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ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا

28

4 2

متن کامل سوال نمایندگان 
از رئیس جمهور درباره 
افزایش قیمت بنزین

شارژ ۹۰۰ لیتر بنزین 
برای تاکسی های برون شهری

 در اول آذر

 اصالح قیمت بنزین براساس قوانین موجود جزو اختیارات دولت بوده است

حدود 30 هزار دستگاه سواری کرایه در سراسر کشور داریم
سوخت تحویلی به ناوگان حمل ونقل بار بر اساس  تن بر کیلومتر است

هیچ گونه افزایش قیمت گازوئیل نداشته ایم
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رهبر انقالب در درس خارج فقه:

مسئوالن دقت کنند مشکالت طرح 
افزایش نرخ بنزین برای مردم کم شود

باید تصمیمات مهم
 در فضای آرام اتخاذ شود

خط دهندگان به رسانه های 
خاص بی تقوایی می کنند

گزارش حادثه قطار تبریز-مشهد از 
دستور کار مجلس خارج شد 

»شهر بدون گدا« شهر بدون فقیر 
می شود؟ 

شهرداری ها می توانند از انواع 
ابزارهای تأمین مالی استفاده کنند

 نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، شــرایط 
و  پروژه هــای مصــوب شــهری  مالــی  تأمیــن 

ــد.  ــن کردن ــتایی را تعیی روس
مجلــس  نماینــدگان  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــاده  ــد م ــی، چن ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ش
ــهرداری ها و  ــه ش ــدار و هزین ــد پای ــه درآم از الیح

دهیاری هــا را بــه تصویــب رســاندند.
در مــاده یــک ایــن الیحــه، وکای ملــت 
اصطاحاتــی چــون »عــوارض محلــی«، »عــوارض 
غیرمحلــی« و »بهــای خدمــات« را مــورد بحــث و 

ــد. ــب کردن ــرار داده و تصوی ــی ق بررس
همچنیــن بــر اســاس مــاده دو ایــن الیحــه، در 
ــهرداری ها و  ــی ش ــه مال ــاده ۲۹ آئین نام ــدر م ص
اصاحــات بعــدی آن، واژه »شــش« بــه واژه »نـُـه« 
اصــاح و متــن زیــر بــه عنــوان بندهــای ۷، ۸ و ۹ 

بــه مــاده مذکــور اضافــه می شــود:
»۷ـ واگذاری دارایی های مالی

۸ـ واگذاری  دارایی های سرمایه ای
و  ســرمایه گذاری  از  حاصــل  درآمــد  ۹ـ 

ســرمایه گذاری« در  مشــارکت 
ــد  ــه درآم ــاده ۳ الیح ــا م ــق ب ــن مطاب همچنی
دهیاری هــا،  و  شــهرداری ها  هزینــه   و  پایــدار 
انــواع  از  و دهیاری هــا می تواننــد  »شــهرداری ها 
ابزارهــای تأمیــن منابــع مالــی و روش هــای اجرایــی 
مناســب بــرای اجــرای پروژه هــای مصــوب شــهری و 
روســتایی و پروژه هــای ســرمایه گذاری و مشــارکتی، 
بــا پیش بینــی تضمین هــای کافــی، بــر اســاس 
ــورای  ــس ش ــب مجل ــا تصوی ــه ب ــن موضوع قوانی
اســامی اســتفاده کننــد. آئین نامــه معاماتــی 
موضــوع ایــن مــاده ظــرف مــدت ســه مــاه از تاریــخ 
الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، به پیشــنهاد مشــترک 
ــازمان  ــور )س ــتان ها و وزارت کش ــی اس ــورای عال ش
تهیــه  کشــور(  دهیاری هــای  و  شــهرداری ها 
ــد«. ــت می رس ــت دول ــب هیئ ــه تصوی ــود و ب می ش

عــاوه بــر ایــن، نماینــدگان مجلــس بــا الحــاق 
یــک بنــد بــه مــاده ۳ ایــن الیحــه موافقــت کردند 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــاس آن »دهیاری ه ــر اس ــه ب ک
عنــوان دســتگاه اجرایــی در اســتفاده از اعتبــارات 
تملــک دارایی هــا بــه عنــوان امانــی فعالیــت 

کننــد«.

شرکت تولید قند در تبریز 
۱3۷ میلیارد ریال جریمه شد

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی آذربایجان شــرقی 
گفــت: شــرکت تولیــدی قنــد در تبریــز بــه دلیــل 
عرضــه خــارج از شــبکه ۲ هــزار تــن شــکر 
ــال  ــارد ری ــت ۱۳۷ میلی ــه پرداخ ــهمیه ای ب س

ــد.  ــوم ش ــه محک جریم
بــا  گــو  و  گفــت  در  یوزباشــی،  ســیداحد 
خبرنــگاران افــزود: در اجــرای طــرح تشــدید 
ــات اقتصــادی  ــا متخلف ــارزه ب ــازار و مب ــرل ب کنت
بــرای رســیدگی بــه تخلفــات یــک شــرکت 
تولیــدی قنــد در تبریــز بــه دلیــل عرضــه خــارج 
از شــبکه و گرانفروشــی در ایــن اداره کل پرونــده 

ــد. ــیدگی ش ــف آن رس ــه تخل ــکیل و ب تش
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه بررســی هــای 
انجــام شــده ایــن شــرکت مقــدار یــک هــزار تــن 
ــرکت  ــرف ش ــد از ط ــه قن ــل ب ــرای تبدی ــکر ب ش
بازرگانــی دولتــی ایــران بــر اســاس حوالــه صــادره 
ســهمیه دریافــت کــرده اســت تــا بــا نــرخ مصــوب 

آن را عرضــه کنــد.
آذربایجــان  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
ــن  ــن شــرکت همچنی ــان اینکــه ای ــا بی شــرقی ب
ــرگ  ــا اســتفاده از ب ــن دیگــر نیــز ب یــک هــزار ت
و مهــر یــک شــرکت قنــد دیگــر دریافــت کــرده 
الزم  هــای  اســتعام  از  پــس  گفــت:  اســت، 
مشــخص شــد ســهمیه ای کــه بنــام هــر دو 
ــره  ــه به ــد پروان ــه شــده اســت فاق شــرکت گرفت
بــرداری بــوده و ایــن شــرکت در مجمــوع ۲ هــزار 
تــن شــکر دریافــت کــرده کــه بــدون تبدیــل بــه 
ــبکه آن را  ــارج از ش ــه خ ــورت عرض ــد و بص قن

ــت. ــه اس فروخت
ــکر  ــن ش ــم ۳۵۰ ت ــه داد: مته ــی، ادام یوزباش
نیــز از ســهمیه اســتانی دریافــت کــرده و ضمــن 
ــط قیمــت  ــت ضواب ــدون رعای ــد ب ــه قن ــل ب تبدی
گــذاری باالتــر از نــرخ مصــوب در ســطح اســتان 
عرضــه و مرتکــب تخلــف گرانفروشــی شــده 

اســت.
ــادآوری کــرد: متهــم در اظهــارات خــود  وی ی
عنــوان کــرده کــه تمامــی ســهمیه هــای دریافتــی 
شــکر را بــه قنــد تبدیــل و بــه بــازار عرضــه کــرده 
امــا بــه دلیــل عــدم ارائــه مــدارک محکمــه پســند 

و بــا تحقیقــات و بررســی هــای انجــام 

همــه  گفــت:  تهــران  دانشــگاه  اســتاد 
می دانســتند فقیــر و غنــی نبایــد 4۵۵۰۰ بگیرنــد، 
ــه  همــه می دانســتند تصمیــم غلطــی اســت و یاران
ــود  ــر نب ــود، هیچکــس حاض ــه ای داده ش ــد فل نبای
مســئولیت را بعهــده گیــرد تــا مبــادا از محبوبیتــش 
کاســته شــود، ایــن ســبک کــم ســابقه ترین ســبک 

ــت.  ــوده اس ــخ ب ــول تاری ــت داری در ط مملک
ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  زیبــاکام  صــادق 
قیمــت  افزایــش  بــه  واکنش هــا  مقایســه  در 
بنزیــن در زمــان احمدی نــژاد و اکنــون اظهــار 
ــایر  ــن و س ــت بنزی ــش قیم ــدم افزای داشــت: معتق
حامل هــای انــرژی بایــد ظــرف ۱۰ ســال گذشــته و 
حتــی قبــل از آن اعمــال می شــد، اســم ایــن طــرح 
ــه نظــام  ــه ای ک ــود. یاران ــا ب هدفمندســازی یارانه ه
ــد  ــل می ده ــن و گازوئی ــرق، گاز، بنزی ــرای آب، ب ب
همــه بهــره بردنــد، یعنــی کســی کــه یــک میلیــون 
ــا  ــدر از یارانه ه ــان ق ــرد هم ــوق می گی ــان حق توم
ــون  ــه ۱۰ میلی ــردی ک ــه ف ــد ک ــتفاده می کن اس
ــرح  ــا ط ــه اساس ــی ک ــوق دارد، در حال ــان حق توم
ــه هدفمندســازی شــود،  ــه یاران ــود ک ــن ب ــه ای اولی
یعنــی بــه اقشــار و الیه هــای کــم درآمــد کمــک و 
یارانــه نقــدی پرداخــت شــود و در مقابــل بــه طبقــه 
متوســط و بــاالی جامعــه پرداختــی صــورت نگیــرد 
ــن  ــرق، گاز و بنزی ــت آب، ب ــال قیم ــن ح و در عی

واقعــی شــود. 

مسئولین اسیر پوپولیسم هستند
واقعــی  هــدف  علیرغــم  افــزود:  وی   
ــدن  ــی ش ــر واقع ــی ب ــا مبن ــازی یارانه ه هدفمندس
کــم  اقشــار  بــه  یارانــه  پرداخــت  و  قیمت هــا 
درآمــد متاســفانه بیشــتر مســئولین اســیر بیمــاری 
ــه  ــکات را ب ــد مش ــوده و می خواهن ــم ب پوپولیس
گــردن دیگــری بیندازنــد و خودشــان را منــزه، 
پــاک، ســفید و طرفــدار مــردم نشــان دهنــد. هیــچ 
کــس ســوال نکــرد کــه طــرح هدفمنــدی یارانه هــا 
ــای واقعــی کلمــه اجــرا نشــد؟ چــرا  ــه معن چــرا ب
ــرای  ــرا ب ــد؟ چ ــان را می گیرن ــه 4۵۵۰۰ توم هم
حامل هــای انــرژی بــه همــه یارانــه داده می شــود؟

آیا بنزین 500 تومان فروخته شود مشکل 
حل می شود؟

ـــه  ـــن کاری ب ـــت:  م ـــران گف ـــتاد دانشـــگاه ته اس
ـــن  ـــروز بنزی ـــودن داســـتان ام ـــط ب ـــا غل درســـت و ی
ـــاده  ـــی راه افت ـــات مردم ـــی اعتراض ـــا وقت ـــدارم، ام ن
اصولگرایـــان یکـــی یکـــی جـــا خالـــی می دهنـــد 
و تقصیرهـــا را گـــردن دیگـــری می اندازنـــد و 
ــاال  ــن بـ ــت بنزیـ ــم قیمـ ــا نگفتیـ ــد مـ می گوینـ
ــم  ــری نبودیـ ــم گیـ ــن تصمیـ ــا در ایـ ــرود. مـ بـ
و همـــه انگشـــت اتهـــام را بـــه ســـمت روحانـــی 
تـــا  گرفتـــه  مجلـــس  از  ســـوال  می گیرنـــد. 
مجمـــع تشـــخیص نظـــام، علمـــا و مراجـــع کـــه 
ــم  ــن تصمیـ ــت بنزیـ ــش قیمـ ــد افزایـ می گوینـ
ــن را  ــه بنزیـ ــت کـ ــن اسـ ــت، ایـ ــتی نیسـ درسـ
ــد راه  ــود بگوییـ ــیم، می شـ ــان بفروشـ ۱۰۰۰ تومـ
ـــان  ـــن ۵۰۰ توم ـــه بنزی ـــا اینک ـــت؟ آی ـــل چیس ح
ـــود؟ ـــل می ش ـــز ح ـــه چی ـــا هم ـــود آی ـــه ش فروخت

وی یــادآور شــد: جالــب اســت کــه اصاح طلبــان 
ــن  ــم ای ــا ه ــوال از آنه ــد، س ــکوت کرده ان ــم س ه
اســت کــه آیــا فــروش بنزیــن ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومــان 
ــد  ــه می دانن ــی ک ــت؟ در حال ــت اس ــن درس بنزی
وقتــی بنزیــن ۱۰۰۰ تومــان فروختــه می شــود 
ــو و  ــک س ــه ی ــروم جامع ــای مح ــار و الیه ه اقش

اقشــار مرفــه جامعــه ســوی دیگــر قــرار می گیرنــد، 
ــه  ــد از یاران ــر اقشــار کم درآم ــه ۲۰ براب اقشــار مرف
ــوال  ــد، س ــتفاده می کنن ــی اس ــن ۱۰۰۰ تومان بنزی
ــت  ــن عدال ــا ای ــه آی ــن اســت ک ــان ای از اصاح طلب
ــم  ــر ک ــدان ۲۰ براب ــه ثروتمن ــت ک ــی اس اجتماع

ــن دریافــت کننــد؟   ــه بنزی درآمدهــا یاران

موج سواری بر افکار عمومی
زیبــاکام خاطرنشــان کــرد: متاســفانه اســاس و 
بنیــان نــگاه سیاســی بســیاری از نهادهــا، چهره هــا، 
شــخصیت ها و جریانــات سیاســی مــوج ســواری بــر 

افــکار عمومــی اســت.
ــراض  ــردم اعت ــه م ــم ک ــون ه ــت: اکن وی گف
روی  صرفــا  جناح هــای  می کننــد،  تظاهــرات  و 
ماحظــات پوپولیســتی بــه ســمت مــردم می رونــد 
و در حقیقــت فکــر ۱۰ ســال دیگــر آینــده نظــام، 
اینکــه چــه تصمیمــی درســت و چیــزی غلــط 

اســت را نمی کننــد.
 ایــن اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد: ممکــن اســت 
ــد و  ــی بگذران ــه فوریت ــرح س ــد ط ــس بخواه مجل
ــم، در  ــران کنی ــن را گ ــم بنزی ــق نداری ــد ح بگوی
حالــی کــه تصمیــم درســت ایــن اســت کــه اعــام 
شــود قیمــت بنزیــن بصــورت پلکانــی ســالی ۱۰ تــا 

ــاال بــرود. ــر پایــه نــرخ تــورم ب ۲۰ درصــد و ب

 هیچ کس حاضر نیست پای تصمیمات 
دشوار بایستد

ــس و چــه  ــت و مجل ــادآور شــد: چــه دول وی ی
ــه  ــوه قضائی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و ق
ــه  ــط ب ــتند، فق ــده نیس ــر آین ــه فک ــک ب ــچ ی هی
ــد  ــری کنن ــک موضع گی ــه ی ــن هســتند ک ــر ای فک
تــا مــردم بگوینــد چقــدر رادیــکال و چقــدر مردمــی 
ــور  ــت کش ــچ وق ــت هی ــن وضعی ــا ای ــتند، ب هس
اصــاح نمی شــود. یونــان، ایرلنــد، اســپانیا، ایتالیــا و 
بســیاری کشــورهای دیگــر هــم دچــار بحــران مالی 
می شــوند ولــی تصمیمــات ســخت می گیرنــد، 
ــای  ــت پ ــر نیس ــس حاض ــچ ک ــران هی ــا در ای ام
تصمیمــات دشــوار بایســتد، همــه ســعی می کننــد 

ــد.  ــان نگیرن ــخت را خودش ــات س تصمیم

کم سابقه ترین سبک مملکت داری 
با یارانه فله ای

احمدی نــژاد  وقتــی  داد:  ادامــه  زیــاکام 
پرداخــت یارانــه را شــروع کــرد، در ابتــدا قــرار بــود 
بررســی و دســته بنــدی شــود کــه بــه کــدام قشــر 
پرداخــت شــود امــا وقتــی دیــد کار ســختی اســت 
ــد  ــه نمی گیرن ــه یاران ــده ای ک ــدای ع ــر و ص و س
ــن  ــی کــرد و گفــت ای ــک نطــق انقاب ــد ی درمی آی
ــد،  ــد بگیرن ــه بای ــت و هم ــردم اس ــق م ــول ح پ
ــه 4۵۵۰۰  ــر ماهان ــون نف ــه ۷۵ میلی ــه ب در نتیج
اینکــه همــه می دانســتند  بــا  پرداخــت شــد، 
ــچ  ــی هی ــد، ول ــد 4۵۵۰۰ بگیرن ــی نبای ــر و غن فقی
عهــده  بــه  را  مســئولیت  نبــود  حاضــر  کــس 
ــردن  ــت گ ــت و دول ــردن دول ــس گ ــرد، مجل بگی
ــخیص و  ــع تش ــردن مجم ــر دو گ ــا ه ــس ی مجل
دانشــگاه و شــهرداری می انداختنــد، بــا اینکــه 
ــه  همــه می دانســتند تصمیــم غلطــی اســت و یاران
ــود  ــر نب ــود، هیچکــس حاض ــه ای داده ش ــد فل نبای
مســئولیت را بعهــده گیــرد تــا مبــادا از محبوبیتــش 
کاســته شــود، ایــن ســبک کــم ســابقه ترین ســبک 

ــت. ــوده اس ــخ ب ــول تاری ــت داری در ط مملک

زیباکالم: 

از یارانه فله ای بنزین تا تالش پوپولیستی برای محبوبیت
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کاریکاتور

ورود دادستانی به موضوع فرار 
مالیاتی پزشکان!

ــا  ــرادی ب ــد اف ــرا بای ــور: چ ــتان کل کش دادس
ــات  ــت مالی ــه پرداخ ــف ب ــط موظ ــد متوس درام
باشــند امــا افــرادی بــا درامــد میلیــاردی از 
ــر  ــکان اگ ــد؟ پزش ــرار کنن ــات ف ــت مالی پرداخ
مالیــات پرداخــت نکننــد دادســتانی بعــد از اعــام 

ــد. ــی کن ــوع ورود م ــن موض ــه ای ــرم، ب ج
منبع: تسنیم

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور بــا تاکید 
ــا  براینکــه بــرای تامیــن امنیــت و آســایش مــردم ب
ــر  ــت: ه ــود، گف ــی ش ــورد م ــکنان برخ ــار ش هنج

ــت.  ــر اس ــود امکان پذی ــتر خ ــی در بس اعتراض
ــا، رحمانــی فضلــی درخصــوص   ــه گــزارش ایرن ب
در  اعتراضــی  تجمع هــای  برخــی  برگــزاری 
ــش  ــهمیه بندی و افزای ــی س ــور در پ ــهرهای کش ش
قیمــت بنزیــن افــزود: بعــد از بحــث تغییــر قیمــت 
ــا اعــام اینکــه نســبت  ــن متاســفانه عــده ای ب بنزی
بــه ایــن موضــوع اعتراض هایــی دارنــد، در برخــی از 
شــهرها بــا اقدام هایــی کــه انجــام دادنــد مشــکات 

ــد. ــردم ایجــاد کردن ــرای م ــادی را ب زی
او ادامــه داد: امــروز بــا توجــه بــه اینکــه دومیــن 
ــی،  ــای انتظام ــود، نیروه ــرح ب ــن ط ــرای ای روز اج
امنیتــی و اســتانداری ها خویشــتنداری کــرده و 
ــن  ــو احس ــه نح ــا ب ــد ت ــت کردن ــوع را هدای موض
اگــر تجمعــی وجــود دارد، پایــان پذیــرد. امــا امــروز 
صبــح در برخــی از شــهرها عــده ای بــه دنبــال برخی 
قانون شــکنانه  و  غیرقانونــی  کامــا  اقدام هــای 
ــی  ــتان ها و برخ ــل بیمارس ــی مث ــز عموم ــه مراک ب
جاهــا کــه مــردم در آن بودنــد، بــه ماشــین و 
امــوال عمومــی آســیب رســاندند و همچنیــن اقــدام 
ــی و  ــاد بی انضباط ــز ایج ــا و نی ــتن جاده ه ــه بس ب

مختل کــردن ترافیــک کردنــد.
ــا  ــا م ــی ب ــروز برخ ــزود: ام ــی اف ــی فضل رحمان
ــدود  ــا ح ــه م ــد ک ــد و می گفتن ــاس می گرفتن تم

از  بعــد  مانده ایــم.  ترافیــک  در  ســاعت  هشــت 
ــار  ــف انتظ ــای مختل ــه بحث ه ــرات الزم و ارائ تذک
مــا ایــن بــود کــه ایــن موضــوع بــا اعــام نظــر بــه 
ــفانه  ــا متاس ــرد ام ــان پذی ــا پای ــوان اعتراض ه عن
عــده قلیلــی از ایــن فضــای عمومــی ســوء اســتفاده 
کردنــد و موجــب شــد کــه رعــب و وحشــت ایجــاد 

شــود.
ــم  ــی و ه ــروی انتظام ــم نی ــرد: ه ــد ک وی تاکی
ــت  ــرایطی امنی ــر ش ــا در ه ــی م ــای امنیت نیروه
ــرای  ــردم ب ــش م ــع و آرام ــور و مناف ــدار کش و اقت
آنهــا اصــل اســت و اگــر تاکنــون مــدارا شــده و بــه 

گونــه ای رفتــار شــده کــه توجیــه بشــوند و ایــن کار 
ــد  ــردم را انجــام ندهن ــرای م ــی ب ــه ناراحت منجــر ب
ــی  ــه در برخ ــی ک ــا اقدام های ــروز ب ــروب ام ــا غ ام
ــر  ــد، تصمیــم ب مناطــق عــده ای قلیــل انجــام دادن
ــی کــه ادامــه پیــدا کنــد  ــن اســت کــه در صورت ای
ــای  ــی و نیروه ــروی انتظام ــه نی ــتنداری ک خویش
امنیتــی مــا دارنــد بــا توجــه بــه درخواســت مــردم 
کــه واقعــا پیگیــر و گایــه منــد هســتند کــه چــرا 
ــا  ــرای آنه ــن همــه زحمــت و مشــکل ب عــده ای ای
درســت کردنــد، نیــروی انتظامــی و امنیتــی ناگزیــر  

ــد     ــه وظیفــه خــود عمــل کن اســت کــه ب

وزیــر کشــور در ادامــه  بــا بیــان اینکــه دادســتان 
محتــرم کل کشــور اعــام کــرده اســت کــه در 
ایــن مــوارد وارد عمــل شــده و افــراد متخلــف 
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  را شناســایی می کننــد، 
ــد  ــع اســت بای ــا در آن واق ــه کشــور م ــرایطی ک ش
تــاش کنیــم همــه مســائل و اعتراض هــا را در 
ــه اقــدام  بســتر قانونــی انجــام دهیــم وگرنــه هرگون
ــرد و  ــام نگی ــون انج ــتر قان ــر در بس ــراض اگ و اعت
ــام  ــش زا انج ــی تن ــای اجتماع ــیر اعتراض ه در مس

ــد. ــد ش ــت خواه ــه زحم ــرای هم ــود، ب ش
ــه داده  ــی ک ــه تذکرات ــم ب ــه داد: امیدواری او ادام
می شــود توجــه کننــد چــرا کــه ادامــه ایــن کار بــه 
نفــع هیچکــس نیســت و یقینــاً بــرای همــه موجــب 
ــای  ــن موضــوع را از نیروه ــا ای زحمــت می شــود. م
ــه  ــواردی ک ــا م ــم و حتم ــری می کنی ــی پیگی امنیت
ــا  ــوال عمومــی می شــود ب ــه خســارت و ام منجــر ب
ــوع  ــن موض ــه از ای ــی ک ــناد و مدارک ــه اس ــه ب توج
تهیــه می شــود بــا دوربین هایــی کــه در میــان 
ــی  ــد و دوربین های ــرداری می کنن ــت تصویرب جمعی
کــه در مناطــق مختلــف نصــب هســتند و نهایتــا بــا 
ــد  ــورد خواه ــان برخ ــا آن ــا ب ــق اینه ــایی دقی شناس

شــد.
رحمانــی فضلــی تصریــح کــرد: امیدواریــم همــه 
مــا بــرای وحــدت، انســجام و آرامــش کشــور فعالیت 
کنیــم و هــر اعتراضــی هــم در بســتر قانونــی خــود 

ــت. ــر اس امکان پذی

وزیر کشور: 

هر اعتراضی در بستر خود امکان پذیر است

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
ــس  ــی مجل ــان جلســه غیرعلن ــس از پای اســامی پ
ــب  ــه تصوی ــن ب ــهمیه بندی بنزی ــرح س ــت: ط گف
شــورای عالــی امنیــت ملــی و تاییــد ســران قــوه و 
رهبــری رســیده اســت و الزم االجــرا بــوده و مجلــس 

از آن حمایــت می کنــد. 
ــداهلل عباســی ســخنگوی  ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
هیــات رئیســه مجلــس پــس از پایــان جلســه 

غیرعلنــی مجلــس شــورای اســامی در جمــع 
ســهمیه بندی  طــرح  کــرد:  اعــام  خبرنــگاران 
ــه  ــی ب ــون اساس ــل ۱۷۶ قان ــاس اص ــوخت براس س
تصویــب شــورای عالــی امنیــت ملــی رســیده و پــس 
ــاب  ــر معظــم انق ــوه و رهب ــد ســران ســه ق از تایی

ــت. ــرا اس ــروز الزم االج ام
ــن هــم مجلــس شــورای  ــزود: پیــش از ای وی اف
اســامی در قانــون هدفمنــدی یارانه هــا اجــرای 

ــت  ــا دول ــود. منته ــرده ب ــب ک ــرح را تصوی ــن ط ای
در اجــرای ایــن طــرح تاخیــر داشــت و مقــرر شــد 
ــه و بودجــه و مرکــز پژوهش هــای  کمیســیون برنام
مجلــس ایراداتــی کــه در شــیوه اجــرای ایــن طــرح 
وجــود دارد را بررســی کــرده و پیشــنهادات خــود را 
جهــت رعایــت رفــاه حــال مــردم بــه دولــت اعــام 

کنــد.
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس دربــاره نظارت 
بــر اجــرای طــرح بیــان کــرد: مقــرر شــد تــا واریــز 
ــه حســاب  ــون ب ــن قان درآمــد حاصــل از اجــرای ای
مــردم نظــارت الزم صــورت بگیــرد و همچنیــن قــوه 
قضائیــه، دســتگاه های نظارتــی و کمیســیون های 
مربوطــه در مجلــس شــورای اســامی بــر عــدم تاثیر 
افزایــش قیمــت بنزیــن و بــه ســایر کاالهــا نظــارت 

کافــی را داشــته باشــند.
عباســی بــا اشــاره بــه فرمایشــات امــروز رهبــری 
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــرد: مجل ــان ک خاطرنش

ــرد  ــد ک ــت خواه ــرح حمای ــن ط ــردم از ای ــع م نف
ــاش  ــرادات آن ت ــکاالت و ای ــع اش ــت رف و در جه

ــرد. ــد ک خواه
وی در پاســخ بــه ســوالی بــه اعــام وصــول 
ــن  ــد: چنی ــادآور ش ــوری ی ــس جمه ــتیضاح رئی اس
ــا  ــد و تنه ــرح نش ــروز مط ــه دی ــاله ای در جلس مس
ــود دارد  ــرح وج ــرای ط ــیوه اج ــاره ش ــی درب ایرادات
ــی  ــورد بررس ــرح و م ــکاران مط ــرف هم ــه از ط ک
ــت و  ــده اس ــرا ش ــرح اج ــن ط ــا ای ــت ام ــرار گرف ق
ــون  ــف هســتند براســاس اصــل ۱۷۶ قان ــه مکل هم

ــد. ــت کنن ــی از آن حمای اساس
ــا محتمــل دانســتن  ســخنگوی هیــات رئیســه ب
اصاحاتــی در ایــن طــرح افــزود: امــروز هیــچ طــرح 
دو یــا ســه فوریتــی در هیــات رئیســه اعــام وصــول 
نشــده اســت و بــا توجــه بــه بررســی همــه جوانــب 
ــای  ــول طرح ه ــال وص ــرح احتم ــن ط ــای ای و زوای
۲ و ســه فوریتــی در ایــن موضــوع مطــرح نیســت.

مجلس از طرح سهمیه بندی سوخت 
حمایت کرد

ــن  ــرح ای ــه دو ط ــن ک ــان ای ــا بی ــد ب ــیون امی ــخنگوی فراکس س
فراکســیون دربــاره لغــو افزایــش تدریجــی قیمــت بنزیــن و تــک نرخــی 
آن بــه دلیــل تاکیــدات صبــح امــروز مقــام معظــم رهبــری از دســتور 
ــس  ــه مجل ــت رئیس ــیون از هیئ ــن فراکس ــت: ای ــد، گف ــارج ش کار خ
ــت  ــری جه ــرای همفک ــس ب ــوا در مجل ــای ق ــور روس ــتار حض خواس

ــص آن شــدند.  ــع نواق ــن طــرح و رف اجــرای ای
ــعیدی، در توضیـــح وضعیـــت  ــه سـ ــنا، فاطمـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
طرح هـــای فراکســـیون امیـــد بـــرای لغـــو افزایـــش قیمـــت بنزیـــن 
ـــرات  ـــه نظ ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــیون امی ـــزی فراکس ـــورای  مرک ـــت: ش گف
کارشناســـی کمیته هـــای تخصصـــی طرحـــی ســـه فوریتـــی بـــرای 
ـــی آن  ـــش تدریج ـــال آن افزای ـــه دنب ـــن و ب ـــت بنزی ـــش قیم ـــو افزای لغ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــرده ب ـــه ک ـــنواتی را تهی ـــه س ـــق بودج از طری
ـــتور  ـــرح از دس ـــن ط ـــری ای ـــم رهب ـــام معظ ـــروز مق ـــح ام ـــدات صب تاکی

ـــد. ـــارج ش کار خ
وی افــزود: فراکســیون امیــد همچنیــن طــرح دو فوریتــی دیگــری 
تهیــه کــرده بــود کــه بــر مبنــای آن بنزیــن تــک نرخــی بــا نــرخ ۱۵۰۰ 
تومــان عرضــه شــود ایــن طــرح هــم بــه دلیــل تاکیــدات امــروز رهبــر 

معظــم انقــاب از دســتور کار خــارج شــد.
ســخنگوی فراکســیون امیــد در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم  کنتــرل 
ــرل  ــر کنت ــد ب ــی بای ــای نظارت ــه نهاده ــت و کلی ــزود: دول ــا اف قیمت ه
ــد از  ــت بای ــند دول ــته باش ــدی داش ــام ج ــا اهتم ــایر کااله ــت س قیم
ــتند  ــه هس ــختی مواجه ــا س ــتی ب ــاظ معیش ــه از لح ــی ک خانوارهای
ــد. ــی را انجــام ده ــات عمل ــر چــه ســریعتر اقدام ــد و ه ــت کنن حمای

ــت  ــد طــی درخواســتی از هئی ــه داد: فراکســیون امی ســعیدی ادام
ــا  ــد ت ــس ش ــوا در مجل ــای ق ــور روس ــتار حض ــس خواس ــه مجل رئیس
ضمــن تعامــل و همفکــری بــا نماینــدگان نقایــص ایــن طــرح برطــرف 

شــود.
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: اعتـــراض حـــق مدنـــی اســـت، 
ـــال ســـوء اســـتفاده  ـــه دنب ـــه ب ـــی ک ـــا جریانات ـــدی ب ـــرز بن ـــد م ـــه بای البت
ـــم  ـــردم می خواهی ـــا از م ـــرد م ـــورت گی ـــتند ص ـــردم هس ـــراض م از اعت
ـــرده و از  ـــان ک ـــئول اطمین ـــای مس ـــه نهاده ـــش ب ـــظ آرام ـــن حف ضم
ـــی  ـــوال عموم ـــه ام ـــردن ب ـــارت وارد ک ـــون خس ـــی همچ ـــروز اتفاقات ب

ـــد. ـــودداری کنن خ

نماینـــده مـــردم اراک در مجلـــس شـــورای 
را  رئیس جمهـــور  از  ســـوال  طـــرح  اســـامی 
ـــر از  ـــه امضـــای بیـــش از ۱۲ نف ـــون ب ـــن و تاکن تدوی

ــت. ــانده اسـ ــدگان رسـ نماینـ
بـــه گـــزارش مهـــر، علـــی اکبـــر کریمـــی 
ـــورای اســـامی  ـــس ش ـــردم اراک در مجل ـــده م نماین
ـــرده  ـــن ک ـــور را تدوی ـــس جمه ـــوال از رئی ـــرح س ط

و بـــه امضـــای ۱۲ نفـــر از نماینـــدگان رســـانید.
وی اعـــام کـــرد: امضـــای نامـــه ســـوال از 
رئیـــس جمهـــور بـــه ۵۰ نفـــر افزایـــش خواهـــد 

ــت. یافـ
متـــن کامـــل ســـوال از رئیـــس جمهـــور بـــه 

شـــرح زیـــر اســـت:
هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی

ـــل ۸۸  ـــاد اص ـــه مف ـــت ب ـــا عنای ـــرام و ب ـــا احت ب
ــاد ۲۱۰  ــه مفـ ــتناد بـ ــا اسـ ــی و بـ ــون اساسـ قانـ
آئیـــن نامـــه داخلـــی مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــده  ـــاء کنن ـــدگان امض ـــوال نماین ـــیله س ـــن وس بدی
ذیـــل از حســـن روحانـــی رئیـــس جمهـــور بـــرای 
طـــی فراینـــد رســـیدگی و پاســـخ، در اولیـــن 
فرصـــت ممکـــن در صحـــن علنـــی مجلـــس 

شـــورای اســـامی تقدیـــم مـــی گـــردد:
ـــی از  ـــت جنابعال ـــه دول ـــه اینک ـــت ب ـــا عنای ۱- ب
ـــون از انجـــام  ـــال ۹۲ تاکن ـــه کار خـــود در س ـــاز ب آغ
ـــازی  ـــون هدفمندس ـــرر در قان ـــی مق ـــف قانون تکالی
ــای  ــت هـ ــار سیاسـ ــرفصل چهـ ــا سـ ــه هـ یارانـ
معظـــم  مقـــام  اباغـــی  مقاومتـــی  اقتصـــاد 

رهبـــری و بنـــد الـــف مـــاده ۳۹ قانـــون برنامـــه 
ششـــم توســـعه در زمینـــه هدفمندســـازی یارانـــه 
حامـــل هـــای انـــرژی بـــه ویـــژه بنزیـــن طفـــره 
رفتـــه اســـت، افزایـــش قیمـــت بنزیـــن در نیمـــه 
ـــای  ـــاه ه ـــاه در م ـــان م ـــنبه ۲۳ آب ـــج ش ـــب پن ش
ـــی  ـــات آت ـــتانه انتخاب ـــاری و در آس ـــال ج ـــی س پایان

مجلـــس شـــورای اســـامی چـــه بـــوده اســـت؟
۲- دالیـــل تعییـــن قیمـــت بنزیـــن معمولـــی 
ـــی  ـــان و معمول ـــزان ۱۵۰۰ توم ـــه می ـــهمیه ای ب س
۳۰۰۰تومـــان و ســـوپر ۳۵۰۰ تومـــان در شـــرایط 

کنونـــی چیســـت؟
۳- بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه دولـــت جنابعالـــی 
ـــی  ـــف قانون ـــرای تکالی ـــر از اج ـــالهای اخی ـــی س ط
ـــه  ـــا توجی ـــدان ب ـــه ثروتمن ـــذف یاران ـــرای ح ـــود ب خ
ـــات  ـــود اطاع ـــدم وج ـــایی و ع ـــکان شناس ـــدم ام ع
ــت،  ــه اسـ ــره رفتـ ــا طفـ ــورد آنهـ ــتند در مـ مسـ
ـــی  ـــون ایران ـــه ۶۰ میلی ـــی ب ـــه حمایت ـــت یاران پرداخ
و شناســـایی اقشـــار نیازمنـــد چگونـــه امـــکان 
ـــر  ـــون نف ـــردن ۲۵ میلی ـــروم ک ـــت و مح ـــر اس پذی
از جمعیـــت کشـــور از یارانـــه بـــا چـــه مبانـــی و 

اطاعاتـــی صـــورت گرفتـــه اســـت؟
ــت  ــاح قیمـ ــه اصـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ 4- بـ
ـــارات  ـــزو اختی ـــود ج ـــن موج ـــاس قوانی ـــن براس بنزی
ـــوع  ـــن موض ـــرح ای ـــت ط ـــت، عل ـــوده اس ـــت ب دول
ــاب  ــوا و انتصـ ــران قـ ــی سـ ــورای هماهنگـ در شـ
تصمیـــم افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه شـــورای 
ــرار  ــری و فـ ــم رهبـ ــام معظـ ــده و مقـ ــاد شـ یـ
ــن  ــردم در ایـ ــه مـ ــخگویی بـ ــئولیت پاسـ از مسـ

ــت؟ ــوص چیسـ خصـ
ــه  ــن چـ ــت بنزیـ ــش قیمـ ــم افزایـ ۵- تصمیـ
آثـــاری در بودجـــه عمومـــی کل کشـــور در ســـال 
ـــی را  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خواهـــد داشـــت و چـــه تغییرات
ـــف«  ـــد »ال ـــل بن ـــدول ذی ـــدرج در ج ـــغ من در مبال
ـــون بودجـــه ســـال ۹۸ ایجـــاد خواهـــد نمـــود؟ در قان

سعیدی خبر داد:

با توجه به تاکیدات رهبری دو طرح بنزینی 
فراکسیون امید از دستور کار خارج شد

مهر منتشر کرد؛

متن کامل سوال نمایندگان از رئیس جمهور 
درباره افزایش قیمت بنزین

پزشکیان اعالم کرد؛
گزارش حادثه قطار تبریز-مشهد
 از دستور کار مجلس خارج شد 

نایــب رئیــس مجلــس گفــت: بــا تصمیــم هیئــت 
رئیســه مجلــس قرائــت گــزارش کمیســیون عمــران 
در مــورد حادثــه قطــار تبریز-مشــهد از دســتور کار 

مجلــس خــارج شــد. 
ــادر  ــوان، ن ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
قاضــی پــور نماینــده ارومیــه در جلســه علنــی طــی 
تذکــری خطــاب بــه هیــات رییســه مجلــس، گفــت: 
ــس  ــه مجل ــت رئیس ــی زاده و هیئ ــای قاض ــرا آق چ
گــزارش کمیســیون عمــران در مــورد آتــش ســوزی 
قطــار تبریز-مشــهد را از دســتور کار خــارج کــرد؟

ــه  ــس ک ــس مجل ــب رئی ــکیان نای  مســعود پزش
ــده  ــر عه ــه را ب ــت جلس ــی ریاس ــاب الریجان در غی
ــار  ــده اظه ــن نماین ــر ای ــه تذک ــخ ب ــت در پاس داش
ــزارش  ــران گ ــیون عم ــن کمیس ــش از ای ــرد: پی ک
ناقصــی را در ایــن خصــوص در صحــن مجلــس 
ــم  ــا تصمی ــل ب ــن دلی ــه همی ــود. ب ــرده ب ــت ک قرائ
هیئــت رئیســه مجلــس قرائــت گــزارش کمیســیون 
عمــران در مــورد حادثــه قطــار تبریز-مشــهد از 

ــد. ــارج ش ــس خ ــتور کار مجل دس

الریجانی در نطق پیش از دستور:
باید تصمیمات مهم

 در فضای آرام اتخاذ شود

ــت:  ــامی گفـ ــورای اسـ ــس شـ ــس مجلـ رئیـ
ـــای آرام  ـــد در فض ـــم بای ـــت و مه ـــات درس تصمیم
ـــیم  ـــتان باش ـــم داس ـــه ه ـــد هم ـــود و بای ـــه ش گرفت
ـــته  ـــت، برداش ـــردم اس ـــه روی م ـــارهایی ک ـــا فش ت

ـــود. ش
ـــدای  ـــی در ابت ـــی الریجان ـــر، عل ـــزارش مه ـــه گ ب
ــاره  ــی را دربـ ــس توضیحاتـ ــی مجلـ ــه علنـ جلسـ
ــوع  ــون موضـ ــس پیرامـ ــی مجلـ ــه غیرعلنـ جلسـ

افزایـــش قیمـــت بنزیـــن مطـــرح کـــرد.
ـــن  ـــردم ای ـــی م ـــه نگران ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــت تبعات ـــن اس ـــم ممک ـــن تصمی ـــه ای ـــت ک اس
بـــر ســـایر قیمـــت هـــا داشـــته باشـــد،گفت: الزم 
ـــا و کمیســـیون اقتصـــادی  ـــز پژوهـــش ه اســـت مرک
ـــاح  ـــه اص ـــای الزم را در زمین ـــی ه ـــس بررس مجل
ــرای  ــکلی بـ ــا مشـ ــد تـ ــه کار گیرنـ ــا بـ روش هـ

مـــردم ایجـــاد نشـــود.
ـــد  ـــه بای ـــه هم ـــن زمین ـــرد: در ای ـــح ک وی تصری
ـــر مـــردم  ـــا هـــر چـــه فشـــار ب هـــم داســـتان باشـــیم ت
اســـت برداشـــته شـــود و دغدغـــه اصلـــی نماینـــدگان 
ـــرایط  ـــن ش ـــردم در ای ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــم ای ه

ـــود. ـــل ش ـــان ح ـــا مشکاتش ـــود ت ـــک ش کم
رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان 
ـــس  ـــی مجل ـــای تخصص ـــیون ه ـــا کمیس ـــه قطع اینک
هـــم در ایـــن جلســـه مباحثـــی را در دســـتور کار 
ـــن  ـــات در ای ـــت: اصاح ـــت، گف ـــد داش ـــود خواهن خ
ــد  ــامان خواهـ ــای آرام سـ ــا در فضـ ــه قطعـ زمینـ
ـــی  ـــای آرام ـــه فض ـــم ک ـــاج داری ـــا احتی ـــت و م یاف

ـــم. ـــم کنی ـــت فراه ـــات درس ـــرای تصمیم ب
ــمخانی  ــای شـ ــت: آقـ ــار داشـ ــی اظهـ الریجانـ
دبیـــر شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی در جلســـه 
ـــت و  ـــور یاف ـــس حض ـــروز مجل ـــح ام ـــی صب غیرعلن
ـــرات  ـــم نظ ـــدگان ه ـــرد و نماین ـــه ک ـــی را ارائ گزارش

خـــود را مطـــرح کردنـــد.
ـــا  ـــه ه ـــث یاران ـــاره بح ـــه درب ـــان اینک ـــا بی وی ب
در ایـــن جلســـه مباحثـــی صـــورت گرفت،گفـــت: 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه دولـــت منابعـــی را کـــه 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــاوت در نظ ـــه التف ـــوان ماب ـــه عن ب
ـــز  ـــردم واری ـــاب م ـــه حس ـــت ب ـــرع وق ـــت، در اس اس
ــود  ــد خـ ــای عهـ ــه پـ ــد کـ ــان دهـ ــد و نشـ کنـ
ـــم  ـــه ه ـــای مربوط ـــیون ه ـــت و کمیس ـــتاده اس ایس

بایـــد ایـــن موضـــوع را پیگیـــری کننـــد.

طی بیانیه ای اعالم شد؛
 عوامل اصلی اغتشاشات دو روز 

گذشته شناسایی شده اند

ــه  ــام اینک ــا اع ــه ای ب ــات در بیانی وزارت اطاع
عوامــل اصلــی اغتشاشــات دو روز گذشــته شناســایی 
شــده اند، آورده اســت: برخــورد بــا اشــرار را وظیفــه 

خــود مــی دانیــم.
ــدور  ــا ص ــات ب ــر، وزارت اطاع ــزارش مه ــه گ ب
بیانیــه ای دربــاره مســائل پیــش آمــده پــس از 
ــام  ــوخت اع ــرف س ــت مص ــرح مدیری ــرای ط اج
ــته  ــات دو روز گذش ــی اغتشاش ــل اصل ــرد: عوام ک
شناســایی و اقــدام مناســب در حــال انجــام اســت.

ــر  ــرح زی ــه ش ــات ب ــه وزارت اطاع ــن بیانی مت
ــت:  اس

بـا توجه بـه بیانات ارزشـمند مقام معظـم رهبری 
مـد ظلـه العالی در خصوص مسـائل پیـش آمده پس 
از اجـرای طـرح مدیریت مصرف سـوخت، بـه آگاهی 
ایـن وزارت خانـه  پـرور مـی رسـاند:  ملـت شـهید 
ضمـن نصـب العیـن قـرار دادن منویـات معظـم له و 
توجـه دادن همـه مسـئولین امـر بـه وظایـف خـود، 
برخـورد بـا اشـرار را وظیفـه خـود مـی دانـد و  بـا 
هرگونـه عوامـل ناامنی و برهـم زدن امنیت و آرامش 

ملـت شـریف، برخـورد قاطـع مـی نماید.
روز  دو  اغتشاشــات  اصلــی  عوامــل   ضمنــاً، 
گذشــته شناســایی و اقــدام مناســب در حــال انجــام 
ــت  ــی مل ــه آگاه ــاً ب ــه آن، متعاقب ــه نتیج ــت ک اس

ــید. ــد رس ــریف خواه ش
ــات  ــن اغتشاش ــه ای ــته ب ــمنان دلبس ــاً دش یقین
ــرمندگی و  ــز ش ــتاوردی ج ــته دس ــون گذش همچ
ــت  ــراری امنی ــت. برق ــد داش ــرافکندگی نخواهن س
ــران را  ــز ای ــت عزی ــریف و مل ــردم ش ــش م و آرام
ــه  ــم و ب ــی دانی ــش م ــی خوی ــی و مل ــه دین وظیف
ــان  ــور اطمین ــربلند کش ــردم س ــه و م ــر فرزان رهب
مــی دهیــم کــه در ایــن راه از هیچگونــه مجاهدتــی 

ــرد. ــم ک ــغ نخواهی دری

اورژانس اصفهان: 
به دلیل ناآرامی  »زمان طالیی« را 

برای بسیاری از بیماران از دست دادیم 

فوریت هـای  و  حـوادث  مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
بـه دلیـل شـدت  اصفهـان گفـت:  اسـتان  پزشـکی 
یافتـن ترافیـک روز گذشـته، زمـان طایی بسـیاری 
از بیمـاران را از دسـت دادیـم؛ زمانـی کـه بایـد بـه 
سـرعت بیمـار را بـه مرکـز درمانـی منتقـل کـرد. 

به گزارش فارس، غفور راسـتین، با اشـاره به ترافیک 
روز گذشـته در خیابان هـای شـهر اصفهـان اظهـار کرد: 
طبیعـی اسـت کـه وقتـی خیابان هـا بسـته می شـوند، 

امدادرسـانی بـه حادثه دیـدگان کند می شـود.
وی افـزود: بـه همین دلیل روز گذشـته زمان طایی 
را بـرای بسـیاری از بیمـاران از دسـت دادیـم، زمانی که 
بایـد به سـرعت بیمـار را بـه مرکز درمانی منتقـل کرد.

فوریت هـای  و  حـوادث  مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
پزشـکی اسـتان اصفهـان یـادآور شـد: مـوردی کـه 
بـه فـوت منجـر شـود نداشـتیم، امـا تعـداد زیـادی 
می کردیـم،  آمبوالنـس  سـوار  کـه  را  بیمارانـی  از 

برسـانیم. بـه مقصـد  نتوانسـتیم 
در واکنـش بـه افزایـش قیمـت بنزین و بـه دلیل 
توقـف خودروهـا، تعدادی از محورهای شـهر اصفهان 
بسـته شـده بود؛ همچنیـن در برخی نقـاط، اعتراض 
مسـالمت آمیز شـهروندان توسط سوءاسـتفاده گران با 
خسـارت زدن بـه امـوال عمومی، آتـش زدن بانک ها، 
شکسـتن شیشـه ایسـتگاه های اتوبوس و متـرو و نیز 

خسـارت بـه چند پمـپ بنزین همراه شـد.

دولت:
 پرداخت طرح معیشت 60میلیون 
ایرانی منظم و ماهانه خواهد بود 

علــی ربیعــی گفــت: طــرح معیشــت اقشــار 
کم درآمــد مقطعــی نیســت و بــه طــور منظــم 
هــر مــاه مبلــغ اختصاص یافتــه بــه خانواده هــا 

می شــود.  پرداخــت 
ـــخنگوی  ـــی س ـــی ربیع ـــارس، عل ـــزارش ف ـــه گ ب
ــی  ــورای هماهنگـ ــه شـ ــان جلسـ ــت در پایـ دولـ
ـــاد  ـــت: ایج ـــوا گف ـــران ق ـــور س ـــا حض ـــادی ب اقتص
ـــون  ـــدن ۶۰ میلی ـــوردار ش ـــی، برخ ـــت اجتماع عدال
ــد،  ــای کم درآمـ ــر خانوارهـ ــد بـ ــا تأکیـ ــی بـ ایرانـ
ــت،  ــش رانـ ــوخت، کاهـ ــاق سـ ــا قاچـ ــارزه بـ مبـ
مدیریـــت مصـــرف و مقاوم ســـازی اقتصـــاد، از 
ـــار  ـــت اقش ـــت از معیش ـــرح حمای ـــداف ط ـــه اه جمل

کـــم درآمـــد اســـت.
ــه و  ــوه قضائی ــس ق ــاون رئی ــه داد: مع وی ادام
دادســتان کل کشــور در ایــن جلســه تأکیــد کردنــد 
کــه قــوه قضائیــه بــرای اجــرای ایــن طــرح بــه طــور 

کامــل همــکاری خواهــد کــرد.
ربیعــی بــا اشــاره بــه طــرح معیشــت اقشــار کــم 
ــت  ــی نیس ــرح مقطع ــن ط ــرد: ای ــد ک ــد تاکی درآم
ــود و  ــت می ش ــاه پرداخ ــر م ــم ه ــور منظ ــه ط و ب

ــن شــده اســت. ــع آن تامی مناب
ــه  ــات جلس ــورد تصمیم ــت در م ــخنگوی دول س
ــوع  ــورد موض ــادی در م ــی اقتص ــورای هماهنگ ش
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــت: ب ــل گف ــل و نق ــت حم قیم
افزایــش گازوئیــل بــه نظــر اقدامــات بــرای کنتــرل 

ــی اســت. ــل کاف ــل و نق ــرخ حم ن
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در بازار ارز

رئیــس کل بانــک مرکــزی از حضــور فعــال 
ــای  ــت: تاش ه ــر داد و گف ــازار ارز خب بازارســاز در ب

ســفته بازانه را خنثــی مــی کنیــم.
بــه گــزارش مهــر، عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل 
بانــک مرکــزی در صفحــه شــخصی خــود در فضــای 
ــروز،  ــته و ام ــای گذش ــی روزه ــت: ط ــازی نوش مج
ــازار ارز حضــور فعــال  همچنــان بانــک مرکــزی در ب
ــه  ــد ک ــاب می کن ــازار ایج ــت ب ــه مدیری دارد، چراک
بــه عنــوان بازارســاز اصلــی، نیازهــای واقعــی را تامین 
کــرده و مــازاد عرضــه ارز را نیــز مطابــق بــا ماههــای 
گذشــته جمــع آوری و بــه ذخایــر کشــور اضافــه کند.

ــزی از  ــک مرک ــر بان ــه ذخای ــزود: مجموع وی اف
محــل خریــد ارز صــادرات غیرنفتــی و بــازار ارز، ایــن 
ــرکات  ــد تح ــا رص ــه ب ــد ک ــا می ده ــه م ــازه را ب اج
بــازار ارز، هرگونــه تــاش بــرای ســفته بازی را خنثــی 
کــرده و همزمــان اجــازه می دهــد رونــد عــادی 

ــد. ــن کن ــرخ آن را تعیی عرضــه و تقاضــای ارز، ن
همتــی ادامــه داد: تجربــه بیــش از یکســال و 
ــی  ــت علم ــزی در مدیری ــک مرک ــته بان ــدی گذش ان
بــازار ارز همچنــان ادامــه پیــدا کــرده و مــن اطمینان 
دارم شــکل گیــری انتظــارات ایــن چنــد روزه تاثیــر 
چندانــی بــر بــازار ارز نخواهــد داشــت و همــان رونــد 
گذشــته و منطقــی در بــازار ادامــه پیــدا خواهــد کرد.

مراقــب  عزیــز  مــردم  وی خاطرنشــان کــرد: 
ســرمایه های خــود باشــند تــا خــدای ناکــرده از 
ــد. ــیب نبینن ــفته بازان آس ــودجویان و س ــه س ناحی

رییس سازمان صمت استان تهران:
در هیچ کاالیی

 افزایش قیمت نداشته ایم

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمــت( اســتان تهــران اعــام کــرد: طــرح بازرســی 
و نظــارت بــر بــازار کاال ادامــه دارد و تاکنــون هیــچ 
گزارشــی مبنــی بــر افزایــش قیمــت در ســطح بــازار 

نداشــته ایم. 
بــه گــزارش ایســنا، یــداهلل صادقــی، اظهــار کــرد: 
نظــارت ویــژه بــر فرایندهــای تامیــن، توزیــع و 
ــروش  ــر شــبکه های ف ــوده و ب ــرار ب ــروش کاال برق ف

و خرده فروشــان نظــارت می کنیــم.
ــه  ــان ادام ــا همچن ــن نظارت ه ــه داد: ای وی ادام
داشــته و بــه محــض آنکــه گزارشــی دریافــت شــود 
ــه  ــورا ب ــی احســاس شــود، ف ــر قیمــت کاالی و تغیی
ــه  ــت ب ــش قیم ــازه افزای ــده و اج ــیدگی ش آن رس

ــم داد. آن نخواهی
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان تهــران تاکیــد کــرد: تاکنــون تغییــر قیمتــی 
در ســطح بــازار گــزارش نشــده اســت. هیــچ افزایــش 
ــدود ۱۰۰  ــه ح ــت دار ک ــای اولوی ــی در کااله قیمت
ــردم هســت؛ ایجــاد  ــاج م ــه مایحت ــم هســتند ک قل

نشــده اســت.
کافــی  انــدازه  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
هیــچ  در  و  گرفتــه  صــورت  کاال  ذخیره ســازی 
ــه در  ــن اینک ــدارد ضم ــود ن ــود وج ــی کمب کاالی
صــورت نیــاز و بــرای کنتــرل بــازار ایــن ذخایــر وارد 

ــد. ــد ش ــازار خواه ب

ــر  ــد: مســئوالن ه ــاب فرمودن ــر معظــم انق رهب
چــه می تواننــد دقــت و مراقبــت کنــد تــا مشــکات 
ایــن طرح]ســهمیه بنــدی بنزیــن[ بــرای مــردم هــر 

چــه ممکــن اســت کــم شــود.
بــه گــزارش مهــر، رهبــر معظــم انقــاب در درس 
ــوخت  ــرف س ــت مص ــرح مدیری ــه ط ــه ب ــارج فق خ
ــئوالن  ــه مس ــی را ب ــد و توصیه های ــاره ای کردن اش
کشــور جهــت کــم کــردن مشــکات مــردم ناشــی 
ــن داشــتند. از اجــرای طــرح افزایــش قیمــت بنزی

مشــروح بیانــات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه 
شــرح زیــر اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و الحمــدهلّل رّب العالمیــن و الّصــاة و الّســام 
ــة اهلّل  ــن و لعن ــه الّطاهری ــد و آل ــّیدنا محّم ــی س عل

ــن ــم اجمعی ــی اعدائه عل

ــن  ــم، م ــروع بکنی ــث را ش ــه بح ــل از اینک قب
عــرض بکنــم کــه در ایــن یکــی دو روز خــب یــک 
حوادثــی بــه دنبــال مصوبــه ی ســران کشــور، ســران 
ــب، در  ــب، پریش ــروز، دیش ــاد؛ دی ــاق افت ــوا اتف ق
برخــی از شــهرهای کشــور، و متأســفانه مشــکاتی 
و  باختنــد  تعــدادی جــان  هــم درســت شــد، 
مراکــزی تخریــب شــد، از ایــن کارهــا هــم شــد در 

ــی دو روزه. ــن یک ای
ــی  ــت؛ اوالً وقت ــه داش ــد توج ــه را بای ــد نکت چن
ــه ی ســران کشــور هســت، آدم  ــزی مصوب ــک چی ی
بایــد بــا چشــم خوشــبینی بــه او نــگاه کنــد، بنــده 
در ایــن قضیــه سررشــته نــدارم یعنــی تخصــص ایــن 
ــن  ــم م ــان؛ گفت ــه آقای ــم ب ــم ه ــدارم، گفت کار را ن
ــه ی  ــن قضی ــم در ای چــون نظــرات کارشــناس ها ه

و  الزم  را  آن  بعضی هــا  اســت،  مختلــف  بنزیــن 
واجــب میداننــد بعضی هــا مضــر میداننــد، بنابرایــن 
ــا؛  ــن قضای ــتم در ای ــر نیس ــه صاحبنظ ــم ک ــن ه م
ــران  ــر س ــن اگ ــتم لک ــر نیس ــن صاحبنظ ــم م گفت
ــم.  ــت میکن ــن حمای ــد م ــم بگیرن ــوه تصمی ــه ق س
ــران  ــم. س ــم میکن ــت ه ــم، حمای ــن را گفت ــن ای م
ــک  ــا پشــتوانه ی کارشناســی ی ــد، نشســتند ب قواین
تصمیمــی بــرای کشــور گرفتنــد، بایــد عمــل بشــود 

ــه. ــک نکت ــن ی ــم؛ ای ــه آن تصمی ب
ــی  ــاً بعض ــه، یقین ــب بل ــه خ ــه ی دوم اینک نکت
ــا  ــوند ی ــران میش ــا نگ ــم ی ــن تصمی ــردم از ای از م
ناراحــت میشــوند یــا بــه ضررشــان اســت یــا خیــال 
میکننــد بــه ضررشــان اســت بــه هــر تقدیــر ناراضــی 
میشــوند، لکــن آتــش زدن بــه فــان بانــک ایــن کار 
ــرار  ــت؛ کار اش ــرار اس ــن کار اش ــت، ای ــردم نیس م
اســت، ایــن را بایــد توجــه داشــت. در یــک چنیــن 

ــانهای  ــه ورزان، انس ــرار، کین ــوالً اش ــی معم حوادث
نابــاب وارد میــدان میشــوند، گاهــی بعضــی از 
ــی  ــا همراه ــا اینه ــان ب ــم از روی هیج ــا ه جوانه
ــد. ــار می آوردن ــه ب ــد و این جــور مفاســد را ب میکنن

ایــن مفاســد هیــچ مشــکلی را درســت نمیکنــد 
ــر هــر مشــکلی کــه هســت،  جــز اینکــه عــاوه ی ب
ــن  ــی بزرگ تری ــد. ناامن ــه میکن ــی را هــم اضاف ناامن
ــر  ــرای ه ــت، ب ــوری اس ــر کش ــرای ه ــت ب مصیب
جامعــه ای اســت، اینهــا قصدشــان ایــن اســت. شــما 
ــی دو  ــاً یعن ــن دو روز تقریب ــد در ای ــه کنی ماحظ
شــب و یــک روزی کــه از ایــن قضایــا گذشــته 
همــه ی مراکــز شــرارت دنیــا علیــه مــا ایــن کارهــا 
ــث  ــواده ی منحــوس خبی ــد، از خان را تشــویق کردن
خانــدان پهلــوی تــا مجموعــه ی خبیــث و جنایتــکار 
منافقیــن، اینهــا دارنــد مرتبــاً در فضــای مجــازی و 
ــد تشــویق میکننــد ترغیــب  در جاهــای دیگــر دارن

ــن  ــرد. م ــام بگی ــرارتها انج ــن ش ــه ای ــد ک میکنن
ــرار  ــن اش ــه ای ــس ب ــچ ک ــت هی ــن اس ــم ای عرض
کمــک نکنــد، هیــچ انســان عاقــل و شایســته ای کــه 
بــه کشــور خــودش عاقــه منــد اســت، بــه زندگــی 
راحــت خــودش عاقــه منــد اســت، بــه اینهــا نبایــد 
کمــک بکنــد؛ اینهــا اشــرارند، ایــن کارهــا کار مــردم 

ــی نیســت. معمول
ــت  ــد، مواظب ــت کنن ــه دّق ــم البت ــئولین ه مس
کننــد، هرچــه ممکــن اســت از مشــکات ایــن کار 

ــد. ــم کنن ک
حــاال مــن دیــروز دیــدم در تلویزیــون کــه 
بعضــی از مســئولین محتــرم آمدنــد گفتنــد کــه مــا 
مراقبیــم کــه ایــن افزایــش قیمــت موجــب افزایــش 
ــن  ــه ای ــب بل ــود؛ خ ــا نش ــاس و کااله ــت اجن قیم
ــا باشــد  ــی هســت، بن مهــم اســت، چــون االن گران
ــردم  ــرای م ــن ب ــی خــب ای ــه بشــود گران ــاز اضاف ب
ــت  ــد مراقب ــد، بای ــت میکن ــکات درس ــی مش خیل

ــد. کنن
ایــن مراقبت هــا را اینهــا بکننــد، مســئولین 
ــل  ــان عم ــه وظایفش ــم ب ــور ه ــت کش ــظ امنی حف
ــبختانه در  ــه خوش ــم ک ــا ه ــز م ــردم عزی ــد، م کنن
قضایــای گوناگــون ایــن کشــور بصیرت خودشــان را، 
آگاهــی خودشــان را نشــان دادنــد بداننــد کــه ایــن 
حــوادث تلــخ از ناحیــه ی کیســت و چگونــه اســت، 
ایــن آتــش زدن و خــراب کــردن و ویــران کــردن و 
دعــوا کــردن و ناامنــی ایجــاد کــردن مال چه کســی 
اســت، ایــن را بفهمنــد توجــه کننــد کــه میفهمنــد 
هــم مــردم ملتفتنــد، و از اینهــا فاصلــه بگیرنــد. ایــن 
آن توصیــه ی مــا اســت، مســئولین کشــور هــم بــه 

ــد.« ــل کنن ــدی عم ــور ج ــه ط ــان ب وظایف ش

رهبر انقالب در درس خارج فقه:

مسئوالن دقت کنند مشکالت طرح افزایش نرخ بنزین 
برای مردم کم شود

ــان  ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــی  ــای اینترنت ــار کاهبرداری ه ــش آم ــه افزای اینک
بــه نظــام بانکــی آســیب می رســاند تاکیدکــرد 
کــه مجلــس بایــد در نشســتی غیرعلنــی بــا حضــور 
وزیــر اقتصــاد و دارایــی ایــن موضــوع را مــورد 

ــد.  ــرار ده ــی ق بررس
ــت، ســید ناصــر موســوی  ــه مل ــه گــزارش خان ب
ــار کاهبرداری هــای  ــش آم ــورد افزای ــی در م الرگان
ــه از  ــی ک ــاب های بانک ــرقت از حس ــی و س اینترنت
طریــق رمــز دوم کارت هــای بانکــی صــورت گرفتــه 
اســت، گفــت: یکــی از نگرانی هــای مــردم ایــن اســت 
کــه دســتبرد بــه حســاب های بانکــی بــه ویــژه در دو 
ســال اخیــر افزایــش یافتــه اســت و برغــم شــکایات 
ــه  ــه ب ــئوالن مربوط ــگان، مس ــی مالباخت ــی در پ پ

ایــن موضــوع رســیدگی نکردنــد.

دادســتان  دســتور  بــه  بانک هــا  بی توجهــی 
باعــث ســلب اعتمــاد مــردم می شــود

مجلـــس  در  فاورجـــان  مـــردم  نماینـــده 

شـــورای اســـامی، ادامـــه داد: دادســـتان کل 
ابـــاغ  بانک هـــا  بـــه  را  دســـتوری  کشـــور 
کـــرده اســـت کـــه بایـــد خســـارت مالباختـــگان 
ایـــن  توســـط  اینترنتـــی  کاهبرداری هـــای 
ـــا  ـــدام از آنه ـــچ ک ـــا هی ـــود، ام ـــران ش ـــز جب مراک

تاکنـــون زیـــر بـــار ایـــن دســـتور نرفته انـــد 
و اگـــر ایـــن وضعیـــت تـــداوم یابـــد بـــه طـــور 
قطـــع اعتمـــاد مـــردم بـــه بانـــک و نظـــام 
بانکـــداری ســـلب می شـــود و کمتـــر اقـــدام بـــه 
می کننـــد. مراکـــز  ایـــن  در  ســـپرده گذاری 

دست پلیس فتا باید برای برخورد با 
سارقان حساب های بانکی باز باشد

ــس  ــم پلی ــد ه ــون بای ــرد: هم اکن ــح ک وی تصری
ــن  ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــه ب ــوه قضائی ــم ق ــا و ه فت
ــد،  ــدا کنن ــدی ورود پی ــور ج ــه ط ــرداران ب کاهب
ــاء  ــا خ ــا ب ــا آنه ــورد ب ــرای برخ ــر ب ــن اگ همچنی
قانونــی مواجــه هســتیم بایــد مجلــس شــورای 
ــن حــوزه  ــن الزم در ای ــرده و قوانی اســامی ورود ک
ــوه  ــا و ق ــا دســت پلیــس فت ــه تصویــب برســاند ت ب
ــاز  ــا ایــن گونــه رفتارهــا ب قضائیــه بــرای برخــورد ب

ــد. باش
ــادآور  ــم، ی ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــرای رفــع ایــن معضــل ایــن  شــد: یکــی از راه هــا ب
اســت کــه مجلــس ســوال از وزیــر اقتصــاد و دارایــی 
ــه ایــن مضمــون کــه  را در دســتورکار قــرار دهــد ب
چــرا وزیــر یــک معاونــت بانکــی دارد، ولــی بــاز هــم 
ــی  ــد و نظارت ــود می آی ــه وج ــا ب ــه رفتاره ــن گون ای

ــدارد؟ ــا وجــود ن ــرد بانک ه ــر عملک ب
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــی  ــد نظارت ــس از بُع ــرد: مجل ــد ک ــامی، تاکی اس
ــر  ــی اخی ــای اینترنت ــوع کاهبرداری ه ــد موض بای
ــاد  ــر اقتص ــور وزی ــا حض ــی ب ــت غیرعلن را در نشس
و دارایــی مــورد بررســی قــرار دهــد، ضمــن اینکــه 
ــر اقتصــاد و  ــد وزی ــز بای ــس نی ــات رئیســه مجل هی
ــن مــورد گــزارش  ــا در ای ــی را دعــوت کنــد ت دارای

ــد. ــه ده ارائ

موسوی الرگانی:

مجلس موضوع کالهبرداری های اینترنتی را در نشست 
غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد بررسی کند

رئیـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی ایـــران بـــا 
اشـــاره بـــه تنگناهـــای ناشـــی از تحریم هـــای 
ــش  ــت و کاهـ ــی دولـ ــه انقباضـ ــه، بودجـ ظالمانـ
درآمدهـــای نفتـــی، گفـــت: دولـــت بایـــد نقـــش 
راهبـــردی و تســـهیل کننـــده در ســـاخت و ســـاز 

ــد.  ــته باشـ ــکن داشـ ــش مسـ و بخـ
 بـــه گـــزارش خانه ملـــت، فـــرج اهلل رجبـــی 
ـــوب  ـــاختمان جن ـــت س ـــران صنع ـــاس مدی در اج
ـــال  ـــه س ـــی ب ـــال منته ـــه س ـــی س ـــت: ط ـــور گف کش
ــددی  ــور عـ ــکن در کشـ ــد مسـ ــزان تولیـ ۹۷ میـ
کمتـــر از 4۰۰ هـــزار واحـــد بـــوده اســـت؛ یعنـــی 
هـــر ســـال بیـــش از ۵۰۰ هـــزار واحـــد از نیـــاز 

ــم. ــب بوده ایـ ــه عقـ ــی جامعـ واقعـ
نماینـــده مـــردم شـــیراز در مجلـــس شـــورای 
ــد  ــت نمی توانـ ــه دولـ ــان اینکـ ــا بیـ ــامی بـ اسـ
بـــه تنهایـــی از عهـــده تامیـــن نیـــاز جامعـــه بـــه 
ـــدام  ـــرح اق ـــدن ط ـــی ش ـــد، اجرای ـــر بیای ـــکن، ب مس
ـــش  ـــرک بخ ـــر تح ـــر ب ـــی موث ـــکن، عامل ـــی مس مل
خصوصـــی بـــرای تامیـــن مســـکن دانســـت و در 
عیـــن حـــال گفـــت: ایـــن طـــرح خـــوب اســـت 
ـــش  ـــه افزای ـــر ب ـــویقی منج ـــگاه تش ـــا ن ـــد ب ـــا بای ام
ـــراه  ـــکاری هم ـــرای هم ـــی ب ـــش خصوص ـــل بخ تمای

باشـــد.

حمایت دولت الزمه تامین نیاز مسکن 
جامعه است

نماینـــده مـــردم شـــیراز در مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه اهتمـــام ســـه ســـاله اش 
ــاز  ــاخت و سـ ــروج سـ ــوع خـ ــری موضـ در پیگیـ
از رکـــود، گفـــت: بارهـــا بـــر ایـــن امـــر تاکیـــد 
کـــرده ام کـــه سیاســـت بخـــش مســـکن، خـــرده 
ـــردی  ـــت راهب ـــک سیاس ـــه ی ـــت بلک ـــت نیس سیاس
ـــغل  ـــون ش ـــک میلی ـــاد ی ـــود؛ ایج ـــوب می ش محس
ـــش  ـــق بخ ـــا رون ـــب و کار ب ـــرایط کس ـــود ش و بهب

ــود. ــد بـ ــر خواهـ ــاز امکان پذیـ ــاخت و سـ سـ
ــکن  ــن مسـ ــت از تامیـ ــر دولـ ــزود: اگـ وی افـ
حمایـــت نکنـــد، تحولـــی اتفـــاق نخواهـــد افتـــاد، 
البتـــه در ایـــن بیـــن اولویـــت بـــا وزارت راه و 
شهرســـازی اســـت امـــا ســـایر وزارتخانه هـــا از 
ـــد  ـــم بای ـــت ه ـــرو و نف ـــا وزارت نی ـــور ت وزارت کش

داشـــته  را  الزم  حمایت هـــای  و  همکاری هـــا 
باشـــند.

ـــه  ـــد ب ـــت نبای ـــه دول ـــد براینک ـــا تاکی ـــی ب رجب
ــاد  ــوان ایجـ ــه عنـ ــه بـ ــر بلکـ ــوان مداخله گـ عنـ
کننـــده جریـــان راهبـــردی و تســـهیل کننـــده رونـــد، 
ـــته  ـــکن ورود داش ـــش مس ـــاز و بخ ـــاخت و س ـــه س ب
باشـــد، گفـــت: اگـــر قصـــد رونـــق کســـب و کار و 
ـــد  ـــم بای ـــب را داری ـــد مناس ـــتغال و تولی ـــاد اش ایج
ـــرده  ـــال ک ـــاز را فع ـــاخت و س ـــکن و س ـــش مس بخ

و از رکـــود خـــارج کنیـــم.
ـــدان  ـــی از منتق ـــدگاه برخ ـــه دی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ورود دولـــت بـــه اقدامـــات راهبـــردی ســـاخت و 
ـــارج  ـــه خ ـــد ک ـــی می گوین ـــد: برخ ـــادآور ش ـــاز، ی س
شـــدن ســـاخت و ســـاز از رکـــود، باعـــث تـــورم و 
ـــال هایی  ـــا در س ـــد، آی ـــد ش ـــکن خواه ـــی مس گران
کـــه رکـــود بـــود شـــاهد افزایـــش قیمـــت 
ـــه  ـــد ک ـــث ش ـــاز باع ـــاخت و س ـــود س ـــم؛ رک نبودی
ســـرمایه ها بـــه ســـمت ســـکه و ارز تمایـــل پیـــدا 

کـــرده و مشـــکات عدیـــده ای را ایجـــاد کنـــد.

لزوم تسهیل ورود سرمایه گذار برای 
تحقق طرح ملی مسکن

ـــال  ـــده س ـــال آین ـــه س ـــح اینک ـــا تصری ـــی ب رجب
ـــی  ـــه انقباض ـــت: بودج ـــود، گف ـــد ب ـــواری خواه دش
اســـت، روی درآمـــد نفـــت هـــم نمی توانیـــم 
حســـاب کنیـــم، بنابرایـــن نیازمنـــد ســـرمایه 
ــد  ــق تولیـ ــا رونـ ــتیم تـ ــی هسـ ــش خصوصـ بخـ
و پویایـــی اقتصـــادی را شـــاهد باشـــیم، اگـــر 
ـــکن  ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ـــده در ط ـــم گیرن تصمی
بـــودم، ایـــن طـــرح را بســـیار ســـاده می نوشـــتم 
و زمینـــه را بـــرای ورود ســـرمایه گـــذار تســـهیل 

مـــی کـــردم.
ــی کشـــور  رئیـــس ســـازمان نظـــام مهندسـ
گفـــت: دولـــت می توانـــد بـــه ازای زمینـــی کـــه 
ــای  ــد، واحدهـ ــرار می دهـ ــازنده قـ ــار سـ در اختیـ
ســـاخته شـــده دریافـــت کنـــد، شـــهرداری ها 
ـــای  ـــال اعط ـــه در قب ـــد ک ـــکان را دارن ـــن ام ـــم ای ه
ـــده را از  ـــاخته ش ـــای س ـــدی از واحده ـــه، درص پروان

ســـرمایه گـــذار طلـــب کننـــد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ایران:

دولت باید ساخت و ساز و سرمایه گذاری 
در بخش مسکن را تسهیل کند

معاون اشتغال کمیته امداد به مهر خبر داد؛

تسهیالت ۵0 میلیون تومانی به کارفرمایان
 در ازای استخدام مددجویان

ــداد  ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
گفــت: کارفرمایانــی کــه مددجویــان تحــت پوشــش 
را بــه کار گیرنــد در ازای اســتخدام هــر یــک نفــر ، 
۵۰ میلیــون تومــان تســهیات دریافــت مــی کننــد.

ــه  ــادی ب ــح آب ــین فت ــر، حس ــزارش مه ــه گ ب
تســهیات اشــتغالزایی ایــن نهــاد بــرای مددجویــان 
تحت پوشــش اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از اقدامات 
و برنامــه هــای مــا در راســتای اشــتغال مددجویــان، 

ــان اســت. ــه کارفرمای ــه تســهیات ب ارائ
وی ادامــه داد: کارفرمایانــی کــه نیروهــای خــود 
ــه  ــد ب ــذب کنن ــداد ج ــه ام ــان کمیت را از مددجوی
تســهیات  تومــان  میلیــون   ۵۰ نفــر  هــر  ازای 
ــهیات  ــن تس ــقف ای ــرد .س ــد ک ــت خواهن دریاف
شــامل اســتخدام ۵ مددجــو مــی شــود کــه  البتــه 
ــد  ــم باش ــش از آن ه ــر پی ــان اگ ــداد مددجوی تع
ــه شــرطی کــه  ــه کنیــم ب می توانیــم تســهیات ارائ
ــل ســه  ــد حداق ــی کــه اســتخدام مــی کنن نیروهای

ســال در آن کارگاه مشــغول کار باشــند.

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امداد اســتان 
تهــران گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۸ طــرح بــرای 
اشــتغال مددجویــان کمیتــه امداد در دســت بررســی و 
تحقیــق داریــم کــه برنامــه هــای الزم بــرای اجرایــی 

شــدن آنهــا در دســت انجــام اســت.
فتــح آبــادی اظهــار داشــت: نیــروی کار را مــا بــه 
کارفرمــا معرفــی می کنیــم و آنهــا می تواننــد در 

جهــت اســتخدام آنهــا اقــدام کننــد.
بــه گفتــه وی،  تســهیات از دو محــل بــه 
ــره ۱۶  ــه از تبص ــود ک ــت می ش ــان پرداخ کارفرمای
درصــد بــا کارمــزد ۳ درصــد و ســایر اعتبــارات نیــز 

ــت. ــد اس ــزد 4 درص کارم
ــان  ــرای مددجوی وی از انجــام مشــاوره شــغلی ب
خبــر داد و گفــت: اولویــت بــا مددجویــان اســت کــه 
گواهــی مهــارت دارنــد و در صورتــی کــه مددجــوی 
گواهــی مهــارت نداشــته باشــد اگــر کارشناســان مــا 
ــرای  ــه ب ــی نام ــان معرف ــد هم ــد کنن ــا را تایی آنه

اشــتغال مــا کافــی اســت.

اقتصاد

زاهدی:
 الیحه بودجه ۹۹ تا یک ماه دیگر به 

مجلس شورای اسالمی می آید 

ــان  ــا بی ــس ب ــوزش مجل ــیون آم ــس کمیس رئی
ــه  ــاه دیگــر الیحــه بودجــه ۹۹ ب ــک م ــا ی اینکــه ت
مجلــس شــورای اســامی می آیــد گفــت: نیازهــای 
ــا در  ــود ت ــرح ش ــد مط ــف بای ــتگاه های مختل دس

ــود.  ــرح ش ــا وزرا مط ــات ب ــن لحظ آخری
ــا  ــدی  ب ــدی زاه ــنیم، محمدمه ــزارش تس ــه گ ب
بیــان اینکــه تــا یــک مــاه دیگــر الیحــه بودجــه ۹۹ 
بــه مجلــس شــورای اســامی می آیــد اظهــار داشــت: 
ــد مطــرح شــود  ــف بای ــای دســتگاه های مختل نیازه

ــا وزرا مطــرح شــود. تــا در آخریــن لحظــات ب
ــکات کان  ــث و مش ــه مباح ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان و شهرســتان ماننــد مشــکات آب و راه هــای 
ــه در  ــزود: اوراق خزان ــد مطــرح شــود اف ــتان بای اس

ــود. ــری می ش ــران پیگی ته
ــورای  ــس ش ــوزش مجل ــیون آم ــس کمیس رئی
ــال آب  ــط انتق ــه از خ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــه  ــان هفت ــان پای ــتان کرم ــه اس ــارس ب ــج ف خلی
ــد  ــان بای ــای آب کرم ــت: نیازه ــم گف ــد داری بازدی
امــروز دیــده و بررســی شــده و هــم اکنــون بــرای آن 
ــا مشــکل  ــا تابســتان آینــده ب چاره اندیشــی شــود ت

ــیم. ــه نباش آب مواج
افزایــش 4۸ درصــدی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــازار و  ــه ب ــادی ب ــار زی ــان فش ــتان کرم ــات اس مالی
صنعــت مــا وارد کــرد افــزود: ایــن فشــار بــه مــردم 
ــادی  ــا مشــکات زی ــا را ب ــل شــده و آنه ــم منتق ه

ــت. ــرده اس ــه رو ک روب

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد
کشف 2۱8 کیلوگرم تریاک با کار 

اطالعاتی پلیس گلستان

فرمانـده انتظامی اسـتان گلسـتان از کشـف ۲۱۸ 
بـا  کیلوگـرم تریـاک طـی یـک عملیـات مشـترک 

همـکاری پلیـس یـزد خبـرداد.
ــه گــزارش مهــر، ســردار روح االمیــن قاســمی  ب
اظهارکــرد: پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان 
بــا انجــام اقدامــات اطاعاتــی موفــق بــه شناســایی 
ــواد  ــع م ــه و توزی ــه تهی ــه در زمین ــد ک ــردی ش ف

ــرد. ــی ک ــت م ــزد فعالی مخــدر در اســتان ی
افـزود: در بررسـی هـای تکمیلـی مأمـوران  وی 
ایـن سـوداگر مـرگ محمولـه مـواد  دریافتنـد کـه 

مخـدر را در منـزل خـود مخفـی کـرده اسـت.
قاسـمی ادامـه داد: مأمـوران مبارزه بـا مواد مخدر 
نتیجـه کار  تأییـد صحـت موضـوع  از  اسـتان پـس 
اطاعاتـی پلیـس را در اختیار پلیس یـزد قرار دادند.

وی گفــت: پلیــس اســتان یــزد پــس از هماهنگی 
ــم  ــزل مته ــی در بازرســی از من ــا مســئوالن قضای ب

۲۱۸ کیلوگــرم تریــاک را کشــف کردنــد.
قاســمی بیــان کــرد کــه در ایــن عملیــات یــک 
قاچاقچــی دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده 

ــد. ــی ش ــع قضای ــل مراج تحوی
ــن  ــن دومی ــاه جــاری ای ــرد: در م ــح ک وی تصری
محمولــه ای اســت کــه بــا انجــام اقدامــات اطاعاتی 
ــزد کشــف و  پلیــس گلســتان و همــکاری پلیــس ی

ضبــط شــده اســت.

دلنوشته

قدیم ،
فقط

 زمستونها ،
سرد بود ،

ولی
 االن ،

آدمها هم ،
سرد شدن ،
تا کائنات ،

دست به دست ،
هم دهد ،

برای ساختن دیوار ،
بجای پل  ،

تا بهار ،
شکوفه ،

نداشته باشد  ،
تابستون 
مهمون ،

پاییز عاشق ، 
و زمستون ،

برف ،

                                  )اکبر عظیم نیا (
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز:

افزایش خودسرانه نرخ کرایه
 تاکسی ها ممنوع است 

ــرانه  ــش خودس ــازه افزای ــی اج ــدگان تاکس رانن
نــرخ کرایــه هــا را ندارنــد و در صــورت مشــاهده بــا 

آنهــا برخــورد مــی شــود. 
ــژاد  ــین اکبرن ــهریار، محمدحس ــزارش ش ــه گ ب
ــز  ــهرداری تبری ــیرانی ش ــازمان تاکس ــل س مدیرعام
ــهمیه  ــود س ــا وج ــت: ب ــوق، گف ــر ف ــام خب ــا اع ب
ــه  ــه تاکســی هــا هیچگون ــرخ کرای ــن، ن بنــدی بنزی
افزایشــی نــدارد و تاکســیرانان اجــازه افزایــش 

ــد. ــا را ندارن ــه ه ــرانه کرای خودس
او ادامــه داد: گشــت هــای نظارتــی ســازمان 
ــکاری  ــا هم ــا ۲۱ ب ــاعت ۶:۳۰ ت ــیرانی از س تاکس
ــه تاکســی  ــرخ کرای ــر موضــوع ن نیــروی انتظامــی ب

ــد. ــارت دارن ــا نظ ه
اکبرنــژاد عنــوان کــرد: هرگونــه شــکایت از ســوی 
شــهروندان از ســوی ســازمان تاکســیرانی پیگیــری 

مــی شــود.

فرماندار عجب شیر: 
ستاد تنظیم بازار

 قیمت کاالها را زیر نظر دارد

فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر بــا بیــان اینکــه 
ــا را  ــت کااله ــتان قیم ــازار شهرس ــم ب ــتاد تنظی س
ــا  ــتا، نظارت ه ــن راس ــت: در ای ــر دارد گف ــر نظ زی

ــود.  ــدید می ش تش
ــه  ــور در جلس ــادل اصغرپ ــا، ع ــزارش ایرن ــه گ ب
ســتاد تنظیــم بــازار ایــن شهرســتان افــزود: قیمــت 
ــای  ــی از واحده ــارت و بازرس ــا، نظ ــذاری کااله گ
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــف س ــن وظای ــی از مهمتری صنف
ــه  ــش کرای ــه افزای ــا هرگون ــتاد ب ــن س ــت و ای اس
تاکســی هــا، ســرویس مــدارس، نانوایــی هــا و 

ــد. ــی کن ــه م ــاورزی مقابل ــای کش کوده
ــتان از  ــا در شهرس ــی ه ــش بازرس ــر افزای وی ب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــم اش ــتاد تنظی ــن س ــوی ای س
ــدگان  ــوده و  نماین ــی ب ــا الزام ــت کااله درج قیم
ــورد  ــتند و برخ ــاس هس ــورد حس ــن م ــتاد در ای س
بــا متخلفیــن از ســوی دســتگاه تعزیــرات حکومتــی 

ــال شــود. ــد بجــد دنب بای
ــه  ــرخ کرای ــر ن ــارت ب ــوص نظ ــور در خص اصغرپ
ــه  ــن زمین ــت: در ای ــهری گف ــی های درون ش تاکس
هماهنگــی هــای الزم  بــا شــهرداری و ســازمان 
ــم  ــه ه ــده ک ــام ش ــیرانی انج ــل تاکس ــل و نق حم
ــت را در  ــرل قیم ــم کنت ــا و ه ــی ه ــور تاکس حض

ــند. ــته باش ــود داش ــه خ برنام
فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر افــزود: بایــد بــا 
کنتــرل روزانــه بازرســان، کمــک ادارات عضــو ســتاد 
ــی در  ــات عمل ــردم اقدام و مشــارکت و همــکاری م
ایــن زمیننــه انجــام و رضایــت بیشــتر مــردم جلــب 

شــود.

شهردار تبریز:
 بودجه سال ۹۹ با اخذ نظرات و مطالبات 

شهروندان تدوین می شود 

شــهردار تبریــز از تدویــن بودجــه ســال ۹۹ بــا اخــذ نظــرات و 
مطالبــات شــهروندان خبــر داد. 

ــه  ــهروندان محل ــع ش ــر در جم ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
ــرای ســال آینــده هســتیم و از  رواســان گفــت: در فصــل بودجــه نویســی ب
همــه شــهروندان درخواســت کــرده ایــم کــه پیشــنهادات خــود را ارائــه کنند.

او در پاســخ بــه درخواســت هــای شــهروندان مبنــی بر اجــرای پــروژه های 
عمرانــی در منطقــه شــهرک اندیشــه گفــت: تمــام نیازهــای عمرانــی مناطــق 

مختلــف بایــد در بودجــه قیــد شــود تــا بــر حســب اولویــت اجــرا شــود.
شــهردار تبریــز بــا درخواســت از شــهروندان بــرای مشــارکت در تدوین 
ــه  ــت داری دارد ک ــراوان و اولوی ــای ف ــز نیازه بودجــه گفــت: شــهر تبری
ــداد  ــن تع ــال دارد در بی ــود. احتم ــرا ش ــق اج ــا کارشناســی دقی ــد ب بای
ــهرداری  ــان ش ــم کارشناس ــز از چش ــی نی ــا، برخ ــروژه ه ــادی از پ زی
ــه همیــن جهــت از شــهروندان مــی خواهیــم تمــام  ــده باشــد، ب دور مان

ــد. ــه شــهرداری اعــام کنن ــه خــود را ب ــای منطق نیازه
ایــرج شــهین باهــر تصریــح کــرد: از چنــدی پیــش اعــام کــرده ایــم 
ــر شــهرداران  ــای شــهرداری و دفات ــایت ه ــق س ــه شــهروندان از طری ک
مناطــق و شــهردار تبریــز پــروژه هایــی کــه احســاس مــی کنــد اجــرای 

ــه مــا اعــام کننــد. آن هــا ضــروری اســت را ب

دکتر علی مطهری:
خط دهندگان به رسانه های خاص 

بی تقوایی می کنند

نماینـده مـردم تهـران گفـت: اگر چه رسـانه های 
و  ظواهـر  حفـظ  در  خـاص  نهادهـای  بـه  وابسـته 
هـای  اتـاق  امـا  جلوترنـد،  ماننـد حجـاب  مسـائلی 
فکـر و خـط دهنـدگان بـه آنهـا  بسـیاری از اوقـات 

کننـد.  مـی  بی تقوایـی 
بـا  مطهـری  علـی  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
بیـان اینکـه رسـانه های وابسـته بـه برخـی نهادهـا 
مسـتقل  و  اصاح طلـب  رسـانه های  از  بی تقواتـر 
بخـش خصوصی هسـتند، گفـت: اگر چه رسـانه های 
و  ظواهـر  حفـظ  در  خـاص  نهادهـای  بـه  وابسـته 
هـای  اتـاق  امـا  جلوترنـد،  ماننـد حجـاب  مسـائلی 
فکـر و خـط دهنـدگان بـه آنهـا  بسـیاری از اوقـات 

کننـد. مـی  بی تقوایـی 
وی یـادآور شـد: سـال ها با هـر دو گروه از رسـانه 
هـا  کار کـردم و به این نتیجه رسـیدم کـه اتاق های 
فکـر نهادهـای خاص در رسـانه های وابسـته به خود 
بـرای رسـیدن بـه هـدف از هـر وسـیله ای اسـتفاده 

می کننـد تـا رقیـب  را از میـدان بـه در کنند.
نماینـده مردم تهران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر 
و پردیـس در مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به 
حواشـی بـه وجود آمده در دانشـگاه شـهید بهشـتی، 
افـزود: بـرای مثـال در آن  مراسـم مزاحـی بـا یـک 
دانشـجوی پسـر در مقابـل صحبت های مطرح شـده 
داشـتم، امـا متاسـفانه یکـی از رسـانه ها خبـری را با 
تیتـر »توهیـن علـی مطهـری بـه دانشـجوی دختر« 
منتشـر کـرد در حالـی کـه خبرنـگار ایـن رسـانه در 

مراسـم حضور داشـت.
مطهـری ادامه داد: البته از رسـانه مذکور شـکایت 
کـردم و بـر ایـن بـاورم کـه خـط دهنـدگان بـه این 
گـروه از  رسـانه ها خیلـی بی تقوایـی می کنند و علت 
آن ایـن اسـت کـه خـود را حـق مطلق  و سـایرین را 
منحـرف مـی داننـد و احسـاس می کننـد هـر کاری 
انجـام دهنـد، کسـی بـا آنهـا کاری نـدارد و ایـن هم 

یکـی از عوامـل انحراف اسـت.
شـورای  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  عضـو 
اسـامی تصریـح کـرد: البتـه خبرنـگاران و دبیـران 
ایـن رسـانه ها غالبـا سـوءنیتی ندارنـد و ایـن خـط 
دهنـدگان بـه آنهـا هسـتند کـه بایـد اصـاح شـوند 
و گاهـی بایـد بـه دلیـل انتشـار اظهـارات غیرواقع از 
آنهـا شـکایت کرد،  همچنـان که من شـکایت کردم.

شارژ ۹00 لیتر بنزین 
برای تاکسی های برون شهری در اول آذر 

کرایــه  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
ــاه  ــت: اول آذرم ــد، گف ــش نمی یاب ــاده ای افزای ــافری ج ــل مس حمل ونق
ــل  ــدگان حمل ونق ــوخت رانن ــهمیه ای در کارت س ــن س ــر بنزی ۹۰۰ لیت

ــود.  ــارژ می ش ــهری ش ــرون ش ــواری ب س
ــهمه بندی و  ــاره س ــن نیا درب ــم حس ــنیم، عبدالهاش ــزارش تس ــه گ ب
ــاده ای،  ــی ج ــل عموم ــر آن در حمل ونق ــن و تاثی ــت بنزی ــش قیم افزای
ــه  ــه این ک ــا توجــه ب ــار، ب ــی ب ــار کــرد: در حــوزه حمل ونقــل عموم اظه
ــه  ــن رو هیچگون ــل نداشــته ایم از ای ــش قیمــت گازوئی ــه افزای ــچ گون هی

ــم داشــت. ــن بخــش نخواهی ــی در ای ــش قیمت افزای
ــل  ــاوگان حمل ونق ــه ن ــی ب ــوخت تحویل ــه س ــادآوری این ک ــا ی وی ب
بــار بــر اســاس  تــن بــر کیلومتــر اســت، ادامــه داد: در بخــش حمل ونقــل 
ــه  ــم ک ــوس داری ــزار دســتگاه اتوب ــا ۱4 ه ــز ۱۳ ت ــوس نی مســافری اتوب

ســوخت مصرفــی آنهــا نیــز گازوئیــل اســت.
وی بــا بیــان این کــه بخــش عمــده مســافران توســط نــاوگان 
ــن  ــا در ای ــت کرایه ه ــزود: قیم ــوند، اف ــا می ش ــور جابج ــی کش اتوبوس

ــد. ــش نمی یاب ــوان افزای ــچ عن ــه هی ــز ب ــش نی بخ
رئیــس ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای در ادامــه بــه 
ــرد و در  ــن شــهری توســط ســواری ها اشــاره ک ــل جــاده ای بی حمل ونق
این بــاره گفــت: در ایــن بخــش حــدود ۳۰ هــزار دســتگاه ســواری کرایــه 
ــن  ــاالن ای ــت از فع ــرای حمای ــم. در گام اول ب ــور داری ــر کش در سراس
بخــش مصــرف ســوخت را بــر اســاس کارکــرد بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه 

ــرخ ۱۵۰۰ تومــان اســت. ــا ن شــده کــه ۷۵۰ لیتــر بنزیــن ب
ــن  ــر بنزی ــده ۹۰۰ لیت ــاه آین ــه اول م ــه این ک ــاره ب ــا اش ــن نیا ب حس
ســهمیه ای )بــا احتســاب ۶ روز آخــر آبــان ۹۸( در کارت ســوخت نــاوگان 
ــه  ــت این ک ــم اس ــه مه ــزی ک ــزود: آن چی ــود، اف ــارژ می ش ــواری ش س
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه هیچگون ــانیم ک ــز می رس ــردم عزی ــاع م ــه اط ب
ــت.  ــد گرف ــی کشــور صــورت نخواه ــل مســافری بخــش عموم حمل ونق
در ایــن راســتا  هــم ســازمان راهــداری و هــم  اداره نظــارت بــر قیمت هــا 

هیــچ گونــه افزایــش قیمتــی را لحــاظ نخواهنــد کــرد.
وی همچنیــن از توافــق اتحادیه هــا حــوزه حمل ونقــل مســافری 
بــرای عــدم افزایــش نــرخ کرایه هــا خبــر داد و اضافــه کــرد: پیــش بینــی 
ــی  ــل عموم ــتفاده از حمل ونق ــن، اس ــت بنزی ــش قیم ــا افزای ــم ب می کنی

مســافری جــاده ای توســط مــردم افزایــش یابــد.
تاکیــد کــرد: در مجمــوع ســازمان راهــداری و حمل ونقــل  وی 
ــه  ــدارد و ب ــا ن ــت کرایه ه ــش قیم ــرای افزای ــه ای ب ــچ برنام ــاده ای هی ج
ــواری را رصــد  ــاوگان بخــش اتوبوســی و س ــرد ن صــورت مســتمر عملک
ــرد. ــد ک ــورد خواه ــی برخ ــای احتمال ــا تخلف ه ــدت ب ــه ش ــد و ب خواه

ــز در  ــان عزی ــرد: هموطن ــار ک ــازی اظه ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
صــورت مشــاهده تخلــف، مــوارد را بــه ســامانه ۱۰۰۰۱4۱ گــزارش کننــد 

ــه آنهــا رســیدگی خواهــد شــد. کــه در اســرع وقــت ب
ــزار دســتگاه ســواری  ــا ۶۰ ه ــه ۵۰ ت ــن ک ــادآوری ای ــا ی حســن نیا ب
کرایــه فعــال در کشــور داریــم، گفــت: توقــع داریــم راننــدگان در وضعیت 

کنونــی نهایــت همــکاری را داشــته باشــند.
وی همچنیــن از احتمــال تحویــل ســوخت بیشــتر بــه راننــدگان ایــن 

بخــش در ابتــدای ســال آینــده خبــر داد.

شهر و شورا

ــرقی  ــکن آذربایجان ش ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــرداری  ــت، آوارب ــکان موق ــای اس ــت: کاره گف
ــد در اســرع  ــای مســکونی بای ــر واحده و تعمی

وقــت انجــام شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، حافــظ باباپــور، در جلســه 
ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده آذربایجــان 
شــرقی بــا قدردانــی از حضــور بــه موقــع 
تمامــی عوامــل اجرایــی در مناطــق زلزلــه 
زده ســراب و میانــه افــزود: پــس از زلزلــه ۵.۹ 
ریشــتری بامــداد جمعــه ۱۷ آبــان در ســراب و 
میانــه همــه همــکاران و عوامــل اجرایــی ایــن 
ــدند. ــر ش ــه حاض ــه در منطق اداره کل بافاصل

ــی  ــه اینکــه براســاس ارزیاب ــا اشــاره ب وی ب
اولیــه کارشناســان بازســازی، واحــد مســکونی 
گلــی و خشــتی روســتاهای زلزلــه زده آســیب 
ــا  هــای زیــادی دیــده اســت، اظهــار داشــت: ب
توجــه بــه دغدغــه تمامــی مســئوالن کشــوری، 
ــرما  ــروز س ــت ب ــه عل ــتانی ب ــتانی و شهرس اس
در منطقــه، بایــد اقدامــات مربــوط بــه اســکان 
زلزلــه زده در  واحدهــای  تعمیــر  و  موقــت 
ســریع تریــن زمــان ممکــن انجــام شــود 
ــکاری و  ــه هم ــوط ب ــر من ــن ام ــرای ای و اج
ــی  ــل اجرای ــا عوام ــردم ب ــتر م ــارکت بیش مش

ــت. اس
مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی 
ــت،  ــه از ســوی دول ــه فشــارهایی ک ــا اشــاره ب ب
ــه  ــانه ب ــاب رس ــردم و اصح ــد، م ــران ارش مدی
ســازمان هــای خدمــات رســان، گفــت: بــا توجــه 
ــاد در  ــن بنی ــه تجــارب و عملکــرد گذشــته ای ب
مناطــق زلزلــه زده ارســباران، انجــام اقدامات الزم 
در اســرع وقــت بــرای زلزله زدگان شــدنی اســت.

باباپــور، ادامــه داد: ارزیابــی های کارشناســان 

بازســازی، در مناطــق زلزلــه زده میانــه و ســراب 
واحــد  هــزار   ۳ کامــل  تخریــب  از  حاکــی 
ــه  ــاب خان ــر ۲۰۰ ب ــه تعمی ــاز ب ــکونی و نی مس

اســت.
ــن کار  ــام ای ــرای انج ــرد: ب ــادآوری ک وی ی
ــام  ــای الزم انج ــاعدت ه ــت مس ــوی دول از س
شــده بــه طــوری کــه 4۰۰ میلیــون ریــال وام 
بــرای بازســازی و نوســازی واحدهای مســکونی 
ــا  تخریــب شــده بــه صــورت قــرض الحســنه ب

بهــره 4 درصــد و ۱۰۰ میلیــون ریــال بــه 
ــی شــود. ــوض پرداخــت م صــورت باع

ــرقی  ــکن آذربایجان ش ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــارت  ــای خس ــه ه ــر خان ــرای تعمی ــت: ب گف
دیــده نیــز ۱۰۰ میلیــون ریــال وام قــرض 
ــوض و  ــال وام باع ــون ری ــنه و ۵۰ میلی الحس
ــزل  ــایل معیشــتی داخــل من ــه وس ــرای تهی ب
ــوض و  ــال باع ــون ری ــه زدگان ۵۰ میلی زلزل
ــون  ــغ  ۵۰ میلی ــی مبل ــد دام ــر واح ــرای ه ب

ــود. ــی ش ــت م ــال پرداخ ری
باباپــور، بــا تشــکر ویــژه از همــه مســئوالن 
کشــوری، اســتانی و شهرســتانی بــه ویــژه  
اهالــی رســانه و جرایــد کــه در ســاعات اولیــه 
در صحنــه حضــور داشــته و کار اطــاع رســانی 
بــه مــردم را انجــام دادنــد، افــزود: بــا همراهــی 
همــه مــردم، رســانه هــاو مســئوالن مــی تــوان  
همــه مشــکات مناطــق زلزلــه زده را بــه 

ــرد. نحواحســن و شایســته حــل ک
جلســه ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا موضــوع بررســی 
ــق در  ــن مناط ــه ای ــکات اولی ــائل و مش مس
ــزار  ــتان برگ ــکن اس ــاد مس ــه بنی ــالن جلس س

شــد.

ــه  ــد ۱۶۰ برگ ــقف خری ــال س ــرمایه از اعم ــازار س ــر ب ناظ
ــد  ــر ک ــوی ه ــکن از س ــهیات مس ــه اوراق تس ــر معامل در ه

معاماتــی خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، بــر اســاس اعــام جدیــد فرابــورس ایــران، 
ــهیات  ــدم تس ــق تق ــی ح ــروش اوراق گواه ــد و ف ــرای خری ب
ــای  ــا نماده ــه ب ــکن ک ــی و مس ــک مل ــرای دو بان ــکن ب مس
ــرمایه  ــازار س ــه« در ب ــی« و »تس ــب: »تمل ــه ترتی ــی ب معامات
عرضــه مــی شــود، محدودیــت هــای جدیــد تعییــن شــده اســت.

محدودیت زمانی 4 ماهه فروش اوراق
ــورس در آخریــن روز کاری  ــازار فراب ــر ایــن اســاس ناظــر ب ب
ــه شــورای پــول  ــه مصوب ــا توجــه ب هفتــه جــاری اعــام کــرد ب
و اعتبــار در ۲۸ مهــر، خریــداران اوراق گواهــی حــق تقــدم 
اســتفاده از تســهیات مســکن بانــک مســکن تــا 4 مــاه از زمــان 

ــد. ــروش آن را ندارن ــکان ف ــن اوراق ام ــد ای خری
بــا ایــن حــال ناظــر بــازار بــرای آن دســته از خریــداران اوراق 
تســهیات مســکن بانــک مســکن بــا نمــاد معاماتــی تســه کــه 
تنهــا 4 مــاه بــه زمــان انقضــای تاریــخ اعتبــار آن نمــاد معاماتــی 

باقــی مانــده، ایــن محدودیــت را مســتثنی قائــل شــده اســت.
بنابرایــن نمادهــای معاماتی تســه ۹۶۰۹، تســه ۹۶۱۰، تســه 
ــه اوراق تســهیات مســکن  ــوط ب ۹۶۱۱ و تســه ۹۶۱۲ کــه مرب
ــتند، از  ــال ۱۳۹۶ هس ــفند س ــا اس ــای آذر ت ــاه ه ــادره در م ص

محدودیــت فــروش، معافنــد.

هر معامله گر چند برگه تسه می تواند خریداری کند؟
از دیگــر محدودیــت هایــی کــه بــرای اوراق تســهیات 
مســکن در نظــر گرفتــه شــده، تعییــن ســقف خریــد ۱۶۰ برگــه 
بــرای دارنــده هــر کــد معاماتــی در هــر جلســه خریــد اســت.

ــن  ــی از ای ــورس، تخط ــازار فراب ــر ب ــام ناظ ــاس اع ــر اس ب
ــذف  ــات، ح ــه معام ــال کلی ــه ابط ــر ب ــا منج ــت ه محدودی
ســفارش هــای انجــام شــده و ارجــاع تخلــف بــه مرجــع 
رســیدگی بــه تخلفــات در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 

ــود. ــد ب خواه
گفتنــی اســت دارنــدگان برگــه هایــی کــه تاریــخ اعتبــار آنهــا 
بــه پایــان رســیده، تــا یــک مــاه پــس از آن تاریــخ مــی تواننــد 
بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک مســکن نســبت بــه اخــذ تســهیات 

مســکن اقــدام کننــد.

محدودیت های معامالتی اوراق تسهیالت مسکن 
بانک ملی

ــق  ــی ح ــات اوراق گواه ــوص معام ــورس در خص ــر فراب ناظ
ــاد  ــا نم ــی ب ــک مل ــکن بان ــهیات مس ــتفاده از تس ــدم اس تق
معاماتــی »تملــی«، محدودیــت زمانــی فــروش را حــذف کرده و 
دارنــده ایــن اوراق مــی توانــد از پانزدهــم همــان مــاه تــا ۲ ســال 

ــد. ــروش اوراق کن ــد و ف ــه خری ــدام ب اق
همچنیــن محدودیــت حجمــی نیــز بــرای اوراق تمــای 
ــه  ــتر از اوراق تس ــد بیش ــا ۸۰ درص ــا ت ــه و تقریب ــش یافت افزای
امــکان خریــد اوراق تملــی و تــا ســقف ۲4۰ برگــه در هــر جلســه 

ــود دارد. ــد بورســی وج ــک ک ــا ی ــی ب معامات
کارشناســان بــازار ســرمایه معتقدنــد احتمــال دارد محدودیت 
ــهیات  ــت اوراق تس ــش قیم ــه افزای ــد ب ــی جدی ــای حجم ه
ــا نمــاد »تســه« و اســتقبال بیشــتر از  ــک مســکن ب مســکن بان
تســهیات مســکن بانــک ملــی بــا نمــاد »تملــی« منجــر شــود.

هم قیمت تسه رشد داشت
 هم میزان استقبال خریداران

اگرچــه اطاعیــه ناظــر بــازار در آخریــن دقایــق آخریــن روز 
ــن اوراق از  ــازار ای ــا در ب ــد، ام ــام ش ــته اع ــه گذش کاری هفت
ــن روز کاری  ــوان اولی ــه عن ــان( ب ــنبه ۲۵ آب ــروز )ش ــح دی صب
ــتر  ــت رخ داد و بیش ــش قیم ــدودی افزای ــا ح ــاری ت ــه ج هفت

ــد. ــبزپوش بودن ــی س ــه و تمل ــی تس ــای معامات نماده
ــق  ــی ح ــروز اوراق گواه ــات دی ــه در معام ــه ای ک ــه گون ب

تقــدم اســتفاده از تســهیات مســکن در بیشــتر نمادهــای 
ــود؛  ــان نب ــزار توم ــر از ۳۸ ه ــا کمت ــت ه ــف قیم ــی، ک معامات
ــا 4۵ هــزار تومــان مــی  در چنــد نمــاد نیــز باالتریــن قیمــت ت

ــید. رس
بیشــترین میــزان فــروش نیــز بــا حــدود ۲۷ هــزار برگــه بــه 
نمــاد معاماتــی تســه ۹۸۰۷ )اوراق تســهیات مســکن صــادره 
ــی  ــق داشــت؛ در ســایر نمادهــای معامات در مهــر امســال( تعل
نیــز میــزان عرضــه برگــه هــا بــه ۲ تــا ۸ هــزار برگــه مــی رســید. 
ــان  ــزار و ۲۰۰ توم ــه ۹۸۰۷، 4۱ ه ــاد تس ــی نم ــن قیمت میانگی
ــی در حــدود ۱۸ نمــاد  ــازه قیمت ــن ب کشــف قیمــت شــده و ای

معاماتــی تکــرار شــده بــود.
همچنیــن صــف خریــد متقاضیــان دریافــت اوراق تســهیات 
مســکن بــه تدریــج در حــال افزایــش بــود و در بیشــتر نمادهــای 
ــورت  ــا ص ــه ه ــن برگ ــد ای ــی از خری ــتقبال خوب ــی اس معامات

گرفــت.
نمادهــای تملــی )اوراق تســهیات مســکن بانــک ملــی( 
ــدود ۱۹  ــه ح ــش ب ــی افزای ــا اندک ــروز ب ــات دی ــز در معام نی
ــه هفتــه هــای گذشــته کــه  هــزار تومــان رســید کــه نســبت ب
ــه کمتــر از ۱4 هــزار تومــان کاهــش داشــت، از رشــد نســبتا  ب

ــد. ــوردار ش ــبی برخ مناس

حداکثر سن واحد مسکونی مشمول دریافت وام 
خرید مسکن چه قدر است؟

ـــرای  ـــا ب ـــنی بن ـــقف س ـــش س ـــد افزای ـــی رس ـــر م ـــه نظ ب
ـــون  ـــکن )۱4۰ میلی ـــد مس ـــهیات خری ـــقف تس ـــاص س اختص
تومـــان بـــرای زوجیـــن و ۹۰ میلیـــون تومـــان بـــرای 
متقاضیـــان فـــردی در تهـــران( از ســـوی بانـــک مســـکن از 
۲۰ بـــه ۲۵ ســـال و همچنیـــن اختصـــاص بخشـــی از ایـــن 
ـــر  ـــاله، تأثی ـــا ۳۰ س ـــکونی ۲۵ ت ـــای مس ـــه واحده ـــهیات ب تس
بـــه ســـزایی در افزایـــش اســـتقبال از دریافـــت وام مســـکن 

داشـــته اســـت.
ــهیات  ــه تس ــا ب ــن بن ــقف س ــش س ــت افزای ــی اس گفتن
مســکن از محــل صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم تعلــق نمــی 
ــی  ــان م ــهیات همچن ــن تس ــت ای ــموالن دریاف ــرد و مش گی
بایســت واحــد مســکونی حداکثــر ۱۵ ســاله بــا ایــن تســهیات 

ــد. ــداری کنن خری

محدودیت ۱60 برگه ای خرید اوراق تسهیالت مسکن

اسکان موقت و تعمیر واحدهای مسکونی زلزله زده سریع انجام شود

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
ــه-  ــن میان ــده راه آه ــد روز آین ــا چن ــه ت اینک
ــت  ــت: دول ــود، گف ــاح می ش ــاد افتت بســتان آب
ــز  ــج مرک ــال پن ــود در اتص ــده خ ــت وع توانس
ــده داده  ــق وع ــازد و طب ــق س ــتان را محق اس
ــا پایــان دولــت توانســتیم پنــج مرکــز  شــده ت
ــی و شــرقی )از مســیر  اســتان آذربایجــان غرب
ــه  ــان را ب ــاه و گی ــدان، کرمانش ــد(، هم جدی

ــازیم.  ــل س ــی متص ــبکه ریل ش
ــا  ــی ب ــراهلل خادم ــا، خی ــزارش ایلن ــه گ ب
اشــاره بــه تکمیــل مســیر ریلــی میانــه-

ــی  ــن مســیر ریل ــار داشــت: ای بســتان آباد اظه
ــان  ــا پای ــاح آن ت ــاده افتت ــده و آم ــل ش تکمی

ــتیم. ــاری هس ــاه ج م
وی بــا بیــان اینکــه ۳۳۰۰ کیلومتــر مســیر 
ریلــی جدیــد در ســطح کشــور در دســت 
ــاخت  ــزان س ــن می ــت: ای ــت، گف ــاخت اس س
ــد کل  ــدود ۲۸ درص ــی ح ــیر ریل ــاز مس و س

ــت. ــور اس ــود در کش ــی موج ــیر ریل مس
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
برنامــه مصــوب اقتصــاد مقاومتــی بــرای اتصــال 
پنــج مرکــز اســتان بــه شــبکه ریلــی گفــت: در 
ســال ۹۶ طبــق مصوبــه اقتصــاد مقاومتــی، پنج 
مرکــز اســتان همــدان، کرمانشــاه، آذربایجــان 
غربــی، گیــان و آذربایجــان شــرقی )از مســیر 
ــداث  ــه اح ــد ب ــت بای ــان دول ــا پای ــد( ت جدی
ــتان  ــار اس ــداد چه ــن تع ــه از ای ــید ک می رس
اول بــه شــبکه ریلــی متصــل شــدند و تــا 
چنــد روز آینــده هــم بــا افتتــاح خــط میانــه- 
بســتان آباد و تبریــز پنجمیــن اســتان هــم بــه 

شــبکه ریلــی وصــل خواهــد شــد.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه  اشــاره  بــا  نقــل  و  زیربناهــای حمــل 

ســاخت مســیر جدیــد ریلــی بــه تبریــز گفــت: 
مســیر ریلــی جدیــد میانــه- بســتان آباد- 
ــر  ــک میانب ــی ی ــه مســیر فعل ــز نســبت ب تبری
ــر  ــه در ۳۵۰ کیلومت ــود چراک ــوب می ش محس
خــط راه آهــن، ۱۱4 کیلومتــر را کــم می کنــد.

خادمــی افــزود: طــول مســیر ریلــی میانــه- 
ــیر  ــت و در مس ــر اس ــتان آباد ۲۰4 کیلومت بس
جدیــد ســرعت ســیر قطــار هــم افزایــش پیــدا 
ــر در  ــه از ۶۰ کیلومت ــوری ک ــه ط ــد ب می کن
ــر در  ــاالی ۱۲۰ کیلومت ــه ب ــی ب ــاعت فعل س

ــد. ــافری می رس ــش مس ــاعت در بخ س
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا افتتـــاح مســـیر 
جدیـــد مدت زمـــان ســـفر ریلـــی تهـــران 
ــود،  ــر می شـ ــاعت کمتـ ــج سـ ــز پنـ - تبریـ
گفـــت: ایـــن مســـیر ریلـــی جدیـــد تبریـــز 
ــور  ــمالغرب کشـ ــردم شـ ــام مـ ــد تمـ می توانـ
را منتفـــع ســـازد. فـــاز اول آن مســـیر ریلـــی 
میانـــه- بســـتان آباد اســـت و در فـــاز دوم 
ــود  ــل می شـ ــز متصـ ــه تبریـ ــتان آباد بـ بسـ

کـــه 44 کیلومتـــر بیـــن بســـتان آباد تـــا 
تبریـــز ســـال آینـــده بـــه اتمـــام می رســـد. 
البتـــه زیرســـازی ریلـــی بســـتان آباد تـــا 
ـــدی دارد  ـــی ۷۵ درص ـــرفت فیزیک ـــز پیش تبری

و ریل گـــذاری آن آغـــاز شـــده اســـت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــه کشــور ترکی ــی ب ــن مســیر ریل اتصــال ای
اظهــار داشــت: مهمتریــن مزیــت مســیر ریلــی 
ــور  ــه کش ــا ب ــال آن از جلف ــز اتص ــد تبری جدی
ــی  ــای ترانزیت ــی از محوره ــه اســت و یک ترکی
ــوب  ــه محس ــور و منطق ــرای کش ــادی ب اقتص
کوتاه تــر  را  مســیر  هــم  چراکــه  می شــود 
ــار را  ــل ب ــل و نق ــرعت حم ــم س ــد و ه می کن

افزایــش می دهــد.
خادمـــی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال اول 
بهره بـــرداری از ایـــن مســـیر میـــزان حمـــل 
ـــده  ـــرآورد ش ـــال ب ـــن در س ـــون ت ـــار دو میلی ب
ـــرح  ـــن ط ـــاله ای ـــق ۲۰ س ـــت: در اف ـــت، گف اس
ـــن در  ـــون ت ـــا ۱۰ میلی ـــن ۷ ت ـــار بی ـــل ب حم

ــد. ــال می رسـ سـ
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه  اشــاره  بــا  نقــل  و  زیربناهــای حمــل 
ــی  ــروژه ریل ــن پ ــر ای ــی کم نظی مشــخصات فن
ــروژه  ــوع کار در پ ــات و ن ــم عملی ــت: حج گف
راه آهــن تبریــز از لحــاظ ابعــاد بــا چهــار 
خــط ریلــی رشــت، همــدان، کرمانشــاه و 
ــیر  ــن مس ــه ای ــد چراک ــری می کن ــه براب ارومی
ــن  ــده و اولی ــداث ش ــه اح ــورت دوخط ــه ص ب
ــوده  ــه بســتر آن دوخطــه ب مســیری اســت ک

ــت. اس
ـــن  ـــام ای ـــرای انج ـــرد: ب ـــد ک ـــی تاکی خادم
ـــرداری  ـــب خاکب ـــر مکع ـــون مت ـــروژه ۶۵ میلی پ
و خاکریـــزی شـــده کـــه ایـــن میـــزان از کار 
ـــوده  ـــی ب ـــی قبل ـــروژه ریل ـــار پ ـــدازه چه ـــه ان ب
اســـت. همچنیـــن ۱۵ کیلومتـــر راه آهـــن 
دوخطـــه از منطقـــه صعب العبـــور عبـــور 
کـــرده اســـت کـــه نیـــاز بـــه ســـاخت تونـــل 

و پـــل داشـــته اســـت.
وی افــزود: پــروژه راه آهــن تبریــز یــک 
ــدی  ــش توانمن ــرای نمای ــه ب ــل ارائ ــوی قاب الگ

ــت. ــور اس ــی کش ــی در داخل مهندس
دولــت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  خادمــی 
ــز  ــج مرک ــال پن ــود در اتص ــده خ ــت وع توانس
اســتان را محقــق ســازد، گفــت: طبــق وعــده 
ــج  ــتیم پن ــت توانس ــان دول ــا پای ــده ت داده ش
ــرقی )از  ــی و ش ــتان آذربایجــان غرب ــز اس مرک
ــان  ــدان، کرمانشــاه و گی ــد(، هم مســیر جدی
را بــه شــبکه ریلــی متصــل ســازیم. تــا پایــان 
ــدان و  ــار - زاه ــن چابه ــاال راه آه ــت احتم دول
ــد  ــان می رس ــه پای ــم ب ــهرکرد ه ــان- ش اصفه
ــی را هــم  ــی ریل و بســیاری از مســیرهای آنتن

تحویــل می دهیــم.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

دولت به وعده ریلی خود عمل کرد

شرکت تولید قند در تبریز ۱3۷ میلیارد ریال 
جریمه شد

شــده توســط ایــن اداره کل، اتهــام وارده محــرز و 
مســلم اســت.

یوزباشــی، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه کاالی عرضــه شــده دارای نــرخ 
ــن شــده  ــرخ تعیی ــای بیــش از ن ــه به ــروش ب ــه ف مصــوب اســت هرگون
ــون  ــا احتســاب قنــد فروختــه شــده طبــق قان ــن ب ــف اســت بنابرای تخل
ــه پرداخــت  ــه خاطــر ایــن تخلــف ب ــرات حکومتــی ایــن شــرکت ب تعزی
ــبکه  ــارج از ش ــروش خ ــت ف ــال و از باب ــون ری ــارد و ۷۰۰ میلی ۱4 میلی
ــی و  ــایر مناطــق جغرافیای ــه س ــرر ب ــال ســهمیه مق شــکر بواســطه انتق
لحــاظ کــردن ســوابق تخلفــی متهــم بــه پرداخــت ۱۲۰ میلیــارد ریــال 

محکــوم شــد.
ــا، از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در زمینــه کاال و  ــه گــزارش ایرن ب
خدمــات تعــداد ۶ هــزار و ۶۵۰ پرونــده در اداره کل تعزیــرات حکومتــی 
اســتان تشــکیل و تعــداد ۶ هــزار و ۳۲۱ پرونــده مختومــه شــده اســت.

ادامه از صفحه 1
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قطع اینترنت

 در کشور به دالیل امنیتی است 

از دیــروز اینترنــت خطــوط تلفــن ثابــت و تلفــن 
همــراه در برخــی نقــاط کشــور قطــع شــده اســت، 
امــروز نیــز گــزارش  هــا حاکــی از قطــع اینترنــت در 

کشــور اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا،  کنــدی و قطــع اینترنــت 
ــور  ــاط کش ــی از نق ــن در برخ ــت تلف ــوط ثاب خط
ــت  ــا از قطــع اینترن ــان خبره ــاد و همزم ــاق افت اتف
خطــوط تلفن هــای همــراه در برخــی از خطــوط بــه 

گــوش می رســد.
ــوط  ــت خط ــع اینترن ــی از قط ــا حاک گزارش ه

ــت. ــور اس ــراه در کش ــت و هم ــن ثاب تلف
یــک منبــع آگاه دلیــل قطــع اینترنــت را مســائل 

امنیتــی عنــوان کــرد.
ــع  ــرای قط ــم ب ــه تصمی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اینترنــت هیــچ ارتباطــی بــه اپراتورهــا نــدارد، افــزود: 
تصمیــم بــرای قطــع اینترنــت توســط دســتگاه های 

امنیتــی گرفتــه شــده اســت.
اخیــر  ناامنی هــای  گفــت:  آگاه  منبــع  ایــن 
ــع  ــه قط ــم ب ــت تصمی ــورای امنی ــده ش ــب ش موج

اینترنــت بگیــرد.
وی قطــع خطــوط اینترنــت تلفــن همــراه را 
ــل  ــل و رایت ــراه اول، ایرانس ــا هم ــام اپراتوره در تم

ــرد. ــوان ک عن
وی زمان اتصال اینترنت را نامعلوم دانست.

برگزاری همایش »نقش نخبگان
 در تسریع توسعه جامعه« در تبریز 

ـــعه  ـــریع توس ـــگان در تس ـــش نخب ـــش » نق همای
ــه  ــا هفتـ ــان بـ ــاه همزمـ ــه« روز دوم آذرمـ جامعـ

ــود.  ــزار می شـ ــز برگـ ــیج در تبریـ بسـ
بـــه گـــزارش فـــارس، نـــادر ارســـانی رئیـــس 
ــاوری  ــی و فنـ ــی، پژوهشـ ــیج علمـ ــازمان بسـ سـ
آذربایجان شـــرقی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار 
ـــگاه  ـــس دانش ـــدی رئی ـــدار وحی ـــردار پاس ـــرد: س ک
ـــش  ـــن همای ـــژه ای ـــخنران وی ـــی س ـــاع مل ـــی دف عال
بـــوده و به صـــورت اســـتراتژیک در مـــورد نقـــش 
ــخنرانی  ــه سـ ــعه جامعـ ــد توسـ ــگان در رونـ نخبـ

. می کنـــد
برگـــزاری  از  هـــدف  مهم تریـــن  وی، 
ایـــن همایـــش را تبییـــن نقـــش نخبـــگان در 
ـــه داد:  ـــرد و ادام ـــر ک ـــه ذک ـــاالری جامع شایسته س
ـــه گام  ـــردن بیانی ـــه ک ـــن و نهادین ـــتای تبیی در راس
ـــی و  ـــی، پژوهش ـــیج علم ـــازمان بس ـــاب س دوم انق
فنـــاوری اســـتان آذربایجان شـــرقی ایـــن همایـــش 
را در ۶ محـــور عمـــده بـــه مناســـبت هفتـــه 
ـــزار  ـــز برگ ـــگاه تبری ـــدت دانش ـــاالر وح ـــیج در ت بس

. می کنـــد
ارســـانی بـــا اشـــاره بـــه محورهـــای همایـــش 
ــرژی،  ــور انـ ــن همایـــش در ۶ محـ ــه داد: ایـ ادامـ
بازاریابـــی و تجاری ســـازی، ســـامت و محیـــط 
زیســـت، علـــم و فنـــاوری، علـــوم انســـانی - 
اســـامی، مدیریـــت و شایســـته ســـاالری برگـــزار 

. می شـــود
رئیـــس ســـازمان بســـیج علمـــی، پژوهشـــی و 
و  شایسته ســـاالری  آذربایجان شـــرقی  فنـــاوری 
کشـــف شایســـتگان واقعـــی را یکـــی از اهـــداف مهـــم 
ــان  ــت و خاطرنشـ ــاب دانسـ ــه گام دوم انقـ بیانیـ
ســـاخت: مقـــام معظـــم رهبـــری نقـــش نخبـــگان 
ـــه  ـــاب ب ـــه گام دوم انق ـــداف بیانی ـــق اه را در تحق
خوبـــی تشـــریح و تبییـــن کرده انـــد، چـــرا کـــه 
نخبـــگان  در هـــر جامعـــه  باعـــث جریان ســـازی 
ـــه را  ـــود جامع ـــای خ ـــرات و ایده ه ـــا تفک ـــوده و ب ب

ــد. ــو می برنـ ــعه جلـ ــد و توسـ ــتر رشـ در بسـ
جامعـــه  در  را  نخبـــگان  نقش آفرینـــی  وی، 
ـــت  ـــی دانس ـــه عموم ـــی و مطالب ـــزم مل ـــد ع نیازمن
و تصریـــح کـــرد: تـــا زمانـــی کـــه بـــرای حضـــور 
ـــام  ـــای نظ ـــر مبن ـــه ب ـــت جامع ـــگان در مدیری نخب
شایسته ســـاالری حمایـــت و مطالبـــه عمومـــی 
در  نخبـــگان  ظرفیـــت   از  نمی تـــوان  نباشـــد، 

جامعـــه بهـــره بـــرد.
ـــتراتژیک  ـــه ارســـانی ســـخنرانی اس ـــه گفت ـــا ب بن
بیـــان  همایـــش،  ویـــژه  ســـخنران  توســـط 
ـــیجی  ـــار بس ـــل از اقش ـــگان، تجلی ـــای نخب دیدگاه ه
دانش محـــور و نخبـــگان علمـــی و رونمایـــی از 
ـــن  ـــای ای ـــه برنامه ه ـــی را از جمل ـــرح علم ـــد ط چن

همایـــش ذکـــر کـــرد.
ـــعه  ـــریع توس ـــگان در تس ـــش نخب ـــش »نق همای
ــا  ــان بـ ــاه همزمـ ــنبه دوم آذرمـ ــه« روز شـ جامعـ
ـــز از  ـــگاه تبری ـــدت دانش ـــاالر وح ـــیج در ت ـــه بس هفت

ســـاعت ۹ صبـــح تـــا ۱۲ برگـــزار می شـــود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز:
طرح حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار 

در تبریز اجرا می شود

مدیرعامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهرداری تبریــز 
از اجــرای طــرح حمایــت از زنــان شــاغل سرپرســت خانــوار بــرای اولیــن 

بــار در تبریــز خبــر داد. 
ــن  ــات ای ــریح جزئی ــدی، در تش ــم محم ــنا، ابراهی ــزارش ایس ــه گ ب
ــوده و از  ــواده ب ــان آور خان ــه ن ــی ک ــرح بانوان ــن ط ــت: در ای ــرح، گف ط
طریــق مشــاغل خانگــی کســب و کار می کننــد، غرفه هایــی را بــا 
ــار  ــرای اجــرای طــرح در اختی ــا ب ــارک آن همــکاری منطقــه چهــار در پ

می گیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار هشــت غرفــه در پــارک آنــا بــرای اجــرای 
ایــن طــرح، ادامــه داد: ایــن طــرح در پارک هــای بانــوان ســطح کانشــهر 
ــرا  ــی اج ــی و بازاریاب ــاغل خانگ ــوالت مش ــی محص ــت معرف ــز جه تبری
می شــود، طــی شــش روز هفتــه، 4۸ نفــر در ایــن طــرح شــرکت کردنــد.

مدیرعامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهرداری تبریــز 
ــا همــکاری مناطــق، اجــرای ایــن طــرح  بیــان کــرد: تــاش می کنیــم ب
ــه صــورت  ــن کار ب ــا ای ــم ت ــز توســعه دهی ــوان تبری ــای بان را در پارک ه

دائمــی و مکــرر انجــام شــود.
وی افــزود: زنــان سرپرســت خانــوار دارای مشــاغل خانگــی می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه ســازمان میادیــن و ســامانه ی بــازار ،  جهــت اخــذ غرفــه 

و ثبــت نــام اقــدام کننــد.
محمــدی خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در راســتای حمایــت از زنــان 
سرپرســت خانــوار دارای مشــاغل خانگــی، اجــرا می شــود، مســتقر شــدن 
در ایــن غرفه هــا در دومــاه اول، رایــگان بــوده و اولویــت بــا زنانــی اســت 

کــه سرپرســت خانــوار هســتند.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه این کــه ایــن طــرح در راســتای حمایــت 
ــراد اخــذ  ــن اف ــادی از ای ــوار اســت، هزینــه ی زی ــان سرپرســت خان از زن

نمی شــود.
ــوار از اجــرای  ــان سرپرســت خان ــاد زن ــه اســتقبال زی ــا اشــاره ب وی ب
ایــن  طــرح، گفــت: تــاش می کنیــم بــا همــکاری مناطــق اجــرای ایــن 

طــرح را در تمامــی مناطــق تبریــز گســترش دهیــم.

سخنگوی ناجا:
اولتیماتوم پلیس به اخاللگران نظم و امنیت

ســخنگوی نیــروی انتظامــی گفــت: پلیــس بــر اســاس وظایــف قانونــی 
خــود در برخــورد بــا ناامن کننــدگان و اخالگــران نظــم و امنیــت 

ــدارد. ــاتی ن ــه مماش هیچ گون
بــه گــزارش مهــر، ســردار احمــد نوریــان ســخنگوی نیــروی انتظامــی 
ــا اعــام ایــن مطلــب کــه مــردم بــا هوشــیاری و درایــت ضمــن طــرد  ب
آرامــش  و  نظــم  برقــراری  در  و خودفروختــه  عناصــر فرصت طلــب 
ــت: در  ــار داش ــد، اظه ــاری کنن ــود را ی ــزار خ ــس خدمتگ ــی، پلی عموم
پــی اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت و اصــاح قیمــت بنزیــن، 
اعتراضاتــی از ســوی بخشــی از مــردم صــورت گرفــت کــه بدیهــی اســت 
ــا رعایــت حقــوق و  ــا تدبیــر مســئوالن مربوطــه ابعــاد و جزئیــات آن ب ب

ــع عمومــی تبییــن و اطــاع رســانی خواهــد شــد. مناف
وی افــزود: در ایــن شــرایط عناصــری بــا هدایــت معاندیــن خــارج از 
کشــور و منفعــت طلبــان داخلــی اقــدام بــه ســوء اســتفاده از مطالبــات 
مــردم کــرده و بــا بــر هــم زدن نظــم و امنیــت عمومــی و بــا رفتارهــای 
ــن  ــهری، همچنی ــات ش ــی و خدم ــوال عموم ــه ام ــه، ب ــب گرایان تخری
کســب و کار مــردم آســیب رســانده و باعــث ایــراد خســارت هــای جانــی 
ــز  ــه ای ج ــه نتیج ــد ک ــده ان ــه ش ــت در جامع ــب و وحش ــی و رع و مال
خوشــحالی دشــمنان قســم خــورده جمهــوری اســامی بــه همــراه نــدارد.

ســخنگوی ناجــا تصریــح کــرد: در پــی تمــاس هــای مکــرر و مطالبــات 
مردمــی از پلیــس مبنــی بــر بازگشــت آرامــش بــه جامعــه و برخــورد بــا 
ناامــن کننــدگان و اخالگــران نظــم و امنیــت نیــروی انتظامــی براســاس 
وظایــف ذاتــی و قانونــی خــود بــا ایــن تحــرکات مذبوحانــه بــه طــور قاطع 
برخــورد خواهــد کــرد. انتظــار دارد مــردم عزیــز بــا هوشــیاری و درایــت 
ضمــن طــرد عناصــر فرصــت طلــب و خــود فروختــه در برقــراری نظــم و 

آرامــش عمومــی، پلیــس خدمتگــذار خــود را یــاری نماینــد.
معـاون اجتماعـی ناجـا در پایـان گفـت: الزم بـه ذکـر اسـت نیـروی 
انتظامـی ضمـن احتـرام بـه حقـوق عامـه ملـت بدون تسـامح، هیـچ گونه 
مماشـاتی بـا بـر هـم زننـدگان نظـم و امنیـت نداشـته و بـا شناسـایی 
سـرکردگان و عوامـل میدانـی آنهـا بـا قاطعیـت برخـورد خواهـد نمـود.

ــی اســتاندار زنجــان  ــاون سیاســی امنیت مع
بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــار فقــط بایــد رنــج و 
درد ناشــی از بیمــاری را تحمــل کنــد، گفــت: 
بیمــار نبایــد دغدغــه تامیــن دارو و ارائــه 
ــی را  ــات داروی ــژه خدم ــی به وی ــات درمان خدم

داشــته باشــد. 
بــه گــزارش ایســنا، خدابخــش مــرادی 
ــی در رابطــه  ــرارگاه داروی  نافچــی در جلســه ق
بــا تامیــن دارو و ارائــه خدمــات ســامت، 
اظهــار کــرد: مســئله تامیــن دارو و ارائــه 
ــی  ــه بالندگ ــامت ب ــت و س ــات بهداش خدم
ــع آن  ــن به موق ــد و تامی ــه کمــک می کن جامع
ــه  ــش جامع ــاس آرام ــه احس ــد ب ــز می توان نی

ــد. ــک کن کم
امــروزه  کــرد:  تصریــح  مســئول  ایــن 
ــود  ــای خ ــد اع ــه ح ــهیل گری را ب ــد تس بای
برســانیم، خدمــت را روان تــر کــرده، مشــکات 
را  همــکاری  همچنیــن  کنیــم،  مرتفــع  را 

تقویــت و تعامــل را افزایــش دهیــم.

ــزوم داشــتن  ــر ل ــد ب ــا تاکی مرادی نافچــی ب
اگــر  داد:  ادامــه  بین بخشــی،  همــکاری 
ــرای  ــکل ب ــد مش ــی نباش ــکاری بین بخش هم
مــردم هویــدا خواهــد شــد و دولت مــردان نیــز 

ــند. ــخگو باش ــتر پاس ــد بیش بای
وی بـــا تاکیـــد بـــر افزایـــش نظـــارت 

ــارت  ــد نظـ ــروزه بایـ ــزود: امـ ــور، افـ در امـ
بیشـــتری بـــر همـــه امـــور داشـــته باشـــیم؛ 
چراکـــه در فضـــای موجـــود جامعـــه، در 
نظـــام اجتماعـــی، اداری و خدماتـــی مـــا 
برخـــی مـــوارد مغفـــول می مانـــد، ایـــن 
ــارت  ــه نظـ ــر چـ ــه هـ ــت کـ ــی اسـ در حالـ

ـــری  ـــراف کمت ـــرد، انح ـــورت گی ـــتری ص بیش
ــت. ــم داشـ خواهیـ

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران 
را  بیشــتری  منابــع  و  فرصت هــا  می تواننــد 
ــران  ــت: مدی ــد، گف ــن کنن ــتان تامی ــرای اس ب
تامین اجتماعــی  اســتانی، بیمــه ســامت و 
زمینــه  ایــن  در  بیشــتری  بایــد ســماجت 
داشــته باشــند تــا بتوانیــم از تــوان مالــی 
و  هم آوایــی  و  کنیــم  اســتفاده  اســتان 
ــرا  ــیم، زی ــته باش ــتان داش ــری را در اس هم فک
نیــز چانه زنــی و  امــروز در مقیــاس ملــی 

می دهــد. جــواب  پیگیــری 
ــی اســتاندار زنجــان  ــاون سیاســی امنیت مع
در رابطــه بــا تامیــن دارو، اظهــار کــرد: اکنــون 
داروهــای  به ویــژه  دارو  وضعیــت  از  مــردم 
خــاص گله منــد هســتند. در زنجــان علی رغــم 
ــاز  ــث ب ــن بح ــده در ای ــام ش ــای انج تاش ه
ــع  ــد رف ــه بای ــود دارد ک ــکاتی وج ــم مش ه

شــود.

ــنامه و  ــر شناس ــذ تصوی ــدم اخ ــنامه ع ــزی بخش ــک مرک بان
ــرد.  ــاغ ک ــا اب ــه بانک ه ــتریان را ب ــی از مش کارت مل

ــک مرکــزی در  ــگاران جــوان، بان ــه گــزارش  باشــگاه خبرن ب
ــایی مشــتری  ــت و شناس ــراز هوی ــرد: اح ــام ک بخشــنامه ای اع
یکــی از ارکان و الزامــات مقــرر در قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و 
ــر همیــن مبنــا، در ســال ۱۳۸۸ و  ضوابــط اجرایــی آن اســت. ب
وفــق آیین نامــه اجرایــی قانــون مبــارزه بــا پولشــویی - موضــوع 
مصوبــه شــماره ۱۸۱4۳4/ت4۳۱۸۲ ک مــورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱4 
هیــأت محتــرم وزیــران- بانک هــا و موسســـات اعتبــاری مکلــف 
ــاب رجــوع  ــه ســوابق شناســایی ارب ــوط ب ــدارک مرب شــدند »م
هنــگام ارائــه خدمــات پایــه را بــه صــورت فیزیکــی و یــا ســایر 
روش هــای قانونــی، حداقــل بــه مــدت پنــج ســال بعــد از پایــان 

عملیــات نگهــداری کننــد.
»همچنیــن حســب مفــاد بنــد ۱۲-۲-4 »دســتورالعمل 
ــاری«  ــات اعتبـ ــی موسس ــتریان ایران ــایی مش ــی شناس چگونگ
موضـــوع بخشـــنامه شـــماره ۹۰/4۱4۷۸ مـــورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ 
مقــرر شــد: »در شناســایی کامــل شــخص حقیقــی مشــخصات 
ــای  ــده امض ــط دارن ــد توس ــتری بای ــوی مش ــده از س ــام ش اع
ــق  ــر تطبی ــدارک معتب ــا اصــل م ــاری ب مجــاز در موسســه اعتب
داده شــده و پــس از تاییــد و درج عبــارت » تصویــر برابــر اصــل 
اســت« بــر روی آنهــا توســط وی در ســوابق مشــتری نگهــداری 
ــاری  ــا و موسســات اعتب ــز بانک ه ــش از آن نی ــه پی شــود.« البت
مــورخ ۱۳۸4/۰۹/۰۸  مــب/۱۷۵۳  شــماره  بخشــنامه  وفــق 
ــتریان،  ــت مش ــراز هوی ــتای اح ــد در راس ــده بودن ــف ش موظ

ــد. ــداری کنن ــذ و نگه ــا را اخ ــنامه آنه ــت شناس روگرف

امــا در ســنوات اخیــر، بــا توجــه بــه توســعه دولــت 
الکترونیــک و ارائــه خدمــات الکترونیکــی از ســوی دســتگاه های 
ــات  ــه خدم ــردم و ارائ ــت بیشــتر م ــه منظــور رضای ــی و ب اجرای
ــروری  ــذی غیرض ــات کاغ ــادل اطاع ــز از تبـ ــت و پرهی باکیفی
ــه شــماره  ــه نام ــی از جمل ــات، اباغیه های ــت خدم ــرای دریافـ ب
۲۰۰/۹۳/۱۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ از سوی »معـــاون توسـعه 
مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیــس جمهــور« صــادر گردیــد کــه 
طــی آن مقــرر شــد طــرح عــدم اخــذ تصویــر شناســنامه و کارت 
ملــی در اســتان قــم بــه عنــوان اســتان پایلــوت بــه مــورد اجــرا 

گــذارده شــود.
متعاقبــاً از ســوی »ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور« 
مــورخ  بخشــنامه شــماره ۱۵۹۵۳44  طــرح مذکــور طــی 
ــم  ــز تعمی ــمنان نی ــتان و س ــتانهای خوزس ــه اس ۱۳۹۶/۱۰/۵ ب
ــه  ــا توجــه ب ــه مراتــب پیــش گفتــه و ب ــا عنایــت ب داده شــد. ب

برخــی تعارضــات اباغیه هــای اخیرالذکــر بــا الزامــات و ضوابــط 
ناظــر بــر مبــارزه بــا پولشــویی، موضــوع توســط بانــک مرکــزی 
ــویی و  ــم پولش ــگیری از جرای ــه و پیش ــی مقابل ــورای عال ــه ش ب
تـــامین مالــی تروریســـم منعکــس شــد تــا تصمیــم مقتضــی در 

ایــن رابطــه اتخــاذ شـــود.
بــر همـــین اســـاس، حســب مصوبــه هشــتمین جلســه مورخ 
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ شــورای عالــی مقابلــه و پیشــگیری از جرایــم 
ــذ  ــوه اخ ــوص نح ــم درخص ــی تروریس ــن مال ــویی و تامی پولش
ــاده )۱4۲(  ــد ۱ م ــوع بن ــداری آن موض ــی و نگه ــناد هویت اس
آیین نامــه اجرایــی قانــون مبــارزه با پولشـــویی مصـــوب جلســـه 
ــی  ــی ط ــران اباغ ــرم وزی ــأت محت ــورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هی مـ
ــرر شــده  ــورخ ۱۳۹۸/۸/4 مق بخشــنامه شــماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ م
اســت: » کلیــه اشــخاص مشــمول موضــوع مــواد )۵( و )۶( 
قانــون اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی موظفنــد در اجــرای 
شناســایی کامــل اشــخاص حقیقــی، مشــخصات هویتــی اعــام 
ــق  ــدارک تطبی ــا اصــل م ــی را ب ــده از ســوی شــخص حقیق ش
داده و پـــس از احــراز هویــت و اســتعام برخــط از ســازمان ثبت 
احــوال کشــور و دریافــت کــد رهگیــری تاییــد نماینــد. بدیهــی 
اســت نگهــداری کــد رهگیــری معتبــر در پرونــده اربــاب رجــوع 

ــل اســتناد اســت.« قاب
خواهشــمند اســت دســتور فرماینــد مراتــب بــا لحــاظ مفــاد 
بخشـنامه شـماره۹۶/۱4۹۱۵۳ مـورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ بـه واحـدهای 
ــر  ــاغ شــده، ب ــاری غیربانکــی اب ــط آن بانک/موسســه اعتب ذیرب
حســن اجــرای آن نظــارت دقیــق بــه عمــل آیــد و نســـخه ای از 

آن نیــز بــه ایــن مدیریــت کل ارســال گــردد.

رئیــس قــوه قضائیــه در مــورد اجــرای 
طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت و مســائل بــه 
وجــود آمــده بیانیــه ای در ۵ مــاده خطــاب بــه 

ــرد.  ــادر ک ــی ص مســئوالن قضای
بــه گــزارش فــارس، رئیــس قــوه قضائیــه در 
مــورد اجــرای طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت 
و مســائل بــه وجــود امــده در مــورد آن بیانیــه 
ــی  ــه مســئوالن قضای ــاده خطــاب ب ای در ۵ م

صــادر کــرد.
متــن کامــل ایــن بیانیــه بدیــن شــرح 

اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مسئوالن محترم قضایی

با سام
نظــر بــه اینکــه اجــرای طــرح ســهمیه 
ــب  ــن، موج ــد بنزی ــرخ جدی ــام ن ــدی و اع بن
بــروز برخــی حــوادث و نگرانــی هــا در جامعــه 
شــده اســت، نــکات زیــر مــورد توجــه و اهتمــام 

ــرار گیــرد: ق
نســبت بــه پیشــنهاد دولــت محتــرم بــرای 
ــرخ  ــام ن ــدی و اع ــهمیه بن ــرح س ــرای ط اج
ــف  ــه تکالی ــتناد ب ــا اس ــه ب ــن ک ــد بنزی جدی
قانونــی ، بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی در 
شــورای اقتصــادی ســران قــوا مطــرح و مصــوب 
ــی  ــف کارشناس ــرات مختل ــارغ از نظ ــد، ف ش

موجــود پیرامــون ایــن طــرح و شــیوه اجــرای 
ــاب  ــای دور از الته ــوان در فض ــی ت ــه م آن ک
دســتگاه  پرداخــت،  آن  بــه  غیرهیجانــی  و 
قضایــی خــود را موظــف مــی دانــد بــرای 
رفــع مشــکات احتمالــی در فرآینــد اجــرا، بــه 

ــد. ــل نمای ــود عم ــی خ ــف قانون وظای
در مقاطــع مختلــف حیــات پربرکــت نظــام 
جمهــوری اســامی، هــر زمــان بــه مــردم 
ــت  ــتیبانی و حمای ــت، پش ــده اس ــاد ش اعتم
ــم  ــات مه ــرای تصمیم ــی اج ــل اصل ــا عام آنه
ــه  ــوده اســت. نظــام، تجرب و سرنوشــت ســاز ب
ــن  اجــرای تصمیمــات مشــابه را داشــته. در ای
ــا مــردم و تشــریح  مــورد هــم ســخن گفتــن ب

ــرای  ــد از اج ــل و بع ــم قب ــن تصمی ــل ای دالی
ــق  ــذا از طری ــد. ل ــی نمای ــروری م ــم ض تصمی
اســتانداران و مســئولین مربوطــه پیگیــری 
ــورت  ــه ص ــم ب ــن تصمی ــل ای ــا دالی ــد ت نمایی
شــفاف بــرای مــردم بــه ویــژه اثرگــذاران جامعه 
و نخبــگان تبییــن گــردد و دیــدگاه هــای 
نخبــگان و دلســوزان مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بــه دادســتان هــای محتــرم در سراســر 
ــت  ــن مراقب ــردد ضم ــی گ ــد م ــور تاکی کش
نســبت بــه حفــظ حقــوق شــهروندی و کرامــت 
مــردم در برابــر هرگونــه تعــرض، در مــورد 
ــاب و  ــات ضــد انق ــه جریان اشرار،وابســتگان ب
نفــوذی هایــی کــه بــا اقدامــات خرابکارانــه در 

راســتای خواســت دشــمنان،  امنیــت مــردم و 
ــا همــکاری  ــد  ب جامعــه را هــدف قــرار داده ان
نیروهــای انتظامــی و امنیتــی بــا قاطعیــت 

ــد. ــول دارن ــی معم ــدام قانون اق
ســازمان بازرســی کل کشــور موظــف اســت 
ــر محــل هزینــه کــرد  ضمــن نظــارت دقیــق ب
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــی از افزای ــای ناش درآمده
و ایفــای وظایــف دولــت در جهــت جلوگیــری 
ــدات  ــل تعه ــرای کام ــا، اج ــش قیمته از افزای
ــه  ــه پرداخــت ب ــر مــردم از جمل دولــت در براب
ــری  ــا را مســتمرا پیگی ــع و منظــم یارانه ه موق
نمایــد تــا زمینــه بــرای افزایــش اعتمــاد مــردم 

فراهــم گــردد.
بـــه معـــاون اول قـــوه قضاییـــه ماموریـــت 
داده مـــی شـــود بـــا تشـــکیل کمیتـــه ای 
متشـــکل از دادســـتان کل، رئیـــس ســـازمان 
ــا  ــت و بـ ــوزه ریاسـ ــس حـ ــی و رئیـ بازرسـ
ــه  ــبت بـ ــط، نسـ ــران ذیربـ ــوت از مدیـ دعـ
پیگیـــری مـــوارد فـــوق و بررســـی وضعیـــت 
حـــوزه هـــای قضایـــی و گـــزارش هـــای 
دریافتـــی و ارائـــه مشـــورت هـــای الزم، بـــه 

ــد. ــدام نماینـ ــی اقـ ــو مقتضـ نحـ
عــزت و اقتــدار روز افــزون نظــام جمهــوری 
اســامی و ســربلندی و توفیــق مــردم عزیزمــان 

را از خداونــد متعــال مســئلت دارم.«

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:

بیمار نباید دغدغه تامین دارو داشته باشد

طبق اعالم بانک مرکزی؛

اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک ها لغو شد

مأموریت رئیسی به مسؤوالن قضایی درباره سهمیه بندی بنزین

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی و  ــه و گواه ــهادت نام ــتناد ش ــه اس ــنامه 139 ب ــماره شناس ــه ش ــار ب ــا تب ــعید دنی ــای س آق
ــن  ــن دادگاه نمــوده و چنی ــم ای ــه شــماره 981042 تقدی ــه درخواســتی ب فتوکپــی شناســنامه ورث
ــخ  ــنامه 1259 درتاری ــماره شناس ــه ش ــار ب ــا تب ــرام دنی ــادروان به ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش اش

ــد از: ــن وی عبارتن ــه حی ــته و ورث ــود درگذش ــگاه خ 98/07/26 در اقامت
1- سعید دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 139 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی
2- فریدون دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 51 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی

3- زهره دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 37 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی
4- سلیم دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 45 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی

5- مسعود دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 14898 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی
6- قمر دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 458 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی

7- خلیل دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 112 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی
8- سحر دنیا تبار فرزند بهرام شماره شناسنامه 86 صادره از اسالم آباد فرزند متوفی

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــخ نشــر نخســتین آگهــی  ــزد آن باشــد از تاری ــا وصیتنامــه از متوفــی ن هرکــس اعتراضــی دارد و ی

ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــتناد  ــه اس ــنامه 491 ب ــماره شناس ــه ش ــم ب ــه نفج ــم فاطم خان
شــهادت نامــه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه 
شــماره 981025 تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته 
ــنامه  ــه شــماره شناس ــح ب ــک اعظــم فصی ــادروان مل ــه ش اســت ک
18202 در تاریــخ 98/07/05 در اقامتــگاه خــود درگذشــته و ورثــه 

حیــن وی عبارتنــد از:
1- فاطمــه نفجــم فرزنــد عالــی شــماره شناســنامه 491 صــادره 

از اســالم آبــاد غــرب فرزنــد متوفــی
2- برانــازار نفجــم فرزنــد عالــی شــماره شناســنامه 438 صــادره 

از اســالم آبــاد غــرب فرزنــد متوفــی
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــا  ــی دارد و ی ــس اعتراض ــا هرک ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
وصیتنامــه از متوفــی نــزد آن باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد.

شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــتناد  ــه اس ــنامه 891 ب ــماره شناس ــه ش ــاالش ب ــای خســرو ب آق
شــهادت نامــه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه 
شــماره 981023 تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته 
اســت کــه شــادروان هوشــنگ کیامنــش بــه شــماره شناســنامه 817 
درتاریــخ 98/03/08 در اقامتــگاه خــود درگذشــته و ورثــه حیــن وی 

عبارتنــد از:
1- صحبــت بــاالش فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 4 صــادره 

از اســالم آبــاد پــدر متوفــی
2- کوکــب بــاالش فرزنــد کمــر شــماره شناســنامه 2 صــادره از 

اســالم آبــاد مــادر متوفــی
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــا  ــی دارد و ی ــس اعتراض ــا هرک ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
وصیتنامــه از متوفــی نــزد آن باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد.

شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

مفقودی

سند مالکیت وسیله نقلیه 
پیکان مدل 82 سفید رنگ به 
شماره موتور 11158285089  
و شماره شاسی 82474022 و 

شماره پالک 
 728 ص 39 ایران 37 

به نام عمر عزیزی مقدم 
مفقود و از اعتبار ساقط است

شماره: 981042 شماره: 981025 تاریخ انتشار: 1398/08/27شماره: 981023 تاریخ انتشار: 1398/08/27 تاریخ انتشار: 1398/08/27
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هر شهر
 یک خبرنگار

روزنامه عجب شیر از شهر های 
سراسر کشور استخدام می کند.

موبایل: 09143010573

فرهنگ و هنر
آشپزی

پاکورا سبزیجات

مواد الزم:
پیاز قرمز متوسط                                      ۲/۱
گل کلم خرد شده                                    ۲ پیمانه
سیب زمینی کوچک                                     ۵ عدد
ســیر                                          ۲ حبــه
گشنیز خرد شده                             ۲ قاشق غذاخوری
ادویه هندی گرام ماساال             ۱ قاشق چایخوری
پودر کاری                                 ۱ قاشق چایخوری
نمک و فلفل                                  به مقدار الزم
آرد نخود                                     ۲ پیمانه
آب حدود                                        ۱ پیمانه

پاکــورا غــذای هنــدی خوشــمزه ای اســت 
ــبزیجات از  ــورا س ــی دارد. پاک ــواع مختلف ــه ان ک
جــذاب تریــن و محبــوب تریــن آنهاســت. همــان 
طــور کــه میدانیــد هنــدی هــا اغلــب بــه غذاهــای 
گیاهــی عاقــه زیــادی دارنــد. بــه همیــن خاطــر 
ــتید، در  ــی هس ــای گیاه ــال غذاه ــر دنب ــم اگ ه
ــای  ــه ه ــد گزین ــدی میتوانی ــای هن ــن غذاه بی
ــرای  ــا ب ــد. در اینج ــدا کنی ــی پی ــذاب متنوع ج
ــاز، ســیب زمینــی  تهیــه پاکــورا ســبزیجات از پی
ــد  ــده میتوانی ــا ش ــده. ام ــتفاده ش ــم اس و گل کل
کنیــد.  اضافــه  را  خــود  دلخــواه  ســبزیجات 
ــود  ــلیقه خ ــه س ــد ب ــم میتوانی ــا را ه ــه ه ادوی
تغییــر دهیــد یــا کــم و زیــاد کنیــد. نکتــه مهــم 
ــرد  ــبزیجات را ت ــه س ــت ک ــود اس ــر آرد نخ خمی
ــه  ــم از دســتور تهی ــد. امیدواری و خوشــمزه میکن
ایــن غــذای هنــدی اســتفاده کنیــد و لــذت 

ــد. ببری
 

طرز تهیه:
ــاده  ــورا را آم ــبزیجات پاک ــه س ۱- اول از هم
ــک  ــای باری ــال ه ــکل خ ــه ش ــاز را ب ــد. پی کنی
خــرد کنیــد. گل هــای کوچــک گل کلــم را از هــم 
جــدا کنیــد یــا آن را خــرد کنیــد. ســیب زمینــی 
ــه  ــد. هرچ ــرش بزنی ــازک ب ــورت ن ــه ص ــز ب را نی

ــازک تــر بهتــر. ن
۲-  حــال همــه ســبزیجات خــرد شــده را 
ــرام  ــل، گ ــک، فلف ــد. نم ــی بریزی ــه بزرگ در کاس
ــنیز  ــده و گش ــه ش ــیر ل ــودر کاری، س ــاال، پ ماس
خــرد شــده را اضافــه کنیــد. ســبزیجات را زیــر و 
رو کنیــد تــا بــه خوبــی بــا ادویــه مخلــوط شــوند.

ــا  ــود و آب را ب ــری آرد نخ ــه دیگ ۳- در کاس
ــبیه  ــلی ش ــر ش ــا خمی ــد ت ــوط کنی ــم مخل ه
ــود را  ــر نخ ــود. خمی ــاد ش ــک ایج ــر پنکی خمی
روی ســبزیجات بریزیــد و زیــر و رو کنیــد. خمیــر 
بایــد بــه انــدازه ای باشــند کــه بــه خوبــی همــه 

ــاند. ــبزیجات را بپوش س
 4- دو تابـــه بـــزرگ را روی شـــعله قـــرار 
ــه  ــد کـ ــن بریزیـ ــدازه ای روغـ ــه انـ ــد. بـ دهیـ
ـــردن  ـــرخ ک ـــرای س ـــود. ب ـــانده ش ـــه پوش ـــف تاب ک
ـــن داغ  ـــا روغ ـــد ت ـــر کنی ـــبزیجات صب ـــورا س پاک

شـــود.
ــا قاشــق  ۵- حــال یکــی یکــی ســبزیجات را ب
ــه منتقــل کنیــد. ســعی کنیــد  ــه تاب ــد و ب برداری
پیازهــا را چنــد تــا چنــد تــا بــا هــم برداریــد تــا 
بــا هــم ســرخ شــوند. شــعله را کــم کنیــد و هــر 
ــورا  ــا پاک ــد ت ــرخ کنی ــه س ــرف را ۲-۳ دقیق ط

ــود. ــگ ش ــی رن ــبزیجات طای س
۶- پاکــورای ســرخ شــده را روی بشــقاب 
پوشــیده شــده بــا دســتمال حولــه ای قــرار دهیــد 
تــا روغــن اضافــی شــان گرفتــه شــود. کار را ادامــه 

ــا همــه ســبزیجات ســرخ شــوند. دهیــد ت
ــواه  ــس دلخ ــا س ــبزیجات را ب ــورا س ۷- چاک
ســرو کنیــد. میتوانیــد از چاتنــی، ســس کچــاپ 

ــد. ــتفاده کنی ــی ماســت اس ــا حت ــی ی خانگ
  

تهیه پاکورای سبزیجات در فر
اگــر میخواهیــد غــذای ســالم تــر و کــم چــرب 
ــه جــای ســرخ  ــری داشــته باشــید، میتوانیــد ب ت
ــی اســت  ــد. کاف ــر بپزی کــردن پاکــورا آن را در ف
ــرم  ــانتیگراد گ ــه س ــس ۲۶۰ درج ــا دم ــر را ب ف
ــید  ــی بکش ــذ روغن ــر کاغ ــینی ف ــد. روی س کنی
و پاکوراهــا را روی آن بچینیــد. بعــد از ۱۲-۱۰ 
ــد  ــگ ش ــی رن ــان طای ــک طرفش ــه ی ــه ک دقیق
آنهــا را برگردانیــد و ۱۰ دقیقــه دیگــر بــه پخــت 

ــد. ــه دهی ادام
* البتــه بایــد توجــه کنیــد کــه پاکــورا در فــر 
ــده  ــرخ ش ــورای س ــردی پاک ــمزگی و ت ــه خوش ب

نمیشــود.
 

نکته های کلیدی تهیه پاکورا سبزیجات
- خمیـــر بایـــد بـــه خوبـــی ســـبزیجات 
خـــرد شـــده را بپوشـــاند. در مرحلـــه دوم اگـــر 
احســـاس کردیـــد خمیـــر کـــم اســـت کمـــی 
دیگـــر خمیـــر نخـــود تهیـــه کنیـــد و روی 

ــد. ــبزیجات بریزیـ سـ
- پاکوراهــای اضافــه را میتوانیــد تــا دو روز در 

یخچــال در ظــرف در بســته نگهــداری کنیــد.
ــرای گــرم کــردن پاکــورا ســبزیجات آن را  - ب
مجــدداً در تابــه داغ گــرم کنیــد یــا چنــد دقیقــه 
ــرار  ــانتیگراد ق ــا س ــای ۲۰۰ درج ــا دم ــر ب در ف

دهیــد.
ــا پلــو  - میتوانیــد ایــن ســبزیجات را همــراه ب

هــم ســرو کنیــد.
ــبز،  ــل س ــل فلف ــری مث ــبزیجات دیگ - از س
ــه  ــرای تهی ــد ب ــم میتوانی ــان  ه ــدو و بادمج ک

پاکــورای ســبزیجات اســتفاده کنیــد.
- آرد نخــود را میتوانیــد خودتــان در منــزل بــا 

آســیاب کــردن نخــود خشــک تهیــه کنیــد.
منبع: ایران کوک

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان:
تعداد کتابخانه های موجود در سطح

 آذربایجان شرقی باید دو برابر آمار فعلی باشد

مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
این کــه تعــداد کتابخانه هــای موجــود نســبت بــه جمعیــت اســتان 
ــتان  ــطح اس ــود در س ــای موج ــداد کتابخانه ه ــت: تع ــت، گف ــی نیس کاف

ــد.  ــی باش ــار فعل ــر آم ــد دو براب بای
ــداد  ــش تع ــه افزای ــاره ب ــا اش ــی، ب ــزارش ایســنا، شــهرام خدای ــه گ ب
کتابخانه هــا در بخــش خصوصــی، گفــت: ۱۱۵ کتابخانــه عمومــی نهــادی 

و تعــداد ۳۳ کتابخانــه مشــارکتی در ســطح اســتان دایــر اســت.
در  موجــود  کتاب هــای  تعــداد  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــتان  ــت اس ــداد جمعی ــر از تع ــرقی، کمت ــان ش ــای آذربایج کتابخانه ه
اســت، گفــت: در حــال حاضــر، دو میلیــون و ۸۰۰ هــزار جلــد کتــاب در 
ــن تعــداد  کتابخانه هــای اســتان موجــود اســت کــه درصــدد افزایــش ای
ــه مــرز ســه  ــا افزایــش ظرفیــت در کتابخانه هــا، ب هســتیم؛ همچنیــن ب

ــید.  ــم رس ــاب خواهی ــد کت ــون جل میلی
ــان  ــرقی بی ــان ش ــی آذربایج ــای عموم ــه ه ــور کتابخان ــرکل ام مدی
ــی   ــرای هــر ایران ــران، ســرانه مطالعــه ب کــرد: طبــق اعــام مرکــز آمارای

ــت. ــه اس ــی ۱۵ دقیق ۱4  ال
ــز دارای ســه هــزار  ــه مرکــزی تبری ــا بیــان این کــه کتابخان خدایــی ب
جلــد کتــاب خطــی اســت، خاطرنشــان کــرد: عمــوم مــردم وپژوهشــگران 
بــا مراجعــه بــه کتابخانــه مرکــزی امــکان بهــره منــدی از نســخه هــای 

دیجیتــال ایــن کتــاب هــا را دارنــد.

ستاری:
 آمادگی ایران برای به اشتراک گذاشتن 

توانایی های علمی 

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: ایــران هــر چقــدر 
ــا  ــه تنه ــاوری را توســعه و گســترش دهــد ن ــم و فن ــادالت عل ــد تب بتوان
ــال  ــا دو س ــه ت ــرد بلک ــکل می گی ــا ش ــع و ملت ه ــن جوام ــاط بی ارتب
ــاهد  ــاوری ش ــم و فن ــادالت عل ــوزه تب ــی را در ح ــات خوب ــده اتفاق آین

ــود.  ــم ب خواهی
بــه گــزارش فــارس، ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــور  ــرفت کش ــاوری در پیش ــم و فن ــش عل ــه نق ــاره ب ــا اش ــوری  ب جمه
گفــت: بــه عقیــده مــن تبــادالت علمــی و فرهنگــی پل هــای مســتحکمی 
هســتند کــه خیلــی در حــوزه سیاســی بــه اتفاقــات جهانــی و دولت هــا 
ــی  ــادالت علم ــم تب ــدر بتوانی ــر چق ــا ه ــع م ــود، در واق ــوط نمی ش مرب
ــری  ــرفت های بهت ــد و پیش ــاهد رش ــم ش ــترش دهی ــاوری را گس و فن

خواهیــم بــود.

مشارکت زنان دانشمند کشورهای اسالمی از اولویت های 
فرهنگی علمی و فناوری است

از  اســامی  کشــورهای  دانشــمند  زنــان  مشــارکت  افــزود:   وی 
اولویت هــای فرهنگــی علمــی و فنــاوری اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه 
ــه  هــم برنامه ریــزی صــورت گیــرد و هــم ســرمایه گذاری انجــام شــود. ب
طــوری کــه شناســایی برگزیــدگان علمــی در جهــان اســام چــه افــرادی 
کــه مقیــم کشــورهای اســامی هســتند و چــه افــرادی کــه در کشــورهای 
غیرمســلمان حضــور دارنــد از اهمیــت بســیار زیــادی در تبــادالت علــم و 

فنــاوری برخــوردار اســت.

 اهمیت دادن به جوانان و نیروی انسانی متخصص در حوزه 
علم و فناوری

ــی از  ــرد:  یک ــه ک ــوری اضاف ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
ــان  ــه جوان ــت دادن ب ــاوری اهمی ــم و فن ــوزه عل ــم در ح ــات مه موضوع
ــه  ــوزش ب ــوع آم ــه ن ــه طــوری ک ــروی انســانی متخصــص اســت. ب و نی
ــورهای  ــاد کش ــد اقتص ــان می توانن ــه آن ــرا ک ــت دارد چ ــدان اهمی فرزن
اســامی را دچــار تغییــر و تحــول کننــد. در واقــع نیــروی انســانی خاقــی 
ــه  ــت ک ــیلی اس ــود دارد پتانس ــامی وج ــورهای اس ــون در کش ــه اکن ک

ــد.  ــم بزن ــورها را رق ــده کش ــد آین می توان

نفوذ غرب در حال افول است 
ســتاری تصریــح کــرد: خوشــبختانه در حــال حاضــر شــاهد آن 
هســتیم کــه نفــوذ غــرب در حــال افــول اســت امــا بایــد بگویــم در ایــران 
یــک قــدرت انســانی فوق العــاده وجــود دارد کــه بایــد در زمینــه علــم و 
فنــاوری بــر روی آنهــا ســرمایه گذاری شــده و حمایت هــای الزم صــورت 

گیــرد. 

ایران اکنون آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار سایر 
کشورها قرار دهد

ــه  ــه ب ــا توج ــامی ب ــوری اس ــر جمه ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
پیشــرفت و رشــد علمــی کــه در چنــد دهــه اخیــر داشــته اســت، آمادگی 

ــد. ــرار ده ــایر کشــورها ق ــار س ــات خــود را در اختی دارد تجربی

ــه  ــت: زمین ــکو گف ــتان اس ــدار شهرس فرمان
همکاری هــای گردشــگری روســتای صخــره 
ــه را  ــای ترکی ــا کاپادوکی ــران ب ــدوان ای ای کن

فراهــم می کنیــم. 
ــش  ــی من ــک رض ــا، باب ــزارش ایرن ــه گ ب
اظهــار کــرد: روســتای کاپادوکیــا که روســتایی 
ــای  ــباهت ه ــت، ش ــه اس ــره ای در ترکی صخ
زیــادی بــه روســتای کنــدوان ایــران دارد، امــا 
روســتای صخــره ای در ترکیــه در ۱۰ مــاه 
گذشــته ســه میلیــون گردشــگر داشــته اســت.  
ــا بیــان اینکــه پارســال یــک میلیــون  وی ب
و ۶۵۰ هــزار گردشــگر داخلــی و ۲۲ هــزار 
کنــدوان  روســتای  از  خارجــی  گردشــگر 
کشــورمان دیــدن کردنــد، افــزود: تــاش مــی 
ــتای  ــئوالن روس ــا مس ــکاری ب ــا هم ــم ب کنی
ــگران را در  ــذب گردش ــه ج ــه ای،  زمین ترکی
کنــدوان اســکو فراهــم کنیــم؛ البتــه کنــدوان 
ــور  ــا مح ــت را دارد ت ــت و جذابی ــن ظرفی ای

ــود.   ــرقی ش ــان ش ــگری آذربایج گردش
کــرد:  تاکیــد  همچنیــن  منــش  رضــی 
شهرســتان اســکو ظرفیــت باالیــی بــرای جــذب 
گردشــگر دارد؛ بــر ایــن اســاس نــگاه نقطــه ای 

ــت و  ــده اس ــوخ ش ــز منس ــگری نی ــه گردش ب
تمرکــز گردشــگری در کنــدوان بایــد بــه ســایر 
نقــاط دارای جذابیــت گردشــگری تســری پیــدا 
ــتان  ــن شهرس ــه در ای ــون 4۰ منطق ــد، چ کن
دارای ظرفیــت گردشــگری هســتند کــه تاکنون 
ــه عنــوان  تنهــا کنــدوان، عنصــرود و گنبــرف ب

ــد.   ــروف شــده ان روســتای گردشــگری مع
ــاله  ــاری ۸۰۰ س ــار معم ــه داد: آث وی ادام
عنصــرود  روســتای  ای  در مســجد صخــره 

وجــود دارد و جاهــای دیگــری مثــل آق بــاغ 
ــه  ــه ارومی ــواحل دریاچ ــره س ــتان جزی و دهس
ــای  ــت ه ــه دیگــر مناطــق دارای ظرفی از جمل
عظیــم گردشــگری شهرســتان اســکو هســتند 
ــگری  ــه گردش ــه نمون ــوان منطق ــه عن ــه ب ک
ــذب  ــه ج ــد ب ــی توانن ــد و م ــده ان ــی ش معرف

ــد.   ــک کنن ــه کم ــه منطق ــگر ب گردش
ــدوان  ــگری کن ــی و گردش ــتای تاریخ روس
در دامنــه سرســبز ســلطان داغــی رشــته کــوه 

ســهند و در ۱۸ کیلومتــری جنــوب شــهر 
ــز  ــی تبری ــوب غرب ــری جن اســکو و ۶۲ کیلومت

ــرار دارد.   ق
ایــن روســتا یکــی از ۳ روســتای صخــره ای 
جهــان اســت کــه موجــب جذابیــت بــی نظیــر 
آن شــده اســت و نــوع معمــاری روســتا و 
ــت  ــب باف ــردم در قال ــی م ــودن زندگ جــاری ب
قدیمــی آن یــک اســتثنا در جهــان بــه شــمار 
مــی آیــد کــه ۲ روســتای صخــره ای دیگــر در 
ــد  ــکا فاق ــای آمری ــه و داکوت ــای ترکی کاپادوکی

ــه فــرد اســت.   ایــن ویژگــی منحصــر ب
شــیوه بنــای خانه هــای ایــن روســتا از نــوع 
ــی  ــکل مخروط ــه ش ــره ای و ب ــاری صخ معم
ــه برخــی از باســتان  ــدی اســت ک ــه قن ــا کل ی
شناســان قدمــت آن را بــه دوره هــای پیــش از 

اســام نســبت مــی  دهنــد.  
ســال  در  کنــدوان  تاریخــی  روســتای 
اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۷۶ بــه شــماره 
۱۸۵۷ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 
رســیده و در حــال حاضــر یکــی از چنــد پایــگاه 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س

ــت.   ــور اس ــگری کش گردش

ــراث فرهنگــی، گردشــگری و  ــرکل می  مدی
صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی از پیشــرفت 
خانــه  ســاماندهی  و  مرمــت  درصــدی   ۷۰
ــاخت  ــعه زیرس ــه توس ــکو و ادام ــوادی اس ج
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــگری ای ــای گردش ه

بــه گــزارش مهــر، مرتضــی آبــدار در اســکو 
ــی از  ــکو یک ــتان اس ــه شهرس ــان اینک ــا بی ب
نقــاط گردشــگر پذیــر اســتان اســت و بــه 
ــدف  ــتاهای ه ــی و روس ــن تاریخ ــطه اماک واس
گردشــگری ماننــد کنــدوان، عنصــرود و ســرای 
ــورد توجــه بخــش عمــده ای از گردشــگران  م
ــرار دارد، گفــت: در راســتای توســعه  اســتان ق
و تقویــت زیرســاخت هــای گردشــگری و احیــا 
ــتان،  ــن شهرس ــی ای ــای تاریخ ــت آثاره و مرم
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان پــروژه هــای 
ــوده  ــرا نم ــدوده اج ــن مح ــددی را در ای متع

اســت.
ــه جــوادی  ــه اینکــه خان ــا اشــاره ب ــدار ب آب
یکــی از خانه هــای قدیمــی  واقــع دردهســتان 

در  مــدار  امیــر  دیــزج  روســتای  باویــل، 
شهرســتان اســکو اســت و بــا توجــه بــه 
ــا آن  ــر، مرمــت و احی ــن اث قدمــت تاریخــی ای
در دســتور کار اداره قــرار گرفتــه اســت، اظهــار 
داشــت: قدمــت ایــن خانــه تاریخــی بــه دوران 

ــر مــی گــردد و در تاریــخ ۲۸ اســفند  قاجــار ب
ــی  ــوان یک ــماره ثبت۱۸۶۸۳به عن ــا ش ۱۳۸۵ ب

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ایرانب ــار مل از آث
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان بــا تاکید 
بــر ضــرورت ســاماندهی و صیانــت از ایــن خانــه 

تاریخــی، ادامــه داد: از ســال گذشــته مرمــت و 
ــر ۱  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــر ب ــن اث ــاماندهی ای س
میلیــارد و ۳۵۸ میلیــون ریال در قالــب اقداماتی 
نظیر؛ بازســازی ســقف چوبــی و اجرای ایــزوگام، 
احیــای ایــوان جنونــی، مرمــت و مقــاوم ســازی 
دیــوار ضلــع شــرقی و ... تــداوم یافتــه اســت کــه 
تاکنــون بیــش از ۷۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

داشــته اســت.
ــت  ــت و کیفی ــه کمی ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــای  ــت ه ــش فعالی ــا در افزای ــاخت ه ــر س زی
گردشــگری بــه ویــژه در جــذب گردشــگر 
موثــر اســت، ادامــه داد: اجــرای راه باالدســت، 
ــتی و  ــهای بهداش ــل سرویس ــازی و تکمی بهس
ــر روســتای  تکمیــل مراحــل کــف ســازی معاب
کنــدوان در حــال اجراســت و احــداث مجتمــع 
خدماتــی بیــن راهــی جنــب پلیــس راه تبریــز 
- ارومیــه از پــروژه هــای بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون ریــال، از برنامــه 

ــود. ــد ب ــی اداره کل خواه ــای آت ه

ــانی  ــر اطاع رس ــل و مدی ــاور مدیرعام مش
موسســه خانــه کتــاب انجمن هــای صنفــی 
ــگ،  ــاالن فرهن ــال فع ــه اتص ــن حلق را مهمتری
هنــر و رســانه بــا بدنــه دولــت برشــمرد و 
ــکیل و  ــترک، تش ــندی مش ــق س ــت: تحق گف
ــانه  ــر و رس ــگ، هن ــای فرهن ــت انجمن ه فعالی
ــل و  ــن ســطح تعام ــه باالتری ــرای رســیدن ب ب
ــرای  ــت ب ــا دول ــی ب ــای صنف ــکاری نهاده هم
نخســتین بــار در تاریــخ بعــد از پیــروزی 
اقدامــی  و  بــزرگ  کاری  اســامی  انقــاب 

اســت.  بی نظیــر 
 بــه گــزارش ایرنــا، چنــدی پیــش بــا 
خانــه  نماینــدگان  مشــارکت  و  همراهــی 
تئاتــر،  خانــه  موســیقی،  خانــه  ســینما، 
انجمــن  مجسمه ســاز،  هنرمنــدان  انجمــن 
انجمــن  نوجــوان،  و  کــودک  نویســندگان 
صنفــی روزنامه نــگاران اســتان تهــران، انجمــن 
عکاســان ایــران، انجمــن صنفــی طراحــان 
ســفالگر  هنرمنــدان  انجمــن  گرافیــک، 
ــن  ــران، انجم ــان ای ــن خوشنویس ــران، انجم ای
ویراســتاران، انجمــن داستان نویســان، انجمــن 
هنرمنــدان نقــاش، انجمــن تصویرگــران ایــران 
و  کار  تعــاون،  وزرای  امضــای  و  موافقــت  و 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی و فرهن ــاه اجتماع رف
دســتورالعمل  و  تصویب نامــه  پیش نویــس 
انجمن هــای  فعالیــت  و  تشــکیل  نحــوه 
ــه  ــه و ب ــور تهی ــانه کش ــر و رس ــگ، هن فرهن
هیــات دولــت تقدیــم و یکشــنبه )۱۹ آبــان ( در 
ــاق آرا  ــا اتف ــت بررســی و ب ــات دول جلســه هی
تصویــب شــد. بــر اســاس ایــن مصوبــه امــکان 
تشــکیل کانــون فراگیــر و سراســری فرهنــگ، 
ــی  ــای صنف ــون انجمن ه ــانه و کان ــر و رس هن
همگــن بــرای اولیــن بــار پــس از انقــاب 
شــکوهمند اســامی ایــران فراهــم آمــده اســت.

بــا  وگــو  گفــت  در  تبریزنیــا  مجتبــی 
ــه شــکل  ــا اشــاره ب ــا ب ــگار فرهنگــی ایرن خبرن
گیــری و تحقــق ســند جامــع و مشــترک 
ــر  ــگ، هن ــی فرهن ــای صنف ــکیل انجمن ه تش
و رســانه گفــت: نهــاد صنفــی در هــر حــوزه ای 
ــنوای  ــوش ش ــا و گ ــم بین ــا؛ چش ــان گوی زب
فعــاالن آن عرصــه بــه شــمار مــی رود. در 
حــوزه فرهنــگ و هنــر بــه ســبب عــدم تطبیــق 
مفهــوم شــغل و فعالیــت اهالــی فرهنــگ و هنــر 
ــواره  ــع کار در کشــورمان، هم ــن جام ــا قوانی ب
مــواردی وجــود داشــت کــه فعالیــت نهادهــای 
صنفــی ایــن حــوزه را بــرای پیگیــری مطالبــات 
ــی  ــای مختلف ــا و اگره ــا ام ــود ب ــای خ اعض

ــاخت. ــی س ــه م مواج
از  برخــی  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
عرصه هــای  در  کــه  بودیــم  مــوارد شــاهد 

ــر کشــورمان، گروهــی  ــف فرهنــگ و هن مختل
و  قوانیــن  چارچــوب،  از  آشــنایی  بــدون 
ــا  ــی، ب ــای صنف ــکیل نهاده ــای تش نظام نامه ه
لکنــت فــراوان انجمنــی را بــه عنــوان انجمــن 
صنفــی فعالیــت خــود راه انــدازی می کردنــد و 
جنــس مطالباتشــان نیــز چــه از بدنــه دولــت و 
چــه در نهــاد اجتماعــی تفــاوت هــای آشــکاری 
بــا جنــس فعالیــت و مطالبــات نهادهــای 

ــت. ــی داش صنف
ــن نقــاط برجســته تحقــق  یکــی از مهمتری
و تشــکیل کانــون سراســری انجمــن هــای 
ــد  ــر قانون من ــر و رســانه عــاوه ب فرهنــگ، هن
کــردن و پیــروی از ضوابــط تشــکیل ایــن 
انجمــن هــا، بــه فعالیــت آنهــا در سراســر 
ــق  ــدون و منطب ــی م ــب قوانین ــور در قال کش
ــی  ــای صنف ــکیل نهاده ــای تش ــا چارچوب ه ب

ــردد. ــی گ ــاز م ــون کار ب ــوای قان ــت ل تح
مشــاور مدیرعامــل خانــه کتــاب خاطرنشــان 
ــم  ــی قل ــدان، اهال ــای هنرمن ــت ه ــرد: فعالی ک
و اصحــاب رســانه در قالــب طــرح جامــع 
ــانه  ــر و رس ــگ، هن ــی فرهن ــای صنف انجمن ه
هــا مــی توانــد جامعیــت گســترده ای بــه 
فعالیــت ایــن عزیــزان در پیگیــری خواســته ها، 
مطالبــات و حقوق شــان داده و ارتبــاط بــا بدنــه 
ــازد.  ــم س ــتقیم فراه ــکل مس ــه ش ــت را ب دول
ــن  ــر، تضمی ــوی دیگ ــم از س ــن مه ــق ای تحق
کننــده شــغل و امنیــت اقتصــادی آنهــا در 
بازنشســتگی  دوران  از  بعــد  حتــی  آینــده 

ــود. ــد ب خواه
مدیــر اطــاع رســانی خانــه کتــاب تصریــح 

کــرد: زمانــی کــه اهالــی فرهنــگ، هنــر و 
ــود  ــغل خ ــرای ش ــی ب ــیه امن ــانه از حاش رس
مســیر  در  باشــند  برخــوردار  آن  آینــده  و 
ــاء  ــرای ارتق ــاش ب ــی و ت ــای فرهنگ فعالیت ه
ــت  ــه و حرک ــر در جامع ــگ و هن ــطح فرهن س
ــه لحــاظ  ــی ب ــه ســمت تحقــق جامعــه آرمان ب
فرهنگــی، بــا قــدرت جدیــت و آرامــش خاطــر 
ایــن  فعالیــت کننــد.  بیشــتری می تواننــد 
مســاله مــی توانــد آینــده ای درخشــان و رو بــه 
تعالــی را در عرصــه فرهنــگ، هنــر و رســانه ای 

ــد. ــیم کن ــورمان ترس کش
تبریزنیــا تاکیدکــرد: در مســیر فعالیــت 
صنفــی مشــترک اهالــی فرهنــگ، هنر و رســانه 
بایــد ایــن اطمینــان صــورت گیــرد کــه دولــت 
در تمامــی مــوارد مســئول سیاســتگذاری اســت 
و کار اجرایــی بایــد بــه نهادهــای صنفــی 

ــود. ــذار ش واگ
ــن  ــت ای ــیر فعالی ــر در مس ــزود: اگ وی اف
انجمــن هــا بــه ایــن آســیب دچــار نشــویم کــه 
ــار سیاســتگذاری  ــت در کن ــر کار دول ــار دیگ ب
ــکل گیری  ــد؛ ش ــز باش ــرای آن نی ــمول اج مش
ــر و  ــگ، هن ــای فرهن ــن ه ــت انجم و جامعی
ــد.  ــد ش ــیب خواه ــار آس ــور دچ ــانه کش رس
بــرای بــر حذربــودن از ایــن آســیب بایــد 
ــت  ــواره فعالی ــا هم ــرد ت ــل ک ــان حاص اطمین
ــی  ــار مدن ــت رفت ــر ماهی ــا ب ــن ه ــن انجم ای
اســتوار باشــد و بــه دور از دخالت هــای بخــش 

ــرد. ــورت گی ــی ص دولت
ــاری )۱۳۹۸(،  ــال ج ــهریورماه س ــم ش پنج
ــی،  ــال کار کارشناس ــک س ــش از ی ــد از بی بع

برگــزاری نشســت هــای متعــدد تخصصــی 
ــارکت  ــی و مش ــا همراه ــور ب ــت وگومح و گف
ــیقی،  ــه موس ــینما، خان ــه س ــدگان خان نماین
خانــه تئاتــر، انجمــن هنرمنــدان مجسمه ســاز، 
نوجــوان،  و  کــودک  نویســندگان  انجمــن 
انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران اســتان تهــران، 
انجمــن صنفــی  ایــران،  عکاســان  انجمــن 
طراحــان گرافیــک، انجمــن هنرمنــدان ســفالگر 
ــن  ــران، انجم ــان ای ــن خوشنویس ــران، انجم ای
ویراســتاران، انجمــن داستان نویســان، انجمــن 
هنرمنــدان نقــاش، انجمــن تصویرگــران ایــران 
و  کار  تعــاون،  وزرای  امضــای  و  موافقــت  و 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی و فرهن ــاه اجتماع رف
دســتورالعمل  و  تصویب نامــه  پیش نویــس 
انجمن هــای  فعالیــت  و  تشــکیل  نحــوه 
ــه  ــه و ب ــور تهی ــانه کش ــر و رس ــگ، هن فرهن

ــد. ــم ش ــت تقدی ــات دول هی
بــا  همزمــان  آبان مــاه(   ۱۹( نهایــت  در 
نخســتین روز هفتــه وحــدت دســتورالعمل 
انجمن هــای  فعالیــت  و  تشــکیل  نحــوه 
ــب  ــه تصوی ــور ب ــانه کش ــر و رس ــگ، هن فرهن

هیــات وزیــران رســید.
محمــد  نیــز،  مهــم  ایــن  از  پــس 
ــی وزرای  ــیدعباس صالح ــریعت مداری و س ش
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و فرهنــگ و 
ــه ای مشــترک خطــاب  ارشــاد اســامی در نام
بــه حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن 
ــام  ــور از اهتم ــوری کش ــس جمه ــی رئی روحان
ــن  ــب ای ــر تصوی ــی ب ــت مبن ــات دول ــژه هی وی

دســتورالعمل تشــکر و قدردانــی کردنــد.

روستاهای صخره ای کندوان با کاپادوکیای ترکیه همکاری می کنند

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد:

پیشرفت ۷0درصدی مرمت و ساماندهی خانه تاریخی جوادی اسکو

مشاور مدیرعامل خانه کتاب:

انجمن صنفی مهمترین حلقه اتصال فعاالن فرهنگ با بدنه دولت است
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با آدم های فضول  چگونه برخورد کنیم؟  

ــاده از  ــل س ــد راه ح ــا چن ــد ب ــما میتوانی  ش
ــد،  ــروری بپرهیزی ــر ض ــواالت غی ــه س ــواب ب ج
ــد  ــا را بدانی ــای آنه ــوال ه ــت س ــر عل ــی اگ ول
ــظ  ــش را حف ــش خوی ــر ارام ــت ت ــد راح میتوانی

ــد. کنی
  تفــاوت آدم کنجــکاو و فضــول: اشــخاص 
ــک  ــش ی ــخصیت خوی ــوالً در ش ــکاو، معم کنج
ــخاص  ــد. اش ــکاو و جســتجوگر دارن ــه کنج روحی
کنجــکاو معمــوالً در مــورد مباحــث جدیــد، 
ــر  ــا ه ــت ی ــه سیاس ــوط ب ــور مرب ــت، ام طبیع
موضوعــی کــه فکــر کنیــد پــرس و جــو مــی کنند 
ــاد  ــدی ی ــای جدی ــد چیزه ــت دارن ــدام دوس و م
بگیرنــد. ولــی اشــخاص فضــول تنهــا از فهمیــدن 
ــرده و  ــذت ب ــر ل ــراد دیگ ــی اف ــی خصوص زندگ
ــا  معمــوالً اطاعاتــی کــه بدســت مــی آورنــد را ب
ــد، در  ســایرین شــریک شــده و پخــش مــی کنن
ــات را  ــوالً اطاع ــه اشــخاص کنجــکاو معم حالیک
نــزد خویــش نگــه داشــته و بــرای بهبــود زندگــی 
ــا  ــد. بنابرایــن ب ــه کار مــی برن و رفتــار خویــش ب
اشــخاص کنجــکاو اندکــی بــا مســامحه و ارامــش 

ــد. ــار کنی ــر رفت ــش ت بی
ــع  ــت؟در جوام ــردن چیس ــی ک ــل فضول  دلی
شــرقی و ســنتی، معمــوالً اشــخاص بــا همســایه، 
بســتگان، همــکاران و... رابطــه دوســتانه ای برقــرار 
ــه هــم وابســته ای  نمــوده و زندگــی اجتماعــی ب
ــا امــروزی  ــد. ولــی در همیــن جوامــع هــم ب دارن
شــدن زندگــی هــا و افزایــش مشــغله هــای 
ــه  ــاال رفت ــی ب ــوم خصوص ــت مفه ــردم، اهمی م
و اغلــب اشــخاص در صــورت مواجهــه شــدن 
ــوند.  ــی ش ــواالت ازرده م ــادي از س ــم زی ــا حج ب
بعضــی از عللــی کــه ســایرین فضولــی مــی کننــد:

هدفمنــد نبــودن: زمانــی کــه شــخص هدفــی 
ــا  ــد، ب ــته باش ــش نداش ــی خوی ــردی در زندگ ف
کنجــکاوی کــردن در زندگــی ســایرین بــه دنبــال 
راهــی بــرای رســیدن بــه خوشــبختی مــی باشــد.

 احســاس بهتــر بودن:بعضــی از اشــخاص کــه 
ــا فضولــی در  اعتمــاد بــه نفــس پایینــی دارنــد، ب
ــری  ــاس بهت ــد احس ــی خواهن ــما، م ــی ش زندگ
نســبت بخــود داشــته باشــند. آنهــا اینگونــه حــس 
مهــم بــودن مــی کننــد. بــا پیــدا کــردن ایــرادات 
شــما فکــر مــی کننــد زندگیشــان آنقدرهــا هــم 

بــد نیســت.
 حســادت: بعضــی اشــخاص بــه جــای آن کــه 
ــش  ــش کوش ــری خوی ــردن برت ــت ک ــرای ثاب ب
ــد، بخاطــر حســادت شــان در زندگــی شــما  کنن
ــی  ــایعه پراکن ــورد آن ش ــوده و در م ــت نم دخال
ــراب  ــاش در خ ــورت ت ــن ص ــه ای ــد. ب ــی کنن م
زندگــی  میــزان  بــه  شــما  زندگــی  کــردن 

ــد. ــان دارن خودش
هنگامــی کــه بــا شــخصی بــر مــی خوریــد کــه 
ــا  ــد ب ــازه دهی ــه اج ــای اینک ــه ج ــت، ب ــول اس فض
رفتــارش بقیــه روزتــان را خــراب کنــد با چند شــیوه 

کامــا مؤثــر میتوانیــد از شرشــان خــاص شــوید:
ــوض  ــریع ع ــث را س ــورد بح ــوع م  ۱- موض
ــار ســؤال هــای وی  ــا رگب ــه ب ــی ک ــد هنگام کنی
روبــرو شــدید بــا زبردســتی از جــواب دادن طفــره 

ــد. ــوض کنی ــد و ســریعاً موضــوع را ع روی
 ۲- تمــاس چشــمی نداشــته باشــید اگــر حــس 
ــش دارد، اعصــاب  ــی های ــا فضول ــد کســی ب کردی
ــان را از وی  ــگاه ت ــزد، ن ــی ری ــم م ــه ه ــان را ب ت
برگردانیــد و وانمــود کنیــد بــه عنــوان مثــال داخل 
ــا  کیــف تــان دنبــال چیــزی هســتید یــا مجلــه ی
روزنامــه ای را برداشــته و مشــغول خوانــدن شــوید.

ــور  ــد مجب ــده بدهی ــای پیچی ــواب ه  ۳- ج
ــه جهــت هــر ســوال، پاســخی واضــح  نیســتید ب
و روشــن بدهیــد. بــه عنــوان مثــال چنانچــه 
ــی  ــتمزد م ــدر دس ــه ق ــیدند:» چ ــما پرس از ش
ــا  ــر ب ــس دیگ ــد هرک ــد:» مانن ــد؟« بگویی گیری
شــرایطی مشــابه مــن...« یــا» آن قــدر هســت کــه 

ــذرد.« ــم بگ امورات
ــد  ــی بکشــید و ســکوت کنی ــس عمیق  4- نف
ــه  ــور ب ــما را مجب ــد ش ــی توان ــس نم ــچ ک هی
ــؤال  ــور س ــد همینط ــد. بگذاری ــواب دادن کن ج
ــدام از  ــچ ک ــه هی ــه شــما ب ــی ک بپرســند، هنگام
ــرانجام درک  ــد س ــواب ندهی ــان ج ــؤال هایش س
مــی کننــد کــه دیگــر فایــده ای نــدارد و دســت از 

ــد. ــی دارن ــر م ســرتان ب
۵- حــد و حدودشــان را معلــوم کنیــد درصورتــی 
کــه شــخصی بــه ســبب فضولــی وارد منزل تــان می 
شــود، بــه وی اجــازه ندهیــد بــه تمــام قســمت هــای 
منــزل ســرک بکشــد و وی را تنهــا در اتــاق مهمانــی 
نگــه داریــد و تــا آن جــا کــه میتوانیــد اجــازه ندهیــد 

وی وســایل جدیــد منــزل تــان را ببینــد.
 ۶- رابطــه اجتماعــی تــان بــا وی را کــم کنیــد. 
ــه  ــد. ب ــد از وی دوری کنی ــه میتوانی ــا ک ــا آن ج ت
منــزل وی آمدوشــد نکــرده و هیچوقــت در مهمانــی 
هایتــان وی را دعــوت نکنیــد. بــا ایــن کار شــاید وی 
بفهمــد چنانچــه مــی خواهــد بــا شــما رابطه داشــته 

باشــد بایــد دســت از فضولــی بــردارد!
ســایرین  خصــوص  در  کــه  هنگامــی   -۷  
خبرچینــی مــی کننــد، عاقــه ای نشــان ندهیــد 
کســی کــه در خصــوص ســایرین نــزد شــما حــرف 
ــی  ــایل خصوص ــید مس ــن باش ــد مطمئ ــی زن م
شــما را هــم بــه ســایرین مــی گویــد. بنابرایــن بــا 
ــوع  ــن ن ــه ای ــش وی را ب ــوش دادن حــرف های گ

ــد. ــب نکنی ــار ترغی رفت
ــدون  ــي راحــت و ب  ۸- روراســت باشــید خیل
ــد در  ــه وی بگوییــد دوســت نداری رودربایســتی ب
مســایل زندگیتــان مداخلــه کنــد و ســؤال هــای 

شــخصی بپرســد.
 منبع: بیتوته

رونالدو در آستانه شکستن رکورد یک ایرانی

ــداد  ــا تع ــت ت ــدد اس ــال درص ــای فوتب ــی دنی ــتاره پرتغال ــوق س ف
ــاند.  ــدد ۱۰۰ برس ــه ع ــود را ب ــی خ ــای مل گل ه

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در ادامــه رقابت هــای 
ــورگ  ــال و لوکزامب ــال پرتغ ــی فوتب ــورو ۲۰۲۰، تیم هــای مل ــی ی مقدمات
ــدو )Ronaldo( درصــدد  ــد و کریســتیانو رونال ــه مصــاف هــم می رون ب

ــه شــود. ــن مســابقه، ۱۰۰ گل ــی در ای ــا گلزن ــا ب اســت ت
او در پیــروزی ۶-۰ پرتغــال مقابــل لیتوانــی هــت تریــک کــرد و تــا بــه 
حــال ۹۸ گل بــرای پرتغــال بــه ثمــر رســانده و هنــوز ۱۱ گل تــا رکــورد 

افســانه ای علــی دایــی بهتریــن گلــزن ملــی ادوار فاصلــه دارد.
رونالــدو در مســابقات یــورو ۲۰۲۰ در هــر بــازی گلزنــی کــرده اســت 
ــه رکــورد هفتصــد گل در  و پــس از کســب توپ هــای طــا و رســیدن ب
طــول دوران بازیگــری اش، قصــد دارد آخریــن رکــورد را در فوتبــال کــه 

آقــای گلــی جهــان اســت را بــه دســت بیــاورد.
ــی  ــی دای ــه عل ــق ب ــا ۱۰۹ گل متعل ــر ب ــال حاض ــورد در ح ــن رک ای
ــا  ــد ب ــدو می توان ــران اســت و رونال مهاجــم اســبق تیــم ملــی فوتبــال ای
ــد و آن را  ــورد او برس ــه رک ــد ب ــده می توان ــای آین ــا در دیدار ه گلزنی ه

ارتقــا دهــد.
ــان  ــا ۱۲۷ گل در حــال حاضــر بهتریــن گلــزن لیــگ قهرمان او کــه ب
اروپــا و باالتــر از لئــو مســی بهتریــن گلــزن تاریــخ لیــگ قهرمانــان اروپــا 
اســت در تمامــی رقابت هــای رســمی بیــش از ۷۰۰ گل بــه ثمــر رســانده 

و حــاال امیــدوار اســت بازهــم جایــزه تــوپ طــا را بدســت آورد.

نماینده شگفتی ساز بسکتبال آذربایجان شرقی 

ــه  ــور ب ــکتبال کش ــگ بس ــهر در لی ــان آذرش ــکتبال توفارق ــم بس تی
ــی رود.  ــون م ــم اکس ــاف تی مص

ــر بســکتبال کشــور  ــارس، در هفتــه  پنجــم لیــگ برت ــه گــزارش ف ب
ــاف  ــه مص ــه ب ــارج از خان ــازی خ ــک ب ــرقی در ی ــده آذربایجان ش نماین

ــی رود. ــم اکســون م تی
توفارقــان آذرشــهر کــه اولیــن ســال حضــورش در لیــگ برتــر 
ــه می کنــد، در هفته هــای اخیــر نتایــج خوبــی  بســکتبال کشــور را تجرب

ــت. ــرده اس ــب ک را کس
ــف  ــوب حری ــاز مغل ــاف ۲۰ امتی ــا اخت ــه اول ب ــم در هفت ــن تی ای
مشــهدی خــود شــد، امــا در هفتــه دوم تیــم رعــد پدافنــد شــهرکرد در 
ــم  ــان تی ــازی خــود در اصفه ــری رســیده و در ســومین ب ــه برت ــز ب تبری

ــرد. ــوب ک ــر ۷4 مغل ــه ۷۷ ب ــا نتیج ــن را ب ــابقه ذوب آه پرس
ــک  ــز و در ی ــارم در تبری ــه چه ــهر در هفت ــته آذرش ــده شایس نماین
ــر ۸۱ مغلــوب تیــم شــیمیدور  ــا نتیجــه نزدیــک ۸۸ ب ــت نزدیــک ب رقاب

ــد. ــی ش ــی قهرمان ــای مدع ــران از تیم ه ته
تیــم توفارقــان آذرشــهر در پایــان هفتــه چهــارم بــا ۶ امتیــاز در رده 

هفتــم جــدول رده بنــدی قــرار دارد.

 بازیکن تبریزی همچنان در ذوب آهن 

ــوپ  ــان ت ــن اصفه ــم ذوب آه ــان در تی ــم زاده همچن ــعود ابراهی مس
ــد زد.  خواه

ــن  ــراج 4 بازیک ــال اخ ــر احتم ــی ب ــری مبن ــارس، خب ــزارش ف ــه گ ب
ذوب آهــن اصفهــان منتشــر شــد کــه نــام مســعود ابراهیــم زاده هــم بــه 

ــورد. ــم می خ چش
ــن را  ــا ۲ بازیک ــن تنه ــگاه ذوب آه ــه باش ــان داد ک ــای نش پیگیری ه
کنــار گذاشــته اســت و مســعود ابراهیــم زاده بازیکــن تبریــزی کــه ســابقه 
بــازی در تیــم هــای تراکتــور، گســترش فوالد و تیــم ملــی امیــد را دارد، 

جــزو بازیکنــان مــازاد ایــن باشــگاه نیســت.
مســعود ابراهیــم زاده یکــی از بازیکنانــی بــود کــه بــا تیــم تراکتــور بــه 
ــرای ایــن  ــر ب لیــگ برتــر صعــود کــرده و چنــد ســال نیــز در لیــگ برت

تیــم بــازی کــرده اســت.

تیم ملی شمشیربازی از صعود به نیمه نهایی جام 
جهانی مصر بازماند 

ــدار خــود  ــران نتیجــه دی ــابر ای ــی شمشــیربازی اســلحه س ــم مل  تی
ــرد و از  ــذار ک ــر را واگ ــی مص ــام جهان ــی ج ــارم نهای ــه یک چه در مرحل

ــد.  ــابقات بازمان ــن مس ــی ای ــه نیمه نهای ــه مرحل ــود ب صع
بــه گــزارش مهــر، در ادامــه دیدارهــای تیمــی مســابقات شمشــیربازی 
ــه یــک چهــارم نهایــی ایــن رقابــت هــا،  ــی مصــر و در مرحل جــام جهان
تیــم ملــی اســلحه ســابر ایــران برابــر مجارســتان بــه میــدان رفــت و بــا 

نتیجــه 4۵ بــه ۳۹ مقابــل ایــن تیــم متحمــل شکســت شــد.
تیــم ملــی شمشــیربازی اســلحه ســابر ایــران بــا واگــذاری نتیجــه ایــن 

دیــدار از صعــود بــه مرحلــه نیمــه نهایــی بازمانــد.
ــارم  ــک چه ــه ی ــه مرحل ــود ب ــرای صع ــی پوشــان اســلحه ســابر ب مل

ــد. ــته بودن ــش رو برداش ــن را از پی ــم ژاپ ــی تی نهای
جــام جهانــی مصــر از جملــه رویدادهــای تاثیرگــذار در رنکینــگ المپیکــی 
شمشــیربازان شــرکت کننــده اســت. این در حالی اســت کــه در بخــش انفرادی 
ایــن رقابــت هــا نیــز نماینــدگان نتوانســتند نتیجه قابــل توجهی کســب کنند.

مجتبــی عابدینــی، علــی پاکدامــن، محمــد رهبــری و محمــد فتوحــی 
ترکیــب تیــم ملــی شمشــیربازی اســلحه ســابر ایــران را در جــام جهانــی 

مصــر تشــکیل مــی دهنــد.

بعــد از باخــت مقابــل عــراق، انتقــادات 
زیــادی بــه کادر فنــی تیــم ملــی بابــت دعــوت 
بازیکــن صــورت گرفــت.  از چنــد  نشــدن 
ــد کمــک  ــا می توانن ــه برخــی از آنه ــی ک نفرات

ــند.  ــم باش ــال تی ح
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
پنجشــنبه هفتــه گذشــته بــا نتیجــه ۲ بــر یــک 
مغلــوب عــراق شــد تــا کارش بــرای صعــود بــه 
دور ســوم و نهایــی انتخابــی جام جهانــی ۲۰۲۲ 
قطــر و جــام ملت هــای ۲۰۲۳ چیــن بــه امــا و 
اگــر کشــیده شــود. بعــد از ایــن شکســت تلــخ، 
انتقــادات بــه کادر فنــی و همچنیــن برخــی از 

بازیکنــان قــوت گرفــت.
ــم  ــاره خواهی ــی اش ــه بازیکنان ــه ب در ادام
ــن  ــی ممک ــم مل ــان در تی ــه جایش ــت ک داش
اســت خالــی باشــد و بــا حضورشــان می تواننــد 
ــه  ــی ب ــد. بازیکنان ــک کنن ــس کم ــه ویلموت ب
دالیــل مختلــف تــا بــه اینجــا دیــده نشــده اند 

ــده اند. ــه ش ــه کار گرفت ــر ب ــا کمت ی
ــد در  ــا بیرانون ــدزاده: علیرض ــر عاب امی
ــل  ــرد قاب ــت عملک ــراق نتوانس ــر ع ــدار براب دی
ــه  ــت ک ــی اس ــد. او مدت ــته باش ــی داش توجه
از دوران اوج خــود فاصلــه گرفتــه و حــاال 
 می تــوان بــه گزینه هــای دیگــر بــرای بــه 
وجــود آوردن فضــای رقابتــی بــا بیرانونــد فکــر 
ــراق  ــاده و قب ــیار آم ــد بس ــام نیازمن ــرد. پی ک
ــم  ــدزاده ه ــر عاب ــوان روی امی ــا می ت اســت ام
حســاب کــرد. امیــر جایــگاه خــود در ماریتیمــو 
را پــس گرفتــه و نمایــش خوبــی در چنــد هفته 
ــع  ــور او در جم ــا حض ــت. ب ــته اس ــر داش اخی
ــه  ــی ب ــت جذاب ــده رقاب ــوت ش ــان دع بازیکن

ــد. ــد آم ــود خواه وج
ــی  ــل زاده: یکــی از بازیکنان ــجاع خلی ش
ــان  ــه در زم ــی چ ــم مل ــش در تی ــه نبودن ک

ــث  ــس، باع ــان ویلموت ــه در زم ــی روش و چ ک
تعجــب شــده، شــجاع خلیــل زاده اســت. 
ــه  ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک مدافع
بــه آمادگــی و پختگــی کــه دارد می توانــد 
حداقــل در لیســت تیــم ملــی حضــور داشــته 
باشــد تــا شــانس خــود را بــرای جــای گرفتــن 

ــد. ــان کن ــی امتح ــب اصل در ترکی
رایــان تفضلــی: مدافــع ۲۷ ســاله و بلنــد 
بــاالی ۲رگــه ایرانی-انگلیســی هــم اکنــون در 
ــال  ــطح دوم فوتب ــیتی و در س ــال س ــم ه تی
انگلســتان عضویــت دارد. تفضلــی پیــش از 
ــراز  ــران اب ــی ای ــرای حضــور در تیــم مل ــن ب ای
ــرای  ــی ب ــچ شانس ــود. او هی ــرده ب ــه ک عاق
ــدارد  ــی انگلیــس ن ــم مل ــه تی دعــوت شــدن ب
و می توانــد یکــی از نفــرات خــط دفاعــی تیــم 
ملــی در روزهایــی کــه مدافعانــش چنــدان روی 

ــرم نیســتند، باشــد. ف
ــا اینکــه تیــم فوتبــال  ــن: ب ــد نورافک امی
امیــد روزهــای حساســی را در پیــش دارد امــا 
ــی  ــن یک ــابقات، نورافک ــان آن مس ــد از پای بع
از کســانی اســت کــه یــارای کمک رســانی 

ــن  ــاالن را دارد. نورافک ــی بزرگس ــم مل ــه تی ب
ــته و  ــپاهان داش ــاده ای را در س ــل فوق الع فص
می توانــد در چنــد پســت ایفــای نقــش کنــد. او 
بــا ســن و ســال مناســبی کــه دارد شایســتگی 
ــاالن را  ــی بزرگس ــم مل ــدی در تی ــور ج حض

ــت. ــد داش خواه
ســـعید آقایـــی: دوبـــاره بـــه روزهـــای 
ـــپاهان  ـــاس س ـــته و در لب ـــود برگش ـــوب خ خ
آقایـــی  ســـعید  می درخشـــد.  خـــوش 
می توانـــد رقیبـــی جـــدی بـــرای میـــاد 
ــی  ــط دفاعـ ــپ خـ ــمت چـ ــدی در سـ محمـ
ـــه  ـــادری ب ـــد ن ـــاد، محم ـــود می ـــد. در نب باش
ــود و  ــر بـ ــا روی گل مقصـ ــد امـ ــدان آمـ میـ
یکـــی ۲ بـــار هـــم جـــا مانـــد. او علی رغـــم 
پتانســـیل بـــاال از تجربـــه پاییـــن رنـــج 
می بـــرد و کادر فنـــی تیـــم ملـــی  می توانـــد 
ـــاز  ـــز حســـاب ب ـــپاهان نی ـــع چـــپ س روی مداف

کنـــد.
علیرضــا جهانبخــش: بــدون تردیــد 
شــاهد بدتریــن روزهــای فوتبالــی علیرضــا 
ــاق  ــوش اخ ــر خ ــتیم. وینگ ــش هس جهانبخ

ــن  ــای تیــم برایتــون انگلیــس کــه در ای و توان
فصــل امــکان حضــور در میــدان را پیــدا نکــرده 
اســت. همیــن غیبــت علیرضــا باعــث شــده تــا 
او در ۲ اردوی اخیــر بــه تیــم ملــی هــم دعــوت 
نشــود. بــا ایــن حــال جــای خالــی جهانبخــش 
در تیــم بــه شــدت حــس می شــود. او بــا 
ــس  ــه نف ــاد ب ــاال و اعتم ــه ب ــتفاده از تجرب اس
لحظــات  گشــای  گــره  می توانــد  باالیــش 

ــد. ــخت باش س
ســعید عــزت اللهــی: عــزت اللهــی نیــز 
ــش را  ــا جهانبخ ــا علیرض ــابه ب ــرایطی مش ش
ــدان  ــه می ــا اصــا ب ــن روزه ــز در ای دارد. او نی
نمــی رود امــا تجربــه باالیــش در عیــن جوانــی 
ــه نمایــش می گــذارد  ــی کــه ب ــال مدرن و فوتب
باعــث شــده تــا بتوانــد گزینــه مناســبی بــرای 
وســط زمیــن تیــم ملــی باشــد. در جــدال برابــر 
ــه  ــه دوم قافی ــی در نیم ــم مل ــز تی ــراق نی ع

ــود. ــه ب ــف باخت ــه حری ــدان را ب ــه می میان
کــه  هــرکاری  اســماعیلی:  فرشــید 
ــوت شــدن الزم باشــد را اســماعیلی  ــرای دع ب
ــت.  ــام داده اس ــر انج ــل اخی ــی ۲ فص در یک
بــا  تهرانــی  آبی پوشــان  هجومــی  هافبــک 
ــش  ــذاری باالی ــک و تاثیرگ ــی، تکنی جنگندگ
یکــی از بهتریــن نفــرات اســتراماچونی در لیــگ 
نوزدهــم بــوده امــا بازهــم دربهــای تیــم ملــی 
بــه رویــش بســته اســت. اســماعیلی از ســن و 
ســال خوبــی هــم برخــوردار اســت ولــی مــورد 
عنایــت کادر فنــی قــرار نگرفتــه اســت. حضــور 
بازیکنــی چــون او می توانــد بــه خاقیــت خــط 

ــد. ــی کمــک کن ــم مل ــه تی حمل
ــان  ــتند بازیکن ــرات هس ــن نف ــز ای ــه ج ب
ایمــان  دانشــگر،  محمــد  چــون  دیگــری 
ــو،  ــهریار مغانل ــری، ش ــان مطه ــلیمی، ارس س
ــده  مرتضــی منصــوری و ... کــه شایســتگی دی
شــدن توســط کادر فنــی تیــم ملــی را دارنــد. 
حــال بایــد دیــد در اردوی بعــدی کــه در ســال 
ــی در  ــه تغییرات ــود چ ــی ش ــکیل م ۱۳۹۹ تش

ــد. ــد ش ــاد خواه ــم ایج ــت تی لیس

ــطرنج  ــیون ش ــان فدراس ــس زن ــب ریی نای
ــا پایــان مســابقات قهرمانــی کشــور و  گفــت: ب
ــی شــطرنج  ــم مل ــب تی مشــخص شــدن ترکی
بــر روی  فدراســیون  تمرکــز  تمــام  زنــان، 
در  حضــور  بــرای  تیــم  ایــن  آماده ســازی 

المپیــاد جهانــی اســت. 
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت وگ ــدر« در گف ــادی پری »ش
ــان  ــی زن ــابقه های قهرمان ــت: مس ــار داش اظه
ایــران روز گذشــته بــه پایــان رســید و در 
نهایــت ۱۲ نفــر برتــر آن در رشــت بــه مصــاف 
هــم رفتنــد. در ایــن دوره از رقابت هــا هــر 
چنــد کــه عنــوان قهرمانــی بــه »آناهیتــا 
زاهدی فــر« رســید و »آنوشــا مهدیانــی« و 
ــا  ــدند، ام ــوم ش ــدی« دوم و س ــره اس »مطه
شــاهد درخشــش برخــی از دختــران نوجــوان 
گذشــته  در  نفــر  ســه  ایــن  بودیــم؛  نیــز 
در  زیــادی  آســیایی  و  جهانــی  مدال هــای 
رده هــای ســنی داشــتند. یکــی از  پدیده هــای 
ــود  ــی« ب ــن دوره از رقابت هــا »فریمــاه جال ای
کــه تــا چنــد دور حتــی بــه صــدر جــدول نیــز 

ــید. رس

ـــطرنج  ـــیون ش ـــان فدراس ـــس زن ـــب ریی نای
اظهـــار داشـــت: بـــا مشـــخص شـــدن ســـه 
ـــی  ـــب نهای ـــه زودی ترکی ـــور ب ـــر کش ـــر برت نف
تیـــم ملـــی زنـــان مشـــخص می شـــود و 
ـــی  ـــه فن ـــط کمیت ـــز توس ـــر نی ـــر دیگ ـــه نف س
ــس  ــد. پـ ــد شـ ــکیل خواهـ ــیون تشـ فدراسـ
ــز  ــام تمرکـ ــب تمـ ــدن ترکیـ ــی شـ از نهایـ
تیـــم  آماده ســـازی  روی  بـــر  فدراســـیون 

بـــرای حضـــور در المپیـــاد جهانـــی شـــطرنج 
ـــکو  ـــهر مس ـــتان ۱۳۹۹ در ش ـــه تابس ـــت ک اس
ـــم  ـــد. تی ـــد ش ـــزار خواه ـــیه برگ در کشـــور روس
ـــه  ـــد ب ـــی بای ـــاد جهان ـــروه A المپی ـــران در گ ای

رقابـــت  بـــا کشـــورهای برتـــر بپـــردازد.
ــی  ــی و بین الملل ــابقات اصل ــزود:  مس وی اف
ــان  ــه پای ــطرنج ب ــیون ش ــر فدراس ــت نظ تح
ــرادی  ــورت انف ــه ص ــطرنج بازان ب ــیده و ش رس

ــد. ــرکت می کنن ــف ش ــای مختل در تورنمنت ه
نخســتین اســتاد بــزرگ شــطرنج زنــان 
ــر  ــورد نظ ــر م ــه نف ــون س ــت: تاکن ــران گف ای
کمیتــه فنــی انتخــاب نشــدند امــا تــاش ایــن 
اســت کــه بــه زودی ترکیــب نهایــی تیــم ملــی 

ــان مشــخص شــود. زن
»مبینـــا  گفـــت:  پایـــان  در  پریـــدر 
ــت  ــته توانسـ ــاه گذشـ ــد مـ ــب« چنـ علی نسـ
عنـــوان نایـــب قهرمانـــی جوانـــان جهـــان را 
ــت.  ــی اسـ ــوان مهمـ ــه عنـ ــد کـ ــب کنـ کسـ
ایـــن دومیـــن شـــطرنج باز دختـــر ایرانـــی 
اســـت کـــه بـــه ایـــن عنـــوان مهـــم دســـت 
پیـــدا می کنـــد. پیـــش از وی »ســـارا ســـادات 
خادم الشـــریعه« بـــه ایـــن عنـــوان دســـت 
ـــون  ـــم اکن ـــریعه ه ـــود. خادم الش ـــرده ب ـــدا ک پی
بـــا یـــک تیـــم ایتالیایـــی در رقابت هـــای 
قهرمانـــی باشـــگاه های اروپـــا حضـــور دارد.

پایــان ۱۱ دور  روز گذشــته )شــنبه( در 
ایــران،  زنــان  قهرمانــی  شــطرنج  رقابــت  
ــر  ــه ب ــا غلب ــران ب ــر« از ته ــا زاهدی ف »آناهیت
»مطهــره اســدی« از مازنــدران بــه عنــوان 
قهرمانــی کشــور دســت یافــت و مســتقیم 
ــی آســیا را  جــواز حضــور در مســابقات قهرمان
کســب کــرد. آنوشــا مهدیانــی و مطهــره اســدی 

ــیدند. ــوم رس ــن دوم و س ــه عناوی ب

همه جاماندگان تیم ملی فوتبال

نایب رییس زنان فدراسیون شطرنج:    

 تمرکزمان بر روی المپیاد جهانی است
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اوقات شرعی شهر تهران

تبریــز همچنــان کــه در بســیاری از اختراعــات و 
ــن  ــوده خیری ــران ب ــای ای ــهر اولین ه ــفیات ش کش
دلســوز و مــردم ایــن شــهر کوشــیده اند، بــا جلوگیری 
منطقــی از تکدی گــری، لقــب ارزشــمند »تبریــز 
شــهر بــی گــدا« را بــه آن بخشــیده و مســاعدت های 
ــروری  ــن تکدی گــری و گــدا پ ــه را جایگزی آبرومندان

کننــد. 
ـــه گـــزارش فـــارس، تبریـــز شـــهر بـــدون گداســـت،  ب
ـــه تبریـــز مـــی آینـــد  ایـــن را حتـــی گردشـــگرانی کـــه ب
ـــز ســـال هاســـت  نیـــز تاییـــد می کننـــد. کانشـــهر تبری
ـــت  ـــرده اس ـــظ ک ـــی حف ـــه خوب ـــوان را ب ـــن عن ـــه ای ک
ـــر  ـــدون فقی ـــهر ب ـــمت ش ـــه س ـــد ب ـــی توان ـــون م و اکن

ـــد.  ـــت کن حرک
ـــهرها  ـــایر ش ـــوی س ـــه الگ ـــز ب ـــر تبری ـــال دیگ ح
ـــاوه  ـــرار اســـت شـــهرهایی چـــون پ ـــل شـــده و ق تبدی
ـــهرهای  ـــومین ش ـــن و س ـــب دومی ـــه ترتی ـــه ب و بان

ـــوند . ـــی ش ـــران معرف ـــدای ای ـــدون گ ب
ـــه  ـــن خیری ـــی، موســـس انجم ـــد بیگ ـــر ول جهانگی
صـــاح الدیـــن ایوبـــی شـــهر پـــاوه در خصـــوص 
ــت:  ــه اسـ ــز گفتـ ــان در تبریـ ــاماندهی متکدیـ سـ

»شـــنیده بـــودم مســـووالن تبریـــز از ســـال ۱۳۵۰ 
ــطح  ــان سـ ــام متکدیـ ــی، تمـ ــرای طرحـ ــا اجـ بـ
شـــهر را جمـــع کـــرده انـــد، بنابرایـــن بـــه تبریـــز 
ـــه،  ـــب تجرب ـــه روز کس ـــد از دو س ـــردم و بع ـــفر ک س
بـــه پـــاوه بازگشـــتم و اجـــرای طـــرح ســـاماندهی 

متکدیـــان پـــاوه را آغـــاز کردیـــم«.
ـــه نیـــز عـــزم خـــود  در همیـــن حـــال، شـــهرداری بان
ـــومین  ـــوان س ـــه عن ـــهر ب ـــن ش ـــا ای ـــرده ت ـــزم ک را ج

ـــود. ـــی ش ـــور معرف ـــدا در کش ـــدون گ ـــهر ب ش
ـــا  ـــدی پیـــش ب ـــز چن ـــاون اســـتاندار بوشـــهر نی مع
ـــوع  ـــهر ممن ـــتان بوش ـــی در اس ـــه گدای ـــام اینک اع
می شـــود، گفتـــه بـــود: »بایـــد تبریـــز الگـــوی مـــا 

ـــد«. ـــی باش ـــان خیابان ـــا متکدی ـــه ب در مقابل

چرا تبریز گدا ندارد؟
ـــز  ـــری در تبری ـــدی گ ـــده تک ـــم پدی ـــه بگویی اینک
ـــح  ـــدارد، صحی ـــود ن ـــا وج ـــته و ی ـــود نداش ـــا وج اص
ـــهر  ـــن کانش ـــده در ای ـــن پدی ـــه ای ـــرا ک ـــت، چ نیس
ـــاماندهی  ـــی س ـــای متول ـــردم و نهاده ـــت م ـــه هم ب

ـــت. ـــده اس ش

رابطه مردم و گداها
ــردم  ــه مـ ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــا نشـ پژوهش هـ
ــری  ــدی گـ ــده تکـ ــا پدیـ ــی بـ ــه تنگاتنگـ رابطـ
ــده و  ــت کننـ ــل درخواسـ ــی دو عامـ ــد، یعنـ دارنـ
ـــن  ـــده ای در ای ـــن کنن ـــش تعیی ـــده نق ـــک کنن کم
ـــده  ـــک کنن ـــه کم ـــی ک ـــا زمان ـــد؛ ت ـــوص دارن خص
ـــود  ـــه وج ـــم ب ـــده ای ه ـــت کنن ـــد، درخواس ای نباش

نخواهـــد آمـــد.
ـــدون  ـــان ب ـــی دیگـــر، ســـاماندهی متکدی ـــه عبارت ب
ـــردم  ـــر م ـــت و اگ ـــر نیس ـــکان پذی ـــردم ام ـــک م کم
کمـــک هـــای خـــود را بـــه طـــور کامـــل از ایـــن افـــراد 
ـــی  ـــرای گدای ـــزه ای ب ـــر انگی ـــان دیگ ـــد آن ـــع کنن قط

ـــت. ـــد داش نخواهن

نگرش و نقش مردم تبریز در 
کاهش تکدی گری 

مـــردم تبریـــز در کل نگرشـــی منفـــی بـــه 
ـــرا  ـــد چ ـــی کنن ـــرد م ـــا را ط ـــد و آنه ـــان دارن متکدی
ـــان  ـــن متکدی ـــر ای ـــه اکث ـــن اســـت ک ـــت ای ـــه واقعی ک
نـــه تنهـــا نیازمنـــد نیســـتند بلکـــه بـــه صـــورت 

ـــغل  ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ـــری را ب ـــدی گ ـــه ای، تک حرف
ـــد. ـــرده ان ـــاب ک انتخ

ـــی در  ـــد: »وقت ـــی گوی ـــزی م ـــهروند تبری ـــک ش ی
ـــی  ـــد میلیون ـــان درآم ـــی گدای ـــدم برخ ـــا خوان خبره
دارنـــد، دیگـــر بـــه هیـــچ وجـــه بـــه آنهـــا کمـــک 

ـــم«. ـــی کن نم
ـــتقیم  ـــک مس ـــد: »کم ـــی ده ـــه م ـــعود ادام مس
بـــه گدایـــان باعـــث افزایـــش تعـــداد آنهـــا مـــی 
ــهرمان را  ــره شـ ــراد چهـ ــود ایـــن افـ ــود و وجـ شـ

زشـــت مـــی کنـــد«.
ـــق  ـــی از طری ـــای مال ـــک ه ـــر کم ـــاور او، اگ ـــه ب ب
نهاد هـــای حمایتـــی از قبیـــل کمیتـــه امـــداد 
و موسســـات خیریـــه انجـــام بگیـــرد بـــه دســـت 

نیازمنـــدان واقعـــی مـــی رســـد.

کسب درآمد از راه های آبرومند
تبریـــز یکـــی از قطـــب هـــای صنعتـــی کشـــور 
اســـت و موقعیـــت اســـتراتژیکی دارد، فرصـــت اشـــتغال 
ـــران  ـــهرهای ای ـــر ش ـــه دیگ ـــبت ب ـــهر نس ـــن ش در ای
بیشـــتر اســـت. عـــاوه بـــر ایـــن فرهنـــگ کار در 
ـــش  ـــی دارد و مرمان ـــگاه واالی ـــا جای ـــزی ه ـــن تبری بی
ــب  ــتند. کسـ ــروف هسـ ــی معـ ــه ســـخت کوشـ بـ
ـــز  ـــردم تبری ـــرای م ـــد ب ـــای آبرومن ـــد از راه ه درآم

از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت.
ــرقی از  ــان شـ ــکاری آذربایجـ ــرخ بیـ ــواره نـ همـ
ـــز  ـــت. مرک ـــوده اس ـــر ب ـــن ت ـــوری پایی ـــن کش میانگی
ـــا  ـــتان ه ـــکاری در اس ـــرخ بی ـــتان ۹۸، ن ـــار در تابس آم
ـــرقی ۹.۱  ـــان ش ـــهم آذربایج ـــه س ـــرده ک ـــر ک را منتش

درصـــد اســـت.
ـــد  ـــت ندارن ـــز دوس ـــردم تبری ـــر، م ـــوی دیگ از س
ــی  ــد، گدایـ ــه دراز کننـ ــوی بقیـ ــان را جلـ دستشـ
در میـــان تبریـــزی هـــا زشـــت و مزمـــوم اســـت؛ 
ـــد  ـــی دهن ـــح م ـــدان ترجی ـــی از نیازمن ـــن برخ بنابری
ـــد. ـــی نکنن ـــز گدای ـــی هرگ ـــد ول دســـت فروشـــی کنن

ــاط  ــه بسـ ــاله ای کـ ــدودا ۶۵ سـ ــرد حـ پیرمـ
دستفروشـــی اش را در کنـــار خیابـــان در فلکـــه 
ــد از  ــد: »بعـ ــی گویـ ــرده، مـ ــن کـ ــگاه پهـ دانشـ
ـــم،  ـــاختمان کار کن ـــتم در س ـــر نتوانس ـــاری دیگ بیم
ـــا  ـــم ت ـــی کن ـــی)جوراب( م ـــن دستفروش ـــرای همی ب
لقمـــه ای نـــان حـــال بـــرای خانـــواده ام کســـب 

کنـــم«.
ـــم،  ـــی پرس ـــان م ـــی و متکدی ـــورد گدای از او در م
ـــت  ـــار اس ـــرد ع ـــک م ـــرای ی ـــد: »ب ـــی گوی ـــه م ک
ـــن خـــودم  ـــد، م ـــران دراز کن ـــوی دیگ دســـتش را جل
ـــی  ـــز گدای ـــی هرگ ـــرم ول ـــنگی بمی ـــرم از گرس حاض

ـــم«. نکن

گردشگران چه می گویند؟
ایـــن روزهـــا پیـــدا کـــردن گـــدا در ســـطح خیابـــان 
هـــا و معابـــر اصلـــی شـــهر تبریـــز ســـخت اســـت، ایـــن 
ـــا اندکـــی گشـــت و گـــذار در شـــهر و مقایســـه آن  را ب
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــران م ـــر ای ـــهرهای دیگ ـــایر ش ـــا س ب
ـــز  ـــه تبری ـــه ب ـــگرانی ک ـــرد. گردش ـــاهده ک ـــه مش عین
ــهر  ــود متکـــدی در ســـطح شـ ــد، از نبـ مـــی آینـ

ـــد. ـــت دارن رضای
ـــه  ـــران ب ـــرش از ته ـــراه همس ـــه هم ـــه ب ـــادل ک ع
ـــد:  ـــی گوی ـــن خصـــوص م ـــده اســـت، در ای ـــز آم تبری
ـــرده  ـــفر ک ـــران س ـــادی در ای ـــهرهای زی ـــه ش ـــا ب »م
ـــر و  ـــطح معاب ـــی در س ـــاهد گدایان ـــواره ش ـــم و هم ای
خیابـــان هـــای ایـــن شـــهرها بـــوده ایـــم ولـــی در 
تبریـــز شـــاهد حضـــور متکدیـــان نبودیـــم و ایـــن 

ـــود«. ـــب ب ـــان جال برایم
ــان  ــت گدای ــران بهش ــد: »ته ــی ده ــه م او ادام

ــه  ــهر پرس ــطح ش ــادی در س ــان زی ــت و متکدی اس
ــران خوشــایند  ــرای پایتخــت ای ــن ب ــد و ای ــی زنن م

ــت«. نیس
ــان  ــهر قوچان)خراس ــل ش ــه اه ــز ک ــدی نی مه
ــگاه آزاد  ــرای دانش ــع دکت ــت در مقط ــوی( اس رض
تبریــز تحصیــل مــی کنــد. او مــی گویــد: »به نســبت 
ســایر شــهرها گــدا در تبریــز خیلــی کــم اســت، مــن 
ــدرت  ــه ن ــز هســتم ب در ایــن چنــد ســالی کــه تبری

ــدم«. گــدا دی
ــه مــی دهــد: »ســعی  ــی ادام ــن شــهروند قوچان ای
ــدوق  ــه صن ــم ب ــته باش ــی داش ــر کمک ــم اگ ــی کن م

ــم«.  ــدا بده ــه یک گ ــا ب ــدازم ت ــه بیان صدق

تشکیل یگان موتور سوار
ــهری و  ــات شـ ــت خدمـ ــان معاونـ ــن میـ در ایـ
ـــاماندهی  ـــرای س ـــم ب ـــز ه ـــهرداری تبری ـــی ش اجرای
ــطح  ــوار در سـ ــای موتورسـ ــگان هـ ــان، یـ متکدیـ
ــاهده  ــا مشـ ــا بـ ــت تـ ــرده اسـ ــتقر کـ ــهر مسـ شـ
ـــا  ـــع آوری آنه ـــه جم ـــبت ب ـــه ای نس ـــان حرف گدای

اقـــدام کننـــد.
ـــن خصـــوص  ـــزی در ای ـــان تبری ـــا قربانی محمدرض
ــظ  ــتای حفـ ــدام در راسـ ــن اقـ ــد: »ایـ ــی گویـ مـ
ـــهر  ـــوان »ش ـــا عن ـــز ب ـــر آوازه تبری ـــام پ ـــگاه و ن جای

ـــود«. ـــی ش ـــام م ـــدا« انج ـــدون گ ب
ـــر  ـــت از فق ـــرون رف ـــد، راه ب ـــان معتقدن کارشناس
ـــی  ـــک کاالی ـــا کم ـــا ب ـــت و صرف ـــده اس ـــوض ش ع
ـــردم  ـــرد. م ـــدود ک ـــر را مح ـــه فق ـــوان دامن ـــی ت نم
تبریـــز هـــم ایـــن مهـــم را بخوبـــی مـــی داننـــد و 
بنابرایـــن کمـــک هـــای خـــود را هدفمنـــد کـــرده 

ـــد. ان
ـــرقی در  ـــان ش ـــداد آذربایج ـــه ام ـــرکل کمیت مدی
ـــاد در  ـــن نه ـــه ای ـــی ب ـــای مردم ـــک ه ـــوص کم خص
ــز مـــی  ــارس در تبریـ ــگار فـ ــا خبرنـ ــو بـ گفت  و گـ
گویـــد: »در ســـالهای گذشـــته کمـــک بـــه طـــرح 
ـــش  ـــت پوش ـــام تح ـــه ایت ـــک ب ـــژه کم ـــه وی ـــرام، ب اک
امـــداد در اســـتان رشـــد چشـــمگیری داشـــته 

اســـت«.
محمـــد کامـــی کـــه خـــود دانش آموختـــه 
ـــم از  ـــن رق ـــد: »ای ـــی ده ـــه م ـــت، ادام ـــاد اس اقتص
ـــارد  ـــه ۱۸ میلی ـــال ۹۵، ب ـــان در س ـــارد توم ۱۹ میلی
ـــه  ـــت ک ـــیده اس ـــال ۹۸ رس ـــاه اول س ـــان در ۶ م توم
انتظـــار مـــی رود ایـــن رقـــم بـــه 4۰ میلیـــارد در 

ـــد«. ـــال برس ـــر س آخ
آن گونـــه کـــه کامـــی مـــی گویـــد، صدقـــات 
اســـتان نیـــز بـــا رشـــد ۲۰ درصـــدی بـــه ۱۱ 
ــاری  ــال جـ ــه اول سـ ــان در ۶ ماهـ ــارد تومـ میلیـ

ــت. ــیده اسـ رسـ
ــر  ــی بخاطـ ــال مردمـ ــن اقبـ ــاور او، ایـ ــه بـ بـ
ــی  ــداد و توجهـ ــه امـ ــردم بـ ــاد مـ ــش اعتمـ افزایـ
ــاء  ــوزش و ارتقـ ــه آمـ ــاد، بـ ــن نهـ ــه ایـ ــت کـ اسـ
ـــازی  ـــفاف س ـــر و ش ـــا فق ـــارزه ب ـــرای مب ـــارت ب مه

ــت. ــته اسـ ــرد داشـ در عملکـ

نقش سازمان های مردم نهاد
حـــدود ۶۸۰ ســـازمان مـــردم نهـــاد در آذربایجـــان 
ــه از ایـــن  ــیده اســـت کـ ــه ثبـــت رسـ ــرقی بـ شـ
ـــمن(  ـــر دولتی)س ـــازمان غی ـــش از ۵4۰ س ـــداد بی تع
در حـــال فعالیـــت و خدمـــت رســـانی بـــه مـــردم 
ـــز  ـــا نی ـــمن ه ـــن س ـــد ای ـــش از ۸۰ درص ـــتند. بی هس

ـــق دارد.  ـــز تعل ـــه تبری ب
ــت از مســتمندان یکــی از  ــه حمای موسســه خیری
ایــن ســازمان هــای مــردم نهــادی اســت کــه نزدیــک 
۵۰ ســال ســابقه فعالیــت در عرصــه اجتماعــی و 

ــارزه  ــدف مب ــا ه ــه ب ــن موسس ــه دارد. ای خیرخواهان
ــد  ــای نیازمن ــواده ه ــت از خان ــری و حمای ــا تکدیگ ب

ــده اســت.  تشــکیل ش
ــتمندان  ــت از مس ــه حمای ــل موسس ــر عام مدی
تبریــز در خصــوص نحــوه تشــکیل ایــن نهــاد مردمی 
ــال ۱۳4۰  ــد: »در س ــی گوی ــارس م ــگار ف ــه خبرن ب
گدایانــی بــا لبــاس ســادات در بــازار تبریــز متکــدی 
ــت اهلل  ــک روز آی ــه ی ــا اینک ــد، ت ــی کردن ــری م گ
اشــراقی)از علمــای تــراز اول تبریــز( از بــازاری هــای 
خوشــنام درخواســت کــرد تــا ایــن متکدیــان را جمع 
آوری کننــد، بازاریــان نیــز از طریــق ائمــه جماعــت 
ــان  ــن متکدی ــه ای ــی ب ــه پول ــتند ک ــردم خواس از م

ــد«. ــی کنن ــا را معرف ــا آنه ــد و صرف ندهن
نائبــی ادامــه مــی دهــد: »در ایــن راســتا بــا حضور 
ــتمندان(  ــه مس ــس خیری ــا زعفرانی)موس ــاج آق ح
ــای  ــازه ه ــی از مغ ــزرگان در یک ــر از ب و برخــی دیگ
ــکل  ــندانه ش ــن کار خداپس ــه ای ــته اولی ــز، هس تبری
ــای  ــت ه ــا حمای ــه ب ــه موسس ــه رفت ــت و رفت گرف
مردمــی، کارهــای بزرگتــری انجــام داده و امــروز بــه 

اینجــا رســیده اســت«.
بــه گفتــه مدیــر عامــل موسســه حمایــت از 
ــن  ــی از تشــکیل ای ــدف اصل ــز، ه مســتمندان تبری
موسســه، جلوگیــری از تکــدی گــری در شــهر 
ــد از  ــح و بع ــیفت صب ــوران در ۲ ش ــه مام ــت ک اس
ظهــر، متکدیــان را جمــع آوری کــرده و بــه موسســه 
هدایــت مــی کننــد تــا پــس از بررســی اگــر نیازمنــد 
ــورت از  ــن ص ــر ای ــرش و در غی ــند پذی ــی باش واقع
آنهــا تعهــد گرفتــه و در صــورت تکــرار بــه نیــروی 

ــوند. ــی ش ــی معرف انتظام
بــر اســاس آخریــن آمــار، حــدود ۲ هــزار خانــواده 
ــز  تحــت پوشــش موسســه خیریــه مســتمندان تبری

قــرار دارنــد.
ــان  ــع آوری متکدی ــا جم ــر ب ــای اخی ــال ه در س
ــان  ــای متکدی ــج پ ــه تدری ــز، ب ــه ای در تبری حرف
وارداتــی بــه تبریــز بــاز شــد؛ متکدیانــی که از اســتان 
هــای همجــوار و برخــی کشــورهای همســایه و حتــی 
از پاکســتان بــه کمــک باندهــای مافیایــی در ســطح 

شــهر فعالیــت مــی کردنــد.
نائبــی در ایــن خصــوص توضیــح مــی دهــد: »در 
ــطح  ــدی از س ــزار و ۸۱4 متک ــش از ه ــال ۹۶ بی س
شــهر تبریــز جمــع آوری شــد کــه ایــن آمار در ســال 

۹۷ بــه هــزار و ۲۱۱ نفــر رســید«.

قانون چه می گوید؟
ــان  ــه اینکــه بخــش زیــادی از متکدی ــا توجــه ب ب
بــا فعالیــت بانــدی، گروهــی و ســازمان یافتــه فعالیت 
ــد  ــی توان ــا م ــا آنه ــی ب ــورد قانون ــد، برخ ــی کنن م

ــده را فراهــم ســازد. زمینــه کاهــش ایــن پدی
ــامی و  ــازات اس ــون مج ــاده ۷۱۲-۷۱۳ قان در م
قوانیــن مدنــی بــه صراحــت آمــده کــه تکــدی گــری 
ــودکان،  ــزاری از ک ــتفاده اب ــوء اس ــت و س ــرم اس ج
ــور  ــن منظ ــرای ای ــالمندان ب ــوالن و س ــان، معل زن
جــرم محســوب مــی شــود و هــر کــس تکــدی گــری 
ــن راه  ــرار دهــد و از ای ــا کاشــی را پیشــه خــود ق ی
امــرار معــاش یــا ولگــردی نمایــد بــه حبــس از یــک 

مــاه تــا ۳ مــاه محکــوم مــی شــود.
بــه هــر روی، کانشــهر تبریــز اکنــون بــه الگــوی 
موفقــی در مبــارزه بــا تکــدی گــری در کشــور تبدیل 
ــی  ــر م ــان ام ــس مســؤوالن و متولی ــده اســت، پ ش
تواننــد بــا همراهــی مــردم، ضمــن حفــظ ایــن عنوان 
ــه ســمت شــهر  ملــی، دغدغــه و اقدامــات خــود را ب
ــدون  ــه شــهر ِ ب ــد، چــرا ک ــر ســوق دهن ــدون فقی ب

گــدا بــه معنــی شــهر ِ بــدون فقــر نیســت!

»شهر بدون گدا« شهر بدون فقیر می شود؟ 

رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی تبریــز در گفتگــو 
بــا خبرنــگار مــا گفــت: در پــی وقــوع زلزلــه ۵/۹ ریشــتری کــه 
ــاق  ــه اتف ــتای ورنکــش میان ــی روس ــش در حوال ــد روز پی چن
افتــاد کــه منجــر بــه خســاراتی نیــز بــه هموطنــان عزیزمــان 

شــد.
ــداران  ــه بنک ــور اتحادی ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــدی اف محم
مــواد غذایــی بــا همــکاری ســپاه پاســداران آذربایجــان 
شــرقی، بســیج اصنــاف اســتان آذربایجــان شــرقی و همراهــی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــا ارســال مــواد غذایــی و مایحتــاج ضــروری از قبیــل: برنــج، 
ــن  ــا، رب، روغ ــرو، خرم ــکر، کنس ــد، ش ــات، قن ــواع حبوب ان
مایــع، تــاش نمــود تــا نیازهــا وکمبودهــای ضــروری زلزلــه 
ــای وارد  ــارت ه ــی از خس ــا بخش ــد، ت ــن کن زدگان را تامی

ــران گــردد.  ــده جب ــان آســیب دی ــه هموطن شــده ب
ــت  ــر و مدیری ــر نظ ــا زی ــک ه ــن کم ــه داد: ای وی ادام
اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی و اصنــاف ایــن اتحادیــه بــه 
ــرعی  ــانی، ش ــه انس ــتای وظیف ــوش و در راس ــورت خودج ص
ــه و  ــهر میان ــه زده در ش ــای زلزل ــن ه ــه هموط ــک ب و کم

ــت.  ــام پذیرف ــراف انج ــتاهای اط روس
ــزود:  ــتان اف ــز اس ــاف مرک ــاق اصن ــس اول ات ــب رئی نائ
اعضــای محتــرم اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی در بایــای 
ــا کمــک هــای انســان  ــه و ســیل ب طبیعــی هــم چــون زلزل
ــن کســانی  ــاج ضــروری جــزو اولی ــن مایحت ــتانه و تامی دوس

ــتافتند. ــان ش ــه کمــک هموطن ــه ب ــد ک بودن
بنــده ضمــن تشــکر ویــژه از اعضــای فهیــم، زحمتکــش و 
ــت و  ــد ســبحان موفقی ــف، از خداون ــن صن ــره ای ــات مدی هی

ــم. ــرای ایشــان خواهان ســربلندی را ب

کمک های انسان دوستانه اتحادیه بنکداران مواد غذایی تبریز به دست هموطنان زلزله زده میانه رسید


