
چهارشنبه 29 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 615 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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رئیسی:

 ساختارهای فسادزا را
 اصالح کنید 

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی:

جزئیات جذب سرباز ماهر 
در دانشگاه علمی کاربردی

برایمان فساد کوچک و بزرگ فرقی ندارد زیرا باید نظام اداری ما سالم باشد
در اسرع وقت به همه استانها سفر خواهیم کرد

ارائه ۸۰۰ رشته گرایش به عالوه یک هزار و ۵۰۰ تک پودمان 
اجرای طرح سرباز ماهر در دانشگاه جامع علمی کاربردی از بهمن ماه 

نحوه دریافت مدرک بعد از طی دوران سربازی 
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   عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

واردات قطعات خودرو 
در اختیار 6 نفر است 

در توسعه زیرساخت های ورزشی 
آذربایجان شرقی موفق بوده ایم

 ضرورت اصالح قیمت بنزین
 تصمیم یک شبه نبود

کم کاری دولت
 بهانه دست دشمن داد

اینترنت مختل نشده است

امام جمعه تبریز: 
مردم آذربایجان

 صف خود را از اشرار جدا کرد

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی و 
امام جمعــه تبریــز بــا اشــاره بــه ناآرامی هــای اخیــر 
ــور  ــان، غی ــردم قهرم اشــرار و اخاللگــران گفــت: م
ــرار و  ــود را از اش ــف خ ــان ص ــرت آذربایج و بابصی
ــرد.  ــی جــدا ک ــت و آســایش عموم مخــالن امنی

بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســالم والمســلمین 
راهپیمایــان  محمدعلــی آل هاشــم در جمــع 
تبریــزی در حمایــت از تصمیــم ســران ســه 
ــت از  ــن و حمای ــرای افزایــش قیمــت بنزی ــوه ب ق
فرمایشــات رهبررمعظــم انقــالب اســالمی، افــزود: 
صــف مــردم معتــرض و نگــران از معیشــت خــود 
ــت و  ــدا اس ــران ج ــوبگران و فتنه گ ــف آش از ص
امــروز مــردم والیــی تبریــز و آذربایجــان بــا 
ــد. ــار می کنن ــالم انزج ــرار اع ــود از اش حضــور خ

وی بــا بیــان اینکــه رهبــر انقــالب بــا موضع گیری 
بــه هنــگام و حمایــت از تصمیــم ســران قــوا، درس 
ــرات  ــئولین تذک ــرای مس ــد و ب ــار دادن ــی ایث عمل
برخواســته از حکمــت ارائــه کردنــد، اظهــار داشــت: 
ــر  ــود کــه رهب ــه ای ب ــر همــان فتن آشــوب های اخی
انقالب ســال گذشــته نســبت بــه بــروز احتمالــی آن 

ــد.  هشــدارهای الزم را داده بودن
حجــت االســالم آل هاشــم بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــم،  ــا داری ــرح حرف ه ــرای ط ــیوه  اج ــه ش ــا ب م
ــرح را  ــن ط ــای ای ــد مزای ــت بای ــه داد: دول ادام
قبــل از اجــرا اعــالم می کــرد و  دولتمــردان 
می توانســتند کام مــردم را در شــب عیــد پیامبــر 
اســالم شــیرین کننــد و اجــرای ایــن طــرح بایــد 

ــد. ــام می ش ــج انج ــه تدری ب
وی اضافــه کــرد: امــا گرانــی بنزیــن بهانــه ای 
ــه ایــن فکــر  ــران اســالمی ب ــا دشــمنان ای شــد ت
بیافتنــد کــه زعــم باطــل شــان، لبنــان و عراقــی 
ــن  ــه در ای ــد ک ــا کنن ــا برپ ــور م ــر در کش دیگ

ــد. ــاکام ماندن ــز ن ــود نی ــه خ توطئ
ــورائیان  ــز عاش ــط قرم ــت را  خ ــم امنی آل هاش
آذربایجــان دانســت و بــا تاکیــد بــر اهمیــت وحــدت 
و انســجام ملــی در تقویــت امنیت کشــور، یــادآوری 
کــرد: اگــر وحــدت نباشــد امنیــت ملــی بــه خطــر 
ــالب  ــه انق ــر فرزان ــه رهب ــه ک ــد و همانگون می افت
ــردم   ــن م ــدت بی ــود وح ــد، نب ــرده ان ــح ک تصری

ــه، نفــاق و کشــمکش  موجــب تفرق

بودجه سال ۹۹ استان تهران
 ۹62 میلیارد تومانی برآورد شد

اســتاندار تهــران گفــت: بودجــه اســتان تهــران 
در ســال آینــده ۹۶۲ میلیــارد تومــان بــرآورد 
ــد  ــل ۲۴ درص ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــده ک ش

ــت.  ــته اس ــد داش رش
بــه گــزارش ایرنــا، »انوشــیروان محســنی 
ــزی و  ــورای برنامه ری ــه ش ــس از جلس ــی« پ بندپ
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــران در جم ــتان ته توســعه اس
ــه  ــن بودج ــرای تدوی ــناریو ب ــه دو س ــان اینک بی
در ســال آینــده مطــرح اســت،  افــزود:  یکــی نظــام 
درآمــد هزینــه ای کــه پیشــنهاد آن توســط دولــت 
ــده و  ــال ش ــالمی ارس ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
ــد هــر ســال  ــن بودجــه مانن ســناریوی دوم تدوی

ــت. ــه ای اس ــورت هزین ــه ص ب
وی بــا بیــان اینکــه بودجــه اســتان تهــران در 
ــرآورد شــده  ســال آینــده ۹۶۲ میلیــارد تومــان ب
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس ــد رش ــه ۲۴ درص ک
ــه  ــا ب ــد م ــی تردی ــادآور شــد: ب داشــته اســت، ی
دنبــال تدویــن بودجــه بــه صــورت نظــام درآمــد 
ــرای  ــتری ب ــد بیش ــه درآم ــتیم ک ــه ای هس هزین

ــته باشــد. ــتان وجــود داش ــعه اس ــاه و توس رف
محســنی بندپــی تاکیــد کــرد: بودجــه درآمــد 
و  کار  اضافــه  موضــوع  در حقیقــت  هزینــه ای 
ــا  ــد ت ــرار می ده ــر ق ــد نظ ــا را م ــوق و مزای حق
انگیــزه ای فراهــم شــود کــه انتظــار مــا در اجــرای 

ــود.  ــتر ش ــتان بیش ــطح اس ــف در س وظای
ــات  ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــران ب ــتاندار ته اس
ــزود: از  ــته اف ــری در روز گذش ــم رهب ــام معظ مق
فرمایشــات معظــم لــه سپاســگذاریم کــه درایــت 
ایشــان شــرایطی را فراهــم کــرد کــه صــف مــردم 
از آشــوبگران و اغتشاشــگران جــدا شــد و بــه 
حمــداهلل امــروز در شــرایط امــن، آرامــش و نظــم 

قــرار گرفته ایــم.
وی ادامــه داد: در پــی فرمایشــات ایشــان، 
اســتان تهــران در حــال حاضــر از نظــم و آرامــش 
ــا  ــا ب ــن ج ــده اســت و همی ــوردار ش ــی برخ خوب
ــه مــردم  ــت ایــن قــول را ب ــه اعــالم دول توجــه ب
موضــوع  از  حاصــل  درآمــد  کــه  می دهیــم 
ســاماندهی ســوخت بــرای مردمــی کــه از بنزیــن 
کــه  نیازمنــد  اقشــار  و  نمی کردنــد  اســتفاده 
حــدود ۵۷ تــا ۶۰ میلیــون نفــر هســتند پرداخــت 

ــد. ــد ش خواه

رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه فروپاشــی 
برجــام بــه ضــرر دنیــا خواهــد بــود، گفــت: 
اشــتباه  یــک  آمریــکا  غیرقانونــی  تحریم هــای 
علیــه  اقدامــی  و  اقتصــادی  و  بــزرگ سیاســی 
اســت.  بین المللــی  قطعنامه هــای  و  مقــررات 

ــلمین  ــالم والمس ــا، حجت االس ــزارش ایرن ــه گ ب
اســتوارنامه  دریافــت  هنــگام  روحانــی  حســن 
ــا  »لینــدال جیــن ســکز« ســفیر جدیــد اســترالیا ب
اشــاره بــه اینکــه همــواره روابــط خــوب و حســنه ای 
میــان تهــران -کانبــرا برقــرار بــوده، گفــت: عالقــه 
همکاری هــای  و  مناســبات  توســعه  بــه  منــد 

ــتیم. ــترالیا هس ــا اس ــادی ب ــاری و اقتص تج
ــد  ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه رئی
آمریــکا  غیرقانونــی  تحریم هــای  دهیــم  اجــازه 
ــای دو  ــط و همکاری ه ــعه رواب ــرای توس ــی ب مانع
ــک  ــکا ی ــای آمری ــت: تحریم ه ــد، گف ــور باش کش
اشــتباه بــزرگ سیاســی و اقتصــادی و اقدامــی 
ــی اســت. ــای بین الملل ــررات و قطعنامه ه ــه مق علی

ــتقل  ــورهای مس ــه کش ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
ــتاده و  ــکا ایس ــی آمری ــات غیرقانون ــر اقدام ــد براب بای
بــه آنهــا بفهمانیــم کــه همــه بایــد براســاس قانــون 
عمــل کننــد، اظهــار داشــت: باید در راســتای توســعه 
روابــط اقتصــادی و تجــاری فی مابیــن تــالش کنیــم.

رئیــس جمهــوری افــزود: خوشــبختانه امــروز 
زمینــه آمــاده ای بــرای توســعه همکاری هــای دو 
ــی،  ــف سیاســی، فرهنگ ــای مختل کشــور در بخش ه
ــد از آن  ــه بای ــت ک ــا اس ــاری، مهی ــادی و تج اقتص
اســتفاده و بــا رفــع موانــع موجود در مســیر گســترش 
ــم. ــت کنی ــبات دو کشــور حرک ــه مناس ــه جانب هم

ــکا  ــی آمری ــای غیرقانون ــا تحریم ه ــه ب وی مقابل
را وظیفــه قانونــی همــگان دانســت و خاطــر نشــان 
ــت  ــابقه اس ــی بی س ــخ بین الملل ــن در تاری ــرد: ای ک
کــه آمریــکا می خواهــد، کشــورهایی کــه بــه 
قطعنامــه ســازمان ملــل عمــل می کننــد را تنبیــه 
ــا  ــه ب ــکا در مقابل ــم آمری ــد اجــازه دهی ــد و نبای کن

ــود. ــق ش ــی موف ــدات بین الملل تعه
ــر اینکــه آمریــکا  ــا تأکیــد ب رئیــس جمهــوری ب
ــک کشــور  ــان نیســت و ی ــر جه ــد بفهمــد رهب بای
در  بایــد  گفــت:  کشورهاســت،  ســایر  ماننــد 
ــه منافــع بلندمــدت دو ملــت  مناســبات و روابــط ب

ــیم. ــته باش ــه داش توج
وی دعــوت آمریــکا از کشــورهای مختلــف بــرای 
حضــور نظامــی در منطقــه را بــه ضرر امنیــت و ثبات 

منطقــه و جهــان برشــمرد و تصریح کرد: کشــورهای 
منطقــه بــه ویــژه ایــران قادرنــد بــه خوبــی امنیــت 
خــود را حفــظ کننــد و حضــور نظامــی کشــورهای 

دیگــر بســیار خطرنــاک خواهــد بــود.
روحانــی اظهــار داشــت: جمهــوری اســالمی 
ایــران همچنــان بــه تعهــدات خــود در توافــق 
هســته ای برجــام علیرغــم اینکــه آمریکایی هــا 
ــده و  ــارج ش ــق خ ــن تواف ــه از ای ــور یکجانب ــه ط ب
ــدات  ــه تعه ــا نخواســتند ب ــا نتوانســتند ی اروپایی ه

ــت. ــد اس ــد، پایبن ــل کنن ــود عم خ
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد: فروپاشــی برجــام 
بــه ضــرر دنیــا خواهــد بــود و همــگان بایــد نســبت به 
مســایل مهــم و منافــع جهــان توجــه داشــته باشــند.

وی خاطــر نشــان کــرد: جمهــوری اســالمی 

آبراه هــای  امنیــت  تامیــن  بــه  نســبت  ایــران 
ــج  ــان و خلی ــای عم ــژه در دری ــه وی ــی ب بین الملل
فــارس متعهــد اســت و اخیــراً طــرح صلــح هرمــز را 
در ســازمان ملــل متحــد ارایــه و در ایــن راســتا بــا 

ــت. ــی اس ــال رایزن ــف در ح ــورهای مختل کش
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه تحریــم آمریــکا 
دیــر یــا زود پایــان یافتــه و آنهــا نمی تواننــد بــه ایــن 
ــی  ــران، ملت ــت ای ــت: مل ــد، گف ــه دهن ــیر ادام مس
ــه فشــارها نمی هراســد.  ــه از اینگون ــزرگ اســت ک ب
اشــتباه آمریــکا ایــن اســت که همــواره در محاســبات 
منطقــه ای خــود دچــار خطــا می شــود و بــه همیــن 
ــات  ــکا اقدام ــور آمری ــای جمه ــه روس ــل همیش دلی

ــد. ــوم می کنن ــی را محک مســئوالن قبل
»لینــدال جیــن ســکز« ســفیر جدیــد اســترالیا نیز 
ــه  ــم اســتوارنامه خــود ب ــدار ضمــن تقدی ــن دی در ای
رئیــس جمهــور کشــورمان و تقدیــر از میهمان نــوازی 
ــم  ــت: معتقدی ــران، گف ــت ای ــت و مل ــت دول و محب
توســعه روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران و اســترالیا 
ــترش  ــرای گس ــب را ب ــای مناس ــد، زمینه ه می توان
مناســبات و همکاری هــای دو کشــور ایجــاد کنــد کــه 
امیــدوارم بــا تــالش مســئوالن، موانــع موجــود در این 

مســیر هــر چــه ســریع تر برطــرف شــود.
ــان اینکــه حفــظ  ــا بی ــد اســترالیا ب ســفیر جدی
ــت،  ــترالیا اس ــت اس ــورد حمای ــواره م ــام هم برج
ــرای برقــراری و توســعه  ــزاری ب گفــت: برجــام را اب
ــم  ــم و معتقدی ــه می دانی ــت در منطق ــح و امنی صل
ــن  ــود در ای ــدات خ ــه تعه ــبت ب ــد نس ــه بای هم
توافــق پایبنــد بــوده و بــا ســاز و کار برجــام بــرای 

ــد. ــل کن ــان عم ــازی در جه اعتمادس

روحانی:  

فروپاشی برجام به ضرر دنیا خواهد بود
تازه های خبرتازه های خبر

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس گفــت: دولــت 
ــن را  ــش قیمــت بنزی ــد حاصــل از افزای ــد درآم بای
ــد  ــور بای ــن منظ ــرای ای ــد و ب ــت بازگردان ــه مل ب

ــود.  ــکیل ش ــا تش ــدی یارانه ه ــدوق هدفمن صن
ــی  ــه علن ــان جلس ــر، در پای ــزارش  مه ــه گ ب
ــس شــورای اســالمی، احمــد  روز ســه شــنبه مجل
ــس  ــز در مجل ــردم تبری ــده م ــی نماین علیرضابیگ
ــای  ــت: آق ــر شــفاهی گف شــورای اســالمی در تذک
ــی  ــوب و ناامن ــار آش ــن را دچ ــرا میه ــی چ روحان
کــرده ایــد، جــواب خون هــای ریختــه شــده را 
چــه کســی بایــد بدهــد؟ تجربــه ایــن کار در دولــت 

ــت.  ــود داش ــته وج گذش
وی افــزود: آقــای روحانــی مــن اســتاندار بــودم، 
تمــام عــزم دولــت بــه طــور یکپارچــه معطــوف بــه 
ــا  ــور ده ه ــس جمه ــد، رئی ــا ش ــدی یارانه ه هدفمن
ســفر اســتانی انجــام داد و رو دررو بــا مــردم 
اســتان ها  ســیمای  و  صــدا  در  کــرد،  صحبــت 
ــوف  ــف و صن ــای مختل ــر گروه ه ــد، نظ ــر ش حاض
ــا  ــور ب ــن شــاهد جلســه رئیــس جمه ــت. م را گرف
ــازی  ــه س ــن مقدم ــا ای ــودم و ب ــران ب ــان ته نانوای
ــا  ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــرای قان ــاده اج ــردم آم م

ــدند.  ش

ــرد:  ــان ک ــس بی ــز در مجل ــردم تبری ــده م نماین
ــتفاده  ــته اس ــه گذش ــرا از تجرب ــی چ ــای روحان آق
نکردیــد نــه تنهــا بــرای وحــدت و یکپارچگــی 
ــدت  ــای وح ــه ج ــه ب ــد بلک ــازی نکردی ــه س زمین
ســخنان وحــدت شــکن در کرمــان و یــزد داشــتید. 

ــد.  ــت داری ــردم وحش ــا م ــو ب ــما از گفتگ ش
ــب  ــح کــرد: واقعیــت مطل علیرضــا بیگــی تصری
ــد و  ــه شــما اعتمــاد ندارن ــت ب ــه مل ــن اســت ک ای
بــرای ایــن بــی اعتمــادی دالیــل متعــددی وجــود 
ــت  ــای نوبخ ــای آق ــد حرف ه ــردم نمیتوانن دارد. م

ــد شــب پرداخــت  ــه می گفتن ــد ک ــوش کنن را فرام
ــم.  ــرار نداری ــه آرام و ق یاران

ــه  ــری ب ــت: فرمایشــات آرام بخــش رهب وی گف
منزلــه درســتی شــیوه ای کــه در پیــش گرفتــه ایــد 
نیســت و مــردم رهبــری را بــاور دارنــد و ایشــان را 
نقطــه اتــکای خــود می داننــد. حتمــا مجلــس بایــد  
در راســتای تحقــق فرمایشــات رهبــری اقــدام کنــد، 

ــت می شــویم.  ــع از عهدشــکنی دول ــا مان م
عضــو شــورای  مرکــزی نماینــدگان والیــی 
مجلــس بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد درآمــد 
ــه ملــت  حــال از افزایــش قیمــت بنزیــن را عینــا ب
بازگردانــد، اظهــار داشــت: بــرای ایــن منظــور بایــد 
ــه  ــود ک ــکیل ش ــا تش ــدی یارانه ه ــدوق هدفمن صن
ــرف  ــل و تص ــع دخ ــن مناب ــت در ای ــد دول نگذارن
نمایــد. دولــت اگــر راســت می گویــد در ایــن 

ــود.  ــدم ش ــش ق ــوع پی موض
ــت  ــه هیئ ــن ب ــس همچنی ــده مجل ــن نماین ای
ــزارش  ــت گ ــدم قرائ ــورد ع ــس در م ــه مجل رئیس
کمیســیون عمــران در مــورد حادثــه قطــار تبریــز-

مشــهد تذکــر داد و گفــت: ایــن اقــدام هیات رئیســه 
مغایــر اصــل ۴۵ و ۱۰۰ آییــن نامــه داخلــی اســت. 
ــد.  ــرف کنی ــدی را برط ــداری از آخون ــائبه جانب ش

علیرضابیگی در تذکر شفاهی:

صندوق هدفمندی یارانه ها تشکیل شود
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کاریکاتور

ناتو دچار مرگ مغزی شده است

ــی  ــای نظام ــن نیروه ــی بی ــی نظام ــر جنگ اگ
ــو  ــرد، نات ــکل بگی ــوریه ش ــیه در س ــرک و روس ت
بایــد چــه موضعــی داشــته باشــد؟ ناتــو ایــن روزها 
ــه  ــاید ب ــت. ش ــری اس ــان دیگ ــر زم ــر از ه گیج ت
همیــن خاطــر باشــد کــه مکــرون اعتقــاد دارد کــه 
ناتــو دچــار مــرگ مغــزی شــده اســت. ناتــو وجود 
دارد. نفــس می کشــد و بودجــه می گیــرد امــا 
ــد  ــه می توان ــت ن ــده اس ــزی ش ــرگ مغ ــاًل م عم
ــد  ــد ببین ــر کن ــد فک ــه می توان ــرد ن ــم بگی تصمی
بحران هــای  برابــر  در  می توانــد  کاری  چــه 

ــد. ــام ده ــا انج ــرروزه در دنی ــده ه فزاین
منبع: تسنیم

ــه  ــت: ب ــاف گف ــالمی اصن ــه اس ــرکل جامع دبی
ــد  ــه قص ــر کاری ک ــرای ه ــردم ب ــاب آوردن م حس
ــه  ــد و توج ــورد تاکی ــد م ــم بای ــام آن را داری انج
باشــد کــه بــه عقیــده مــا در زمینــه افزایــش قیمــت 

ــت. ــده اس ــم کاری ش ــن ک بنزی
ــی  ــی اصفهان ــد کریم ــر، احم ــزارش مه ــه گ ب
بــازار، در  و  دبیــرکل جامعــه اســالمی اصنــاف 
رابطــه بــا اقــدام اخیــر دولــت در خصــوص ســهمیه 
بنــدی بنزیــن و ارزیابــی خــود در مــورد نحــوه اجــرا 
ــون  ــاس قان ــن براس ــرخ بنزی ــش ن ــزان افزای و می
توســعه  پنجــم  برنامــه  و  یارانه هــا  هدفمنــدی 
اظهــار داشــت: مســاله ایــن اســت کــه ایــن اقــدام 
بایــد بــه صورتــی و در مقطعــی انجــام می شــد کــه 
ــه صــورت میانگیــن  کار کارشناســی شــده باشــد. ب
مصــرف بنزیــن مــا در دنیــا زیــاد اســت کــه یکــی از 
دالیــل آن ناتوانــی در مدیریــت ایــن موضــوع اســت.

ــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع بایــد در یــک  وی ب
ــه نحــوی  ــال کارشناســی ب ــه صــورت کام مقطــع ب
کــه بــه کســی لطمــه نخــورد انجــام می شــد، 
گفــت: اینکــه گفتــه می شــود ایــن افزایــش قیمــت 
ــتلزم  ــذارد مس ــری نمی گ ــر اث ــای دیگ روی کااله
ــراد  ــی اف ــا برخ ــت ت ــت اس ــتمر دول ــارت مس نظ

ــند. ــته باش ــتفاده از آن را نداش ــازه سوءاس اج
دبیــرکل جامعــه اســالمی اصنــاف و بــازار افــزود: 
بــه طــور مثــال مــا اخیــرا شــاهدیم اکثــر اتوبوس هــا 
داده  افزایــش  را  خــود  کرایه هــای  تاکســی ها  و 
ــه  ــن روی هزین ــش قیمــت بنزی ــد. موضــوع افزای ان
زندگــی مــردم تاثیــر دارد. مســاله بــدی کــه وجــود 
دارد مــوج ســواری عــده ای بیگانــه اســت کــه زمــان 
وقــوع چنیــن شــرایطی بــه تخریــب مراکــز دولتــی، 

ــات  ــن اقدام ــد؛ ای ــدام می کنن ــره اق ــا و غی بانک ه
کار را درســت نخواهــد کــرد. 

کریمــی اصفهانــی بیــان کــرد: مــا بایــد بــا 
چارچــوب قانــون پیــش برویــم تــا بتوانیــم کارهــا را 
پیــش ببریــم. در روزهــای گذشــته شــاهد تعطیلــی 
ــا  ــه بازاری ه ــود ک ــن ب ــل آن ای ــم و دلی ــازار بودی ب
نگــران تخریــب اغتشاشــگران بودنــد، بنابرایــن 
ــه  ــود بلک ــراض نب ــای اعت ــه معن ــازار ب ــی ب تعطیل

ــد. ــادن امــوال خودشــان بودن ــه خطــر افت نگــران ب
وی در رابطــه بــا لــزوم قانــع کــردن مردم توســط 
ــن،  ــت بنزی ــش قیم ــرای افزای ــش از اج ــت پی دول
تاکیــد کــرد: بــه عقیــده مــن بسترســازی ایــن اقدام 
الزم بــود و کارشناســان بایــد در صداوســیما بــا 
ــد و کار کارشناســی خــود را  مــردم در ارتبــاط بودن
توضیــح می دادنــد و موضــوع را بــرای مــردم روشــن 

می کردنــد.
دبیــرکل جامعــه اســالمی اصنــاف و بــازار بــا بیــان 
ــاره  ــردم درب ــا م ــور ب ــوی رئیس جمه ــه گفتگ اینک
اجــرای طــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن ضــروری اســت، 
تصریــح کــرد: بــه حســاب آوردن مــردم و جلــب نظــر 
آنهــا بــرای هــر کاری کــه قصــد انجــام آن را داریــم 
بایــد مــورد تاکیــد و توجــه باشــد کــه بــه عقیــده مــا 

در ایــن زمینــه کــم کاری شــده اســت.
کریمــی اصفهانــی در پایــان گفــت: هیــچ اتفاقــی 
ــش  ــدی و افزای ــهمیه بن ــرای س ــر اج ــاد اگ نمی افت
ــا  ــا ب ــم ت ــر می انداختی ــه تاخی ــن را ب ــت بنزی قیم
ــران  ــالمی در ته ــدت اس ــس وح ــزاری کنفران برگ
ــه  ــت ک ــاه اس ــد م ــران چن ــد. در ای ــان نباش همزم
ضــد انقــالب در تــالش اســت اقداماتــی انجــام دهد، 

ــد بســتر را برایشــان فراهــم کنیــم. امــا مــا نبای
وی ادامــه داد: ممکــن اســت اجــرای ایــن طــرح 
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب ــا نبای ــد ام کار درســتی باش
کــه گــزک بــه دســت دشــمن داده شــود تــا بتوانــد 
ــکالتی  ــا مش ــرای م ــد و ب ــت کن ــرایط را مدیری ش

ــاورد. بوجــود بی

کریمی اصفهانی:

کم کاری دولت بهانه دست دشمن داد

علــی شــمخانی، نماینــده مقــام معظــم رهبــری 
ــا  ــدار ب ــی در دی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش و دبی
ــر  ــده ارتــش پاکســتان ب ارتشــبد قمــر باجــوا فرمان
ضــرورت همگرایــی و همــکاری کشــورهای منطقــه 
در مبــارزه بــا هرگونــه اقــدام ناامــن ســاز و بی ثبــات 

کننــده تاکیــد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، دریابــان شــمخانی بــا 
اشــاره بــه راهبــرد آمریــکا بــرای ایجــاد اختــالف و 
درگیــری میــان کشــورهای اســالمی کــه بــا هــدف 
حفــظ امنیــت رژیــم صهیونیســتی و گســترش 
دامنــه نفــوذ و تســلط واشــنگتن صــورت می گیــرد؛ 
تصریــح کــرد: رویکــرد راهبــردی جمهوری اســالمی 
ایــران تقویــت روابــط و همــکاری هرچــه بیشــتر بــا 
ــوده  ــا همســایگان ب ــژه ب ــه وی کشــورهای منطقــه ب
و در ایــن راســتا پاکســتان از جایــگاه ویــژه ای 

ــت. ــودار اس برخ
ــورمان  ــی کش ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــر  ــران و پاکســتان ب ــران ای ــه اراده رهب ــا اشــاره ب ب
گســترش روابــط تهران-اســالم آبــاد در همــه حــوزه 
ــر ضــرورت گســترش همکاری هــای دفاعــی،  ــا، ب ه

ــت  ــاد امنی ــوب ایج ــادی در چارچ ــی و اقتص امنیت
ــرد. ــد ک ــه تاکی ــدار در منطق پای

ــران و پاکســتان  وی، همکاری هــای اقتصــادی ای
بویــژه در اســتان های مــرزی دو کشــور را در ایجــاد 
ــش  ــق و افزای ــن مناط ــاکنین ای ــش س ــاه، آرام رف
ــف  ــت توصی ــز اهمی ــا حائ ــی مرزه ــب امنیت ضری

ــن  ــعه ای ــرای توس ــورمان را ب ــی کش ــرد و آمادگ ک
ــرد. ــالم ک ــا اع همکاری ه

ــه  ــتان علی ــار عربس ــام عی ــگ تم ــمخانی، جن ش
ــاد  ــارز ایج ــق ب ــن را از مصادی ــوم یم ــردم مظل م
ــکار  ــض آش ــه و نق ــی در منطق ــا امن ــترش ن و گس
حقــوق بشــر ذکــر کــرد و افــزود، کشــورهای 

ــر رژیــم آل  ــا فشــار همــه جانبــه ب اســالمی بایــد ب
ســعود هــر چــه ســریعتر جلــوی ایــن نســل کشــی 

ــد. ــع را بگیرن فجی
ــده  ــوا فرمان ــر باج ــبد قم ــدار ارتش ــن دی در ای
ارتــش پاکســتان نیــز بــا ابــراز مســرت در خصــوص 
ســفربه جمهــوری اســالمی ایــران خواســتار تقویــت 
ــران و  ــان ای ــه می و گســترش همــکاری همــه جانب

ــد. ــتان ش پاکس
ــای  ــور را مرزه ــترک دو کش ــرحدات مش وی س
صلــح و دوســتی عنــوان کــرد و خاطــر نشــان 
ــا رصــد  ــش پاکســتان مصمــم اســت ب ســاخت: ارت
مســتمر و همــه جانبــه مرزهــای مشــترک بــا 
هرگونــه شــرارت و ناامنــی در ایــن مناطــق قاطعانــه 

ــد. ــورد نمای برخ
کشــورهای  توطئــه  بــه  اشــاره  بــا  باجــوا 
فرامنطقــه ای بــرای ایجــاد جنــگ و ناامنــی در 
کشــورهای اســالمی و دامــن زدن بــه فرقــه گرایــی 
ــا  ــه ب ــه جانب ــه هم ــت: مقابل ــالم گف ــان اس در جه
ایــن راهبــرد خطرنــاک کــه تنهــا نتیجــه آن نابــودی 
منابــع مــادی و انســانی کشــورهای اســالمی اســت 

ــت. ــالم اس ــان اس ــروز جه ــت ام ــن اولوی مهمتری
ــع و  ــت قاط ــتان از سیاس ــش پاکس ــده ارت فرمان
ــت  ــوری اســالمی در حمای ــر جمه ــل تغیی ــر قاب غی
ــار  ــرد و اظه ــر ک ــطین تقدی ــردم فلس ــان م از آرم
داشــت: پایــداری ایــران در دفــاع از مســلمانان 
ــوز  ــجاعانه و درس آم ــیار ش ــطین بس ــوم فلس مظل

ــت. اس

در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان

رویکرد ایران تقویت هرچه بیشتر روابط 
با کشورهای منطقه به ویژه با همسایگان است

نماینــده مــردم مهابــاد و نایــب رئیــس کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی گفت: پیوســتن 
را  بین المللــی  تحریم هــای   ،FATF بــه  ایــران 
کمرنگ تــر می کنــد و گام رو بــه جلــو در زمینــه 

ــود.  ــوب می ش ــادی محس اقتص
بــه گــزارش ایرنــا، جــالل محمــودزاده افــزود: در 
ــی،  ــاد بین الملل ــن نه ــران در ای ــت ای صــورت عضوی
ــرد و  ــق می گی ــی رون ــرمایه گذاری خارج ــذب س ج

ــد. ــراودات اقتصــادی گســترش می یاب م
نایـب رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس بـا 
بیـان اینکـه شـفافیت مالـی و نظارت بـر فرآیند مبدا 
و مقصـد پولـی کـه وارد سیسـتم بانکـی می شـود از 
جملـه پروسـه های FATF اسـت، گفـت: شـفافیت 
مالـی در شـرایط فعلـی از نیازهـای داخلی کشـور به 

می رود. شـمار 
وی بـا بیـان اینکـه ایران اسـالمی همـواره قربانی 
تروریسـم بـوده، افـزود: ایـران دارای شـفافیت مالـی 
اسـت و ریالـی از پـول خود را در اختیار تروریسـت ها 
قـرار نمی دهـد بنابراین پیوسـتن ایـران به ایـن نهاد 

هیـچ مانعی بـرای کشـور ایجـاد نمی کند.
محمـودزاده به نگرانی برخی منتقدان از پیوسـتن 
ایـران بـه FTAT اشـاره کـرد و گفت: اگـر اطالعات 
و رزومـه افـرادی خواسـته شـود ایـن اطالعـات در 
نخسـتین گام به کمیسـیون امنیت ملـی ارجاع داده 
می شـود و هیچگونـه اطالعاتـی اعـم از اسـامی افراد 

یـا سـایر نهادها از کشـور خـارج نخواهد شـد.
نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس در 
ــت از  ــران در حمای ــت ای ــای محدوی ــوص ادع خص
گروه هــا و احــزاب آزادیبخــش در صــورت پیوســتن 

ــا  ــی نظره ــالف برخ ــت: برخ ــز گف ــه FATF نی ب
چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد و جمهــوری اســالمی 
بــه عنــوان حامــی مظلومــان همچنــان بــه حمایــت 

ــد داد. ــه خواه ــش ادام ــای آزادیبخ از گروه ه
شــورای  مجلــس  مهابــاددر  مــردم  نماینــده 
اســالمی بــه نتایــج مثبــت پیوســتن ایــران بــه ایــن 
ــا پیوســتن کشــورمان  نهــاد اشــاره کــرد و افــزود: ب
ــن  ــاد مطمئ ــن نه ــو ای ــورهای عض ــه FATF کش ب
می شــوند کشــوری کــه بــا آن قراردادهــای تجــاری 

منعقــد می کننــد دارای شــفافیت مالــی بــوده و 
مبــدا مــراوادت بانکــی آن مشــخص اســت؛ بنابرایــن 
ــد و  ــران می آین ــمت ای ــه س ــتری ب ــت بیش ــا رغب ب
ــود  ــاری خ ــای تج ــی قرارداده ــه خروج ــبت ب نس

ــد. ــل می کنن ــان حاص اطمین
وی بـه عواقـب عدم تصویـب این لوایح هم اشـاره 
کـرد و افـزود: در حـال حاضـر تنهـا آمریکا اقـدام به 
اعمـال تحریم هـای مختلـف علیه ایـران می کند ولی 
بـا نپیوسـتن ایـران بـه FATF بیش از ۱۹۰ کشـور 

روابـط بانکـی، مالـی و تجاری خـود را با ایـران قطع 
خواهنـد کـرد و همین اقـدام و عدم همکاری، سـبب 

افزایـش تحریم هـا می شـود.
FATF یــک نهــاد بین المللــی بیــن دولــت 
ــی  ــروه ج ــط گ ــال ۱۹۸۹ توس ــه در س ــت ک  هاس
۷ بــرای مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی 
ــی  ــاد بین الملل ــن نه ــد؛ ای ــکیل ش ــم تش تروریس
ــا پولشــویی  ــارزه ب ــرای مب ــورد ب ــه ۴۰ م ۴۸ توصی
و هشــت مــورد بــرای مبــارزه بــا تانیــن مالــی 
تروریســم تدویــن کــرد کــه کشــورهای عضــو 
ــرای اجــرای  ــی ب ــن داخل ــن قوانی ــه تدوی موظــف ب

ایــن توصیه هــا هســتند.
کنوانســیون های  ســایر  ماننــد  عبارتــی  بــه 
تصویــب  بــا   FATF توصیه هــای  بین المللــی 
قوانیــن داخلــی در نهــاد قانونگــذاری کشــور بــه این 
ــه  ــوند ک ــد می ش ــد و متعه ــیون می پیوندن کنوانس
ــداف جهان شــمول  ــه اه ــی ب ــکاری بین الملل ــا هم ب
مبــارزه بــا پولشــویی ناشــی از قاچــاق مــواد مخــدر 

ــد. ــی تروریســم کمــک کنن ــن مال و تامی
بخـش عمـده ایـن معیارهـا در واقع شفاف سـازی 
و  بانکـی  حسـاب های  گـردش  و  مالـی  امـور 
تراکنش هایـی اسـت کـه احتمـال مخـدوش کـردن 
دارد. را  پولشـویی  و  تروریسـم  بـا  مبـارزه  جریـان 

براســاس ایــن گــزارش »گــروه ویــژه اقــدام 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــت را ب ــن فرص ــی« آخری مال
ــاه  ــا حــدود چهارم ــاد ت ــن نه ــران در ای ــت ای عضوی
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــت ک ــرده اس ــالم ک ــر اع دیگ
بین المللــی،  نهــاد  ایــن  بــه  ایــران  پیوســتن 

کشــورمان در لیســت ســیاه قــرار می گیــرد.

امـور خارجـه کشـورمان  وزیـر  معـاون سیاسـی 
در دیـدار بـا وزیـر خارجـه هلنـد و همتـای هلنـدی 
خـود بـا انتقـاد از بی عملـی اروپا در اجـرای تعهدات 
حفـظ  خواسـتار  اگـر  اروپـا  کـرد:  تاکیـد  برجامـی 
برجـام  اسـت بایـد در ایـن زمینـه آمـاده پرداخـت 

هزینـه باشـد. 
بـه گزارش ایسـنا، سـید عباس عراقچـی که برای 
شـرکت در سـومین نشسـت رایزنی های سیاسی بین 
جمهـوری اسـالمی ایـران و هلند به الهه سـفر کرده 
اسـت، در مذاکـرات چنـد سـاعته با همتـای هلندی 
خـود در خصـوص موضوعات مختلـف دوجانبه، چند 
جانبـه و منطقـه ای، از جملـه برجـام، ابتـکار صلـح 
هرمـز، امنیـت کشـتی رانی در خلیج فـارس و دریای 
سـرخ، تحـوالت منطقـه ای و همکاری هـای اقتصادی 

دوجانبـه گفت وگـو و رایزنـی کرد.
ایـن  در  کشـورمان  خارجـه  امـور  وزیـر  معـاون 
مذاکـرات ضمـن انتقـاد از بی عملی اروپـا در خصوص 
اجـرای تعهـدات خـود در برجـام و تبییـن گام هـای 
چهارگانـه ایـران در کاهـش تعهداتـش ذیـل برجـام 

تاکیـد کـرد: اگـر اروپـا خواسـتار حفـظ برجام اسـت 
بایـد در ایـن زمینـه آمـاده پرداخـت هزینـه باشـد.

وی همچنیـن خاطـر نشـان کرد: حق ایـران برای 
توقـف تمـام یـا بخشـی از تعهداتـش در برجـام بـه 
رسـمیت شـناخته شـده اسـت و آنچـه کـه ایـران 
تاکنـون انجـام داده اسـت، نقـض برجـام بـه شـمار 

نمـی رود.
سـید عبـاس عراقچـی بـا اشـاره بـه ارائـه طـرح 
صلـح هرمز از سـوی رئیـس جمهوری اسـالمی ایران 
گفـت: صلـح و امنیـت در منطقـه خلیـج فـارس باید 
توسـط خود کشـورهای منطقـه تامین شـود و ابتکار 

صلـح هرمـز بـا همیـن هدف طراحی شـده اسـت.

عراقچـی تاکیـد کرد: هیـچ نیازی بـه ائتالف هایی 
منطقـه  در  تنـش  افزایـش  بـه  منجـر  تنهـا  کـه 

نیسـت. می شـود، 
معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه کشـورمان با 
اشـاره بـه ظرفیت هـای موجـود در روابـط اقتصـادی 
دو کشـور تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود دولـت هلند 
شـرایط فعالیـت بیـن شـرکت های هلنـدی و ایرانـی 
بـرای  را  الزم  اطمینان هـای  و  کـرده  تسـهیل  را 

بنگاه هـای اقتصـادی کشـورش فراهـم کنـد.
طـرف هلنـدی نیز در ایـن دیدار بر نقـش ایران در 
تامیـن صلـح و ثبـات منطقـه ای تاکیـد و تصریح کرد 

کـه هلند بـه دنبال کاهـش تنش در منطقه اسـت.

سـید عبـاس عراقچـی همچنیـن با اسـتف بلوک 
وزیـر امـور خارجـه هلنـد نیـز مالقـات و در خصوص 
موضوعـات بیـن المللـی بـه ویـژه آخریـن تحـوالت 
برجـام و نیـز راه هـای گسـترش مناسـبات میـان دو 

کشـور مذاکـره و تبـادل نظـر کرد.
جمهـوری  سیاسـت  دیـدار  ایـن  در  عراقچـی 
اسـالمی در کاهش تعهـدات برجامی خود را تشـریح 
و تاکیـد کـرد: ایـن اقـدام در چارچوب حقـوق ایران 
در برجـام صـورت می گیـرد و تـا زمان تامیـن منافع 

ایـران ادامـه خواهـد یافت.
همچنیـن وزیـر امـور خارجـه هلند در ایـن دیدار 
بـا تاکیـد مجـدد بـر ضـرورت حفـظ  برجـام اظهـار 
داشـت: هلنـد از ابتـکار فرانسـه برای پیدا کـردن راه 

حـل خـروج از بحـران جـاری حمایـت می کند.
عراقچـی همچنیـن بـا حضـور در موسسـه روابط 
بیـن الملـل هلنـد )کلیخنـدال( نیـز طـی سـخنانی 
ایـن موسسـه در  در جمـع مدیـران و کارشناسـان 
آن  حفـظ  بـرای  اروپـا  راهـکار  و  برجـام  خصـوص 

سـخنرانی کـرد.

نماینده مجلس:

 پیوستن ایران به FATF تحریم ها 
را کمرنگ تر می کند

در سومین دور مذاکرات سیاسی ایران و هلند در الهه؛

اروپا برای حفظ برجام باید آماده 
پرداخت هزینه باشد

باهنر:
 اصالح قیمت بنزین می توانست

 در مجلس هفتم تصویب شود

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــم مجل ــده دور هفت نماین
دربــاره الیحــه دولــت اصالحــات بــرای اصــالح 
قیمــت بنزیــن و رد ایــن الیحــه در مجلــس توســط 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی از الیح ــت: بخش ــان گف اصولگرای
ــه  ــود ک ــی ب ــت جهان ــه قیم ــن ب ــازی بنزی رهاس
مجلــس بــا ایــن بخــش مخالفــت کــرده بــود، البتــه 
ــه را  ــن الیح ــر، ای ــل و تغیی ــا تعدی ــت ب می توانس

ــد.  ــب کن تصوی
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا باهنــر اظهــار 
ــا ۸۶(  ــم )ســالهای ۸۲ ت داشــت: اگــر مجلــس هفت
الیحــه دولــت هشــتم بــرای اصــالح قیمــت بنزیــن 
ــش  ــه افزای ــدام ب ــت اق ــروز دول ــرد ام را رد نمی ک
ــع  ــزود: آن موق ــن نمی کــرد، اف ــاره قیمــت بنزی یکب
نظریــه ایــن بــود کــه بخشــی از  بنزیــن را ســهمیه 
بنــدی و بقیــه را هــم بــه قیمــت جهانــی بــه شــکل 

ــد. آزاد عرضــه کنن
وی ادامــه داد: از اقــدام مجلــس هفتــم در رد الیحه 
ــت  ــالح قیم ــاره اص ــی درب ــت خاتم ــنهادی دول پیش
ــث آزاد  ــا بح ــس ب ــا مجل ــم ام ــاع نمی کن ــن دف بنزی
کــردن نــرخ بنزیــن مخالــف بــود. البتــه می توانســتیم 

ایــن الیحــه را تعدیــل کنیــم و تغییــر دهیــم.
دبیــرکل جامعه اســالمی مهندســین خاطرنشــان 
ــال در  ــت، مث ــا رخ داده اس ــاق باره ــن اتف ــرد: ای ک
ــه   ــس ب ــدگان مجل ــم، نماین ــت یازده ــدای دول ابت
روحانــی گفتنــد کارت هــای ســوخت را باطــل نکنید 
ممکــن اســت بــه درد بخــورد. دولــت تصــورش ایــن 
ــدارد  ــهمیه بندی ن ــه س ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــود ک ب
درحالــی کــه بعــد ۶ ســال بــه آن نیــاز پیــدا 

کرده اســت.
را  گذشــته  ســالهای  در  تــورم  رونــد  باهنــر 
ــورم  ــن ت ــت: میانگی ــرد و گف ــف ک ــی توصی زیگزاگ
ــا  ــود ام ــد ب ــدود ۲۰ درص ــته ح ــال گذش در ۴۰ س

بعضــی وقت هــا هــم رکــورد زد.
ــه داد:  ــال ۱3۷۴ ادام ــی از س ــر مثال ــا ذک وی ب
ــمی  ــر هاش ــوم اکب ــوری مرح ــت جمه ــان ریاس زم
ــا  ــورم ت ــادی، ت ــل اقتص ــنجانی و دوران تعدی رفس
۴۹.۵ درصــد هــم رســید و رکــورد بعــدی در دولــت 
محمــود احمــدی نــژاد بــا ۴3 درصــد اتفــاق افتــاد.

ــم  ــی ه ــت روحان ــان اینکــه در دول ــا بی ــر ب باهن
شــاهد افزایــش تــورم بودیــم، تصریــح  کــرد: عوامــل 
ــک  ــا ی ــه ب ــد ک ــر می گذارن ــورم تاثی ــر ت بســیاری ب
ــوم  ــت معل ــک سیاس ــذاری و ی ــک قیمت گ کاال و ی

نیســت بــه نقطــه مطلــوب برســد.

سخنگوی دولت:
 ضرورت اصالح قیمت بنزین

 تصمیم یک شبه نبود

ســخنگوی دولــت گفــت: بارهــا دربــاره ضــرورت 
ــن  ــود و ای ــت شــده ب ــن صحب اصــالح قیمــت بنزی
درســت نیســت کــه بگوییــم یــک شــبه اعــالم شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، علــی ربیعــی در یــک برنامــه 
تلویزیونی افــزود: تجربــه بــه مــا نشــان داده بــود کــه 
ــی  ــم تبعات ــان اصــالح قیمــت ه ــل زم ــالم از قب اع
ــرای  ــه ب ــت خیرخواهان ــا نی ــم ب ــن تصمی دارد و ای

ــد. ــاذ ش ــه اتخ ــن جامع ــای پایی دهک ه
وی تصریــح کــرد: ادامــه رونــد توزیــع ناعادالنــه 
ــان  ــر زم ــود و ه ــر نب ــکان پذی ــن ام ــه بنزی یاران
هــم  بــاز  می شــد  اجــرا  طــرح  ایــن  دیگــری 

می شــد. مطــرح  ابهاماتــی 
ــای  ــرد: همــه گروهه ــان ک ــت بی ســخنگوی دول
ــده  ــایی ش ــی شناس ــه خوب ــرح ب ــن ط ــدف در ای ه
ــل اصــالح اســت. ــد قاب ــد و اگــر کســی جــا بمان ان

ــراد  ــا بیــان اینکــه همیشــه یــک ســری اف وی ب
ســو اســتفاده کننــده هســتند، گفــت: هــر وقــت مــا 
ــده از وضعیــت موجــود  ــک ع ــم ی تصمیمــی گرفتی

ــد. ــتفاده می کنن ــو اس س
ربیعــی اظهارداشــت: مــا چنــد روز ایــن تصمیــم 
را گرفتــه ایــم و بــا نظــام کنترلــی خــود بــا هرگونــه 

افزایــش قیمــت مقابلــه خواهیــم کــرد.
ــم  ــن تصمی ــت ای ــر پیوس ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــم،  ــا شکســت می خوری ــا نباشــد م ــرل قیمت ه کنت
ضمــن اینکــه بــرای اجــرای ایــن تصمیــم مــا قانــون 
برنامــه ششــم را داشــتیم کــه بــه دولــت ایــن اجــازه 

داده بــود.
ــت یادآورشــد: تصمیــم افزایــش   ســخنگوی دول
قیمــت بنزیــن مصوبــه ســران ســه قــوه بــود و ایــن 
از ایــن پــس در قانــون بودجــه نیــز پایــدار خواهــد 

بــود.

دستور معاون اول رئیس جمهور 
به وزرا و استانداران برای ارتباط 

مستمر با مردم

ــه  ــا ارســال بخشــنامه ای ب اســحاق جهانگیــری ب
اعضــای هیئــت دولــت و اســتانداران سراســر کشــور 
ــاه را  ــک روز در م ــل ی ــا دســتور داد حداق ــه آن ه ب

بــرای مالقــات مردمــی تعییــن کننــد. 
ــدات  ــه تأکی ــه ب ــا توج ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــت مبن ــای دول ــه اعض ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــی از  ــرای آگاه ــردم ب ــا م ــک ب ــاط نزدی ــر ارتب ب
مشــکالت  رفــع  در  اهتمــام  و  آنهــا  مشــکالت 
ــی  ــف دســتگاه های دولت ــور و در اجــرای تکالی مذک
ــی  ــت ارتباطــات مردم ــه مدیری ــر اســاس نظامنام ب
در بســتر ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و 
ــای  ــتور داد اعض ــاون اول دس ــامد(، مع ــت )س دول
ــک روز در  ــل ی ــتانداران حداق ــت و اس ــت دول هیئ
ــق  ــن و از طری ــی تعیی ــات مردم ــرای مالق ــاه را ب م
گــزارش  و  نمــوده  اعــالم  گروهــی  رســانه های 
اقدامــات انجــام شــده بــرای حــل و فصــل مشــکالت 
ــر وی و  ــه دفت ــار ب ــک ب ــاه ی ــه م ــر س ــردم را ه م
مرکــز ارتباطــات مردمــی نهــاد ریاســت جمهــوری 

ــد. ــه نماین ارائ

1/323/الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

ــاده ۱3  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
ــمی   ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
برابــر رای شــماره ۱3۹۸۶۰3۱۶۰۰۲۰۰۲۱۰۵ 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
ثبــت ملــک اســالم آبــاد تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین اشــکان 
ــراد بشــماره شناســنامه ۱3۷۰ صــادره  ــد م فرزن
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــل در شش از حصب
ــالک ۲۹  ــع پ ــر مرب ــاحت ۱۱۵/۷۱ مت ــه مس ب
فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در اســالم آبــاد غــرب 
میــدان هدایــت خ آزادی کوچــه شــهید براخــاص 
محمــد یــار کوجــه محمــدی شــامل نامــه ۵۴/3۷ 
مورخــه ۱3۹۸/۰3/۲۸ محــرز گردیــده اســت. لذا 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــی  ــی می شــود در صورت ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد  ــند می توانن ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــد رســید ظــرف م پ
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

خواهــد شــد.
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آذری جهرمی:

اینترنت مختل نشده است

ــد  ــات می گوی ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
و  بــه دســتور  بلکــه  نــدارد،  اختــالل  اینترنــت 
ــه  ــالغ ب ــا اب ــور ب ــت کش ــورای امنی ــخیص ش تش

ــت.  ــده اس ــع ش ــا قط اپراتوره
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدجــواد آذری 
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات دربــاره 
اختــالل اینترنــت در روزهــای اخیــر، گفــت: اینترنــت 
اختــالل نــدارد، بلکــه به دســتور و تشــخیص شــورای 
ــا قطــع شــده  ــه اپراتوره ــالغ ب ــا اب ــت کشــور ب امنی

اســت.

پیگیری برای برقراری مجدد اینترنت
الزم  پیگیری هــای  گذشــته  روز  از  افــزود:  وی 
ــا عــادی شــدن شــرایط  ــا ب در حــال انجــام اســت ت
مجــدد  شــرکت ها  و  شــود  صــادر  الزم  مجــوز 

ــد. ــرار کنن ــت را برق اینترن
ــع  ــه قط ــان اینک ــا بی ــم ب ــه دوازده ــر کابین وزی
خدمــات ضربــه بســیاری بــه خدمــات و مــردم زده اما 
حفــظ امنیــت کشــور بــه تشــخیص امنیــت کشــور 
ــز اهمیــت اســت، ادامــه داد: مــن امــروز  بســیار حائ
ــن موضــوع  ــه در ای ــف ک ــای مختل ــا گروه ه ــح ب صب
کشــور،  وزارت  ماننــد  هســتند  انــدرکار  دســت 
صحبــت کــردم تــا ســریع تــر اینترنــت وصــل شــود.

ما موضوعی به نام اینترنت ملی نداریم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در پاســخ بــه 
ــود،  ــی می ش ــت داخل ــا اینترن ــه آی ــش ک ــن پرس ای
ــت  ــدارد؛ اینترن ــت ن ــن صح ــر ای ــح داد: خی توضی
ــور  ــارت کاریکات ــک عب ــدارد بلکــه ی ــا ن ــی معن داخل
ــام  ــه ن ــی ب ــا موضوع ــت. م ــط اس ــیار غل ــده، بس ش

ــم. ــی نداری ــت مل اینترن

دهمین جلسه رسیدگی به پرونده
 ۹ متهم اقتصادی

دهمیــن جلســه رســیدگی بــه پرونــده ۹ متهــم 
ــادی  ــام اقتص ــالل در نظ ــر اخ ــی ب ــادی مبن اقتص
ــعبه اول  ــد در ش ــی موح ــت قاض ــه ریاس ــور ب کش
دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایــم اخاللگــران و 

ــد.  ــزار ش ــادی برگ ــدان اقتص مفس
ــن جلســه رســیدگی  ــزارش ایســنا، دهمی ــه گ ب
بــه پرونــده ۹ متهــم اقتصــادی مبنــی بــر اخــالل در 
ــه ریاســت قاضــی موحــد  نظــام اقتصــادی کشــور ب
ــم  ــه جرای ــیدگی ب ــژه رس ــعبه اول دادگاه وی در ش

ــاز شــد. اخاللگــران و مفســدان اقتصــادی آغ
در ابتــدای ایــن جلســه قاضــی موحــد از نماینــده 
ــود  ــات خ ــه توضیح ــه ادام ــت ک ــتان خواس دادس
ــی  ــم عل ــل مته ــه قب ــات جلس ــوص دفاعی در خص

ــد. ــان کن ــدری را بی دیوان
کــرد:  اظهــار  دادســتان  نماینــده  قهرمانــی 
قــراردادی بــا بانــک ملــت منعقــد می شــود و 
شــرکت داریــس بــه عنــوان شــرکت مــادر تاســیس 
می شــود کــه 3۰ شــرکت را زیرمجموعــه خــود قــرار 
ــرای اقدامــات تراســت اســت. ــی ب دهــد کــه محمل

وی افــزود: یکــی از شــرکت ها مشــکالتی در 
ــت  ــون اس ــرکت مینی ــه ش ــود ک ــاد می ش آن ایج
انجــام  اقدامــات  تراســتی  از عملیــات  و خــارج 

. د می گیــر
نماینــده دادســتان گفــت: آقــای دیوانــدری 
مدیرعامــل شــرکت بودنــد. شــرکت داریــس در 
۹۲.۵.۵ مصــوب می کنــد کــه آقــای دیوانــدری وارد 
ــاه ســال قبــل آن  ــون شــود. از دی م شــرکت مینی
ــه،  ــدون وثیق ــان ب ــاب فالحتی ــه حس ــی ب پول های
مصوبــه و کارگــزاری واریــز می شــود. موضــوع بعــدا 
ــوند.  ــع می ش ــران از آن مطل ــه و آرام و دیگ ــو رفت ل
در اینجــا بــر اقدامــات غیــر قانونــی گذشــته پوشــش 

قانونــی می دهنــد.
وی افـــزود: آنچـــه بـــه آقـــای فالحتیـــان 
ـــالن  ـــهیالت اع ـــال تس ـــود در قب ـــده ب ـــت ش پرداخ
می کننـــد و بعـــدا مصوبـــه می گیرنـــد. بعـــد 
ــیان آقـــای  ــاله بانـــک پارسـ ــرا مسـ از ایـــن ماجـ

دیوانـــدری مطـــرح می شـــود.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی و رئیــس شــورای 
عالــی بیمــه گفــت: صنعــت بیمــه بــه بــازار ســرمایه 
ــا جمــع آوری پول هــای خــود  ــا ب ــد ت کمــک می کن
ــعه و  ــهام، در توس ــازار س ــرمایه گزاری آن در ب و س

ــازار ســهیم شــود.  بازدهــی ایــن ب
بــه گــزارش ایرنــا، غالمرضــا ســلیمانی در آییــن 
ــا بیــان اینکــه  افتتــاح اینوکــس ۲۰۱۹ در کیــش ب
به عنــوان  بین الملــل  بــورس  در  عالقه مندیــم 
هیــات موســس حضــور داشــته باشــیم، گفــت: 
ــک  ــش ریس ــی در کاه ــش مهم ــد نق ــه می توان بیم

ــد. ــته باش ــف داش ــع مختل ــا و صنای در بازاره
ــاره  ــه احــکام برنامــه ششــم درب ــا اشــاره ب وی ب
ــر گســترش و تعمیــق نظــام تامیــن  بیمــه مبنــی ب
مالــی و ارتقــای صنعــت بیمــه اظهــار داشــت: همــه 
افــراد و همــه بازارهــا و صنایــع در معــرض خطــر و 
ریســک هســتند از ایــن رو صنعــت بیمــه می توانــد 
ــد و  ــر باش ــیار موث ــک ها بس ــن ریس ــش ای در کاه

ــد. ــل کن ــش عم ــان بخ ــک اطمین ــوان ی به عن
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا بیــان اینکــه هرچــه 
صنعــت بیمــه در یــک کشــور ارتقاء بیشــتری داشــته 
ــور  ــر در آن کش ــادی باالت ــد اقتص ــاهد رش ــد ش باش
هســتیم، گفــت: طبیعــی اســت کــه صنعــت بیمــه در 

ایــن کشــورها نفــوذ بیشــتری خواهــد داشــت.
کــه  خدمــات  صنعــت  افــزود:  ســلیمانی 

یکــی از ارکان آن بیمــه اســت در میــزان رشــد 
ــر  ــود و اگ ــد ب ــر خواه ــیار موث ــرمایه گذاری بس س
آن  به دنبــال  شــوند  بیمــه  ســرمایه گذاری ها 
ســرمایه گذاری مجــدد رخ می دهــد و در نهایــت 

شــاهد رشــد ســرمایه گــذاری خواهیــم بــود.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــزود: در  ــور اف ــه ای در کش ــرکت های بیم ــداد ش تع
ــال  ــور فع ــه در کش ــرکت بیم ــا ۴ ش ــی تنه مقطع
بودنــد، امــا امــروز ایــن تعــداد بــه 3۲ شــرکت بیمــه 
افزایــش پیــدا کــرده و تنهــا بیمــه ایــران متعلــق بــه 

بخــش دولــت اســت یعنــی فقــط 3۲ درصــد بیمــه 
کشــور دولتــی اســت.

ســلیمانی بــا بیــان اینکــه صنعــت بیمــه از 
ــش  ــدن پی ــی ش ــمت تخصص ــه س ــرال ب ــت ژن حال
رفتــه اســت، گفــت: تخصصــی شــدن بیمه هــا 
ــت. ــورها اس ــه در کش ــت بیم ــاء صنع ــانه ارتق نش

ــون، شــرکت های  ــق قان ــه طب ــان اینک ــا بی وی ب
ــب  ــرمایه ها در قال ــد س ــد ۴۰ درص ــه می توانن بیم
ــت:  ــد، گف ــرمایه کنن ــازار س ــه را وارد ب ــق بیم ح
ــه ۸۰ درصــد  در کشــورهای پیشــرفته ایــن عــدد ب

می رســد امــا در ایــران تــا ســال ۹۹ بایــد ۴۰ 
ــردم در  ــه م ــق بیم ــی از ح ــرمایه ناش ــد س درص
ــر  ــال حاض ــه در ح ــود ک ــرمایه گذاری ش ــورس س ب

ــت. ــد اس ــم ۲۰ درص ــن رق ای
ــال  ــرد: دنب ــد ک ــزی تاکی رئیــس کل بیمــه مرک
انتشــار اوراق بیمــه ای هســتیم. بایــد اوراق بیمــه ای 
بــه اوراق بهــادار تبدیــل شــوند کــه در بــازار ســرمایه 

هــم قابــل خریــد و فــروش باشــند.
گســترش  ضــرورت  خصــوص  در  ســلیمانی 
بیمــه زندگــی نیــز یادآورشــد: در حــال حاضــر، ۱۱ 
میلیــون نفــر از مــردم ایــران یعنــی ۵.۱۴۷ درصــد 
تحــت پوشــش بیمــه زندگــی هســتند کــه ایــن رقم 
در کشــورهای پیشــرفته و کشــورهای توســعه یافته 

چیــزی حــدود ۶۰ درصــد اســت.
ــران  ــوذ بیمــه ای در ای ــب نف ــه داد: ضری وی ادام
ــد  ــد برس ــه ۷ درص ــد ب ــه بای ــت ک ــد اس ۲/۴ درص
کــه راهــکار تحقــق ایــن هــدف افزایــش بیمه هــای 

ــداز اســت. ــس ان ــه پ ــژه بیم ــی به وی زندگ
ــه  ــق بیم ــه ح ــاره ب ــا اش ــان ب ــلیمانی در پای س
ــذ  ــه اخ ــق بیم ــت: ح ــم گف ــال ۹۸ و ۹۷ ه در س
شــده در ســال ۹۷، ۴۵ هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ۶۰ ه ــد ب ــال ۹۸ بای ــه س ک
ــک  ــارد دالر ریس ــدت ۴۴۰ میلی ــن م ــد. در ای برس

پذیرفته ایــم.

رئیس کل بیمه مرکزی: 

صنعت بیمه به بازار سرمایه کمک می کند

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون صنایــع و 
ــت: واردات  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــادن مجل مع
قطعــات خــودرو در اختیــار افــراد محــدودی و حتــی 
در دســت پنــج یــا ۶ نفــر اســت کــه ایــن امــر فســاد 

ــد.  ــاد می کن ــار ایج و انحص
بـه گـزارش تسـنیم، حجت االسـالم سـید جـواد 
بـازار  وضعیـت  آخریـن  بـه  اشـاره  بـا  حسـینی کیا، 
خـودرو اظهـار داشـت: خودروسـازان بایـد خـودروی 
ارزان قیمـت، بـا کیفیت و صادرات محـور تولید کنند و 
خودروسـازی ها بـا شـرایط کنونی به جایی نمی رسـد.

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن 
ــال  ــد دو س ــت: بای ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــن  ــس از ای ــود و پ ــت ش ــازی ها حمای از خودروس
مهلــت، تعرفــه واردات صفــر شــود تــا خودروســازان 
بــا همتایــان جهانــی خــود رقابــت کننــد، بــا تحقــق 
ایــن برنامــه در صورتــی کــه خودروســازان نتواننــد 

ــل می شــوند. ــد، تعطی ــت کن ــا رقاب ــا دنی ب

ــات خــودرو در  ــه واردات قطع ــان اینک ــا بی وی ب
اختیــار افــراد محــدودی و حتــی در دســت پنــج یــا 
۶ نفــر اســت کــه ایــن امــر فســاد و انحصــار ایجــاد 
ــا در  ــت مافی ــر فعالی ــالوه ب ــرد: ع ــان ک ــد بی می کن
ــازار  ــز در ب ــوداگرانی نی ــازی، س ــت خودروس صنع

ــد. ــش می دهن ــلیقه ای افزای ــودرو را س ــت خ قیم
حسـینی کیا افـزود: انحصـار صنعت خودروسـازی 
را یکـی دیگـر از دالیـل گرانی خودرو طی یک سـال 
اخیـر اسـت زیـرا زمانی که مـردم ناچارند تنهـا از دو 
خودروسـاز داخلـی خـودرو خریداری کنند فسـاد در 

این صنعـت جاری می شـود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــودرو در تمــام 
ــه  کشــورها کاالیــی مصرفــی اســت امــا در ایــران ب
کاالیــی ســرمایه ای تبدیــل شــده اســت گفــت: بــه 
ــازار  ــن ب ــت ای ــرمایه ای اس ــه کاالی س ــل اینک دلی
ــار  ــود و دچ ــادی می ش ــای اقتص ــتخوش مافی دس

می شــود. التهــاب 

 عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلــس شــورای اســالمی اظهــار کــرد: 
براســاس برنامــه ریزی هــای قبلــی مقــرر بــود 
تولیــد پرایــد از ســال ۹۷ متوقــف شــود امــا بــه دلیل 
نوســانات ناشــی از تحریــم ایــن امــر بــه تعویــق افتــاد 
ــود. ــق ش ــال ۹۹ محق ــر در س ــن ام ــم ای و امیدواری

نماینــده مــردم ســنقروکلیایی در مجلس شــورای 
ــد  ــط تولی ــف خ ــا توق ــه ب ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
ــی  ــد و جایگزین ــد پرای ــی مانن ــای ناایمن خودروه
ــا صنعــت خودروســازی پیشــرفت کــرده  ــا تیب آن ب

ــان  ــرد بی ــن ک ــودرو را تضمی ــی خ ــوان ایمن و می ت
کــرد: وزارت دفــاع بــرای کاهــش واردات قطعــه وارد 
میــدان شــده  زیــرا از  ۱۲۰۰ قطعــه تشــکیل شــده 

ــی اســت. ــه آن واردات خــودرو ۴۷۱ قطع
 وی در پایــان از اتمــام عملیــات گازرســانی 
صددرصــدی بــه روســتاهای شهرســتان ســنقرو 
ــار  ــر داد و اظه ــی خب ــال مال ــان س ــا پای ــی ت کلیای
کنونــی  اقتصــادی  مشــکالت  امیدواریــم  کــرد: 
ــا مدیریــت و عملکــرد جهــادی مســئولین  اســتان ب

ــود. ــرف ش برط

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

واردات قطعات خودرو
 در اختیار  6 نفر است 

ــا  ــت ب ــالش اس ــمن در ت ــت: دش ــند گف دژپس
ابــزار و ضعــف اقتصــاد ایــران بــه جنــگ مــا بیایــد 
ــرس  ــران ت ــدرت ای ــی و ق ــگ دفاع ــه از جن چــرا ک

دارد.
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در 
ــرد:  ــار ک ــش اظه ــران تراکن ــن نمایشــگاه ای پنجمی
ــه دار اقتصــاد هوشــمند  ــاالن حــوزه ICT طالی فع
ــران در  ــدرت ای ــش ق ــرای افزای ــیری ب ــت و مس اس

ــن مســیر اســت. ای
او ادامــه داد: روزی کــه بحــث اقتصــاد هوشــمند 
را بیــان کــردم عــده ای ایــن موضــوع را فانتــزی  و 
رویایــی تصــور می کردنــد و آن را در شــان اظهــارات 

ــر نمی دانســتند. ــک وزی ی
دژپســند بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقتصاد هوشــمند 
ــد،  گفــت: طــرح  ــی نمی مان ــان باق ــک آرم ــد ی نبای
خــود بــرای برنامــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــه  ــی ارائ ــان ایران ــی جوان ــوان داخل ــای ت ــر مبن را ب

کــرد. 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ضرورت هــای اجتماعــی در کشــور اجــازه نمی دهــد 
کــه مــا بــرای هوشمندســازی اقتصــاد تعلــل کنیــم. 
بلکــه کشــور را بــرای افزایــش مطالبــات دیجیتالــی 

و فرایندهــای تولــی دیتاهــا آمــاده کنیــم.
دژپســند گفــت: داشــتن رتبه هــای برتــر در 
حــوزه نفــت و اکتشــافات بســیار خــوب اســت 
ــواب  ــه خ ــی ب ــه نفت ــه بودج ــکا ب ــا ات ــد ب ــا نبای ام
ــار شــویم. خرگوشــی و عــدم رشــد غیرنفتــی گرفت

ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: اقتصــاد ایــران از 
ــار می کنــد چــرا کــه  ــه غصــه گرفت ــا را ب طرفــی م

ــراه  ــا هم ــران ب ــاد ای ــی اقتص ــن الملل ــه بی در عرص
ــد.  ــه ۰.۷ می رس ــت ب ــروش نف ف

دژپســند بیــان کــرد: ایــران بــا تمــام فشــارهای 
ــرد  ــی ک ــی را ط ــاب آوری خوب ــاد ت ــر اقتص وارده ب
ــده  ــردان را نادی ــه دولتم ــردم ب ــک م ــد کم هرچن
ــه و دشــمنان  ــی کشــورهای بیگان ــم. زمان نمی گیری
ــل ســالگی  ــران اســالمی چه ــه ای ــد ک ــی بودن مدع
خــود را نخواهــد دیــد. امــا بعــد از مدتــی بــه 
نخســت وزیــر ژاپــن و رئیــس جمهــور فرانســه 
ــه  ــران کشــوری نیســت ک ــه ای ــد ک ــراف می کن اعت

ــود. ــرنگون ش ــی س ــه راحت ب
ــال  ــام اعم ــا تم ــت: ب ــئول گف ــام مس ــن مق ای
فشــارها از ســوی قدرت هــا، نســبت ایجــاد اشــتغال 
افزایــش  گذشــته   ســال  تابســتان  از  خالــص 
چشــمگیری داشــته و مرکــز آمــار ایجــاد ۸۴۰ هــزار 

ــت. ــد داده اس ــغل را نوی ش
وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در ایجــاد 
ــتن  ــت: داش ــیم، گف ــا برس ــدی پوی ــه رون ــع ب مناب
ــه  ــزرگ اســت امــا ب نفــت و فــروش آن افتخــاری ب
شــرطی کــه از منابــع حاصــل از آن و یــا تبدیــل آن 
بــه کاالهــای تکمیلــی راه را بــرای بــه رخ کشــیدن 

علــم و دانــش ایرانیــان بــاز کنیــم.
او ادامــه داد: یکــی از بال هــای اقتصــاد هوشــمند 
ــه  ــت ک ــد اس ــای جدی ــول و فناوری ه ــوع تح موض
باعــث می شــود بــا ســرعت باالتــر اهــداف را محقــق 
کنیــم. در صورتــی کــه نظــام مالیاتــی مــا هوشــمند 
شــود، دیگــر کســب و کارهــا از پرداخــت مالیــات و 
رونــد گرفتــاری آن هــا در ادارات اعتــراض نخواهنــد 

داشــت.
ــه  ــرد:  اقتصــاد هوشــمند از برنام ــح ک وی تصری

ــا نظــارت کامــل مــن عملیاتــی  هایــی اســت کــه ب
بانکــداری  ســند  جهــت  همیــن  در  می شــود. 
ــه بانک هــا ابــالغ خواهــد شــد؛  دیجیتــال تهیــه و ب
یکــی از شــاخص های ارزیابــی بانک هــای دولتــی در 
مجامــع آنهــا، تا پایــان امســال بانکــداری دیجیتال و 
رونــد اقدامــات آن اســت کــه تاکیــد داریــم بانک هــا 
بایــد بــه ســوی هوشــمندی و ســپس دیجیتالــی گام 

ــد. بردارن
ــا  ــه ب ــی در ادام ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــعب در  ــدان ش ــدن کارمن ــکار ش ــایعه بی ــاره ش اش
راســتای دیجیتالــی شــدن بانک هــا نیــز بیــان 
کــرد: هیــچ نیرویــی بیــکار نخواهــد شــد چــرا کــه 
ــد  ــوزش خواهن ــر آم ــرد بروزت ــرای کارک ــا ب نیروه
دیــد. بــر همیــن اســاس بــا دیجیتالــی و هوشــمند 
ــرده  ــل ک ــرادی تحصی ــه اف ــاز ب ــا نی ــدن بانک ه ش

ــت. ــم داش خواهی
ــدود  ــمند مح ــداری هوش ــت: بانک ــند گف دژپس
ــه  ــات ب ــا و خدم ــازی فرآینده ــی س ــه الکترونیک ب
ــت.  ــت نیس ــات و پرداخ ــش خدم ــوص در بخ خص
در ایــن مــدل بــا اتصــال بــه »کوربنکینــگ« و 
در  می توانــد  مشــتری  یکدیگــر،  بــه  ســامانه ها 
تمامــی ســاعات بــه تمامــی خدماتــی کــه در شــعبه 

ــد. ــته باش ــی داش ــرد، دسترس ــت می ک دریاف
ــا  ــل بانک ه ــران عام ــت: مدی ــاد گف ــر اقتص وزی
گلــه مندنــد کــه کارمزهــا در قبــال خدمــات ارائــه 
ــز  ــا نی ــت و م ــا آنهاس ــق ب ــت. ح ــز اس ــده ناچی ش
ــا  ــزد در بانک ه ــام کارم ــرای نظ ــد ب ــم بای معتقدی

ــود. ــی ش ــری اساس فک
دژپســـند در جمـــع خبرنـــگاران بیـــان کـــرد: 
ــازی  ــمند سـ ــوز هوشـ ــران هنـ ــی ایـ ــام بانکـ نظـ
ـــون  ـــه تاکن ـــورت گرفت ـــات ص ـــت و اقدام ـــده اس نش
الکترونیکـــی  و  زیرســـاخت ها  ســـازی  آمـــاده 

شـــدن خدمـــات بـــوده اســـت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران از اعــالم آمادگــی 
چینی هــا بــرای ســرمایه گذاری غیرمســتقیم در 

ــر داد.  ــران خب ای
بــه گــزارش ایســنا، مســعود خوانســاری در 
ــی تهــران  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین نشســت هی
اظهــار کــرد: ایــن اتــاق در ســالهای گذشــته بارهــا 
ــالح  ــون اص ــائلی همچ ــه مس ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
ــوخت  ــرخ س ــازی ن ــا واقعی س ــه ی ــت یاران پرداخ
ــد طــرح  ــرد. هــر چن ــرار گی ــد در دســتور کار ق بای
کــه دولــت اجرایــی کــرده مطابــق بــا پیشــنهادهای 
مــا نیســت، امــا تردیــدی وجــود نــدارد کــه بایــد در 
ــت. ــات جــدی صــورت می گرف ــه اصالح ــن زمین ای

وی بــا بیــان تفــاوت قابــل توجــه پرداخــت 
یارانــه در ایــران و بســیاری از کشــورهای دنیــا 
گفــت: بــرای مثــال در هندوســتان بــا حــدود یــک 
ــول  ــت در ط ــر جمعی ــون نف ــارد و ۲۰۰ میلی میلی

ســال حــدودا 3۰ میلیــارد دالر یارانــه از ســوی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــت می ش ــت پرداخ دول
کــه مــا حــدودا ۱3۰۰ هــزار میلیــارد تومــان یارانــه 
پرداخــت می کنیــم کــه محاســبه آن براســاس 
ــذرد و  ــز می گ ــورو نی ــارد ی ــرز ۱۰۰ میلی ــورو از م ی
بــه ایــن ترتیــب بیــش از ســه برابــر کل هندوســتان 

ــود. ــت می ش ــه پرداخ ــران یاران ــاد ای در اقتص
ــه  ــد ک ــان می ده ــبات نش ــه داد: محاس وی ادام
ــان  ــون توم ــر، ۱۶ میلی ــر نف ــه ازای ه ــران ب در ای
ــت  ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــت می ش ــه پرداخ یاران
کــه عمــال بخــش قابــل توجهــی از کشــور از یارانــه 
ــه  ــه ب ــن زمین ــد در ای ــتند و بای ــی نیس ــود راض خ

ــرد. ــدام ک ــد اق شــکل هدفمن
ــن  ــان ای ــا بی ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــد  ــای اقتصــادی را ببین ــد واقعیت ه ــت بای ــه دول ک
اظهــار  کنــد،  ریــزی  برنامــه  آنهــا  براســاس  و 
ــا  ــا در حــوزه صــادرات ب ــه م ــرد: در شــرایطی ک ک
محدودیت هــای جــدی مواجهــه هســتیم، پرداخــت 
ــت  ــوان دول ــه باعــث می شــود ت ــن حجــم از یاران ای
ــدا  ــش پی ــدی کاه ــای تولی ــت از بخش ه در حمای
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــد و از س کن
بنزیــن یارانــه دریافــت می کنــد، عمــال ایــن اقشــار 
ثروتمنــد هســتند کــه بیشــترین صرفــه را از یارانــه 
ــر  ــی اگ ــن رو حت ــد. از ای ــت می برن ــی دول پرداخت

ــای وجــود داشــته  ــی ابهام ه ــه طــرح فعل نســبت ب
و  کــرد  بررســی  را  آنهــا  می تــوان  کــه  باشــد 
ــا در  ــه داد، ام ــا آن ارائ ــه ب ــنهادهایی در رابط پیش
ایــن موضــوع کــه نظــام پرداخــت یارانــه در اقتصــاد 

ــت. ــکی نیس ــالح دارد ش ــه اص ــاز ب ــران نی ای
خوانسـاری در بخش دیگـری از صحبت های خود 
بـه حضـور ایـران در دومیـن نمایشـگاه واردات چین 
اشـاره کـرد و گفـت: مـا در جریـان سـفری  کـه بـه 
ایـن نمایشـگاه داشـتیم توافقاتـی را با اتـاق بازرگانی 
پکـن انجام دادیـم. اما متاسـفانه حضور شـرکت های 
ایرانـی در ایـن نمایشـگاه پرقـدرت نبـود کـه باید در 

ایـن حـوزه اقداماتـی جدی صـورت گیرد.

وی بـا بیـان ایـن که بـازار چیـن برای ایـران یک 
بـازار مهـم صادراتی به شـمار مـی رود، تصریـح کرد: 
بـرای مـا  بـازار  ایـن  بـرای حضـور در  برنامه ریـزی 
اهمیـت جـدی دارد. از سـوی دیگـر چینی هـا اعـالم 
کردنـد کـه آمادگـی سـرمایه گذاری غیرمسـتقیم در 
طرح هـای اقتصـادی ایـران را دارنـد و از ایـن رو باید 
تـالش شـود کـه سـطح همکاری هـا میـان دو طرف 

در ایـن حوزه هـا افزایـش یابـد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اجازه نمی دهیم با ابزار اقتصادی به جنگ ما بیایند

رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

اعالم آمادگی چینی ها برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در ایران

ادامه کاهش معامالت در بورس 

ــران در  ــورس ته ــالت ب ــن روز معام در چهارمی
ــر  ــه کمت ــالت ب ــم معام ــاخص حج ــه، ش ــن هفت ای
ــاخص کل  ــا ش ــید ام ــان رس ــارد توم ــزار میلی از ه

ــد.  ــظ کن ــد را حف ــد آرام رش ــت رون توانس
ــازده نقــدی  ــه گــزارش ایســنا،  شــاخص کل ب ب
و قیمتــی بــورس اوراق بهــادار تهــران ۱۹۷۱ واحــد 
ــزار و ۶۹۸ واحــدی  ــدد 3۰۴ ه ــا ع ــرد و ت رشــد ک
ــا ۱۵۶۵ واحــد  ــم وزن ب ــت. شــاخص کل ه ــاال رف ب

ــرد. ــه ک ــم ۸۶ هــزار و ۷۹۰ را تجرب ــش رق افزای
در ایــن روزهــا مقــداری حجــم و ارزش معامــالت 
ــش  ــت کاه ــای اینترن ــل قطعی ه ــه دلی ــورس ب ب
ــازار تــا حــدودی محافظــه  یافتــه اســت و فعــاالن ب

ــده اند. ــر ش کارت
واحــد  بــا 3۴۱۷  نیــز  آزاد شــناور  شــاخص 
ــت و  ــاال رف ــزار و ۹۲ ب ــراز 3۵۴ ه ــا ت ــش ت افزای
ــب  ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــازار اول و دوم ه ــاخص ب ش

۱۱۵3 و ۵۲۶۸ واحــد رشــد کردنــد.
تعــدادی از نمادهــای بانکــی از جملــه بانــک 
روی  ملــت  بانــک  و  تجــارت  بانــک  صــادرات، 
افزایشــی  تاثیــر  ســرمایه  بــازار  شــاخص های 
داشــتند، امــا دو نمــاد صــادرات و تجــارت بیشــترین 
ــس  ــتند. پ ــاخص ها گذاش ــت را روی ش ــر مثب تاثی
جمهــوری  کشــتیرانی  و  خــودرو  ایــران  آن  از 
اســالمی ایــران نیــز هــر کــدام ۷۱ و ۶۵ واحــد روی 

داشــتند. تاثیــر  کل  شــاخص های 
پاالیــش نفــت بندرعبــاس، پاالیــش نفــت تبریــز 
و صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس هــر کــدام بــه 
ــده روی  ــر کاهن ــد تاثی ــب ۵۱، ۴۶ و ۴۵ واح ترتی

ــتند. ــرمایه داش ــازار س ــاخص های ب ش
در ایــن میــان فلــزات اساســی امــروز بیشــترین 
ــه  ــد؛ ب ــه خــود اختصــاص دادن ارزش معامــالت را ب
ــه  ــون ســهم ب ــروه ۹۵ میلی ــن گ ــه در ای طــوری ک
ــورد داد و  ــان م ــارد توم ــش از ۱۰۴ میلی ارزش بی

ــرار گرفــت. ســتد ق
ــه دوم  ــی در رتب ــزات اساس ــس از فل ــا پ بانکی ه
از نظــر ارزش معامــالت قــرار گرفتنــد و بــا معاملــه 
ــه  ــی ب ــون ســهم و اوراق مال ــه ۶۹۹ میلی ــک ب نزدی
ــگاه را  ــن جای ــان ای ــارد توم ارزش بیــش از ۷۶ میلی

ــد. تثبیــت کردن
ــد  ــا رش ــهم ب ــران ۲۷۸ س ــورس ته ــروز در ب ام
ــرو شــدند.  ــا افــت قیمــت روب قیمــت و ۷۰ ســهم ب
همچنیــن در فرابــورس ایــران ۱۶3 ســهم بــا رشــد 
قیمــت و 33 ســهم افــت قیمــت را تجربــه کردنــد.

ارزش معامــالت بــورس اوراق بهــادار تهــران 
بــه ۹۲۰ میلیــارد تومــان رســید کــه ایــن موضــوع 
نشــان می دهــد ارزش معامــالت در روزهــای جــاری 
ــالت  ــم معام ــن حج ــت. همچنی ــه اس ــش یافت کاه
هــم ۱.۹ میلیــارد ســهم و اوراق مالی رســیده اســت.

آیفکــس نیــز بــا رشــد ۵۵ واحــدی مواجــه 
ــاال رفــت. همچنیــن ارزش  ــا رقــم 3۹۲۱ ب شــد و ت
معامــالت فرابــورس عــدد ۵۷3 میلیــارد تومــان 
ــم ۶۵3  ــه رق ــالت ب ــم معام ــرد و حج ــه ک را تجرب

ــید. ــی رس ــهم و اوراق مال ــون س میلی
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معادن خصوصی در صف اول حوادث کار هستند 

ـــار« در  ـــالق رودب ـــدن »قش ـــاله مع ـــر ۲۵ س ـــودی، کارگ ـــد محم محم
روز ۲3 آبـــان مـــاه در اثـــر ســـقوط ســـنگی بـــر روی ســـرش جـــان 

ـــتند.  ـــوادث کار هس ـــی معـــادن در صـــف اول ح باخـــت ایـــن یعن
ـــرگ  ـــه م ـــر ب ـــه منج ـــد از حادث ـــه بع ـــک هفت ـــا، ی ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ـــر  ـــی ب ـــک تن ـــنگ ی ـــقوط س ـــه س ـــان ک ـــگ رامی ـــدن اولن ـــر مع کارگ
روی بـــدن کارگـــر علـــت آن بـــود، حـــاال کارگـــر دیگـــری در همـــان 
ـــر  ـــنگ ب ـــقوط س ـــت س ـــه عل ـــار« ب ـــالق رودب ـــدن »قش ـــی در مع حوال

ـــت. ـــه اس ـــان باخت ـــرش ج روی س
معـــدن قشـــالق رودبـــار در حوالـــی شهرســـتان آزادشـــهر اســـت. 
ـــرار دارد  ـــزرگ ق ـــک و ب ـــنگ کوچ ـــدن زغال س ـــن مع ـــه چندی ـــی ک جای
ـــهر  ـــتان آزادش ـــراف و شهرس ـــتاهای اط ـــب روس ـــردان اغل ـــی از م و خیل
ـــورت  ـــتان ی ـــدن زمس ـــه مع ـــتند. حادث ـــی هس ـــتان؛ معدنچ ـــتان گلس اس
ـــه  ـــن منطق ـــرد، در همی ـــدار ک ـــر را داغ ـــش از ۴۰ کارگ ـــواده بی ـــه خان ک
رخ داد. خیلـــی از کشته شـــدگان بـــا هـــم نســـبت فامیلـــی داشـــتند. 
خیلـــی از آنهـــا کار در معـــدن را از پدرانشـــان بـــه ارث برده انـــد. 
کارگـــران در معـــدن ممکـــن اســـت بارهـــا مـــرگ همکارنشـــان را در 

ـــد. ـــوادث کار ببینن ـــر ح اث
ـــار« در  ـــالق رودب ـــدن »قش ـــاله مع ـــر ۲۵ س ـــودی، کارگ ـــد محم محم
ـــک ســـنگ  ـــه ی ـــوده  ک ـــل ب ـــی از داخـــل تون ـــواد معدن ـــال اســـتخراج م ح

ـــود. ـــرگ او می ش ـــث م ـــرش باع ـــر روی س ـــزرگ ب ب
علـــی اخـــوان مهـــدوی )رئیـــس بازرســـی کار اســـتان گلســـتان( 
ــد:  ــتان می گویـ ــی کار اسـ ــه بازرسـ ــیده بـ ــای رسـ ــاره گزارش هـ دربـ
گزارش هـــای اولیـــه از حادثـــه کار معـــدن قشـــالق رودبـــار بـــه 
ــی  ــت بررسـ ــه در دسـ ــل حادثـ ــوز علـ ــا هنـ ــیده امـ ــت مان رسـ دسـ

اســـت.
بـــه گفتـــه اخـــوان؛ کارگـــران در ۵۰ متـــری یکـــی از تونل هـــای 
معـــدن قشـــالق رودبـــار در حـــال کار بودنـــد کـــه یـــک کارگـــر ۲۵ 
ســـاله دچـــار حادثـــه شـــده و فـــوت می کنـــد. ایـــن تونـــل کوتـــاه 
ــالق  ــدن »قشـ ــه معـ ــد. البتـ ــر در آن کار می کننـ ــه نفـ ــت و سـ اسـ
ـــوب  ـــی محس ـــدن بزرگ ـــه، مع ـــادن منطق ـــر مع ـــبت دیگ ـــه نس ـــار« ب رودب

می شـــود کـــه حـــدود ۱۵۰ کارگـــر در آن کار می کننـــد.
ــه  ــل بـ ــال تونـ ــی زغـ ــنگ وقتـ ــادن زغال سـ ــد: در معـ او می افزایـ
اتمـــام می رســـد، کارگـــران شـــروع بـــه تخریـــب معـــدن می کننـــد و 
ـــدود  ـــل ح ـــن تون ـــد. در ای ـــدن پرمی کنن ـــای مع ـــا نخاله ه ـــل را ب فواص
ـــر در  ـــک کارگ ـــرایط ی ـــن ش ـــد. در همی ـــه کار بودن ـــغول ب ـــر مش ـــه نف س
ـــوده  ـــدن ب ـــای مع ـــرم و پایه ه ـــی اه ـــدن و جابه جای ـــب مع ـــال تخری ح
کـــه یـــک ســـنگ بـــزرگ روی ســـرش ســـقوط می کنـــد و موجـــب 

ــود. ــرگ او می شـ مـ
طبـــق اظهـــارات رئیـــس بازرســـی کار اســـتان گلســـتان؛ بعـــد از 
ــا  ــد. تـ ــر می افتـ ــِت آن؛ روی کارگـ ــنِگ پشـ ــا سـ ــی اهرم هـ جابه جایـ
پایـــاِن بررســـی های دقیـــق هنـــوز در مـــورد علـــت دقیـــق حادثـــه 
ــه  ــت، اینکـ ــخص اسـ ــه مشـ ــا آنچـ ــرد امـ ــی کـ ــوان صحبتـ نمی تـ
ـــرایط  ـــده و ش ـــام نش ـــی انج ـــورت اصول ـــه ص ـــدن ب ـــب مع ـــات تخری عملی

آن ناایمـــن بـــوده اســـت.
ـــذار  ـــی واگ ـــش خصوص ـــه بخ ـــدن ب ـــن مع ـــد: ای ـــان می کن ـــوان بی اخ
ــدادی از  ــه تعـ ــددی دارد کـ ــای متعـ ــدن تونل هـ ــت. معـ ــده اسـ شـ
ـــا  ـــوی کارفرم ـــن از س ـــرایط ایم ـــت ش ـــدم رعای ـــت ع ـــه عل ـــز ب ـــا نی آنه

تعطیـــل شـــده اســـت.

شهر و شورا

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
واگــن   ۸۰۰ و  هــزار  دو  ســاخت  ظرفیــت 
و لکوموتیــو در کشــور وجــود دارد و تــا ۱۰ 
ســال آینــده کشــور ســاخت و نوســازی بیــش 
ــاری،  ــم از ب ــو اع ــن و لکوموتی ــزار واگ از ۴۰ ه

ــت.  ــاز اس ــی نی ــافری و متروی مس
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا رحمانــی در جلســه 
مشــترک بــا وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره به 
ــن دو  ــترک ای ــای مش ــای همکاری ه ظرفیت ه
ــه افــزود: در بخــش معــادن و توســعه  وزارتخان
ــاوگان  ــازی ن ــط، نوس ــاخت های مرتب ــر س زی
حمــل و نقــل بــاری و مســافری، نوســازی 
ــوزه  ــین آالت ح ــن ماش ــی و تامی ــاوگان ریل ن
راهســازی از طریــق واحدهــای صنعتــی داخــل 
ــن  ــی بی ــکاری باالی ــای هم ــور، ظرفیت ه کش
ــش از  ــد بی ــه بای ــود دارد ک ــه وج دو وزارتخان

ــال شــود. پیــش فع
وی خاطرنشــان کــرد: رویکــرد ســفارش  
بوســیله  کشــور  ریلــی  نیازهــای  ســازی 
گذشــته  یک ســال  در  داخلــی  واحدهــای 
جهــش خوبــی داشــته و بیــش از ۲ برابــر 

ــرای  ــروژه در دســت اج ــی پ ــفارش های قبل س
واحدهــای صنعتــی اســت.

تحقــق  کــرد:  تاکیــد  صنعــت،  وزیــر 
اهــداف انقــالب معدنــی نیــاز بــه تامیــن 
زیــر ســاخت های اولیــه از جملــه راه هــای 
مواصالتــی، خطــوط ریلــی، بنــادر مجهــز دارد.

وی اضافــه کــرد: مهمتریــن نقطــه مشــترک 
ــوان  ــه ت ــه ب ــه توج ــای دو وزارتخان همکاری ه

ســاخت داخــل در بخش هــای مختلــف اســت.

تامین زیر ساخت های الزم برای تحقق 
اهداف انقالب معدنی 

وزیــر راه و شهرســازی نیــز در ایــن نشســت 
ضمــن یــادآوری اهمیــت نوســازی نــاوگان 
حمــل و نقــل بــاری و مســافری کشــور، گفــت: 
بــرای نوســازی ایــن نــاوگان توجــه خاصــی بــه 

ــی  ــای صنعت ــت  واحده ــی و ظرفی ــوان داخل ت
ــوع  ــه موض ــه ب ــا توج ــود دارد و ب ــور وج کش
ــاله  ــن مس ــت ای ــن، اهمی ــرخ بنزی ــش ن افزای

بیشــتر شــده اســت.
ــروز در  ــالمی«، ام ــد اس ــه »محم ــه گفت ب
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــز ب ــدن نی ــش مع بخ
جملــه  از  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد 
ــن  ــب و همچنی ــی متناس ــوط ریل ــن خط تامی
ــی  ــادن، آمادگ ــه مع ــی ب ــای دسترس جاده ه
کامــل بــرای تحقــق ایــن هــدف وجــود دارد و 
در یــک ســال گذشــته برابــر بــا کل ســال های 
پیــش از آن بــا ســازمان توســعه ونوســازی 
ــدرو(  ــران )ایمی ــی ای ــع معدن ــادن و صنای مع

ــد. ــا ش ــکاری امض ــه هم ــم نام تفاه
همچنیــن دو طــرف در ایــن دیــدار بــر 
ــردم و  ــوق م ــری حق ــت حداکث ــرورت رعای ض
مصرف کننــدگان تاکیــد و مقــرر شــد بــا توجــه 
بــه شــرایط کنونــی کشــور، هیــچ مصوبــه ای در 
ــی  ــای خدمات ــت بخش ه ــش قیم ــه افزای زمین
شهرســازی  و  راه  مختلــف  حوزه هــای  در 

ــود. ــی نش عملیات

ــکان  ــرای اس ــس ب ــت: ۱۴۰ کانک ــه گف ــژه میان ــده وی فرمان
ــدوان  ــتاهای بخــش ترکمنچــای و کن ــه زدگان روس ــت زلزل موق

ــده اســت.  ــن ش ــتان تامی ــن شهرس ای
ــن  ــزود: از ای ــایخی، اف ــا مش ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
تعــداد 3۰ دســتگاه کانکــس از ســوی شــهرداری، ۷۰ کانکــس 
از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(، 3۰ کانکــس از ســوی 
ــران و ۸  ــر ای ــک مه ــوی بان ــس از س ــرکت ایرانســل، ۲ کانک ش
کانکــس از ســوی خیــران تامیــن و بــه ایــن شهرســتان ارســال 

شــده اســت.
ــه زدگان  ــوار از زلزل ــا بیــان اینکــه ۲۱۸ سرپرســت خان وی ب
ــون  ــوض ۱۰۰ میلی ــی و بالع ــهیالت دولت ــت تس ــرای دریاف ب
ــرعت  ــت: س ــار داش ــد، اظه ــده ان ــی ش ــک معرف ــه بان ــی ب ریال
دهــی آواربــرداری خانه هــای تخریــب شــده در اثــر زلزلــه جــزو 

ــت. ــه زده اس ــق زلزل ــا در مناط اولویت ه
از  الزم  آالت  ماشــین  گفــت:  میانــه  ویــژه  فرمانــدار 
آواربــرداری  بــرای  همجــوار  اســتان های  و  شهرســتان ها 
ــدرت  ــش ق ــرای افزای ــات الزم ب ــده و اقدام ــن ش ــا تامی خانه ه
ــای  ــن نهاده ه ــت دام، تامی ــکان موق ــداث اس ــرق، اح ــس ب تران
دامــی و اســتقرار گروه هــای پزشــکی در نقــاط زلزلــه زده انجــام 

می شــود.

ــه زدگان  ــاز زلزل ــورد نی ــالم ضــروری م ــن اق مشــایخی، تامی
ــه داد: 3  ــرد و ادام ــالم ک ــده اع ــام ش ــات انج ــر اقدام را از دیگ
ــدوان  ــای و کن ــای ترکمنچ ــپزخانه در بخش ه ــی و 3 آش نانوای

ــرم هســتند. ــذای گ ــان و غ ــع ن مشــغول پخــت و توزی
وی از مــردم مناطــق زلزلــه زده خواســت بــا تمامــی عوامــل 
ــاد مســکن همــکاری  ــی کننــدگان بنی ــژه ارزیاب ــه وی امــدادی ب
کننــد تــا تعییــن تکلیف هــای الزم در ســریع تریــن زمــان 

ممکــن انجــام شــود.
فرمانــدار ویــژه میانــه بــا اشــاره بــه ورود خســارت بــه 3 هــزار 
و ۶۰۰ واحــد مســکونی و دامــی در ۴۵ روســتای بخــش کنــدوان 

و ۲۵ روســتای ترکمنچــای ایــن شهرســتان گفــت: از ایــن تعــداد 
۲ هــزار و ۴۰۰ واحــد نیازمنــد تخریــب و احــداث بــوده و یــک 

هــزار و ۲۰۰ واحــد نیازمنــد تعمیــر اســت.
ــد  ــزار و 33۲ واحـ ــک هـ ــون یـ ــزود: تاکنـ ــایخی، افـ مشـ
ــکن  ــاد مسـ ــط بنیـ ــه زده توسـ ــق زلزلـ ــکونی در مناطـ مسـ
ــت  ــواده درخواسـ ــت خانـ ــه ۱۰۲ سرپرسـ ــده کـ ــی شـ ارزیابـ
ـــک  ـــرده و ی ـــک ک ـــا اتاق ـــس ی ـــق کانک ـــت از طری ـــکان موق اس
ـــک  ـــت کم ـــای دریاف ـــز تقاض ـــر نی ـــت دیگ ـــزار و ۲۰۰ سرپرس ه
هزینـــه نقـــدی ۱۰۰ میلیـــون ریالـــی کـــرده انـــد تـــا بـــرای 

اســـکان خودشـــان تصمیـــم بگیرنـــد.
وی اظهــار داشــت: بــا اســتفاده از ۱۲۰ دســتگاه ماشــین االت 
ــال  ــتاها کام ــطح روس ــر س ــکونی و معب ــد مس ــدود ۱۷۰ واح ح
آواربــرداری شــده و در برخــی روســتاها یــک هــزار و ۹۹۵ واحــد 
ــد  ــزار و ۲3۷ واح ــک ه ــرای ی ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب م

پرونــده تشــکیل شــده اســت.
مشــایخی، بــا بیــان اینکــه اولویــت در اســکان موقــت، مــردم 
و احشــام ســاکنان دائمــی روســتاهای مناطــق زلزلــه زده اســت، 
ــا  ادامــه داد: در ارتبــاط بــا خســارت وارده بــه منــازل شــهری ب
همــکاری نظــام مهندســی و بنیــاد مســکن ارزیابی هــای الزم در 

ــک انجــام می شــود. اینــده نزدی

۱4۰ کانکس برای اسکان موقت زلزله زدگان میانه تامین شد

وزیر صنعت:

 بیش از 4۰ هزار واگن و لکوموتیو نیاز است

توافـق شـده  از ۴۵ روز دیگـر زمـان  کمتـر 
میـان ایـران و عـراق برای صـادرات بـرق به این 
کشـور بـه پایـان می رسـد و آنچـه که از شـواهد 
ایـران همچنـان  بـه نظـر می رسـد  آیـد  برمـی 

گزینـه اصلـی تامیـن بـرق عـراق اسـت.
ــال  ــاه س ــن م ــارس، در بهم ــزارش ف ــه گ ب
خطیــب  لــوی  روزه   3 ســفر  در  و  گذشــته 
ــران  ــه ته ــت همــراه ب ــراق و هیئ ــرق ع ــر ب وزی
ــرق  ــه ب ــرارداد در زمین ــک ق ــه و ی دو تفاهمنام
ــا  ــد ت ــرر ش ــفر مق ــید. در آن س ــا رس ــه امض ب
صــادرات بــرق ایــران علیرغــم بدهــی هایــی کــه 
عــراق بــه ایــران از بابــت دریافــت بــرق داشــته 
تــا پایــان ســال ۲۰۱۹ از ایــران بــرق وارد کنــد.

با گذشـت حدود ۱۰ ماه از این سـفر و امضای 
قـراداد عراقیها ناگزیر هسـتند که در سـال ۲۰۲۰ 
نیـز اقـدام بـه خرید بـرق از ایـران کنند امـا آنچه 
کـه بایـد طـرف ایرانـی به آن توجه داشـته باشـد 
این اسـت کـه مبـادا عراقیها در حـال خرید زمان 
بـرای جایگزیـن کـردن کشـور دیگـری بـه جای 

ایـران بـرای خرید برق باشـند.
رضـا اردکانیـان وزیـر نیـرو در گفـت و گـو با 
فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران صـادرات برق 
را تـا زمانـی کـه و بـه میزانـی کـه مـورد نیـاز 
عـراق اسـت ادامـه می دهـد گفت:ایـران درصدد 
اسـت تا نقـش منحصربه فـردی را در  بازسـازی 

صنعـت بـرق عـراق ایفـا کند.
بـاور  ایـن  بـر  نیـز  انـرژی  کارشناسـان  امـا 
هسـتند کـه عـراق نیازمنـد خریـد بـرق ایـران 
اسـت امـا ایـران هم بایـد از این فرصت اسـتفاده 

کـرده و تنهـا صـرف صـادرات برق به این کشـور 
را در دسـتور کار خـود قـرار ندهـد.

عراق راه دیگری برای تامین برق خود 
از ایران ندارد

علـی بخشـی رئیـس سـندیکای صنعـت برق 
نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه قطعـا صـادرات بـرق بـه 
عـراق در سـال ۲۰۲۰ نیـز تمدیـد خواهـد شـد 
گفت:عـراق راه دیگـری بـرای تامین بـرق خود از 
ایـران نـدارد و در جلسـاتی کـه با آنها داشـتیم تا 
زمانـی که نیـاز برقی خـود را از ایـران تامین کند 

ایـران توانایـی تامیـن برق ایـن کشـور را دارد.
وی در پاسـخ بـه این سـئوال که آیـا احتمال 
از دسـت  را  زمـان  اینکـه  بـرای  عراقی هـا  دارد 
ادامـه  را  ایـران  از  بـرق  خریـد  فعـال  ندهنـد 
مثـل  دیگـری  کشـور  یکبـاره  بـه  و  می دهنـد 
اظهـار  می کننـد  ایـران  جایگزیـن  را  عربسـتان 
داشـت:به هـر حـال عراقی هـا بـه دنبـال تامیـن 
نیـاز بـرق خـود از هـر مسـیری هسـتند و حتی 
در ایـن فکـر هسـتند که بـا احداث نیـروگاه برق 

مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد.
بخشـی تاکیـد کرد:نکته ای کـه حائز اهمیت 
می شـود  عنـوان  مـدام  کـه  اسـت  ایـن  اسـت 
عربسـتان احتمـاال جایگزیـن ایران بـرای فروش 
بـرق ارزان بـه عـراق خواهد شـد اما بایـد اذعان 

کـرد کـه عربسـتان امـکان اتصـال بـرق حـداق 
تـا 3 سـال آینـده را نـدارد چـرا کـه اتصـال برق 
عربسـتان ۶۰ هرتـز اسـت ایـن در حالیسـت که 

بـرق عـراق و ایـران هـر دو ۵۰ هرتـز هسـتند.

فرصت ایران برای صادرات برق دائمی نیست
رییـس سـندیکای صنعـت بـرق خاطر نشـان 
کرد:البتـه نبایـد از ایـن موضوع غافل شـویم که 
اگـر عـراق بخواهـد از کشـور دیگـری بـرق وارد 
کنـد می توانـد در طـول سـه سـال ایـن کار را 
بکنـد امـا تـا آنجایـی کـه مـا خبـر داریـم فعـال 

درصـدد ایـن موضـوع نبوده اسـت.
وی افزود:بایـد تاکیـد کنم که عربسـتان فعال 
شـانس تامیـن برق عـراق را ندارد امـا باید اذعان 
کـرد کـه ایـن فرصـت هـم بـرای ایـران  دائمـی 
نیسـت و ایـران بایـد بـه فکـر این باشـد کـه در 
عـراق اقـدام بـه احـداث نیـروگاه و بازسـازی و 

کاهـش تلفـات بـرق این کشـور باشـد.
بـه گفتـه وی، ایـران در حال حاضـر به عراق 

۱۰۰۰ تـا ۱۱۰۰ مـگاوات بـرق صـادر می کند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا 
قیمــت بــرق صادراتــی ایــران بــه عــراق در ســال 
ــد اســت کــه  ــد گفت:بعی ۲۰۲۰ افزایــش می یاب
ــرژی  ــه قیمــت ان ــاق رخ دهــد چــرا ک ــن اتف ای

ــی دارد. ــن الملل ــتاندارد بی اس

عراق ایران را بهترین گزینه برای 
خرید برق می داند

پیـام باقـری نایـب رئیـس سـندیکای صنعت 
اقتصـادی  خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  بـرق 
خبرگـزاری فـارس بـا اشـاره بـه اینکه عـراق هم 
می دانـد کـه ایـران بهتریـن گزینـه بـرای خرید 
بـرق اسـت گفت:همـه بـه خوبـی می دانیـم کـه 
و  ریشـه ای  بـه صـورت  دارد  قصـد  عـراق  اگـر 
دائمی مشـکل کمبـود برق خود را از کشـورهای 
دیگـری مثـل عربسـتان کـه رقیـب جـدی برای 
ایـران در بخـش بـرق محسـوب می شـود حـل 

کنـد ایـن اقـدام زمان بـر خواهـد بـود.
باقـری افزود:عربسـتان داعیه »هـاب انرژی« در 
منطقـه دارد و ایران به دلیل دارا بودن اسـتانداردها 
و ظرفیت هـای بـاال در داخـل بـرای تبدیل شـدن 
بـه هـاب انـرژی منطقـه باید عجلـه کند چـرا که 
تردیـد در سـرعت دادن بـه اقدامات مناسـب باعث 
می شـود عربسـتان رقابـت بـرای تبدیـل شـدن به 

هـاب انـرژی منطقـه را از ایران پیروز شـود.
ــرق  ــروش ب ــار ف ــران در کن ــه داد:ای وی ادام
ــه احــداث نیــروگاه و کاهــش  ــه عــراق بایــد ب ب
تلفــات بــرق در شــبکه ایــن کشــور اقــدام کنــد 
ــه  ــای ب ــم نامه ه ــر تفاه ــه زودت ــر چ ــد ه و بای

ــد. ــی کن ــیده را اجرای ــاء رس امض
پیشـتر محمد علی وحدتی رئیس سـندیکای 

شـرکت های تولیدکننـده برق نیـز در گفت و گو 
بـا خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فـارس گفتـه 
بـود کـه ایـران بهتریـن گزینـه فـروش بـرق بـه 
ایـران  حاضـر  حـال  در  کـه  چـرا  اسـت  عـراق 
بیشـترین میـزان صـادرات بـرق بـه عـراق را بـه 
خـود اختصـاص داده و قطعـا ایـران بـه دلیـل 
اینکـه از چندیـن نقطـه مـرزی بـا ایـن کشـور 
شـبکه برق ایجـاد کرده بـه راحتـی میتواند برق 

مـورد نیـاز ایـن کشـور را تامیـن کند.
ــته  ــار گذاش ــا و کن ــال تحریم ه ــس از اعم پ
شــدن برجام از ســوی آمریــکا بارهــا وزارت خزانه 
داری آمریــکا بــه عــراق اعــالم کــرد که بایــد برق 
خــود را از کشــور دیگــری بــه جــزء ایــران تامیــن 
کنــد امــا حتــی خــود امریــکا نیــز بعــد از مدتــی 
ــران  ــراق از ای ــرق ع ــن ب ــه تامی ــد ک ــه ش متوج
بهتریــن گزینــه اســت بطوریکــه در طــول یــک 
ــه عــراق  ســال معافیت هــای تحریمــی آمریــکا ب
ــت  ــه پیداس ــواهد اینگون ــد.حال از ش ــد ش تمدی
کــه در ســال ۲۰۲۰ نیــز عــراق ناگزیــر بــه خریــد 
بــرق از ایــران اســت و ایــران نیــز بایــد بــه ایــن 
موضــوع توجــه کنــد کــه تفاهمنامه هــای امضــاء 
شــده بــا ایــن کشــور را که به ســاخت و بازســازی 
نیروگاه هــا و شــبکه بــرق آســیب دیده و کاهــش 
تلفــات بــرق بــود را اجرایــی کنــد تــا ایــران تنهــا 
صادرکننــده صــرف بــرق بــه ایــن کشــور نباشــد.

پــس ایــران بایــد از فرصــت اســتفاده کنــد چــرا 
کــه قطعــا طــی ســالهای آینــده عــراق با ســاخت 
ــایه  ــورهای همس ــرق از کش ــد ب ــروگاه از خری نی

خــودداری خواهــد کــرد.

ادامه صادرات برق ایران به عراق در سال 2۰2۰

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقــای حســن عبدالهــی شــاه آبــاد بــه شــماره 
ــه و  ــهادت نام ــتناد ش ــه اس ــنامه ۷۱3۰ ب شناس
گواهــي و فتوکپــي شناســنامه ورثــه درخواســتي 
دادگاه  ایــن  تقدیــم   ۹۸۰۰۹۸3 شــماره  بــه 
نمــوده و چنیــن اظهــار داشــته اســت کــه 
ــه  ــاد ب ــاه آب ــی ش ــفندیار عبداله ــادروان اس ش
ــخ ۹۸/۰3/۲۹  ــنامه ۸۲۵۹ درتاری ــماره شناس ش
ــه حیــن وي  در اقامتــگاه خــود درگذشــته و ورث

ــد از: عبارتن
ــرخ  ــد ف ــاد فرزن ۱- حســن عبدالهــی شــاه آب
شــماره شناســنامه ۷۱3۰ صــادره از اســالم آبــاد 

بــرادر متوفــي
ــي  ـــریفات مقدماتـ ــام تش ــا انجـ ــک بـ اینـ
درخواســـت مزبـــور را در یـــک نوبـــت آگهـــي 
ـــا  ـــي دارد و ی ـــس اعتراض ـــا هرک ـــد ت ـــي نمای م
ـــخ  ـــد از تاری ـــزد آن باش ـــي ن ـــه از متوف وصیتنام
ـــه  ـــاه ب ـــک م ـــرف ی ـــي ظ ـــتین آگه ـــر نخس نش
ـــد  ـــادر خواه ـــي ص ـــم دارد واال گواه ـــورا تقدی ش

ـــد. ش

شعبه دو شوراي حل اختالف
 شهرستان اسالم آباد غرب

1/323/الف
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانــم صحبــت بســامی بــه شــماره شناســنامه 
ــه اســتناد شــهادت نامــه و گواهــي و فتوکپــي  ۲ ب
شناســنامه ورثــه درخواســتي بــه شــماره ۹۸۰۰۱۲۴ 
تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اظهــار داشــته 
اســت کــه شــادروان علــی محمد بســامی به شــماره 
شناســنامه 3۲۶ درتاریــخ ۹۸/۰۷/۱۹ در اقامتــگاه 

خــود درگذشــته و ورثــه حیــن وي عبارتنــد از:
۱-زهــرا بســامی فرزنــد علــي محمــد شــماره 
شناســنامه ۲۱ صــادره از اســالم آبــاد غــرب 

ــي ــد متوف فرزن
۲-فــرزاد بســامی فرزنــد علــي محمــد شــماره 
شناســنامه ۱۸ صــادره از اســالم آبــاد غــرب 

ــي ــد متوف فرزن
3-مهیــن بســامی فرزنــد علــي محمــد شــماره 
ــرب  ــاد غ ــالم آب ــادره از اس ــنامه ۲33 ص شناس

ــد متوفــي فرزن
۴-احمــد بســامی فرزنــد علــي محمــد شــماره 
ــرب  ــاد غ ــالم آب ــادره از اس ــنامه ۲۶۷ ص شناس

ــد متوفــي فرزن
محمــد  علــي  فرزنــد  بســامی  ۵-محمــد 
ــاد  ــادره از اســالم آب ــنامه ۵۹۲ ص ــماره شناس ش

ــي ــد متوف ــرب فرزن غ
۶-رحمــت بســامی فرزنــد علــي محمــد 
ــاد  ــادره از اســالم آب ــنامه ۵۹3 ص ــماره شناس ش

ــي ــد متوف ــرب فرزن غ
۷-صحبـت بسـامی فرزنـد علـي محمد شـماره 
شناسـنامه ۲ صادره از اسـالم آباد غرب فرزند متوفي

۸- گوهــر بســامی فرزنــد جهانگیــر شــماره 
شناســنامه ۲۷۴ صــادره از کرمانشــاه همســر متوفي

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مــي نماید تــا هرکس 
اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفي نزد آن باشــد 
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه بــه 

شــورا تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
شعبه دو شوراي حل اختالف
 شهرستان اسالم آباد غرب

مفقودی
ــماره  ــه ش ــفید ب ــمند س ــبز س ــرگ س ب
پــالک 279 ص 46 ایــران 10 بنــام آقــای 
ــماره  ــه ش ــدل 1396 ب ــی م ــعود کرم مس
موتور 147H0295705  و شــماره شاســی 
NAACRHWSHF250223 مفقــود و 

ــاقط می باشــد. ــار س ــه اعتب از درج

شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
برگ ســبز خودرو ســواری پژو مدل 1390 
 بــه نــام آقــای جــواد مهامــی شــماره پــالک

کــد  و   25 ایــران   62 ی   516  
رنــگ  ســفید   1699373639 ملــی 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و   مفقــود 

می باشد.
شهرستان آذرشهر

مفقودی
بــرگ ســبز و ســند وانــت پیــکان مــدل 
ــه  ــی ب ــیری روغن ــفید ش ــگ س 1392 رن
شــماره موتــور 118P0001833 و شــماره 
 NAAA36AAIDG296163 شاســی 
ــران 29  ــالک 747 ب 17 ای ــماره پ ــه ش ب
ــود و از  ــدی مفق ــر محم ــای اکب ــام آق بن

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب درج
شهرستان اسالم آباد غرب 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی »به طور فوق العاده« انجمن تخصصی 
صنایع همگن نساجی استان آذربایجان شرقی

بدینوســیله بــه آگهــی می رســاند بــا عنایــت بــه اینکــه انجمــن تخصصــی صنایــع 
همگــن نســاجی اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد مجمــع عمومــی عــادی )بــه 
ــه 2۵ آذر 9۸  در  ــنبه، مورخ ــاعت 16 روز دوش ــود را راس س ــاده( خ ــوق الع ــور ف ط
ــورس(  ــزی )از ورودی ب ــت مرک ــی - اداره پس ــش جنوب ــان ارت ــز - خیاب ــل تبری مح
طبقــه چهــارم، اتــاق کنفرانــس، برگــزار نمایــد، لــذا از کلیــه اعضــای محتــرم انجمــن 
ــرای  ــی کــه ب دعــوت می گــردد در جلســه مذکــور حضــور بهــم رســانند و در صورت
کاندیداتــوری هیــات مدیــره و بازرســان، داوطلــب هســتند، درخواســت کتبــی خود را 
تــا 12 آذرمــاه از طریــق نمابــر ۰413۵4116۵1 بــه دبیــر خانــه انجمــن ارســال نماینــد.

دستور مجمع:
1- بررسی صورت های مالی انجمن

2- برگزاری انتخابات جهت تعیین هیات مدیره
3- برگزاری انتخابات جهت تعیین بازرس

4- سایر موارد
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان آذربایجان شرقی

امام جمعه تبریز: 
مردم آذربایجان

 صف خود را از اشرار جدا کرد 
مــی شــود وی نگرانی هــای 
ــم و  ــل فه ــن را قاب ــی بنزی ــت گران ــردم از وضعی م
درک برشــمرد و گفــت: ایــن نگرانی هــا بایــد توســط 
ــن  ــع ای ــه رف ــود، و البت ــرف ش ــریعا« برط ــت س دول
نگرانی هــا و اجــرای کامــل طــرح معیشــتی بایــد بــه 
ســرعت و دقــت انجــام شــود تــا حــق مســتضعفان و 

ــود. ــال نش ــد پایم ــار کم درآم اقش
ــدن  ــاد تم ــرای ایج ــه ب ــان اینک ــا بی ــم ب آل هاش
ــرفت  ــای پیش ــه قله ه ــیدن ب ــالمی و رس ــن اس نوی
ــه  ــته ادام ــکوه تر از گذش ــود را باش ــت خ راه پرصالب
خواهیــم داد، افــزود: آمریــکا و ایــادی اســتکبار بداننــد 
ــود  ــا وج ــان ب ــان آذربایج ــردم قهرم ــروز م ــه ام ک
ــا هــر ســلیقه و جنــاح  ــی از معیشــت خــود و ب نگران
سیاســی آمده انــد تــا اجــازه دخالــت بــه هیــچ بیگانــه 
ــد. ــی خــود ندهن ــور داخل و کشــور خارجــی را در ام

وی افــزود: آنچــه ضــروری اســت توجــه بــه 
مشــکالت مــردم و نظــارت دقیــق بــر بــازار و 
ــت  ــوی دول ــا از س ــش قیمت ه ــری از افزای جلوگی
ــرار بگیــرد. ــد مــورد توجــه جــدی ق اســت کــه بای

امــام جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه فتنــه 
ــه ها  ــواع دسیس ــا ان ــران را ب ــت ای ــا مل ــران باره گ
ــودن  ــوده را آزم ــا آزم ــد ام ــوده ان ــا آزم و توطئه ه
خطاســت، تصریــح کــرد: ایــن ملــت قهرمــان و آزاده 
بایــد بــا وحــدت ملــی و تبعیــت محــض از رهبــری، 
راه امــام و شــهدا را ادامــه داده و بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــگ نکنن ــه ای درن ــرفت لحظ ــعه و پیش توس
ــت  ــه ای قرائ ــع نام ــی قط ــن راهپیمای ــان ای در پای
شــد کــه در آن ضمــن حمایــت از تصمیــم ســران قــوا 
بــرای اصــالح قیمت بنزیــن، از رفتارهای هنجارشــکنانه 
عــده ای مــزدور و اشــرار اعــالم انزجــار  و بــر تبعیــت از 

فرامیــن و رهنودهــای مقــام رهبــری تاکیــد شــد.
ــز در  ــی تبری ــی و انقالب ــردم والی ــده ای از م ع

ــد. ــوش بودن ــن پ ــن کف ــن آیی ای

ادامه از صفحه 1
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خروج قطار تهران-تبریز از ریل 

دو واگــن از قطــار تهران-تبریــز در محــدوده 
ــد.  ــارج ش ــل خ ــهند از ری ــتگاه س ایس

ــگاران جــوان، شــاپور  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ارســالنی مدیــرکل راه آهــن آذربایجــان شــرقی 
ــز  گفــت: ۲ واگــن از قطــار مســافری تهــران ـ تبری
ــارج شــد. ــل خ در محــدوده ایســتگاه ســهند از ری

او افــزود: ایــن حادثــه حــدود ســاعت ۶:۲۰ 
ــات  ــه تلف ــچ گون ــاده وهی ــاق افت ــروز اتف ــداد دی بام

ــت. ــته اس ــی نداش ــی و مال جان
ارســالنی ادامــه داد: بــا حضــور عوامــل امــدادی 
ــه  ــایی و ب ــاعت ۱۰ بازگش ــا س ــیر ت ــن مس راه آه

ــد. ــاز  گردی ــادی ب ــت ع حال
گفتنــی اســت ایــن قطــار بــا 3۵۰ مســافر تهــران 

را بــه مقصــد تبریــز تــرک کــرده بــود.

سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است 

مشــاور رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: تاکســی های اینترنتــی بــر 
ــه التفــاوت افزایــش قیمــت  ــا ب ــد، م اســاس میــزان پیمایشــی کــه دارن

ــه حســاب آنهــا واریــز می شــود.  ــا بنزیــن ســهمیه ای ب بنزیــن ب
ــروه  ــه کارگ ــان اینک ــا بی ــور ب ــی عوض پ ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
ــازار در روزهــای اخیــر بــه صــورت روزانــه جلســه دارد اظهــار  تنظیــم ب
کــرد: در ایــن جلســه  دســتگاه های مختلــف اعــالم کردنــد کــه کاالهــای 
ــا  ــد و هیــچ مشــکلی در  رابطــه ب ــاز مــردم را تامیــن کــرده ان مــورد نی

ــدارد.  ــا در کشــور وجــود ن ــن و توزیعکااله تامی
ــا بیــان اینکــه سیاســت هایــی بــرای تســهیل شــرایط حمــل و  وی ب
نقــل در نظــر گرفتــه شــده اســت افــزود: مشــکل خاصــی بــرای تامیــن 
و توزیــع کاال وجــود نــدارد بــه همیــن منظــور افزایــش قیمتــی نیــز در 

نــرخ کاال و خدمــات نخواهیــم داشــت.  
مشــاور رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران بــا بیــان اینکــه  بازرســی در بــازار 
بعــد از افزایــش قیمــت بنزیــن افزایــش می یابــد ادامــه داد: در جلســات 
ــم  ــه تنظی ــچ مصوب ــا هی ــه ب ــت ک ــده اس ــد ش ــز تاکی ــازار نی ــم ب تنظی

ــود. ــت نمی ش ــازاری موافق ب
وی تصریــح کــرد: بعــد از افزایــش قیمــت بنزیــن  اتــاق اصنــاف همراه 
بــا ســازمان تعزیــرات حکومتــی و ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و 

ــازار افزایــش می دهــد. ــر ب خــود تشــکل های صنفــی، نظارتهــا را ب
عوض پــور گفــت: بــر اســاس پیشــنهاد اتــاق اصنــاف ایــران، ســهیمه 
ــد  ــورد تایی ــت و م ــه اس ــاص یافت ــز اختص ــا نی ــی تلفنی ه ــن تاکس بنزی
ــا حضــور نماینــدگان وزارت نفــت ، وزارت کشــور و  کمیتــه ســه نفــره ب

ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار گرفــت. 
ــر اســاس میــزان پیمایشــی  وی افــزود: تاکســی های اینترنتــی نیــز ب
کــه دارنــد مــا بــه التفــاوت افزایــش قیمــت بنزیــن بــا بنزیــن ســهمیه ای 

بــه حســاب آنهــا واریــز می شــود.

کســب  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  عضــو 
ــع  ــا قط ــت: ب ــازی گف ــای مج ــای فض وکاره
ــه در  ــازی ک ــای مج ــب و کاره ــت کس اینترن
بســتر ســایبری فعالیــت می کننــد، دچــار 

شــده اند.  بحــران 
بــه گــزارش ایلنــا، رضــا الفت نســب، بــا 
ــه کســب  ــر اینکــه دسترســی مــردم ب تاکیــد ب
ــا اختــالل روبــه رو شــده  و کارهــای اینترنتــی ب
اســت، اظهــار کــرد: امــکان دسترســی مناســب 
ــه کســب و  ــردم ب ــادی از م ــداد زی و منظــم تع

ــی محــدود شــده اســت. ــای اینترنت کاره
ارائــه  در  کامــل  توقــف  داد:  ادامــه  وی 
ــرورهای  ــه از س ــی ک ــاغل اینترنت ــات مش خدم
ایرانــی اســتفاده می کننــد امــا »هاســت« آنهــا 
در خــارج کشــور قــرارد دارد، اتفــاق افتــاده 
اســت و ایــن موضــوع موجــب آســیب بــه آنهــا 

ــت. ــده اس ش
و  کســب  اینکــه  بیــان  بــا  الفت نســب 
کارهــای کــه »هاســت« آنهــا در داخــل کشــور 
اســت وضعیــت بهتــری دارنــد، افــزود: شــرکت 
ــی  ارتباطــات زیرســاخت از روز گذشــته اقدامات
ــرای کســب  ــا مشــکل ب ــام داده اســت ت را انج
و کارهــای کــه هاســت آنهــا در داخــل کشــور 
ــکل  ــان مش ــا همچن ــود، ام ــع ش ــت مرتف اس

ــت. ــر جاس ــی پاب اصل
ــرای  ــن مشــکل ب ــروز ای ــد: ب ــادآور ش وی ی

اولیــن بــار نیســت و مــا تجربــه مشــابه را 
ســال ۸۸  جملــه  از  گذشــته  ســال های  در 

داشــته ایم.
ــکل  ــتردگی مش ــب؛ گس ــه الفت نس ــه گفت ب
ــر مشــاغل  ــداد کمت ــل تع ــه دلی در ســال ۸۸ ب
مرتبــط بــا اینترنــت محدودتــر بــود، امــا امــروز 
تعــداد زیــادی از کســب و کارهــا تمــام یــا 
بخشــی از خدمــات خــود را در بســتر ســایبری 

ارائــه می دهنــد.
ــزار  ــک ه ــا ی ــال ۸۸ تنه ــزود: در س وی اف
ــورت  ــه ص ــازی ب ــای مج ــب و کار در فض کس
رســمی فعالیــت می کردنــد، امــا اکنــون تعــداد 
آنهــا بــه بیــش ۲۰۰ هــزار کســب و کار افزایــش 

یافتــه اســت.
ــب  ــاغل در کس ــراد ش ــداد اف ــب تع الفت نس
ــای  ــمی در فض ــور رس ــه ط ــه ب ــی ک و کارهای
ــا ۸۰ هــزار  ــد را ۷۰ ت مجــازی فعالیــت می کنن

نفــر عنــوان کــرد.
ــرادی دانســت  ــن تعــداد را منهــای اف وی ای
شــبکه های  طریــق  از  اکنــون  هــم  کــه 

اجتماعــی مشــغول بــه کار هســتند.
الفت نســب بــا تاکیــد بــر اینکــه آســیب وارده 
ــی محــدود  ــای اینترنت ــه کســب و کاره ــا ب تنه
ــادی  ــداد زی ــون تع ــم اکن ــت: ه ــود،  گف نمی ش
از تولیدکننــدگان محصــوالت خــود را از طریــق 
ــود را  ــتریان خ ــه و مش ــازی عرض ــای مج فض

ــرای  ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــتیبانی می کنن پش
ــز اشــکال جــدی ایجــاد کــرده اســت. ــان نی آن

ــان حاصــل از قطــع اینترنــت  وی میــزان زی
و  مجــازی  فضــای  کارهــای  و  کســب  بــه 
خدمــات ارائــه شــده در آن بــا توجــه بــه میــزان 
ســرمایه گــذاری را غیرقابــل محاســبه دانســت.

ــای  الفت نســب خواســتار پاســخگویی نهاده
ــرای  ــده ب ــه وجــود آم ــه مشــکالت ب ــط ب مرتب
کســب و کارهــای اینترنتــی و شــاغالن در ایــن 

حــوزه شــد.
اتحادیــه  مدیــره  هیــات  عضــو  ایــن 
ــاره  ــا اش ــازی ب ــای مج ــای فض ــب وکاره کس
بــه تحریم هــای اخیــر نســبت بــه نتایــج 
ــران  ــت ای ــم اینترن ــه امــکان تحری بی توجهــی ب

داد. هشــدار 
ــب  ــای مناس ــی از راهکاره ــب یک  الفت نس
ایــن تهدیــد و تکــرار  از  بــرای جلوگیــری 
ــبکه  ــدازی »ش ــده را راه ان ــش آم ــکالت پی مش
ملــی اطالعــات« بــدون مشــکل فنــی دانســت.

ــی  ــت داخل ــتفاده از هاس ــن اس وی همچنی
ــب و  ــان کس ــه صاحب ــی را ب ــای خارج ــه ج ب

ــرد. ــنهاد ک ــازی پیش ــای مج ــای فض کاره
الفت نســب تاکیــد کــرد: موفقیــت ایــن 
ــر  ــه زی ــود ک ــد ب ــرطی خواه ــه ش ــا ب راهکاره
ســاخت های فنــی الزم فراهــم شــده و ناپــداری 

ــد. ــود باش ــزان خ ــل می ــکالت در حداق و مش

مدیرعامـــل صنـــدوق قـــرض الحســـنه امـــداد والیـــت 
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره(، از پرداخـــت 333 هـــزار 
ـــداد  ـــه ام ـــان کمیت ـــه مددجوی ـــره ب ـــدون به ـــهیالت ب ـــره تس فق

خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مجیـــد باجـــالن افـــزود: بـــر اســـاس 
ـــنه  ـــرض الحس ـــدوق ق ـــرد صن ـــود عملک ـــات موج ـــار و اطالع آم
ـــته  ـــد داش ـــد رش ـــته ۱۱۱ درص ـــال گذش ـــت در س ـــداد والی ام

ـــت. اس
وی اظهـــار داشـــت: در حالـــی کـــه بایـــد ســـال گذشـــته 
ـــه  ـــره ب ـــدون به ـــنه ب ـــرض الحس ـــان وام ق ـــارد توم ۱۵۰۰ میلی
مددجویـــان تحـــت پوشـــش پرداخـــت می کردیـــم، ۱۶۷۰ 
ـــت  ـــدوق پرداخ ـــن صن ـــوی ای ـــهیالت از س ـــان تس ـــارد توم میلی

ـــت. ـــده اس ش
ـــنه  ـــرض الحس ـــگ ق ـــج فرهن ـــه تروی ـــان اینک ـــا بی ـــالن ب باج
یکـــی از وظایـــف کمیتـــه امـــداد اســـت، افـــزود: از ابتـــدای 
ــهیالت  ــره تسـ ــزار فقـ ــز ۱۹۰ هـ ــون نیـ ــاری تاکنـ ــال جـ سـ
ــره بانکـــی  ــه بهـ ــنه اســـالمی بـــدون هیچگونـ قـــرض الحسـ
بـــه خانواده هـــای مددجویـــان تحـــت پوشـــش ایـــن کمیتـــه 

پرداخـــت شـــده اســـت.
وی اظهـــار داشـــت: بـــر اســـاس مصوبـــه صنـــدوق 
کمیتـــه امـــداد بایـــد تـــا پایـــان ســـال جـــاری ۲ هـــزار 
میلیـــارد تومـــان تســـهیالت بـــه مددجویـــان کمیتـــه 
پرداخـــت شـــود کـــه امســـال تاکنـــون یکهـــزار و ۵۰ 

میلیـــارد تومـــان بـــه ۱۹۰ هـــزار خانـــواده ارائـــه شـــده 
اســـت.

ـــب  ـــده در قال ـــه ش ـــهیالت ارائ ـــه تس ـــان اینک ـــا بی ـــالن ب باج
ــن و  ــان، تامیـ ــایی، درمـ ــی، کارگشـ ــتغال زایـ ــای اشـ طرح هـ
تعمیـــر مســـکن، خریـــد جهیزیـــه و دیگـــر مـــوارد پرداخـــت 
می شـــود، گفـــت: بـــر اســـاس مصوبـــه صنـــدوق بـــرای 
طرح هـــای اشـــتغال زایـــی ۵۰ میلیـــون تومـــان، خریـــد 
و تعمیـــر مســـکن 3۰ میلیـــون تومـــان، ودیعـــه مســـکن ۲۰ 
ــان  ــون تومـ ــغ ۱۰ میلیـ ــایی مبلـ ــان و کارگشـ ــون تومـ میلیـ

پرداخـــت خواهـــد شـــد.
ـــار  ـــت اظه ـــداد والی ـــنه ام ـــرض الحس ـــدوق ق ـــل صن مدیرعام
ـــت  ـــان دریاف ـــه بیشـــتر مددجوی ـــاه هرچ ـــور رف ـــه منظ داشـــت: ب
کننـــده تســـهیالت و کمـــک بـــه رفـــع مشـــکل آنهـــا بـــرای 

ـــود  ـــر س ـــالوه ب ـــان ع ـــون توم ـــج میلی ـــقف پن ـــا س ـــه وام ت ارائ
کارمـــزدی نیـــز دریافـــت نمی شـــود.

باجـــالن بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای ارائـــه تســـهیالت بیـــش 
از پنـــج میلیـــون تومـــان فقـــط بـــرای یکبـــار ســـه درصـــد 
ـــزار  ـــدود ۲۵۰ ه ـــون ح ـــزود: اکن ـــود، اف ـــت می ش ـــزد دریاف کارم
ـــن  ـــان در ای ـــه مددجوی ـــه تســـهیالت ب ـــرای ارائ ـــوکار ب ـــر نیک خی
ـــوی  ـــه دارای اجـــر معن ـــد ک ـــرده ان ـــذاری ک ـــدوق ســـرمایه گ صن

ـــت. ـــان اس ـــرای آن ب
ـــود  ـــار موج ـــات و آم ـــاس اطالع ـــر اس ـــت: ب ـــار داش وی اظه
ـــه  ـــهیالت کمیت ـــدگان تس ـــت کنن ـــد دریاف ـــک درص ـــر از ی کمت
ـــی  ـــات بانک ـــتند، معوق ـــش هس ـــت پوش ـــراد تح ـــه از اف ـــداد ک ام
ـــان  ـــواری مددجوی ـــد و بزرگ ـــم نشـــانگر تعه ـــن مه ـــه ای ـــد ک دارن

ـــت. ـــه اس کمیت
ـــه شـــده  ـــا بیـــان اینکـــه بازپرداخـــت تســـهیالت ارائ باجـــالن ب
ـــزود: تســـهیالت  ـــود، اف ـــد ب ـــه خواه ـــه صـــورت ۶۰ ماه ـــاً ب عموم
ـــوده و  ـــدار ب ـــتغال پای ـــب اش ـــداد در قال ـــه ام ـــده کمیت ـــه ش ارائ
ـــاص  ـــی خ ـــد اقدام ـــد بخواهن ـــان نیازمن ـــه متقاضی ـــل از اینک قب
ـــان  ـــط کارشناس ـــی توس ـــتغال زای ـــای اش ـــد، طرح ه ـــام دهن انج

ـــرد. ـــرار می گی ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــی و م بررس
ـــر در  ـــون نف ـــه میلی ـــش از س ـــون بی ـــه اکن ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــت:  ـــد، گف ـــرده ان ـــاب ک ـــاح حس ـــت افتت ـــداد والی ـــدوق ام صن
جـــذب ســـپرده های خیریـــن و افـــراد نیکـــوکار از مهمتریـــن 

ـــت. ـــدوق اس ـــن صن ـــش روی ای ـــائل پی مس

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی آذربایجـــان شـــرقی 
ـــی  ـــگاه بین الملل ـــن نمایش ـــزاری هفدهمی ـــدت برگ ـــت: در م گف
ـــال  ـــون ری ـــارد و ۵۰۰ میلی ـــه ارزش ۱۲۸ میلی ـــز ب ـــاب تبری کت

ـــد.  ـــه ش ـــاب فروخت کت
ـــل  ـــم تجلی ـــور، در مراس ـــد محمدپ ـــا، محم ـــزارش ایرن ـــه گ ب
از عوامـــل اجرایـــی هفدهمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
کتـــاب تبریـــز افـــزود: ایـــن میـــزان فـــروش در مقایســـه بـــا 
شـــانزدهمین نمایشـــگاه بیـــن المللـــی کتـــاب تبریـــز حـــدود 
۵۰ درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت بـــه طـــوری کـــه در دوره 

قبـــل میـــزان فـــروش حـــدود ۸۵ میلیـــارد ریـــال بـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه موضـــوع کتـــاب و کتابخوانـــی 
ـــه از  ـــگ مطالع ـــق فرهن ـــترش و تعمی ـــردی و گس ـــری راهب عنص
ـــفانه  ـــت: متاس ـــار داش ـــت، اظه ـــن اداره کل اس ـــای ای اولویت ه
ـــه   ـــوده و در بره ـــن ب ـــاری پایی ـــکل غم ب ـــه ش ـــه ب ـــرانه  مطالع س
ـــه  ـــای ســـرانه  مطالع ـــی و ارتق ـــاب و کتابخوان ـــی مســـئله  کت کنون
در جامعـــه بـــه یـــک اضطـــرار تبدیـــل شـــده و بایـــد تمـــام 
ـــدی،  ـــی ج ـــح و عزم ـــزی صحی ـــا برنامه ری ـــی ب ـــای متول نهاده
ــاء    فرهنـــگ مطالعـــه را ترویـــج کـــرده و ایـــن رقـــم را ارتقـ

ـــد. دهن
ـــرقی،  ـــان ش ـــالمی آذربایج ـــاد اس ـــگ و ارش ـــرکل فرهن مدی
ـــرد  ـــوان ک ـــی عن ـــردی و اجتماع ـــی ف ـــگ را از ارکان زندگ فرهن
ـــاب و  ـــز کت ـــی نی ـــی فرهنگ ـــن زندگ ـــن رک ـــت: اصلی تری و گف
کتابخوانـــی اســـت و کتـــاب تعامل هـــای ســـازنده را رقـــم زده 

و توســـعه را رشـــد و شـــتاب می بخشـــد. 
ـــی و اندیشـــه در دنیـــای  ـــور، ادامـــه داد: آگاهـــی،  دانای محمدپ
ـــه  ـــق ب ـــده متعل ـــان آین ـــوده و جه ـــالت ب ـــور تعام ـــی مح کنون
دانایـــان و فرزانـــگان اســـت و بایـــد خـــود و فرزندانمـــان بـــا 

ـــود.  ـــز ش ـــی تجهی ـــش و آگاه ـــالح دان س
وی یـــادآوری کـــرد: اجـــرای طرح هایـــی ماننـــد پایتخـــت 

ـــرح  ـــی، ط ـــگاه های کتابخوان ـــام باش ـــور، ج ـــران و کش ـــاب ای کت
ـــاب،  ـــه کت ـــاب و هفت ـــتانه  کت ـــه و تابس ـــاب،  عیدان ـــان کت مروج
ـــوزه  ـــی در ح ـــی - اجتماع ـــی و مل ـــزم عموم ـــرای ع ـــه ای ب بهان

ـــت.  ـــی اس کتابخوان
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی آذربایجـــان شـــرقی 
ــد  ــن تولیـ ــا ایـ ــردم بـ ــه  مـ ــاب و مواجهـ ــد کتـ ــت: تولیـ گفـ
چرخـــه  ای بـــه هـــم پیوســـته و در امتـــداد هـــم بـــوده بـــه 
ـــاد شـــود، انتشـــارات  ـــه زی ـــر کتابخـــوان در جامع ـــه اگ طـــوری  ک
ــمت  ــه سـ ــز بـ ــان نیـ ــع آن مولفـ ــه تبـ ــد و بـ ــق می یابـ رونـ

ــد. ــت می کننـ ــر حرکـ ــار فاخرتـ ــد آثـ تولیـ
ـــگ  ـــت فرهن ـــن تقوی ـــن رک ـــواده را مهمتری ـــور، خان محمدپ
کتابخوانـــی دانســـت و افـــزود: خانـــواده اصلی تریـــن رکنـــی 
ــه  ــد بـ ــوان و عالقمنـ ــرد را کتابخـ ــد فـ ــه می توانـ ــت کـ اسـ

مطالعـــه تربیـــت کنـــد و در گام هـــای بعـــدی نهادهـــای 
آموزشـــی می تواننـــد ایـــن فرهنـــگ را در فـــرد نهادینـــه 

کننـــد.
ـــرد و  ـــد ک ـــه تاکی ـــای مطالع ـــوزش  روش ه ـــزوم آم ـــر ل وی، ب
ـــوزش داده  ـــودکان آم ـــه ک ـــد ب ـــه  مفی ـــد روش مطالع ـــت: بای گف
ـــیده و  ـــت بخش ـــان هوی ـــه انس ـــد ب ـــه  مفی ـــه مطالع ـــود چراک ش

برعـــزت و کرامـــت فـــرد می افزایـــد.
در ایـــن آییـــن از عوامـــل اجرایـــی هفدهمیـــن نمایشـــگاه 

بین المللـــی کتـــاب تبریـــز تجلیـــل شـــد.
ــز از  ــاب تبریـ ــی کتـ ــن المللـ ــگاه بیـ ــن نمایشـ هفدهمیـ
ـــل  ـــال در مح ـــاه امس ـــان م ـــارم آب ـــا چه ـــر ت ـــم مه ـــت و نه بیس
ـــد  ـــزار ش ـــهر برگ ـــن کالن ش ـــی ای ـــن الملل ـــی نمایشـــگاه بی دایم

ـــت. ـــده داش ـــون بازدیدکنن ـــک میلی ـــز ی ـــش ل و بی
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقــاي فرهــاد ســلیمان نــژاد بــه شــماره 
ــه و  ــهادت نام ــتناد ش ــه اس ــنامه ۱۱3 ب شناس
گواهــي و فتوکپــي شناســنامه ورثــه درخواســتي 
بــه شــماره ۹۸۱۰۰۴۷ تقدیــم ایــن دادگاه نموده 
و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نیــم 
مــال عربــی بــه شــماره شناســنامه ۶۴۱ درتاریــخ 
۹۴/۰۶/۲۱ در اقامتــگاه خــود درگذشــته و ورثــه 

ــد از: ــن وي عبارتن حی
ــی  ــر عل ــد قنب ــژاد فرزن ــلیمان ن ــی س ۱- عل
شــماره شناســنامه ۵۸۹۱ صــادره از اســالم آبــاد 

ــي غــرب همســر متوف
۲- ســهیال ســلیمان نــژاد فرزنــد قنبــر علــی 
از قصــر  شــماره شناســنامه ۱۴۷۲۲ صــادره 

ــي ــد متوف ــیرین فرزن ش
ــی  ــر عل ــد قنب ــژاد فرزن ــلیمان ن ــار س 3- جب
شــماره شناســنامه ۴۱ صــادره از قصــر شــیرین 

ــي ــد متوف فرزن
ــی  ــر عل ــد قنب ــژاد فرزن ۴- جــالل ســلیمان ن
از قصــر  شــماره شناســنامه ۱۵۹۹3 صــادره 

ــي ــد متوف ــیرین فرزن ش
ــی  ــر عل ــد قنب ــژاد فرزن ــلیمان ن ــد س ۵- امی
قصــر  از  صــادره   ۲۴۰۰ شناســنامه  شــماره 

شــیرین فرزنــد متوفــي
ــی  ــر عل ــد قنب ــژاد فرزن ۶- فرهــاد ســلیمان ن
شــماره شناســنامه ۱۱3۰ صــادره از اســالم آبــاد 

غــرب فرزنــد متوفــي
ــی  ــر عل ــد قنب ــژاد فرزن ــلیمان ن ــم س ۷- مری
شــماره شناســنامه ۲۶۱۵ صــادره از اســالم آبــاد  

ــد متوفــي غــرب فرزن
ــي  ـــریفات مقدماتـ ــام تش ــا انجـ ــک بـ اینـ
درخواســـت مزبـــور را در یـــک نوبـــت آگهـــي 
ـــا  ـــي دارد و ی ـــس اعتراض ـــا هرک ـــد ت ـــي نمای م
ـــخ  ـــد از تاری ـــزد آن باش ـــي ن ـــه از متوف وصیتنام
ـــه  ـــاه ب ـــک م ـــرف ی ـــي ظ ـــتین آگه ـــر نخس نش
ـــد  ـــادر خواه ـــي ص ـــم دارد واال گواه ـــورا تقدی ش

ـــد. ش

شعبه دو شوراي حل اختالف
 شهرستان اسالم آباد غرب

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانــم زینــب مرادونــد بــه شــماره شناســنامه 
۱3۲ بــه اســتناد شــهادت نامــه و گواهــی و 
بــه  درخواســتی  ورثــه  شناســنامه  فتوکپــی 
شــماره ۹۸۰۱۰۰۸ تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و 
چنیــن اظهــار داشــته اســت کــه شــادروان نــوروز 
ــخ  ــنامه ۲۵۰ درتاری ــماره شناس ــه ش ــد ب مرادون
۹۸/۰۷/۲۶ در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته 

ــد از: ــن وی عبارتن ــه حی و ورث
۱- زینــب مرادونــد فرزنــد نــوروز شــماره 
شناســنامه ۱3۲۴۵ صــادره از اســالم آبــاد غــرب 

ــی ــد متوف فرزن
ــماره  ــوروز ش ــد ن ــد فرزن ــه مرادون ۲- نجیب
شناســنامه ۱۱۶۷۸ صــادره از اســالم آبــاد غــرب 

ــی ــد متوف فرزن
ــماره  ــوروز ش ــد ن ــد فرزن ــه مرادون 3- کالفی
ــرب  ــاد غ ــالم آب ــادره از اس ــنامه ۸۱۹ ص شناس

ــی ــد متوف فرزن
۴- مریــم مرادونــد فرزنــد نــوروز شــماره 
ــرب  ــاد غ ــادره از اســالم آب ــنامه ۱۶۱۱ ص شناس

ــی ــد متوف فرزن
۵- طوبــی مرادونــد فرزنــد نــوروز شــماره 
ــرب  ــاد غ ــادره از اســالم آب ــنامه ۹۰۰۶ ص شناس

ــی ــد متوف فرزن
۶- بهــاره مرادونــد فرزنــد نــوروز شــماره 
اســالم  از  شناســنامه 333۰۲۲۴3۰۴ صــادره 

ــی ــد متوف ــرب فرزن ــاد غ آب
۷- اخضــر شــریفی راد فرزنــد حســن شــماره 
ــرب  ــاد غ ــادره از اســالم آب ــنامه ۱۱۴۶ ص شناس

همســر متوفــی
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
یــا  و  دارد  اعتراضــی  تــا هرکــس  می نمایــد 
ــخ  ــد از تاری ــزد آن باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

شعبه دو شوراي حل اختالف
 شهرستان اسالم آباد غرب

مفقودی
ــگ  ــنده دان ــون کش ــمند کامی کارت هوش
فنــگ شــماره 2468584 مدل 1390شــماره 
پــالک 264843 ایــران 29 مفقــود و از درجه 

ــار ســاقط می باشــد. اعتب
شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
تاکسـی روا مدل 1388 بنام آقای شهرام 
حسنی به شماره پالک986 ت 29 ایران 19 
به شـماره موتور 11688026838 و شماره 
 NAB31AA6AH093413 شاسـی 

سرقت شـده است.
شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
بــرگ ســبز و ســند و کارت ســوخت 
وانــت نیســان مــدل 1388آبــی روغنــی 
بــه شــماره پــالک 675 و 88 ایــران 33 
بنــام آقــای روح الــه شــیری مفقــود و از 

درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
شــماره  خــودرو  هوشــمند  کارت 
4248083 بنــام آقــای اردشــیر نجفــی 
شــماره ملــی 3340297592 به شــماره 
پــالک 65 ع 787 ایــران 19 مفقــود و از 

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب درج
شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
کارت ســبز کامیــون تــک آمیکو به شــماره 
پــالک 629 ع 44 ایــران 29 مــدل 1387 
ــدل  ــای عب ــام آق ــی بن ــفید روغن ــگ س رن
عباســخانی شــماره ملــی 3340134103 
ــار ســاقط می باشــد. مفقــود و از درجــه اعتب
شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
بــرگ ســبز و کارت خــودرو نیــو ام 
ــالک  ــماره پ ــه ش ــک ب ــز متالی وی ام قرم
737 ق 99 ایــران 82 شــماره شاســی 
NATBAMD3H1056549 و شــماره 
 MVM4WFJAH067625 موتــور 
فیــروز  چاکشــن  افســانه  خانــم  بنــام 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــی مفق  جای

می باشد.
شهرستان اسالم آباد غرب 

مفقودی
اینجانــب روح الــه شــیری مالــک خــودرو 
وانــت نیســان مــدل 1388 بــه شــماره 
ایــران 33 و شــماره       پــالک 675 و 88 
و   NAZPL140TI88230250 بدنــه 
شــماره موتــور 518991 بعلــت فقــدان 
اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی 
اســناد مذکــور را نمــوده اســت. لــذا چنانچه 
هرکســی ادعایی در مــورد خــودرو مذکور را 
دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی 
ــع در  ــودرو واق ــران خ ــروش ای ــازمان ف س
ــه  ــاختمان ســمند مراجع ــهر س ــکان ش پی
نمایــد. بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلت 

ــدام خواهــد شــد. ــط اق ــور ضواب مذب
شهرستان اسالم آباد غرب 
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کیک بدون فر در قابلمه

 تهیــه کیــک بــا کیــک پــز: کیــک پــز 
دســتگاهی برقــی اســت کــه در ظاهــر شــبیه بــه 
یــک قابلمــه یــا تابــه عمیــق معمولــی اســت. ایــن 
ــا اتصــال بــه  قابلمــه دارای المنتــی هســت کــه ب
ــای  ــد و گرم ــدن میکن ــرم ش ــه گ ــروع ب ــرق ش ب
ــه  ــد. ب ــن میکن ــک را تأمی ــاز پخــت کی ــورد نی م
ــت  ــورت یکنواخ ــه ص ــک را ب ــب کی ــن ترتی ای
ــد از  ــر بای ــب ف ــل قال ــز هــم مث ــزد. کیــک پ میپ
ــر  ــود ف ــش خ ــون نق ــا چ ــود. ام ــرب ش ــل چ قب
ــود و  ــل داغ ش ــد از قب ــد بگذاری ــم دارد بای را ه
وقتــی بــه حــرارت الزم رســید مایــه کیــک را در 
ــه  ــا دارای کاس ــک پز ه ــوال کی ــد. معم آن بریزی
فلــزی کوچکــی هســتند کــه بــه صــورت برعکــس 
وســط محفظــه قــرار میگیــرد. ایــن باعــث بهتــر 
ــه  ــه ب ــود. البت ــک میش ــز کی ــدن مغ ــه ش پخت
ــه ای  ــه صــورت حلق ــن ترتیــب کیــک شــما ب ای

می آیــد. در   )bundt cake(
تهیــه کیــک در پلوپــز: کیــک بــدون فــر تهیــه 
ــر  ــای دیگ ــوال از کیک ه ــز معم ــو پ ــده در پل ش
کمــی نــرم تــر و مرطــوب تــر اســت. ولــی چیــزی 
از طعــم کــم نــدارد. کیک هــای ســاده ای از 
قبیــل کیــک چهــار تخــم مرغــی و کیــک وانیلــی 
ســاده را میتوانیــد در پلــو پــز تهیــه کنیــد. فقــط 
ــرم  ــز گ ــد پلوپ ــک بگذرای ــه کی ــه مای ضمــن تهی
شــود. اگــر پلوپــز گزینــه کیــک نــدارد از گزینــه 
ــد. قابلمــه را  ــگ اســتفاده کنی ــه دی ــا ت crust  ی
ــی بکشــید.  ــذ روغن ــد و کــف آن کاغ چــرب کنی
ــپس آن را  ــد. س ــل آن بریزی ــک را داخ ــه کی مای
ــد از  ــد. بع ــرار دهی ــده ق ــرم ش ــز گ ــل پلوپ داخ
حــدود یــک ســاعت کیــک پلوپــزی شــما آمــاده 
ــه  ــته ب ــد بس ــان میتوان ــن زم ــه ای ــود. البت میش
نــوع کیــک و پلوپــز متفــاوت باشــد. پــس قبــل از 
خــارج کــردن آن را بــا یــک خــالل دنــدان چــک 
کنیــد و از پختــه بــودن کیــک اطمینــان حاصــل 
کنیــد. در ضمــن، بــرای تهیــه چیــز کیــک ســاده 

ــز اســتفاده کنیــد. ژاپنــی هــم میتوانیــد از پلوپ
ــز: –  ــنک پ ــوری در اس ــر ف ــدون ف ــک ب کی
ــم روش دیگــری اســت  ــک ســاندویچ ســاز ه کی
کــه بــرای تهیــه کیک هــای فــوری اســتفاده 
میشــود. در ایــن روش بــه دســتگاه ســاندویچ 
ســاز نیــاز داریــد. مایــه کیــک در عــرض 3 دقیقــه 
ــه نتیجــه  ــه میشــود. البت در ســاندویچ ســاز پخت
ــا  ــک اســت. ام ــه پنکی ــبیه ب ــادی ش ــد زی ــا ح ت
ــوری  ــه هــر حــال ایــن کیک هــای کوچــک و ف ب
ــادی  ــان زی ــه زم ــی ک ــت های ــرای وق ــد ب میتوانن

ــند. ــده آل باش ــد ای نداری
کیــک بخــار پــز: یکــی از روش هــای قدیمــی که 
ــان و کیــک اســتفاده  ــرای تهیــه ن ژاپنی هــا از آن ب
ــتفاده از  ــا اس ــت. ب ــردن اس ــز ک ــد بخارپ میکردن
بخارپــز میتوانیــد چندیــن مــدل کیــک بــدون فــر 
ــرای  ــن روش ب ــه ای ــد. البت ــمزه درســت کنی خوش
کســانی مناســب اســت کــه کیک هــای نــرم و 
خیــس را دوســت دارنــد. چــون کیــک تهیــه شــده 
ــت.  ــول اس ــر از معم ــس ت ــی خی ــز کم در بخارپ
ــرای تهیــه کیــک خیــس  بنابرایــن میتوانیــد ب
ــد. ــز اســتفاده کنی ــر از بخــار پ ــدون ف شــکالتی ب

تهیــه کیــک در فــر دســت ســاز: یکــی از روش 
ــه  ــرای تهی ــر ب ــال اخی ــد س ــه در چن ــی ک های
کیــک بــدون فــر متــداول شــده، اســتفاده از 
فــر دســت ســاز اســت. ایــن روش خیلــی خیلــی 
ــک از وســایلی  ــچ ی ــه هی ــر ب ســاده هســت. و اگ
ــد دسترســی  ــه ش ــی گفت ــای قبل ــه در روش ه ک
نداریــد بهتریــن راه حــل شماســت. بــرای ســاخت 
ــاز  ــزرگ نی ــه ب ــک قابلم ــه ی ــاز ب ــت س ــر دس ف
داریــد کــه قالــب کیــک مــورد نظــر شــما در آن 
جــا شــود. همچنیــن بــه یــک رینــگ، ســه پایــه 
ــاه  ــد کوت ــه بای ــد. پای ــاز داری ــزی نی ــک فل ــا ال ی
ــب را روی آن  ــی قال ــه وقت ــوری ک ــه ط ــد. ب باش
قــرار میدهیــد در قابلمــه بســته شــود. در ضمــن 
ــه خوبــی بســته نمیشــود بهتــر  اگــر در قابلمــه ب
ــی  ــا فضای ــد ت ــتفاده کنی ــی اس ــت از دم کن اس

ــه ایجــاد شــود. ــر در داخــل قابلم ــد ف مانن
ــر:  ــدون ف ــن روش تهیــه کیــک ب قدیمــی تری
ــی،  ــای قدیم ــل روش ه ــد مث ــت میتوانی در نهای
ــراه  ــه هم ــه و ب ــه ریخت ــک را در قابلم ــه کی مای
دم کنــی 3۰ دقیقــه روی حــرارت زیــاد بگذاریــد. 
ــد.  ــاز کنی ــد درب قابلمــه را ب ــن مــدت نبای در ای
ســپس نیــم ســاعت دیگــر، روی حــرارت مالیــم 

ــا کامــال بپــزد. قــرار دهیــد ت
کیــک در مایکروفــر: یکــی دیگــر از روش هــای 
ــر  ــتفاده از مایکروف ــر اس ــدون ف ــک ب ــه کی تهی
ــر  ــای مایکروف ــه راهنم ــوال در دفترچ ــت. معم اس
ــر را  میتوانیــد درســتور کیــک مخصــوص مایکروف
هــم پیــدا کنیــد. امــا بــا خودتــان صــادق باشــید 
ــده در  ــه ش ــک تهی ــید کی ــته باش ــار نداش و انتظ
ــته  ــر را داش ــای دیگ ــت کیک ه ــر کیفی مایکروف
باشــد. مگــر ایــن کــه مایکروفــر دارای المنت باشــد 
و از حالــت فــر برقــی آن اســتفاده کنیــد. و یــا ایــن 
ــه درســت کــردن کاپ کیک هــای کوچــک  ــه ب ک
بســنده کنیــد. یکــی از خوشــمزه تریــن کیک هــای 
ــردم  ــان ک ــال امتح ــه ح ــا ب ــه ت ــری ک مایکروف
کیــک آتشفشــانی ۵ دقیقــه ای اســت کــه توصیــه 

میکنــم حتمــا امتحانــش کنیــد.
منبع: ایران کوک

۱3 هزار جلد کتاب در آتش سوخت 

در اقدامـی وحشـیانه و ضدفرهنگـی،  عناصـر آشـوبگر با سوءاسـتفاده از 
اعتـراض مردم، کتابخانه تفکر شهرسـتان شـهریار اسـتان تهـران را به آتش 

کشـیدند تـا ۱3 هـزار جلـد کتـاب در آتش جهل و کینه اشـرار بسـوزد. 
بــه گــزارش ایلنــا، پایــگاه اطــالع رســانی نهــاد کتابخانه هــای 
ــوبگر  ــر آش ــتفاده عناص ــه سوءاس ــزارش داد؛ در ادام ــور گ ــی کش عموم
ــتان  ــهریار اس ــتان ش ــر شهرس ــه تفک ــی، کتابخان ــای مردم از اعتراض ه
تهــران بــه دســت آشــوبگران و ایــادی دشــمن بــه آتــش کشــیده شــد و 
حــدود ۱3 هــزار جلــد کتــاب در آتــش جهــل و کینــه اشــرار ســوخت.

خســارت وارده بــه ایــن کتابخانــه در حــدود ۲۰ میلیــارد ریــال 
می شــود. ارزیابــی 

ایــن اقــدام وحشــیانه و ضــد فرهنگــی مهم تریــن نشــانه مــرز بنــدی 
ــی اســت،  ــب و ضــد فرهنگ ــرض و عناصــر آشــوب طل ــردم معت ــن م بی
زیــرا کتابخانــه ســوزی هرگــز بــا طبــع و روحیــه مــردم فرهنــگ دوســت 

ایــران ســازگاری نــدارد.
هرچنــد در  ۲۴ آبــان روز کتــاب، کتابخوانــی و کتابــدار حضــور 
بی ســابقه و اســتقبال مــردم فرهنــگ مــدار در کتابخانــه مرکــزی پــارک 
شــهر تهــران خبــر ســاز و موجــب خوشــحالی اهالــی فرهنــگ و کتــاب 
ــه آتــش کشــیدن یــک  ــر ب ــه دو روز خب ــه فاصل ــود، ب دوســتان شــده ب
کتابخانــه در اســتان تهــران شــیرینی آن خبــر را در ذائقــه کتاب دوســتان 
ــان آن منطقــه دیگــر پناهــگاه امــن  تلــخ کــرد. حــاال کــودکان و نوجوان
فرهنگــی خــود را تــا زمــان بازســازی ایــن کتابخانــه از دســت داده انــد.

همیــن نمونــه کافــی اســت تــا معلــوم شــود دشــمنان ایــن ســرزمین 
چــه نســبتی بــا فرهنــگ ایــران زمیــن دارنــد.

رئیس سازمان سنجش خبر داد
زمان برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های 

اجرایی تغییر نمی کند

ــه  ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــنجش آموزش کش ــازمان س ــس س رئی
هیــچ عنــوان زمــان برگــزاری آزمــون اســتخدامی دســتگاه های اجرایــی 
ــده  ــالم ش ــدی اع ــق زمان بن ــون طب ــن آزم ــت: ای ــد، گف ــر نمی کن تغیی

ــود.  ــزار می ش ــاری برگ ــاه ج ــان م ــنبه 3۰ آب روز پنج ش
بــه گــزارش ایســنا، بــه دکتــر ابراهیــم خدایــی ضمــن بیــان ایــن مطلب با 
تاکیــد بــر ایــن کــه توزیــع کارت ورود به جلســه هفتمیــن آزمون اســتخدامی 
ــرد:  ــار ک ــاز شــده اســت، اظه ــی ســال ۹۸ آغ مشــترک دســتگاه های اجرای
داوطلبــان می توانســتند بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش 
کشــور پرینــت کارت ورود بــه جلســه آزمــون خــود را دریافــت کننــد و ایــن 

مهلــت تــا فــردا چهارشــنبه، ۲۹ آبــان مــاه جــاری ادامــه دارد.
وی تصریــح کــرد: بــه هیــچ عنــوان مشــکلی در دسترســی بــه ســایت 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــرای دریافــت کارت ورود بــه جلســه 
هفتمیــن آزمــون اســتخدامی مشــترک دســتگاه های اجرایــی ســال ۹۸ 
وجــود نــدارد؛ چــرا کــه اینترنــت داخلــی در کشــور فعــال اســت، بنابراین 

قطعــی اینترنــت اختاللــی بــرای دریافــت ایــن کارت ایجــاد نمی کنــد.
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور خاطــر نشــان کــرد: 
داوطلبــان بــرای دریافــت کارت ورود بــه جلســه در آزمــون فــوق 
طریــق  از  و  کننــد  وارد  را   /http://sanjesh.org ســایت  مســتقیما 

نشــوند. ســایت  وارد   google
ــان  ــد داوطلب ــون ۵۰ درص ــه تاکن ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر خدای دکت
ــود را  ــه خ ــه جلس ــتخدامی کارت ورود ب ــون اس ــن آزم ــرکت در هفتمی ش
دریافــت کرده انــد، گفــت: کمتــر از ۱۲ ســاعت اســت کــه مــا توزیــع کارت هــا 
ــان  ــل توجــه حــدود ۵۰ درصــد داوطلب ــی قاب ــه در اقدام ــم ک ــاز کردی را آغ
کارت خــود را دریافــت کرده انــد؛ در واقــع تعــداد ۵۲۲ هــزار نفــر در هفتمیــن 
ــن  ــه از ای ــد ک ــرکت کرده ان ــی ش ــتگاه های اجرای ــتخدامی دس ــون اس آزم
ــد. ــت کرده ان ــروز کارت خــود را دریاف ــا ام ــر ت ــزار نف ــداد حــدود ۲۴۰ ه تع

ــه هیــچ عنــوان زمــان برگــزاری  ــان خاطــر نشــان کــرد: ب وی در پای
آزمــون فــوق تغییــر نمی کنــد و ایــن آزمــون طبــق برنامــه زمانــی اعــالم 
شــده روز پنج شــنبه 3۰ آبــان مــاه جــاری در حوزه هــای امتحانــی 

ــود. ــزار می ش ــوط برگ مرب

معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری بــا اشــاره بــی اثر 
شــدن پــروژه ایران هراســی از ســوی دشــمنان، 
گفــت: میــزان ورود گردشــگر خارجــی بــه 
کشــور در هفــت مــاه امســال نســبت بــه مــدت 

مشــابه افزایــش داشــته اســت. 
در  تیمــوری  ولــی   ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــی و  ــالم تبلیغات ــزار اق ــع ۹۰ ه ــم توزی مراس
ــت: در  ــا، گف ــور دنی ــه 3۰ کش ــگری ب گردش
ــائل  ــه مس ــود هم ــته باوج ــال گذش ــول س ط
افزایــش  درصــد   ۵۲.۵ ســیاه نمایی ها  و 
گردشــگری ورودی را نســبت بــه ســال گذشــته 
ــز  ــال نی ــت امس ــاه نخس ــته ایم و در ۷ م داش
ــش  ــل، بی ــال قب ــدت مشــابه س ــه م نســبت ب
از ۲۴ درصــد افزایــش گردشــگر در داخــل 
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــته ایم و ای ــور داش کش
ــی  ــم ضعف های ــارات ه ــه و اعتب ــر بودج از نظ

داشــته ایم.
ــن  ــه بزرگ تری ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
چالــش گردشــگری کشــور در ابعــاد بین المللــی 
ــزو: در  ۲۰  ــت، اف ــران اس ــودن ای ــناخته ب ناش
ســال گذشــته  کــه در حــوزه گردشــگری 
ــص دارم.  ــوزه تخص ــن ح ــی و در ای ــت م فعالی
چالــش اصلــی صنعــت گردشــگری مــا در 
ابعــاد بین المللــی، ناشــناخته بــودن کشــور 
ــن  ــه ای ــی ب ــم ایران هراس ــدا ه ــت و جدی اس
پــروژه افــزوده شــده اســت و دشــمنان مان 

ســیاه نمایی راجــع  بــه کشــور می کننــد.
تیمــوری اضافــه کــرد: هــم اکنــون در 
چالــش  بزرگ تریــن  بین المللــی،  ابعــاد 
ــی  ــا ایران هراس ــه ب ــران،  مقابل ــگری ای گردش
ــور  ــوص وزارت ام ــن خص ــد و در ای ــد باش بای
ــرا دارد  ــت اج ــی را در دس ــه برنامه های خارج
ــات  ــگ و ارتباط ــای وزارت فرهن و از ظرفیت ه
ــد. ــم ش ــل نخواهی ــن خصــوص غاف ــم در ای ه

معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
ــزود:  ــور، اف ــتی کش ــع دس ــگری و صنای گردش
و  تبلیغاتــی  بســته های  حاضــر  حــال  در 
ــت  ــده اس ــاده ش ــگری آم ــی گردش دیپلماس
ــنایی  ــرای آش ــف ب ــورهای مختل ــه کش ــه ب ک
بیشــتر بــا ایــران ارســال خواهــد شــد و در ایــن 
خصــوص وزارت خارجــه نیــز همکاری هــای 
الزم را بــا وزارت گردشــگری، میــراث فرهنگــی 

ــت. ــته اس ــتی داش ــع دس و صنای
وی افــزود: بــا ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 

ــه ای داشــته باشــیم  هــم توانســته ایم تفاهم نام
اقدامــات مشــترکی  ایــن خصــوص  تــا در 
انجــام شــود و تاکیــد ویــژه ای بــه حــوزه 
ــی  ــگری ایران ــی گردش ــانی و بازاریاب اطالع رس

ـ  اســالمی داشــته ایم.
تیمــوری اضافــه کــرد:  از ســال گذشــته 
را  گردشــگری  بازاریابی هــای  اســتراتژی 
ــدت،  ــدف کوتاه م ــازار ه ــم و ب ــن کرده ای تدوی
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــدت نی ــدت و درازم میان م
ــم روزهــای گردشــگری  شــده اســت و می توانی
در ســطح کشــور داشــته باشــیم. همچنیــن بــر 
اســاس ایــن رنامــه ریــزی می دانیــم اهدافمــان 
اعمــال  کشــورها  کــدام  در  مــدت  کوتــاه 
می شــود و در دیگــر کشــورهای مــورد نظرمــان 

ــم. ــاز کنی ــاده س ــد پی ــتراتژی بای ــه اس چ
معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
ــار  ــور اظه ــتی کش ــع دس ــگری و صنای گردش
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــت: وزارت می داش
و صنایــع دســتی بــا ۶۲ دســتگاه و نهــاد 
فرهنگــی فعالیــت می کنــد و بایــد بــه صورتــی 
ــا  ــه دنی ــران ب ــگری ای ــز گردش ــه مراک یکپارچ
شــناخته شــود.  رایزن هــای فرهنگــی کــه 
در کشــورهای مختلــف حضــور دارنــد نیــز 
کشــور  گردشــگری  حــوزه  بــه  می تواننــد 
ــل و  ــوص تعام ــن خص ــد و در ای ــک کنن کم

هم فکــری الزم صــورت گرفتــه اســت.
ــر  ــور ب ــر کش ــد در ه ــزود: بای ــوری اف تیم
اســاس رویکردهــای اطالع رســانی و فضــای 
ــانی  ــویم و اطالع رس ــل ش مجــازی آن وارد عم
ــیم. ــته باش ــگری داش ــوزه گردش الزم را در ح

وی یــادآور شــد: در حــال حاضــر وضعیــت 
ــت و در  ــق اس ــه رون ــور رو ب ــگری کش گردش

بعــد داخلــی هــم بزرگ تریــن معضــل مــا 
ــف کشــور اســت  ــاط مختل اطالع رســانی در نق
و تمامــی ســفرهای مــا بــه یــک ســری نقــاط 
خــاص متمرکــز شــده و بخشــی از کشــور 
ــیل ها  ــام پتانس ــم تم ــته علی رغ ــوز نتوانس هن

ــد. ــز کن ــی را متمرک ــگران داخل گردش
حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  تیمــوری 
ــیم  ــاع برس ــن اجم ــه ای ــم ب ــر می توانی حاض
کــه گردشــگری یــک مزیــت بالقــوه در کشــور 
اســت و می توانــد بعضــی از مســائل فرهنگــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را برطــرف کنــد 
و درآمدهــای آن نیــز بــه جیــب اقشــار خاصــی 
نمــی رود بلکــه بــه صــورت مویرگــی بــه اقشــار 
مختلــف جامعــه پرداخــت می شــود، و توســعه 
ــم  ــتغال ه ــش اش ــا در افزای ــگری قطع گردش

ــذار اســت. تاثیرگ
معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
ــار  ــور اظه ــتی کش ــع دس ــگری و صنای گردش
ــی در حــوزه  داشــت: از ســال گذشــته تغییرات
نحــوه اطالع رســانی داشــتیم و بــه ســمت 
فضــای مجــازی بــرای تبلیــغ آثــار گردشــگری 
ــه ای  ــد دقیق ــای چن ــم و فیلم ه ــش رفته ای پی
ــای  ــرف فضاه ــا مع ــم ت ــاده کرده ای ــاه آم کوت

گردشــگری کشــور باشــد.

در 6۰ کشور دنیا رایزن فرهنگی داریم
در ادامــه ســیدمحمد حســین هاشــمی 
معــاون علمــی و فرهنگــی ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطــات، گفــت: ســازمان فرهنــگ بــه عنــوان 
دســتگاه متولــی فرهنــگ بین المللــی در بیــش 
از ۶۰ کشــور حضــور فرهنگــی موثــر دارد و 
نماینــده فرهنگــی نظــام جمهــوری اســالمی در 

ایــن کشــورها اســت.
در  ضعف هایــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
حــوزه گردشــگری وجــود دارد کــه بایــد بــه آن 
پرداختــه شــود و نســبت بــه رفــع آن اقدامــات 

ــرد. ــری صــورت بگی موث
ســازمان  فرهنگــی  و  علمــی  معــاون 
فرهنــگ و ارتباطــات بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه گردشــگری در کشــور کمتــر توجــه شــده  ب
اســت، گفــت: بــا تحــول مثبتــی کــه در وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــگری  ــوزه گردش ــا در ح ــاده، قطع ــاق افت اتف
همانطــور کــه گــزارش شــد، رشــد داشــته ایم 
برنامه هایــی کــه داشــته ایم  نیــز در  مــا  و 
ــه  ــی را ب ــان خارج ــه میهمان ــده ک ــوب ش مص
صــورت گروهــی و تــور بــه ایــران اعــزام کنیم و 
گروه هــای بســیاری نیــز بــه ایــران آمدنــد و تــا 
یــک هفتــه در ایــران ماندنــد و انعــکاس مثبتی 
نیــز هنــگام بازگشــت بــه کشورشــان داشــتند.

حــوزه  در  داشــت:  بیــان  هاشــمی 
بایــد  بین المللــی بزرگ تریــن رویکــرد مــا 
ــخ  ــروز پاس ــد و ام ــگری باش ــوزه گردش در ح
ــال شــدن حــوزه  ــه تمــام کاســتی ها، فع ــا ب م
گردشــگری و همــه رایزنــان فرهنگــی بخشــی 
از فعالیــت و بودجــه خــود را معطــوف بــه 

می کننــد. گردشــگری 

سند توسعه گردشگری را تدوین کردیم
ــمی،  ــیدرضا هاش ــه س ــن جلس ــه ای در ادام
رئیــس اداره دیپلماســی گردشــگری  و اقتصــاد 
ــت: در  ــز گف ــه نی ــور خارج ــالمت وزارت ام س
وزارت امــور خارجــه بخش هــای فعالــی در 
ــور  ــئولیت ام ــم و مس ــگری داری ــوزه گردش ح
عمومــی  دیپلماســی  برعهــده  گردشــگری 
ــکاری ادارات  ــا هم ــن اداره ب ــت و ای ــوده اس ب
کل داخلــی وزارت خارجــه توانســته اســت 
شــدن  شــناخته  راســتای  در  را  اقداماتــی 
ــد. ــام ده ــران انج ــگری ای ــای گردش ظرفیت ه

ــد از  ــه داد: صنعــت گردشــگری بع وی ادام
صنعــت خــودرو و نفــت مطــرح می شــود و مــا 
ــوزه  ــا را در ح ــه ۴۶ دنی ــر رتب ــال حاض در ح
گردشــگری داریــم و بایــد تــالش کنیــم جــزو 
ــیم.  ــگری باش ــرای گردش ــا ب ــد دنی ۱۰ مقص
در حــال حاضــر ســند توســعه گردشــگری 
ــران یکــی از  ــه ای ــم ک ــاده شــده و امیدواری آم

ــود. ــا ش ــگری دنی ــرآمدهای گردش س

ــرار  ــه ق ــاری ک ــه و آث تئاترهــای روی صحن
ــد،  ــاز کنن ــود را آغ ــرای خ ــه زودی اج اســت ب
در  آمــده  به وجــود  ناآرامی هــای  از  متاثــر 
ــن،  ــه قیمــت بنزی حاشــیه اعتراضــات مــردم ب
ــه  ــات مواج ــت و تبلیغ ــروش بلی ــا مشــکل ف ب

شــده اند.
ــر  ــای اخیـ ــر، در روزهـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
به دنبـــال  گرفتـــه  شـــکل  ناآرامی هـــای 
ـــن  ـــاال رفت ـــه ب ـــی ب ـــات مردم ـــی اعتراض برخ
ـــی  ـــای نمایش ـــوزه هنره ـــن، در ح ـــت بنزی قیم
ـــته  ـــی داش ـــل توجه ـــی قاب ـــرات منف ـــز تأثی نی

اســـت.
در شــرایط عــادی فــروش بلیــت آثــار 
اینترنتــی  ســایت های  طریــق  از  نمایشــی 
ــان  ــت و مخاطب ــر اس ــت، امکانپذی ــروش بلی ف
بــرای تهیــه بلیــت نمایش هــای موردنظــر 
اقــدام  ســایت ها  ایــن  طریــق  از  خــود 
می کننــد، امــا وضعیــت بــه وجــود آمــده 
ــار نمایشــی  ــروش بلیــت آث ــا ف باعــث شــده ت

ــود. ــه ش ــدی مواج ــالل ج ــا اخت ب
ایــن امــر باعــث پاییــن آمــدن تعــداد 
ــی  ــه اجــرای عموم ــاری شــده ک ــان آث مخاطب
ــی  ــد و حت ــرده بودن ــاز ک ــش آغ خــود را از پی
نمایش هایــی کــه پیــش از ایــن اجراهای شــان 
ــن  ــوده از ای ــراه ب ــان هم ــتقبال مخاطب ــا اس ب

معضــل در امــان نمانده انــد.
طــی 3 روز گذشــته مخاطبــان کمتــری بــه 
ــای  ــه تماش ــه و ب ــری مراجع ــالن های تئات س

آثــار نمایشــی نشســته اند کــه ایــن امــر باعــث 
نگرانــی دســت انــدرکاران و تولیدکننــدگان 
تئاتــر شــده کــه عــالوه بــر صــرف زمــان بــرای 
ــار، هزینه هــای  ــردن آث ــه صحنــه ب تمریــن و ب
ــی،  ــادی فعل ــرایط اقتص ــز در ش ــی را نی باالی

ــد. ــود کرده ان ــر خ ــد اث ــرف تولی ص
ــی اســت  ــرای گروه های مشــکل اساســی تر ب
ــی اجــرای  ــد طــی روزهــای آت کــه قصــد دارن
ــی  ــد؛ نمایش های ــروع کنن ــود را ش ــی خ عموم
کــه منتظــر دریافــت مجــوز از شــورای بازبینــی 
ــروش  ــد ســایت ف ــا بتوانن ــد ت و نظــارت بوده ان

بلیــت خــود را بــاز کننــد امــا در شــرایط فعلــی 
امــکان فــروش بــرای ایــن گروه هــا هــم میســر 
ــار  ــا آث ــده ت ــث ش ــر باع ــن ام ــت و همی نیس
نمایشــی جدیــد بــا وضعیــت نامطلوبــی مواجــه 

شــوند.
ــده  ــث ش ــی باع ــای خیابان ــن ناآرامی ه ای
ــش  ــه از پی ــی ک ــدادی از مخاطبان ــی تع حت
را  خــود  نظــر  مــورد  نمایش هــای  بلیــت 
خریــداری کــرده بودنــد، نیــز از تماشــای 
ــالن های  ــرده و در س ــر ک ــرف نظ ــش ص نمای

ــد. ــدا نکنن ــور پی ــری حض تئات

در شــرایط فعلــی تبلیغــات نمایش هــای 
ــد  ــای جدی ــن نمایش ه ــه و همچنی روی صحن
ــث  ــز باع ــر نی ــن ام ــرده و ای ــدا ک ــش پی کاه
پاییــن آمــدن میــزان مخاطبــان آثــار نمایشــی 

شــده اســت.
بســیاری  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
دلیــل  بــه  جدیــد  نمایش هــای  از 
برنامه ریزی هــای ســالن های تئاتــری امــکان 
بــه تعویــق انداختــن زمــان آغــاز اجــرای 
عمومــی خــود را ندارنــد و در صورتــی کــه 
بخواهنــد چنیــن اقدامــی را انجــام دهنــد بایــد 
جریمــه ایــن تأخیــر را بــه ســالن های میزبــان 

بپردازنــد.
در ایــن شــرایط مدیریــت دولتــی تئاتــر نیــز 
ــردن  ــم ک ــت و فراه ــش در حمای ــش از پی بی
نمایشــی کمتــر  کــه گروه هــای  شــرایطی 
متضــرر شــوند، منفعــل و بی تأثیــر عمــل 
ــه  ــا ب ــرای گروه ه ــت ب ــت و وضعی ــرده اس ک
ــده  ــخت ش ــیار س ــوان بس ــای ج ــژه گروه ه وی

ــت. اس
ــه در  ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
در  کــه  گروه هایــی  خصوصــی،  ســالن های 
ــر  ــت ه ــتند باب ــود هس ــار خ ــرای آث ــال اج ح
ــت  ــی پرداخ ــی میلیون ــرا هزینه های ــب اج ش
ــت  ــه مخاطــب بلی ــی ک ــد و در وضعیت می کنن
تماشــای  بــرای  و  خریــداری  را  نمایش هــا 
ــه  ــی باالیــی ب نمایــش اقــدام نکنــد، ضــرر مال

می شــود. وارد  گروه هــا 

معـاون آموزشـی دانشـگاه جامع علمـی کاربردی 
از اجـرای طرح »سـرباز ماهـر« در این دانشـگاه خبر 
داد و گفـت: ایـن طـرح از بهمـن مـاه سـال جـاری 
توسـط دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی در سـطح 

کشـوری اجـرا می شـود.
بـا  جـواران  جاللـی  مختـار  مهـر،  گـزارش  بـه 
اشـاره بـه اجـرای طـرح »سـرباز ماهـر« در دانشـگاه 
اهمیـت  دلیـل  بـه  کاربـردی گفـت:  جامـع علمـی 
ایـن موضـوع، اخیـرا جلسـه مشـترکی بین دانشـگاه 
و سـتاد کل نیروهـای مسـلح برگـزار شـده و ایـن 

موضـوع بحـث و بررسـی شـد.

ارائه دوره های کوتاه مدت مهارتی تک درس
وی افزود: در این جلسـه مقرر شـد در مرحله اول، 
دوره هـای کوتـاه مـدت مهارتـی تک درس متناسـب 
بـا نیازهـای نیروهای نظامـی و انتظامی ارائه شـده و 
در مرحلـه دوم دوره آمـوزش پودمانـی ارائه شـود که 
در نهایـت دوره ای پودمانـی کـه ارائـه خواهـد شـد 
قابـل تجمیـع باشـد و بعـد از چنـد پودمـان مـدرک 

رسـمی کاردانـی به کارشناسـی ارائه شـود.
معـاون آموزشـی دانشـگاه جامع علمـی کاربردی 
نماینـدگان  از  متشـکل  کارگـروه  یـک  داد:  ادامـه 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی و نمایندگان سـتاد 
کل نیروهای مسـلح بـرای پیگیری و سـاماندهی این 

طرح تشـکیل شـده اسـت.
وی افـزود: هـر سـاله حـدود 3۰۰ هزارسـرباز، وارد 

دوره هـای نظـام وظیفه می شـوند و همین حـدود نیز 
ترخیـص می شـوند بنابرایـن در هـر سـال 3۰۰ هـزار 
جـوان، عالقمنـد و بـا نشـاط وارد خدمـت مقـدس 
سـربازی می شـوند و اگـر درصـدی از ایـن جوانـان 
تحـت آمـوزش مهـارت افزایـی قـرار گیرنـد، در میان 
و بلنـد مدت می تواننـد تاثیر عمیق و گسـترده ای در 

بحـث مهـارت و اشـتغال زایی داشـته باشـند.

اجرای طرح سرباز ماهر در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی از بهمن ماه 

جاللـی جـواران تاکیـد کرد: تـالش ما این اسـت 
از بهمـن مـاه طرح »سـرباز ماهر« در دانشـگاه جامع 

علمـی کاربـردی اجرایی و آغاز شـود.
مراکـز  در  دوره هـا  ایـن  در  سـربازان  افـزود:  وی 
علمـی کاربری وابسـته بـه وزارت علـوم و مراکز علمی 
مختلـف  بخش هـای  و  انتظامـی  و  نظامـی  کاربـری 
آمـوزش خواهنـد دید و تالش دانشـگاه این اسـت که 
از ظرفیـت سـایر مراکز بخش خصوصـی و غیر دولتی 

مراکـز علمـی و  کاربـردی نیز اسـتفاده شـود.  
معـاون آموزشـی دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی 
افـزود: همـان طـور که گفتم، چـون هرسـاله  3۰۰ هزار 
سـرباز وارد فراینـد نظـام وظیفه می شـوند، اگر بخواهیم 

۱۰ درصد این سـربازان را در مرحلـه اول آموزش دهیم، 
حـدود 3۰ هـزار سـرباز نیاز بـه کالس و آمـوزش دارند.

ارائه ۸۰۰ رشته گرایش به عالوه یک هزار 
و ۵۰۰ تک پودمان 

وی بـا بیان اینکه دانشـگاه جامـع علمی کاربردی 
تمـام سـازوکار و آمادگـی الزم را بـرای اجـرای ایـن 
دانشـگاه  داردافـزود:  مختلـف  رشـته های  در  طـرح 
بـه صـورت رسـمی و  حـدود ۸۰۰ رشـته گرایـش 
نزدیـک بـه هـزار و ۵۰۰ رشـته تـک درس و تـک 
سـتاد  همـکاری  بـا  می توانـد  کـه  دارد  پودمـان 

نیروهـای مسـلح آنهـا را ارائـه کنـد.

تخفیف شهریه برای سربازان 
جاللـی جواران تاکیـد کرد: دانشـگاه جامع علمی 
و کاربـردی بـا توجه بـه اهمیت طرح مذکـور از تمام 
ظرفیـت خـود بـرای اجرای کیفـی طرح سـرباز ماهر 
اسـتفاده می کنـد، دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی 
بودجـه دولتـی نـدارد و بـرای توسـعه فعالیت هـای 
دریافـت  باالسـری  درصـد   ۱۵ مراکـز،  از  دانشـگاه 
می کنـد ولـی بـرای اجـرای این طـرح سـهمیه خود 
را صفـر کـرده و حتـی پیگیر اسـت از مراکـز زیر نظر 

خـود تخفیـف دریافـت کنـد تـا سـربازان بتواننـد با 
یـک مبلـغ ناچیـزی دوره های آموزشـی را طی کنند.  

رفع موانع اجرای طرح سرباز ماهر 
معـاون آموزشـی دانشـگاه جامع علمـی کاربردی 
افـزود: اراده همـه افـراد بـر ایـن اسـت ایـن کار مهم 
ملـی بـا همـکاری هـم انجـام شـود و حتی جلسـات 
دانشـگاه در ایـن خصـوص به صـورت فشـرده برگزار 
می شـود بـه طـوری کـه در کارگروه هـا هفتـه ای دو 
جلسـه برگـزار می شـود، مسـئوالن ذی ربـط هفتـه 
ای یـک جلسـه برگـزار می کننـد و در سـطح سـتاد 
نیروهای مسـلح، دانشـگاه فنی و حرفه ای و دانشـگاه 
جامـع علمـی کاربـردی، فصلـی یـک بـار ایـن طرح 
رصـد می شـود تـا موانع آن برطـرف شـده و کیفی و 

گسـترده تـر انجام شـود.
جاللـی جـواران یادآورشـد: همه پای کار هسـتند 
و امیدواریـم همچنـان ایـن روحیـه را تـا پایـان کار 
حفـظ کننـد تـا بـه یـک رویـه منجـر شـود، تمـام 
عالقـه مـا ایـن اسـت کـه وقتـی سـرباز کارت پایـان 
فـرد  یـک  بـه  می کنـد،  دریافـت  را  خـود  خدمـت 
کارآفریـن تبدیل شـده باشـد که به دنبـال کار اداری  

و دولتـی نباشـد.

نحوه دریافت مدرک بعد از طی دوران سربازی 
وی بـا بیـان اینکـه این طـرح در کل کشـور برای 
سـربازان اجـرا خواهد شـد افـزود: طبق قانـون، چون 
همزمـان با تحصیل، سـربازی خالف اسـت سـربازان 
نمی تواننـد مـدرک دریافت کنند، بنابراین، یکدسـته 
از ایـن سـربازان گواهـی تـک درس و یـک بخش هم 

گواهی هـای پودمانـی دریافـت می کنند.
علمــی  جامــع  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 
ــد  ــد چن ــربازان می توانن ــن س ــزود: ای ــردی اف کارب
پودمــان را طــی کننــد و بعــد از طــی دوره خدمــت 
ســربازی بــرای ادامــه تحصیــل یــا دریافــت مــدرک 
بــه دانشــگاه مراجعــه کننــد، کــه پودمان هــای ایــن 
افــراد جمــع شــده و اگــر نیــاز باشــد کــه پودمــان 
ــرده و  ــد طــی ک ــز طــی شــود، می توانن دیگــری نی
ــه  ــرای ادام ــه ب ــد ک ــت کنن ــمی دریاف ــدرک رس م
تحصیــل در داخــل و خــارج از کشــور مــورد تاییــد 

ــت. ــوم اس وزارت عل

ایران هراسی مانع ورود گردشگر خارجی به کشور نشده است

»تئاتر« در شوک ناآرامی ها

جزئیات جذب سرباز ماهر در دانشگاه علمی کاربردی
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ورزش و جوانان

فرق شیاطین سرخ بی ِسر و باِسر و بدهی خالصی
 که از ۱۰۰ میلیون دالر گذشت

ــا در  ــه منچســتریونایتد کمــک کــرده ت ــی ب ــد تبلیغات اگرچــه افزایــش عوای
ســه ماهــه اول فصــل ۲۱۹ - ۲۰۲۰ درآمدهــای خــود را بــه ۱۷۴ میلیــون دالر 
ــب  ــه تخری ــان شــروع ب ــان از حضــور در لیــگ قهرمان ــی آن ــا ناکام برســانند ام
ــی ایــن باشــگاه کــرده؛ اتفاقــی کــه هــواداران ایــن تیــم را بیــش از  ــع مال مناب

ــد.  ــن« می کن ــس فرگوس ــر الک ــگ »س ــش دلتن پی
بــه گــزارش ایرنــا، درآمــد تبلیغاتــی یونایتــد بــه لطــف درآمدهــای ناشــی از 
اسپانســرینگ و همچنیــن برگــزاری ۲ بــازی خانگــی بیشــتر نســبت بــه برهــه ای 

مشــابه در ســال گذشــته ۴۰۰ میلیــون پونــد افزایــش داشــته اســت.
ــان در حــدود  ــه دلیــل عــدم حضــور در لیــگ قهرمان ــد حــق پخــش ب عوای
۱۰ میلیــون پونــد کاهــش یافتــه و ایــن رقــم در ســه ماهــه دوم ســال کــه پنــج 
ــان انجــام می شــود، بیشــتر نیــز  ــه گروهــی لیــگ قهرمان ــدار در مرحل ــا ۶ دی ی

خواهــد شــد.
یونایتدهــا انتظــار دارنــد تــا درآمدهــای ســال مالــی ۲۰۲۰ آنــان در حــدود 
ــا  ــدد در مقایســه ب ــن ع ــد و ای ــدا کن ــد کاهــش پی ــون پون ــا ۵۸۰ میلی ۵۶۰ ت
پایــان ســال مالــی ۲۰۱۹ اســت؛ زمانــی کــه 3۰ ژوئــن بــه پایــان رســید و ایــن 

رقــم ۶۲۷ میلیــون پونــد بــود.
بــا ایــن وجــود، ناکامــی در صعــود بــه معتبرتریــن رقابــت باشــگاهی جهــان 
عــالوه بــر ایــن، تاثیــر مخــرب خــود را بــه شــکل کاهشــی ۶.۸ میلیــون پونــدی 

در صــورت حســاب پرداختــی بــه پرســنل باشــگاه، نشــان می دهــد.
ــی  ــد بازیکنان ــان در خری ــای آن ــل هزینه ه ــه دلی ــگاه ب ــص باش ــی خال بده
همچــون »هــری مگوایــر«، »آرون فن بیســاکا« و »دنیــل جیمــز« در بــازار نقــل 
و انقــاالت تابســتانی، از ۲۴۷.۱ بــه 3۸۴.۵ میلیــون پونــد افزایــش یافتــه اســت.

ــا  ــا ب ــی رقابت ه ــود را در تمام ــر خ ــازی اخی ــدار از ۶ ب ــج دی ــا پن یونایتده
ــت  ــر از دس ــرض خط ــدت در مع ــه ش ــا ب ــته اند ام ــر گذاش ــت س ــروزی پش پی
دادن ســهمیه فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان قــرار دارنــد؛ شــاگردان »اولــه گانــر 
سولسشــر« هم اکنــون در رده هفتــم جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر جزیــره قــرار 
ــم نخســت و کســب  ــار تی ــع چه ــا جم ــاز ت ــازی ۹ امتی ــس از ۱۲ ب ــد و پ دارن

ــد. ــان فاصلــه دارن ســهمیه لیــگ قهرمان

هفته یازدهم لیگ برتر؛
دیدار حساس تیم های فوتبال

 تراکتور - شهر خودرو لغو شد

ــه  ــز و شــهر خــودرو مشــهد در هفت ــور تبری ــال تراکت ــای فوتب ــدار تیم ه دی
یازدهــم لیــگ برتــر لغــو شــد. 

بــه گــزارش مهــر، در یکــی از مســابقات هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر فوتســال 
ــاعت ۱۵:3۰ روز  ــهد از س ــودرو مش ــهر خ ــور و ش ــای تراکت ــود تیم ه ــرار ب ق
جمعــه ایــن هفتــه در ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( تبریــز بــه مصــاف هــم برونــد.

ــیون  ــگ و فدراس ــازمان لی ــه س ــالغ ب ــتانی و اب ــئوالن اس ــالم مس ــق اع طب
ــد شــد. ــول خواه ــان دیگــری موک ــه زم ــو شــده و ب ــن مســابقه لغ ــال، ای فوتب

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مســابقات هفتــه یازدهــم در بعضــی از 
ــود. ــو ش ــم لغ ــر ه ــهرهای دیگ ش

ــر  ــه خاط ــور ب ــا تراکت ــودرو ب ــهر خ ــدار ش ــه از دی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
شــرایط دو تیــم در جــدول می تــوان بــه عنــوان یکــی از حساســترین دیدارهــای 
ــت و  ــین اس ــاز صدرنش ــا ۲3 امتی ــودرو ب ــهر خ ــرد. ش ــاد ک ــم ی ــه یازده هفت

ــرار دارد. ــاز در رده پنجــم جــدول ق ــا ۱۷ امتی ــم ب ــور ه تراکت

مصاف ۱28 تکواندوکار برتر جهان در فینال گرندپری
ــه  ــری ۲۰۱۹ ک ــابقات گرندپ ــال مس ــه فین ــران در مرحل ــوش ای ۴ هوگوپ
ــرای  ــود ب ــزار می ش ــیه برگ ــی روس ــه میزبان ــاه ب ــانزدهم آذرم ــم و ش پانزده

ــد.  ــدا می کنن ــور پی ــک حض ــهمیه المپی ــب س کس
ــری ۲۰۱۹ از روز  ــدوی گرندپ ــابقات تکوان ــال مس ــنا، فین ــزارش ایس ــه گ ب
پانزدهــم آذرمــاه در هــر ۴ وزن المپیکــی مــردان و زنــان و در مجموعــه ورزشــی 
ــد داشــت. ــه خواه ــدت دو روز ادام ــه م ــود و ب ــاز می ش ــیه آغ ــو« روس »دینام

ایــن رقابت هــا بــا حضــور ۱۶ تکوانــدوکار برتــر در هــر وزن پیگیــری 
ــد  ــود می توان ــان خ ــگ هوگوپوش ــه رنکین ــه ب ــا توج ــور ب ــر کش ــود و ه می ش
حداکثــر دو ورزشــکار را بــه ایــن رقابت هــا اعــزام کنــد و یــک ورزشــکار کشــور 
ــرایط  ــد ش ــر واج ــاه نوامب ــگ م ــق رنکین ــه از طری ــی ک ــا در اوزان ــان تنه میزب
ــر  ــرای حضــور در ایــن رقابتهــا ب نشــده باشــد، دعــوت می شــود. ورزشــکاران ب

ــوند. ــیدبندی می ش ــود س ــر خ ــاه نوامب ــگ م ــاس رنکین اس
ــروش  ــینی و س ــم حس ــرم، میرهاش ــور در وزن ۵۸- کیلوگ ــن هادی پ آرمی
احمــدی در وزن ۸۰- کیلوگــرم و ســجاد مردانــی در وزن ۸۰+ کیلوگــرم 

نماینــدگان ایــران در ایــن رقابت هــا هســتند.
ــه ۱۵  ــی روز اول )جمع ــه نهای ــه نیم ــا مرحل ــی اوزان ت ــابقات در تمام مس
ــز روز  ــال نی ــز و فین ــدال برن ــرای کســب م ــت  ب ــاه( برگــزار می شــود. رقاب آذرم

ــد. ــد ش ــری خواه ــاه پیگی ۱۶ آذرم
ــی  ــوان ســرمربی و عل ــه عن ــرز عســکری ب ــده فریب ــم برعه ــن تی ــت ای هدای

ــی اســت. ــوان مرب ــه عن ــی ب ــد عبدالله محمــد بســحاق و وحی
رقابت هــای فینــال گرندپــری ۸G اســت و بــه نفــرات اول تــا ســوم بــه ترتیــب 

۸۰، ۴۸ و ۲۸.۸۰ امتیــاز در راســتای افزایــش رنکینــگ المپیــک تعلــق می گیــرد.
همچنین ۶۰۰۰، 3۰۰۰ و ۱۰۰۰ دالر جایزه نقدی اهدا می شود.

ــر  ــوان مدی ــه عن ــه ب ــت ک ــال اس ــک 2 س نزدی
کل ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی فعالیــت 
ــه  ــدر ب ــتید و چق ــدازی داش ــم ان ــه چش ــد، چ می کنی

ــد؟ ــده ای ــک ش ــود نزدی ــداف خ اه
اگــر نگاهــی کارشناســانه بــه ورزش آذربایجــان شــرقی 
ــاخت  ــف زیرس ــکل ضع ــا مش ــه ب ــم ک ــیم می بینی ــته باش داش
مواجهیــم کــه مــا از اولیــن روز هــای شــروع بــه فعالیــت ســعی 
کــرده ایــم تعــدادی از زیرســاخت های ورزشــی مرکــز اســتان و 

ــم. ــت نمائی ــتان ها را تقوی ــایر شهرس س
بــرای اولیــن بــار در شهرســتان ها کــف پــوش ۸ میــل 
خارجــی را تهیــه کردیــم تــا بتوانیــم مســابقات بیــن المللــی را 
بــه انجــام برســانیم و همچنیــن در تبریــز توانســته ایــم ســالن 
ــب  ــمتی از معای ــم، قس ــازی کنی ــتاندارد س ــریفی را اس پورش
ــه  ــور ک ــم و همانط ــش داده ای ــام را پوش ــادگار ام ــگاه ی ورزش
ــران  ــگاه نگ ــن ورزش ــت چم ــث کیفی ــروز در بح ــد ام می بینی
تغییــر شــرایط فصلــی نیســتیم کــه جــا دارد از همــه کســانی 
کــه در ایــن سیســتم متحمــل زحمــت شــده انــد تشــکر کنــم.

در حــوزه عمرانــی فعالیــت هیــچ یــک از شهرســتان ها راکــد 
ــه صــورت پیوســته پیگیری هــا انجــام می شــود و در  ــده، ب نمان

ــاالی ۱۶ پــروژه شــهری و  ســال های ۹۷ و ۹۸  توانســته ایــم ب
روســتایی را افتتــاح کنیــم.

ــی  ــی و قهرمان ــوزه ورزش همگان ــا ح ــتیم ت ــالش هس در ت
ــال  ــی ســاده ای انجــام شــود کام ــر ارزیاب ــم و اگ را توســعه دهی
مشــخص اســت کــه نتایــج حاصلــه المپیــاد امســال بــا ســال ۹۷ 
از لحــاظ رتبــه و تعــداد مــدال قابــل قیــاس نیســت. بــه نوعــی 
توانســته ایــم هیئت هــای ورزشــی را بــه حرکــت درآوریــم و بایــد 

ــم. ــش دهی ــتان افزای ــای اس ــتان ها را در تیم ه ــهم شهرس س

ــر  ــدت در ام ــی م ــابقه طوالن ــه س ــه ب ــا توج ب
ــی،  ــف ورزش ــته های مختل ــت رش ــری و مدیری مربیگ
ــر در حــوزه کاری  ــدگاه شــما تخصــص یــک مدی از دی
مربــوط بــه خــود چــه تاثیــری بــر عملکــرد ســازمان 

ــه دارد؟ مربوط
قطعــا موضــوع تخصــص تاثیــر بســزایی در موفقیــت و 
هیئت هــای  بحــث  در  مــا  دارد،  مجموعــه  یــک  عملکــرد 
ورزشــی و اداره هــای ورزش و جوانــان ســطح اســتان بــه دنبــال 
مدیــران ورزشــی متخصــص هســتیم. بــه ایــن علــت کــه بتوانند 
زیــر و بــم کار را تشــخیص داده و اهــداف متناســب بــا شــرایط 
ــه  ــیدن ب ــتای رس ــد و در راس ــن نماین ــا اداره را تعیی ــت ی هیئ

ــند. ــته باش ــی را داش ــت کاف ــر مدیری ــا هن آن ه

در رابطــه بــا حــوزه جوانــان، چــه کارهــای شــاخصی 
توســط اداره کل انجــام گرفتــه اســت؟

ــان  ــوزه جوان ــای گســترده ای در ح ــکر حرکت ه ــدا را ش خ
انجــام شــده بــود و ایــن در ســال ۹۷ ادامــه یافــت و توانســتیم 

ــا  ــم ب ــال ه ــم و امس ــب نمائی ــور را کس ــه اول کش ــاره رتب دوب
ــم. ــه می دهی ــن راه را ادام ــت ای ــدرت و صالب ــان ق هم

ــا تعــداد ســازمان های مــردم  امــروز توانســته ایــم در رابطــه ب
نهــاد کــه بالــغ بــر ۱۸۴ مجموعــه فعال در ســطح اســتان هســتند 
ــط  ــه توس ــی ک ــه های ــی، برنام ــث کیف ــیم و در بح ــق باش موف
ــی و  ــتان طراح ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــت فرهنگ معاون
ــن برنامه هــای ســطح  ــن و برتری اجــرا می شــود شــاید جــزو اولی
کشــور اســت. نکتــه دیگر ایــن کــه در همه ۲۱ شهرســتان اســتان 
فعالیت هــای مربــوط بــه حــوزه جوانــان انجــام می پذیــرد کــه جــا 
دارد از آقــای تقــی زاده، معــاون فرهنگی و جوانان اداره کل و ســایر 

همــکاران مربوطــه تشــکر و قــدر دانــی می کنــم.

متعــدد  مســابقات  میزبــان  امســال  تابســتان 
ــور  ــر کش ــتعداد های برت ــاد اس ــم از المپی ــی اع ورزش
ــور،  ــی کش ــدو قهرمان ــف، تکوان ــته های مختل در رش
تــور دوچرخــه ســواری و ســایر مــوارد بودیــم، 
ــرای  میزبانــی مســابقات فــوق چــه دســتاورد هایــی ب
آذربایجــان شــرقی و شــهر تبریــز بــه همــراه داشــت؟

کلیــه میزبانــی هــا، کارگاه هــا و کالس هــای آموزشــی 
ــال  ــرای مث ــراه دارد، ب ــه هم ــود را ب ــاص خ ــتاورد های خ دس
مــا توانســتیم در بحــث توریســم ورزشــی فعــال باشــیم و 
ــد  بهترین هــای کشــور و آســیا در شــهرمان حضــور پیــدا کردن
ــت  ــنایی و رغب ــت آش ــی جه ــزه مضاعف ــا انگی ــان م و در جوان
بــه رشــته های ورزشــی ایجــاد شــد. در حالــت کلــی دســتاورد 
اصلــی ایــن مســابقات ایجــاد شــور و نشــاط خاصــی در اســتان 

ــت. ــعه ورزش اس ــه توس ــاط الزم ــور و نش ــود ش ــود و وج ب

پتانســیل ورزشــی جوانــان اســتان را چطــور 
می بینیــد و از چشــم انــداز آتــی اداره کل ورزش 
و جوانــان در جهــت توســعه ی ورزش همگانــی و 

قهرمانــی صحبــت بفرماییــد.
مــن یقیــن دارم ظرفیــت اســتان از شــرایط موجــودی کــه 
در اختیــار داریــم بیشــتر اســت، نســبت بــه وســعت و جمعیــت 
ــداد کمــی ورزشــکاران  ــش تع ــد شــاهد افزای ــا بای اســتان قطع
ــی و  ــای پرورش ــد برنامه ه ــار آن بای ــیم و در کن ــده باش در آین

اســتعداد یابــی را هــم در نظــر داشــته باشــیم.
ــون  ــت چ ــی ماس ــای اصل ــزو برنامه ه ــان ج ــوزش مربی آم
ــر  ــان ه ــی مربی ــی و اخالق ــار فن ــت ب ــن اس ــر ای ــان ب اعتقادم
چقــدر بــاال باشــد بــه همــان میــزان در آن رشــته ورزشــی موفق 
ــم و مربیــان  ــی داری ــود، در ایــن جهــت برنامــه های خواهیــم ب
ــای  ــی کالس ه ــت برپای ــار جه ــن ب ــم چندی ــور را ه ــر کش برت

ــم. ــرده ای ــوت ک آموزشــی دع
در حــوزه ورزش همگانــی بایــد عــرض کنــم ایــن موضوعــی 
نیســت کــه بــر فــرض مثــال اداره ورزش و جوانــان یــک اســتان 
بتوانــد متولــی آن باشــد، کل دســتگاه های اجرایــی، نهــاد هــا، 
ارگان هــا و شــهرداری بایــد در ایــن جهــت هــم صــدا شــوند و 
اگــر واقعــا خواهــان توســعه ورزش همگانــی هســتیم بایــد یــک 
ــن  ــیم. همی ــته باش ــن موضــوع داش ــرای ای ــی ب ــه عموم دغدغ
االن رئیــس شــورای عالــی ورزش اســتان، آقــای اســتاندار 
ــده  ــان دهن ــن نش ــتم و ای ــورا هس ــر ش ــده دبی ــد و بن می باش

ــی اســت. ــاالی ورزش و خصوصــا ورزش همگان ــت ب اهمی

ــال و  ــی فوتب ــک محصول ــروج از ورزش ت ــرای خ ب

عمومــی تــر شــدن ســایر رشــته های ورزشــی در بیــن 
مــردم چــه اقداماتــی انجام شــده اســت و آیــا اداره کل 

ــر دارد؟  ــن ام ــت ای ــه ای را در جه برنام
ــرای  ــد ب ــم بای ــف ورزشــی داری ــت مختل ــا ۵۱ هیئ ــی م وقت
همــه آن هــا نیــز برنامــه داشــته باشــیم و در ایــن مــورد کــه در 
تمامــی رشــته های ورزشــی پیشــرفت کنیــم و بایــد هــم اینگونــه 
باشــد همانطــور کــه در ابتــدا صحبتمــان اشــاره کــردم بایــد هــم 
زیرســاخت هایمــان را آمــاده کنیــم و هــم اســتعداد هایمــان را 
پــرورش دهیــم. بــرای مثــال مــا در شهرســتان عجــب شــیر کــه 
همنــام روزنامــه شــما هــم هســت بــه یــک خانــه کشــتی نیــاز 

داشــتیم کــه خوشــبختانه ســاخت آن تمــام شــده اســت.
ــن  ــه ای ــتیم ب ــاز داش ــاخت نی ــه زیرس ــم ب ــی می گوی وقت
دلیــل اســت کــه شــاهد مربیــان و اســتعداد های خــوب کشــتی 
در عجــب شــیر بودیــم امــا اینــان بســتر مناســبی بــرای فعالیــت 
ــا کنــون  ــه موقعیت هــا ت در اختیــار نداشــتند کــه در ایــن گون
ســعی کــرده ایــم بــه مســائل ورود پیــدا کــرده و حمایت هــای 

الزم را انجــام دهیــم.

در مــورد آمیختــه شــدن ورزش امــروز بــا اقتصــاد و 
تاثیــر آن هــا بــر یکدیگــر چــه دیدگاهــی داریــد؟

بحــث اقتصــاد ورزشــی در حــال حاضــر جــزو ســه اقتصــاد 
ــگاه ها  ــه باش ــروز ب ــود، ورزش ام ــوب می ش ــا محس ــر دنی برت
روی آورده و باشــگاه ها معمــوال خصوصــی می باشــند، پــس 
ــد.  ــته باش ــود داش ــان وج ــن می ــادی در ای ــان اقتص ــد جری بای
ــال  ــلونا و رئ ــل بارس ــی مث ــگاه های بزرگ ــم باش ــروز می بینی ام
ــد ارزش  ــته ان ــی توانس ــاد ورزش ــتفاده از اقتص ــا اس ــد ب مادری
ــا کشــور چیــن کــه  ــد و ی ــه دســت آورن افزوده هــای بزرگــی ب
ــی کــه  قــدرت اول المپیک هــای دهه هــای اخیــر اســت از زمان

ــه ایــن مهــم دســت یافتــه اســت. اقتصــادش رشــد کــرده ب

مطلبــی بــرای ترغیــب خواننــدگان ایــن گفــت وگــو 
جهــت رغبــت بــه ســمت ورزش کــردن بیــان بفرمائیــد.

ــئولین  ــی از مس ــوان یک ــه عن ــه ب ــه دارم ن ــه ای ک توصی
ورزشــی اســتان بلکــه بــه عنــوان شــهروندی کــه در ایــن کشــور 
ــه  ــه ای ب ــا مقول ــت م ــن اس ــد، ممک ــد می باش ــی می کن زندگ
ــی  ــه زندگ ــرده و ب ــوش ک ــی خــود فرام ــام ورزش را در زندگ ن
کــردن ادامــه دهیــم امــا در ایــن صــورت حــوزه ســالمتی خــود 

را فرامــوش کــرده ایــم.
ــودن از  ــن ب ــم تامی ــاال علیرغ ــنین ب ــه در س ــی ک در صورت
مســائل مالــی احســاس کنیــم ســالم نیســتیم از مــرور گذشــته 

ــرد. ــم ب ــذت نخواهی ــود ل ــده خ ــای آین و برنامه ه
ای کاش ورزش را بــه ســبد خانوارمــان اضافــه کنیــم و اهمیــت 
ویــژه ای را  برایــش درنظــر داشــته باشــیم و در انــواع فعالیت هــای 
ــه  ــالمتیمان ب ــظ س ــه بســتر حف ــم ک ــود کاری نکنی ــره خ روزم

خطــر افتــاده و دچــار انــواع مشــکالت جســمی شــویم.

در آخر اگر صحبت خاصی دارید، بفرمائید.
ــی  ــانه های ــاب رس ــی اصح ــما و تمام ــم از ش ــکر می کن تش
کــه بــه ورزش بهــا و اهمیــت می دهنــد و آرزو می کنــم 
همگــی در کنــار یکدیگــر صاحــب زندگــی سالم،شــاد و تــوام بــا 
موفقیــت بــوده و بتوانیــم دیــن خــود را بــرای کشــور ادا کــرده 
و جــزو خدمتگــذاران نظــام جمهــوری اســالمی ایــران باشــیم.

در مصاحبه اختصاصی با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی مطرح شد:

در توسعه زیرساخت های ورزشی آذربایجان شرقی موفق بوده ایم
سید حسین زینالی

ــر کل اداره ورزش  ــاج، مدی ــوب بهت ــر ای دکت
ــه عنــوان  ــان آذربایجــان شــرقی کــه ب و جوان
ــز  ــور ســازی تبری ــل باشــگاه تراکت ــر عام مدی
و مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اردبیــل 
نیــز فعالیــت داشــته، دانــش آموختــه دکتــری 
تربیــت بدنــی بــوده و متولــد ســال 1348 
اســت. وی در 11 دوره مســابقات المپیــک، 
جهانــی و آســیایی حضــور داشــته و بــه عنــوان 
طــای  مــدال   4 آمــدن  بدســت  در  مربــی 
المپیــک و پارالمپیــک توســط ورزشــکاران 

ــوده اســت. ــی ســهیم ب ایران
ــت و  ــتان در بیس ــان اس اداره ورزش و جوان
ــوان  ــه عن ــی ب دومیــن جشــنواره شــهید رجای
ــی ســال 97 آذربایجــان  ــر اجرائ دســتگاه برت
شــرقی انتخــاب گردیــد کــه ایــن امــر نشــانگر 
مدیریــت و اقدامــات شایســته مدیــر کل و 
کارکنــان  تمامــی  ثمــر  مثمــر  فعالیت هــای 

می باشــد. اداره 
گفــت و گــوی صمیمانــه ای بــا محوریــت برنامه 
ریــزی در جهــت افزایــش تعــداد ورزشــکاران 
اســتان، موفقیــت در توســعه زیرســاخت ها 
جامعــه  در  نشــاط  و  شــور  ایجــاد  لــزوم  و 
ــاج انجــام  ــر بهت ــا دکت ــرای توســعه ورزش ب ب
ــن  ــم مخاطبی ــه ماحصــل آن تقدی ــم ک داده ای

روزنامــه می گــردد.

توفیق یوســف زاده، افتخار و پیشکســوت ورزش شــنا کشــور و رکورد 
دار مســابقات آســیایی ســال 1330 در کشــور هندوســتان، متولد ســال 
1309 شــهر تبریز اســت و هم اکنون نیز با 90 ســال ســن در مســابقات 
شــنا پیشکســوتان شــرکت کــرده و بــه کســب مقــام ادامــه می دهــد. 
 گفــت و گــوی کوتاهی را با ایشــان انجام داده ایم کــه تقدیم مخاطبین 

می گردد.   

ــد  ــت آورده ای ــون بدس ــا کن ــه ت ــی ک ــن عناوین ــاخص تری از ش
ــد. ــت بفرمائی صحب

ــران را  ــام اول ای ــه صــورت پیوســته مق ــال ۱33۶ ب ــا س از ســال ۱3۲۷ ت
کســب کــرده ام، ســال ۱33۰ در مســابقات دهلــی نــو رکــورد آســیا را جابجــا 
کــردم و در ســال های اخیــر نیــز در مســابقات پیشکســوتان چنــد مــدال طــال 

را بدســت آوردم.

ــه ایــن کــه در زمــان فعالیــت شــما در ورزش شــنا  ــا توجــه ب ب
ــن  ــه تمری ــت، چگون ــود نداش ــز وج ــادی در تبری ــتخر های زی اس

می کردیــد؟
آن زمــان در مقایســه بــا امــروز کــه اســتخر های متعــددی در ســطح شــهر 
وجــود دارد،  فقــط اســتخر باغشــمال ســاخته شــده بــود. مــن دو ماه تابســتان 
ــای  ــا تمرین ه ــه ب ــی را در خان ــاه مابق ــردم و ۱۰ م ــن می ک ــا تمری را آن ج
ــاده ســازی  ــه آم ــودم ب ــرده ب ــه خــودم طراحــی ک ــدن ســازی ک ــکاری ب ابت

ــدن خــود مشــغول می شــدم. ب
بــرای مثــال تویــوب ۲۴*۱۲ تهیــه کــرده، آن را نصــف می کــردم و طــوری 
ــم میســر شــود،  ــرش برای ــن روی ف ــه دســتانم می بســتم کــه امــکان تمری ب

ــم آمــاده شــود. ــا بدن تمرینــات کتــف کار می کــردم و طنــاب می رفتــم ت

در گفت و گوی اختصاصی با پیشکسوت شنا کشور مطرح شد:

روی فرش تمرین شنا می کردم
ــز  ــهر تبری ــما در ش ــی ش در دوران جوان
ــود  ــرای ورزش وج ــی ب ــکان های ــه م چ

ــت؟  داش
ـــم  ـــه آن ه ـــود ک ـــمال ب ـــتخر باغش ـــط اس فق
تـــازه افتتـــاح شـــده بـــود. یـــادم می آیـــد 
مصـــادف بـــا جنـــگ جهانـــی دوم در بـــاغ 
گلســـتان تبریـــز مســـابقه ای برگـــزار گردیـــد 
کـــه در آن مـــن در ۲۰۰ متـــر غورباقـــه و ۴۰۰ 

ــدم. ــر اول شـ متـ

ــوان پیشکســوت وضعیــت شــنا  ــه عن ب
ــد؟ ــور می بینی ــهرمان را چط ــروز ش ام

ــا  ــن مســائل نیســتم ام ــر ای ــاد پیگی ــروز زی ام
ایــن را می دانــم فــردی کــه بــرای مثــال از 
شهرســتان میانــه مقامــی را کســب می کنــد 
صرفــا بــا تــالش خــودش بــه ایــن عنــوان رســیده 
ــرج  ــای ف ــه آق ــی ک ــم از وقت ــر می کن اســت. فک
اللهــی و کادر ایشــان هیئــت شــنا اســتان را 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب ــه ان ــل گرفت تحوی
ــرد  ــاهد عملک ــد ش ــص دارن ــن ورزش تخص در ای

ــتیم. ــری هس بهت

بــا توجــه بــه ایــن کــه شــما در شــرایط 
ــیده  ــت کش ــرده و زحم ــن ک ــخت تمری س
ــروز در ورزش  ــه ام ــی ک ــرای جوانان ــد ب ای
ــه ای  ــه توصی ــد چ ــت می کنن ــنا فعالی ش

داریــد؟
ـــی  ـــطح قهرمان ـــد در س ـــه بتوانن ـــن ک ـــرای ای ب
حضـــور داشـــته باشـــند بایـــد ســـخت تـــالش 
ــرایط  ــرده و از شـ ــازی کار کـ ــدن سـ ــد، بـ کننـ
کننـــد.  اســـتفاده  موجـــود  اســـتخر های  و 
ــادی را  ــس زیـ ــوی و نفـ ــف قـ ــنا کتـ ورزش شـ
ــه  ــد بـ ــا را بایـ ــد و این هـ ــکار می طلبـ از ورزشـ
ـــت  صـــورت تخصصـــی دانســـته و در راســـتای تقوی

ــد. ــالش کننـ ــود تـ ــای موجـ متد هـ
ــد  ــد بای ــار کن ــد کســب افتخ هرکســی بخواه
زحمــت بکشــد، شــناگران جــوان از اســتایل 
قهرمانــان شــنا یادگرفتــه و الگــو بــرداری کننــد.

اختصاصی:       هیئت شنا، شیرجه و واترپلو  استان آذربایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تهران

بامـداد دیـروز کمـک معیشـتی به حسـاب اولین 
گـروه از سرپرسـتان خانـوار واریز شـد و کسـانی که 

مشـمول طـرح نیسـتند می تواننـد اعتـراض کنند. 
ــت  ــه پرداخ ــن مرحل ــارس، اولی ــزارش ف ــه گ ب
ــوار  ــه حســاب سرپرســتان خان حمایــت معیشــتی ب
ــت از  ــر نوبخ ــن محمدباق ــش از ای ــد. پی ــز ش واری
واریــز کمــک معیشــتی ۲۰ میلیــون نفــر در مرحلــه 

ــود. ــر داده ب اول خب
بــر ایــن اســاس دومیــن مرحلــه ســاعت ۲۴ روز 
چهارشــنبه ۲۹ آبــان مــاه و ســومین مرحلــه ســاعت 
۲۴ روز شــنبه ۲ آذر خواهــد بــود و در هــر مرحلــه 
ــز  ــتی واری ــک معیش ــر کم ــون نف ــرای ۲۰ میلی ب
ــه  ــدگان یاران ــع دریافت کنن ــا جم ــد ت ــد ش خواه

ــه ۶۰ میلیــون نفــر برســد. ــد ب جدی
ــت  ــمول دریاف ــر مش ــال حاض ــه در ح ــانی ک کس
ــه  ــاه ب ــه نقــدی نمی شــوند و از ســوی  وزارت رف یاران
عنــوان ثروتمنــد حــذف نشــده اند و در مراحــل قبــل 

ــتند  ــا نتوانس ــته و ی ــه داش ــام یاران ــراف از ثبت ن انص
ثبت نــام کننــد می تواننــد در ســامانه ای کــه از ســوی 
ــود  ــالم می ش ــی اع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

ــا بررســی شــود. ــت آنه ــا وضعی ــد ت ــام کنن ثبت ن
ــت  ــخنگوی دول ــی س ــی ربیع ــه عل ــن رابط در ای
ــتحقاق  ــد اس ــر می کن ــی فک ــر کس ــود ه ــه ب گفت
ــت  ــد ثب ــتی را دارد می توان ــک معیش ــت کم دریاف
ــن  ــمول ای ــرایط مش ــراز ش ــس از اح ــد و پ ــام کن ن
حمایــت شــود. همچنیــن افــرادی کــه بــه ایــن طــرح 
ــه اول، پرداخــت نقــدی  ــد از همــان مرحل می پیوندن
بــرای آنهــا لحــاظ می شــود و جــای نگرانــی نیســت.

احمــد میــدری معــاون رفــاه وزارت کار، تعــاون و 
ــراد  ــراض اف ــا نحــوه اعت ــاه اجتماعــی در رابطــه ب رف
بــرای دریافــت کمــک معیشــتی عنــوان کرد: اواســط 
هفتــه آینــده از طریــق کــد دســتور *۶3۶۹ # افرادی 
کــه در فهرســت مشــموالن طــرح حمایــت معیشــتی 
ــد می تواننــد از وضعیــت خــود  دولــت قــرار نگرفته ان

ــاه  ــاون، کار و رف ــن وزارت تع ــوند. همچنی ــع ش مطل
ــراد  ــه اف ــرده ک ــوان ک ــه ای عن ــی در اطالعی اجتماع
ــه و ادارات  ــن وزارتخان ــه ای ــوری ب ــه حض از مراجع

اســتانی خــودداری کننــد.
یکــی از مباحــث دیگــری کــه ایــن روزهــا مبتال بــه 
ــای  ــال پیامک ه ــق ارس ــتفاده از طری ــوء اس ــده س ش
جعلــی در رابطــه بــا یارانه هــا و کمک معیشــتی اســت 
کــه مــردم بایــد دقــت نظــر داشــته باشــند. در ایــن 
ــد  ــی تأکی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع زمین
کــرده فرآینــد پرداخــت بــه مشــموالن طــرح حمایــت 
ــه  ــه دارد و هیچگون ــده ادام ــه آین ــا هفت ــتی ت معیش
پیامکــی مبنــی بــر شــمول، قطــع و ثبت نــام یارانــه و 
یــا تحــت حمایــت معیشــتی بــرای هموطنــان ارســال 

ــت. ــی اس ــا جعل ــه پیامک ه ــود و اینگون نمی ش
ــانی  ــوار هم پوش ــت خان ــرح معیش ــموالن ط مش
ــت  ــدی دریاف ــه نق ــه یاران ــرادی ک ــا اف ــادی ب زی

دارد. می کننــد،  

خانوارهای جامانده چگونه اعتراض کنند 

ــر از  ــا ۱۰۰ نف ــاعته ب ــدار 3 س ــه در دی ــوه قضایی ــس ق رئی
ــی  ــتگاه قضای ــورد دس ــر برخ ــد ب ــا تاکی ــس ب ــدگان مجل نماین
ــت  ــه در جه ــت ک ــس خواس ــدگان مجل ــدان، از نماین ــا مفس ب
ــد.  ــری بردارن ــدی ت ــای ج ــادزا گام ه ــاختارهای فس ــالح س اص
بــه گــزارش تســنیم، آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در 
دیــدار اعضــای فراکســیون دیپلماســی و منافــع ملــی مجلــس 
ــی را مفیــد و  شــورای اســالمی، برگــزاری چنیــن نشســت های
مغتنــم دانســت و تصریــح کــرد: اســتانهایی کــه مــدت زیــادی 
ــوه قضاییــه در آنهــا می گــذرد، در اولویــت  از حضــور رئیــس ق
ســفرهای اســتانی مــا قــرار دارنــد و ان شــاءاهلل در اســرع وقــت 

ــه همــه اســتانها ســفر خواهیــم کــرد. ب
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت 
قانونــی، حقوقــی، قضایــی، مالــی و تســهیالتی از کارآفرینــان و 
ــت  ــرای حمای ــی ب ــی دســتگاه قضای ــر آمادگ ســرمایه گذاران، ب
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــد تاکی ــق تولی ــی و رون ــی از کارآفرین قضای
بارهــا اعــالم کرده ایــم کــه از همــه مدیــران شــجاع و جســوری 
ــردن  ــاز ک ــد و ب ــق تولی ــا، رون ــه در جهــت دور زدن تحریمه ک
ــت قاطــع خواهیــم کــرد و هیــچ  ــد حمای گره هــا گام برمی دارن
ــوان  ــه عن ــام کار را ب ــه از انج ــرس و واهم ــد ت ــری نبای مدی

توجیــه سســتی خــود مطــرح کنــد.
ـــاره  ـــا اش ـــود ب ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــی در بخ رئیس
بـــه تـــالش دســـتگاه قضایـــی بـــرای جلوگیـــری از تعطیلـــی 
کارخانجـــات و واحدهـــای تولیـــدی در سراســـر کشـــور، بـــه 
ــا  ــئله مـ ــرد: مسـ ــار کـ ــت و اظهـ ــاق پرداخـ ــوع قاچـ موضـ
قاچـــاق ســـازمان یافته کاالســـت و بحثـــی در خصـــوص 
ـــی  ـــای فراوان ـــاهد آماره ـــه ش ـــن زمین ـــم. در ای ـــری نداری کولب
ــازار مشـــاهده می کنیـــم  ــا آنچـــه در داخـــل بـ هســـتیم امـ
ـــی  ـــد بازنگاه ـــذا بای ـــدارد؛ ل ـــی ن ـــا همخوان ـــا آماره ـــدان ب چن
در ایـــن عرصـــه داشـــته باشـــیم. واقعیـــات نشـــان می دهـــد 
ـــد  ـــق تولی ـــت و رون ـــده اس ـــران کنن ـــاق، نگ ـــت قاچ ـــه وضعی ک
بـــا ایـــن امـــر ســـازگار نیســـت. بـــر همیـــن مبنـــا همـــه 
دســـتگاه ها بایـــد پـــای کار بیاینـــد تـــا ایـــن قضیـــه حـــل 

شـــود.
ــا تاکیـــد بـــر برخـــورد  رئیـــس قوه قضاییـــه در ادامـــه بـ
ـــاد،  ـــا فس ـــورد ب ـــار برخ ـــدان در کن ـــا مفس ـــی ب ـــتگاه قضای دس
ــالح  ــت اصـ ــه در جهـ ــت کـ ــس خواسـ ــدگان مجلـ از نماینـ
ـــا  ـــرد: م ـــان ک ـــد و خاطرنش ـــدام کنن ـــادزا اق ـــاختارهای فس س
ـــن  ـــه ای ـــم بلک ـــی نمی دانی ـــری مقطع ـــاد را ام ـــا فس ـــارزه ب مب
ــت  ــازی ها و مالمـ ــت. حاشیه سـ ــتمر اسـ ــد مسـ ــک فراینـ یـ
مالمت کننـــدگان نیـــز هرگـــز مـــا را دلســـرد نخواهـــد کـــرد. 
البتـــه در ایـــن مســـیر همـــکاری همـــه دســـتگاهها را موثـــر 

می دانیـــم.
ـــرورت  ـــر ض ـــود ب ـــخنان خ ـــری از س رئیســـی در بخـــش دیگ
ـــده  ـــت داده ش ـــوال برگش ـــزان ام ـــوص می ـــانی در خص اطالع رس
ـــانیهای  ـــه اطالع رس ـــاره ب ـــا اش ـــرد و ب ـــد ک ـــال تاکی ـــه بیت الم ب
ســـخنگوی دســـتگاه قضایـــی در ایـــن زمینـــه گفـــت: بنـــای 

ـــزان  ـــد، می ـــا فاس ـــورد ب ـــر برخ ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــن اس ـــا ای م
ـــه  ـــا ب ـــود حتم ـــترداد می ش ـــال اس ـــت الم ـــه بی ـــه ب ـــی ک مال

ـــد. ـــردم برس ـــالع م اط
ــس  ــای مجلـ ــوص تالش هـ ــه در خصـ ــس قوه قضاییـ رئیـ
ــرد:  ــان کـ ــس، خاطرنشـ ــازات حبـ ــل مجـ ــه تقلیـ در زمینـ
انشـــاءاهلل نظـــر نماینـــدگان بـــا اصالحاتـــی کـــه قوه قضاییـــه 
در الیحـــه آییـــن دادرســـی کیفـــری دارد، تامیـــن خواهـــد 
ـــه ای  ـــد خدش ـــس نبای ـــای حب ـــل مجازاته ـــم تقلی ـــد. معتقدی ش
بـــه قوانیـــن قبلـــی خـــود مجلـــس وارد کنـــد. البتـــه مـــا از 
ـــازات  ـــال مج ـــری و اعم ـــت کیف ـــش جمعی ـــر کاه ـــز ب ـــدا نی ابت
ـــا  ـــا آنج ـــا ت ـــات م ـــته ایم و قض ـــد داش ـــس تاکی ـــن حب جایگزی
کـــه امـــکان قانونـــی وجـــود داشـــته باشـــد در ایـــن زمینـــه 

ــد. ــل می کننـ عمـ
ـــالمی  ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ ـــی از رهب ـــا قدردان ـــی ب رئیس
ـــوص  ـــر در خص ـــو اخی ـــنهاد عف ـــا پیش ـــت ب ـــل موافق ـــه دلی ب
برخـــی محکومـــان، تصریـــح کـــرد: مجرمـــان بایـــد بداننـــد 
ـــاهد  ـــه روز ش ـــد روز ب ـــا نبای ـــت ام ـــاد اس ـــرم زی ـــه ج ـــه هزین ک
ـــا از  ـــتا، م ـــن راس ـــیم. در همی ـــا باش ـــت زندانه ـــش جمعی افزای
بازدیـــد نماینـــدگان از زندانهـــا اســـتقبال می کنیـــم تـــا بـــا 
ـــس  ـــای حب ـــش مجازاته ـــت کاه ـــکالت، در جه ـــاهده مش مش

و تامیـــن بودجه هـــای الزم اقـــدام کننـــد.
ــخنان  ــری از سـ ــش دیگـ ــه در بخـ ــوه قضاییـ ــس قـ رئیـ
ـــد  ـــال همانن ـــت الم ـــف« بی ـــم »حی ـــا معتقدی ـــت: م ـــود گف خ
ـــرا  ـــرد زی ـــرار گی ـــورد رســـیدگی ق ـــد م »میـــل« بیـــت المـــال بای

ـــا و  ـــی میله ـــا از برخ ـــرک فعله ـــا و ت ـــی حیفه ـــارت برخ خس
ـــدام  ـــک اق ـــتر از ی ـــت بیش ـــک غفل ـــت. گاه ی ـــتر اس ـــا بیش فعله

ــد. ـــارت می زنـ خس
ــه  ــس بـ ــان حبـ ــال محکومـ ــوص انتقـ ــی در خصـ رئیسـ
زنـــدان محـــل زندگـــی خانـــواده نیـــز اظهـــار کـــرد: اگـــر 
مانعـــی در حکـــم صـــادره وجـــود نداشـــته باشـــد، سیاســـت 
ـــی  ـــا جای ـــود ی ـــی خ ـــه محـــل زندگ ـــوم ب ـــال محک ـــز انتق ـــا نی م
اســـت کـــه امـــکان مالقـــات بـــا خانـــواده راحت تـــر باشـــد.

رئیـــس قـــوه قضاییـــه دربـــاره رونـــد مبـــارزه بـــا فســـاد 
ـــاد  ـــه اعتم ـــت ب ـــات داش ـــی اقدام ـــه برخ ـــان اینک ـــا بی ـــز ب نی
ـــود  ـــدی خ ـــه ج ـــوع را دغدغ ـــن موض ـــی زد، ای ـــه م ـــردم ضرب م
ـــزود:  ـــوان کـــرد و اف ـــه عن ـــوه قضایی ـــان تصـــدی ریاســـت ق از زم
ـــر اینکـــه  ـــود مبنـــی ب متاســـفانه اجمـــاع مرکبـــی ایجـــاد شـــده ب
ـــر  ـــد. ب ـــان فســـادهایی دارن ـــب آن ـــم اغل ـــا دســـت ک مســـئوالن ی
ـــتور کار  ـــوز را در دس ـــه و عبرت آم ـــدام قاطعان ـــا اق ـــن مبن همی
ـــه  ـــه دغدغ ـــی ک ـــه پرونده های ـــبت ب ـــا اوال نس ـــم ت ـــرار دادی ق
مـــردم بـــود، اقـــدام شـــود و ثانیـــا نتایـــج ایـــن رســـیدگیها 
ـــری  ـــا ام ـــرای م ـــاد ب ـــوع فس ـــد. موض ـــردم برس ـــالع م ـــه اط ب
ـــر  ـــز ب ـــام نی ـــم نظ ـــت. اراده محک ـــوه ای اس ـــی و فراق فراجناح
برخـــورد بـــا فســـاد اســـت و برخـــورد حرفـــه ای، حقوقـــی، 
مســـتمر و مســـتدام خواهیـــم داشـــت. برایمـــان فســـاد 
ـــا  ـــام اداری م ـــد نظ ـــرا بای ـــدارد زی ـــی ن ـــزرگ فرق ـــک و ب کوچ

ـــد. ـــد باش ـــالم و کارآم س
رئیســـی در ادامـــه، تصویـــب و اجـــرای آییننامـــه قانـــون 
رســـیدگی بـــه داراییهـــای مســـئوالن را در جهـــت صیانـــت 
از آبـــروی مدیـــران کشـــور دانســـت و دربـــاره دســـتورالعمل 
»کرامـــت« نیـــز گفـــت: بـــرای پیگیـــری اجـــرای ایـــن 
ـــرای  ـــار آن ب ـــد آث ـــی تردی ـــتیم و ب ـــم هس ـــتورالعمل مصم دس

مـــردم و اربـــاب رجـــوع کامـــال ظاهـــر خواهـــد شـــد.
رئیـــس قـــوه قضاییـــه همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه 
ـــین  ـــنی نش ـــق س ـــنت در مناط ـــل س ـــات اه ـــری از قض بهره گی
ــخصیه،  ــوال شـ ــه احـ ــوط بـ ــای مربـ ــوص پرونده هـ در خصـ
ـــب،  ـــح مرک ـــه رب ـــوط ب ـــون مرب ـــه قان ـــع ب ـــود را راج ـــر خ نظ
ــن در  ــرد: مـ ــار کـ ــت و اظهـ ــدگان دانسـ ــا نماینـ ــو بـ همسـ
ـــم  ـــک رأی دارم و آن ه ـــام ی ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش مجم
همان نظـــر نماینـــدگان اســـت تـــا راه بـــرای ســـرمایه گذاری، 
ـــت  ـــت اس ـــه، درس ـــل دغدغ ـــود. اص ـــاز ش ـــهیالت ب ـــد و تس تولی
ـــر  ـــم ب ـــای حاک ـــا فض ـــم ب ـــر می کن ـــود. فک ـــال ش ـــد دنب و بای
مجمـــع نیـــز در ایـــن زمینـــه بـــه نتیجـــه روشـــنی برســـیم.

ـــای  ـــر از نیروه ـــزار نف ـــش از ه ـــکل بی ـــل مش ـــی از ح رئیس
ــال ۹۶ و  ــه در سـ ــوه قضاییـ ــون قـ ــده در آزمـ ــرکت کننـ شـ
ـــر داد. ـــز خب ـــال نی ـــان امس ـــا پای ـــرو ت ـــه ۶۰۰۰ نی ـــذب هم ج

ـــکل  ـــل مش ـــزوم ح ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ـــی در  ـــوع جوانگرای ـــه موض ـــتانها، ب ـــی در شهرس ـــکی قانون پزش
ـــی  ـــتگاه قضای ـــه در دس ـــا تجرب ـــات ب ـــدی از قض ـــار بهرهمن کن
پرداخـــت و یـــادآور شـــد: حفـــظ قضـــات مجـــرب در گـــرو 

ایجـــاد جاذبه هـــای الزم اســـت کـــه از ایـــن جهـــت مجلـــس 
ـــد. ـــته باش ـــکاری الزم را داش ـــارات، هم ـــوص اعتب ـــد در خص بای

رئیســـی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت دیپلماســـی 
ــا  ــدی مـ ــبات جـ ــی از مناسـ ــرد:  یکـ ــح کـ ــی، تصریـ قضایـ
ـــار ســـایر  ـــه آن را در کن ـــی اســـت ک ـــی و حقوق مناســـبات قضای
ــاب  ــم و روی آن حسـ ــی الزم می دانیـ ــای دیپلماسـ عرصه هـ
ـــوق  ـــهای حق ـــت گزارش ـــوص وضعی ـــم. در خص ـــرده ای ـــاز ک ب
ـــع  ـــی موض ـــع عموم ـــال در مجم ـــبختانه امس ـــز خوش ـــری نی بش
تهاجمـــی برخـــی کشـــورها تعدیـــل شـــده بـــود. البتـــه مـــا 
مدعـــی حقـــوق بشـــر هســـتیم و غـــرب در جایـــگاه متهـــم 
ـــاد  ـــردم نه ـــازمانهای م ـــت س ـــتفاده از ظرفی ـــذا اس ـــرار دارد. ل ق
ــای  ــد فضـ ــس می توانـ ــژه در مجلـ ــاده بویـ ــای آمـ و نیروهـ
خوبـــی را بـــه لحـــاظ تبیینـــی در عرصـــه حقـــوق بشـــر در 

اختیـــار جمهـــوری اســـالمی قـــرار دهـــد.
ـــود  ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــه در بخ ـــوه قضایی ـــس ق رئی
دربـــاره مبـــارزه بـــا فســـاد گفـــت: مـــا همـــه پرونده هـــا را 
ــرد و ...  ــاح، فـ ــث جنـ ــم و بحـ ــال می کنیـ ــت دنبـ ــه دقـ بـ
ـــی،  ـــه ای، شـــرعی، قانون ـــک کار حرف برایمـــان مطـــرح نیســـت. ی
ـــم.  ـــتور کار داری ـــانی را در دس ـــا اطالع رس ـــراه ب ـــه و هم منصفان
ـــی و  ـــون اساس ـــز قان ـــا نی ـــودن دادگاه ه ـــی ب ـــوص علن در خص
قوانیـــن موضوعـــه تکلیـــف را مشـــخص کـــرده اســـت و در 
خصـــوص پرونده هـــای اقتصـــادی کـــه حکـــم آنهـــا قطعـــی 

شـــده اســـت، الـــزام بـــه اطالع رســـانی داریـــم.
رئیســـی دربـــاره پروندههـــای تحقیـــق و تفحـــص نیـــز از 
ــد  ــه کننـ ــن تهیـ ــای متقـ ــت گزارش هـ ــدگان خواسـ نماینـ
ــفانه  ــرد: متاسـ ــار کـ ــز اظهـ ــازی نیـ ــاره خصوصی سـ و دربـ
ــد  ــق تولیـ ــه رونـ ــا بـ ــه تنهـ ــازی نـ ــکالت خصوصی سـ مشـ
ـــف  ـــا توق ـــه کاهـــش ی ـــوارد ب ـــه در برخـــی م ـــرده بلک کمـــک نک
ـــزار تولیـــد و بیـــکاری کارگـــران منجـــر  تولیـــد، از بیـــن رفتـــن اب
ــته  ــه برگشـ ــن زمینـ ــا در ایـ ــدهلل فضـ ــت. الحمـ ــده اسـ شـ
ــال  ــا دنبـ ــز در پرونده هـ ــاختاری را نیـ ــکاالت سـ ــا اشـ و مـ
ـــورت  ـــه ص ـــات را ب ـــز موضوع ـــت نی ـــم دول ـــم. امیدواری می کنی
جـــدی دنبـــال کنـــد تـــا ان شـــاءاهلل مشـــکالت خصوصـــی 

ســـازی حـــل شـــود.
رئیـــس قـــوه قضاییـــه در پایـــان بـــر ضـــرورت کاهـــش 
اطالـــه دادرســـی، کوتـــاه شـــدن فراینـــد رســـیدگی ها و 
ـــل اختـــالف تاکیـــد  ـــوراهای ح همچنیـــن اصـــالح قانـــون ش
کـــرد و از ارســـال الیحـــه مربـــوط بـــه اصـــالح ایـــن قانـــون 
ـــر داد. ـــالمی خب ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــده ب ـــا ۱۰ روز آین ت

آیـــت اهلل رئیســـی همچنیـــن توضیحاتـــی را در خصـــوص 
ـــرای  ـــیوه اج ـــوخت و ش ـــرف س ـــت مص ـــرح مدیری ـــب ط تصوی

ـــرد. ـــه ک ـــت ارائ ـــط دول آن توس
ـــدگان  ـــن از نماین ـــش از ۴۰ ت ـــزارش، بی ـــن گ ـــاس ای براس
ــاعت  ــدود دو سـ ــدت حـ ــه مـ ــت بـ ــن نشسـ ــر در ایـ حاضـ
بـــه بیـــان دیـــدگاه هـــا، مشـــکالت و نقطـــه نظـــرات خـــود 

ــد. پرداختنـ


