــن اینکــه 
همانطــور کــه عنــوان شــد ایــن کــوره آلودگــی 
ــا توجــه  ــد و ب ــط زیســتی ایجــاد نمی کن محی
بــه اینکــه حیوانــات آزمایشــگاهی ســمی 
ــا  ــوند ی ــوزانده نش ــوره س ــر در ک ــتند اگ هس
ــی در جوی هــای  ــد داخــل بســته بندی های بای
اطــراف انداختــه شــوند و یــا اینکــه در اطــراف 
ــبزیجات  ــات س ــه باغ ــن ک ــا ورامی ــران ی ته

ــوند. ــا ش ــود دارد، ره وج
وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
ــوره  ــه ک ــت ک ــور اس ــگاهی در کش ــا دانش تنه
ــات  ــرای ســوزاندن اجســاد حیوان اســتانداردی ب
آزمایشــگاهی را دارد. ضمــن اینکــه ایــن امکانات 
در ســایر دانشــگاه های دنیــا نیــز بــه کار گرفتــه 
می شــود. بنابرایــن اگــر اعتراضــی در ایــن زمینــه 
وجــود دارد مــا نیــز بایــد ســوزاندن ایــن الشــه ها 
را رهــا کــرده و آنهــا را در فاضــاب و یــا در بســته 
ســاختمان  جلــوی  و  معمولــی  بندی هایــی 

دانشــکده قــرار دهیــم.
ــع آوری  ــده جم ــت کنن ــئول هدای ــن مس ای
حیوانــات آزمایشــگاهی دانشــکده علوم پزشــکی 
ــز از  ــی نی ــرژی اتم ــازمان ان ــرد: س ــد ک تاکی
ــاد  ــه اجس ــوده ک ــت نم ــا درخواس ــکده م دانش
ــز در  ــازمان نی ــن س ــگاهی ای ــات آزمایش حیوان
ایــن کــوره ســوزانده شــود کــه البتــه دانشــکده 

ــرد. ــودداری ک ــنهاد خ ــن پیش ــن ای از پذیرفت
وی در پایــان تاکیــد کــرد: متاســفانه در 
ــوزاندن  ــوان »س ــا عن ــر ب ــن خب ــانه ها ای رس
ــران«  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــاد در دانش اجس
ایــن  منتشــر شــده اســت. در صورتی کــه 
نوعــی شــیطنت رســانه ای بــه شــمار مــی رود و 
دانشــگاه حــق پیگیــری حقوقــی ایــن موضــوع 

را بــرای خــود محفــوظ می دانــد.

توضیح دانشگاه علوم پزشکی تهران
 درباره سوزاندن اجساد حیوانات آزمایشگاهی

آشپزی

تی تاپ خانگی

مواد الزم:
آرد شیرینی پزی                             ۱ و ۲/۱ پیمانه
شیر                                      ۲/۱ پیمانه
تخم مرغ                                 ۴ عدد
روغن مایع                              ۲/۱ پیمانه
بیکینگ پودر                       ۱ قاشق چایخوری
شــکر                                 ۱ پیمانــه
وانیل ۴/۱                             قاشق چایخوری

مواد میانی تی تاپ:
شکر                             ۱ قاشق غذاخوری
پودر کاکائو                       ۲ قاشق غذاخوری
دارچین                 ۲/۱ قاشق چایخوری )اختیاری(

طرز تهیه:
را روی  آن  و  را روشــن کنیــد  فــر   -۱
ــا  ــد ت ــرار دهی ــراد ق ــانتی گ ــه س ۱۸۰ درج
گــرم شــود. بیکینــگ پــودر را بــه آرد اضافــه 
کنیــد. ســپس مخلــوط آرد شــیرینی پــزی و 
بیکینــگ پــودر را ســه بــار الــک کنیــد و در 

ــد. ــرار دهی ــاری ق کن
۲- یــک کاســه متوســط برداریــد و تخــم 
مــرغ هــا را در آن بشــکنید. اســانس وانیــل 
و شــکر را بــه تخــم مــرغ اضافــه کــرده و بــا 
همــزن برقــی آن قــدر بزنیــد تــا یــک دســت 
و منســجم شــود. مخلــوط تخــم مــرغ بایــد 
ــدار  ــبنده و کش ــی چس ــرم و بافت ــی ک رنگ

پیــدا کنــد.
ــوط  ــه مخل ــیر را ب ــم ش ــم ک ــاال ک ۳- ح
تخــم مرغــی اضافــه کنیــد و بــه طــور مــداوم 
هــم زدن آن را ادامــه دهیــد. ســپس روغــن 

را در کاســه ریختــه و بهــم بزنیــد.
ــاپ  ــی ت ــه ت ــه از تهی ــن مرحل ۴- در ای
ــوط  ــردن مخل ــه ک ــه اضاف ــت ب ــی نوب خانگ
ــی  ــودر م ــگ پ ــزی و بیکین ــیرینی پ آرد ش
رســد. ایــن کار بایــد در حداقــل دو یــا ســه 
مرحلــه انجــام شــود. مــواد را بــه کمــک یــک 
کفگیــر یــا لیســک بهــم بزنیــد تــا آرد کامــا 

در آن حــل شــود.
۵- وقتــی مــواد بــه طــور کامــل بــا 
ــک  ــب کی ــک قال ــدند، ی ــوط ش ــم مخل ه
ــرف  ــد از ظ ــی توانی ــد. م ــتطیلی برداری مس
ــد  ــط بای ــد فق ــتفاده کنی ــم اس ــس ه پیرک
مســتطیلی شــکل باشــد. کــف قالــب کیــک 
را بــا کاغــذ روغنــی بپوشــانید یــا آن را 

ــد. ــرب کنی چ
۶- مــواد تیتــاپ را به دو قســمت مســاوی 
تقســیم کنیــد. نصــف مــواد کیــک تــی تــاپ 
را در قالــب بریزیــد. حــدود ۱۵ الــی ۲۰ 
ــه  ــک پخت ــا کی ــت ت ــان الزم اس ــه زم دقیق
شــود. ایــن زمــان بســتگی بــه نــوع فــر شــما 
دارد. قالــب را تــکان دهیــد اگــر مــواد کیــک 
تــکان نمــی خــورد، یعنــی الیــه اول تیتــاب 

شــما پختــه اســت.
تــاب  تــی  ۷- در همیــن حیــن کــه 
ــرار دارد و در حــال پخــت  ــر ق خانگــی در ف
اســت؛ کــرم داخــل تــی تــاپ را تهیــه کنیــد. 
بــرای ایــن کار در یــک کاســه متوســط، 
ــوط  ــم مخل ــا ه ــو را ب ــودر کاکائ ــکر و پ ش
ــی  ــد کم ــل میتوانی ــورت تمای ــد. در ص کنی
دارچیــن هــم بــه آن اضافــه کنیــد. اگــر نیــاز 
اســت پــودر کاکائــو و دارچیــن را الــک کــرده 

ــد. ــوط کنی ــا شــکر مخل ــد ب و بع
ــده  ــه ش ــک پخت ــه اول کی ــی الی ۸- وقت
بــود، آن را از فــر خــارج کنیــد. مخلــوط 
شــکر و پــودر کاکائــو را روی الیــه اول کیــک 
بپاشــید. دقــت داشــته باشــید کــه بــه طــور 
ــش  ــک پخ ــطح کی ــه س ــت در هم یکنواخ
شــود. حــاال تیتــاب را داخــل فــر بگذاریــد. فر 
را طــوری تنظیــم کنیــد کــه فقــط حــرارت 
ــر  ــن کار زی ــا ای ــود. ب ــه آن وارد ش ــاال ب از ب
تــی تــاپ خانگــی شــما نمــی ســوزد و مــواد 
ــدودا ده  ــد. ح ــد ش ــم ذوب خواه ــی ه میان
ــی اســت. ــن کار کاف ــرای ای ــان ب ــه زم دقیق

۹- وقتــی شــکر و پــودر کاکائــو ذوب 
ــد.  ــارج کنی ــر خ ــک را از ف ــب کی ــد، قال ش
مابقــی مایــه کیــک را روی آن بریزیــد و 
دوبــاره قالــب را در فــر بگذاریــد. بــرای پخــت 
ایــن الیــه حــدود ۱۵ تــا ۲۰ دقیقــه زمــان و 

ــاز اســت.   ــم نی ــرارت مای ح
۱۰- کمــی شــکات تختــه ای را ذوب 
کنیــد. وقتــی کیــک آمــاده شــد آن را از فــر 
بیــرون آوریــد. بــه کمــک قیــف و ماســوره و 
ــرح  ــاب ط ــی ت ــده روی ت ــکات ذوب ش ش
ــکل  ــه ش ــک را ب ــپس کی ــد. س ــاد کنی ایج
ــد.  ــرش دهی ــدازه ب ــم ان ــای ه ــتطیل ه مس
ــت. آن  ــر اس ــما حاض ــی ش ــاپ خانگ ــی ت ت
ــواع نوشــیدنی هــای گــرم  ــا ان را میتوانیــد ب

ــد. ــوش جــان کنی ن
 

نکات کلیدی تهیه تی تاپ خانگی
ــد  ــر میتوانی ــا ف ــاپ ب ــی ت ــه ت - در تهی
ــکات را  ــس ش ــا س ــده ی ــکات ذوب ش ش
قبــل از پخــت الیــه دوم، روی آن بریزیــد. بــا 
ایــن روش شــکات بــه همــراه کیــک پختــه 
ــد  ــوذ خواه ــم نف ــه ه ــه درون الی ــده و ب ش
کــرد. امــا در روش گفتــه شــده در دســتور، 
ســس شــکاتی شــما روی کیــک مــی مانــد. 
ــن روش هــا کامــا  انتخــاب هــر کــدام از ای

ــت. ــلیقه ای اس س
منبع: ایران کوک

طبق ارزیابی های آموزش و پرورش استان؛
مرند در افزایش قبولی کنکور رتبه 
دوم آذربایجان شرقی را کسب کرد

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان مرنــد 
ــر اســتانی در حــوزه   از کســب رتبــه  هــای برت
طبــق  متوســطه  آمــوزش  مختلــف  هــای 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  ارزیابی هــای 

ــر داد. ــتان خب اس
بــه گــزارش مهــر، ابــاذر کاظمــی، بــا اشــاره 
بــه ارزیابــی هــای اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان در گــروه هــای آموزشــی مختلــف 
ــی هــای اداره کل  ــق ارزیاب ــراز داشــت: مطاب اب
آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی، 
ــطه  ــگاهی دوره متوس ــت آموزش ــود مدیری بهب
اول شهرســتان مرنــد رتبــه اول اســتانی را 

کســب کــرد.
وی افــزود: شهرســتان مرنــد در زمینــه 
ــه دوم  ــری رتب ــور سراس ــی کنک ــش قبول افزای
ــاد  ــی المپی ــش قبول ــه افزای اســتانی و در زمین
ایــن  در  را  اســتانی  رتبــه چهــارم  علمــی 

ــت آورد. ــه دس ــی ب ارزیاب
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان مرنــد 
همچنیــن خاطرنشــان کــرد: شهرســتان مرنــد 
ــز  ــش نی ــه ای و کارو دان ــی و حرف در دوره فن
ــه  ــانی رتب ــروی انس ــازماندهی نی ــه س در زمین
اول اســتانی، در زمینــه کیفیــت مدیریــت 
ــت  ــتانی، در کیفی ــه اول اس ــگاهی رتب آموزش
بخشــی بــه آمــوزش هــای دوره رتبــه اول 
ــی  ــای علم ــارت ه ــت مه ــتانی و در تقوی اس
ــار  ــتان را در اختی ــارم اس ــه چه ــی رتب و عمل

ــت. گرف
بنــدی  رتبــه  بــه  اشــاره  بــا  کاظمــی 
ــرد:  ــح ک ــای آموزشــی تصری ــروه ه اســتانی گ
ــع  هوشمندســازی مــدارس، غنــی ســازی مناب
مدرســه، ارتقــاء مدیریــت آموزشــگاهی، متوازن 
ســازی رشــته هــای تحصیلــی و کیفیــت 
ــتان  ــای دوره شهرس ــوزش ه ــه آم ــی ب بخش
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــطح اس ــد در س مرن
رتبــه اول را کســب کــرد و در زمینــه توســعه 
ــز رتبــه ســوم شــد. ــت پژوهشســرا حائ و تقوی

الریجانی:
 الیحه رتبه بندی فرهنگیان 

به مجلس ارائه شود

از  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــه  ــه الیح ــت ارائ ــوزش خواس ــیون آم کمیس
رتبــه بنــدی فرهنگیــان را مــورد پیگیــری 

ــد.  ــرار ده ق
ــژاد  ــی ن ــار کوچک ــنا، جب ــزارش ایس ــه گ ب
در تذکــری در جلســه علنــی مجلــس خطــاب 
بــه علــی الریجانــی گفــت: مــن صبــح خدمــت 
ــادآوری داشــتم. مــاده  شــما رســیدم و یــک ی
برنامــه ششــم می گویــد وزارت  قانــون   ۶۳
ــتند  ــف هس ــت مکل ــرورش و دول ــوزش و پ آم
ــس  ــه مجل ــان را ب ــدی فرهنگی ــه بن نظــام رتب
ــا بارهــا وزرا در صــدا و ســیما  ــد. ام ــه کنن ارائ
ــدارد. ــه و اساســی ن ــد کــه پای حرف هایــی زدن

وی تاکیــد کــرد: دولــت الیحــه ای در رابطــه 
ــه  ــه مجلــس ارائ ــا رتبــه بنــدی فرهنگیــان ب ب

نکــرده اســت.
ــز در  ــس نی ــس مجل ــی رئی ــی الریجان عل
پاســخ بــه ایــن تذکــر گفــت: کمیســیون 
ــت  ــد. دول ــیدگی کن ــوع را رس ــوزش موض آم
بایــد الیحــه را بــه مجلــس ارائــه کنــد تــا کار 

ــود. ــام ش ــون انج ــق قان مطاب

دلنوشته

این
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دم 
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در 
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آگهی تغییر و جایگزینی اساسنامه انجمن 
صنفی کارفرمائی نمایندگان شرکت بیمه 

پاسارگاد استان آذربایجان شرقی
ــورخ 98/03/29  ــه مـ ــب صورتجلسـ ــه موجـ بـ
مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده انجمـــن صنفـــی 
ـــارگاد  ـــه پاس ـــرکت بیم ـــدگان ش ـــی نماین کارفرمائ
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، اساســـنامه موضـــوع 
ــنامه  ــن اساسـ ــور جایگزیـ ــع مذکـ ــه مجمـ مصوبـ
ســـابق انجمـــن گردیـــد. بدیهـــی اســـت تاییـــد 
ــد  ــنامه جدیـ ــر و جایگزینـــی اساسـ نهائـــی تغییـ
مســـتلزم انتشـــار ایـــن آگهـــی در روزنامـــه 
ارائـــه آن توســـط  کثیراالنتشـــار و رســـمی و 
ـــود. ـــن اداره کل خواهـــد ب ـــه ای مســـئوالن انجمـــن ب

میر احد حسینی
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

آذربایجان شرقی

آگهی انجام تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمائی نمایندگان شرکت بیمه پاسارگاد استان آذربایجان شرقی
ـــورخ ۹۸/۰۳/۲۹  ـــه م ـــه صورتجلس ـــه ب ـــا توج ـــران و ب ـــات وزی ـــوب ۸۹/۸/۳ هی ـــه مص ـــن نام ـــون کار و آئی ـــاده ۱۳۱ قان ـــتناد م ـــه اس ب
ـــی  ـــی و عل ـــای اصل ـــک از اعض ـــر ی ـــمت ه ـــامی و س ـــلیمی اس ـــدارک تس ـــایر م ـــره و س ـــات مدی ـــورخ ۹۸/۰۴/۲۵ هی ـــی م ـــع عموم مجم
ـــرح  ـــه ش ـــد ب ـــده ان ـــاب ش ـــخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ انتخ ـــا تاری ـــان ت ـــخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و بازرس ـــا تاری ـــه ت ـــی ک ـــن صنف ـــره انجم ـــات مدی ـــدل هی الب

ـــد: ـــی باش ـــر م زی
۱- رئیس هیئت مدیره: آقای علیرضا ایلخانی        

 ۲- نائب رئیس: آقای آرش گنجعلی زاده
۳- خزانه دار: آقای علی جبرئیلی المان

۴- اعضاء اصلی هیات مدیره: آقایان احد پاک بیرامی - بهروز وثوق
۵- اعضاء علی البدل: آقایان امیر طاهری آشان )دبیر( - پرویز کاشف وظیفه

۶- بازرس اصلی: آقای غامرضا زمانفر               ۷- بازرس علی البدل: خانم صدیقه زعفرانی
ـــه  ـــه دار ب ـــت خزان ـــای ثاب ـــا امض ـــدآور ب ـــادار و تعه ـــی و به ـــناد و اوراق مال ـــه اس ـــی کلی ـــن صنف ـــنامه انجم ـــاده ۲۲ اساس ـــر م ـــاً براب ضمن
ـــات  ـــی انتخاب ـــد نهای ـــت تائی ـــی اس ـــود. بدیه ـــد ب ـــر خواه ـــی معتب ـــن صنف ـــر انجم ـــه مه ـــور ب ـــره و ممه ـــت مدی ـــس هیئ ـــای رئی ـــراه امض هم
ـــاق  ـــن اداره کل و انطب ـــه ای ـــه آن توســـط مســـئوالن ب ـــی و ارائ ـــن آگهـــی در روزنامـــه رســـمی و محل و صـــدور گواهینامـــه مســـتلزم انتشـــار ای

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــررات قانون ـــا مق ـــات ب ـــل انتخاب مراح
میر احد حسینی - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

ورزش و جوانان
قهرمانی تیم ملی پرورش اندام ایران با 
درخشش ورزشکاران آذربایجان شرقی 

بــا  پــرورش  انــدام  جهانــی  مســابقات 
آذربایجــان  اســتان  ورزشــکاران  درخشــش 
شــرقی و قهرمانــی تیــم ملــی ایــران در شــهر 

فجیــره امــارات خاتمــه یافــت.
بــه گــزارش خبرنگارمــا، تیــم پــرورش انــدام 
ایــران کــه بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی 
فجیــره بــه امــارات ســفر کــرده بــود توانســت 
بــا ۱۱ طــا و ۳ نقــره بــا اقتــدار قهرمــان 

جهــان شــود.
بــادی  و  انــدام  پــرورش  هــای  رقابــت 
ــور ۷۰۰  ــا حض ــان ب ــی جه ــیک قهرمان کاس
ــاه  ــان م ــت ۱۸ آب ــخ ۱۷ لغای ــکار از تاری ورزش

ــد. ــزار ش ــارات برگ ــور ام ــره کش در فجی
بــادی  ســوم  دســته  در  عدالــت  بهــزاد 
ــی در  ــر تابان ــره و مظاه ــدال نق ــیک م کاس
ــا  ــدال ط ــدام م ــرورش ان ــو پ اوزان ۱۰۰+کیل
ــب  ــی را کس ــای جهان ــت ه ــن دوره از رقاب ای
ــه عنــوان  ــد و همچنیــن احــد وزیــری ب نمودن
ــرورش  ــازی و پ ــدن س ــات ب ــی هی داور اعزام
انــدام اســتان آذربایجــان شــرقی در ایــن 

ــت. ــور داش ــابقات حض مس

استقبال بینظیر عالقمندان رشته 
سوارکاری در مسابقات استقامت مرند

دومیـــن رویـــداد ســـوارکاری اســـتقامت 
ــی  ــه میزبانـ ــان بـ ــام آذربایجـ ــتانی جـ اسـ
ــوارکاری  ــگاه سـ ــد در باشـ ــتان مرنـ شهرسـ
ــدان  ــر عاقمنـ ــتقبال بینظیـ ــا اسـ ــر بـ کوثـ
ـــان  ـــود پای ـــه کار خ ـــوارکاری ب ـــته س ـــه رش ب

داد.
ــت  ــی هیئـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ســـوارکاری، بـــه همـــت هیئـــت ســـوارکاری 
و اداره ورزش و جوانـــان شهرســـتان مرنـــد 
ــتقامت  ــای اسـ ــه هـ ــکاری کمیتـ ــا همـ و بـ
ــازان و  اســـتان، دامپزشـــکی و کمیتـــه جانبـ
ـــام  ـــتانی ج ـــتقامت اس ـــابقات اس ـــن مس معلولی
ـــزار  ـــوق خاصـــی برگ ـــور و ش ـــا ش ـــان ب آذربایج

گردیـــد.
در ایـــن رویـــداد و جشـــنواره حضـــور 
ــرم  ــئولین محتـ ــات و مسـ ــی از مقامـ جمعـ
شهرســـتان مرنـــد، روســـای کمیتـــه هـــای 
هیـــات ســـوارکاری اســـتان و احـــاد مـــردم و 
ــی کادر  ــق و دلگرمـ ــث رونـ ــدان باعـ عاقمنـ

ــد. ــزاری گردیـ ــی و برگـ فنـ
در رویـــداد اســـتقامت تعـــداد ۲۵ نفـــر 
شـــرکت کننـــده در رده هـــای ۴۰ و ۶۰ 
ـــر در رده ۴۰  ـــر ســـرعت محـــدود) ۸ نف کیلومت
ـــه  ـــر( ب ـــر در رده ۶۰ کیلومت ـــر و ۱۷ نف کیلومت
رقابـــت پرداختنـــد کـــه در پایـــان تعـــداد ۲ 
ـــر در رده ۶۰  ـــر و ۷ نف ـــر در رده ۴۰ کیلومت نف

کیلومتـــر موفـــق بـــه طـــی رده شـــدند .
همچنیـــن حضـــور ســـتوانیکم محمدرضـــا 
قویـــدل و ستوانســـوم مهـــدی کشـــاورز بـــه 
عنـــوان نماینـــدگان پـــادگان تیـــپ مرنـــد-

نزاجـــا و موفقیـــت ســـتوانیکم قویـــدل در 
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــافت ۶۰ کیلومت ـــی رده مس ط
ـــش در مســـابقات  ـــی ارت ـــروی زمین ـــده نی نماین
ـــل  ـــذاب و قاب ـــای ج ـــیه ه ـــتقامت، از حاش اس

توجـــه ایـــن رویـــداد بـــود.

»ویلموتس« به ایران بازگشت

دریافــت  از  پــس  ویلموتــس«  »ماریــک 
بخشــی از مطالبــات خــود بــه ایــران بازگشــت. 
ــم  ــا، ســرمربی بلژیکــی تی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه دلیــل پرداخــت  ــران کــه ب ــال ای ــی فوتب مل
بــه  بازگشــت  قصــد  مطالباتــش  نشــدن 
کشــورمان را نداشــت، در نهایــت شــنبه شــب 

ــت. ــران بازگش ــه ای ب
وی  مطالبــات  از  بخشــی  نهایــت،  در 
پرداخــت شــد تــا او بــه ایــران بازگــردد.  قــرار 
ــران از  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــات تی اســت، تمرین

ــود. ــاز ش ــاری آغ ــه ج ــنبه هفت روز دوش
تیـــم ملـــی ایـــران روز پنجشـــنبه ۲۳ 
جـــام  مقدماتـــی  مرحلـــه  در  آبان مـــاه 
جهانـــی ۲۰۲۲ بـــه مصـــاف عـــراق مـــی رود. 
ـــن  ـــراق و در زمی ـــی ع ـــه میزبان ـــدار ب ـــن دی ای
بی طـــرف )کشـــور اردن( برگـــزار خواهـــد 

شـــد.
هــم اکنــون تیــم عــراق بــا هفــت امتیــاز در 
ــی  ــه مقدمات ــروه ســوم مرحل صــدر جــدول گ
ــرار دارد و  ــیا ق ــه آس ــی در منطق ــام جهان ج

ــازی اســت. ــی ۶ امتی ایران
ایــن دیــدار از حساســیت باالیــی بــرای تیــم 

هــای عــراق و ایــران برخــوردار اســت. 

ــا شکســت اســپانیا  ــازان ایــران ب ســاحلی  ب
بیــن  قهرمــان جــام  بــار  بــرای ســومین 
ــل  ــار برزی ــتند در کن ــدند و توانس ــاره ای ش ق
و روســیه بــه پرافتخارتریــن تیــم تاریــخ ایــن 

رقابت هــا تبدیــل شــوند. 
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم ملــی فوتبــال 
ــابقات  ــی مس ــدار نهای ــران در دی ــاحلی ای س
جــام بیــن قــاره ای از ســاعت ۱۹ و ۴۵ دقیقــه 
ــم  ــاف تی ــه مص ــی ب ــت دوب ــاحل کای در س
ــا نتیجــه ۶  ــان ب ــی اســپانیا رفــت و در پای مل
بــر ســه از حریــف خــود گذشــت و بــه عنــوان 
قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات دســت پیــدا 

کــرد.
ــم پور  ــاس هاش ــاگردان عب ــت اول ش در وق
محمــد  بودنــد.  میــدان  و  تــوپ  صاحــب 
تیــم  بــه  باشــکوهی  بازگشــت  احمــدزاده 
روی  از  را  نخســت  گل  توانســت  و  داشــت 
ضربــه ایســتگاهی بــه ثمــر برســاند. در ادامــه 
ــل  ــر قاب ــوت غی ــک ش ــا ی ــون ب ــعید پیرام س
مهــار گل دوم را وارد دروازه الروخــا کــرد. 
ــدا  ــه ص ــف ب ــر دروازه حری ــم تی ــار ه ــک ب ی
ــپانیا  ــه اس ــت ب ــس از آن نوب ــا پ ــد ام درآم
ــی  ــا یک ــردد. آنه ــازی برگ ــه ب ــا ب ــید ت رس
ــا  ــد و ب ــران کردن ــورده را جب ــای خ از گل ه
ــار  ــی فش ــای پایان ــراوان در ثانیه ه ــه ف روحی
در  ادورادو  توســط  توانســتند  و  آوردنــد 

فاصلــه ۲۲ ثانیــه تــا پایــان کار را بــه تســاوی 
بکشــانند. وقــت اول بــا نتیجــه مســاوی ۲ بــر 

ــید. ــام رس ــه اتم ۲ ب
ــی  ــق ابتدای ــت دوم و در همــان دقای در وق
ــا  ــه پنالتــی شــد ام ــران صاحــب یــک ضرب ای
ــل  ــت در دوئ ــاری نتوانس ــی مخت ــد عل محم
ــی بعــد  ــق شــود. لحظات ــر اســپانیا موف ــا گل ب
ــرای الروخــا گرفتــه شــد و بازیکــن  پنالتــی ب
ایــن تیــم توانســت بــر خــاف جهــت حرکــت 
برســاند.  ثمــر  بــه  را  بهزادپــور گل ســوم 

شــدت  گل  ایــن  از  بعــد  ایــران  حمــات 
ــا  ــه ت ــج دقیق ــدود پن ــه ح ــت و در فاصل گرف
ــدزاده  ــد احم ــی محم ــت گروه ــان، حرک پای
ــاری  ــی مخت ــه گلزن ــر ب ــی زاده منج و معصوم
ــند.  ــه تســاوی برس ــم ب ــم ۲ تی ــا بازه ــد ت ش
ســپس حمیــد بهزادپــور ماننــد دیــدار مقابــل 
امــارات در نقــش گلــزن ظاهــر شــد و توانســت 
ــاده، گل  ــای فوق الع ــرون پ ــک شــوت بی ــا ی ب
ــو  ــود، پابل ــای خ ــارم را وارد دروازه همت چه
ــا نتیجــه  ــران ب ــت دوم ای ــان وق ــد. در پای کن

ــر ســه از حریــف خــود پیــش افتــاد. چهــار ب
ــدید  ــار شـ ــوم و در دل فشـ ــت سـ در وقـ
ــی،  ــران عقب ماندگـ ــرای جبـ ــپانیایی ها بـ اسـ
پـــاس عالـــی حمیـــد بهزادپـــور بـــا قیچـــی 
احمـــدزاده  محمـــد  کم نقـــص  برگـــردان 
ــران در  ــان ایـ ــد و گل دوم کاپیتـ ــراه شـ همـ
ـــام  ـــن ج ـــش در ای ـــابقه و گل چهارم ـــن مس ای
ـــتانه  ـــان در آس ـــا ملی پوش ـــید ت ـــر رس ـــه ثم ب
قهرمانـــی قـــرار بگیرنـــد. احمـــدزاده چنـــد 
ثانیـــه بعـــد از گلـــش، بـــه دلیـــل اعتـــراض 
ــه کارت زرد  ــد ثانیـ ــه چنـ ــه داور در فاصلـ بـ
و ســـپس قرمـــز گرفـــت و از زمیـــن اخـــراج 
شـــد. ۲ دقیقـــه ســـخت بـــا یـــک بازیکـــن 
ــه  ــت و در ادامـ ــامت گذشـ ــه سـ ــر بـ کمتـ
ــود  ــی زاده بـ ــد معصومـ ــن محمـ ــم ایـ بازهـ
کـــه روی پـــاس مســـیگر گل ششـــم و تیـــر 
خـــاص را بـــه پیکـــره اســـپانیا وارد کـــرد.

ایــن ســومین قهرمانــی تیــم ملــی فوتبــال 
ــود.  ــاره ای ب ــن ق ــام بی ــران در ج ــاحلی ای س
ــار  ــاال در کن ــم پور ح ــاس هاش ــاگردان عب ش
برزیــل و روســیه بیشــترین قهرمانــی را در 
ــد.  ــود کرده ان ــال خ ــا م ــن رقابت ه ــخ ای تاری
ــام،  ــن ج ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــاحلی بازان ب س
از ســد تیم هــای مکزیــک، مصــر، روســیه، 
امــارات و اســپانیا گذشــتند و از عنــوان ســال 

ــد. ــاع کردن قبــل خــود دف

ماموریت انجام شد؛

تاریخ سازی تیم ملی فوتبال ساحلی با قهرمانی در جام بین قاره ای

در اتفاقــی عجیــب در باشــگاه نســاجی مازنــدران، ســه 
ــارج و در  ــگاه خ ــن باش ــی و اداری از ای ــوازم تمرین ــون ل کامی

ــت!  ــده اس ــو ش ــار دپ ــک انب ی
ــش از  ــدران پی ــاجی مازن ــگاه نس ــنیم، باش ــزارش تس ــه گ ب
آغــاز فصــل جــاری مســابقات لیــگ برتــر، دســتخوش تغییــرات 
مدیریتــی شــد و مالکیــت ایــن باشــگاه ابتــدا بــه محمــد اژدری 
ــای او،  ــدن چک ه ــاس نش ــل پ ــه دلی ــپس ب ــد و س ــپرده ش س

ــر بازگشــت. ــاد صنیعی ف ــه فره ــگاه ب ــت باش ــاره مالکی دوب
تغییــرات مالکیــت باشــگاه نســاجی در آن برهــه باعــث شــد 
تــا باشــگاه در اقدامــات اداری و دریافــت کارت بــازی بازیکنانــش 
در ابتــدای فصــل دچــار مشــکل شــود، امــا عــاوه بــر اینهــا در 
اقدامــی عجیــب بســیاری از لــوازم و ســخت افزارهای تمرینــی و 
اداری ایــن باشــگاه نیــز از محــل تمریــن بــرده شــده و تاکنــون 

بــه باشــگاه بازنگردانــده شــده اســت.
ــا  ــاجی بـ ــگاه نسـ ــی باشـ ــاون ورزشـ ــی، معـ ــی دهقانـ علـ
اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار داشـــت: در فعل وانفعـــاالت 
ــه  ــگاه رخ داد، سـ ــل در باشـ ــش از فصـ ــه پیـ ــی کـ مالکیتـ
کامیـــون لـــوازم تمرینـــی و اداری از باشـــگاه خـــارج شـــده و 
ـــو  ـــار دپ ـــک انب ـــی در ی ـــن قبل ـــط مالکی ـــوم توس ـــرار معل از ق
شـــده اســـت. لـــوازم تمرینـــی بســـیار مـــدرن و خوبـــی نیـــز 
ـــاز  ـــورد نی ـــیار م ـــه بس ـــود دارد ک ـــده وج ـــو ش ـــام دپ ـــن اق بی
تیـــم اســـت. مقـــداری هـــم لـــوازم اداری اســـت کـــه در آن 
ـــدر  ـــر چق ـــر ه ـــال حاض ـــده و در ح ـــارج ش ـــگاه خ ـــان از باش زم
ـــر  ـــوازم س ـــن ل ـــدن ای ـــتان از بازگردان ـــم، دوس ـــاش می کنی ت
ـــا  ـــه م ـــل ب ـــاق در نیم فص ـــن اتف ـــرم ای ـــه نظ ـــد. ب ـــاز می زنن ب
ـــازی  ـــوازم بدنس ـــم از آن ل ـــد داری ـــون قص ـــد زد، چ ـــرر خواه ض

و تمرینـــی اســـتفاده کنیـــم.
ــاجی  ــگاه نس ــرا باش ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
اقــدام قانونــی بــرای بازگردانــدن لــوازم باشــگاه نمی کنــد، 
گفــت: االن اگــر دوســتانه نشــود ایــن موضــوع را حــل کنیــم،  
قطعــاً از طریــق قانونــی اقــدام خواهیــم کــرد، امــا ایــن پروســه 
ــد  ــه باشــگاه نســاجی خواه ــود و ضــرر آن ب ــد ب ــر خواه زمان ب

ــرد خــاص. ــه یــک ف رســید، ن

ــتقال در  ــال اس ــم فوتب ــن تی ــد بازیک چن
ــتراماچونی  ــاگردان اس ــع ش ــم فصــل از جم نی

جــدا می شــوند. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، تیــم 
فوتبــال اســتقال تهــران ایــن روز هــا از لحــاظ 
فنــی وضعیــت ایــده آلــی دارد بــه شــکلی کــه 
پنــج بــازی اخیــرش در لیــگ برتــر مقابــل گل 
گهــر، ســایپا، پــارس جنوبــی، تراکتــور و صنعت 
نفــت و بــازی خــود مقابــل تیم هــای گل ریحــان 
ــی در  ــانزدهم و فجرسپاس ــک ش ــه ی در مرحل
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام حذفــی را بــا 

بــرد پشــت ســر گذاشــته اســت.
ــان  ــا پای ــدره آ اســتراماچونی ت شــاگردان آن
ــه  ــاز در فاصل ــا کســب ۱۸ امتی ــم ب ــه ده هفت
چهــار امتیــازی ســپاهان صدرنشــین در رتبــه 
چهــارم هســتند و البتــه بــه جمــع هشــت تیــم 

ــد. ــر جــام حذفــی هــم رســیده ان برت
ــن  ــا ۲۱ گل زده بهتری ــون ب ــتقال اکن اس
ــا ۹  ــار دارد و ب ــگ را در اختی ــه لی ــط حمل خ
ــط  ــن خ ــم بهتری ــگاه هفت ــورده در جای گل خ

ــه اســت. ــرار گرفت ــگ ق ــی لی دفاع
ــا ایــن وجــود اگــر ادامــه حضــور اســتراما  ب
در اســتقال قطعــی شــود، برخــی بازیکنــان در 
نیــم فصــل و پنجــره نقــل و انتقاالت زمســتانی 
از جمــع آبــی پوشــان پایتخــت جــدا می شــوند 
تــا نفــرات تــازه ای جــای آن هــا جــذب شــوند.

احتمــال  کــه  بازیکنــی  اصلی تریــن 
خداحافظــی اش بــا اســتقال وجــود دارد، 
ــش  ــل پی ــع فص ــت. مداف ــری اس ــاد باق می
ــه  ــادی ب ــای زی ــا آرزو ه ــه ب ــان ک ــس کرم م
ــی  ــگ حت ــدای لی ــا از ابت ــد، ام ــتقال آم اس
یــک دقیقــه هــم بــرای ایــن تیــم بــازی نکــرده 
و البتــه مدت هــا اســت حتــی در فهرســت 
بازیکنــان ذخیــره هــم قــرار نمی گیــرد تــا بــه 

ــود. ــل ش ــرف تبدی ــین ص ــک سکونش ی
مرتضــی تبریــزی هم کــه از زمــان انتقــال به 

اســتقال هرگــز نتوانســت روز هــای خوبــش در 
ــای  ــی از نامزد ه ــد، یک ــرار کن ــن را تک ذوب آه
نزدیــک شــدن بــه درب خــروج تیــم محســوب 

می شــود.
تبریــزی آخریــن بــار در هفتــه ششــم لیــگ 
ــتقال  ــرای اس ــیرجان ب ــر س ــل گل گه و مقاب
بــازی کــرد و در چهــار دیــدار اخیــر ایــن تیــم 
همزمــان بــا اوج گیــری شــیخ دیاباتــه، مهــدی 
قائــدی و البتــه عملکــرد کارســاز ســجاد آقایــی 
جــوان بــه یــک نیمکــت نشــین صــرف تبدیــل 
شــده اســت. ۵ بــازی، ۳۴۴ دقیقــه حضــور در 
ــک گل و  ــاندن ی ــر رس ــه ثم ــدون ب ــن ب زمی
حتــی ارســال یــک پــاس گل روز هــای کابــوس 
واری را بــرای ایــن مهاجــم ۲۸ ســاله همدانــی 

رقــم زده اســت.
ــل گل  ــم مقاب ــی ه ــام حذف ــزی در ج تبری
ریحــان ۸۷ دقیقــه در زمیــن بــود و یــک 
ــا شــاگردان  ــدار ب ــی از دســت داد. در دی پنالت
داود مهابــادی در تیــم فجــر هــم از دقیقــه ۸۴ 
ــم کار  ــازی ه ــه در آن ب ــد و البت ــازی آم ــه ب ب

ــرد. ــش نب ــی از پی خاص
رضــا آذری دیگــر بازیکنــی اســت کــه 
احتمــال جدایــی اش از اســتقال در نیــم 
فصــل مــی رود. ایــن هافبــک ۲۱ ســاله و 
جــوان از ابتــدای فصــل تنهــا ۱۰ دقیقــه 
مقابــل صنعــت نفــت آن هــم در شــرایطی کــه 
آبــی پوشــان پنــج گل از حریــف شــان پیــش 
بودنــد وارد بــازی شــد و شــنیده می شــود 

مســئوالن باشــگاه در صــورت تائیــد ســرمربی 
ــه  ــم فصــل ب ــد او را در نی ــی می خواهن ایتالیای

ــد. ــرض بدهن ــری ق ــم دیگ تی
ســینا خــادم پــور هــم دیگــر بازیکنــی اســت 
کــه احتمــال دارد ماننــد ســال پیــش در نیــم 
فصــل بــه شــکل قرضــی ســر از تیــم دیگــری 

دربیــاورد.
البتــه برخــی اخبــار هــم حکایــت از خــروج 
ــی  ــن کریم ــجاعیان و محس ــوش ش ــام داری ن
ــا  ــا ب ــه آن ه ــتقال دارد چراک ــت اس از فهرس
پارگــی ربــاط صلیبــی شــان ادامــه فصــل را از 
ــی شــدن  ــرای خال ــد و شــاید ب دســت داده ان
ــود  ــان بهب ــا زم ــا ت ــام آن ه ــترا، ن ــت اس لیس
یافتــن مصدومیــت شــان از فهرســت دربیایــد.

اتفاقی عجیب در باشگاه نساجی؛
 3 کامیون لوازم از باشگاه خارج شده است! 

لیست خروجی استقالل لو رفت 

روانشناسی

عالئم دلتنگی در مردان

مردان دلتنگ شوند، تماس می گیرند.
تکنولـوژی مـدرن امـروزی دنیـا را کوچک 
کـرده اسـت. با کمک گوشـی های هوشـمند 
شـما بـه سـادگی مـی توانـد بـه کسـانی کـه 
دوستشـان داریـد در زمـان دلتنگـی تمـاس 
بگیریـد. همین مـورد برای مـردان نیز پس از 
جدایـی صـدق مـی کند. بـه گزارش پرشـین 
وی او در زمـان دلتنگـی ممکـن اسـت از هـر 
فرصتـی بـرای تماس به شـما اسـتفاده کرده 

و بگویـد دلتنگ شـما شـده اسـت.
 

مردان لوازم شما را در زمان دلتنگی نگه 
می دارند

شـما ممکن اسـت ندانیـد، ولی مـردان در 
زمـان جدایـی تمایـل دارنـد احساساتشـان را 
برای خودشـان نگـه دارند و همـراه آن برخی 
از لـوازم خـاص کـه حـاوی خاطـرات خاصی 
بـرای آنهاسـت را نگـه مـی دارنـد. ایـن یکی 
از نشـانه هـای دلتنگـی اسـت چـرا کـه نمی 
تواننـد هـر وقـت دوسـت دارنـد شـما را در 
کنـار خود داشـته باشـند و بنابرایـن در زمان 
کوچکتریـن  حتـی  شـدید،  دلتنگـی  هـای 
چیزهـا نیـز بـرای او معنـی زیـادی پیـدا می 

. کند
 

روانشناسی مردان
مـردان چند صفـت متمایـز دارنـد. مردان 
بـه خاطـر سـاختار مغـزی خـود نمـی توانند 
بـه خوبـی زنـان روی چنـد مسـئله همزمـان 
متمرکز شـوند.بنابراین در مواقعی که دوسـت 
دارید از او بهره وری احساسـی کنید .ذهن او 
را پـرت نکنیـد. تصور نکنید او هم مانند شـما 
مـی توانـد همزمـان هـم بـه حرف های شـما 
گـوش دهـد و هـم مشـغول کاری دیگر مثل 

مطالعـه یا تماشـای تلوزیون بنشـیند.
 

روانشناسی رفتار با آقایان
آیـا مـی خواهیـد بـرای مرد خـود جـذاب تر 
شـوید؟ چیزهای جدید در زندگی برای هر کسی 
جالب اسـت، سـعی کنید عائق او را بشناسـید .

 
نشانه های تنفر مرد از زن

مـردان  گاهـی  زناشـویی،  زندگـی  در 
نارضایتـی هـای جـدی ابـراز می کننـد و زن 
انجـام  ناخواسـته رفتارهایـی را  یـا  خواسـته 
مـی دهـد که احسـاس بـد و منفـی در رابطه 

ایجـاد مـی کنـد، ماننـد:
پایینـی  نفـس  بـه  اعتمـاد  کـه  زنانـی   *
ندارنـد.  قبـول  را  خودشـان  اصـا  و  دارنـد 
بـرای  تمایـل شـدیدی  * زن هایـی کـه 
از  خیلـی  دارنـد.  شوهرشـان  دادن  تغییـر 
زن هـا بـا ایـن تصـور ازدواج مـی کننـد کـه 
شـخصیت شـوهر خود را عـوض خواهند کرد. 
بـرای مـرد هیـچ چیز بدتـر از این نیسـت که 

زن زندگـی اش خصوصیـات او را نپذیـرد.
* حسـادت خانم هـا وقتی تـا جایی پیش 
بـرود کـه روابـط مـرد بـا اجتمـاع اطرافش را 

دچـار مشـکل کند.
وابسـته  حـد  از  بیـش  کـه  هایـی  زن   *
هسـتند. در ایـن شـرایط مـرد احسـاس مـی 
کنـد کـه در روابـط خـود اسـیر شـده اسـت، 
هـر کاری کـه از دسـتش برمی آیـد انجام می 
دهـد تا آزادی خـود را دوباره به دسـت بیاورد.

* زن هایـی کـه فکـر می کننـد همه چیز 
را مـی داننـد و به اصطاح خـود را دانای کل 

جلوه مـی دهند.
سـعی  ازدواج  ابتـدای  در  کـه  زنانـی   *
مـی کننـد بـه جـای شـوهر تصمیـم بگیرنـد 
و انتخـاب کننـد. اشـکالی نـدارد کـه بعـد از 
گذشـت چند سـال از یـک رابطه کـه زن می 
دانـد شـوهرش چـه چیزهایـی مـی خواهد و 
دوسـت دارد، بـه جـای او انتخـاب کنـد امـا 
هرگـز  رابطـه  ابتـدای  در  کار  ایـن  مطمئنـا 

مـورد پسـند شـوهر نیسـت.
* زنانـی کـه خصوصیـات زنانـه ندارنـد. از 
دیـد آقایـان، زن در هـر مقـام و منصبـی کـه 
باشـد بایـد زنانگـی و ظرافـت خـود را حفـظ 
کنـد )مثـل طـرز لبـاس پوشـیدن، صحبـت 
کـردن و ...( و ایـن تنهـا چیـزی اسـت کـه 
مـردان را وادار به تحسـین خانـم ها می کند.

* زنانـی کـه به شـدت مادی گرا هسـتند. 
فقـط  زنـی  کـه  ایـن  آقایـان  بیشـتر  بـرای 
بـه دنبـال خریـد، آخریـن مـدل لبـاس یـا 
مسـافرت هـای تفریحـی و... باشـد، بـه هیـچ 

عنـوان جـذاب نیسـت.
*زنانـی کـه بـه شـدت سـعی مـی کننـد 

شـوهر را تحـت کنتـرل خـود بیاورنـد.
* زنانـی که تـا حد امکان سـعی می کنند 
بـه مسـائل نـگاه منطقـی و عقانـی نداشـته 
باشـند و فقـط تحـت تاثیـر احساسـات، گریه 

کـردن و ... بـا مسـائل رو بـه رو می شـوند.
* زنانـی کـه به شـدت مسـتقل هسـتند و 
این اسـتقال را دائم به رخ شـوهر می کشـند 
و اظهـار مـی کنند که بدون کمک شـوهر می 

تواننـد تمـام زندگی خـود را اداره کنند.
* زنانـی کـه بـه لحـاظ جنسـی ، بسـیار 

ضعیـف یـا مغـرور هسـتند.
* زنانـی کـه اهـل چشـم و هـم چشـمی 
و رقابـت بـا زنـان دیگـر فامیـل یـا دوسـت، 

زندگـی خـود را تنظیـم مـی کننـد.
 منبع: بیتوته
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اوقات شرعی شهر تبریز

رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه ظرفیــت حــدود 
۳۰۰ میلیــارد دالری صــادرات به کشــورهای همســایه گفت: بازســازی 

ســوریه فرصــت تجــاری بزرگــی بــرای ایــران فراهــم می کنــد. 
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــحاق، گف ــی آل اس ــارس، یحی ــزارش ف ــه گ ب
ــور  ــا ۱۵ کش ــارت ب ــعه تج ــران توس ــامی ای ــوری اس ــت جمه دول
همســایه اســت زیــرا ایــن کشــورها بــا جمعیتــی حــدود ۵۰۰ تــا ۶۰۰ 
میلیــون نفــر ظرفیــت صادراتــی ۲۵۰ تــا ۳۰۰ میلیــارد دالری را بــرای 

ــد.  ــم می کن ــا فراه م
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق افــزود: اگــر ایــن ظرفیــت را 
ــر نفتــی کــه در حــال حاضــر حــدود  ــادالت اقتصــادی غی ــا کل مب ب
ــه  ــد ک ــم دی ــم خواهی ــه کنی ــت مقایس ــارد دالر اس ــا ۸۰ میلی ۷۰ ت
ــد  ــر درآم ــدود ۳ براب ــایه ح ــورهای همس ــه کش ــادرات ب ــعه ص توس

ــد خواهــد داشــت.  ــا درآم ــرای م ــی ب ــی صادرات فعل
وی بــا بیــان اینکــه اســتراتژی تجــاری یکــی از نــکات مهــم توســعه 

اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی کشــور  افــزود: توســعه روابــط تجــاری 
ــش  ــای اقتصــادی نق ــع نیازه ــر رف ــاوه ب ــایه ع ــا کشــورهای همس ب

کلیــدی در امنیــت ملــی دارد. 
آل اســحاق در ادامــه بــا اشــاره بــه کشــور ســوریه بــه عنــوان یــک 
ــان داشــت: دوران  ــی در بیــن کشــورهای همســایه بی ظرفیــت صادرات
بازســازی ســوریه یــک فرصــت بــزرگ تجــاری بــرای ایــران خواهــد بود. 
وی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه روابــط حســنه سیاســی بیــن ایــران 
و ســوریه می تــوان روابــط خــوب تجــاری بیــن دو کشــور را رقــم زد. 
ظرفیت صادراتی 15 میلیارد دالری برق به کشورهای همسایه

ــا بیــان اینکــه ســوریه در حــال دســتیابی  ایــن فعــال اقتصــادی ب
ــوان  ــرق می ت ــش ب ــط در بخ ــت: فق ــت ، گف ــادی اس ــرایط ع ــه ش ب
ــه کشــورهای همســایه  و ســایر  ســاالنه ۱۵ میلیــارد دالر صــادرات ب

ــد داشــته باشــیم.  ــل هن کشــورهایی مث
آل اســحاق بــا بیــان اینکــه کشــور ســوریه از قابلیت هــای صادراتــی 
ماننــد عــراق برخــوردار اســت، بیــان داشــت: بــا فراهــم آوردن برخــی 
زیرســاخت ها حمــل و نقــل و مســیرهای انتقــال کاال قطعــا می تــوان 

بــه صادراتــی بســیار خوبــی بــه ایــن کشــور دســت یافــت. 
ــی  ــر ایران ــون زائ ــه اینکــه در حــال حضــر ۷ میلی ــا اشــاره ب وی ب
ــد،  ــفر می کنن ــراق س ــران و ع ــور ای ــن دو کش ــال بی ــی در س و عراق
گفــت: همیــن وضعیــت بیــن ایــران و ســوریه هــم مــی توانــد برقــرار 
ــه  ــیارند و ب ــب )س(  بس ــرت زین ــارت حض ــنگان زی ــرا تش ــود زی ش
ــم  ــط ه ــن رواب ــا ای ــود قطع ــم ش ــت فراه ــن فرص ــه ای ــض اینک مح

ــرد.  ــی گی شــکل م

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان فــارس 
ــات  ــگری راه نج ــق گردش ــه رون ــرد ک ــد ک تاکی
ــرمایه  ــا س ــوان ب ــی ت ــت و م ــور اس ــاد کش اقتص
ــته های  ــری از داش ــره گی ــوب و به ــذاری مطل گ
گردشــگری، بــه رونــق اقتصــادی مناســب دســت 

ــت.  یاف
بــه گزارش ایســنا، ســهراب شــرفی ۱۹ آبــان در 
جلســه کمیســیون گردشــگری و کســب و کارهای 
وابســته اتــاق بازرگانــی فــارس، بــا بیــان اینکــه در 
حــوزه گردشــگری نبایــد تنهــا بــه حضــور چنــد 
گردشــگر در کشــور اکتفــا کــرد، ادامــه داد: تــوان 
بخــش خصوصــی در حــوزه گردشــگری بیــش از 

وضعیــت فعلــی اســت.
ــران دولتــی و سیاســتگذاران  ــه داد: مدی او ادام
بایــد دیــدگاه و نــگاه خــود در صنعــت گردشــگری 
ــه را  ــن زمین ــی در ای ــش خصوص ــت بخ و فعالی
ــت در کشــور رشــد  ــن صنع ــا ای ــد ت ــر دهن تغیی

ــدزا شــود. ــرده و درآم ک
بــه گــزارش ایســنا، شــرفی گفــت: گردشــگری 
ــدار را در  ــتغال پای ــاد اش ــه ایج ــد زمین ــی توان م
ــت  ــف اس ــای تاس ــا ج ــد ام ــم کن ــور فراه کش
ــوزه  ــان در ح ــته هایم ــا داش ــه ب ــه در مقایس ک
گردشــگری باالخــص توریســم ســامت نتوانســته 

ــم. ــد کنی ــم کســب درآم ای
ــادی  ــگاه اقتص ــر ن ــرد: تغیی ــان ک او خاطرنش
ــری  ــره گی ــه به ــت ب ــه نف ــتگی ب ــور از وابس کش
ــد فضــای رشــد  ــی توان ــت گردشــگری م از صنع
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــا و مثب ــت پوی و فعالی
ــا از  ــه بخــش ه ــن صــورت هم ــه در ای ــد ک بده
تاثیــر مثبــت بخــش گردشــگری بهــره مــی برنــد 
کــه متاســفانه تاکنــون در کشــور از بهــره اقتصادی 

ــم. ــوده ای ــل ب صنعــت گردشــگری غاف
رئیــس کمیســیون گردشــگری و کســب و 
ــی  ــاق بازرگان ــه گردشــگری ات کارهــای وابســته ب
فــارس همچنیــن گفــت: نیــاز اســت بــرای افزایش 
تبــادل گردشــگر از کشــور عــراق و اســتان فــارس 
هماهنگــی بیشــتری بیــن ســازمان حــج و زیــارت 

ــافرتی و  ــات مس ــر خدم ــا دفات ــارس ب ــتان ف اس
ــرار شــود. ــارس برق گردشــگری ف

وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر بنــا بــه 
ــاخت ورود  ــا زیرس ــت و ارتق ــدد تقوی ــل متع دالی
هوایــی بیــن عــراق و اســتان فــارس امــکان پذیــر 
نیســت و دفاتــر خدمــات مســافرتی مــا بایــد برای 
بهــره گیــری مناســب از ظرفیــت صندلــی خالــی 
ــی  ــرای جابجای ــارت اســتان ب ــازمان حــج و زی س

ــد. ــزی کنن ــه ری گردشــگر برنام
و  وظیفــه ســازمان حــج  افــزود:  شــرفی 
ــن  ــه ای ــی ب ــای زیارت ــزام کاروان ه ــارت اع زی
ــد  ــا بای ــذا بخــش گردشــگری م کشــور اســت ل
از ظرفیــت هــای صندلــی خالــی حــج و زیــارت 
بــرای اعــزام مســافر و گردشــگر اســتفاده کنــد و 
ــرای افزایــش تعامــل  ــه راهــکار ب بــه دنبــال ارائ

ــند. ــه باش ــن زمین در ای
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی فارس 
ــرای  ــا مهیــا شــدن شــرایط الزم ب اضافــه کــرد: ت
برقــراری پــرواز مســتقیم، اتــاق بازرگانــی فــارس 
ــر  ــن دفات ــل بی ــط تعام ــه واس ــد حلق ــی توان م
خدمــات مســافرتی و ســازمان حــج و زیــارت نقش 

خــود را ایفــا کنــد.
اســامی نیــا مدیرعامــل شــرکت هواپیمایــی 
آســمان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه مهیــا 

ــرواز  ــرای پ ــرایط ب ــاختها و ش ــر س ــدن زی ش
ــاز  ــت: نی ــیراز، گف ــراق و ش ــن ع ــتقیم بی مس
اســت کــه حداقــل ۹ ارگان ذیربــط در جلســات 
ــد  ــن در فرآین ــدود قوانی ــد و در ح ــور یابن حض
ــرواز مســتقیم شــیراز  ــرواز خارجــی )پ ایجــاد پ

ــد. ــدام کنن ــراق( اق - ع
ــارت  ــج و زی ــر کل ح ــا مدی ــن علیرض همچنی
ــا  ــت: ب ــه گف ــن جلس ــز در ای ــارس نی ــتان ف اس
ــی  ــورای عال ــه ش ــن نام ــد ۴ آیی ــه بن ــتناد ب اس
ــارت گفتگــو،  امنیــت وظیفــه ســازمان حــج و زی
مذاکــره، عقــد قــرارداد بــه منظــور اعــزام زائــر بــه 
کشــورهای هدف)عراق، ســوریه، عربســتان( اســت.

وی افــزود: تعــداد دفاتــر حــج و زیــارت در 
اســتان فــارس ۱۵۰دفتــر اســت کــه از ایــن تعــداد 
۵۰ دفتــر عــاوه بــر بنــد »پ« مجــوز  بنــد »الف« 

و »ب« نیــز برخــوردار هســتند.
ــزام  ــرای اع ــکاری ب ــام هم ــا اع ــی ب  زینل
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــر اس ــد ب ــا تاکی مســافر ب
خالــی صندلی هــای پــرواز ســازمان حــج و 
زیــارت در راســتای توســعه اســتان، اضافــه کــرد: 
ــداد مســافر  ــاز ســنجی تع ــام نی در صــورت اع
ــای  ــام برآورده ــا و انج ــاق و آژانس ه ــط ات توس
الزم، اقدامــات ضــروری در ایــن خصــوص انجــام 

خواهــد شــد.

ظرفیت 3۰۰ میلیارد دالری صادرات به کشورهای همسایه 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس:

راه نجات اقتصاد کشور رونق گردشگری است 

 رییــس جمهــور از رییــس دســتگاه قضــا تعییــن تکلیف 
ــی  ــورای عال ــه ش ــرای مصوب ــی و اج ــک زنجان ــده باب پرون
امنیــت ملــی در ســرعت رســیدگی بــه پرونــده دو میلیــارد 
دالری را خواســتار شــد کــه بــه گفتــه وی دولــت دهــم ۱۰ 
مــاه وقــت داشــت آن را از دســت آمریــکا درآورد، امــا کاری 

نکــرد . 
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام و المســلمین حســن 
روحانــی رئیــس جمهــوری در جریــان ســفر کاروان تدبیــر و 
امیــد بــه اســتان یــزد در جمــع مــردم یــزد بــا تاکیــد بــر 
لــزوم تــاش و فعالیــت همــه مســووالن در زمینــه مبــارزه 
بــا فســاد اظهــار کــرد: دولــت در ســه الیحــه مهــم راه هــای 
ــون دو  ــرده و تاکن ــن ک ــاد را روش ــا فس ــارزه ب ــی مب اساس
الیحــه آن را بــه مجلــس شــورای اســامی  تقدیــم کــرده 

اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مهمتریــن مســئله در مبــارزه 
بــا فســاد، شــفافیت اســت خاطــر نشــان کــرد: همــه مــردم 
و مســووالن و همچنیــن شــرکت های دولتــی و دســتگاه ها 
ــرای  ــفافیت ب ــا ش ــد، ب ــام می دهن ــه را انج ــد کاری ک بای
مــردم تشــریح کننــد. همچنیــن درآمدهــا و فعالیت هــای 
شــرکت ها و کار نهادهــا بایــد کامــا روشــن باشــد و 
ــزی از بودجــه بیــت المــال  مشــخص باشــد کــه چــه چی
ــی کشــور چــه کاری انجــام  ــرای آبادان ــد و ب مصــرف کردن

ــد. دادن
رئیــس جمهــوری افزود: الیحه شــفافیت یکــی از لوایحی 
مهمــی اســت که دولــت تقدیــم مجلــس کــرده و امیدواریم 
نماینــدگان مجلــس در آینــده نزدیــک بتوانند ایــن الیحه را 

ــب کنند. تصوی
روحانــی بــا اشــاره بــه تقدیــم الیحــه مبــارزه بــا فســاد از 
ســوی دولــت بــه مجلــس خاطــر نشــان کــرد: الیحــه ســوم 
کــه الیحــه تعــارض منافــع اســت نیــز پــس از بررســی در 

دولــت در آینــده تقدیــم مجلــس خواهــد شــد.
ــا شــفافیت و عــزم  ــن کــه همــه ب ــر ای ــا تاکیــد ب وی ب
راســخ بــا فســاد در جامعــه مبــارزه کنیــم گفــت: بایــد بــا 
هــر کــس کــه در کشــور دســتش آلــوده بــه فســاد اســت 
ــد  ــاد نبای ــا فس ــارزه ب ــه مب ــا در زمین ــم. م ــورد کنی برخ
ــردم و  ــه حــزب را بشناســیم بلکــه همــه م ــاح و ن ــه جن ن
ــه صــورت شــفاف  ــا فســاد ب ــارزه ب ــتار مب ــا خواس جناح ه

هســتند.
قضاییــه  قــوه  از  کــرد:  اظهــار  جمهــوری  رئیــس 
ــارد  ــی و میلی ــادهای میلیون ــا فس ــه ب ــاال ک ــم ح می خواه
تومانــی برخــورد می کنــد ، مبــارزه بــا فســاد میلیــارد دالری 
ــد  ــد از چن ــوز بع ــد؛ هن ــح دهن ــردم توضی ــرای م ــز ب را نی
ســال بــرای مــا روشــن نیســت؛ آقایــی  دو میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیــون دالر پــول ایــن مــردم را خــورده و او را دســتگیر و 
حکــم اعــدام بــرای او صــادر کردنــد و االن نیــز ایــن فــرد در 

ــدان اســت امــا آن پــول کجــا رفتــه اســت؟  زن
وی بــا طــرح پرســش هایی از جملــه اینکــه چــه کســانی 
مســئول هســتند؟ چــرا دربــاره آنهایــی کــه در ایــن پرونــده 
ــود؟  ــح داده نمی ش ــردم توضی ــرای م ــته اند، ب ــش داش نق
ــن دو  ــم ای ــووالن می خواه ــه مس ــن از هم ــه داد: م ادام
میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالر را بــرای مــردم شــفاف کننــد؛ 

ایــن پــول نفــت، خزانــه و بیــت المــال بــوده اســت.

ـــئولین و  ـــه مس ـــت از هم ـــا درخواس ـــور ب ـــس جمه ریی
ـــارد  ـــت دو میلی ـــه وضعی ـــیدگی ب ـــه رس ـــا نســـبت ب ارگان ه
ـــت  ـــکا رف ـــوم آمری ـــه حلق ـــه وی ب ـــه گفت ـــه ب ـــی ک دالر پول
ـــول  ـــن پ ـــه ای ـــت ک ـــت داش ـــاه وق ـــل ۱۰ م ـــت قب و دول
ــت  ــت روی دسـ ــا دسـ ــکا درآورد، امـ ــوم آمریـ را از حلقـ
ـــی امنیـــت  ـــد ســـال پیـــش شـــورای عال گذاشـــت،گفت: چن
ـــه ســـرعت  ـــد ب ـــه بای ـــوه قضایی ـــه ق ـــرد ک ـــب ک ـــی تصوی مل
ـــری  ـــروز خب ـــا ام ـــد و ت ـــیدگی کن ـــده رس ـــن پرون ـــه ای ب
ــارد  ــده دو میلیـ ــم پرونـ ــا می خواهیـ ــت؛ مـ ــده اسـ نشـ

ـــود. ـــن ش ـــردم روش ـــرای م دالری ب
روحانــی تصریــح کــرد: اگــر امــروز، روز مبــارزه بــا فســاد 
اســت، فســاد میلیــارد دالری را بــرای مــردم توضیــح دهیــد 
تــا مــردم خوشــحال شــوند و بداننــد عــزم امــروز مــا بــرای 

مبــارزه بــا فســاد جــزم اســت.
ــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد پرونــده ۹۴۷ میلیــون  وی ب
دالری و وضعیــت نهادهایــی کــه بیــش از ۷۰۰ میلیون دالر 
ــرای مــردم توضیــح داده شــود، اظهــار  ــد ب بدهــکاری دارن
ــده ۷۰۰  ــه پرون ــم ک ــئول می کن ــت را مس ــر نف ــرد: وزی ک
ــد و  ــح ده ــردم توضی ــرای م ــت را ب ــول نف ــون دالر پ میلی
ــاره  ــه در ب ــم ک ــئول می کن ــزی را مس ــک مرک ــس بان رئی
ــد.  ــح ده ــردم توضی ــرای م ــارد دالری ب ــده دو میلی پرون
دســتگاه های نظارتــی را مســئول می کنــم تــا دربــاره 

ــد. ــح دهن ــردم توضی ــه م ــون دالری ب ــده ۹۴۷ میلی پرون
ــرا  ــت؟ چ ــتان کجاس ــه درش ــاد دان ــه داد: فس وی ادام
ــد  ــردن چن ــا ب ــد؟ ب ــیدگی نمی کنن ــا رس ــن پول ه ــه ای ب
ــه دادگاه و تبلیــغ و ســر و صــدا کــردن ســر مــردم  نفــر ب
ــه  ــا چ ــن پرونده ه ــود در ای ــان ش ــد بی ــی رود. بای کاه نم
کســانی مســئول بوده انــد؟ قضــات و دادســتان های شــریف  
ــگاه نکننــد. مــن  ــه ایــن جنــاح و آن جنــاح ن نترســند و ب
ــا را  ــن رقم ه ــف ای ــتان های مختل ــورد در اس ــه م ــورد ب م
بــرای مــردم اعــام می کنــم بایــد توضیــح داده شــود کــه 

ــه اســت. ــا رفت ــا کج ــن پول ه ای
روحانــی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن ســفر خبــر خوشــی 
هــم دارم تصریــح کــرد: بخــش اکتشــاف شــرکت ملــی نفت 
ــه ویــژه از ســال  ایــران در تاش هــای چنــد ســاله خــود ب
۹۵ توانســتند یــک میــدان نفتــی جدیــد را کشــف کننــد. 
انــدازه ایــن میــدان ۵۳ میلیــارد بشــکه نفــت، وســعت آن 
۲۴۰۰ کلیومتــر مربــع و عمــق آن ۸۰ متــر اســت. در زمانی 
کــه آمریــکا فــروش نفــت ایــران را تحریــم کــرد، کارگــران 

و مهندســان مــا توانســتند ایــن میــدان را کشــف کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: مــا بــه فنــاوری و علــم جدیــد 
بــرای ثروتمنــد شــدن کشــور نیــاز مندیــم اگــر یــک درصد 
ــود، ۳۲  ــتر ش ــی بیش ــدان نفت ــن می ــت ای ــب بازیاف ضری
میلیــارد دالر درآمــد مــا بیشــتر می شــود. عــده ای  مخالــف 
ورود شــرکت ها و فناوری هــای خارجــی بــه کشــور هســتند 
امــا مــا هــر کجــا بایــد دنبــال علــم و فنــاوری باشــیم و بــا 

علــم و فنــاوری مــردم خــود را ثروتمنــد کنیــم.  
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــوری در ادام ــس جمه رئی
عــده ای از افــرادی کــه کمــی بداخاقــی دارنــد در ماه هــای 
ــی  ــا ارز ۴۲۰۰ تومان ــت ب ــه دول ــد ک ــام کردن ــته اع گذش
ــاد داده اســت ،گفــت:  ــارد دالر را در ســال ۹۷ برب ۱۸ میلی
ــای  ــام پول ه ــتور دادم تم ــزی دس ــک مرک ــس بان ــه رئی ب

ــد.  ــام کن ــرده و اع ــت ک ــت را فهرس ــده اس ــه داده ش ک
ــم نامــه ای کــه در ایــن زمینــه  ــه بانــک مرکــزی می گوی ب
آمــاده کــرده ام را  منتشــر کننــد تــا مــردم مطلــع شــوند. 
یــک عــده افــراد نــه اخــاق و نــه ایمــان می شناســند و نــه 

منافــع ملــی را بلدنــد.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد: از ایــن مبلغــی کــه گفتــه 
ــاز  ــورد نی ــای اساســی م ــارد دالر کااله ــود ۷.۳ میلی می ش
ــی و  ــام داروی ــه و اق ــو، ذرت، کنجال ــه ج ــور از جمل کش
پزشــکی وارد کشــور شــده اســت. ۱۲ میلیــارد دالر دیگــر 
هــم کاال بــه کشــور وارد شــده کــه لیســت آنهــا مشــخص 
اســت و همــه آنهــا تســویه حســاب شــدند، یــک میلیــارد 
ــی در  ــرات حکومت ــه تعزی دالر  اختــاف حســاب اســت ک
حــال رســیدگی اســت.البته ایــن رقــم از ۱۸ میلیــارد دالری 

کــه اشــاره شــد بیشــتر اســت.
روحانــی گفــت: مــردم بدانیــد در ایــن دولــت یــک ریــال 
ــم نمی شــود. آن در دوران گذشــته  ــم گ ــک دالر ه ــا ی و ی
بــود کــه میلیاردهــا گــم شــد و هنــوز آن را پیــدا نکرده ایــم.

بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام و المســلیمن 
ــی در بخــش دیگــری از صبحت هــای خــود  حســن روحان
در واکنــش بــه شــعارهای عــده ای از حاضــران در جمعیــت 
ــر ایــن کــه صــدای مــردم صــدای ایــن چنــد  ــا تاکیــد ب ب
ــزد گفــت: شــما  ــه مــردم ی نفــر جــوان نیســت خطــاب ب
مــردم بــزرگ و مهربــان و مــردم در خــط انقــاب هســتید؛ 
اختــاف و فاصلــه خواســت آمریــکا اســت و نبایــد بگذاریــم 
ــکا از حنجــره عــده ای محــدود بلنــد شــود.  خواســت آمری
گرچــه آن عــده بســیار کــم و محــدود در کشــور هســتند، 
ــه  ــم ب ــک را ه ــم و کوچ ــروه ک ــال آن گ ــن ح ــا در عی ام

ــم. ــوت می کن ــت دع ــر رحم ــدت و پیامب ــام، وح اس
ــک  ــروز در ی ــا ام ــه داد: همــه م ــوری ادام رئیــس جمه
ــروز در  ــم ام ــرار داری ــی ق ــیار مهم ــی بس ــرایط تاریخ ش
شــرایطی هســتیم کــه ملــت مــا یکپارچــه  در برابــر 
بیگانــگان ایســتاده اســت و علیرغــم همــه تاش هایــی کــه 
ــد،  ــام داده ان ــت انج ــه مل ــا علی ــمنان م ــا و دش آمریکایی ه
امــروز  ملــت مــا از هــر زمــان دیگــر بــرای فــداکاری نســبت 

ــر هســتند. ــاده ت ــه کشــور و دیارشــان آم ب
وی بــا بیــان ایــن کــه در طــول یــک ســال گذشــته در 
برابــر فشــار بیگانــگان ایســتادگی کردیــم، خاطرنشــان کرد: 
در طــول یــک ســال گذشــته روزهــای ســختی بــه مــردم 
مــا گذشــت؛ در طــول ســال ۹۷ و ۹۸ فشــار اقتصــادی بــه 
کشــور مــا فــراوان بــود و مــردم روزهــای مشــکلی از نظــر 
اقتصــادی داشــتند، امــا در عیــن حــال ایســتادگی و وحدت 
و تــاش پیگیــر مــردم امــروز مــا بــه نقطــه ای رســانده کــه 
بــه اعتقــاد مــن آمریــکا مایــوس شــده و بــه خوبــی می دانــد 
کــه امــروز روزی اســت کــه ملــت بــزرگ مــا در برابــر فشــار 

آنهــا ایســتادگی و مقاومــت  کردنــد.
وی اظهــار کــرد: بــه لطــف خــدا در تمــام ایــن ایــام بــه 
نقطــه ای رســیدیم کــه دشــمن را مایــوس کنیــم. ارقــام و 
ــه مــا می گوینــد کــه از اردبیهشــت مــاه  آمــار اقتصــادی ب
امســال در هــر مــاه شــرایط مــا بهتــر و بهتــر شــده اســت 
ــد در ماه هــای گذشــته همچنــان پیشــروی مــا  و ایــن رون

اســت.
روحانــی افــزود: علیرغــم فشــار دشــمن، ملــت بــزرگ ما 

می توانــد در ماه هــای اردیبهشــت تــا مهــر، هــر مــاه فشــار 
تــورم را کنتــرل کننــد و براســاس آمــار بانــک مرکــزی تورم 
مــاه اردیبهشــت ۳ درصــد، تــورم مــاه خــرداد ۲.۳ درصــد 
ــرداد و  ــای م ــورم ماه ه ــد و ت ــر ۲.۲ درص ــاه تی ــورم م ، ت
ــه آن معنــا اســت کــه  ــوده اســت ب شــهریور ۰.۸ درصــد ب
کارآفرینــان، کشــاورزان، کارگــران و مهندســین مــا در 

ــد. ــزوده کرده ان ــان را اف ــور تاش ــر کش سراس
رئیــس جمهــوری گفــت: همچنیــن ایــن کــه علیرغــم 
ــه  ــی هســتیم ب ــر نفت ــق صــادرات غی فشــارها شــاهد رون
معنــای تــاش  و کوشــش در کشــور اســت . اگــر امــروز در 
کنــار هــم بــرای آبادانــی کشــور بــر تاشــمان اضافــه کنیــم 
ــم  ــه عل ــا در زمین ــر دنی ــم در براب ــن شــرایط بتوانی و در ای
ــش  ــرکت های دان ــردن ش ــال ک ــن فع ــش و همچنی و دان
بنیــان شــاهد تحــول بــزرگ در کشــور باشــیم، بــه خوبــی 

ــم. ــوب کنی ــود را منک ــمنان خ ــم دش می توانی
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام و المســلمین حســن 
روحانــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه  
ســوابق حضــور مــردم یــزد در مبــارزات انقابــی و همچنین 
ــدس  ــاع مق ــتان در دوران دف ــن اس ــردم ای ــادت های م رش
اشــاره  و خاطــر نشــان کــرد: حرکــت و اوج انقاب اســامی 
در دی مــاه ۵۶ در تبریــز بــود امــا از فروردیــن ۵۷ حرکــت 
و نهضــت انقــاب از یــزد و مــردم غیــور ایــن اســتان آغــاز 
شــد؛ ایــن دهــم فروردیــن ۵۷ بــود کــه گام بــه گام مــا را 

بــه ۲۲ بهمــن و پیــروزی انقــاب اســامی نزدیــک کــرد.
ــام والدت  ــیدن ای ــه فرارس ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــه وحــدت  ــام صــادق )ع(  و هفت ــر اســام )ص( و ام پیامب
اظهــار کــرد: هفتــه وحــدت هفتــه اتحــاد، وحــدت، یگانگــی 
و قــرب بیشــتر بــه راه و مســیر پیامبــر عظیــم شــان اســام 

اســت.
ــای  ــن در بخــش دیگــری از صحبت ه ــی همچنی روحان
ــان  ــته آذربایج ــای گذش ــه روزه ــه زلزل ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــن  ــدگان ای ــه دی ــا حادث ــراز همــدردی ب شــرقی ضمــن اب
زلزلــه گفــت: از همــه دســت انــدرکاران در کمــک رســانی 
بــه زلزلــه زدگان تشــکر می کنــم کــه در روزهــای ســخت 

ــاری  ــل و ی ــکاری و تعام ــط هم ــم و خ ــار ه ــردم در کن م
ــد. یکدیگــر قــرار دارن

روحانــی در ادامــه ســخنانش بــا بیــان ایــن کــه اســتعداد 
یــک ســرمایه بــزرگ بــرای مــردم یــزد اســت تصریــح کــرد: 
۲۶ ســال اســت کــه یــزد در کنکــور اول اســت سختکوشــی 
جــزو ذات مــردم یــزد اســت و قنات هایــی کــه اینجــا حفــر 

شــده نشــانه سختکوشــی است.
ــکل  ــل مش ــرای ح ــت ب ــاش دول ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
آب صنعتــی، کشــاورزی و آشــامیدنی اســتان یــزد گفــت: 
ــامیدنی  ــه آب آش ــم ک ــد کردی ــی آب تاکی ــورای عال در ش
۳۰ ســال آینــده اســتان یــزد تامیــن شــود. جزئیــات ایــن 
طــرح و محــل تامیــن آب نیــز مشــخص شــده اســت. آب 
خلیــج فــارس و دریــای عمــان نیــز شــیرین ســازی شــده و 
بــه اســتان یــزد و کرمــان و ســایر مناطــق می ریــزد. تمــام 
نیازهــای آب صنعتــی و کشــاورزی از خلیــج فــارس و دریای 

ــود. ــن می ش ــان تامی عم
وی ادامــه داد: اعتبــارات کافــی بــرای تکمیــل راه آهــن 
یــزد بــه اقلیــد در نظــر گرفتــه شــده و امیدواریــم تــا پایــان 

ســال آینــده ایــن راه آهــن تکمیــل شــود.
روحانــی همچنیــن بیــان کــرد: ۱۰۹۱ میلیــارد تومــان 
بــرای تکمیــل طرح هــای اســتان یــزد کــه در ســفر قبلــی 
وعــده داده شــده بــود، پرداخــت شــده اســت. البتــه همــه 
طرح هــا تکمیــل نشــده و ۳۷ میلیــارد تومــان بودجــه الزم 
ــم. در حــال حاضــر ۲۲ طــرح  ــا آن را تامیــن کنی اســت ت
تکمیــل شــده ۱۶ طــرح بــاالی ۷۰ درصد پیشــرفت داشــته 
و ۸ طــرح هــم زیــر ۷۰ درصــد پیشــرفت داشــته  کــه آنها را 
تکمیــل می کنیــم در ایــن ســفر نیــز بیــش از هــزار میلیارد 

تومــان بــرای ۳۷ طــرح و پــروژه اختصــاص داده ایــم.
رئیــس جمهــور در پایــان بــا گرامیداشــت یــاد و خاطرات 
آیــات ســیدکاظم یــزدی، شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی، 
ــری، صدوقــی و ســید روح اهلل  محقــق دامــاد، مرتضــی حائ
خاتمــی، گفــت: ســامی مــی کنــم بــه فرزنــد برومنــد آیت 
آهلل خاتمــی، حجــت االســام و المســلمین ســید محمــد 

تمی. خا

روحانی در جمع مردم یزد:

نهادهایی بیش از ۷۰۰ میلیون دالر بدهکاری دارند

رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت: در شــورای عالی اســتاندارد 
ــژو ۴۰۵ جی ال ایکــس از خــرداد  ــد و پ ــد پرای ــه تولی مصــوب شــد ک

ســال ۱۳۹۹ متوقــف شــود. 
ــا، نیــره پیروزبخــت در حاشــیه مراســم روز ملــی  ــه گــزارش ایرن ب
کیفیــت، افــزود:  خودروســازان برنامــه ادامــه تولیــد برخــی خودروهــا 
را در دســتور کار دارنــد؛ اگــر شــرایط ایجــاب کنــد خودروهــای جدیــد 
جایگزیــن خودروهایــی کــه تولیدشــان متوقــف شــده، خواهنــد شــد.

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد بیــان کــرد: در مــورد توقــف ســایر 
خودروهــای قدیمــی نیــز در ۶ مــاه آینــده گزارشــی توســط ســازمان 
ملــی اســتاندارد تنظیــم و بــه شــورای عالــی اســتاندارد ارائــه خواهــد 

شــد تــا بــه تصویــب برســد.
ــه  ــد هم ــه تولی ــک دفع ــم ی ــرد: نمی توانی ــد ک ــت تاکی پیروزبخ
خودروهــا را متوقــف کنیــم، بــر ایــن اســاس توقــف تولیــد خودروهــای 

ــود. ــام می ش ــی انج ــورت پلکان ــه ص ــی ب قدیم
ــر،  ــار دیگ ــک ب ــال ی ــان امس ــا پای ــم ت ــعی می کنی ــزود:  س وی اف
جلســه شــورای عالــی اســتاندارد را تشــکیل دهیــم و در مــورد توقــف 

ــم. ــری کنی ــر تصمیم گی ــای دیگ ــد خودروه تولی
ــت  ــن اس ــه ممک ــان اینک ــا بی ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــس س رئی
تولیــد خودروهــای دیگــر نیــز متوقــف شــود، گفــت: البتــه بایــد وزارت 

ــد. ــزی کن ــا برنامه ری ــن خودروه ــی ای ــرای جایگزین ــت ب صنع

رییس سازمان ملی استاندارد:

تولید پراید و پژو 4۰5 از خرداد ۹۹ متوقف می شود


