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معاون وزیر راه و شهرسازی: 

آغاز ثبت نام مسکن ملی در 
شهرهای جدید از اول آذر ماه

واعظی:

 دشمنان مردم ایران را 
نمی شناسند

دولت با تنگنای مالی مواجه است
بیش از یکصد پروژه برای ارائه به بخش خصوصی داریم

مشوق های متعددی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعریف کرده ایم

با باال رفتن مصرف بنزین دوباره واردکننده می شدیم
معاون حقوقی رئیس جمهوری پیگیر مصوبه تعیین محل اعتراض ها است

مجازت کسی که فریب خورده کمتر باشد
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شافعی:  

نبود نقشه راه مشکل فعاالن اقتصادی است

مردم برخالف پیش بینی های 
دشمن با اغتشاش مخالفت کردند

شرایط اعتراض به  نحو مدنی 
فراهم شود

بدهی  میلیاردی سواری های بین 
شهری در آزادراه های الکترونیکی

تولید کنندگان، رزمندگان جنگ 
اقتصادی کشور هستند

الیاس حضرتی:
85 درصد از مالیات کشور را

 3 درصد از مودیان می پردازند 

ــز  ــس ممی ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمس رئی
محــوری، تاریــخ تعلــق مالیاتــی، نحــوه دادرســی 
اعتبــار  اســترداد  و  مالیاتــی  مالیاتــی، ماخــذ 
ــون  ــرای قان ــکالت اج ــن مش ــی را مهم تری مالیات

ــرد.  ــالم ک ــزوده اع ــر ارزش اف ــات ب مالی
الیــاس حضرتــی در  بــه گــزارش فــارس، 
توســعه  ملــی  همایــش  پنجمیــن  و  بیســت 
در  کــرد:  اظهــار  کشــور  غیرنفتــی  صــادرات 
ــل  ــور مراح ــاد کش ــه اقتص ــتیم ک ــرایطی هس ش

می کنــد. طــی  را  ســختی 
فعاالن اقتصادی باید عرض اندام کنند

ــا،  ــی، بی تدبیری ه ــکالت درون ــزود: مش وی اف
و  ظرفیت هــا  ملــی،  تــوان  عــدم جمع بنــدی 
مصائبــی کــه در گذشــته داشــتیم و حــل نکردیــم 
در کنــار کینــه ورزی دشــمنان و تحریم هــای 
ــت ایجــاد  ــر مل ــادی را ب ــه ســختی های زی ظالمان
کــرده کــه در ایــن میــان فعــاالن اقتصــادی بایــد 

ــدام کننــد. عــرض ان
ــا بیــان اینکــه مشــکالت را خیلــی  حضرتــی ب
ــه  ــان را ب ــر زم ــزود: اگ ــم، اف ــل می کنی ــم ح ک
عقــب برگردانیــم تقریبــا موانــع و مشــکالت 
ــع 25  ســال پیــش اســت. صــادرات همــان موان

وی یــادآور شــد: از ســال 32 تــالش می شــود 
ــم،  ــاده کنی ــت را در کشــور پی ــدون نف اقتصــاد ب
دیگــر نمی تــوان تعلــل کــرد؛ یــک فرصــت 
ــده  ــاد ش ــادرات ایج ــرای ص ــی ب ــر تاریخ بی نظی
اســت و کاهــش و قطــع وابســتگی بودجــه جــاری 

ــه نفــت ایجــاد شــده اســت.  ب
127 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 

در برابر 320 هزار میلیارد تومان 
هزینه های جاری

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح 
کــرد: 127 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد مالیاتــی 
ــای  ــان هزینه ه ــارد توم ــزار میلی ــر 320 ه در براب
جــاری و اجتناب ناپذیــر وجــود دارد و بایــد ببینیــم 

چطــور می توانیــم ایــن فاصلــه را پــر کنیــم.
حضرتــی ادامــه داد: در اســتراتژی جدیــد 
ــده  ــاز ش ــال آغ ــت امس ــه از اردیبهش ــور ک کش
ــی،  ــتحکام داخل ــاندن اس ــر رس ــه حداکث ــرای ب ب

ــتحکم  ــی، مس ــات داخل ــع اختالف رف

سردار عابدین خرم:
3۰ نفر در ناآرامی های تبریز 

دستگیر شدند

فرمانــده ســپاه عاشــورا از دســتگیری 30 نفــر 
ــت:  ــر داد و گف ــز خب ــر تبری ــای اخی در ناآرامی ه
آذربایجــان و تبریــز غیــرت دینــی و ملــی خــود را 

در اغتشاشــات نشــان داد. 
ــرم در  ــن خ ــردار عابدی ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســتی بــا خبرنــگاران افــزود: تجمعــات محــدود 
مردمــی در تبریــز در حــد اعتــراض نبــود و ایــن 

نشــان دهنــده بصیــرت آنهاســت. 
ــالح  ــس از اص ــنبه پ ــرد: روز ش ــار ک وی اظه
قیمــت بنزیــن تنهــا در پنــج شــش نقطــه تبریــز 
نفــره داشــتیم و در  تــا 200  تجمع هــای 15 
حاشــیه شــهر اعتراضــات کمــی بیشــتر بــود کــه 
ــی  ــیج مردم ــی بس ــا همراه ــس و ب ــط پلی توس

جمــع شــد. 
وی اضافــه کــرد: خوشــبختانه در تجمعــات 
ــی  ــز خدمات ــوال و مراک ــب ام ــز تخری ــردم تبری م
ــپ  ــه پم ــک و س ــه بان ــداد؛ س ــی روی ن چندان
بنزیــن و تعــدادی از خودروهــای مــردم و تعــدادی 

ــد.  ــازه آســیب دی مغ
فرمانــده ســپاه عاشــورا گفــت: کســانیکه 
ــر  ــس درگی ــا پلی ــات ب ــن اعتراض ــان ای در جری
شــدند، بــه تعــداد 30 نفــر دســتگیر شــده انــد و 
بقیــه لیدرهــا نیــز بــا هماهنگــی دســتگاه قضایــی 
شناســایی شــده انــد و دســتگیری شــان از دیــروز 

ــت.  ــد داش ــه خواه ــده و ادام ــروع ش ش
وی افــزود: برخــالف ادعــای برخــی رســانه هــا، 
اتبــاع خارجــی در تجمعــات حضــور نداشــتند، امــا 
نفراتــی از اســتان های دیگــر حضــور داشــته انــد، 

دســتگیر شــده انــد. 
فرمانــده ســپاه عاشــورا ادامــه داد: ســالح گــرم 
ــه  ــه هیــچ عنــوان ب ــان ایــن اعتراضــات ب در جری
ــود  ــرار ب ــه ق ــم ک ــی داری ــا اطالعات ــه، ام کار نرفت
از ســالح ســاچمه ای اســتفاده شــود کــه نشــان 
ــای  ــدادی از لیدره ــدن تع ــوزش دی ــده آم دهن

ــگران اســت. اغتشاش
ــا،  ــوی خودروهـ ــیم جلـ ــن سـ وی از انداختـ
نرده هـــای  بریـــدن  بنـــدان،  راه  ایجـــاد 
خیابـــان و تخریـــب چراغ هـــای راهنمایـــی بـــه 
عنـــوان برخـــی دیگـــر از اقدامـــات خرابکارانـــه 

اغتشاشـــگران 

ــزوم ایجــاد  ــر ل ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان رئیــس ات
کنسرســیوم صادراتــی بــرای کمــک بــه واحدهــای 
کوچــک تولیــدی و حضــور آنهــا در بازارهــای 

ــرد.  ــد ک ــی تاکی جهان
ــه در بیســت و  ــس ژائل ــارس، یون ــه گــزارش ف ب
پنجمیــن همایــش ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی 
ــدی  ــرایط جدی ــور در ش ــرد: کش ــار ک ــور اظه کش
قــرار دارد و تحریم هــا و شــرایط اقتصــادی تحمیــل 
ــاد  ــان ایج ــرای کارآفرین ــی را ب ــای تنگ ــده، فض ش

کــرده کــه خواســته ملــت نیســت.
ــای  ــه در صحنه ه ــور ک ــا همانط ــزود: م وی اف
نظامــی موفــق بودیــم، بایــد در بخــش اقتصــاد هــم 
ــورهای  ــا کش ــاط ب ــاز و ارتب ــدی آغ ــت جدی حرک

ــم. ــاز کنی همســایه را آغ
ژائلــه تصریــح کــرد: امــروز اقتصــاد ایــران نبایــد 
بــه نفــت وابســته باشــد؛ بایــد درهــای کشــور را بــه 
روی کشــورهای همســایه بــاز کنیــم و یــک تجــارت 
آزاد داشــته باشــیم کــه ایــن تجــارت آزاد بــه دســت 

بخــش خصوصــی کشــورها ایجــاد می شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز ادامــه داد: امــروز 
پنــج کشــور در ایــن همایــش حضــور دارنــد؛ ایــران 
ــدی  ــازار جدی ــه کشــورهای اوراســیا پیوســته و ب ب
ــه وجــود آورده اســت؛ بخــش اقتصــاد و تجــارت  ب

ــود. ــت ش ــا تقوی ــش از این ه ــد بی بای
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود اذعــان 

ــدور  ــت کری ــوان محوری ــه عن ــران ب ــش ای داشــت: نق
جنــوب بــه شــمال فرامــوش شــده و بایــد احیــا شــود.

شــاخص  های  ســاخت:  خاطرنشــان  ژائلــه 
اقتصــادی و فضــای کســب و کار وضعیــت مناســبی 
ــه 132 فضــای کســب و کار کشــور در  ــدارد؛ رتب ن

ــت. ــی نیس ــل قبول ــدد قاب ــا ع دنی
اگــر  شــد:  متذکــر  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
حضــور  بین المللــی  صحنه هــای  در  می خواهیــم 
یابیــم، بایــد بخــش خصوصــی توانمنــد شــود و اصــل 
44 بــه معنــای واقعــی و اصولــی اجــرا شــود؛ بایــد از 

ــم. ــت کنی ــی حمای ــش خصوص بخ
صــادرات  بخــش  در  داشــت:  اذعــان  وی 
داریــم؛  کار  دســتور  در  جدیــدی  برنامه هــای 
ــی  ــای بازرگان ــا اتاق ه ــد ب ــی بای ــاط تنگاتنگ ارتب
داشــته باشــیم و در تــک تــک شــهرهای کشــورهای 

همســایه حضــور یابیــم.
ژائلــه بــا بیــان اینکــه 85 درصــد واحدهــای ما خیلی 
ــای  ــد در بازاره ــی نمی توانن ــه تنهای ــوده و ب کوچــک ب
ــزوم ایجــاد کنسرســیوم  ــر ل ــد، ب ــی حضــور یابن جهان
صادراتــی بــرای کمــک بــه واحدهــای کوچــک و حضور 

آنهــا در بازارهــای جهانــی تاکیــد کــرد.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: بایــد سیســتم 
کــه  پوســته ای  از  و  دهیــم  تغییــر  را  موجــود 
ــه تجــارت  ــیدن ب ــویم؛ رس ــارج ش ــاد شــده خ ایج
30 میلیــارد دالری ترکیــه همــت عالــی همــه 

می طلبــد. را  کشــور  بخش  هــای 
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز اضافــه کــرد: 
تامیــن مالــی معضــل اصلــی تمــام واحدهــای 
ــی در اســتان ها وجــود  ــع کاف ــدی اســت؛ مناب تولی
ــه  ــتان ها هزین ــود اس ــع در خ ــن مناب ــی ای دارد ول
ــم و  ــع کردی ــی را قط ــریان نقدینگ ــود؛ ش نمی ش

ــم! ــزه داری ــار معج انتظ
وی ادامــه داد: تهــران 70 درصــد ســرمایه ها را 
ــده اند  ــر ش ــتان ها فقی ــن رو اس ــرده، از ای ــذب ک ج
ــه  ــد؛ هم ــران برون ــه ته ــد ب ــعی می کنن ــه س و هم
ــعه  ــتان ها به صــورت یکنواخــت توس ــم اس می خواهی
پیــدا کننــد و ایــن نیــاز بــه تامیــن منابــع مالــی دارد.

ــه  ــی وظیف ــروت مل ــد ث ــرد: تولی ــح ک ــه تصری ژائل
فعــاالن بخــش خصوصــی اســت مــا امــروز اراده کنیــم 
کــه ایــن بخــش را حمایــت کنیــم؛ چــرا منابــع کشــور 
مــا به صــورت خــام فروشــی بایــد از کشــور خــارج شــود؟!

ــادرات  ــال ص ــد: امس ــادآور ش ــان ی وی در پای
ــاظ  ــد و از لح ــی 100 درص ــاظ وزن ــتان از لح اس
ــه مــدت مشــابه  ارزش ریالــی 50 درصــد نســبت ب

ــت. ــته اس ــش داش ــل افزای ــال قب س

مدیــرکل سیاســی وزارت کشــورگفت: تقاضایــی 
ــع  ــرای تجم ــی ب ــای حقیق ــخاص و چهره ه از اش
تاکنــون  هیچ کــدام  احــزاب  امــا  دارد،  وجــود 

ــته اند.  ــوز نداش ــذ مج ــرای اخ ــی ب اقدام
ــر  ــوری دبی ــد مالن ــارس، حمی ــزارش ف ــه گ ب
کمیســیون مــاده 10 احــزاب  بــا اشــاره بــه انتخــاب 
ــور  ــرای حض ــتانی ب ــی اس ــزاب مل ــران کل اح دبی
ــار  ــاده 10 اظه ــیون م ــا در کمیس ــدگان آنه نماین
داشــت: بــر اســاس انتخابــات انجــام شــده احــزاب 
اســتانی، محمدعلــی تبرایــی بــا 14 رای از مجمــوع 
1۶ رای ماخــوذه بــه عنــوان نماینــده احــزاب 

ــد.  ــال انتخــاب ش ــدت 2 س ــه م ــتانی ب اس
ــزاب  ــات اح ــزاری انتخاب ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــت عص ــه در نوب ــاده 10 ک ــیون م ــی کمیس مل
برگــزار شــد، گفــت: از مجمــوع 58 رای اخــذ 
ــا 31  ــمتیان ب ــی حش ــی قدرتعل ــزاب مل ــده اح ش
رای بــه عنــوان منتخــب احــزاب ملــی بــه عضویــت 
ــد.  ــال درآم ــدت 2 س ــه م ــاده 10 ب ــیون م کمیس
مالنــوری بــا بیــان اینکــه فرآینــد و نتیجــه هــر 
دو انتخابــات اســتانی و ملــی بــه تاییــد کمیســیون 
ــا  ــه ب ــت:  در مقایس ــت، گف ــیده اس ــاده 10 رس م
انتخابــات دور قبــل کــه در آبانمــاه ۹۶ برگــزار 
شــد، رشــد چشــمگیری را توســط احــزاب اســتانی 
ــه در دور  ــوری ک ــه ط ــم ب ــاهد بوده ای ــی ش و مل
پیــش 83 حــزب ملــی داشــتیم کــه 13 حــزب در 
ــن 15 درصــد از  ــه ای ــد ک ــات شــرکت کردن انتخاب

ــد. ــوب می ش ــتانی محس ــزاب اس کل اح
ــه داد:  ــزاب ادام ــاده 10 اح ــیون م ــر کمیس دبی
در دوره جدیــد از 33 حــزب اســتانی 1۶ حــزب در 
ــاده  ــی کمیســیون م ــات انتخــاب عضــو حزب انتخاب
10 شــرکت کردنــد کــه 4۹ درصــد احــزاب اســتانی 

ــوند. ــامل می ش را ش
افــزود:  کشــور  وزارت  سیاســی  مدیــرکل 
همچنیــن در احــزاب ملــی در دور پیــش 1۶5 
حــزب حضــور داشــت کــه 43 حــزب در انتخابــات 
ــه 2۶ درصــد احــزاب را شــامل  ــد ک شــرکت کردن
ــوع 83  ــال از مجم ــات امس ــا در انتخاب ــد ام می ش

ــه 71  ــد ک ــرکت کردن ــزب ش ــی 5۹ ح ــزب مل ح
درصــد واجدیــن شــرایط می شــوند و ایــن بــه 
معنــی آن اســت کــه هــم از لحــاظ کمــی و کیفــی 

ــت. ــده اس ــر ش بهت
ــتور کار  ــه دس ــان اینک ــا بی ــوری ب ــد مالن حمی
ــزاب  ــیون اح ــروز کمیس ــه ام ــا در جلس ــدی م بع
اســتانی  شــعب  مســئولین  بررســی صالحیــت 
ــود کــه مجموعــا صالحیــت 1۹ مســئول  احــزاب ب

ــم. ــرار داری ــی ق ــورد بررس ــعبه را م ش
وی ادامــه داد: در اســتان همــدان صالحیــت 
اســالمی  جامعــه  احــزاب  شــعب  مســئولین 

ــالمی،  ــالب اس ــران انق ــت ایثارگ ــران، جمعی کارگ
جامعــه جوانــان متحــد اســالمی، جمعیــت پیــروان 
حضــرت زینــب)س(، حــزب تدبیــر و توســعه ایــران 
ــگان  ــش آموخت ــتگی دان ــزب همبس ــالمی، ح اس
اســالمی  انجمن هــای  جامعــه  حــزب  ایــران، 
ــازمان  ــی و س ــاد مل ــزب اعتم ــازار، ح ــاف و ب اصن
عدالــت و آ زادی ایــران اســالمی مــورد بررســی 
ــران  ــان ای ــازمان معلم ــن س ــت. همچنی ــرار گرف ق
ــرده  و حــزب آزادی درخواســت تاســیس شــعبه ک
بودنــد کــه بــرای بررســی بیشــتر بــه جلســه آینــده 

ــد. ــول ش موک
ادامــه  احــزاب  کمیســیون   10 مــاده  دبیــر 
داد: در اســتان ایــالم نیــز صالحیــت مســئولین 
شــعب احــزاب انجمــن روزنامــه نــگاران زن ایــران، 
ــن  ــان، انجم ــر زن ــوق بش ــت از حق ــت حمای جمعی
اســالمی مهندســان ایــران، مجمــع نیروهــای خــط 
ــورد  ــالمی، م ــران اس ــان ای ــع فرهنگی ــام، مجم ام

ــدند. ــد ش ــد و تایی ــرار گرفتن ــی ق بررس
مالنــوری ادامــه داد: صالحیــت مســئولین شــعب 
احــزاب اســتان ســمنان نیــز بــه ایــن ترتیــب 
بررســی و تاییــد شــد: حــزب نــدای ایرانیــان، 
حــزب کارگــزاران و ســازندگی و همچنیــن حــزب 
ــه  ــه جلس ــتر ب ــی های بیش ــرای بررس ــه ب آزادی ک

ــد. ــول ش ــد موک بع
مدیــرکل سیاســی وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه 

هشــت پروانــه فعالیــت

رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

تهران 7۰ درصد سرمایه ها را جذب کرده است 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور: 

 هیچ حزبی تقاضای برگزاری تجمع نکرده است
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کاریکاتور

 چوب شعبده تحریم آمریکا دردست 
سودجویان و دزدان داخلی!

ـــان  ـــا بی ـــس ب ـــه مجل ـــت رئیس ـــخنگوی هیئ س
ــود  ــام راه خـ ــیاری تمـ ــا هوشـ ــردم بـ ــه مـ اینکـ
ــه  ــی بـ ــت عمومـ ــم و امنیـ ــران نظـ را از اخاللگـ
خوبـــی جـــدا کرده انـــد گفـــت: مـــردم برخـــالف 
پیش بینی هـــای دشـــمن بـــا اغتشـــاش مخالفـــت 

کردنـــد. 
ـــن  ـــی ضم ـــداهلل عباس ـــنیم، اس ـــزارش تس ـــه گ ب
دعـــوت از آحـــاد ملـــت ایـــران اســـالمی بـــه 
ـــرای  ـــی از اج ـــای ناش ـــرف درآمده ـــتنداری، ص خویش
طـــرح افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــرای کمـــک بـــه 
ـــد  ـــف جامعـــه را ضـــروری خوان معیشـــت اقشـــار مختل
و اظهـــار داشـــت: مـــردم هوشـــیار ایـــران اســـالمی 
باردیگـــر راه و صـــف خـــود را از اخاللگـــران بـــه خوبـــی 

ــد. ــدا کرده انـ جـ
ســـخنگوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس در مـــورد 
ــر  ــد روزه اخیـ ــه در چنـ ــائلی کـ ــات و مسـ اتفاقـ
شـــاهد وقـــوع آن در برخـــی از نقـــاط کشـــور 
ــرت و  ــردم بابصیـ ــرد: مـ ــوان کـ ــز عنـ ــم نیـ بودیـ
ـــام  ـــا وجـــود تم ـــران اســـالمی ب ـــیار ای همیشـــه هوش
نقشـــه ها و برنامه هـــای متعـــدد دشـــمن راه خـــود 
ـــی و  ـــاش، ناامن ـــات اغتش ـــه موجب ـــانی ک ـــا کس را ب
برخـــی شـــرارت ها را فراهـــم می کننـــد جـــدا 

کردنـــد.
ـــار  ـــردم در کن ـــف م ـــن ص ـــرار نگرفت ـــی ق عباس

ـــان  ـــیاری آن ـــرت و هوش ـــه بصی ـــران را نتیج اخاللگ
در برهه هـــای حســـاس دانســـت و تصریـــح کـــرد: 
در روزهـــای اخیـــر شـــاهد برخـــی رفتارهـــا و 
اقداماتـــی در کشـــور بودیـــم کـــه موجبـــات 
خوشـــنودی و ذوق زدگـــی دشـــمنان را فراهـــم 
ــای  ــالف پیش بینی هـ ــردم برخـ ــا مـ ــاخت امـ سـ

دشـــمن بـــا اغتشـــاش مخالفـــت کردنـــد.
عضـــو کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس 

بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مـــردم بـــه هیـــچ عنـــوان 
ـــی و  ـــوال عموم ـــب ام ـــازه تخری ـــران اج ـــه اخاللگ ب
ــراز  ــد ابـ ــر را نمی دهنـ ــرارت های دیگـ ــی شـ برخـ
ـــد  ـــه بخواه ـــی ک ـــر کس ـــر ه ـــردم در براب ـــت: م داش
بـــه بیت المـــال، جـــان و مـــال و نامـــوس آنـــان 
تعـــدی کنـــد ایســـتادگی می کننـــد و اجـــازه 
ادامـــه شـــرایط ناامنـــی در جامعـــه را نمی دهنـــد.

ـــس  ـــدگان مجل ـــودن نماین ـــع ب ـــع و تاب وی مطی

ــری را  ــم رهبـ ــام معظـ ــات مقـ ــر فرمایشـ در برابـ
ـــام  ـــرد: مق ـــان ک ـــرار داد و خاطرنش ـــد ق ـــورد تأکی م
ــح  ــع و مصالـ ــت منافـ ــری در حقیقـ ــم رهبـ معظـ
ـــه  ـــه هم ـــن اســـت ک ـــان ای ـــد و نظرش ـــام را دیدن نظ
ــا بایـــد بـــه نوبـــه خـــود در دفـــاع از مـــردم،  مـ
ـــن  ـــروت در بی ـــه ث ـــع عادالن ـــان و توزی ـــت آن معیش
ــه کمـــک  ــای مختلـــف جامعـ ــا و گروه هـ طیف هـ

ـــد.  کنن
ـــس از  ـــش در مجل ـــر و امل ـــردم رودس ـــده م نماین
ـــی  ـــف اجرای ـــای مختل ـــم مســـئوالن در بخش ه تصمی
و نظارتـــی بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش قیمـــت ســـایر 
اجنـــاس ســـخن گفـــت و افـــزود: از عمـــوم مـــردم 
می خواهیـــم کـــه خویشـــتنداری خـــود را حفـــظ 
ـــت  ـــالح قیم ـــرح اص ـــرای ط ـــل اج ـــرا حاص ـــد زی کنن
بنزیـــن و درآمـــدی ناشـــی از آن صـــرف رفـــاه 

ـــد. ـــد ش ـــف خواه ـــار مختل ـــادی اقش اقتص
ـــری  ـــس جلوگی ـــه مجل ـــت رئیس ـــخنگوی هیئ س
از افزایـــش قیمـــت کاالهـــا و اقـــالم مـــورد نیـــاز 
مـــردم در حوزه هـــای مختلـــف را در ایـــن برهـــه 
از زمـــان امـــری الزم و ضـــروری خوانـــد و اظهـــار 
ـــت، مجلـــس و ســـایر  ـــا چـــه در دول داشـــت: همـــه م
ــود را  ــوان خـ ــر تـ ــی حداکثـ ــتگاه های نظارتـ دسـ
بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر بـــه کار می گیریـــم تـــا 

ـــود. ـــردم وارد نش ـــه م ـــیبی ب ـــان آس ـــن می در ای

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: 

مردم برخالف پیش بینی های دشمن با اغتشاش مخالفت کردند

نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی 
بـــا بیـــان این کـــه بـــه تمامـــی عزیـــزان بخـــش 
خصوصـــی کـــه مجاهـــدان اقتصـــاد کشـــور هســـتند، 
ـــدگان  ـــد کنن ـــرد: تولی ـــار ک ـــم، اظه ـــار می کنی افتخ
ــور  ــادی کشـ ــگ اقتصـ ــدگان جنـ ــروز، رزمنـ امـ

هســـتند. 
االســـالم  حجـــت  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ـــن  ـــت و پنجمی ـــم در بیس ـــیدمحمدعلی آل هاش س
ـــور  ـــی کش ـــادرات غیرنفت ـــعه ص ـــی توس ـــش مل همای
در تبریـــز افـــزود: متاســـفانه نتوانســـتیم از منبـــع 
ـــو  ـــه نح ـــم، ب ـــار داری ـــه در اختی ـــت ک ـــمند نف ارزش
احســـن اســـتفاده کنیـــم و فقـــط خـــام فروشـــی 
کردیـــم، اگـــر می توانســـیتم از منبـــع ارزشـــمند 
ــور  ــاد کشـ ــا اقتصـ ــم، قطعـ ــتفاده کنیـ نفـــت اسـ

شـــکوفا می شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه نام گـــذاری ســـال جـــاری 
ـــری،  ـــم رهب ـــوی مقام معظ ـــد از س ـــق تولی ـــه رون ب
بیـــان کـــرد: ایـــن نامگـــذاری، توجـــه بـــه پیـــش 
کارشـــکنی های  افزایـــش  دربـــاره  بینی هـــا 
ـــمنی ها  ـــن دش ـــه ی ای ـــن مقایس ـــگان و بهتری بیگان
و  دشـــمنی ها  بـــا  می توانیـــم  مـــا  اســـت، 

ــم. ــه کنیـ ــمنان مقابلـ ــای دشـ توطئه هـ
ـــه  ـــن راه مقابل ـــه بهتری ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
بـــا بیگانگانـــی کـــه مخالـــف رشـــد کشـــور مـــا 
هســـتند، تولیـــد و رونـــق تولیـــد اســـت، گفـــت: 
ـــی  ـــد داخل ـــته و تولی ـــه داش ـــد توج ـــئوالن بای مس
را اســـاس کار خـــود قـــرار دهند،قطـــع وابســـتگی 
ـــران های  ـــه پیش ـــه ب ـــام، توج ـــت خ ـــادرات نف ـــه ص ب
ـــتگاه ها  ـــئوالن و دس ـــگاه مس ـــر ن ـــادی و تغیی اقتص
بـــه تولیدکننـــدگان و مدیریـــت اقتصـــادی بایـــد 

ـــرد. ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج م
نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی 

ـــق  ـــری، رون ـــم رهب ـــام معظ ـــرد: مق ـــان ک خاطرنش
تولیـــد را نیازمنـــد توجـــه بـــه نیـــروی انســـانی، 
ـــتند،  ـــادی دانس ـــت اقتص ـــاوری و مدیری ـــرمایه فن س
ـــی نظیـــر شـــمرده و  ایشـــان نیـــروی انســـانی را ب
فرمودنـــد ایـــن واقعیـــت همـــواره مـــورد اذعـــان 

برخـــی اندیشـــمندان قـــرار دارد.
وی تاکیـــد کـــرد: مـــا نبایـــد از دشـــمن و آمریـــکا 
ــنویم  ــخنانی می شـ ــات سـ ــی اوقـ ــیم، برخـ بترسـ
کـــه نشـــان از تـــرس از دشـــمن اســـت درحالـــی 
ــدای  ــمن از ابتـ ــیم، ایـــن دشـ ــد بترسـ ــه نبایـ کـ
ـــرده  ـــه ک ـــته و توطئ ـــود داش ـــالمی وج ـــالب اس انق

ـــت. ـــده اس ـــق نش ـــی موف ول
وی بـــا بیـــان این کـــه آمریـــکا و اروپـــا در 
ـــوری  ـــه جمه ـــی علی ـــر اقدام ـــال ه ـــل س ـــن چه ای
اســـالمی انجـــام دادنـــد ولـــی بـــه نتیجـــه 
نرســـیدند، تصریـــح کـــرد: دشـــمنان نتوانســـته اند 
مانـــع حرکـــت و پیشـــرفت جمهـــوری اســـالمی 

شـــوند.
نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی 
ــز  ــل، رمـ ــد داخـ ــه تولیـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
پیـــروزی مـــا اســـت، گفـــت: رمـــز موفقیـــت مـــا 
ــگ  ــج فرهنـ ــی، ترویـ ــاد مقاومتـ ــث اقتصـ در بحـ
ـــی را  ـــد داخل ـــت، تولی ـــی اس ـــد داخل ـــرف تولی مص
ـــگ  ـــج فرهن ـــه تروی ـــد ب ـــی بای ـــم ول ـــام می دهی انج
ـــته  ـــادی داش ـــه زی ـــز توج ـــل نی ـــد داخ ـــرف تولی مص

باشـــیم.
ــد  ــور بایـ ــای کشـ ــد: بانک هـ ــر شـ وی متذکـ
بـــرای ســـرمایه گـــذاری و کمـــک بـــه ســـرمایه 
گذاری هـــا وارد میـــدان شـــوند و بـــا ارائـــه ی 
ــک  ــذاران کمـ ــرمایه گـ ــه سـ ــم بـ ــهیالت کـ تسـ

کننـــد.
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــم بـ ــالم آل هاشـ ــت االسـ حجـ
این کـــه اقتصـــاد کشـــور بایـــد در دســـت مـــردم 
ـــزود:  ـــود، اف ـــذار ش ـــش واگ ـــه اهل ـــا ب ـــد منته باش

ــات،  ــا کارخانجـ ــاط بـ ــکالتی در ارتبـ ــود مشـ وجـ
ــه اهلـــش  ــه بـ ــود کـ ــن بـ ــه از ایـ ــات گرفتـ نشـ

ــود. ــذار نشـــده بـ واگـ
ـــد  ـــی باش ـــد دولت ـــاد نبای ـــرد: اقتص ـــد ک وی تاکی
بلکـــه بایـــد بـــه مـــردم واگـــذار شـــود، در ایـــن 
صـــورت می توانیـــم ادعـــا کنیـــم اقتصـــاد کشـــور 

را نجـــات داده ایـــم.
وی بـــا بیـــان این کـــه اقتصـــاد کشـــور را 
نبایـــد بـــه نفـــت وابســـته کنیـــم، گفـــت: یکـــی 
ــه  ــود کـ ــن بـ ــته ایـ ــم  گذشـ ــای رژیـ از خیانت هـ
ـــرده  ـــت ک ـــه نف ـــته ب ـــط وابس ـــور را فق ـــاد کش اقتص
ــدن را  ــم معـ ــا می توانیـ ــه مـ ــی کـ ــود، در حالـ بـ
ـــت  ـــه نف ـــتگی ب ـــا از وابس ـــم ت ـــت کنی ـــن نف جایگزی

در امـــان باشـــیم.
ــوان از  ــروزه نمی تـ ــرد: امـ ــان کـ وی خاطرنشـ
تولیدکننـــدگان کاال انتظـــار داشـــت بـــر تمامـــی 
ــند،  ــته باشـ ــلط داشـ ــی تسـ ــای صادراتـ فرآیندهـ
در حـــال حاضـــر ، نقـــل و انتقـــال پـــول، حمـــل 
و نقـــل محصـــوالت صادراتـــی، موانـــع گمرگـــی، 
ـــدی  ـــته بن ـــب، بس ـــی مناس ـــن صادرات ـــود تضمی نب
نامناســـب صادراتـــی، عـــدم مدیریـــت بازارهـــا و 
ـــدف  ـــهرهای ه ـــه ش ـــتقیم ب ـــای مس ـــود پروازه کمب
ـــی  ـــادرات غیرنفت ـــی ص ـــکالت اصل ـــی از مش صادرات

کشـــور اســـت.
نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان تنهـــا راه 
ــادرات  ــعه ی صـ ــور را توسـ ــاد کشـ ــات اقتصـ نجـ
غیرنفتـــی دانســـت و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
سرپوشـــیده ی  بـــازار  بزرگ تریـــن  این کـــه 
ـــرار دارد،  ـــا ق ـــتان م ـــم در اس ـــاده ابریش ـــان و ج جه
آذربایجـــان شـــرقی بایـــد بـــا بهره گیـــری از ایـــن 
دو ظرفیـــت بتوانـــد در توســـعه ی صـــادرات غیـــر 

نفتـــی نیـــز ســـرلوحه شـــود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

تولید کنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادی کشور هستند

دبیـــرکل جمعیـــت ایثارگـــران بـــا بیـــان 
را  اگـــر می خواهـــد طرحـــی  اینکـــه دولـــت 
اجـــرا کنـــد، ابتـــدا ســـراغ طرح هایـــی بـــرود 
ــد وارد  ــر کم درآمـ ــه قشـ ــری بـ ــار کم تـ ــه فشـ کـ
ــراغ  ــدا سـ ــار داشـــت: دولـــت ابتـ ــد، اظهـ می کنـ
ـــر  ـــراغ قش ـــه اول س ـــه اینک ـــرود ن ـــران ب نجومی بگی

ضعیـــف جامعـــه بـــرود. 
بـــه گـــزارش فـــارس، محّمـــد جـــواد عامـــری، 
دبیـــرکل جمعیـــت ایثارگـــران انقـــالب اســـالمی 
ـــرف  ـــت مص ـــرح مدیری ـــت، ط ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ب
ــرا  ــن اجـ ــیوه ممکـ ــن شـ ــه بدتریـ ــوخت را بـ سـ
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــت روحان ـــل از دول ـــت: قب ـــرد، گف ک
طـــرح اجـــرا شـــد، شـــاهد بودیـــم کـــه از دومـــاه 
ـــاز  ـــل از آغ ـــاه قب ـــد و یکم ـــالم کردن ـــل آن را اع قب
طـــرح هـــم یارانـــه آن را بـــه حاســـب خانوارهـــا 

واریـــز کردنـــد.

سهمیه بندی در دولت قبل، منجر به 
اغتشاش نشد

وی ادامـــه داد: در آن زمـــان، مـــردم هیـــچ تنشـــی 
ـــد  ـــردم درک می کنن ـــه م ـــرا ک ـــد، چ ـــاد نکردن ایج
ـــاق و  ـــوی قاچ ـــن جل ـــهیمه بندی بنزی ـــر س ـــه اگ ک

بی عدالتـــی را بگیـــرد می توانـــد مفیـــد باشـــد.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــت ایثارگ ـــرکل جمعی دبی
ـــار داشـــت:  ـــردم هســـتند اظه ـــان م ـــردم هم ـــن م ای
ـــر  ـــل وزی ـــد روز قب ـــه از چن ـــد ک ـــردم االن می بینن م
نفـــت و ســـخنگوی دولـــت اعـــالم می کننـــد کـــه 
انجـــام نمی شـــود و  هیچگونـــه ســـهمیه بندی 
تـــا آخـــر ســـال هیـــچ مشـــکلی دربـــاره بنزیـــن 
ــردم  ــت و مـ ــت اسـ ــدم صداقـ ــن عـ ــم. ایـ نداریـ
ــازی  ــا بـ ــا آن هـ ــت بـ ــد دولـ ــاس می کننـ احسـ

کـــرده اســـت.
عامـــری ادامـــه داد: نظیـــر ایـــن کار را بـــا 
متخصصـــان و نخبـــگان انجـــام داده بودنـــد و 
دیدیـــم کـــه در قراردهـــای نفتـــی IPC یـــا 

قـــرارداد خـــودرو و معاهـــده پاریـــس تمـــام 
قراردادهـــا را مخفـــی  نگـــه داشـــتند.

ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــرا بـ ــی اصول گـ ــال سیاسـ فعـ
ــه  ــم کـ ــته ایـ ــی را نداشـ ــالب دولتـ ــد از انقـ بعـ
بـــه انـــدازه ایـــن دولـــت بـــه مـــردم و نخبـــگان 
ـــار  ـــد، اظه ـــم بگوی ـــاً دروغ ه ـــد و بعض ـــاد باش بی اعتم
ــئله  ــاً مسـ ــر واقعـ ــد اگـ ــردم می گوینـ ــت: مـ داشـ
ـــال  ـــش س ـــرا ش ـــود چ ـــم ب ـــما مه ـــرای ش ـــاق ب قاچ
ـــر  ـــد؟ اگ ـــه کارت ســـوخت را حـــذف کرده ای اســـت ک
ـــه  ـــانی ک ـــا کس ـــرا ب ـــتید چ ـــد هس ـــال درآم ـــه دنب ب
از مالیـــات فـــرار می کننـــد برخـــورد نمی کنیـــد؟ 
اگـــر بـــا فســـاد می خواهیـــد مقابلـــه کنیـــد چـــرا 
ـــه واردات  ـــه ب ـــبنم ک ـــرح ش ـــت ط ـــال اس ـــش س ش

ــد؟ ــذف کرده ایـ ــت را حـ ــوط اسـ کاال مربـ
عامـــری ادامـــه داد: مـــردم می بیننـــد کـــه 
به طـــور ناگهانـــی، مســـئله ای را بـــدون آمادگـــی 
ـــن  ـــد و در ای ـــالم می کنن ـــد اع ـــب عی ـــردم در ش م
وضـــع بـــد اقتصـــادی کســـانی کـــه از کار بیـــکار 
ـــرخ  ـــاهده ن ـــد، از مش ـــی می کنن ـــده و مسافرکش ش

جدیـــد بنزیـــن نگـــران می شـــوند.

رهبر انقالب مردم را امیدوار کردند
ـــه  ـــود ک ـــث شـــده ب ـــن شـــرایط باع ـــزود: ای وی اف
یـــک احســـاس غربـــت در مـــردم ایجـــاد شـــود و 
ـــوا  ـــران ق ـــرح س ـــری از ط ـــم رهب ـــام معّظ ـــی مق وقت
ـــدار  ـــئوالن هش ـــه مس ـــد و ب ـــت کردن ـــالم حمای اع
دادنـــد کـــه ایـــن طـــرح نبایـــد باعـــث گرانـــی 

بیشـــتر بشـــود، مـــردم امیدوارتـــر شـــدند.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــت ایثارگ ـــرکل جمعی دبی
علی رغـــم بی تدبیری هـــای دولـــت در عرصـــه 
ـــی اســـت،  ـــه عال ـــران در منطق ـــت ای اقتصـــادی، امنی
گفـــت: بـــا بی تدبیری هایـــی کـــه تمام شـــدنی 
نیســـت می خواســـتند امنیـــت را زیـــر ســـوال 
ببرنـــد کـــه مقـــام معّظـــم رهبـــری بـــا درایـــت 
خودشـــان بـــه صحنـــه آمدنـــد و مانـــع از بغرنـــج 

شـــدن اوضـــاع شـــدند.
ـــت  ـــت دول ـــر اس ـــه بهت ـــان اینک ـــا بی ـــری ب عام
در کارهایـــش لجبـــازی را کنـــار بگـــذارد گفـــت: 
اینکـــه طرحـــی کـــه مربـــوط بـــه دولـــت قبـــل 
بـــوده را کنـــار بگذاریـــم، کار ناشایســـتی اســـت. 
ــته  ــه در گذشـ ــی کـ ــام ظرفیت هایـ ــد از تمـ بایـ

ایجـــاد شـــده، اســـتفاده کنیـــم.

چرا بابت اشتباه 6 ساله خود عذرخواهی 
نکردند؟ 

ـــدن  ـــد از روی کار آم ـــی بع ـــه داد: روحان وی ادام
ـــل  ـــاد، عام ـــدن فس ـــی ش ـــه دونرخ ـــرد ک ـــالم ک اع
ــد از شـــش  ــا االن بعـ ــت اّمـ ــاد اسـ ــت و فسـ رانـ
ـــد  ـــد و بگوین ـــی کنن ـــه عذرخواه ـــدون اینک ـــال ب س
ـــود،  ـــاد ش ـــاق ایج ـــدیم قاچ ـــث ش ـــال باع ـــش س ش

ســـهمیه  بندی بنزیـــن را احیـــا کـــرد.
ــرح  ــا طـ ــالب بـ ــر انقـ ــزود: رهبـ ــری افـ عامـ
ـــا  ـــد ام ـــت کردن ـــوخت موافق ـــرف س ـــت مص مدیری
نگفتنـــد بـــا بدتریـــن شـــیوه پیاده ســـازی شـــود. 
ــود داشـــت، ولـــی  ــم وجـ ــری هـ ــای بهتـ طرح هـ
ــی  ــه کارشناسـ ــا بدنـ ــت بـ ــاط دولـ ــون ارتبـ چـ
ـــراف  ـــدودی اط ـــداد مح ـــت و تع ـــع اس ـــور قط کش
رئیس جمهـــور هســـتند باعـــث شـــد چنیـــن 

طرحـــی بـــه بدتریـــن شـــیوه اجـــرا شـــود.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت اگــر می خواهــد 
ــی  ــراغ طرح های ــدا س ــد، ابت ــرا کن ــی را اج طرح
ــد  ــر کم درآم ــه قش ــری ب ــار کم ت ــه فش ــرود ک ب
ــدا ســراغ  ــت ابت ــار داشــت: دول ــد، اظه وارد می کن
ــر  ــراغ قش ــه اول س ــه اینک ــرود ن ــران ب نجومی بگی
ــاد  ــفافیت و اعتم ــث ش ــرود. بح ــه ب ــف جامع ضعی
بــه نخبــگان را در دســتور کار قــرار دهــد و از 
ــد. ــز کن ــتی پرهی ــی و پوپولیس ــای انتخابات کاره

دبیـــرکل جمعیـــت ایثارگـــران افـــزود: دولـــت 
ــی  ــای مثبتـ ــوا کارهـ ــی قـ ــد برخـ ــر می بینـ اگـ
انجـــام می دهنـــد، بـــه آن هـــا کمـــک کنـــد. 
ـــارزه  ـــه در مب ـــه قضائی ـــتیم ک ـــاهد هس ـــون ش اکن
بـــا فســـاد واقعـــاً خـــوب عمـــل می کنـــد. دولـــت 
ــه  ــه اینکـ ــد نـ ــوه حمایـــت کنـ ــن قـ ــد از ایـ بایـ
وقتـــی بـــا برخـــی نزدیکانـــش برخـــورد می شـــود 
ـــن باشـــد  ـــال ای ـــد و دنب ـــا کن همـــه مشـــکالت را ره

کـــه ایـــن قـــوه را بکوبـــد.

دولت در طرح هایش ابتدا سراغ نجومی بگیران برود

نماینده مردم شیراز در مجلس :
 افرادی  سعی داشتند با موج سواری 
فقط به بیت المال آسیب وارد کنند 

نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: افــرادی  ســعی داشــتند از  اتفاقــات 
و اغتشاشــات اخیــر مــوج ســواری کننــد و بــه بیــت 
ــورد  ــد م ــا نبای ــذا آنه ــد ل ــیب وارد کنن ــال آس الم

ــد.  ــرار بگیرن ــاض ق اغم
ــاره  ــا اش ــری، ب ــی اکب ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
ــدن  ــران ش ــه گ ــردم  نســبت ب ــات اخیرم ــه اتفاق ب
ســوخت اظهارداشــت: بــا توجــه بــه دیــدار و 
صحبتــی کــه بــا رئیــس قــوه قضایــه داشــتم از وی 
ــیدگی  ــرای رس ــرار اســت  ب ــردم و ق درخواســت ک
ــوند.  ــیراز ش ــردم ش ــان م ــور، مهم ــه ام ــتر ب بیش

وی گفــت: از رئیــس قــوه قضائیــه خواســته شــده 
ــورد  ــرض برخ ــان معت ــه جوان ــبت ب ــامح نس ــا تس ب
ــط  ــات فق ــن تجمع ــه در ای ــرادی ک ــرا  اف ــود زی ش
ــده  ــرق ش ــی غ ــان جوان ــتند در هیج ــور داش حض

بودنــد و راهشــان از آشــوب گران جداســت.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس بــا تاکیــد بــر 
اینکــه افــرادی کــه ســعی داشــتند از ایــن اتفاقــات 
ــه بیــت المــال آســیب وارد  مــوج ســواری کنــد و ب
ــت:  ــد گف ــرار بگیرن ــاض ق ــورد اغم ــد م ــد نبای کنن
دولــت بایــد اطــالع داشــته باشــد کــه جامعــه امــروز 
ــری را  ــد براب ــای چن ــه گرانی ه ــاب آوری نســبت ب ت

نــدارد.
هــزار  در حــال حاضــر ۹۹0  داد:  ادامــه  وی 
میلیــارد تومــان  یارانــه ســوخت در جامعــه توزیــع 
می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه براســاس 
ــودرو و  ــان دارای خ ــد ایرانی ــا 47 درص ــا تنه آماره
ــای  ــتند؛ اختالف ه ــودرو هس ــن خ ــب چندی صاح
ایــن یارانــه پنهــان  از  بســیاری در بهره منــدی 
وجــود دارد کــه بایــد رفــع شــود کــه بخــش عمــده 

از آن نیــز قاچــاق می شــود.
ــردم در مجلــس حضــور اعضــا  ــده  م ــن نماین ای
ــخگویی  ــرای پاس ــت ب ــه مل ــت در خان ــت دول هیئ
بیشــتر بــه نماینــدگان مــردم  را امــری مهــم 
توصیــف کــرد و گفــت: بــه دلیــل اینکــه نماینــدگان 
ــرار شــد  ــد، ق ــن طــرح بی اطــالع بودن از اجــرای ای
در هفتــه آینــده ایــن مهــم بــا حضــور دولــت  
در مجلــس بــه صــورت غیــر علنــی مطــرح و 

ــود. ــر ش ــی تدبی ــای جبران راهکاره

تصویب دو میلیارد یورو فاینانس 
برای تعدادی طرح نیروگاهی و ریلی

ــوط  ــه مرب ــور تصویب نام ــاون اول رئیس جمه مع
بــه تخصیــص مبلــغ دو میلیــارد یــورو فاینانــس بــه 
ــرای  ــی را ب ــی و ریل ــزرگ نیروگاه ــرح ب ــار ط چه
اجــرا بــه دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط ابــالغ 

کــرد. 
ــه  ــران در جلس ــت وزی ــنا، هیئ ــزارش ایس ــه گ ب
ــه و  ــازمان برنام ــنهاد س ــه پیش ــان 13۹8 ب 2۶ آب
ــال  ــه س ــون بودج ــرای قان ــور و در اج ــه کش بودج
13۹8 کل کشــور بــا تخصیــص 353 میلیــون یــورو 
ــیون(  ــازی )مدرنیزاس ــی و نوس ــرح بازتوان ــرای ط ب
نیــروگاه حرارتــی رامیــن اهــواز، 280 میلیــون یــورو 
ــی  ــرق آب ــروگاه ب ــت نی ــش ظرفی ــرای طــرح افزای ب
گتونــد )توســعه گتونــد(، 700 میلیــون یــورو بــرای 
ــال آن  ــد و اتص ــدان - بیرجن ــن زاه ــداث راه آه اح
ــورو  ــه راه آهــن بافــق - مشــهد و ۶۶7 میلیــون ی ب
بــرای تامیــن واگــن قطارهــای شــهری کالن شــهرها 
ــب طــرح تامیــن و تهیــه تجهیــزات و واگــن  در قال

قطــار شــهری و حومــه موافقــت کــرد.
ــن  ــل دوره تامی ــه، حداق ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
مالــی تســهیالت یــاد شــده 10 ســاله بــوده و 
ــه  ــت ب ــاز اس ــی مج ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام
نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران، 
ایــن  موضــوع  تســهیالت  اعطــای  قراردادهــای 

ــد. ــا نمای ــه را امض ــب  نام تصوی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خبرداد
تشکیل کمیته ای ویژه برای رفع 

ایرادات پروژه »آیلند«

از  اصــل ۹0 مجلــس  ســخنگوی کمیســیون 
ــروژه  ــرادات پ ــع ای ــرای رف ــه ای ب ــیکل کمیت تش

آیلنــد در اســتان مرکــزی خبــر داد. 
ــا  ــایی ب ــرام پارس ــت، به ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه نشســت کمیســیون اصــل ۹0 گفــت: در 
ــد کــه  ــروژه آیلن جلســه روز ســه شــنبه موضــوع پ
مرتبــط بــا گردشــگری و در اســتان مرکــزی اســت، 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. عملیــات اجرایــی ایــن 
پــروژه 12 ســال پیــش شــروع شــد امــا اکنــون بــه 
دلیــل ایراداتــی نســبت بــه صــدور مجــوز و پروانــه و 
تخلفاتــی کــه در زمینــه پیــش فــروش انجــام شــده، 
پرونــده ایــن پــروژه در کمیســیون اصــل ۹0 مطــرح 

اســت.
ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس ادامــه 
داد: پیــش از ایــن جلســات مقدماتــی و بازدیــد 
ــای  ــس، اعض ــط رئی ــروژه توس ــن پ ــی از ای میدان
کمیســیون و مشــاوران انجــام شــده بــود، بــه 
ــا حضــور مســئوالن وزارت راه و  ــروز ب ــال آن ام دنب
شهرســازی ، فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و اطالعــات 
ــا مفاســد اقتصــادی، اســتاندار  ــارزه ب و ســازمان مب
اســتان مرکــزی ، دادگســتری اســتان مرکــزی، 
ــیون  ــت کمیس ــاورین، نشس ــذار و مش ــرمایه گ س
ــث و  ــورد بح ــوع م ــن موض ــزار و ای ــل ۹0 برگ اص

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــار  ــت، اظه ــروژه وارد اس ــن پ ــه ای ــه ب ــی ک ایرادات
ــوازی  ــد مجــوز م ــروژه چن ــن پ ــر روی ای داشــت: ب
ــه  ــادی، منطق ــژه اقتص ــه وی ــوان منطق ــت عن تح
ــده  ــه ش ــگری گرفت ــده گردش ــگری و دهک گردش
ــد  ــه بای ــد ک ــی معتقدن ــتان قضای ــه دوس ــت ک اس
ــه  ــه اینک ــد، ن ــت می ش ــوز دریاف ــک مج ــا ی تنه
مجوزهــای مــوازی بــرای اهــداف و منافــع احتمالــی 

اخــذ می شــد.
ــم  ــه حج ــی ک ــت: از آنجای ــان داش ــایی بی پارس
ســرمایه گــذاری انجــام شــده در ایــن پــروژه قابــل 
دولتــی  تســهیالت  از  همچنیــن  اســت،  توجــه 
ــتغالزایی  ــوان اش ــروژه ت ــن پ ــده و ای ــتفاده نش اس
بــرای 2۹ هــزار نفــر را دارد، قــرار شــد ضمــن اینکــه 
خللــی بــه ادامــه کار پــروژه وارد نشــود، نســبت بــه 

ــود. ــدام ش ــرادات آن اق ــع ای رف
ســـخنگوی کمیســـیون اصـــل ۹0 مجلـــس بـــا 
بیـــان اینکـــه کمیتـــه ای بـــرای بررســـی و رفـــع 
ایـــردات ایـــن پـــروژه تشـــکیل می شـــود، گفـــت: 
ایـــن کمیتـــه ویـــژه بـــا حضـــور وزارتخانه هـــای 
مرتبـــط، ســـتاد مبـــارزه بـــا مفاســـد اقتصـــادی، 
ســـرمایه گـــذار  و نماینـــده ای از کمیســـیون 
ـــرف  ـــر ظ ـــا حداکث ـــود ت ـــکیل می ش ـــل ۹0 تش اص
ـــه  ـــرای رفـــع ایـــرادات ارائ مـــدت دو مـــاه راهـــکاری ب

ـــود. ش

جاسمی:
 فعالیت بخش خصوصی و دولتی 

مکمل یکدیگر باشد، نه مزاحم

ــی  ــت مل ــیون امنی ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی عض
مجلــس معتقــد اســت بایــد بــدون انتظــار از نتیجــه 
برجــام و برداشــته شــدن تحریم هــا، اقتصــاد داخلــی 
ــا آســیب کمتــری ببینــد.  را مصونیــت ببخشــیم ت

بــه گــزارش خانــه ملــت، ســید قاســم جاســمی، 
بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیدار 
جمعــی از فعــاالن اقتصــادی، گفــت: طبــق فرمایــش 
ــد  ــروت بای ــع عمومــی ث مقــام معظــم رهبــری مناب
ــا  ــن معن ــه ای ــود ب ــع ش ــه توزی ــورت عادالن ــه ص ب
کــه ممکــن اســت در هــر جامعــه ای برخــی افــراد 
از برخــی دیگــر درآمــد یــا ثــروت بیشــتری داشــته 
ــع  ــن توزی ــی، ای ــع عموم ــاره مناب ــا درب ــند ام باش

ــد یکســان صــورت گیــرد. ــروت بای ث
ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
اســالمی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه دولتمــردان 
نبایــد چشــم بــه خــارج از کشــور داشــته و بــه امیــد 
ــرد:  ــوان ک ــند، عن ــا باش ــدن تحریم ه ــده ش برچی
ــد  ــه ده ــام نتیج ــه برج ــت ک ــار داش ــد انتظ نبای
ــکان  ــود را ت ــاد خ ــم اقتص ــال آن بتوانی ــا از قب و م
دهیــم، بلکــه خودمــان بــه صــورت خودجــوش بایــد 
اقتصــاد کشــور را بــه گونــه ای مصــون ســازی کنیــم 
کــه فشــارهای خارجــی نتوانــد آن را مــورد آســیب 

قــرار دهــد.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد وابســتگی 
بــه بودجــه نفتــی نیــز برچیــده شــود، گفــت: 
متأســفانه همچنــان نظــام بودجــه ریــزی کشــورمان 
دچــار ایــراد اســت و اگرچــه مقــام معظــم رهبــری 
ــالح  ــرای اص ــال ب ــدای س ــه در ابت ــی 4 ماه فرصت
ایــن نظــام داد امــا همچنــان ایراداتــی در آن وجــود 

ــرار گیــرد. ــد مــورد اصــالح ق دارد کــه بای
جاســمی در ادامــه بــه یکــی از آســیب های 
دولــت اشــاره و بیــان کــرد: طبــق فرمایــش رهبــری 
تصمیــم نگرفتــن یکــی از اشــتباهات رایــج در میــان 
ــری  ــم گی ــه تصمی ــی ک ــت و آنجای ــردان اس دولتم
ــراه  ــه هم ــادی را ب ــئولیت زی ــوده و مس ــخت ب س
ــد  ــی نگیرن ــد تصمیم ــح می دهن ــا ترجی دارد، عموم
تــا اشــتباهی صــورت نگیــرد و ایــن در حالــی اســت 
کــه تصمیــم اشــتباه بهتــر از عــدم تصمیــم گیــری و 

رهــا کــردن موضوعــات اســت.
ــت  ــیون امنی ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی ــن عض ای
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــون  ــل 44 قان ــت اص ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب در پای
اساســی خاطرنشــان کــرد: اصــل 44 بــرای تقویــت 
ــی واجــب و ضــروری اســت  بخــش خصوصــی قانون
کــه قانونــی نیــز بــرای تســهیل اجــرای ایــن اصــل 
نوشــته شــد امــا متأســفانه بــه درســتی بــه آن عمــل 
ــد بخــش دولتــی  ــی کــه بای نشــده اســت و در حال
و خصوصــی بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی مکمــل 
هــم باشــند بعضــا مخــل عملکــرد یکدیگــر هســتند 

کــه ایــن موضــوع نیــز نیــاز بــه اصــالح دارد.

منبع: تسنیم
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وعده نوبخت برای تقدیم بودجه ۹۹ 

به مجلس در روز ۱5 آذر 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور وعــده داد 
کــه بودجــه ســال ۹۹ در روز 15 آذر تقدیــم مجلــس 

ــود.  می ش
ــه گــزارش تســنیم، محمدباقــر نوبخــت رئیــس  ب
ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره بودجــه ســال ۹۹، 
ــال ۹۹ در 15  ــه س ــم بودج ــالش می کنی ــت: ت گف
آذر مــاه، هماننــد ســنوات گذشــته، بــه مجلــس ارائــه 
ــی براســاس  شــود،گزارش بودجــه شــرکت های دولت
ــه شــده اســت. ــه مجلــس ارائ ــون، 14 آبان مــاه ب قان

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال کــه بودجــه ســال ۹۹ براســاس چنــد 
ــه  ــن بودج ــا در ای ــده و آی ــته ش ــت بس ــکه نف بش
مجــدد 14 میلیــارد بــرای کاالهــای اساســی در نظــر 
ــوز  ــائل هن ــن مس ــزود: ای ــد، اف ــد ش ــه خواه گرفت
ــزارش  ــود، گ ــی ش ــه نهای ــی ک ــی نشــده و زمان نهای

آن ارائــه می شــود.

پورمختار:
دولت حق استفاده از 

درآمد بنزین در بودجه را ندارد

ــت:  ــس گفـ ــی مجلـ ــیون والیـ ــو فراکسـ عضـ
ــت  ــش قیمـ ــل از افزایـ ــای حاصـ ــام درآمدهـ تمـ
ــه داده  ــد جامعـ ــراد نیازمنـ ــه افـ ــد بـ ــن بایـ بنزیـ
شـــود و دولـــت نبایـــد از آن بـــرای ســـایر امـــور 

ــتفاده کنـــد. ــود اسـ خـ
ــار  ــی پورمختـ ــر، محمدعلـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای طـــرح افزایـــش قیمـــت 
بنزیـــن، اظهـــار داشـــت: مجلـــس بـــه تبعیـــت از 
فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری، مکلـــف بـــه 
ـــا  ـــا قطع ـــا م ـــت ام ـــران قواس ـــه س ـــت از مصوب حمای
ـــتفاده  ـــی اس ـــه خوب ـــود ب ـــی خ ـــای نظارت از ابزاره
ـــه  ـــر ب ـــن منج ـــدی بنزی ـــهمیه بن ـــا س ـــم ت می کنی

افزایـــش شـــدید تـــورم در کشـــور نشـــود.
وی افـــزود: همچنیـــن ممکـــن اســـت تـــا بنـــا 
ــا دولـــت صحبـــت کنیـــم کـــه  بـــه ضـــرورت بـ
ــش  ــا را افزایـ ــی بخش هـ ــن برخـ ــهمیه بنزیـ سـ
ـــت بـــا اصـــل  دهـــد امـــا ایـــن اقـــدام هـــم مخالف
ـــر  ـــه نظ ـــا ارائ ـــت و صرف ـــوا نیس ـــران ق ـــم س تصمی

مشـــورتی بـــه آنـــان اســـت.
ــر  ــوی دیگـ ــرد: از سـ ــح کـ ــار تصریـ پورمختـ
مجلـــس قطعـــا از ابزارهـــای نظارتـــی خـــود 
ـــات  ـــا و خدم ـــت کااله ـــا قیم ـــد ت ـــتفاده می کن اس
ــر 4  ــت، حداکثـ ــالم دولـ ــای اعـ ــر مبنـ ــر بـ دیگـ

ــند. ــته باشـ ــورم داشـ ــد تـ درصـ
ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــو فراکس عض
شـــورای اســـالمی اظهـــار داشـــت: مجلـــس بایـــد 
ــارت کنـــد و  ــئله نظـ ــت در ایـــن مسـ ـــه دقـ ب
ــادا  ــا مبـ ــد تـ ــته باشـ ــای الزم را داشـ پیگیری هـ
ـــت  ـــه دول ـــش از آنچ ـــات بی ـــا و خدم ـــت کااله قیم

اعـــالم کـــرده اســـت، افزایـــش یابـــد.
ــت  ــه قیمـ ــی کـ ــرد: در صورتـ ــان کـ وی بیـ
ـــش  ـــاز افزای ـــد مج ـــتر از ح ـــات بیش ـــا و خدم کااله
ــه وزرای  ــس بـ ــدگان مجلـ ــاً نماینـ ــد، قطعـ یابـ
مربوطـــه تذکـــر الزم را می دهنـــد چراکـــه هیـــچ 
ـــرخود  ـــورت س ـــه ص ـــه ب ـــدارد ک ـــازه ن ـــردی اج ف
قیمت هـــا را بـــه دلیـــل گرانـــی بنزیـــن افزایـــش 

ـــد. ده
ـــون  ـــی چ ـــه  های ـــه داد: وزارتخان ـــار ادام پورمخت
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، جهـــاد کشـــاورزی، 
ــرف  ــازمان حمایـــت مصـ ــرات، سـ ــازمان تعزیـ سـ
اتحادیه هـــای  و  تولیدکننـــدگان  و   کننـــدگان 
صنـــوف مکلـــف شـــده اند کـــه بـــر قیمـــت 
ـــند  ـــته باش ـــی داش ـــارت کاف ـــات نظ ـــا و خدم کااله
و مجلـــس هـــم بـــه عنـــوان یکـــی از نهادهـــای 
ـــرار  ـــژه ق ـــه وی ـــورد توج ـــئله را م ـــن مس ـــی ای نظارت

می دهـــد.
نماینـــده مـــردم بهـــار و کبودرآهنـــگ گفـــت: 
درآمدهـــای حاصـــل از افزایـــش قیمـــت بنزیـــن 
ــد  ــتحق و نیازمنـ ــراد مسـ ــه افـ ــا بـ ــد صرفـ بایـ
ـــرد  ـــق گی ـــتند، تعل ـــوار هس ـــون خان ـــه 18 میلی ک
و نبایـــد حتـــی یـــک ریـــال از ایـــن محـــل وارد 
ــد از  ــت نمی توانـ ــود و دولـ ــور شـ ــه کشـ بودجـ
ایـــن منبـــع بـــرای ســـایر امـــور خـــود اســـتفاده 

کنـــد.

بــازار ارز کشــور طــی روزهــای گذشــته برخــالف 
انتظــار برخــی ســوداگران بــا نوســاناتی بســیار جزئی 
همــراه بــوده اســت؛ مــروری بــر ذخایــر ارزی کشــور 
ــیاری از  ــز بس ــدگان نی ــه صادرکنن ــزان عرض و می

نگرانی هــا را برطــرف می کنــد. 
بــه گــزارش مهــر، طــی روزهــای گذشــته 
ارز  بــازار  ســوداگران،  برخــی  انتظــار  برخــالف 
ــت  ــه طبیع ــی ک ــیار جزئ ــانات بس ــا  نوس ــور ب کش
بــازار و معامــالت اســت، همــراه بــوده اســت. 
ــش در  ــز دو روز پی ــزی نی ــک مرک ــس کل بان رئی
ــان  بازدیــدی ســرزده از صرافی هــای میــدان و خیاب
فردوســی تهــران اعــالم کــرد کــه ذخایــر ارزی 
کشــور از وضعیــت مناســبی برخــوردار بــوده و 
بخــش عمــده ای از نیازهــای ارزی کشــور از ســوی 

می شــود. تأمیــن  صادرکننــدگان 
عبدالناصــر همتــی در گزارش هــای میدانــی کــه 
ــازار داشــته و جلســات  ــای گذشــته از ب طــی روزه
مکــرری کــه بــا صرافــان و تأمین کننــدگان ارز 
ــه  ــان را داده ک ــن اطمین ــواره ای ــرده، هم ــزار ک برگ
ــود  ــد ب ــی نخواه ــازار، جهش ــی ارز در ب ــد قیمت رون
ــازار رخ داده  ــی ب ــای طبیع ــر اقتض ــانات بناب و نوس
ــی ارز در کشــور را مناســب  اســت. او شــرایط کنون
تحلیل هــای  و  آمــار  پشــتوانه  بــه  و  می دانــد 
کارشناســی و اتفاقاتــی کــه در معامــالت نفــت 
و فرآورده هــای نفتــی ایــران رخ داده، بــر ایــن 

ــه  ــای هیچ گون ــه ج ــد ک ــاری می کن ــوع پافش موض
ــدارد. ــود ن ــازار ارز وج ــی در ب نگران

همتــی البتــه طــی روزهــای گذشــته بــه دلیــل 
بــروز برخــی رفتارهــای هیجانــی در بــازار، بــه مــردم 
ــذاری، وارد  ــرمایه گ ــدف س ــا ه ــه ب هشــدار داده ک
ــود را  ــی خ ــای واقع ــط نیازه ــازار ارز نشــوند و فق ب
تهیــه کننــد. او می گویــد کــه مــردم بایــد هوشــیار 
ــان  ــود را در جری ــرمایه های خ ــادا س ــا مب ــند ت باش
ــازار ارز از دســت بدهنــد. رفتارهــای هیجانــی در ب

ــته  ــای گذش ــی روزه ــت ارز ط ــر قیم ــروری ب م
هــم گفته هــای همتــی را تائیــد می کنــد چــرا کــه 

ــاق خاصــی در  ــه اتف ــد دارد ک ــزی تأکی ــک مرک بان
ــای  ــی تقاض ــه برخ ــداده و البت ــه رخ ن ــرف عرض ط

ــازار شــده باشــد. ــی ممکــن اســت وارد ب هیجان
ــای او  ــی گفته ه ــه خوب ــز ب ــا نی ــامانه نیم ــار س  آم
ــه  ــازاد عرض ــان م ــه همچن ــرا ک ــد چ ــد می کن را تائی
در ایــن ســامانه وجــود دارد و صادرکننــدگان رونــد 
تحویــل ارزهــای خــود را بــه این ســامانه همچنــان ادامه 
می دهنــد و در طــرف مقابــل، واردکننــدگان نیــز به طور 
طبیعــی تقاضاهــای خــود را در ســامانه نیما ارائه کــرده و 

ــن ارز می شــود. ــم تأمی ــان مناســبی ه ــدت زم در م
نیمــا  ســامانه  آمــار  آخریــن  از  گزارش هــا 

ــروش  ــت از آن دارد کــه مجمــوع معامــالت ف حکای
ارز صادراتــی از ابتــدای امســال تــا امــروز )2۹ آبــان 
ــورو  ــون ی ــارد و ۶80 میلی ــادل 10 میلی ــاه( مع م
ــد ارز  ــالت خری ــل مجمــوع معام ــه در مقاب ــوده ک ب
بابــت واردات نیــز 8 میلیــارد و ۶۹7 میلیــون یــورو 
ــوده اســت. ایــن در حالــی اســت  در ایــن ســامانه ب
کــه نمودارهــای رونــد معامــالت فــروش ارز حاصــل 
ابتــدای  از  از آن دارد کــه  از صــادرات حکایــت 
ــالت  ــد سینوســی معام ــاه امســال، رون ــن م فروردی
فــروش ارز صادراتــی بــه طــور یکســانی در ســامانه 
نیمــا وجــود داشــته و در 18 مهرمــاه ۹8 بیشــترین 
ــن  ــورو در ای ــون ی ــدود 240 میلی ــه ارز در ح عرض
ــه  ــب در فاصل ــه تناس ــا ب ــده ام ــه ش ــامانه ارائ س
ابتــدای مهرمــاه، بیشــترین تقاضــا بابــت خریــد ارز 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــدگان ب ــوی واردکنن از س
میانگیــن نــرخ خریــد دالر در بــازار ثانویه)نیمــا( 
ــاه  ــان م ــخ 28 آب ــان در تاری ــزار و 83۶ توم 10 ه
ــان  ــش را نش ــد افزای ــه 0.53 درص ــوده ک ــال ب امس
می دهــد؛ میانگیــن نــرخ فــروش دالر در بــازار 
ثانویــه نیــز 10 هــزار و 88۶ تومــان بــوده کــه 
ــن  0.48 درصــد افزایــش داشــته اســت. بررســی ای
رونــد حکایــت از آن دارد کــه رونــد معامــالت ارز در 
ســامانه نیمــا بــه طــور طبیعــی در جریــان بــوده و 
طــی یــک هفتــه اخیــر، تغییــرات حائــز اهمیتــی در 

ــت.   ــداده اس آن رخ ن

عرضه ۱۰ میلیارد یورویی صادرکنندگان در سامانه »نیما«

دبیــرکل خانــه کارگــر و رئیــس فراکســیون 
ــون  کارگــری مجلــس شــورای اســالمی، گفــت: قان
کار، قانــون حمایتــی اســت و در هرجــای دنیــا 
ــران وضــع می شــود. هــدف  ــت از کارگ ــرای حمای ب
ــرای آن نیــز تبریــک گفتــن  از برگــزاری ســالگرد ب
و جشــن گرفتــن اســت و تلقــی مــا هــم برگــزاری 

ــت.  ــت اس ــن گرامیداش جش
بــه گــزارش ایلنــا، علیرضــا محجــوب ، بــا اشــاره 
ــون کار( گفــت:  ــب قان ــان )ســالروز تصوی ــه 2۹ آب ب
ــن  ــف قوانی ــا در ردی ــون کار در همــه جــای دنی قان
ــر  ــار تغیی ــختی دچ ــه س ــت و ب ــم اس ــِی مه اساس
ــی  ــون کار فعل ــر قان ــه اگ ــود؛ چنانچ ــت می ش ماهی
ــد،  ــه کنی ــالب مقایس ــش از انق ــون کار پی ــا قان را ب
می بینیــد مفاهیــم اساســی آن تغییــر نکــرده اســت. 
تنهــا تغییــر نــگاه در آن صــورت گرفتــه و بــا مبانــی 

فقهــی هماهنــگ شــده اســت.  
ــون حمایتــی اســت و  ــون کار، قان ــزود: قان وی اف
در هرجــای دنیــا بــرای حمایــت از کارگــران وضــع 
می شــود. هــدف از برگــزاری ســالگرد بــرای آن نیــز 
تبریــک گفتــن و جشــن گرفتــن اســت و تلقــی مــا 

هــم برگــزاری جشــن گرامیداشــت اســت.
دبیــرکل خانــه کارگــر در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه چــرا تــا ایــن انــدازه پرداختــن بــه جایــگاه مــواد 
41 و 7 قانــون کار اهمیــت دارد، گفــت: تبصــره 2 ماده 
ــه  ــن نقطــه قــوت آن اســت. ب ــون کار مهم تری 41 قان
همیــن خاطــر بــرای از میــان برداشــتن یــا تغییــر آن 
طــرح می نویســند و برنامــه دارنــد. امــا مــاده 7 کــه در 
بــاب امنیــت شــغلی اســت و تبصــره 2 آن از اهمیــت 
فراوانــی در تامیــن ثبــات شــغلی کارگــران برخــوردار 
اســت کــه بــا رای دیــوان عدالــت اداری بــه ایــن وضــع 
ــا  افتــاده اســت؛ یعنــی رایــی کــه دیــوان در رابطــه ب

قراردادهــای موقــت صــادر کــرده اســت.
ــورای  ــس ش ــری مجل ــیون کارگ ــس فراکس رئی
اســالمی، افــزود: قطعــا انتظــار مــا ایــن اســت 
ــون  ــاده 7 قان ــره 2 م ــعی از تبص ــیر موس ــه تفس ک
کار اتفــاق بیفتــد و رای دیــوان منتفــی شــود. 

ــه  ــن ب ــا پرداخت ــون کار ب ــالگرد قان ــن در س بنابرای
ایــن موضوعــات حیاتــی تــالش می کنیــم تــا 
جایــگاه کارگــر تقویــت شــود. البتــه موضــوع اصلــی 
برگــزاری ســالگرد در ســال جــاری آســیب های 

خصوصی ســازی بــر قانــون کار اســت.
آفت هــای  خصوصی ســازی  افــزود:  محجــوب 
بســیاری را بــه قانــون کار وارد کــرده اســت. باید بگویم 
ــده  ــون کار آم ــاده 7 قان ــره 2 م ــر تبص ــر س ــه ب آنچ
ــازی  ــر خصوصی س ــه خاط ــادی ب ــد زی ــا ح ــت ت اس
ــی کــه  ــا زمان ــاب دســتمزد هــم ت اســت. حتــی در ب
در  عدالــت  بــود،  نشــده  انجــام  خصوصی ســازی 
پرداخــت دســتمزد و تعییــن حداقــل دســتمزد وجــود 
داشــت. پیــش از انجــام خصوصی ســازی نســبِت مــزد 
اســمی بــه مــزد حقیقــی بســیار بــاال بــود؛ شــاید دو 
برابــر میــزان فعلــی؛ یعنــی کارگــران بــه جهــت ارزش 
حقیقــی و نــه نســبی دو برابــر ایــن میــزان دســتمزد 

ــد. ــت می کردن دریاف
ــی  ــه پرسش ــخ ب ــر در پاس ــه کارگ ــرکل خان دبی
ــون  ــه در قان ــودک ک ــردن کار ک ــوع ک ــاره ممن درب
ــا  ــران ب ــت: ای ــده، گف ــخص ش ــدود آن مش کار ح
کــودِک  کار  مقاوله نامــه  بــه  مجلــس  تصویــب 
ــن  ــت. از ای ــده اس ــق ش ــی کار ملح ــازمان جهان س
ایــران  اســالمی  جمهــوری  دولت هــای  جهــت 
حداقــل بــر روی کاغــذ کار کــودک را بــه رســمیت 
ــن  ــت در ای ــم دول ــار داری ــا انتظ ــند؛ ام نمی شناس

ــاورد.   ــس بی ــه مجل ــتقل ب ــه مس ــورد الیح م
ــورای  ــس ش ــری مجل ــیون کارگ ــس فراکس رئی
اســالمی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
فصــل ششــم قانــون کار بــه جهــت تقویــت جایــگاه 
ــل  ــت: فص ــت، گف ــالح اس ــد اص ــون کار نیازمن قان
ــه  ــدارد؛ چراک ــاز ن ــه اصــالح نی ــون کار ب ششــم قان
در  کار  بین المللــی  ســازمان  مقاوله نامه هــا  بــا 

ــوراهای  ــون ش ــورد قان ــا در م ــت ام ــی اس هماهنگ
اســالمی کار نیازمنــد اصالحاتــی هســتیم کــه متــن 
آن را تهیــه کرده ایــم و منتظــر هســتیم تــا در 

ــود.  ــی ش ــس بررس ــن مجل صح
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دربــاره 
نقــض  را  کارگــران  حقــوق  کــه  پیمانکارانــی 
می کننــد؛ بــه ویــژه حقــوق بیمــه ای آنهــا را و 
قانــون کار را دور می زننــد، چــه می تــوان کــرد، 
ــیون  ــواردی را در کمیس ــه م ــن زمین ــت: در ای گف
اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی در دســت 
بررســی داریــم. امیــدوارم بتوانیــم بــه قوانیــن پایــدار 
و بازدارنــده ای دســت یابیــم. مجلــس هــم بایــد قانع 
شــود کــه معافیت هایــی کــه بــرای کارفرمایــان ایــن 
مناطــق وضــع کــرده را بــردارد. ایــن قوانین ناشــی از 

ــده اند. ــب ش ــه تصوی ــت، ک ــدوی اس ــن ب قوانی
دبیــرکل خانــه کارگــر، افــزود: کارگــران در 
مناطــق ویــژه و آزاد اقتصــادی تحت فشــار هســتند؛ 
دســتمزد کمــی بــه آنهــا پرداخــت می شــود و 
حقــوق بیمــه ای آنهــا مــورد توجــه نیســت و حتــی 
کارفرمایــان تــالش می کننــد، تــا حــد امــکان 
حقــوق آنهــا را پایمــال کننــد. شــکایت و دادرســی 
هــم در ایــن مناطــق محــو شــده اســت. ایــن مــوارد 
بایــد اصــالح شــود و کمیســیون اجتماعــی هــم در 

ــد. ــام دهن ــای الزم را انج ــورد اقدام ه ــن م ای
ــا الزم  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــژه  ــون اشــتغال مناطــِق آزاد و وی اســت اصــالح قان
اقتصــادی در دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد، گفت:  
در نهایــت بایــد ایــن اتفــاق رخ دهــد امــا اصالحــات 

ــم. ــام می دهی ــره انج ــا مذاک را ب
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــوب در پاس محج
دولــت متولــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی اســت 
و اگــر هســت مجلــس بــا نقــض قانــون کار توســط 
می دهــد،  انجــام  می توانــد  کاری  چــه  دولــت 
ــت  ــق اس ــن مناط ــی ای ــت متول ــا دول ــت: تقریب گف
امــا مذاکــره بــر ســر اصــالح ایــن شــرایط کار 

می طلبــد. را  گســترده ای 

علیرضا محجوب: 

خصوصی سازی آفت های بسیاری را 
به قانون کار وارد کرد

ــزی اســتان  ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
ــش  ــرح افزای ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــاه ب کرمانش
ــای  ــا طرح ه ــرح ب ــن ط ــت: ای ــن گف ــت بنزی قیم
قبلــی متفــاوت اســت و دولــت برنامــه ای بــرای 
ــدارد.  ــرژی ن ــای ان ــایر حامل ه ــت ش ــش قیم افزای
ــاره  ــا اش ــی، ب ــال وفای ــنیم، جم ــزارش تس ــه گ ب
ــه  ــن مصوب ــت بنزی ــش قیم ــرح افزای ــه ط ــه اینک ب
ــام معظــم  ــد مق ــه تأیی ــه ب ــود ک ــوه ب ســران ســه ق
ــار داشــت: در ۶ ســال گذشــته  ــری رســید اظه رهب
نظــام قیمــت حامل هــای انــرژی دو بــار اصــالح شــد 
و ایــن افزایــش قیمــت بــرای بــار ســوم و متفــاوت از 

دفعــات گذشــته اســت.
ــال 8۹  ــت س ــالح قیم ــرد: در اص ــوان ک وی عن
تمــام حامل هــای انــرژی از جملــه بنزیــن، گازوئیــل، 
بــرق و گاز افزایــش یافــت و یارانــه بــه مــردم تعلــق 
ــا  ــر تنه ــن اخی ــت بنزی ــالح قیم ــا در اص ــت ام گرف
ــرای  ــه ای ب ــت برنام ــده و دول ــال ش ــن اعم در بنزی
ــدارد.  ــل ن ــرق، گاز و گازوئی ــت آب، ب ــش قیم افزای

وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــورم ناشــی از افزایش 
قیمــت بنزیــن بــه هیــچ وجــه وجــود نخواهد داشــت 
ــدود 140  ــال 8۹ ح ــی در س ــرح قبل ــت: در ط گف
ــی  ــال پیش بین ــر س ــرای ه ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه

و مقــرر شــد 41 هــزار میلیــارد تومــان بــه خانوارهــا 
ــز کمک هــای معیشــتی  ــان نی ــارد توم و 8000 میلی
و در مجمــوع 4۹ هــزار میلیــارد تومــان بــه خانوارهــا 
ــه  ــار را ب ــد کل اعتب ــن 30 درص ــرد و ای ــق بگی تعل

ــد. ــاص می ده ــود اختص خ
وی افــزود: در طــرح جدیــد افزایــش قیمــت 
پیش بینــی شــده 31 هــزار و 5۹0 میلیــارد تومــان از 
درآمدهــای ناشــی از افزایــش قیمــت بنزیــن کســب 
ــا  ــه خانواره ــغ ب ــن مبل ــد ای ــه 100 درص ــود ک ش
پرداخــت شــود و ایــن ویژگــی متمایــز ایــن طــرح بــا 

ــت. ــته اس ــای گذش ــایر طرح ه س
ــزی اســتان  ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
ــه 45  ــره ک ــک نف ــای ی ــت: خانواره ــاه گف کرمانش
هــزار و 500 تومــان از محــل یارانه هــا دریافــت 
می کردنــد اکنــون 55 هــزار تومــان بــه درآمــد آن هــا 
افــزوده خواهــد شــد و ایــن 120 درصــد افزایــش را 

ــد. ــان می ده نش
ــه 225  ــره ک ــج نف ــای پن ــزود: خانواره ــی اف وفای
ــون  ــد و اکن ــت می کردن ــه دریاف ــان یاران ــزار توم ه
بــه آن هــا پرداخــت  205 هــزار تومــان دیگــر 
می شــود کــه درآمــد آن هــا از ایــن نظــر ۹0 درصــد 

افزایــش می یابــد.
وی بــا اشــاره بــه جامعــه زیرپوشــش کــه درآمــد 
پایینــی دارنــد و نگرانــی اصلــی بابــت ایــن خانوارهــا 
ــش  ــت پوش ــره تح ــک نف ــوار ی ــت: خان ــت گف اس
ــداد  ــه ام ــان از کمیت ــزار توم ــداد 172 ه ــه ام کمیت
مســتمری و 45 هــزار و 500 تومــان نیــز یارانــه 
دریافــت می کنــد کــه بــا پرداخــت 55 هــزار تومــان 
دیگــر بــه ایــن افــراد درآمــد آن هــا 25 درصــد 

افزایــش می یابــد.
وفایـــی بیـــان کـــرد: خانوارهـــای پنـــج نفـــره 
زیرپوشـــش کمیتـــه امـــداد 53۶ هـــزار و 500 

تومـــان از کمیتـــه امـــداد و 227 هـــزار و 500 
تومـــان نیـــز یارانـــه دریافـــت می کننـــد کـــه بـــا 
پرداخـــت 205 هـــزار تومـــان بـــه حســـاب ایـــن 
خانوارهـــا درآمـــد آن هـــا بـــه نزدیـــک بـــه یـــک 
میلیـــون تومـــان می رســـد کـــه 27 درصـــد رشـــد 

را نشـــان می دهـــد.
ــزی اســتان  ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
ــای تحــت  ــد خانواره ــه درآم ــاره ب ــا اش ــاه ب کرمانش
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــت: ب ــتی گف ــش بهزیس پوش

ــش  ــت پوش ــره تح ــک نف ــای ی ــد خانواره ــه درآم ب
بهزیســتی 35 درصــد و خانــوار پنــج نفــره 32 درصــد 

افــزوده می شــود.
ــزار و 500  ــال از 31 ه ــک ری ــرد: ی ــان ک وی بی
میلیــارد تومــان حاصــل از ایــن طــرح در هیــچ جــای 
دیگــر هزینــه نمی شــود و تمــام آن بــه جیــب خــود 
ــد  مــردم بازمی گــردد و جهــت افزایــش قــدرت خری
ــد  ــی نخواه ــار تورم ــچ آث ــده و هی ــام ش ــردم انج م

داشــت.

 تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت 
بنزین به جیب مردم بازمی گردد 

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس:

کرایه حمل بار افزایش نخواهد یافت؛ 
سوخت کامیون ها گازوئیل است نه بنزین

وزیر اقتصاد:
 قیمت های بازار هر روز رصد می شود 

جلســه  در  حضــور  از  پــس  اقتصــاد  وزیــر 
اقتصــادی مجلــس گفــت: هــر روز  کمیســیون 
ــه  ــازار رصــد شــده و در کارگروهــی ب قیمت هــای ب
ریاســت قائــم مقــام وزیــر صنعــت در امــور بازرگانــی 

می شــود.  کنتــرل 
بــه گــزارش فــارس، فرهــاد دژپســند وزیــر امــور 
ــه در  ــور در جلس ــس از حض ــی پ ــادی و دارای اقتص
کمیســیون اقتصــادی، گفــت: در نشســت عصــر 
امــروز ســؤاالتی در خصــوص گمــرک، مالیــات، 

ــد.  ــرح ش ــورس مط ــک و ب بان
ــا در  ــرل قیمت ه ــث کنت ــه بح ــاره ب ــا اش وی ب
شــرایط فعلــی افــزود: در علــم اقتصــاد و در شــرایط 
ــا  ــرل قیمت ه ــرای کنت ــه ب ــن گزین ــادی بهتری ع
تعییــن آن در ســطح بــازار اســت، امــا وقتــی شــرایط 

ــت.  ــاوت اس ــت متف ــود، وضعی ــی می ش بحران
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــت  ــورمان تح ــه کش ــت ک ــدی اس ــال و ان ــک س ی
آمریــکا  یکجانبــه  تحریم هــای  ظالمانه تریــن 
ــه کار  ــدرت خــود را ب ــام ق ــا تم ــه آنه ــرار دارد ک ق
ــت شــکاف  ــت و دول ــد بیــن مل ــا بتوانن ــد ت گرفته ان
ــا همــکاری ایجــاد شــده بیــن  ــا ب ــد، ام ایجــاد کنن
ــع از  ــت، مان ــوای حاکمی ــر ق ــت و دیگ ــت و مل دول

ایــن کار شــده ایم. 
دژپســند گفــت: دولــت و نظــام اخیــراً تصمیمــی 
ــرا  ــند، چ ــران آن باش ــد نگ ــردم نبای ــد و م گرفته ان
کــه تمــام تــالش مــا عــدم تســری گرانــی در ســطح 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــت ب ــن دول ــه همی ــت و ب ــازار اس ب
نظــارت جامــع بــر بــازار خدمــات و کاالهــا مانــع از 
گرانــی و تســری قیمــت در ســایر حوزه هــا خواهــد 

شــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: بعــد از تصمیــم اخیــر 
ــازار تشــکیل شــده  ــم ب نظــام، جلســه ســتاد تنظی
و قیمت هــا در آن بررســی شــد؛ در آن نشســت 
مجــوز  کســب  بــرای  قدیمــی  درخواســت های 

افزایــش قیمت هــا را هــم لغــو کردیــم. 
وی در پایـــان گفـــت: بـــه صـــورت روزانـــه 
قیمت هـــای بـــازار رصـــد شـــده و در کارگروهـــی 
ـــور  ـــت در ام ـــر صنع ـــام وزی ـــم مق ـــت قائ ـــه ریاس ب
بازرگانـــی کنتـــرل می شـــود، لـــذا مـــردم نگـــران 

بـــازار نباشـــند. 

اردکانیان: 
آب و برق تا پایان سال گران نمی شود 

ــررات  ــع مق ــرو تاب ــت: وزارت نی ــرو گف ــر نی وزی
ــر  ــس از تغیی ــل پ ــن دلی ــه همی ــن اســت، ب و قوانی
قیمــت بنزیــن بــه هیــچ عنــوان قیمــت آب و بــرق 

ــان ســال گــران نخواهــد شــد.  ــا پای ت
بــه گــزارش تســنیم، رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو 
ــان ســال گــران  ــا پای ــرق ت ــان اینکــه آب و ب ــا بی ب
ــررات  ــع مق ــرو تاب ــت: وزارت نی ــد، گف ــد ش نخواه
ــر  ــس از تغیی ــل پ ــن دلی ــه همی ــن اســت، ب و قوانی
قیمــت بنزیــن بــه هیــچ عنــوان قیمــت آب و بــرق 
ــردم  ــذا م ــد، ل ــد ش ــران نخواه ــال گ ــان س ــا پای ت

ــن موضــوع نباشــند. ــران ای نگ
ــرق فقــط 7  ــا بیــان اینکــه آب و ب ــر نیــرو ب وزی
درصــد در اردیبهشــت ماه ســال جــاری گــران شــد، 
ــرق را  ــت قصــد افزایــش قیمــت آب و ب ــزود: دول اف

در سراســر کشــور نــدارد.

اقتصاد

کاظـــم زاده رئیـــس کمیتـــه حمـــل و نقـــل 
بـــاال  گفـــت:  مجلـــس  عمـــران  کمیســـیون 
ــه  ــار بـ ــل کاال و بـ ــل و نقـ ــه حمـ ــن کرایـ رفتـ
دلیـــل افزایـــش نـــرخ بنزیـــن بـــه هیـــچ وجـــه 
پذیرفتنـــی نیســـت، زیـــرا ســـوخت کامیون هـــا 
گازوئیـــل بـــوده و گرانـــی بنزیـــن تأثیـــری 

ــت.  ــد داشـ نخواهـ

بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، در پـــی افزایـــش 
قیمـــت بنزیـــن در کشـــور، از ســـوی برخـــی 
رســـانه ها مطالبـــی دربـــاره تعییـــن نـــرخ جدیـــد 
ـــی  ـــال یک ـــت، ح ـــده اس ـــرح ش ـــل مط ـــل و نق حم
ـــل  ـــث حم ـــور، بح ـــل در کش ـــل و نق ـــمول حم از ش
ـــه در اقتصـــاد و تجـــارت کشـــور نقـــش  ـــوده ک ـــار ب ب
بـــه ســـزایی دارد. بـــا افزایـــش تعرفـــه حمـــل و 
ـــد   ـــطه رش ـــه واس ـــوالت ب ـــت محص ـــار، قیم ـــل ب نق
ـــن رو  ـــی رود، از ای ـــاال م ـــی کاال، ب ـــه جای ـــرخ جاب ن

ـــا  ـــت کااله ـــرل قیم ـــرای کنت ـــی ب ـــرایط کنون در ش
در بـــازار، مدیریـــت تعرفـــه حمـــل بـــار ضـــروری 

اســـت.

افزایش نرخ بنزین هیچ تأثیری در گرانی 
تعرفه حمل و نقل بار نخواهد داشت

در ایـــن رابطـــه، شـــادمهر کاظـــم زاده رئیـــس 
کمیتـــه حمـــل و نقـــل کمیســـیون عمـــران مجلـــس، 
بـــا اشـــاره بـــه تأثیـــر افزایـــش نـــرخ بنزیـــن در 

ـــش  ـــا افزای ـــت: قطع ـــار، گف ـــل ب ـــه حم ـــی تعرف گران
نـــرخ بنزیـــن هیـــچ تأثیـــری در گرانـــی تعرفـــه 
ـــل  ـــرا حم ـــت، زی ـــد داش ـــار نخواه ـــل ب ـــل و نق حم
بـــار در کشـــور توســـط ِکشـــنده های ســـنگین و 

کامیون هـــا صـــورت می گیـــرد.

سوخت اصلی کامیون ها، 
گازوئیل بوده و به هیچ وجه از سوخت 

بنزین استفاده نمی کنند
ســـوخت کامیـــون هـــا، گازوئیـــل بـــوده و 
ــتفاده  ــن اسـ ــوخت بنزیـ ــه از سـ ــچ وجـ ــه هیـ بـ
نمی کننـــد، بنابـــر ایـــن افزایـــش قیمـــت بنزیـــن 
نبایـــد تأثیـــری در بـــاال رفتـــن تعرفـــه حمـــل و 

ــد. ــته باشـ ــل کاال داشـ نقـ
ـــهر  ـــان و دره ش ـــران، آبدان ـــردم دهل ـــده م نماین

ـــوخت  ـــه داد: س ـــالمی ادام ـــورای اس ـــس ش در مجل
ـــه  ـــچ وج ـــه هی ـــوده و ب ـــل ب ـــا، گازوئی ـــون ه کامی
ــتفاده نمی کننـــد، بنابـــر  از ســـوخت بنزیـــن اسـ
ـــری در  ـــد تأثی ـــن نبای ـــت بنزی ـــش قیم ـــن افزای ای
بـــاال رفتـــن تعرفـــه حمـــل و نقـــل کاال داشـــته 

ـــد. باش
 رئیـــس کمیتـــه حمـــل و نقـــل کمیســـیون 
عمـــران مجلـــس گفـــت: البتـــه ایـــن موضـــوع 
ــات  ــزات و قطعـ ــه تجهیـ ــود کـ ــرح می شـ مطـ
ــین های  ــط ماشـ ــا توسـ ــن کامیون هـ ــی ایـ فنـ
ــاید  ــود و شـ ــل می شـ ــی حمـ ــبک و بنزینـ سـ
ایـــن مســـئله در گرانـــی ایـــن قطعـــات تأثیـــر 
ـــئله  ـــن مس ـــن ای ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــد، ام ـــته باش داش
ــد  ــذار نخواهـ ــدت اثرگـ ــان مـ ــاه و میـ در کوتـ

ـــود. ب
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تخصیص کارت بلیت 3۰۰ هزار تومانی به 
سربازان در صورت تصویب شورای شهر

ــهر  ــورای ش ــل ش ــل و نق ــیون حم ــو کمیس عض
تهــران از تصویــب اختصــاص 2000 ســهمیه کارت 
بلیــت 300هــزار تومانــی بــه ســربازان در ایــن 

ــر داد.  ــاز اول خب ــیون در ف کمیس
ــا  ــب زاده، ب ــین حبی ــنا، افش ــزارش ایس ــه گ ب
ــورای  ــل ش ــل و نق ــیون حم ــه کمیس ــان اینک بی
شــهر تهــران در جلســه ای موضــوع ارائــه کارت 
ــی  ــورد بررس ــربازان را م ــه س ــف دار ب ــت تخفی بلی
قــرار داد، گفــت: در ایــن جلســه کمیســیون حمــل 
و نقــل بــه ایــن جمــع بنــدی رســید کــه می توانــد 
بــا کمــک ســتاد کل نیروهــای مســلح کارت بلیــت 

ــد. ــربازان بده ــه س ــف دار ب تخفی
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه ســهمیه ای کــه 
بــرای کارت بلیت هــای تخفیــف دار در نظــر گرفتــه 
ــرد،   ــدام ک ــدور اق ــه ص ــبت ب ــوان نس ــده می ت ش
ــرای   ــاز اول ب ــال در ف ــن اســاس فع ــر همی ــت: ب گف
2000 نفــر ســرباز تــا ســقف هــر کارت 300 هــزار 

ــود. ــادر می ش ــان ص توم
ــران  ــهر ته ــورای ش ــران ش ــه عم ــس کمیت رئی
ــلح،  ــای مس ــاس نیروه ــن اس ــه برای ــان اینک ــا بی ب
می کننــد،  معرفــی  شــهرداری  بــه  را  ســربازان 
300هــزار  ســربازان  بلیت هــای  کارت  گفــت:  
تومــان شــارژ می شــود امــا از ایــن میــان 20درصــد 
ــز شــهرداری  ــغ را ســتاد کل و 80 درصــد را نی مبل

تهــران پرداخــت می کنــد.
ــیون  ــم در کمیس ــن مه ــزود: ای ــب زاده اف حبی
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــهر م ــورای ش ــل ش ــل و نق حم
گرفتــه و بایــد در صحــن شــورا نیــز تصویــب شــود.

طبق اعالم شاپرک؛
۱5۰۰ کارتخوان فعال 

در خارج از کشور مسدود شد 

بالـــغ  بـــر 1500 پایانـــه فعـــال در دیگـــر 
ارائه دهنـــده  شـــرکت های  توســـط  کشـــور ها 
ـــده اند.  ـــدود ش ـــایی و مس ـــت شناس ـــات پرداخ خدم
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
ــم از  ــور اعـ ــی کشـ ــت الکترونیکـ ــبکه پرداخـ شـ
ارائه دهنـــده خدمـــات پرداخـــت  شـــرکت های 
در  انجام شـــده  تراکنش هـــای  شـــاپرک،  و 
ــا  ــد و بـ ــر دارنـ ــر نظـ ــاً زیـ ــبکه را دائمـ ایـــن شـ
روش هـــای مختلـــف و متنوعـــی بـــه دنبـــال 
ـــه  ـــات ب ـــه خدم ـــد ارائ ـــی مانن ـــش فعالیت های کاه

کارت خوان هـــای خـــارج کشـــور هســـتند.
ــگی  ــات همیشـ ــه الزامـ ــارت ازجملـ ــن نظـ ایـ
ارائه دهنـــده  شـــرکت های  بـــرای  شـــاپرک 
خدمـــات پرداخـــت الکترونیکـــی بـــوده و هســـت 
ــط  ــال آن توسـ ــی در اعمـ ــه کوتاهـ و درصورتی کـ
گیـــرد،  صـــورت  پی اس پـــی  شـــرکت های 
ـــال  ـــا اعم ـــورد آن ه ـــده ای در م ـــای بازدارن جریمه ه

خواهـــد شـــد.
در نتیجـــه ایـــن رصـــد دائمـــی و حساســـیت 
ـــالم  ـــدای اع ـــدگان از ابت ـــار پذیرن ـــه رفت ـــبت ب نس
و ابـــالغ ممنوعیـــت فعالیـــت کارت خوان هـــای 
ــال  ــه فعـ ــر 1500 پایانـ ــور بالغ بـ ــارج از کشـ خـ
شـــرکت های  توســـط  کشـــورها  دیگـــر  در 
ارائه دهنـــده خدمـــات پرداخـــت شناســـایی و 

شـــده اند. مســـدود 
ـــتفاده  ـــا اس ـــن ب ـــش از ای ـــه پی ـــز ک ـــاپرک نی ش
ـــاِل  ـــه فع از روش هـــای حضـــوری بیـــش از 200 پایان
خـــارج از کشـــور را شناســـایی و مســـدود کـــرده 
بـــود موفـــق شـــده طـــی یـــک مـــاه اخیـــر بـــا 
به کارگیـــری روش هـــای داده محـــور بـــرای رصـــد 
رفتـــار پذیرنـــدگان، بیـــش از 50 پایانـــه دیگـــر را 

ـــدود کنـــد. شناســـایی و مس
ــه کاهـــش بیـــش  از  ــل آنکـ ــوع قابل تأمـ موضـ
ـــور  ـــارج از کش ـــای خ ـــت کارت خوان ه ـــش فعالی پی
ــان  ــی میـ ــای فنـ ــی هماهنگی هـ ــد برخـ نیازمنـ
بانـــک مرکـــزی، وزارت ارتباطـــات و... اســـت کـــه 
ــرعت  ــر از سـ ــای اخیـ ــی ماه هـ ــبختانه طـ خوشـ
ـــدوار  ـــوان امی ـــده  و می ت ـــوردار ش ـــمگیری برخ چش
ـــا  ـــن هماهنگی ه ـــیدن ای ـــه رس ـــه نتیج ـــا ب ـــود ب ب
ایـــن  تراکنش هـــای  و  کارت خوان هـــا  تعـــداد 
قبیـــل پایانه هـــا در حـــد فراوانـــی کاهـــش یابـــد 
گرچـــه ذات فنـــاوری به گونـــه ای اســـت کـــه 
ـــا،  ـــن تراکنش ه ـــدن ای ـــر ش ـــان دادن از صف اطمین

ادعـــای درســـتی نیســـت.

عقبایی:
 2 سال برای اجرای طرح ملی مسکن کافی نیست 

ــا بیــان این کــه متاســفانه  نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک ب
ــل  ــق عم ــکن موف ــوزه مس ــته در ح ــته نتوانس ــال گذش ــت در ۶س دول
ــی نیســت.  ــی مســکن کاف ــرای اجــرای طــرح مل ــت: 2 ســال ب کند،گف
بــه گــزارش تســنیم، حســام عقبایــی، اظهــار کــرد:  متاســفانه دولــت 
یازدهــم و دوازدهــم کار اجرایــی و عملیاتــی موثــری در بخــش مســکن 

کشــور انجــام نــداده اســت.
وی بــا اشــاره بــه طــرح دولــت بــرای تولیــد مســکن در کشــور، ادامــه 
داد: در کمتــر از دو ســال باقیمانــده نیــز وقــت کافــی بــرای اجــرای طــرح 
ــه نظــر  ــه زیرســاخت های موجــود ب ــا توجــه ب ــم و ب ملــی مســکن نداری

می رســد ایــن طــرح چنــدان اجرایــی نخواهــد شــد.
وی بیــان کــرد:  از چنــد مــاه قبــل هــم وزیــر راه و شهرســازی اعــالم 
ــم، االن  ــد کنی ــم 400 هــزار واحــد مســکونی تولی کــرده کــه می خواهی
ــب طــرح ملــی  مجــددا می گوینــد می خواهیــم 400 هــزار واحــد در قال

تولیــد کنیــم.
نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک بــا طــرح ایــن پرســش کــه 
آیــا ایــن 400 هــزار واحــد همــان 400 هــزار واحــد اســت، گفــت: اگــر 
همــان 400 هــزار واحــد اســت کــه فقــط اســم آن تغییــر کــرده اســت، 
ــه نیســت کــه مجموعــا 800 هــزار واحــد مســکن می شــود. اگــر اینگون

عقبایــی تاکیــد کــرد: بایــد ابهامــات موجــود برطــرف شــده و مشــخص 
ــزار  ــا 800 ه ــزار واحــد ســاخته شــود ی ــرار اســت 400 ه ــه ق شــود ک

واحــد.
ــرای  ــت ب ــه طــرح دول ــه نظــر می رســد ک ــه ب ــه داد: این گون وی ادام
ــدت  ــد و در م ــد مان ــی خواه ــه باق ــذ و نقش ــکن روی کاغ ــاخت مس س
کوتــاه باقیمانــده از عمــر دولــت دوازدهــم بــه ســرانجام رســاندن طــرح 

مذکــور بعیــد اســت.
وی یــادآور شــد: متاســفانه دولــت در شــش ســال گذشــته نتوانســته 

در حــوزه مســکن موفــق عمــل کنــد.

کاهش یک میلیون لیتری مصرف بنزین
 در آذربایجان شرقی

ــرقی  ــتاندار آذربایجان شـ ــی اسـ ــور عمرانـ ــی امـ ــاون هماهنگـ معـ
از کاهـــش یـــک میلیـــون لیتـــری مصـــرف بنزیـــن در اســـتان پـــس 
ـــب  ـــت: ضری ـــر داد و گف ـــن خب ـــت بنزی ـــالح قیم ـــرح اص از اجـــرای ط
اشـــغال نـــاوگان حمل ونقـــل درون شـــهری و برون شـــهری نیـــز پـــس 

از اجـــرای ایـــن طـــرح افزایـــش یافتـــه اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، جـــواد رحمتـــی در نخســـتین نشســـت 
هماهنگـــی ســـتاد پایـــش حمـــل و نقـــل آذربایجـــان شـــرقی، هـــدف 
از تشـــکیل ایـــن ســـتاد را بررســـی آخریـــن وضعیـــت اجـــرای طـــرح 
اصـــالح قیمـــت بنزیـــن و نحـــوه خدمات رســـانی ســـامانه های حمـــل  

و نقـــل عمومـــی اعـــالم کـــرد.
وی افـــزود: پایـــش مســـتمر وضعیـــت حمل ونقـــل عمومـــی و 
شـــهری، حفـــظ ظرفیـــت حداکثـــری نـــاوگان حمل ونقـــل عمومـــی 
و نظـــارت بـــر قیمـــت خدمـــات ایـــن حـــوزه از دیگـــر وظایـــف ایـــن 

ســـتاد اســـت.
ـــش  ـــا افزای ـــی ی ـــته های حمایت ـــف بس ـــر تعری ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب رحمت
ســـهمیه بـــرای برخـــی از گروه هـــا ماننـــد وانت هـــای شـــهری و 
مســـافرکش های شـــهری و روســـتایی، افـــزود: طـــرح اصـــالح قیمـــت 
ـــود  ـــرا ش ـــی اج ـــل عموم ـــت حمل ونق ـــا تقوی ـــان ب ـــد همزم ـــن بای بنزی

ـــد. ـــت یاب ـــر دس ـــورد نظ ـــداف م ـــه اه ـــا ب ت
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــی  ــل عموم ــش حمل ونق ــتاد پای ــترک س ــه مش ــن جلس ــکیل اولی تش
ــتانداری ها  ــی اس ــور عمران ــی ام ــان هماهنگ ــور معاون ــا حض ــور ب کش
گفــت: در ایــن جلســه کــه بــه صــورت ویدئوکنفرانــس بــا حضــور معــاون 
وزیــر کشــور برگــزار شــد پیشــنهادهای اســتان ها بــرای اجــرای هرچــه 

ــت. ــرار گرف ــادل نظــر ق ــورد بحــث و تب ــن طــرح مطــرح و م ــر ای بهت
ـــاوگان  ـــه ن ـــرخ کرای ـــه ن ـــد ک ـــد ش ـــه تأکی ـــن جلس ـــزود: در ای وی اف
بـــار و مســـافر شـــهری اعـــم از وانت بـــار، اتوبـــوس، مینی بـــوس، 
تاکســـی و تاکســـی های اینترنتـــی تـــا اطـــالع ثانـــوی هیـــچ تغییـــری 
اســـتانداری ها  و  فرمانداری هـــا  نخواهـــد داشـــت و شـــهرداری ها، 

وظیفـــه نظـــارت بـــر ایـــن امـــر را عهـــده دار هســـتند.
رحمتـــی خاطرنشـــان کـــرد: برنامه ریـــزی بـــرای بهره گیـــری 
ـــی  ـــت های بازرس ـــتمر گش ـــور مس ـــوخت CNG، حض ـــری از س حداکث
تاکســـی رانی و اتوبوس رانـــی در شـــهرها و اطالع رســـانی در خصـــوص 
تصمیمـــات ابالغـــی مرتبـــط بـــا طـــرح ســـهمیه بندی ســـوخت بـــه 
ـــود. ـــه ب ـــن جلس ـــرح در ای ـــائل مط ـــر مس ـــریع از دیگ ـــق و س ـــور دقی ط

ــن  ــه ازای ــود دارد ک ــرقی وج ــان ش ــودرو درآذربایج ــون خ ــک میلی ی
تعــداد بیــش از ۶00 هــزار خــودرو در شهرســتان تبریــز تــردد می کننــد. 

شهر و شورا

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تبریــز و عضــو 
گفــت:  کالن شــهر  ایــن  اســالمی  شــورای 
برنامــه ششــم توســعه دولــت را موظــف کــرده 
بــود کــه از ســال 13۹۶ بــه صــورت تدریجــی 
قیمــت بنزیــن را افزایــش دهــد، امــا ایــن 

ــد.  ــام ش ــی انج ــکل جهش ــه ش ــدام ب اق
ــتی در  ــر بهش ــا، محمدباق ــزارش ایرن ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه درگیــر بــودن 
بیــش از 200 نهــاد در اجــرای هــر طــرح 
ــد  ــادی را نبای ــائل اقتص ــزود: مس ــادی اف اقتص
فقــط بــه یــک موضــوع خاصــی محــدود کــرد، 
ــد  ــه چن ــک معادل ــوان ی ــه عن ــاد ب ــرا اقتص زی

ــود. ــل ش ــد ح ــی بای مجهول
وی اظهــار کــرد: قیمــت حامل هــای انــرژی 
در ایــران نســبت بــه قیمــت جهانــی ارزان 
ــام  ــد انج ــت بای ــش قیم ــه افزای ــت و اینک اس

ــت. ــگان اس ــول هم ــورد قب ــد، م می ش
وی بــا اشــاره بــه گریزناپذیــر بــودن اصــالح 
قیمــت بنزیــن ادامــه داد: در ایــن میــان آنچــه 
ــود،  ــردم می ش ــراض م ــی و اعت ــب نگران موج
نحــوه اطــالع رســانی و چگونگــی افزایــش ایــن 

حامــل ســوختی اســت.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تبریــز گفــت: 
یکــی دیگــر از دالیــل نگرانــی مــردم از وقــوع 
ــت و  ــردم اس ــن م ــد پایی ــاق، درآم ــن اتف ای

افزایــش  همزمانــی  در صــورت  شــهروندان 
قــدرت خریدشــان بــا افزایــش قیمــت بنزیــن، 

ــت.  ــد داش ــه آن نخواهن ــی ب اعتراض
ــالح  ــل از اص ــه کاش قب ــان اینک ــا بی وی ب
ــانی  ــالع رس ــازی و اط ــن، بسترس ــت بنزی قیم
می شــد،  انجــام  مهــم  ایــن  بــرای  کافــی 
ــدم اطــالع  ــد هــدف ع ــر چن ــرد: ه تشــریح ک
ایــن موضــوع، جلوگیــری  رســانی دربــاره 
از هجــوم مــردم بــه پمــپ بنزین هــا بــر 
اســاس رفتارشناســی های قبلــی بــود، امــا 
بــه هــر حــال بایــد اهــل علــم و فــن کارهایــی 

ــرای  ــاع و ب ــهروندان را اقن ــه ش ــد ک می کردن
ــن تصمیــم، از نظــر ذهنــی  ــی کــردن ای اجرای

ــد. ــاده کنن آم
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
ــوط  ــای مرب ــا رد ادعاه ــز ب شــورای شــهر تبری
ــش  ــل افزای ــه دلی ــا ب ــدن کااله ــران ش ــه گ ب
ــالم  ــق اع ــرد: طب ــادآوری ک ــن ی ــت بنزی قیم
کارشناســان بانــک مرکــزی، تاثیرمســتقیم 
افزایــش قیمــت بنزیــن در نــرخ تــورم، 2 
ــه  ــد ب ــتقیم و 4 درص ــورت مس ــه ص ــد ب درص
صــورت غیرمســتقیم اســت، ضمــن اینکــه 

تجربــه ســال های گذشــته نشــان می دهــد 
کــه تغییــر قیمــت بنزیــن، تاثیــر آنچنانــی بــر 

ــت. ــته اس ــا نداش ــایر کااله ــت س قیم
اعتمــاد دوطرفــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــالت  ــای معض ــت، راهگش ــردم و دول ــن م بی
در  اگــر  کــرد:  تاکیــد  اســت،  اقتصــادی 
ــه  ــن طــرح ب ــا و نبایدهــای ای رســانه ها بایده
شــکل کارشناســی و واقــع بینانــه بــرای مــردم 
تبییــن شــود، تاثیرپذیــری بهتــری در جامعــه 

ــت. ــد داش خواه
وی از تشــدید نظــارت بــر بــازار بــه عنــوان 
ــتفاده  ــوء اس ــری از س ــی جلوگی ــکار اصل راه
ــه  ــه بهان ــرای گــران کــردن کااله ب متخلفــان ب
اصــالح قیمــت بنزیــن یــاد کــرد و گفــت: 
ــی  ــت، در حال ــد نیس ــازار کارآم ــر ب ــارت  ب نظ
ــده  ــه تولیدکنن ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب ــه اص ک
ــی  ــردم نقدینگ ــرف م ــه از ط ــی ک ــر کس و ه
ــه را در  ــد شــرایط جامع ــد، بای ــت می کن دریاف

ــد. ــته باش ــر داش نظ
بهشــتی اضافــه کــرد: دولــت در کنــار 
ــد  ــتی می توان ــک معیش ــه کم ــت یاران پرداخ
یارانــه ای را هــم بــه کســانیکه بــه ارائــه خدمات 
عمومــی مشــغول هســتند، بپــردازد کــه در این 
ــورم در  ــر میتــوان از افزایــش ت ــورت بهت ص

ــرد. ــری ک ــه جلوگی جامع

ــازی  ــرای بازسـ ــهیالت بـ ــه تسـ ــت: ارائـ ــژاد گفـ جمالی نـ
ـــا  ـــروع بارندگی ه ـــا ش ـــکن ب ـــت مس ـــا اولوی ـــیل زده ب ـــق س مناط

ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــت ق ـــتور کار دول در دس
باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، مهـــدی  بـــه گـــزارش 
جمالی نـــژاد، معـــاون عمرانـــی وزارت کشـــور، بـــا اشـــاره بـــه 
آخریـــن برنامه ریزی هـــای دولـــت بـــرای رســـیدگی بـــه 
ــال  ــن امسـ ــیل فرودیـ ــرد: سـ ــار کـ ــیل زده اظهـ ــق سـ مناطـ
در نـــوع خـــود بـــه دلیـــل گســـتردگی و تحـــت تأثیـــر قـــرار 
دادن حداقـــل 24 اســـتان کشـــور در قـــرن حاضـــر بی ســـابقه 
ـــارات  ـــم از خس ـــن حج ـــه ای ـــیدگی ب ـــن رس ـــت؛ بنابرای ـــوده اس ب

نیازمنـــد تدبیـــر و تعریـــف ســـازوکاری جدیـــد بـــود.
معـــاون عمرانـــی وزارت کشـــور گفـــت: بـــه منظـــور 
ــبت  ــر نسـ ــت تأثیـ ــتان های تحـ ــه اسـ ــدی بـ ــیدگی جـ رسـ
ـــیل زده  ـــق س ـــازی مناط ـــازی و نوس ـــرارگاه بازس ـــکیل ق ـــه تش ب

ـــف  ـــا تعری ـــی ب ـــه تخصص ـــکیل 7 کمیت ـــور و تش در وزارت کش
وظایـــف دقیـــق و تقســـیم کار اقـــدام شـــد.

ـــه  ـــت و  وزارت کشـــور امـــور مقابل ـــژاد ادامـــه داد: دول جمالی ن
ـــق  ـــازی مناط ـــه بازس ـــیدگی ب ـــران و رس ـــن بح ـــه ای ـــخ ب و پاس
ـــا تشـــکیل منظـــم  ـــد و ب ـــرار داده ان ســـیل زده را در دســـتور کار ق
جلســـات قـــرارگاه و کمیته هـــای تخصصـــی، بازســـازی ایـــن 

مناطـــق را برنامه ریـــزی و عملیاتـــی کردنـــد.
ــهیالت  ــارات و تسـ ــی اعتبـ ــه پیش بینـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
بـــرای بازســـازی و نوســـازی مناطـــق ســـیل زده بـــا اولویـــت 
ــرار  ــت قـ ــتور دولـ ــا در دسـ ــروع بارندگی هـ ــا شـ ــکن بـ مسـ
ــرای  ــه بـ ــتین مصوبـ ــرد: نخسـ ــح کـ ــت، تصریـ ــه اسـ گرفتـ
ـــت  ـــط دول ـــاه ۹8 توس ـــن م ـــارات در فروردی ـــن خس ـــران ای جب
ــن  ــه ایـ ــت. در ادامـ ــص یافـ ــارات الزم تخصیـ ــادر و اعتبـ صـ
موضـــوع بـــا بـــرآورد دقیق تـــر خســـارات، دولـــت در خـــرداد 

و تیرمـــاه مصوبـــات جداگانـــه ای بـــرای نوســـازی و بازســـازی 
شهرســـازی،  و  راه  روســـتایی،  و  شـــهری  زیرســـاخت های 
مســـکن، آب و بـــرق و فاضـــالب تصویـــب و اعتبـــارات الزم را 

ــص داد. تخصیـ
تشـــکیل  گفـــت:  کشـــور  وزارت  عمرانـــی  معـــاون 
بـــه  اســـتان ها  در  نوســـازی  و  بازســـازی  کارگروه هـــای 
ـــازی  ـــای بازس ـــم برنامه ه ـــری منظ ـــتانداران و پیگی ـــت اس ریاس
ــق  ــاماندهی مناطـ ــرای سـ ــی بـ ــات اساسـ ــر تصمیمـ از دیگـ

ــت. ــوده اسـ ــیل زده بـ سـ

ـــین های  ـــرد: ماش ـــالم ک ـــه اع ـــواری کرای ـــه س ـــس اتحادی رئی
ــوارض  ــای عـ ــه در آزادراه هـ ــه بیـــن شـــهری کـ ــواری کرایـ سـ
ــدا  ــاردی پیـ ــای میلیـ ــد، بدهی هـ ــردد می کننـ ــی تـ الکترونیکـ
ـــان  ـــی برایش ـــه تازگ ـــاه ب ـــت م ـــدود هش ـــس از ح ـــه پ ـــد ک کرده ان
ـــت  ـــا پرداخ ـــد آن را یکج ـــا نمی توانن ـــت و آنه ـــده اس ـــک ش پیام

ـــد.  کنن
ــر  ــاون وزیـ ــی، معـ ــراهلل خادمـ ــنا، خیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــعه  ــاخت و توسـ ــرکت سـ ــل شـ ــازی و مدیرعامـ راه و شهرسـ
ـــت  ـــت دریاف ـــن وضعی ـــاره آخری ـــل درب ـــل و نق ـــای حم زیربناه
ـــت:  ـــنا گف ـــه ایس ـــا ب ـــی آزادراه ه ـــوارض الکترونیک ـــت ع و پرداخ
ایـــن عـــوارض بـــرای ماشـــین های ســـنگین و عمومـــی 
ــکان  ــرای مالـ ــج پیامـــک آن بـ ــه تدریـ ــده و بـ ــبه شـ محاسـ
ــم  ــردم می خواهیـ ــود و از مـ ــال می شـ ــا ارسـ ــن خودروهـ ایـ
ـــا  ـــد ت ـــدام کنن ـــت آن اق ـــه پرداخ ـــبت ب ـــریعتر نس ـــه س ـــر چ ه

دچـــار جریمـــه نشـــوند.
ـــی قســـطی  ـــه صـــورت ضمن ـــام مســـئول ب ـــن مق ـــی ای در حال
ـــنگین  ـــی و س ـــای عموم ـــی خودروه ـــوارض الکترونیک ـــودن ع نب
ـــرد،  ـــد ک ـــود تایی ـــده ب ـــاره ش ـــه آن اش ـــن ب ـــش از ای ـــه پی را ک
ـــه در  ـــواری کرای ـــه س ـــس اتحادی ـــی، رئی ـــاج محمدعل رحمـــت ح

ـــار  ـــده در چه ـــدود 3000 رانن ـــت: ح ـــنا گف ـــه ایس ـــاره ب ـــن ب ای
ــی  ــورت الکترونیکـ ــه صـ ــان بـ ــه عوارض شـ ــور کـ آزادراه کشـ
ـــس  ـــی پ ـــه تازگ ـــه ب ـــتند ک ـــردد هس ـــوند در ت ـــت می ش پرداخ
ـــه  ـــا ب ـــرای آنه ـــی ب ـــوارض الکترونیک ـــک ع ـــاه پیام ـــت م از هش

ـــت. ـــده اس ـــال ش ـــج ارس تدری
ـــران  ـــا ته ـــم ی ـــران - ق ـــده در مســـیر ته ـــک رانن ـــزود: ی وی اف
ــام می دهـــد  ــان حداقـــل ماهانـــه 30 ســـرویس انجـ - اصفهـ
ـــدود  ـــت از ح ـــت و برگش ـــیر رف ـــن مس ـــر گرفت ـــا در نظ ـــه ب ک
ـــوارض  ـــان ع ـــون توم ـــش از دو میلی ـــا بی ـــان ت ـــزار توم 500 ه

ـــر  ـــی اگ ـــه حت ـــت ک ـــده اس ـــک ش ـــبه و پیام ـــا محاس ـــرای آنه ب
ــبه  ــدگان محاسـ ــه راننـ ــرای همـ ــی را بـ ــن بدهـ ــل ایـ حداقـ
ـــد. ـــان می رس ـــارد توم ـــک میلی ـــش از ی ـــددی بی ـــه ع ـــم ب کنی

رئیـــس اتحادیـــه ســـواری کرایـــه تصریـــح کـــرد: از نظـــر 
قانونـــی مصوبـــه ای وجـــود دارد کـــه از ماشـــین های عمومـــی 
بایـــد 50 درصـــد عـــوارض آزادراهـــی دریافـــت شـــود و 
ــمول تخفیـــف 30 درصـــدی  ــز مشـ ــردد نیـ ــین های پرتـ ماشـ
هســـتند امـــا در ایـــن آزادراه هـــا دســـتگاهی بـــرای شناســـایی 
ـــوال  ـــال س ـــدارد؛ ح ـــود ن ـــخصی وج ـــی از ش ـــای عموم پالک ه
ـــد؟ ـــه آن را پرداخـــت کن ـــده هزین ـــد رانن اینجاســـت کـــه چـــرا بای

ـــر روز  ـــه ه ـــده ای ک ـــه رانن ـــوع ک ـــن موض ـــرح ای ـــا ط وی ب
ــه  ــه کار روزانـ ــته بـ ــه اش بسـ ــد یومیـ ــد و درآمـ کار می کنـ
ــی را  ــون تومانـ ــای میلیـ ــد هزینه هـ ــه می توانـ ــت چگونـ اوسـ
ـــرای او  ـــاه ب ـــت م ـــس از هش ـــه پ ـــی ک ـــوارض آزادراه ـــت ع باب
پیامـــک می شـــود پرداخـــت کنـــد؟ گفـــت: اگـــر می خواهنـــد 
ـــن در  ـــد ضم ـــد، بای ـــت کنن ـــا دریاف ـــه را از راننده ه ـــن هزین ای
نظـــر گرفتـــن تخفیف هـــای مذکـــور، آن را بـــه گونـــه ای بـــه 
ـــه  ـــد ک ـــت کنن ـــدگان دریاف ـــه ای و قســـطی از رانن صـــورت مرحل

ـــد. ـــار نیای ـــا فش ـــه آنه ب

معاون عمرانی وزارت کشور مطرح کرد؛

ارائه تسهیالت بازسازی به مناطق سیل زده
 با شروع بارندگی ها در دستور کار دولت

افزایش قیمت بنزین مصوبه برنامه توسعه ششم است

بدهی  میلیاردی سواری های بین شهری در آزادراه های الکترونیکی

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت: 
ــهرهای  ــی در ش ــکن مل ــاخت مس ــگ س کلن
ــورده و  ــن خ ــه زمی ــته ب ــال گذش ــد از س جدی
ســاخت و ســاز مســکن ملــی در شــهرهای 
ــام  ــن ثبت ن ــت. همچنی ــده اس ــاز ش ــد آغ جدی
بــرای مســکن ملــی در برخــی از شــهرهای 
ــود.  ــاز می ش ــاه آغ ــه اول آذر م ــد از هفت جدی
ــی،  ــب اهلل طاهرخان ــا، حبی ــزارش ایلن ــه گ ب
ــعه  ــاز و توس ــاخت و س ــای س ــاره پروژه ه درب
ــا  ــت ب ــت: دول ــار داش ــد اظه ــهرهای جدی ش
ــق  ــدم تحق ــت و ع ــه اس ــی مواج ــای مال تنگن
ــود  ــدم وج ــه ع ــر ب ــد منج ــا می توان درآمده
پروژه هــا  در  مناســب  نقدینگــی  جریــان 
ــان  ــا زم ــا ب ــن پروژه ه ــه ای ــود و در نتیج ش
ــه اجــرا برســند. ــر و هزینــه بیشــتر ب طوالنی ت

ـــران،  ـــرکت عم ـــن رو ش ـــه داد: از ای وی ادام
ــیوه های  ــال شـ ــه دنبـ ــد بـ ــهرهای جدیـ شـ
ـــی  ـــع مال ـــذب مناب ـــی و ج ـــن مال ـــد تامی جدی
ـــوان  ـــر نمی ت ـــک دیگ ـــدون ش ـــت. ب ـــوده اس ب
ــه منابـــع  ــکا بـ ــیوه های ســـنتی و اتـ ــا شـ بـ
ـــدام  ـــد اق ـــهرهای جدی ـــه ش ـــبت ب ـــی نس داخل
ـــای  ـــایی ظرفیت ه ـــا شناس ـــن رو ب ـــرد. از ای ک
ســـرمایه  گـــذاری بـــرای ســـرمایه گذاران 
و  آیین نامه هـــا  از  برخـــی  اصـــالح  و 
بـــرای  را  مناســـبی  بســـتر  بخشـــنامه ها 
ـــی  ـــی داخل ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــذب مش ج

و خارجـــی ایجـــاد کرده ایـــم.

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا اشـــاره 
بـــه حضـــور شـــرکت عمـــران شـــهرهای 
جدیـــد در نمایشـــگاه جـــذب فرصت هـــای 
بیـــش  داشـــت:  اظهـــار  ســـرمایه گذاری 
ــه بخـــش  ــه بـ ــرای ارائـ ــروژه بـ ــد پـ از یکصـ
ـــرایط،  ـــهیل ش ـــا تس ـــه ب ـــم ک ـــی داری خصوص
ـــی  ـــش خصوص ـــار بخ ـــا را در اختی ـــن پروژه ه ای

می گذاریـــم.
ــهرهای  ــران ش ــرکت عم ــل ش ــر عام مدی
جدیــد ادامــه داد: تمــام ایــن پــروژه در زمینــه 
ــاری،  ــای تج ــکن، واحده ــاز مس ــاخت و س س
بهداشــتی،  گردشــگری،  تفریحــی،  مراکــز 
ــیدی،  ــای خورش ــی، نیروگاه ه ــی، فرهنگ درمان

ــت. ــوده اس ــی ب ــی و صنعت آموزش

طاهـــر خانـــی ادامـــه داد: پروژه هـــای 
بخـــش  بـــه  واگـــذاری  قابـــل  عمرانـــی 
خصوصـــی در شـــهرهای اندیشـــه، پرنـــد، 
پردیـــس، هشـــتگرد، صـــدرا، ســـهند، عالـــی 
ـــع  ـــتان واق ـــهر و بهارس ـــار، فوالدش ـــهر، گلبه  ش

ند. شـــده ا
ــد  ــن یکصـ ــه ارزش ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــذاری ب ـــل واگ ـــروژه قاب پ
هـــزار   40 پروژه هـــا  ایـــن  ارزش  گفـــت: 
مشـــوق های  و  اســـت  تومـــان  میلیـــارد 
ــی و  ــرمایه گذاران داخلـ ــرای سـ ــددی بـ متعـ

خارجـــی تعریـــف کرده ایـــم.
ـــن  ـــازی همچنی ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع
ـــی در  ـــکن مل ـــروژه مس ـــاز پ ـــه آغ ـــاره ب ـــا اش ب

شـــهرهای جدیـــد گفـــت: کلنـــگ ســـاخت 
ـــال  ـــد از س ـــهرهای جدی ـــی در ش ـــکن مل مس
ـــاز  ـــن خـــورده و ســـاخت و س ـــه زمی ـــته ب گذش
ــاز  ــد آغـ ــهرهای جدیـ ــی در شـ ــکن ملـ مسـ
شـــده اســـت. ثبت نـــام بـــرای مســـکن ملـــی 
در برخـــی از شـــهرهای جدیـــد از هفتـــه اول 

ــود. ــاز می شـ ــاه آغـ آذر مـ
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
ثبت نـــام بـــرای مســـکن ملـــی در اســـتان 
ـــت:  ـــد شـــد، گف ـــاز خواه ـــی آغ ـــران چـــه زمان ته
همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد ســـامانه ثبت نـــام 
ـــاز  ـــد آغ ـــهرهای جدی ـــرای ش ـــه اول آذر ب از هفت
ــاه  ــان آذر مـ ــا پایـ ــت تـ ــه نوبـ ــود و بـ می شـ
ــب  ــام در اغلـ ــرای ثبت نـ ــد بـ ــردم می تواننـ مـ

ــد. ــدام کننـ ــتان ها اقـ اسـ
ــهرهای  ــران شـ ــرکت عمـ ــل شـ مدیرعامـ
جدیـــد بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح اقـــدام 
ملـــی مســـکن هیـــچ قیمـــت ثابتـــی نـــدارد، 
اظهـــار داشـــت: براســـاس چارچوب هـــای 
ـــن  ـــت تعیی ـــی قیم ـــی، مهندس ـــای فن قرارداده
ـــروژه  ـــا پ ـــروژه ای ب ـــر پ ـــت ه ـــود و قیم می ش
ـــت. ـــاوت اس ـــف متف ـــهرهای مختل ـــر در ش دیگ

ـــرح  ـــب ط ـــه مخاط ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
اقـــدام ملـــی مســـکن اقشـــار کم درآمـــد 
نیســـتند، اظهـــار داشـــت: متقاضیـــان بایـــد 
ــاخت را در  ــه سـ ــد هزینـ ــل 10درصـ حداقـ

ــد. ــن کننـ ــام تامیـ ــدای ثبت نـ ــان ابتـ همـ

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

آغاز ثبت نام مسکن ملی در شهرهای جدید از اول آذر ماه

دلنوشته
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 روزها ،
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)اکبر عظیم نیا(

الیاس حضرتی:
85 درصد از مالیات کشور را 3 درصد از مودیان 

می پردازند 
و  تولیــد  رونــق  اقتصــادی،  پایه هــای  کــردن 
صــادرات قدرتمنــد و روان توفیقــات خوبــی داشــته ایم امــا در ایــن بخــش 

ــت. ــاز اس ــت نی ــا هم ــش از این ه بی
ــگ  ــرایط روز هماهن ــا ش ــادی ب ــاالن اقتص ــه فع ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــا ه ــت شــود صــادرات م ــه ســمت مثب ــی 3 ب ــد منف شــده اند و تولی
وضعیــت نســبتا مطلوبــی دارد، یــادآور شــد: در هفــت ماهــه امســال 50 

ــی داشــتیم. ــد مالیات ــه ســال قبــل رشــد درآم درصــد نســبت ب
ــاالن  ــام فع ــرد: از تم ــه ک ــس اضاف ــس کمیســیون اقتصــادی مجل رئی
اقتصــادی، اتاق هــای بازرگانــی، اصنــاف، تعــاون و دانشــگاهیان در ارتباط با 
مشــکالت قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده پرســیدیم کــه اکثــرا مشــکالت 
را در چنــد محــور ممیــز محــوری، تاریــخ تعلــق مالیاتــی، نحــوه دادرســی 

مالیاتــی، ماخــذ مالیاتــی و اســترداد اعتبــار مالیاتــی می دانســتند.

ادامه از صفحه 1



پنج شنبه 30 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 616 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
ابطال کارت سوخت خودروهای 25 

ساله و موتورسیکلت های ۱۰ ساله 

کارت ســوخت خودروهــای ســواری شــخصی بــا 
ــا  ــیکلت های ب ــاال و موتورس ــه ب ــال ب ــر 25 س عم
ــر اســاس مصوبــه هیــات  ــاال ب ــه ب عمــر 10 ســال ب
وزیــران ابطــال شــد و ایــن گــروه از خودروهــا بایــد 

ــد. ــن اســتفاده کنن از ســهمیه آزاد بنزی
بـــه گـــزارش مهـــر، طـــی روزهـــا گذشـــته و 
ـــا اصـــالح  ـــاه ب ـــان م ـــت در 24 آب ـــه دول ـــس از آنک پ
ـــر  ـــدی را باردیگ ـــهمیه بن ـــام س ـــن ، نظ ـــت بنزی قیم
ـــا  ـــاس ب ـــهروندان در تم ـــی از ش ـــرد، برخ ـــرار ک برق
خبرگـــزاری از ابطـــال کارت ســـوخت خـــودرو 
یـــا موتورســـیکلت شـــان ابـــراز تعجـــب و گالیـــه 

می کردنـــد.
ـــاس  ـــه براس ـــت ک ـــی از آن اس ـــا حاک پیگیری ه
ـــای  ـــت، خودروه ـــات دول ـــوب هی ـــه مص ـــن نام آئی
کارت  تنهـــا  نـــه  فرســـودگی،  شـــرایط  دارای 
سوختشـــان ابطـــال می شـــود، بلکـــه پلیـــس 
موظـــف اســـت از رفـــت وآمـــد ایـــن خودروهـــا 

جلوگیـــری کنـــد.
براســـاس ایـــن آئیـــن نامـــه، خودروهـــای 
ســـواری شـــخصی بـــا عمـــر 25 ســـال، ســـواری 
ــواری و  ــال، تاکسی)سـ ــر 15 سـ ــا عمـ ــی بـ دولتـ
ـــی بـــوس و میـــدی  ون( بـــا عمـــر 10 ســـال، مین
ـــهری  ـــوس درون ش ـــال، اتوب ـــر 15 س ـــا عم ـــوس ب ب
بـــا عمـــر 10 ســـال، اتوبـــوس بـــرون شـــهری بـــا 
ـــر،  ـــال عم ـــا 25 س ـــنده ب ـــون و کش ـــال، کامی 15 س
ـــال  ـــا 10 س ـــیکلت ب ـــال، موتورس ـــا 15 س ـــت ب وان
و ســـایر وســـایل نقلیـــه بـــا گذشـــت 25 ســـال از 
ـــوده و  ـــودروی فرس ـــوان خ ـــه عن ـــاخت ب ـــخ س تاری

ــوند. ــوب می شـ ــارج محسـ از رده خـ
بـــر اســـاس ایـــن تصمیـــم کـــه از ســـال 88 
ــه  ــایل نقلیـ ــام وسـ ــت، تمـ ــاری اسـ ــون جـ تاکنـ
ای کـــه شـــامل ایـــن قانـــون می شـــوند امـــکان 
ـــد از  ـــد و بای ـــوخت را ندارن ـــورداری از کارت س برخ

ســـهمیه آزاد بنزیـــن اســـتفاده کننـــد.
برهمیـــن اســـاس، شـــرکت ملـــی پخـــش 
فرآورده هـــای نفتـــی کارت ســـوخت خودروهایـــی 
ابطـــال  را  می شـــوند  تلقـــی  فرســـوده  کـــه 
ــه  ــورت هرگونـ ــت در صـ ــی اسـ ــد و بدیهـ می کنـ
ـــرکت  ـــت، ش ـــوی دول ـــم از س ـــن تصمی ـــر در ای تغیی
ملـــی پخـــش  فرآورده هـــای نفتـــی موظـــف بـــه 
ــا تصمیـــم  پیـــروی و ارائـــه خدمـــات مطابـــق بـ

دولـــت اســـت. 

شاعری مطرح کرد:
صادرات محصوالت ارگانیک،
 مشوقی برای تولیدکنندگان

عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون کشـــاورزی، 
آب، منابـــع طبیعـــی و محیـــط زیســـت مجلـــس 
گام  ارگانیـــک  محصـــوالت  صـــادرات  گفـــت: 
جـــدی بـــرای تشـــویق تولیدکننـــدگان اینگونـــه 

ــت.  ــور اسـ ــل کشـ ــوالت در داخـ محصـ
ــد  ــی محمـ ــت، علـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
شـــاعری عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون 
ـــت  ـــط زیس ـــی و محی ـــع طبیع ـــاورزی، آب، مناب کش
ـــادرات  ـــوص ص ـــالمی، در خص ـــورای اس ـــس ش مجل
محصـــوالت  گفـــت:  ارگانیـــک،  محصـــوالت 
ارگانیـــک از جملـــه تولیـــدات کشـــاورزی مـــورد 
توجـــه بازارهـــای جهانـــی اســـت کـــه در تولیـــد 
ـــه  ـــه کار نرفت ـــیمیایی ب ـــای ش ـــموم و کوده ـــا س آنه
و امنیـــت غذایـــی مصـــرف کننـــدگان را تامیـــن 

. می کننـــد
ــوگاه در  ــکا و گلـ ــهر، نـ ــردم بهشـ ــده مـ نماینـ
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
در تولیـــد محصـــوالت ارگانیـــک شـــاخص های 
بهداشـــتی رعایـــت شـــده اســـت، ادامـــه داد: 
اقـــالم موجـــود در ســـفره غذایـــی امـــن بایـــد از 

ــود. ــن شـ ــک تامیـ ــوالت ارگانیـ محصـ

گام بلند ایران در تولید
 محصوالت ارگانیک

ــورای  ــس شـ ــردم در مجلـ ــده مـ ــن نماینـ ایـ
ـــران در  ـــور ای ـــه کش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــالمی ب اس
ــک  ــوالت ارگانیـ ــت محصـ ــد و کشـ ــه تولیـ زمینـ
گام هـــای خوبـــی برداشـــته اســـت، عنـــوان کـــرد: 
ـــاورزی  ـــوالت کش ـــرف محص ـــی مص ـــرد جهان رویک
ارگانیـــک در حـــال افزایـــش بـــوده، مصـــرف 
ـــود  ـــگاه خ ـــز جای ـــه نی ـــوالت تراریخت ـــی محص جهان
را از دســـت داده و محصـــوالت ســـالم و ارگانیـــک 

ــه اســـت. ــای آن را گرفتـ جـ
ــوالت  ــادرات محصـ ــه صـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
تشـــویق  بـــرای  جـــدی  گام  ارگانیـــک 
ــل  ــوالت در داخـ ــه محصـ ــدگان اینگونـ تولیدکننـ
کشـــور اســـت، تصریـــح کـــرد: بایـــد در زمینـــه 
ـــل  ـــک در داخ ـــوالت ارگانی ـــرف محص ـــد و مص تولی
ــورت  ــت الزم صـ ــازی و حمایـ ــور فرهنگ سـ کشـ
بگیـــرد و در زمینـــه افزایـــش تولیـــد محصـــوالت 
ـــدام  ـــده اق ـــزی ش ـــه ری ـــورت برنام ـــه ص ـــک ب ارگانی

کنیـــم.

سهم کالن محصوالت غیرارگانیک در 
تولیدات کشاورزی

عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون کشـــاورزی، 
آب، منابـــع طبیعـــی و محیـــط زیســـت مجلـــس 
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــان ب ـــالمی در پای ـــورای اس ش
ــه  ــور بـ ــاورزی کشـ ــوالت کشـ ــیاری از محصـ بسـ
صـــورت غیـــر ارگانیـــک تولیـــد می شـــوند در 
حالـــی کـــه دنیـــا بـــه ســـمت تولیدمحصـــوالت 
ــوالت  ــرد: محصـ ــوان کـ ــی رود، عنـ ــک مـ ارگانیـ
ارگانیـــک تولیـــد شـــده در داخـــل کشـــور از 
ــاص  ــتری خـ ــوردار و مشـ ــی برخـ ــت خوبـ کیفیـ

ــود را دارد. خـ

سردار عابدین خرم:
3۰ نفر در ناآرامی های تبریز دستگیر شدند

یــاد کــرد. ســردار خــرم افــزود: در اغتشاشــات مــا 
بســیار مالیــم برخــورد کردیــم و بــه همیــن دلیــل نیــز مصدومیــت بیــن 

نیروهــای معتــرض بســیار کمتــر از پلیــس و نیروهــای امنیتــی بــود. 
اعتــراض بــه اصــالح قیمــت بنزیــن کــه بــر اســاس مصوبــه شــورای 
ــان  ــه 24 آب ــداد جمع ــه بام ــق اولی ــوا از دقای ــی هماهنگــی ســران ق عال
بــه اجــرا گذاشــته شــد، در شــهرهای مختلــف اشــکال متفــاوت داشــت. 
در برخــی شــهرها اعتراض هــا تنهــا در حــد تجمــع بــود و در برخــی 

شــهرها بــا ایجــاد ترافیــک همــراه شــد. 
ــر  ــس دفت ــی، رئی ــود واعظ ــت، محم ــخنگوی دول ــی، س ــی ربیع عل
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــت، رئی ــر نوبخ ــد باق ــوری و محم ــس جمه رئی
ــد  ــه تاکی ــی جداگان ــون در اظهارنظرهای ــه تاکن ــامگاه جمع ــه از ش بودج
ــی  ــورای عال ــه ش ــن مصوب ــای بنزی ــر به ــوع تغیی ــه موض ــد ک ــرده ان ک

ــت.  ــام اس ــزای نظ ــه اج ــم هم ــوا و تصمی ــی ق هماهنگ
ــاره معیشــت  ــا توجــه بــه دغدغــه هایــی کــه درب همچنیــن دولــت ب
مــردم وجــود دارد، موظــف اســت تــا تمــام پولــی را کــه از ایــن مســیر 
ــون  ــدود ۶0 میلی ــه ح ــه ب ــه جداگان ــب یاران ــد، در قال ــت می آی ــه دس ب
نفــر از مــردم ایــران پرداخــت کنــد و مهــم تریــن مســاله دولــت در ایــن 
اصــالح قیمــت اصــالح نظــام پرداخــت یارانــه بــه نفــع همــه مــردم بــوده 
اســت. دولــت تاکیــد کــرده اســت کــه بــه ســرعت ســاز و کار پرداخــت 
یارانــه اصــالح قیمــت بنزیــن اعــالم می شــود و ۶0 میلیــون ایرانــی از آن 

بهــره منــد خواهنــد شــد.

معــاون حقوقــی رئیــس جمهوری گفــت: همه 
قــوای ســه گانه بایــد تــالش کننــد شــرایط انجــام 
اعتراض هــا در یــک چارچــوب مدنــی فراهــم 
شــود. مــدل اعتــراض مدنــی را بایــد متخصصــان 

علــوم اجتماعــی و حقــوق طراحــی کننــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، لعیــا جنیدی در نخســتین 
ــران  ــش و کارگاه آموزشــی تخصصــی مدی همای
و کارشناســان حقوقــی وزارت امــور اقتصــادی و 
ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــی و ادارات کل ام دارای
مــردم،  اســت  شایســته  افــزود:  اســتان ها 
انجــام  مدنــی  قالب هــای  در  را  اعتراض هــا 
دهنــد تــا مبــادا بــا آســیب های ناشــی از برخــی 
ــزان آن هــا، دچــار  خشــونت ها، خانواده هــا و عزی
تالــم و فشــار روحــی شــوند. مــن بــه نوبــه خــود 
ــردم را دارم. جــدا دغدغــه ســالمت و آرامــش م

ــر  ــادی ب ــر اقتص ــت ام ــه داد: اهمی وی ادام
ــوق،  ــن حق کســی پوشــیده نیســت و فراگیرتری
حقــوق اقتصــادی اســت. شــاید برخــی حقــوق 
سیاســی ماننــد رأی دادن را جــدی نگیرنــد، ولــی 
هیچ کســی را نمی تــوان پیــدا کــرد کــه نخواهــد 
ــه آن  از حقــوق اقتصــادی اش اســتفاده کنــد و ب
ــت و  ــه اداره زندگــی، فعالی ــا باشــد. الزم بی اعتن
حتــی برخــورداری از امتیازهــا یــا حقــوق دیگــر، 

حقــوق اقتصــادی اســت.
ــات  ــه تصمیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب جنی
اقتصــادی آثــار فراگیــر دارد، اظهــار داشــت: 
ــاره  ــم دوب ــک ســال و نی ــه در این ی ــا ک تحریم ه
با فشــار گســترده ای بــه کشــور برگشــت، درواقع 
یــک جنــگ اقتصــادی را آغــاز کــرد کــه دامنگیر 
همــه مــردم شــده اســت و یکــی از آثــار تحریــم 
ــن  ــرخ بنزی ــش ن ــت در افزای ــم دول ــا، تصمی ه

اســت کــه ایــن اقــدام نیــز اثــر فراگیــر دارد.
خاطرنشــان  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
کــرد: وقتــی وضعیــت اقتصــادی دچــار مشــکل 
می شــود، دامنــه  تبعــات آن بــه هیــچ وجــه بــه 
امــر اقتصــادی محــدود نمی شــود و تمامــی امــور 
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، امنیتــی و غیــره 
را بــه نحــو گســترده تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
این هــا نشــان دهنده اهمیــت مســائل اقتصــادی 

ــی و اقتصــادی اســت. ــوق مال و حق
جنیدی تصریح کرد: مســلماً ارزیابی کارشناســی 
نــرخ ســوخت از منظــر اقتصــادی بــا تیــم اقتصــادی 
اســت ولــی ارزیابــی آثــار حقوقــی و اجتماعــی ایــن 
مســئله و نحــوه اداره ایــن آثــار را متخصصــان حقوق 

و جامعه شناســی بایــد بررســی کننــد.
وی گفــت: مالحظــات مختلفــی در ایــن 
مســئله تأثیــر داشــت و در نهایــت ایــن تصمیــم 
توســط نظــام گرفتــه شــد امــا نحــوه اداره آثــار 
ایــن تصمیــم مهــم اســت. از نظــر مــردم، همــه 
ــناس،  ــک کارش ــا ی ــر ت ــور و وزی از رئیس جمه
اعضــای دولــت محســوب می شــوند و بایــد 

تــالش کننــد آثــار ایــن موضــوع را از بعــد 
اقتصــادی، اجتماعــی و حقوقــی اداره کننــد؛ ایــن 

ــت. ــا اس ــی م ــه ای و وجدان ــف حرف تکلی
اظهــار  رئیس جمهــوری  معــاون حقوقــی 
ــن  ــه در ای ــانی ک ــه کس ــا هم ــاً ب ــت: انصاف داش
ماجــرا تحــت فشــار اقتصــادی قــرار گرفتنــد یــا 
آســیب دیــده انــد، ابــراز همــدردی دارم و همــه 

ــم. ــالش کنی ــردم ت ــام آالم م ــرای التی ــد ب بای
جنیــدی یــادآور شــد: مصوبــه ای در خصــوص 
مکان هــای امــن بــرای برگــزاری اجتماعــات 
ــا هیئــت  ــت رســید ام ــب هیئــت دول ــه تصوی ب
ــوان عدالــت مــرّدد شــد کــه شــاید  عمومــی دی
ــون  ــل )27( قان ــا اص ــرت ب ــوع مغای ــن موض ای

ــرد. ــال ک ــد و آن را ابط ــی باش اساس
وی خاطرنشــان  کــرد: فرامــوش نکنیــم اگــر 
محل هــای مشــخص و امنــی بــرای اجتماعــات و 
اعتراضــات وجــود نداشــته باشــد باعــث می شــود 
در هــر میــدان و محلــی اعتراضــات انجــام شــود 
و ممکــن اســت در تــوان نیــروی انتظامــی 
ــن  ــاًل تأمی ــا را کام ــت همه ج ــه امنی ــد ک نباش
ــرای تأمیــن حــق اجتماعــات  کننــد؛ بنابرایــن ب
ــد  ــی بای ــراض مدن ــه صــورت امــن و حــق اعت ب
ــراض  ــرای اعت ــی به نحــو غیرحصــری ب محل های
ــای  ــر مبن ــل ب ــن دلی ــه همی ــیم. ب ــته باش داش
مــاده )۹1( قانــون آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت 
ــت  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــم هیئ ــه تصمی ب
ــات  ــا التف ــم ب ــه امیدواری ــم ک ــراض کرده ای اعت
ــت  ــوان عدال ــراض، دی ــات اعت ــی و جه ــه مبان ب
در نهایــت اعتــراض معاونــت را پذیرفتــه و امــکان 
ــراض  ــع اعت ــه تب ــات و ب ــّق اجتماع ــال ح اعم

ــد. ــم کن ــن را فراه ــر و ام ــو مؤث به نح
ــزود:  ــوری اف ــس جمه ــی رئی ــاون حقوق مع
ــازی  ــه در مدنی س ــتند ک ــا هس ــن حقوقی ه ای

امــور مشــارکت دارنــد؛ چهــره اصلــی مدنیــت را 
ــون  ــام، از قان ــم و انتظ ــاد نظ ــا ایج ــا ب حقوقی ه
ــر  ــای دیگ ــام بخش ه ــا تم ــه ت ــی گرفت اساس
ــد. قوانیــن و ســاختارهای دیگــر فراهــم می کنن

ــد  ــت اســت و بای ــی مدنی ــوق پشــتوانه اصل حق
ــم و  ــک کنی ــه آن کم ــی ب ــه در التزام بخش هم
ایــن کاری اســت کــه در حــوزه اقتصــادی تیــم 
ــد. ــام ده ــد انج ــاد می توان ــی وزارت اقتص حقوق

وزارت  و  اقتصــاد  وزارت  گفــت:  جنیــدی 
تعــاون  وزارت  بــا  همــکاری  در  ارتباطــات 
ــد  ــردم بتوانن ــا م ــند ت ــته باش ــامانه ای داش س
ــن  ــی از ای ــی ناش ــکالت احتمال ــامانه، مش در س
ــردم  ــه م ــای اینک ــد و به ج ــان کنن ــرح را بی ط
ایــن فشــار را به صــورت خشــم و خشــونت بــروز 
ــراز  ــود را اب ــکالت خ ــامانه مش ــد در آن س دهن
ــا اگــر  کننــد و بررســی دقیــق صــورت گیــرد ت
ــا  ــوخت ی ــهمیه س ــمول س ــود را مش ــی خ کس
مشــمول یارانــه براســاس شــرایط مقــرر می دانــد 
ــن حــق محــروم شــده اســت، اعــالم  ــی از ای ول
کنــد. مــا نیــز در جلســه بررســی موضــوع در روز 
گذشــته، کارگروهــی را مقــرر کرده ایــم تــا ایــن 

ــد. ــی کن ــار را بررس آث
ــان  ــور خاطرنش ــی رئیس جمه ــاون حقوق مع
ــابقه  ــال س ــزار س ــد ه ــران چن ــخ ای ــرد: تاری ک
ــائل و  ــوع از مس ــن ن ــت دارد و در اداره ای مدنی
مســائل دیگــر بایــد اکنــون در مرحلــه جلوتــری 
ــل 150  ــر حداق ــی اگ ــال حت ــا این ح ــیم. ب باش
ســال تاریــخ دیوانســاالری اخیــر ایــران را در نظــر 
ــته  ــری داش ــاخت های بهت ــد زیرس ــم بای بگیری
باشــیم. کشــور بــه مرحلــه ای از بلــوغ رســیده که 
ــری از ســاختار  ــر و باالت ــم ســطح بهت ــا بتوانی م
اداری، اجتماعــی و دیوان ســاالری را از خــود 

نشــان دهیــم.

وی بــا اشــاره بــه لوایــح شــفافیت و مدیریــت 
تعــارض منافــع افــزود: یــک بخــش اصلــی، لوایح 
ــن  ــم در ای ــردم ه ــار م ــت و انتظ ــادی اس اقتص

قســمت بــاال اســت.
معــاون حقوقــی رئیس جمهــور اضافــه کــرد: 
ــخصی و  ــرو ش ــاظ قلم ــفافیت از لح ــه ش الیح
اشــخاص مشــمول بســیار گســترده اســت و 
تمامــی قــوا و نهادهــای حکومتــی را در بــر 
می گیــرد و حتــی مؤسســات مأمــور بــه خدمــات 
عمومــی، نظام هــای صنفــی، اتاق هــای بازرگانــی 

ــود. ــامل می ش ــره را ش و غی
وی ادامــه داد: الیحــه مدیریــت تعــارض 
منافــع و الیحــه ارتقــاء ســالمت اداری نیــز 
همیــن وضعیــت را دارد و دامنــه شــمول آن هــا 

ــت. ــترده اس گس
جنیــدی بابیــان اینکــه به محــض اینکــه بحث 
ــان  ــه ذهنش ــردم ب ــود م ــه می ش ــفافیت گفت ش
شــفافیت اقتصــادی متبــادر می شــود، گفــت: کار 
ــد  ــه می توان ــن زمین ــی در ای ــان حقوق کارشناس
ــفافیت  ــن ش ــه ای ــد در اینک ــک کن ــیار کم بس
ــیدن  ــد و رس ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــادی ک اقتص
ــا  ــود، ب ــد ب ــش خواه ــیار اطمینان بخ ــه آن بس ب

ــد. ــق یاب ــوب، تحق ــی خ ــای اجرای آیین نامه ه
معــاون حقوقــی رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه در کنــار الیحه شــفافیت، الیحــه مدیریت 
تعــارض منافــع هــم الیحــه بســیار مهمی اســت، 
گفــت: در ایــن بخــش هــم تمــام فکرمــان ایــن 
ــه  ــد ک ــه و کاربل ــا تجرب ــرد ب ــک ف ــه ی ــود ک ب
اســت  ممکــن  می پذیــرد  دولتــی  ِســَمت 
فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 
ــه  ــه ب ــام داده و تجرب ــی انج ــش خصوص در بخ
دســت آورده باشــد؛ حــال در مســند دولتــی  کــه 
ــن  ــظ و تأمی ــئول حف ــم مس ــرد، ه ــرار می گی ق
ــی اســت و هــم ممکــن اســت در  ــع عموم مناف
فعالیت هــای شــخصی خــود، برخــی منافــع 

ــد. ــته باش خصوصــی داش
وی اظهــار داشــت: الیحــه مدیریــت تعــارض 
منافــع در پــی دادن معیارهــا و ضوابطــی اســت 
کــه اطمینــان حاصــل شــود تــا منافــع عمومــی 
در تصمیمــات مدیــران بخش هــای دولتــی و 
عمومــی بــر منافــع خصوصــی آنــان ترجیــح داده 
ــژه  ــی به وی ــاد و دارای ــه اقتص ــود. وزارتخان می ش
ــی  ــت حقوق ــا معاون ــد ب ــی آن بای ــم حقوق تی
همــکاری کننــد تــا فرایندهــای مناســب تعریــف 
و آئین نامــه اجرایــی ایــن  الیحــه نوشــته شــود. 
بهتــر اســت از همیــن حــاال کارهــا شــروع شــود.

مدیــرکل بقــاع متبرکــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه گفــت: 
ــد از  ــت و بای ــه اس ــور موقوف ــتان های کش ــد از بیمارس 30 درص

ــه بیمــاران اســتفاده شــود.  ظرفیــت آنهــا در کمــک ب
ــر از  ــرای تقدی ــف ب ــاوران وق ــش ی ــارس، همای ــزارش ف ــه گ ب
ــن  ــد در ای ــزار ش ــان برگ ــتان زنج ــف در اس ــوزه وق ــاالن ح فع
همایــش از واقفــان برتــر اســتان و خیرینــی کــه نقــش فعالــی در 

ــد. ــر ش ــتند، تقدی ــف داش ــنه وق ــنت حس ــج س تروی
ــاف  ــرادی کــه در موکــب اوق ــن همایــش از اف همچنیــن در ای

ــه عمــل آمــد. ــر ب ــی داشــتند، تقدی زنجــان مشــارکت فعال
ــه در  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــه س ــاع متبرک ــرکل بق مدی
ــار  ــه اظه ــف در جامع ــرکات وق ــه ب ــاره ب ــن اش ــن مراســم ضم ای
کــرد: قطعــا اســتفاده از ظرفیــت وقــف موجــب ســازندگی جامعــه 
ــتفاده  ــت اس ــن ظرفی ــر از ای ــه بهت ــر چ ــد ه ــس بای ــود، پ می ش

ــم. کنی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــم موس ــید کاظ ــالم س حجت االس
رفــاه اجتماعــی جامعــه یکــی از بــرکات وقــف اســت، افــزود: وقــف 

ــات جــاری اســت. ــرات و صدق ــن و ارزشــمندترین خی باالتری
ـــوان  ـــه عن ـــدگار در جامع ـــات مان ـــی از اقدام ـــف را یک وی وق
ـــت و  ـــدگار اس ـــه مان ـــرای همیش ـــف ب ـــار وق ـــت: آث ـــرد و گف ک
حتـــی پـــس از مـــرگ، کـــه انســـان دســـتش از دنیـــا کوتـــاه 
و عملـــش قطـــع می شـــود، وقـــف بـــاز هـــم باالتریـــن و 
ــود  ــد بـ ــاری خواهـ ــات جـ ــرات و صدقـ ــمندترین خیـ ارزشـ

ــرگ  ــس از مـ ــان پـ ــش انسـ ــب آرامـ ــر موجـ ــن امـ و همیـ
. د می شـــو

ــه  ــی آن را دو پای موســوی حــس نوع دوســتی بشــر و جاودانگ
ــنت  ــه س ــف ک ــن وق ــت: همی ــرد و گف ــالم ک ــف اع ــی وق اساس
ــیاری دارد و در  ــرکات بس ــار و ب ــود، آث ــوب می ش ــنه محس حس
ایــن اســتان موقوفــات بســیاری داریــم کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

اســتفاده شــود.
ــا  ــه ب ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــه س ــاع متبرک ــرکل بق مدی
ــزود:  ــت، اف ــزاداری اس ــات ع ــد موقوف ــه 40 درص ــه اینک ــاره ب اش
وقــف در حــوزه اجتماعــی هــم آثــار و بــرکات بســیاری دارد کــه 

ــف اســت. ــرکات وق ــار و ب ــه یکــی از آث ــاه جامع رف
ــور  ــتان های کش ــد بیمارس ــه 30 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
موقوفــه اســت و موقوفــات متعــددی در حــوزه درمانــی در کشــور 
وجــود دارد، اضافــه کــرد: بایــد از ظرفیــت ایــن موقوفــات در ارائــه 

خدمــات بــه بیمــاران نیازمنــد اســتفاده شــود.
ــاف  ــب اوق ــت بســیار خــوب موک ــه فعالی ــه ب موســوی در ادام
در همایــش اربعیــن اشــاره کــرد و افــزود: ارائــه خدمــات در 
ایــن موکــب موجــب رضایــت زائــران بــود، همچنــان کــه زائــران 

ــتند . ــور داش ــارت حض ــوق زی ــه ش ــامراء ب ــیاری در س بس
ــرد و  ــوان ک ــرن حاضــر عن ــن را معجــزه الهــی در ق  وی اربعی
ــام  ــنگ تم ــران س ــی از زائ ــان در پذیرای ــن از زنج ــت: خادمی گف

ــتند. گذاش

وقف حوزه های علمیه مورد توجه قرار گیرد 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان زنجــان نیــز در ایــن برنامــه بــا 
ــن ســنت  ــج ای ــزوم تروی ــه و ل ــف در جامع ــرکات وق ــه ب ــاره ب اش
حســنه اظهــار کــرد: وقــف دســته جمعــی بایــد در جامعــه ترویــج 

شــود
ــف در  ــام وق ــر انج ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی خاتم ــیخ عل ــت اهلل ش آی
ــه  ــای علمی ــه حوزه ه ــف در زمین ــت: وق ــف گف ــای مختل حوزه ه
یکــی از نیازهــای امــروز زنجــان اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.
وی در ادامــه بــه ذات انســان بــه عنــوان موجــودی عالقه منــد 
بــه جاودانگــی اشــاره کــرد و افــزود جســم انســان اقتضایــی بــرای 
ــگاه محــدودی  ــه ن ــی انســان هایی ک ــدارد، حت ــدن ن همیشــه مان

ــد نیــز بــه جاودانگــی عالقه منــد هســتند. ــه زندگــی دارن ب
ــد  ــه اینکــه همــه ادیــان الهــی وقــف دارن ــا اشــاره ب خاتمــی ب
ــن مســیر را داده  ــری در ای ــق قرارگی ــن توفی ــه خیری ــد ب و خداون

اســت، تصریــح کــرد: وقــف موضوعــی اســت کــه آثــار آن پــس از 
مــرگ نیــز باقــی اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان زنجــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ســیر تاریخــی طــی شــده کــه موجــب از بیــن رفتــن موقوفــات در 
دوران نادرشــاه و رضاشــاه شــد، گفــت:  پــس از پیــروزی انقــالب 
ــادی از موقوفــات احیــا و همیــن امــر موجــب  اســالمی تعــداد زی

اعتمــاد مــردم شــد.
ــه  ــیاری ب ــدات بس ــم تاکی ــروز ه ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ترویــج فرهنــگ وقــف شــده اســت، تصریــح کــرد: بایــد در 
راســتای ترویــج ایــن ســنت حســنه بیــش از پیــش تــالش کنیــم.

در ادامــه نیــز مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان زنجــان 
ــات موجــود در اســتان گفــت: در  ــه گزارشــی از موقوف ضمــن ارائ
ــج  ــرای تروی ــالش هســتیم از ظرفیت هــای موجــود در اســتان ب ت

ســنت حســنه وقــف اســتفاده کنیــم.
ــزاری  ــدف برگ ــه ه ــن ب ــی همچنی ــار کرم حجت االســالم مخت
همایــش یــاوران وقــف اشــاره کــرد و گفــت: هــدف از ایــن 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــاالن ای ــر از فع ــش تقدی همای
اجــرای طــرح آرامــش بهــاری، اجــرای طــرح نشــاط معنــوی، 
ــرت  ــرح بصی ــرای ط ــوی، اج ــاس نب ــوگواره ی ــرح س ــرای ط اج
ــای  ــرای برنامه ه ــی، اج ــت اله ــرح ضیاف ــرای ط ــورایی، اج عاش
دهــه کرامــت »اول تــا یــازده ذی القعــده«، اجــرای جشــن والیــت 
علــوی »دهــه والیــت«، برپایــی موکــب اربعیــن در ســامراء، اجــرای 
طــرح شــمیم حســینی »کمــک بــه 144هیــات مذهبــی«، اجــرای 
ــی،  ــت های مهربان ــه دس ــرای برنام ــر، اج ــه فج ــای ده برنامه ه
ــف از  ــه وق ــی نمایشــگاه ده ــی، برپای ــر تحصیل ــرح مه ــرای ط اج

ــت. ــال اس ــی س ــاف ط ــی اوق ــای اجرای ــه برنامه ه جمل

معاون رئیس جمهوری:

شرایط اعتراض به  نحو مدنی فراهم شود

3۰ درصد بیمارستان های کشور موقوفه است 

ــت  ــس معافی ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ــی  ــتان های دولت ــت در بیمارس ــام وق ــکان تم پزش
ــرای  ــر ب ــی موث ــی را گام ــات پلکان از پرداخــت مالی
ــدگاری ایــن قشــر در مناطــق محــروم دانســت.  مان
بــه گــزارش خانــه ملــت، رســول خضــری 
ــتان های  ــت در بیمارس ــام وق ــکان تم ــت پزش معافی
دولتــی از پرداخــت مالیــات پلکانــی را مشــوقی 
ــروم  ــق مح ــر در مناط ــن قش ــدگاری ای ــرای مان ب
نشســت  در  پیشــنهاد  ایــن  گفــت:  و  دانســت 
ــور  ــا حض ــت ب ــیون بهداش ــر کمیس ــای اخی هفته ه
ــکی،  ــام پزش ــی و نظ ــور مالیات ــازمان ام ــای س روس
مســئوالنی از وزارت بهداشــت و جمعــی از پزشــکان 

ــد. ــرح ش ــی مط عموم

ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس  عض
ــور در  ــن منظ ــه ای ــی ب ــزود: کارگروه ــالمی اف اس
ــد  ــه بتوانن ــده ک ــکیل ش ــت تش ــیون بهداش کمیس
ــاند؛  ــه برس ــه نتیج ــات را ب ــت مالی ــوع معافی موض
ــه ۹۹  ــه بودج ــنهاد در الیح ــن پیش ــت ای ــرار اس ق
ــا در کمیســیون تلفیــق بودجــه مطــرح  ــده ی گنجان

شــود.
ــی  ــکان عموم ــد پزش ــه درآم ــان اینک ــا بی  وی ب
بســیار پاییــن اســت و اغلــب آنهــا بــه مشــاغل دیگــر 
روی می آورنــد، افــزود: معافیــت از پرداخــت مالیــات 
ــکان  ــویق پزش ــت تش ــدام جه ــن اق ــی بهتری پلکان
بــرای خدمــت در مناطــق محــروم و همچنیــن 
کاهــش هزینه هــای ایــاب و ذهــاب مــردم در ســفر 
بــه کالن شــهرها بــرای درمــان محســوب می شــود؛ 
مشــکل کمبــود پزشــک در مناطــق محــروم و 

ــع شــود. ــد رف ــرزی بســیار جــدی اســت و بای م
در  پیرانشــهر  و  سردشــت  مــردم  نماینــده   
مجلــس دهــم یــادآور شــد: بســیاری از مراکــز  
ــا کمبــود پزشــک مواجــه هســتند و  شــبانه روزی ب
ــک  ــا 5 پزش ــد 3 ت ــه بای ــی ک ــی اورژانس های برخ
داشــته باشــند تنهــا یــک پزشــک خدمــت می کنــد.

خضری مطرح کرد:

معافیت پزشکان تمام وقت از پرداخت مالیات پلکانی، 
گامی موثر برای ماندگاری در مناطق محروم

ادامه از صفحه 1

مفقودی
ــه  ــماره 3254521390 ب ــه ش ــی ب کارت مل
نــام حمیــد رضــا برونــک، فرزنــد بابــا مــراد، 
صــادر از کرمانشــاه، تاریــخ تولــد 1341/09/7 
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
اسالم آباد غرب

مفقودی
ــگ  ــون دان ــمند 2518653  کامی کارت هوش
فنــک بــه شــماره شــهربانی 514361 ایــران 
ــار  ــه اعتب ــود و از درج ــدل 1390 مفق 19 م

ســاقد شــد.
اسالم آباد غرب

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، 
بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در 

شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند

جناب آقای دکتر 
علیرضا رحیمی ممقانی

بابــت حمایــت بــی دریــغ شــما از قشــر کــم درآمــد 
ــب  ــردم و کس ــال م ــود ح ــت بهب ــرقی جه ــان ش آذربایج
ــن  ــی در ای ــده حضــرت عال ــات ارزن ســامتی شــان و خدم
راســتا نســبت بــه افــراد ضعیــف تقدیــر و تشــکر می گــردد.
 امیــد اســت خداونــد یکتــا وجــود الیــق شــما را کــه مایــه 
ــوظ  ــود محف ــاه خ ــتید در پن ــاک هس ــن آب و خ ــار ای افتخ

دارد.

از طرف حمزه پور – محمدپور 
و اهالی آذربایجان
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مشکوفی

مواد الزم: 
نشاسته ذرت یا گل                    8 قاشق غذاخوری
شکر                                            12 قاشق غذاخوری
شــیر                                  4 پیمانــه
کره                               1 قاشق غذاخوری
گالب                                     1 قاشق غذاخوری
زعفران دم کرده                         4 قاشق غذاخوری

مشــکوفی کــه بــه دنــت خانگــی ، دنــت 
ــه  ــه ی ــم معروف ــکافی ه ــی مش ــی و حت زعفران
ــل  ــی و در اص ــی ایران ــنتی و محل ــر س ــور دس ج
ــاه  ــوال در م ــاد. معم ــاب می ــه حس ــی ب مازندران
رمضــان و خصوصــا بــرای افطاری هــا ســرو میشــه. 
امــا در همــه ایــام ســال حســابی می چســبه. طــرز 
ــدار شــبیه مســقطیه و طعمــی  ــه مق ــه ش ی تهی
ــی  ــه ای داره. اگــه دفعــه اول شــیرین و بافتــی ژل
ــذاب رو  ــر ج ــن دس ــن ای ــه می خوای ــت ک هس
درســت کنیــن، ازتــون دعــوت می کنــم تــا 
ــون  ــین. چ ــا باش ــراه م ــب هم ــن مطل ــای ای انته
ــا هــم یــه دســر خیلــی خوشــمزه تهیــه  قــراره ب

ــم. کنی
تمایــل  بــه  بســته  ایــن دســر،  تهیــه  در 
ــته  ــته ذرت و نشاس ــن از نشاس ــون می تونی خودت
ــا  ــن ب ــت داری ــه دوس ــن. و اگ ــتفاده کنی گل اس
ــین،  ــنا بش ــتری آش ــته ای بیش ــرهای نشاس دس
ــت رو  ــخ در بهش ــی و ی ــی، محلب ــر برف ــن دس م
مــورد مشــکوفی  در  امــا  پیشــنهاد می کنــم. 
ــه ش  ــرای تهی ــادی ب ــد بگــم کــه راه هــای زی بای
ــک رو  ــواد خش ــام م ــپزها تم ــی آش ــت. برخ هس
بــا هــم مخلــوط می کنــن و بعــد بــه شــیر اضافــه 
رو روی حــرارت  قابلمــه  و در آخــر  می کنــن 
ــه  ــال ی ــه ای دارن. مث ــذارن. برخــی روش دیگ می
عــده گالب رو آخــر ســر اضافــه می کنــن تــا 
ــه. و خالصــه راهکارهــای مختلفــی  عطــرش بمون
ــا اون روش  وجــود داره کــه ممکنــه هــر کســی ب
راحــت تــر باشــه. دوســت داریــن بدونیــن دســتور 
ــا  ــه ب ــس در ادام ــه؟ پ ــا چی ــه پیشــنهادی م تهی

ــم. ــم میخونی ه
 

طرز تهیه:
مرحله اول: مخلوط کردن شیر و نشاسته

ــک  ــد ی ــدا بای ــی ابت ــت خانگ ــه دن ــرای تهی ب
قابلمــه بــزرگ برداریــد. شــیر را بــه طــور کامــل 
ــرده  ــه ک ــته را اضاف ــپس نشاس ــد. س در آن بریزی
ــه نشــود. ــا نشاســته گلول ــد ت ــم بزنی و خــوب به

 مرحله دوم: گرم کردن مخلوط شیر
روی  را  و شــیر  نشاســته  محتــوی  قابلمــه 
حــرارت قــرار دهیــد تــا گــرم شــود. در ایــن حیــن 
بایــد مــواد را بــه طــور مــداوم بــه هــم بزنیــد تــا 

ــرد. ــه نگی نســوزد و ت
مرحله سوم: افزودن گالب به مشکوفی

حــاال گالب را به مواد اضافــه کنید و بهم بزنید.
مرحله چهارم: اضافه کردن کره

ــی  ــکوفی زعفران ــه مش ــه از تهی ــن مرحل در ای
ــد. خــوب  ــه کنی ــره را اضاف ــد ک ــا مشــکافی بای ی
بهــم بزنیــد تــا کــره کامــال ذوب شــده و در شــیر 

حــل شــود.
مرحله پنجم: مخلوط کردن زعفران

در همیــن هنــگام مقــداری زعفــران دم کــرده 
آمــاده کنیــد. پــس از حــل شــدن کــره در مــواد 
ــد.  ــه کنی ــرده را اضاف ــران دم ک ــکوفی ، زعف مش
بهتــر اســت زعفــران شــما غلیــظ باشــد تــا دســر 

خــوش رنــگ تــر شــود.
مرحله ششم: غلیظ شدن مشکوفی

ــه  ــواد ادام ــم زدن م ــه ه ــب ب ــور مرت ــه ط ب
دهیــد. کمــی بعــد حــرارت را کــم کــرده و روی 
ــکر  ــت ش ــد. در نهای ــم کنی ــم تنظی ــه مالی درج
ــد  ــم بزنی ــواد را به ــا حــدی م ــد. ت ــه کنی را اضاف
کــه شــکر کامــال حــل شــود و غلظــت مشــکوفی 
ــه  ــد ب ــود. می توانی ــی ش ــت فرن ــا غلظ ــابه ب مش
ــد. ــم اســتفاده کنی ــد ه ــودر قن جــای شــکر از پ

مرحله هفتم: تزیین و سرو
وقتــی دســر شــما بــه غلظــت مطلــوب رســید آن 
را از روی حــرارت برداریــد. وقتــی کمــی خنــک شــد 
در ظــرف مــورد نظــر بــرای ســرو یــا در قالــب بریزیــد. 
ســپس در یخچــال بگذاریــد تــا ببنــدد. در صورتی که 
بــرای تزییــن مشــکوفی ایــد خاصــی داریــد بایــد تــا 
وقتــی گــرم اســت آن را پیــاده کنیــد. چون مشــکوفی 

ســرد قابــل شــکل دادن نیســت. نــوش جــان.
 

نکات کلیدی تهیه مشکوفی
- در صورتــی کــه می خواهیــد مشــکوفی ســه 
ــه  ــه اضاف ــد مرحل ــد بای ــه کنی ــی تهی ــگ قالب رن
کــردن زعفــران دم کــرده را از ایــن دســتور حــذف 
کنیــد. بــه مشــکوفی ســاده کمــی اســانس وانیــل 
اضافــه کنیــد و وقتــی پخــت آن تمــام شــد، رنــگ 

خوراکــی مــورد نظــر را اضافــه کنیــد.
ــه  ــد و ب ــر شــیر را از دســتور حــذف کنی - اگ
ــه  ــا آب تهی ــمزه را ب ــر خوش ــن دس ــای آن ای ج
ــی  ــقطی زعفران ــا مس ــاده ی ــقطی س ــد، مس کنی

ــد. ــرده ای ــه ک تهی
ــداری  ــکالتی مق ــکوفی ش ــه مش ــرای تهی - ب
پــودر کاکائــو را بــا آب جــوش حــل کنیــد. ســپس 
در مرحلــه آخــر آن را اضافــه کــرده و خــوب بهــم 
بزنیــد. روش کار بــرای مشــکوفی مــوزی بــا 

ــه همیــن ترتیــب اســت. اســانس مــوز هــم ب
- ایــن دســر هــر چــه غلیــظ تــر باشــد ژلــه ای 

تــر بــوده و راحــت تــر می بنــدد.
ــد  ــرای 10 نفــر بای ــرای تهیــه مشــکوفی ب - ب

ــر کنیــد. مقــدار مــواد اولیــه را دو براب
منبع: ایران کوک

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم:
25۰ دانشجو به خارج از کشور اعزام می شوند

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــوم ب ـــجویان وزارت عل ـــور دانش ـــازمان ام ـــس س رئی
تـــالش شـــده دانشـــجویان از فرصـــت مطالعاتـــی بهره منـــد باشـــند، 
ـــارج از  ـــه خ ـــال جاری ب ـــی س ـــجو ط ـــتا 250 دانش ـــن راس ـــت: در ای گف

کشـــور اعـــزام می شـــوند.
ـــش  ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــی، در پاس ـــی صدیق ـــر، مجتب ـــزارش مه ـــه گ ب
کـــه چـــه تعـــداد دانشـــگاه از طریـــق وزارت علـــوم بـــرای فرصـــت 
مطالعاتـــی بـــه خـــارج از کشـــور ســـفر کردنـــد، ابـــراز داشـــت: بـــا 
توجـــه بـــه مشـــکالت ارزی و ریالـــی طبیعتـــاً وزارت علـــوم نیـــز بـــا 
محدودیت هایـــی بیشـــتری مواجـــه بـــود امـــا بـــا تالش هـــای صـــورت 
ـــری  ـــداد دیگ ـــده اند و تع ـــزام ش ـــر اع ـــدود 380 نف ـــون ح ـــه تاکن گرفت

ـــتند. ـــزا هس ـــذ وی ـــار اخ ـــز در انتظ نی
ـــت  ـــز 250 ظرفی ـــش ماهه دوم نی ـــرای ش ـــه ب ـــان اینک ـــن بی وی ضم
ـــی  ـــت مطالعات ـــاد فرص ـــتای ایج ـــجو در راس ـــزام دانش ـــرای اع ـــد ب جدی
ــای  ــوزه فرصت هـ ــزود: در حـ ــت، افـ ــده اسـ ــگاه ها داده شـ ــه آموزشـ بـ
ـــتفاده  ـــت اس ـــن ظرفی ـــر از ای ـــون 300 نف ـــز تاکن ـــل نی ـــی داخ مطالعات
ــر  ــه 500 نفـ ــت بـ ــن ظرفیـ ــز ایـ ــال نیـ ــان سـ ــا پایـ ــد و تـ کرده انـ

می رســـد.
رئیـــس ســـازمان امـــور دانشـــجویان وزارت علـــوم بابیـــان اینکـــه 
ـــه  ـــر ب ـــت نف ـــزار ظرفی ـــد 75 ه ـــم بای ـــه شش ـــان برنام ـــا پای ـــدوداً ت ح
ـــجو  ـــداد دانش ـــن تع ـــرای ای ـــت: ب ـــراز داش ـــود، اب ـــه ش ـــا اضاف خوابگاه ه
ـــد  ـــه امی ـــتیم ک ـــی هس ـــاختمان خوابگاه ـــاخت 200 س ـــه س ـــد ب نیازمن
مـــا بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن مهـــم بهره گیـــری از ظرفیـــت کمـــک 

ـــت. ـــران اس خی
ـــی  ـــاختمان خوابگاه ـــه 4۹0 س ـــراز اینک ـــا اب ـــن ب ـــا همچنی صدیقی نی
ــا ســـن بـــاالی 20 ســـال وجـــود دارد کـــه می بایســـت مرمـــت و  بـ
ـــرار  ـــه ق ـــگاه در برنام ـــر 200 خواب ـــاالنه تعمی ـــود،گفت: س ـــازی ش بازس

ـــت. ـــه اس گرفت
وی بـــر بهبـــود کیفیـــت غـــذای دانشـــگاه ها و استانداردســـازی 
آن هـــا تاکیـــد و تصریـــح کـــرد: ایـــن رســـتوران ها در ســـه ســـطح 
ــتند  ــا توانسـ ــد آن هـ ــدود 50 درصـ ــه حـ ــده اند کـ ــدی شـ رتبه بنـ
ــک   ــر نزدیـ ــای باالتـ ــه رتبه هـ ــود را بـ ــرده و خـ ــدا کـ ــا پیـ ارتقـ
ــا  ــال ۹۹ ارتقـ ــان سـ ــا پایـ ــز تـ ــی نیـ ــد مابقـ ــد و 50 درصـ کننـ

خواهـــد یافـــت.
ـــن  ـــن ضم ـــوم همچنی ـــجویان وزارت عل ـــور دانش ـــازمان ام ـــس س رئی
بیـــان اینکـــه تنـــوع ایجـــاد کـــردن در رســـتوران های مکمـــل دنبـــال 
ــد  ــپزخانه ها راضـــی نباشـ ــر دانشـــجویی از آشـ ــزود: اگـ ــود، افـ می شـ
ــا  ــذا بـ ــد لـ ــتفاده کنـ ــل اسـ ــتوران های مکمـ ــن رسـ ــد از ایـ می توانـ
دانشـــگاه ها صحبـــت شـــده کـــه قیمـــت رســـتوران های مکمـــل بـــا 
ــا  ــر قیمت هـ ــود از نظـ ــا داده می شـ ــه آن هـ ــه بـ ــه ای کـ ــه یارانـ توجـ

معقـــول باشـــد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:
» ساری 2۰22 « فرصت تاریخی برای 

گردشگری مازندران است

ـــدران  ـــع دســـتی مازن ـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنای ـــرکل می مدی
ــگری  ــرای گردشـ ــی بـ ــی تاریخـ ــاری 2022« را فرصتـ ــداد »سـ رویـ

ـــرد. ـــوان ک ـــاری عن ـــهر س ـــتان وش اس
ـــز  ـــهردار مرک ـــا ش ـــدار ب ـــه، در دی ـــیف اهلل فرزان ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
اســـتان ضمـــن قدردانـــی از همراهـــی خـــوب شـــهرداری های اســـتان 
ـــت:  ـــی گف ـــای فرهنگ ـــزاری رویداده ـــاری در برگ ـــهر س ـــوص ش ـــه خص ب
ـــال  ـــهر در س ـــن ش ـــرای ای ـــی ب ـــی تاریخ ـــاری فرصت ـــهر س ـــی ش میزبان
ـــی و  ـــگران داخل ـــوب گردش ـــد خ ـــود مقص ـــا وج ـــود و ب ـــد ب 2022 خواه
ـــن  ـــطح بی ـــود در س ـــی خ ـــگاه واقع ـــه جای ـــوز ب ـــدران هن ـــی مازن خارج

ـــت. ـــیده اس ـــی نرس الملل
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی مازنـــدران بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب 
ـــورهای  ـــگری کش ـــت گردش ـــوان پایتخ ـــه عن ـــاری 2022  ب ـــداد س روی
ـــت:  ـــتان گف ـــورها در تاجیکس ـــن کش ـــور وزرای ای ـــا حض ـــو ب ـــو اک عض
ـــه  ـــد ده ـــتان چن ـــهر و اس ـــک ش ـــرای ی ـــداد ب ـــن روی ـــرار ای ـــا تک قطع

زمـــان می بـــرد و بایـــد از ایـــن فرصـــت تاریخـــی، بهـــره بـــرد
وی افـــزود: ســـاری بـــا جایـــگاه مهـــم تاریخـــی و شـــهر بنـــدری و 
ـــتان  ـــن شهرس ـــوی در ای ـــر صف ـــادگار عص ـــه ی ـــاد ک ـــرح آب ـــی ف تاریخ
اســـت، ظرفیت هـــای مهـــم تاریخـــی در ایـــن رویـــداد خواهـــد بـــود.

ـــر  ـــه بهت ـــرای هرچ ـــهرداری در اج ـــی ش ـــه همراه ـــاره ب ـــا اش ـــه ب فرزان
ـــوری و  ـــش مح ـــاری نق ـــهر س ـــت: ش ـــتان گف ـــطح اس ـــداد در س ـــن روی ای

ـــت. ـــد داش ـــداد خواه ـــن روی ـــی در ای مهم
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی مازنـــدران در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ــای  ــی جنگل هـ ــوع ثبـــت جهانـ ــا موضـ ــردم بـ ــنایی مـ ــت آشـ اهمیـ
ــن  ــت ایـ ــت ثبـ ــا محوریـ ــنی بـ ــاه جشـ ــت: در آذرمـ ــی گفـ هیرکانـ
ـــور وزیـــر  ـــا حض ـــکو و ب ـــی یونس ـــت میـــراث جهان جنگل هـــا در فهرس
ــاری  ــهر سـ ــتی، در شـ ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
ـــه  ـــود لک ـــا وج ـــاری ب ـــهر س ـــهرداری ش ـــا ش ـــد و قطع ـــد ش ـــزار خواه برگ
ـــن  ـــوری در ای ـــش مح ـــتان، نق ـــن شهرس ـــوال در ای ـــای ب ـــم جنگل ه مه
ـــه  ـــی دبیرخان ـــر میراث فرهنگ ـــور وزی ـــا حض ـــت و ب ـــد داش ـــن خواه جش

رویـــداد بیـــن المللـــی ســـاری 2022 افتتـــاح خواهـــد شـــد.
ـــداد  ـــرای روی ـــازی ب ـــه بســـتر س ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب ـــهردار س ـــی ش رجب
ـــار  ـــوا در کن ـــام ق ـــا تم ـــهرداری ب ـــت: ش ـــاری 2022 گف ـــی س ـــن الملل بی

ـــود. ـــد ب ـــداد خواه ـــن روی ای
ــداد و  ــن رویـ ــنهادات، در ایـ ــدی پیشـ ــع بنـ ــاره جمـ ــا اشـ وی بـ
ـــی  ـــن هیرکان ـــت: جش ـــاری 2022 گف ـــه س ـــاح دبیرخان ـــتقبال از افتت اس

فرصـــت خوبـــی بـــرای آغـــاز ایـــن همکاری هـــا خواهـــد بـــود.
شـــهردار ســـاری گفـــت: آمادگـــی کامـــل بـــرای راه انـــدازی 

دارد. وجـــود  والیـــت  بوســـتان  موزه هـــای 

ــتان  ــالمی اسـ ــگاه آزاد اسـ ــس دانشـ رئیـ
آذربایحـــان شـــرقی گفـــت :کنفرانـــس بیـــن 
المللـــی افق هـــای نـــو در مطالعـــات زبانـــی 
ـــاز  ـــز آغ ـــد تبری ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس در دانش

ـــرد.  ـــکار ک ب
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
جوانپـــور رئیـــس دانشـــگاه آزاد اســـالمی اســـتان 
ـــس دو روزه  ـــن کنفران آذربایحـــان شـــرقی در ای
گفت:ایـــن کنفرانـــس بـــا هـــدف ایجـــاد فضایـــی 
جهـــت تبـــادل علمـــی پژوهشـــی بیـــن 
اســـاتید و دانشـــجویان تحصیـــالت تکمیلـــی 
ـــاز  ـــز آغ ـــد تبری ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس در دانش

ـــرد. ـــکار ک ب
ــل  ــم حاصـ ــس مهـ ــن کنفرانـ او گفت:ایـ
تـــالش چنـــد ماهـــه دانشـــکده ادبیـــات 
ـــان خارجـــی دانشـــگاه آزاد واحـــد  فارســـی و زب

تبریـــز اســـت.
عزیـــز جوانپـــور بـــا اشـــاره بـــه حضـــور 
ـــان  ـــی زب ـــی و مل ـــن الملل ـــزرگ بی ـــاتید ب اس
و نیـــز جمعـــی از اســـاتید از کشـــور های 
ـــر  ـــاه اخی ـــک م ـــرض ی ـــت: در ع ـــی، گف خارج
ــی  ــن المللـ ــی و بیـ ــزرگ ملـ دو همایـــش بـ
و  فارســـی  ادبیـــات  دانشـــکده  توســـط 
زبان هـــای خارجـــی ایـــن دانشـــگاه برگـــزار 
ـــادل  ـــت تب ـــری در جه ـــای موث ـــه گام ه ـــد ک ش
نظر هـــای علمـــی بـــا اســـاتید و دانشـــجویان 

سراســـر کشـــور می باشـــد.
ـــت  ـــدی ریاس ـــد مه ـــام محم ـــه پی اودر ادام
دانشـــگاه آزاد اســـالمی را در خصـــوص ایـــن 

ـــرد. ـــت ک ـــی قرائ ـــم علم ـــس مه کنفران
از  یکـــی  دفتـــری  عـــزب  پرفســـور   
اســـاتید بنـــام کشـــور در حـــوزه زبان هـــای 
خارجـــی، بـــا ابـــراز گالیـــه و نگرانـــی از 
خارجـــی  زبان هـــای  آمـــوزش  وضعیـــت 
ــکوت  ــت: سـ ــور، گفـ ــگاه های کشـ ــر دانشـ بـ
ــان  ــی زبـ ــای آموزشـ ــر گروه هـ ــی بـ عظیمـ

منطقـــه حکمفرماســـت.
ـــال  ـــود از س ـــس خ ـــه تدری ـــاره ب ـــا اش او ب
1340 تاکنـــون در دانشـــگاه های مختلـــف 
آذربایجـــان شـــرقی، گفـــت: بســـیاری از 
ـــه  ـــا ب ـــان تنه ـــوزه زب ـــگاه در ح ـــاتید دانش اس
ــا  ــد و تنهـ ــت می کننـ ــی قناعـ ــب درسـ کتـ
بیـــان  کالس  در  تکـــراری  صحبت هـــای 

می شـــود.
عـــزب دفتـــری از ایـــن کنفرانـــس مهـــم 
علمـــی بـــه عنـــوان تلنگـــری بـــرای نســـل 
جـــوان یـــاد کـــرد و گفـــت: بهـــای اندکـــی 
ــت  ــت پرداخـ ــرورش و تربیـ ــل پـ را در مقابـ
کردیـــم و ایـــن موضـــوع در ســـایر صنـــوف 

ــد. ــدا می کنـ ــدق پیـ ــز صـ نیـ
او بـــا بیـــان اینکـــه چـــه بســـا بســـیاری 
ــره  ــی بهـ ــالق بـ ــاذق، از اخـ ــکان حـ از پزشـ
ـــه  ـــته ب ـــد آراس ـــص بای ـــت: تخص ـــتند، گف هس

خصایـــل نیـــک انســـانی باشـــد.
ایـــن اســـتاد بنـــام در حـــوزه زبـــان بـــا 
تاکیـــد بـــر اینکـــه جامعـــه بایـــد بـــه بعـــد 
فرهنـــگ، پـــرورش و تربیـــت توجـــه کنـــد، 
گفـــت: معلـــم واقعـــی کســـی اســـت کـــه از 

ـــی  ـــام عقل ـــرد و دارای انتظ ـــذت بب ـــاد دادن ل ی
و عملـــی باشـــد.

عـــزب دفتـــری از دانشـــجویان و اســـاتید 
ــر و  ــاتید پیـ ــه اسـ ــا بـ ــت تـ ــوان خواسـ جـ
ـــوند. ـــل ش ـــتری قائ ـــرام بیش ـــوت احت پیشکس

دانشـــکده  رئیـــس  ســـلمانی،  بهلـــول 
خارجـــی  زبان هـــای  و  فارســـی  ادبیـــات 
ـــت:  ـــز گف ـــد تبری ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس دانش
یافته هـــای  آخریـــن  کنفرانـــس  ایـــن  در 
علمـــی و پژوهشـــی در حـــوزه مطالعـــات 
قـــرار  عالقمنـــدان  دســـترس  در  زبانـــی 

. د می گیـــر
ـــی  ـــس یک ـــن کنفران ـــه ای ـــان اینک ـــا بی او  ب
از مهم تریـــن رویداد هـــای علمـــی پژوهشـــی 
ـــی  ـــن الملل ـــس بی ـــت،گفت: کنفران ـــور اس کش
ـــه صـــورت  ـــی ب ـــات زبان ـــو در مطالع ـــای ن افق ه
ـــاتید  ـــی اس ـــن الملل ـــن بی ـــا انجم ـــترک ب مش
ـــوز  ـــه دارای مج ـــی ک ـــات انگلیس ـــان و ادبی زب
ـــای  ـــن اعض ـــتند و همچنی ـــوم هس از وزارت عل
ــای  ــه از چهره هـ ــا کـ ــره آن هـ ــت مدیـ هیئـ
سرشـــناس دانشـــگاه های کشـــور هســـتند در 
واحـــد دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــد تبریـــز 

ـــت. ـــزاری اس ـــال برگ در ح
فارســـی  ادبیـــات  دانشـــکده  رئیـــس 
وزبان هـــای خارجـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی 
واحـــد تبریـــز هـــدف از برگـــزاری ایـــن 
کنفرانـــس مهـــم علمـــی را ایجـــاد فضایـــی 
جهـــت تبـــادل علمـــی پژوهشـــی بیـــن 
اســـاتید و دانشـــجویان تحصیـــالت تکمیلـــی 
ـــن  ـــس آخری ـــن کنفران ـــت: در ای ـــت و گف دانس
یافته هـــای علمـــی و پژوهشـــی در حـــوزه 
ــدان  ــترس عالقمنـ ــات زبانـــی در دسـ مطالعـ

قـــرار می گیـــرد.
ســـلمانی گفـــت: در مجمـــوع بیـــش از 
ـــد  ـــه از سراســـر کشـــور و چن ـــزار و 200 مقال ه
کشـــور خارجـــی بـــه دبیرخانـــه کنفرانـــس 
ـــت داوری،  ـــه نخس ـــه در مرحل ـــد ک ـــال ش ارس
تعـــداد 850 مقالـــه بـــه مرحلـــه بعـــدی راه 
یافـــت و پـــس از دواری مجـــدد نیـــز تعـــداد 
ــی  ــاالت نهایـ ــوان مقـ ــه عنـ ــه بـ 580 مقالـ
ـــه  ـــرای ارائ ـــه ب ـــه 300 مقال ـــد ک ـــاب ش انتخ
شـــفاهی در ســـالن های اصلـــی و مـــوازی 
خواهـــد بـــود و مابقـــی بـــه صـــورت پوســـتر 

نمایـــش داده می شـــود.
ـــی  ـــت: رونمای ـــس گف ـــی کنفران ـــر علم دبی
ــتاد  از کتـــاب پرفســـور عـــزب دفتـــری، اسـ
تمـــام رشـــته زبـــان و ادبیـــات انگلیســـی و 
ــه  ــور کـ ــان کشـ ــدگار زبـ ــای مانـ از چهره هـ
در دانشـــگاه تبریـــز حضـــور دارنـــد از دیگـــر 
برنامه هـــای ایـــن رویـــداد مهـــم علمـــی 

اســـت.
ـــاتید و  ـــور اس ـــه حض ـــاره ب ـــا اش ـــلمانی ب س
شـــرکت کنندگانـــی از کشـــور های اســـترالیا، 
ـــد و  ـــزی، نیوزیلن ـــه، مال ـــرس، ترکی ـــادا، قب کان
ســـایر کشـــور های اروپایـــی و آمریکایـــی در 
ایـــن کنفرانـــس، گفـــت: ایـــن کنفرانـــس از 
امـــروز 2۹ آبـــان تـــا فـــردا پنـــج شـــنبه 30 

ابـــان ادامـــه خواهـــد داشـــت.

ــانه«  ــگ و رسـ ــروه »فرهنـ ــت کارگـ نشسـ
شـــورای عالـــی ایرانیـــان خـــارج از کشـــور بـــا 
ـــی  ـــخصیت های فرهنگ ـــئولین و ش ـــور مس حض
در محـــل ســـالن کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت 
ـــزار  ـــگ و ارتباطـــات اســـالمی برگ ســـازمان فرهن

ـــد.  ش
ـــین  ـــید محمدحس ـــنا، س ـــزارش  ایس ـــه گ ب
ــا  ــتمر بـ ــاط مسـ ــل و ارتبـ ــمی، تعامـ هاشـ
ـــان خـــارج از کشـــور را ضـــروری دانســـت  ایرانی
و گفـــت: ســـازمان فرهنـــگ و ارتباطـــات 
نمایندگی هـــای  داشـــتن  بـــا  اســـالمی 
فرهنگـــی در خـــارج از کشـــور در عرصـــه  
دیپلماســـی فرهنگـــی بـــه ویـــژه حـــوزه 
ـــته  ـــدی برداش ـــای بلن ـــم، گام  ه ـــان مقی ایرانی

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت توجـــه بـــه 
ـــارج از کشـــور  ـــان خ ـــی ایرانی ـــات فرهنگ مطالب
ـــورها،  ـــر کش ـــاکن در دیگ ـــان س ـــت: ایرانی گف
بـــرای  ارزشـــمندی  و  بـــزرگ  ســـرمایه 
کشـــورمان هســـتند و می  تواننـــد نماینـــدگان 
ـــالمی ـ  ـــدن اس ـــگ و تم ـــرای فرهن ـــته ب شایس
ـــور  ـــارج از کش ـــان خ ـــند.امور ایرانی ـــی باش ایران
و اهمیـــت ایـــن مســـئله بـــر هیـــچ کســـی 
ــام  ــدات مقـ ــذا تأکیـ ــت و لـ ــیده نیسـ پوشـ
ــت  ــی(، ریاسـ ــه العالـ ــم رهبری)مدظلـ معظـ
مقـــدس  نظـــام  مســـئوالن  و  جمهـــوری 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران از جملـــه وزارت 

امورخارجـــه همـــواره مـــورد توجـــه اســـت.
ـــورای  ـــرد: ش ـــان ک ـــن، بی ـــمی همچنی هاش
ـــور دارای  ـــارج از کش ـــان خ ـــور ایرانی ـــی ام عال
ــگ و  ــه »فرهنـ ــت کـ ــروه اسـ ــت کارگـ هفـ
ـــمرده  ـــا برش ـــن کارگروه ه ـــی از ای ـــانه« یک رس
می شـــود. ســـازمان فرهنـــگ و ارتباطـــات 
نمایندگی هـــای  داشـــتن  بـــا  اســـالمی 
فرهنگـــی در خـــارج از کشـــور و توانمنـــدی 
فرهیختـــگان و کارشناســـان ســـازمانی در 
تـــالش اســـت در حـــوزه امـــور ایرانیـــان 

ــارج از کشـــور مؤثـــر واقـــع شـــود. خـ
اظهـــار  ســـخنانش،  پایـــان  در  وی 
امیـــدواری کـــرد بـــا بهره گیـــری از امکانـــات 
و  اجرایـــی  دســـتگاه های  ظرفیت هـــای  و 

ـــور  ـــگ و ام ـــوزه فرهن ـــف در ح ـــای مختل نهاده
ایرانیـــان خـــارج از کشـــور و هم افزایـــی، 
ـــارج  ـــان خ ـــا ایرانی ـــاط مســـتمر ب ـــل و ارتب تعام
از کشـــور بتوانیـــم در عرصـــه  دیپلماســـی 

ــم. ــدی برداریـ ــای بلنـ ــی گام  هـ فرهنگـ
و  ملـــی  هویـــت  تقویـــت  و  حفـــظ 
ـــارج از  ـــم خ ـــان مقی ـــی ایرانی ـــای دین ارزش ه

ــور کشـ
ـــی  ـــورای عال ـــه ش ـــس دبیرخان ـــب، ریی ادی
ایرانیـــان در ســـخنانی در ایـــن نشســـت، 
بـــا اشـــاره بـــه منویـــات مقـــام معظـــم 
ـــه  ـــوص توج ـــی( در خص ـــه العال رهبری)مدظل
ـــظ  ـــور، حف ـــارج از کش ـــان خ ـــه ایرانی ـــژه ب وی
ـــی  ـــای دین ـــی و ارزش ه ـــت مل ـــت هوی و تقوی

ـــروری  ـــور را ض ـــارج از کش ـــم خ ـــان مقی ایرانی
دانســـت.

وی در ادامـــه ســـخنان خـــود، وزیـــر 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی، ســـازمان صـــدا 
و ســـیما، ســـازمان فرهنـــگ و ارتباطـــات 
ـــاوری،  ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــالمی، وزارت عل اس
وزارت کار و امـــور اجتماعـــی، وزارت اطالعـــات، 
مرکـــز مشـــارکت امـــور زنـــان، ســـازمان 
میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ــای  ــه از اعضـ ــور خارجـ ــتی و وزارت امـ دسـ

ــمرد. ــانه« برشـ ــگ و رسـ ــروه »فرهنـ کارگـ
ادیـــب در ادامـــه، شـــرح وظایـــف ایـــن 
ـــی  ـــرد و بررس ـــام ب ـــوان ن ـــروه را 80 عن کارگ
ــای کالن  ــت ها و برنامه هـ ــب سیاسـ و تصویـ
در خصـــوص ایرانیـــان خـــارج از کشـــور، 
اتخـــاذ تدابیـــر الزم بـــرای تعامـــل ســـازنده 
بـــا ایرانیـــان خـــارج از کشـــور، حمایـــت از 
ـــور،  ـــارج از کش ـــان خ ـــت ایرانی ـــظ موقعی حف
فرهنـــگ  بـــرای گســـترش  برنامه ریـــزی 
ــور و  ــارج از کشـ ــالمی در خـ ــی ـ اسـ ایرانـ
ــارج  ــان خـ ــت ایرانیـ ــه فعالیـ ــاد زمینـ ایجـ
از  را  فرهنگـــی  برنامه هـــای  در  از کشـــور 

ــرد. ــرح کـ ــات مطـ ــن اقدامـ مهمتریـ
و  دســـتگاه ها  نماینـــدگان  ادامـــه،  در 
ســـازمان های حاضـــر در نشســـت بـــه ارایـــه 
موضـــوع  پیرامـــون  خـــود  نقطه نظـــرات 

ــد. ــه پرداختنـ جلسـ

ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: وزیــر ارشــاد 
ــدگان در کمیســیون  ــر از نماین ــه ســواالت 4 نف ــرای پاســخ ب ب
فرهنگــی حاضــر شــد کــه هــر 4 نماینــده بــه وزیــر بــرای رفــع 

ــد.  مشــکالت فرصــت دادن
ــردم  ــده م ــدر نماین ــیده فاطمه ذوالق ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
ــت  ــه نشس ــاره ب ــا اش ــالمی، ب ــورای اس ــس ش ــران در مجل ته
کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت:  در جلســه امــروز قوانیــن 
ــن  ــان از منکــر و همچنی ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم حمای
ــرادات  ــرار گرفــت و ای تســهیل ازدواج مــورد بحــث و بررســی ق
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــرا ب ــرای اج ــع و ب ــن رف ــن قوانی ــود در ای موج

ارســال شــد.
ـــی  ـــف نظارت ـــام وظای ـــب انج ـــن در قال ـــش از ای ـــزود: پی اف

مجلـــس اجـــرای ایـــن دو قانـــون در مـــاده 234 آئین نامـــه 
داخلـــی مجلـــس مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفتـــه و 
ـــده  ـــال ش ـــه ارس ـــوه قضائی ـــه ق ـــی ب ـــرای بررس ـــزارش آن ب گ
ـــتی  ـــن نشس ـــن قوانی ـــی در ای ـــود ایرادات ـــر وج ـــه خاط ـــود و ب ب
میـــان قـــوای قضائیـــه و مقننـــه برگـــزار و ایـــرادات مطـــرح 
شـــده بـــود و بـــه همیـــن خاطـــر ایـــرادات قوانیـــن مذکـــور 
ـــد. ـــع ش ـــی و رف ـــی بررس ـــیون فرهنگ ـــروز کمیس ـــه ام در جلس

ــار داشــت: در  ــس اظه ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجل
ــص  ــق و تفح ــزارش تحقی ــس گ ــه، پیش نوی ــن جلس ــه ای ادام
ــد  ــت ش ــپولیس قرائ ــتقالل و پرس ــی اس ــگاه های ورزش از باش
ــه  ــر ب ــی دقیق ت ــس از بررس ــی پ ــزارش نهای ــا گ ــد ت ــا ش و بن

ــود. ــال ش ــیون ارس کمیس

ذوالقــدر خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس ایــن گــزارش بناســت 
تــا حسابرســی ها و قراردادهــای ایــن دو باشــگاه مــورد رســیدگی 

مجــدد قــرار بگیــرد.
وی افــزود: در ادامــه جلســه ســوال تعــدادی از نماینــدگان از 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در دســتور کار کمیســیون قــرار 
ــده  ــی نماین ــر کریم ــوال علی اکب ــورد اول س ــه در م ــت ک داش
ــازار اراک مطــرح  ــا اوقــاف در ب مــردم اراک از وزیــر در رابطــه ب
شــد کــه بنــا شــد کارگروهــی بــرای بررســی مشــکل مربــوط بــه 
ایــن موضــوع تشــکیل شــود و موضــوع را مــورد رســیدگی قــرار 

دهــد تــا حــق کســی ضایــع نشــود.
ــار داشــت: در  ــس اظه ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجل
ــردم  ــده م ــی نماین ــا حاجی بابای ــوال حمیدرض ــدی س ــورد بع م
ــه ای  ــوال منطق ــم س ــه آن ه ــد ک ــرح ش ــر مط ــدان از وزی هم
ــردم  ــده م ــز نماین ــورد نی ــن م ــه در ای ــود ک ــاف ب ــاره اوق درب
ــود  ــرادات موج ــا ای ــت داد ت ــر فرص ــه وزی ــاه ب ــک م ــدان ی هم

ــد. ــع کن را رف
ــهراب  ــوال سـ ــه سـ ــرد:  در ادامـ ــان کـ ــدر خاطرنشـ ذوالقـ
ـــه  ـــد ک ـــرح ش ـــر مط ـــتر از وزی ـــردم شوش ـــده م ـــی نماین گیالن
ایـــن ســـوال هـــم در رابطـــه بـــا موقوفـــات حـــوزه انتخابیـــه 
ـــه  ـــر دو هفت ـــه وزی ـــس ب ـــده مجل ـــن نماین ـــه ای ـــود ک ـــتر ب شوش

فرصـــت داد تـــا مشـــکالت را رفـــع کنـــد.
ــت:  ــان گف ــس  در پای ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
ســوال آخــر هــم از احمــد مازنــی نماینــده مــردم تهــران دربــاره 
پولشــویی در ســینما بــود کــه رئیــس ســازمان ســینمایی 
توضیحاتــی را ارائــه کــرد و در نهایــت یــک فرصــت یــک ماهــه 
داده شــد تــا معاونــت ســینمایی بــا نماینــده ســوال کننده 

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــات را م ابهام

آغاز به کار کنفرانس بین المللی افق های نو 
در مطالعات زبانی در دانشگاه آزاد تبریز

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی تاکید کرد:

حفظ و تقویت هویت ملی و ارزش های دینی ایرانیان مقیم خارج از کشور

وزیر ارشاد در کمیسیون فرهنگی از چهار نماینده سوال کننده فرصت گرفت 



پنج شنبه 30 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 616 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
سلطانی فر: 

شکست برابر عراق و بحرین 
غرور ملی را خدشه دار کرد

وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه شکســت برابــر عــراق و بحریــن 
ــینی در  ــت صدرنش ــوز فرص ــت: هن ــرد، گف ــه دار ک ــی را خدش ــرور مل غ

گــروه و صعــود بــه مرحلــه بعــدی را داریــم. 
ــات  ــه  هی ــان جلس ــلطانی فر در پای ــعود س ــا، مس ــزارش ایرن ــه گ ب
دولــت در جمــع خبرنــگاران، اظهــار داشــت: نظــر شــورای تامیــن 
اســتان ها بــر لغــو چنــد مســابقه لیــگ برتــر فوتبــال بــه خاطــر مســائل 

ــم.   ــل کردی ــتانداران عم ــر اس ــق نظ ــز طب ــم نی ــا ه ــود و م ــی ب امنیت
عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم  در ادامــه گفــت وگــو بــا خبرنــگاران 
ــق  ــاله ح ــیما در مس ــدا و س ــا ص ــال ب ــیون فوتب ــاکش فدراس ــه کش ب
پخــش اشــاره کــرد و گفــت: رســانه ملــی بایــد بــه قانــون برنامــه ششــم 
توســعه در اجــرای پرداخــت حــق پخــش تمکیــن کنــد. 2 ســال اســت 
بــا ایــن ســازمان بــرای حــل شــدن ایــن مشــکل مذاکــره می کنیــم امــا 
اراده جــدی بــرای حــل آن وجــود نــدارد. لــذا بــرای حــل ایــن مشــکل 
ــوری  ــس جمه ــاون اول ریی ــالمی و مع ــورای اس ــس ش ــس مجل ــا ریی ب
مکاتباتــی داشــتیم تــا راهــکار دیگــری بــرای ایــن کار پیــدا شــود. حــق 
ــا اســت امــا  ــع درآمــد یــک باشــگاه ورزشــی در دنی پخــش عمــده مناب

ــدارد. ــرای پرداخــت آن برنامــه ای ن صــدا و ســیما ب
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــج تی ــه نتای ــا اشــاره ب ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
در مقدماتــی جــام جهانــی 2022 قطــر گفــت: شکســت های تلخــی برابــر 
بحریــن و عــراق داشــتیم کــه غــرور ملــی را خدشــه دار کــرد و ایــن 2  نتیجه 
بــرای فوتبــال و ورزش ایــران ناگــوار بــود. بســیاری از کارشناســان بــاور دارند 
ــث  ــم باع ــای تی ــتفاده از ظرفیت ه ــدم اس ــابقه و ع ــن مس ــای ای چینش ه
ــده و  ــام نش ــزی تم ــچ چی ــوز هی ــم. هن ــت دهی ــازی را از دس ــن ب ــد ای ش
مــا فرصــت اول شــدن در گــروه داریــم. وزارت ورزش و فدراســیون بــا ایــن 
دیــدگاه برنامــه ریــزی خواهنــد کــرد تــا در جایــگاه نخســت قــرار بگیریــم.

وی در زمینــه بازی هــای دوســتانه تیــم ملــی فوتبــال گفــت: بــا چنــد 
ــز  ــی نی ــه توافقات ــم  و ب ــت کردی ــی صحب ــدار تدارکات ــرای دی ــور ب کش
رســیدیم امــا بــه دلیــل مشــکالت آنهــا امــکان برگــزاری مســابقه نبــود. 

ــود. ــا ب یکــی از ایــن کشــورها لیبری
ــس  ــتمزد ویلموت ــت دس ــکالت پرداخ ــه مش ــاره ب ــا اش ــلطانی فر ب س
ــه  ــن زمین ــکلی در ای ــده و مش ــت ش ــی پرداخ ــن مرب ــوق ای ــت: حق گف

ــز پرداخــت شــده اســت. ــده نی ــاه آین ــدارد و ســه م وجــود ن

آسیب بلندمدت در انتظار ورزش ایران!

عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه پژوهــش در حــوزه ورزش مســئله ای الزامــی اســت کــه بایــد در 
راســتای تولیــد علــم بــه آن توجــه جــدی کــرد، گفــت: بــه طــور حتــم عدم 
توجــه بــه ورزش، آســیب بلنــد مدتــی را بــه ایــن حــوزه وارد خواهــد کــرد. 
ــم  ــوذ عل ــزان نف ــا می ــاط ب ــی کاشــی در ارتب ــزارش ایســنا، عل ــه گ ب
ــن  ــم در ای ــر عل ــاهد تاثی ــزان ش ــه می ــا چ ــه ت ــران و این ک در ورزش ای
حــوزه هســتیم، اظهــار کــرد: اگــر بخواهیــم نســبت بــه ســایر کشــورها 
مقایســه ای انجــام دهیــم بایــد بگوییــم ســرانه پژوهــش در حــوزه ورزش 
ــش  ــم و پژوه ــز از ورود عل ــا نی ــور م ــا کش ــت، ام ــر اس ــران کمت در ای
ــجوی  ــزار دانش ــی 70 ه ــاهد فارغ التحصیل ــوده و ش ــر ب در ورزش متاث
رشــته تربیــت بدنــی هســتیم کــه بــه صــورت علمــی آمــوزش دیده انــد 
و بروزتریــن مطالــب ورزشــی دنیــا را مطالعــه کرده انــد کــه ایــن مســاله 
نشــان از وجــود پایه هــای مناســب ورزش و تربیــت بدنــی در کشــور دارد.

وی بــا اشــاره بــه این کــه نتوانســته ایم در علمــی کــردن ورزش 
ــم را در حــوزه  ــا توانســته ایم عل ــه آی ــت: این ک ــم، گف ــق عمــل کنی موف
ورزش بــه جامعــه منتقــل کنیــم و از آن بهــره ببریــم بایــد عنــوان کــرد 
ضعــف مــا در همیــن حــوزه اســت و نتوانســته ایم در ایــن زمینــه موفــق 
باشــیم، هرچنــد دانشــگاه های خوبــی در رشــته تربیــت بدنــی در ایــران 

ــده اند. ــت ش ــی تربی ــیار خوب ــگان بس ــود دارد و دانش آموخت وج
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی با اشــاره 
بــه این کــه فارغ التحصیــالن علــوم ورزشــی در قیــاس بــا ســایر دانشــجویان 
از رتبــه باالیــی برخوردارنــد و ســطح علمــی آن هــا باالتــر از میانگیــن قــرار 
دارد، اظهــار کــرد: متاســفانه عمــده فارغ التحصیــالن رشــته تربیت بدنــی و 
علــوم ورزشــی درگیــر فعالیت هــای اجرایــی در وزارت آمــوزش و پــرورش، 
وزارت علــوم و وزارت ورزش و جوانــان شــده اند و دیگــر تولیــدی در حــوزه 
ــرد  ــرانه و هزینه ک ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــم ورزش ندارن عل

پژوهــش ورزشــی در دســتگاه ها در ایــران پاییــن اســت.
ــتگاه های  ــازمان ها و دس ــه س ــی از بودج ــد بخش ــه داد: بای وی ادام
ورزشــی صــرف تولیــد بومــی علــم ورزش شــود، امــا بــه دلیــل 
ــای  ــه و تخصیص ه ــرانه بودج ــش س ــه ای و کاه ــای بودج محدودیت ه
اعتبــاری، شــاهد آن هســتیم کــه بودجه هــا بــه امــور جــاری اختصــاص 
می یابــد و ایــن مســاله بــه طــور حتــم آســیب بلنــد مدتــی را بــه حــوزه 
ورزش وارد خواهــد کــرد کــه دلیــل آن عــدم توجــه بــه پژوهــش اســت.

ــا  ــوم ورزشــی ب ــی و عل ــت بدن ــی پژوهشــگاه تربی ــات علم عضــو هی
ــر این کــه ورزش در ایــران اولویــت نیســت و اگــر قصــد داریــم  تاکیــد ب
جامعــه ســالمی داشــته باشــیم بایــد بــه منظــور پیشــگیری از بیماری هــا 
اقــدام کنیــم، ادامــه داد: دچــار شــدن افــراد بــه بیماری هــا و اختــالالت 
مختلــف ناشــی از عــدم توجــه بــه ورزش کــردن و فعالیــت بدنــی اســت. 
خوشــبختانه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بودجــه خــود را 
در حــوزه ســالمت دریافــت می کنــد امــا متاســفانه در حــوزه پیشــگیری 

اولویتــی تعریــف نشــده اســت و بودجــه ای نیــز تخصیــص نمی یابــد.
ــرادی  ــکا اف ــد آمری ــوری مانن ــه در کش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب کاش
کــه ســطح فعالیــت بدنــی باالتــری دارنــد و پیــاده روی می کننــد کمتــر 
دچــار بیمــاری می شــوند، اظهــار کــرد: در ایــن کشــورها از ســوی 
ــت  ــه فعالی ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــات مختلف ــر تخفیف ــازمان های بیمه گ س
بدنــی باالتــری دارنــد اتخــاذ می شــود و در کشــور مــا نیــز بایــد چنیــن 
ــوق های  ــف مش ــاهد تعری ــه ش ــرد و این گون ــرار گی ــر ق ــاله ای مدنظ مس

ــد. ــراد افزایــش یاب ــی اف ــا میــزان فعالیــت بدن مختلفــی باشــیم ت

کاپیتــان تیــم فوتســال مــس ســونگون 
گفــت: اخــراج مــن در بــازی بــا فــرش آرا صــد 
ــیون  ــدوارم فدراس ــود و امی ــتباه ب ــد اش درص

ــد.  ــم را ببخش ــال محرومیت فوتب
ــاره  ــم درب ــاد فخی ــر، فره ــزارش مه ــه گ ب
ــل  پیــروزی تیــم فوتســال مــس ســونگون مقاب
فــرش آرا در هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر گفــت: 
بــازی ســنگینی داشــتیم. هرچــه کــه کادر فنــی 
بــه مــا گفتــه بــود را بــه نحــو احســن در زمیــن 
انجــام دادیــم. چنــد هفتــه اســت جــوری بــازی 
ــت  ــم موقعی ــان ک ــه حریفانم ــه ب ــم ک می کنی
عالــی  هــم  بان مــان  دروازه  می دهیــم.  گل 
ــرمربی  ــل )س ــای افض ــزی آق ــه ری ــت. برنام اس
تیــم مــس( طــوری اســت کــه کــم گل بخوریم. 
ــی کــه ســرمربی تیــم عــوض  هفته هــای ابتدای
ــی االن  ــتیم ول ــدوم داش ــد مص ــود چن ــده ب ش

ــد. ــی دارن تمــام بازیکنــان شــرایط خوب
دربــاره  مــس  فوتســال  تیــم  کاپیتــان 
اخراجــش در ایــن مســابقه بــا کارت قرمــز 
مســتقیم، تصریــح کــرد: صحنــه برخــورد مــن 
ــم  ــت. تی ــراج نداش ــرش آرا اخ ــن ف ــا بازیک ب
ــت و  ــازی داش ــدول ب ــوم ج ــم س ــا تی اول ب
مشــخص اســت کــه چنیــن مســابقه ای حتــی 
اگــر حاشــیه نداشــته باشــد، دیــداری فیزیکــی 
اســت. بــه نظــرم داور مســابقه خیلــی ضعیــف 

ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــن داور را ب ــود. ای ب
می دیــدم. در راه برگشــت در فــرودگاه هــم 
بــه داور گفتــم کــه اگــر تصمیمــت در اخراجــم 
ــذارم و  ــار می گ ــال را کن ــود، فوتس ــت ب درس
ــما از داوری  ــود، ش ــتباه ب ــت اش ــر تصمیم اگ

ــن. ــی ک خداحافظ
ــابقه را  ــم مس ــا فیل ــرد: م ــد ک ــم تاکی فخی
ــج  ــا آرن ــت ی ــا مش ــت ب ــم. داور می گف دیدی
ــی کــه مــا  ــه بازیکــن حریــف زده ای در حال ب
ــی  ــه حت ــدیم. آن صحن ــینه ش ــه س ــینه ب س
ــازی  ــن ب ــرای چنی ــت. ب ــم نداش کارت زرد ه

فــوق العــاده حساســی بایــد داور باتجربــه تــری 
ــک  ــم، ی ــه اخراج ــل از صحن ــتند. قب می گذاش
ــرای تیــم فــرش آرا رخ  خطــای صــد درصــد ب
ــف  ــن حری ــارض بازیک ــرا تم ــی داور آن داد ول
تشــخیص داد. فکــر می کنــم مــن را بــرای 
ــا  ــرد ت ــراج ک ــن اخ ــه از زمی ــران آن نتیج جب
ــه  ــم ب ــد ه ــوت زده باش ــا س ــع م ــه نف ــم ب ه

ــا. ــع آنه نف
ــس از داوری  ــم م ــه تی ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن مســابقه بــه فدراســیون فوتبــال شــکایت 
کــرده اســت، ادامــه داد: امیــدوارم کارت قرمزم 

بخشــیده شــود و هفتــه هجدهــم بتوانــم بــرای 
مــس بــازی کنــم.

کاپیتــان تیــم مــس بــا اشــاره بــه برخــورد 
ــس،  ــم م ــا تی ــهدی ب ــاگران مش ــوب تماش خ
ــتم.  ــی نیس ــاگران ناراض ــرد: از تماش ــد ک تاکی
حتــی آقــای مرتضایــی دســتم را گرفــت و 
ــد از  ــرد. بای ــهد ب ــاگران مش ــمت تماش ــه س ب
ــن  ــه م ــم. گالی ــرش آرا تشــکر کن ــواداران ف ه
فقــط از دو، ســه بازیکــن فــرش آرا اســت کــه 
ــد، فکــر  ــه تیــم ملــی دعــوت شــده ان چــون ب
ــد. ــی را بزنن ــور حرف ــه ج ــد هم ــد بای می کنن

فخیــم اظهــار کــرد: مشــخصا روی صحبتــم 
بــا بهــزاد عظیمــی اســت. او در بــازی بــه مــن 
ــم!  ــه کار نکن ــا چ ــم ی ــه کار کن ــت چ می گف
ــرف  ــن ح ــد در زمی ــه نبای ــوان ک ــن ج بازیک
ــا اخالقــی  ــزرگ و ب ــد. فــرش آرا بازیکــن ب بزن
ــای  ــه معن ــه ب ــادری دارد ک ــدرت به ــل ق مث
واقعــی کاپیتــان اســت. ســایر بازیکنانــش ایــن 

ــا دســتور بدهنــد! ــه م ــد کــه ب حــق را ندارن
کاپیتــان تیــم فوتســال مــس در پایــان 
گفــت: امســال امیــد زیــادی داریــم کــه دوبــاره 
قهرمــان لیــگ شــویم. تیــم مــا رو بــه پیشــرفت 
ــم.  ــن پیشــرفت را احســاس می کنی اســت و ای
چیزهایــی در تیــم داریــم کــه ســایر حریفــان 

ندارنــد.

ــران  ــرداری ای ــدال آور زن وزنه ب نخســتین م
گفــت: هیــچ چیــزی در مســیر المپیکــی شــدن 
ــر  ــی فک ــم تخیل غیرممکــن نیســت؛ نمی خواه
کنــم امــا بــرای افزایــش رکــورد و رســیدن بــه 

المپیــک اراده خــوب و تــالش زیــادی دارم. 
بــه گــزارش ایرنــا، »ســیده الهــام حســینی« 
وزنه بــرداری اســت کــه نــام او بــا کســب 
نخســتین مــدال در رقابت هــای بین المللــی 
تاریــخ  در  اوغلــو  ســلیمان  نعیــم  جــام 

ایــران ثبــت شــد. وزنه بــرداری زنــان 
 73 دســته  در  مســابقات  ایــن  در  وی 
 88 بــا  یک ضــرب  حرکــت  در  کیلوگــرم 
کیلوگــرم، در دوضــرب 110 کیلوگــرم و در 
مجمــوع 1۹8 کیلوگــرم در جایــگاه ســوم ایــن 

گرفــت. قــرار  رقابت هــا 
ــابقات  ــد از مس ــه بع ــه ای ک ــومین تجرب س
بــه  تایلنــد  جهانــی  و  چیــن  آســیایی 
ــت  ــینی در گف ــد. حس ــر ش ــازی منج تاریخ س
ــه ســخن گفــت و  ــا از ایــن تجرب ــا ایرن و گــو ب
کســب مــدال و افزایــش رکــورد در مســابقات 

مختلــف را فرآینــدی زمان بــر دانســت.
مشــروح گفــت و گــوی »ســیده الهــام 
حســینی« بــا ایرنــا را در متــن زیــر می خوانیــم:

اولیــن  عنــوان  بــه  شــما  نــام 
ــان  ــرداری زن ــخ وزنه ب ــدال آور در تاری م
ــای  ــزو اولین ه ــه ج ــد، از اینک ــت ش ثب
ــه  ــوید، چ ــوب می ش ــه محس ــن عرص ای

ــد؟ ــی داری احساس
خیلــی خوشــحالم از اینکــه بــه اولیــن 
ــت  ــران دس ــردار ای ــان وزنه ب ــخ زن ــدال تاری م
یافتــم و ایــن امــر یــک افتخــار محســوب 
در  مــدال  بــه  دســتیابی  زیــرا  می شــود 
رقابت هــای بین المللــی راحــت نیســت. بــه 
اســت  رشــته ای  وزنه بــرداری  آنکــه  ویــژه 
کــه صبــر و حوصلــه زیــادی می خواهــد و 

ســال های متمــادی نســبت بــه رشــته های 
ــد  ــد، بای ــریع تری دارن ــی س ــه بازده ــر ک دیگ
ــه  ــن عرص ــدال آوری در ای ــم. م ــن کنی تمری

اســت. زمان بَــر 

بین المللــی  رقابت هــای  ســطح 
جــام نعیــم ســلیمان اوغلــو در ترکیــه را 

ــد؟ ــی کردی ــه ارزیاب چگون
مســابقات بیــن المللــی جــام نعیــم ســلیمان 
اوغلــو ارزشــمند و گزینشــی المپیــک بــود 
ــوب  ــم محس ــورها مه ــی از کش ــرای خیل و ب
می شــد امــا ســطح آن نســبت بــه رقابت هــای 
ایــن  در  گرچــه  بــود.  پایین تــر  جهانــی 
مــرد  و  زن  مدعیــان  از  خیلــی  رقابت هــا 
وزنه بــرداری شــرکت کــرده بودنــد حتــی 
از آنــان آزمایــش دوپینــگ گرفتنــد. ایــن 
مســابقات ارزش و اعتبــار باالیــی داشــت و 
چالــش خیلــی خوبــی بــود. در وزنــه  زدن هــم 

ــتم. ــت داش ــان رقاب ــا حریف ب

نســبت بــه مســابقات جهانــی تایلنــد 
رکــورد خــود را در جــام نعیــم ســلیمان 

ــن  ــد؟ ای ــش دادی ــه افزای ــو ترکی اوغل
افزایــش رکــورد ادامــه دار خواهــد بــود؟

همــه تــالش خــود را بــرای افزایــش رکــورد 
ــد  ــی تایلن ــم. در مســابقات جهان انجــام می ده
ــام  ــه زدم و در ج ــرم وزن ــته 71 کیلوگ در دس
نعیــم ســلیمان اوغلــو یــک دســته باالتــر آمــدم 
ــی  ــته های المپک ــزو دس ــته 71 ج ــون دس چ
ــدی را  ــی بع ــابقات گزینش ــد مس ــود و بای نب
ــن  ــی زدم. بنابرای ــه م ــی وزن ــته المپیک در دس
تختــه  روی  بــه  کیلوگــرم   73 دســته  در 
رفتــم. نســبت رکــورد ملــی کــه 80 کیلوگــرم 
یک ضــرب و 100 کیلوگــرم دوضــرب وزنــه 
کیلوگــرم   88 ترکیــه  مســابقات  در  زدم، 
ــه  ــرب وزن ــرم  دوض ــرب و 110 کیلوگ یک ض
ــر  ــی باالت ــورد مل ــرم از رک ــه 18 کیلوگ زدم ک

ــود. ب

ایــن  در  کــه  جدیــدی  تجربــه 
آوردیــد؟ بدســت  مســابقات 

ــم  ــوری ه ــر کش ــی اگ ــابقه حت ــن مس ای
باشــد تجربــه خوبــی اســت زیــرا مــا بــه 
مســابقات زیــادی نرفتیــم و هــر مســابقه ای کــه 

ــت.  ــد اس ــردار مفی ــان وزنه ب ــرای زن ــم ب بروی
ــورها  ــار کش ــه زدن در کن ــی وزن ــا چگونگ م
مســابقات  ایــن  در  را  دیگــر  رخدادهــای  و 
می بینیــم و ایــن رقابت هــا، خــوب یــا بــد 
ــرای  ــدنی و ب ــرار نش ــه ای تک ــا تجرب ــرای م ب

ــت.   ــد اس ــدی مفی ــابقات بع مس

ــان  ــدت زم ــیدی« م ــر خورش »اکب
کوتاهــی اســت کــه بــه عنــوان مشــاور 
ــردار کمــک  ــان وزنه ب ــه زن فنــی مــرد ب
می کنــد، حضــور وی در ایــن مــدت 
ــوده  ــذار ب ــد شــما تاثیرگ ــدر در رش چق

ــت؟ اس
»اکبــر خورشــیدی« یــک نعمــت بــرای کل 
ــت.  ــان اس ــژه زن ــه وی ــران و ب ــرداری ای وزنه ب
گرچــه مــدت کوتاهــی اســت کــه بــا او تمریــن 
ــون  ــا تاکن ــرای م ــور وی ب ــا حض ــم ام می کنی
خیلــی خــوب بــوده اســت. او از نظــر تکنیکــی، 
ــم  ــه تی ــی ب ــی و روان ــی، روح ــی، فن تاکتیک
ــاری از  ــه ب ــیدی کول ــد. خورش ــک می کن کم
ــد و  ــه ندان ــت ک ــزی نیس ــت و چی ــه اس تجرب
بــرای هــر مشــکلی یــک راه حــل دارد و خــدا را 
ــوان مشــاور فنــی  ــه عن شــکر می کنیــم کــه ب

ــد. ــاب ش ــردار انتخ ــان وزنه ب زن

ــه  ــدر فاصل ــدن چق ــی ش ــا المپیک ت
ایــن  می کنیــد  فکــر  و  داریــد 

باشــد؟   ادامــه دار  مــدال آوری 
ــدن  ــی ش ــیر المپیک ــزی در مس ــچ چی هی
ــر  ــی فک ــم تخیل ــن نیســت. نمی خواه غیرممک
ــادی دارم.  ــالش زی ــوب و ت ــا اراده خ ــم ام کن
ســعی خواهــم کــرد تــا بتدریــج ایــن فاصله هــا 
را کــم کنــم و اگــر قســمت باشــد و امتیــازی 
ــه المپیــک مــی روم. در ایــن  بدســت بیــاورم ب
ــم و  ــذار نمی کن ــی فروگ ــچ تالش ــه از هی عرص

ــرم.   ــره می ب ــم به ــه توان از هم

ـــرز  ـــان الب ـــال گل ریح ـــم فوتب ـــرمربی تی س
بـــا بیـــان اینکـــه بازیکنـــان تیـــم ملـــی 
ــی را  ــم ملـ ــرایط تیـ ــد، شـ ــزه بودنـ بی انگیـ

ــرد.  ــاًل بحرانـــی ارزیابـــی کـ کامـ
ــی  ــد نصرتـ ــنیم، محمـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــرز و  ــان البـ ــم گل ریحـ ــرایط تیـ ــاره شـ دربـ
ــل  ــم مقابـ ــن تیـ ــک ایـ ــک - یـ ــاوی یـ تسـ
ـــگ  ـــیزدهم لی ـــه س ـــنجان در هفت ـــس رفس م
ــار داشـــت: رونـــد  ــال اظهـ ــته اول فوتبـ دسـ
قبـــل  تیم مـــان در هفته هـــای  صعـــودی 
ــزه  ــا انگیـ ــا بـ ــت. بچه هـ ــوده اسـ ــوب بـ خـ
تمریـــن می کننـــد، در بـــازی ســـخت برابـــر 
ســـپیدرود پیـــروز شـــدیم و ایـــن هفتـــه 
هـــم مقابـــل مـــس رفســـنجان بـــه تســـاوی 
رســـیدیم. بـــا ایـــن حـــال از عملکـــرد چنـــد 
ـــتم. ـــی نیس ـــه دارم و راض ـــم گالی ـــن تیم بازیک

وی افـــزود: یـــک صحنـــه مشـــکوک بـــه 
پنالتـــی رخ داد کـــه اگـــر آن صحنـــه را داور 
ـــم  ـــن تی ـــت،  ای ـــی نمی گرف ـــس پنالت ـــرای م ب
ــا  ــه مـ ــت بـ ــوان نمی توانسـ ــچ عنـ ــه هیـ بـ
ــرده را  ــازی بـ ــورت بـ ــر صـ ــد. در هـ گل بزنـ
مســـاوی کردیـــم و دو امتیـــاز حســـاس را از 
ـــم  ـــه می دهی ـــان را ادام ـــم. روندم ـــت دادی دس
ـــد  ـــای بع ـــر هفته ه ـــه فک ـــاال ب ـــز ب ـــا تمرک و ب

هســـتیم.
ســـرمربی تیـــم گل ریحـــان در مـــورد 
ــل  ــش مقابـ ــم تیمـ ــه چهاردهـ ــدار هفتـ دیـ
ـــی  ـــم خوب ـــادران تی ـــرد: ب ـــح ک ـــادران تصری ب
اســـت و کادرفنـــی بـــا تجربـــه ای دارد کـــه 

ـــت.  ـــخص اس ـــه مش ـــرای هم ـــا ب ـــرد آنه عملک
بازیکنـــان بـــا تجربـــه  و خوبـــی هـــم مثـــل 
ابراهیمـــی و امرایـــی دارد. فیلـــم بازی هـــای 
ـــدرت  ـــف و ق ـــاط ضع ـــده و نق ـــم را دی ـــن تی ای
آنهـــا را بررســـی کردیـــم تـــا بتوانیـــم بـــازی 
ـــه  ـــل ب ـــان فص ـــم و در پای ـــام دهی ـــی انج خوب

هدفـــی کـــه داریـــم برســـیم.
ـــاره  ـــران درب ـــی ای ـــم مل بازیکـــن پیشـــین تی
ـــی  ـــه انتخاب ـــس در مرحل ـــم ویلموت ـــرایط تی ش
ـــر  ـــت براب ـــر و شکس ـــی 2022 قط ـــام جهان ج
ــد  ــا می گوینـ ــد: برخی هـ ــادآور شـ ــراق یـ عـ
ـــه  ـــا ب ـــت، ام ـــی نیس ـــی بحران ـــم مل ـــرایط تی ش
نظـــر مـــن کامـــاًل شـــرایط بحرانـــی اســـت. 

اگـــر عـــراق یـــا بحریـــن را در دور برگشـــت 
شکســـت ندهیـــم بـــه مشـــکل می خوردیـــم. 
ـــم،  ـــران داری ـــازی در ته ـــه ب ـــت س ـــت اس درس
ـــن  ـــر از ای ـــیا باالت ـــم اول آس ـــع از تی ـــا توق ام
ـــگ  ـــر هن ـــازی اول براب ـــا اســـت. در دو ب حرف ه
کنـــگ و کامبـــوج چینـــش بازیکنـــان در زمیـــن 

ـــود. ـــل ب ـــازی قب ـــر از دو ب ـــی بهت خیل
نصرتـــی دربـــاره ترکیـــب 11 نفـــره تیـــم 
ـــه  ـــی ک ـــراق و انتقادات ـــا ع ـــازی ب ـــران در ب ای
ــت:  ــود، گفـ ــرح می شـ ــه آن مطـ ــبت بـ نسـ
ویلموتـــس در ایـــن بـــازی احســـان حاج صفی 
را در اختیـــار نداشـــت و ســـعی کـــرد از 
ــتفاده  ــای او اسـ ــه جـ ــجاعی بـ ــعود شـ مسـ

کنـــد. ایـــن بازیکـــن هـــم تجربـــه و قـــدرت 
ـــی نیـــز عملکـــرد  رهبـــری خوبـــی دارد. محب
ــوج  ــن و کامبـ ــا بحریـ ــازی بـ ــی در بـ خوبـ
ـــرد از  ـــعی ک ـــی س ـــم مل ـــرمربی تی داشـــت و س
ایـــن نفـــرات در ترکیبـــش اســـتفاده و تغییراتـــی 
ـــی  ـــم مل ـــرات در تی ـــی تغیی ـــد، ول ـــاد کن ایج
بایـــد بـــه مـــرور اتفـــاق بیفتـــد. نمی شـــود 
بـــه یک بـــاره همـــه چیـــز را عـــوض کـــرد.

ـــن  ـــد م ـــت: از دی ـــار داش ـــی اظه ـــن مرب ای
ــران  ــم ایـ ــه در تیـ ــوری کـ ــن فاکتـ مهم تریـ
ـــزه  ـــت، انگی ـــود نداش ـــی وج ـــازی قبل در دو ب
بـــود. عـــدم انگیـــزه بازیکنـــان خیلـــی بـــه 
ـــاق را  ـــن اتف ـــل ای ـــه زد. دلی ـــی ضرب ـــم مل تی
ـــاید  ـــید. ش ـــان پرس ـــود بازیکن ـــد از خ ـــم بای ه
فدراســـیون یـــا کادرفنـــی نتوانســـتند ایـــن 
انگیـــزه را بـــرای آنهـــا ایجـــاد کننـــد، ولـــی 
ـــه  ـــابقه ای ک ـــر مس ـــد ه ـــد بدانن ـــان بای بازیکن
ـــا  ـــد ب ـــد، بای ـــازی می کنن ـــی ب ـــم مل ـــرای تی ب
ـــی  ـــوند. فرق ـــر ش ـــن حاض ـــوان در زمی ـــام ت تم
نمی کنـــد بـــازی مقابـــل برزیـــل باشـــد یـــا 
ـــم  ـــرای تی ـــوان ب ـــام ت ـــا تم ـــد ب ـــوج، بای کامب

ـــد. ـــازی کنن ـــی ب مل
وی یـــادآور شـــد: قطعـــاً هنـــوز شـــانس 
داریـــم. فوتبـــال غیـــر قابـــل پیش بینـــی 
ـــن  ـــر بحری ـــت براب ـــد از شکس ـــن بع ـــت. م اس
ـــفانه  ـــی متأس ـــود، ول ـــی ب ـــر خوب ـــم تلنگ گفت
ـــم،  آن هـــم در شـــرایطی  ـــراق هـــم باختی ـــه ع ب
ـــازی در اردن برگـــزار شـــد و عـــراق  ـــن ب کـــه ای

ـــود. ـــازی نب ـــن ب ـــی ای ـــان واقع میزب

کاپیتان تیم فوتسال مس:

 به داور گفتم داوری را کنار بگذار

مدال آور زن وزنه برداری:  

در مسیر توکیو هیچ چیزی غیرممکن نیست

نصرتی:

 شرایط تیم ملی فوتبال کاماًل بحرانی است

مصاف ۱28 تکواندوکار برتر جهان 
در فینال گرندپری

 مرحلــه فینــال گرندپــری بــا حضــور 128 
تکوانــدوکار برتــر جهــان از جملــه چهــار هوگوپــوش 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــران برگ ای
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن مســابقات طــی روزهــای 
ــیه  ــی روس ــه میزبان ــاه ب ــانزدهم آذرم ــم و ش پانزده
و در مجموعــه ورزشــی »دینامــو« شــهر مســکو 
برگــزار خواهــد شــد. پیکارهــای فــوق در چهــار وزن 
المپیکــی مــردان و چهــار وزن زنــان انجــام می شــود.

 58 منهــای  وزن  در  هادی پــور«  »آرمیــن 
»ســروش  و  حســینی«  »میرهاشــم  کیلوگــرم، 
احمــدی« در وزن منهــای 80 کیلوگــرم و »ســجاد 
ــدگان  ــرم نماین ــه 80 کیلوگ ــه اضاف ــی« در ب مردان

ایــران در ایــن رقابت هــا هســتند.
مســابقات در تمامــی اوزان تــا مرحلــه نیمــه 
برگــزار  آذرمــاه(   15 )جمعــه  اول  روز  نهایــی 
می شــود. رقابــت  بــرای کســب مــدال برنــز و فینــال 

ــد. ــد ش ــری خواه ــاه پیگی ــز روز 1۶ آذرم نی
هدایــت ایــن تیــم برعهــده فریبــرز عســکری بــه 
ــد  ــی محمــد بســحاق و وحی ــوان ســرمربی و عل عن

عبداللهــی بــه عنــوان مربــی اســت.
ــب 80، 48  ــه ترتی ــوم ب ــا س ــرات اول ت ــه نف ب
و 28.80 امتیــاز در راســتای افزایــش رنکینــگ 
ــرد. همچنیــن ۶000، 3000  ــق می گی المپیــک تعل

و 1000 دالر جایــزه نقــدی اهــدا می شــود.

یک انتخاب قابل پیش بینی؛ 
داورزنی رییس فدراسیون

 والیبال شد 

محمدرضــا داورزنــی بــه مــدت چهــار ســال وبــا 
ــال را  ــت آرا ریاســت فدراســیون والیب کســب اکثری

بــه عهــده گرفــت. 
ــی فدراســیون  ــا، مجمــع انتخابات ــه گــزارش ایلن ب
والیبــال، بــا حضــور  عبدالحمیــد احمدی معــاون وزیر 
ورزش و جوانــان در هتــل المپیــک تهــران برگزار شــد.

ــود  ــودی، محم ــام محم ــم بهن ــن مراس ــی ای ط
محمدرضــا  رشــیدی،  محمدرضــا  افشاردوســت، 
و  داوری  افشــین  ســعادتمند،  احمــد  داورزنــی، 
ــن  ــای حضــور در ای امیرحســین منظمــی کاندیداه
ــعادتمند  ــت و س ــه افشاردوس ــد ک ــات بودن انتخاب
ــد و  منظمــی نیــز  ــی اســتعفا کردن ــه نفــع داورزن ب
ــات انصــراف داد، داوری هــم در  از حضــور در انتخاب

ــرد. ــدا نک ــور پی ــات حض انتخاب
در نهایــت از 41 رای، محمدرضــا داورزنــی بــا 2۶ 
رای بــه عنــوان رییــس جدیــد فدراســیون برگزیــده 
ــال منصــوب  ــوان رییــس فدراســیون والیب ــه عن و ب
گردیــد. بهنــام محمــودی هــم 15 رای کســب کــرد.

چه نوع ورزشی بر کاهش فشارخون 
تأثیر دارد؟

گفــت:  ورزشــی  فیزیولــوژی  دکتــرای  یــک 
تــا  کاهــش یک درصــدی کلســترول ســرمی 2 
ــی را  ــی و عروق ــای قلب ــر بیماری ه ــد خط 3 درص

پاییــن مــی آورد. 
ــا  ــو ب ــو در گفت وگ ــور ده  ن ــد ولی پ ــر وحی دکت
ایســنا اظهــار کــرد: عــدم فعالیــت بدنــی و مصــرف 
ــد  ــاال می توان غذاهــای پرچــرب حــاوی کلســترول ب

منجــر بــه افزایــش چربــی خــون شــود.
ــترول  ــدی کلس ــش یک درص ــه داد: کاه وی ادام
ســرمی 2 تــا 3 درصــد خطــر بیماری هــای قلبــی و 

عروقــی را پاییــن مــی آورد.
ولی پــور ده نــو اضافــه کــرد: مزیــت اصلــی 
ــداوم کاهــش وزن در  ــه ت ــی، کمــک ب ــت بدن فعالی
بلندمــدت و بــه دنبــال آن کاهــش چربی هــای 

ــت. ــترول اس ــد کلس ــون مانن ــر خ مض
لرســتان  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  ایــن 
در  مــداوم  جســمانی  فعالیــت  کــرد:  اضافــه 
پیشــگیری از فشــارخون مؤثــر اســت و در بیــن 
ــدت  ــا ش ــوازی ب ــات ه ــی، تمرین ــات ورزش تمرین
کــم تــا متوســط تأثیرگــذاری بیشــتری نســبت بــه 

تمرینــات قدرتــی بــر فشــارخون دارد.
هــوازی  فعالیت هــای  شــد:  یــادآور  وی   
ســازگاری های زیــادی بــه وجــود مــی آورد و منجــر 
ــن  ــوان و مس ــراد ج ــارخون در اف ــش فش ــه کاه ب

. ند می شــو
ولی پــور ده نــو خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
تغییــرات اســتقامتی تأثیــرات بیشــتری نســبت 
ــارخون در  ــش فش ــر کاه ــی ب ــات قدرت ــه تمرین ب

ــاال دارد. ــارخون ب ــه فش ــال ب ــاران مبت بیم
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــه  ـــت: اینک ـــوری گف ـــس جمه ـــر رئی ـــس دفت رئی
اروپـــا و آمریکایـــی هـــا، رژیـــم صهیونیســـتی 
ــر  ــر 4 نفـ ــد اگـ ــر کردنـ ــورها فکـ ــی کشـ و برخـ
اغتشـــاش کردنـــد و چنـــد جـــا را آتـــش زدنـــد 
ایـــن افـــراد مـــردم ایـــران هســـتند؛ خیلـــی ذوق 
ـــی  ـــد؛ در صورت ـــراز حوشـــحالی کردن زده شـــدند و اب

ــند.  ــران را نمی شناسـ ــردم ایـ ــا، مـ ــه اینهـ کـ
ـــا، محمـــود واعظـــی در حاشـــیه  ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــردم  ـــه م ـــر چ ـــزود:  اگ ـــت اف ـــات دول ـــت هی نشس
ــد  ــتی دارنـ ــر معیشـ ــی از نظـ ــران کمبودهایـ ایـ
ــای  ــه بخش هـ ــی را بـ ــت انتقاداتـ ــن اسـ و ممکـ
ـــکل درون  ـــن مش ـــا ای ـــند، ام ـــته باش ـــف داش مختل
ـــر  ـــود؛ اگ ـــل می ش ـــران ح ـــی و در درون ای خانوادگ
پـــای خارجی هـــا و بهـــره بـــرداری دشـــمنان بـــه 
میـــان آیـــد، ماننـــد راهپیمایـــی دیـــروز تبریـــز 
ــه  ــوش بـ ــر خودجـ ــزار نفـ ــد هـ ــه صـ ــت کـ اسـ
خیابـــان آمدنـــد و همینطـــور راهپیمایی هـــای 
دیگـــر کـــه بـــه صـــورت خودجـــوش در کشـــور 

انجـــام می شـــود.
وی ادامـــه داد: ایـــن نـــوع رویکردهـــا نســـبت 
بـــه ایـــران محکـــوم اســـت و مـــردم هـــم وقتـــی 
می ببیننـــد کـــه آنهـــا )دشـــمنان( وارد می شـــوند، 
می داننـــد کـــه ایـــن حرکت هـــا برنامـــه ریـــزی از 

ـــت. ـــمن اس ـــرف دش ط
ـــه  ـــخ ب ـــوری در پاس ـــس جمه ـــر رئی ـــس دفت رئی
ســـوالی دربـــاره اقدامـــات رســـانه ای درخصـــوص 
ــئولیت کل  ــت: مسـ ــن گفـ ــدی بنزیـ ــهمیه بنـ سـ
ــه  ــوص بـ ــن خصـ ــل در ایـ ــا قبـ ــور از مدت هـ امـ

ــور داده  ــر کشـ ــی وزیـ ــی فضلـ ــا رحمانـ عبدالرضـ
وزارت  در  مختلفـــی  کمیته هـــای  وی  و  شـــد 
ـــه در  ـــدی ک ـــیم بن ـــرده و در تقس ـــاد ک ـــور ایج کش
گذشـــته اعـــالم کردنـــد و امـــروز هـــم در دولـــت 
ـــات  ـــه مســـئولیت تبلیغ ـــه ای ک ـــد کمیت ـــالم کردن اع
را داشـــته؛ صـــدا و ســـیما بـــوده و اعـــالم کـــرد 

پیوســـت رســـانه ای هـــم داشـــته اســـت.

مجازت کسی که فریب خورده کمتر باشد
ـــاره  ـــری درب ـــوال دیگ ـــه س ـــخ ب ـــی در پاس واعظ
ــگران از  ــک اغتشاشـ ــزوم تفکیـ ــتگیری ها و لـ دسـ
معترضیـــن، گفـــت: اینکـــه برخـــورد بـــا این هـــا 
چگونـــه بایـــد باشـــد دســـتگاه های امنیتـــی و 
قـــوه قضاییـــه رســـیدگی می کننـــد ولـــی حـــرف 
ســـخنگوی قـــوه قضاییـــه درســـت اســـت؛ کســـی 
ـــود  ـــر ش ـــد کمت ـــش بای ـــورده مجازات ـــب خ ـــه فری ک
و آنکـــه ســـازمان حضـــور یافتـــه و خســـارت وارد 
کـــرده، حتمـــاً نبایـــد بـــه راحتـــی از او گذشـــت 

ـــت. ـــردم اس ـــق م ـــون ح چ
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه 
ـــن  ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــیما اش ـــداو س ـــرد ص عملک
کـــه صـــدا و ســـیما نمی توانســـته موضوعـــی کـــه 
ـــد  ـــغ کن ـــه ای تبلی ـــه گون ـــه اعـــالم شـــده را ب محرمان
ـــنبه  کـــه معلـــوم شـــود مثـــال قـــرار اســـت پنجش
ــم  ــتی هـ ــد، کار درسـ ــاق بیفتـ ــن اتفـ ــب ایـ شـ
هســـت. صـــدا و ســـیما مســـئولیت ایـــن کمیتـــه 
ـــالم  ـــل از اع ـــم قب ـــن ه ـــو احس ـــه نح ـــته ب را داش
ـــت. ـــرده اس ـــل ک ـــوب عم ـــی خ ـــا االن خیل ـــم ت و ه

با باال رفتن مصرف بنزین دوباره 
واردکننده می شدیم

ـــدی  ـــاره عای ـــه پرسشـــی درب واعظـــی در پاســـخ ب
دولـــت از ســـهیمه بنـــدی بنزیـــن؛  گفـــت: ایـــن 
ـــود و  ـــن ارزان ب ـــون بنزی ـــده دارد؛ چ ـــدام دو فای اق
مصـــرف بنزیـــن بـــه ســـرعت بـــاال می رفـــت بـــر 
ـــی  ـــه جای ـــیدیم ب ـــاره می رس ـــا دوب ـــاس م ـــن اس ای

ـــیم. ـــن باش ـــده بنزی ـــه وارد کنن ک
دیگـــر  طـــرف  از  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
گرانی هـــای کـــه اخیـــراً اتفـــاق افتـــاده بـــود 
ـــد  ـــار بودن ـــت فش ـــور تح ـــترده ای از کش ـــار گس اقش
ـــن بیشـــتری  ـــه بنزی ـــم از کســـانی ک ـــور بودی و  مجب
ـــم  ـــانی بدهی ـــه کس ـــم و ب ـــد بگیری ـــتفاده می کنن اس
ـــا  ـــد ی ـــتفاده نمی کنن ـــن اس ـــاًل از بنزی ـــا اص ـــه ی ک
ــت  ــن مدیریـ ــد. بنابرایـ ــتفاده می کننـ ــر اسـ کمتـ
ـــون  ـــه حـــدود ۶0 میلی ـــه ب مصـــرف و پرداخـــت یاران
ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــن برنام ـــت از ای ـــدی دول ـــر عای نف

ـــه  ـــخ ب ـــوری در پاس ـــس جمه ـــر رئی ـــس دفت رئی
ـــران در  ـــت ای ـــوص محکومی ـــری درخص ـــوال دیگ س
ـــم  ـــالم کردی ـــا اع ـــت: باره ـــم گف ـــل ه ـــازمان مل س
ـــت.  ـــی اس ـــه و سیاس ـــل دوگان ـــازمان مل ـــورد س برخ
کشـــورهایی در همیـــن منطقـــه خودمـــان مثـــل 
ـــه  ـــه روزنام ـــان ن ـــه پارلم ـــه ن ـــتند ک ـــتان هس عربس
ــدارد.  ــا آن نـ ــی کاری بـ ــد و کسـ ــزب دارنـ و حـ
ـــن را خـــوب متوجـــه اســـت  ـــا ای ـــی دنی ـــکار عموم اف
ـــا  ـــا ب ـــه کســـی در دنی ـــل اســـت ک ـــن دلی ـــه همی و ب

ــد. ــتناد نمی کنـ آن اسـ
ــی و در ۶  ــت روحانـ ــل از دولـ ــزود: قبـ وی افـ
ـــا  ـــرای یارانه ه ـــردم ب ـــا م ـــار ب ـــته، دوب ـــال گذش س
ـــا  ـــاس در دو ت ـــن اس ـــم. برای ـــرار کردی ـــاط برق ارتب
ســـه مـــاه گذشـــته کـــه قـــرار بـــود مـــا بســـته 
ـــم.  ـــه کار کردی ـــن زمین ـــم در ای ـــتی را بدهی معیش
ـــم  ـــل کردی ـــوار تبدی ـــه خان ـــردی ب ـــت ف ـــدا از حال ابت
ـــه  ـــت کمیت ـــه تحـــت حمای ـــانی ک ـــران و کس و کارگ
ـــه  ـــه هم ـــتند ب ـــت هس ـــتی و در نوب ـــداد و بهزیس ام
آنهـــا پرداخـــت می شـــود. کارمنـــدان هـــم کـــه 
ـــه  ـــانی ک ـــت و کس ـــت اس ـــت دول ـــان دس ـــل ش فای
در مناطـــق محـــروم و روســـتاها هســـتند. عمـــال 

ـــیدیم. ـــون رس ـــه 18 میلی ب
رئیـــس دفتـــر رئیـــس جمهـــوری اظهـــار 
ــرای  ــمی بـ ــک مکانیسـ ــا یـ ــت بـ ــت: نخسـ داشـ
ســـتاد اقتصـــادی دولـــت،  14 میلیـــون نفـــر 
ــوری و  ــس جمهـ ــر رئیـ ــا نظـ ــد امـ ــالم کردنـ اعـ
برخـــی دوســـتان ایـــن بـــود کـــه در ایـــن مـــورد 
ـــر  ـــون نف ـــه 18 میلی ـــه ب ـــم ک ـــورد کنی ـــر برخ بازت
ـــته  ـــن بس ـــم در ای ـــر می کنی ـــم فک ـــید. االن ه رس
ـــر  ـــده ه ـــه آین ـــه هفت ـــد از آنک ـــد بع ـــی باش خطای
ـــر  ـــون نف ـــدود ۶0 میلی ـــد ح ـــام ش ـــه انج ـــه مرحل س

ـــد،  ـــت ش ـــوار پرداخ ـــرده ای خان ـــون خ ـــا 18 میلی ی
موضـــوع کســـانی کـــه فکـــر می کننـــد مســـتحق 
هســـتند در ســـامانه ای بررســـی می شـــود و 

پرداخـــت خواهـــد شـــد.
ـــدن  ـــخص ش ـــا مش ـــه ب ـــن ک ـــاره ای ـــی درب واعظ
20 میلیـــون نفـــر احتمـــال دارد یارانـــه 3 دهـــک 
ــم و در  ــت: نمی دانـ ــود، گفـ ــذف شـ ــه حـ جامعـ
جریـــان ریـــز آن نیســـتم االن چیـــزی بگویـــم و 
نگرانـــی بوجـــود بیـــاورم امـــا می دانـــم بـــا دقـــت 

دارد بررســـی می شـــود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری پیگیر 
مصوبه تعیین محل اعتراض ها است

ــات  ــل اعتراضـ ــن محـ ــاره تعییـ ــی دربـ واعظـ
مردمـــی هـــم گفـــت: ســـال گذشـــته در دولـــت 
ـــم   ـــخص کردی ـــوع مش ـــن موض ـــرای ای ـــی را ب نقاط
ــن  ــه ایـ ــرد کـ ــکایت کـ ــت شـ ــی رفـ ــه کسـ کـ
ــاون  ــدی معـ ــا جنیـ ــد. لعیـ ــه متوقـــف شـ مصوبـ
ـــوع  ـــن موض ـــر ای ـــوری پیگی ـــس جمه ـــی رئی حقوق
هســـتند کـــه از او بپرســـید آن را کامـــل توضیـــح 

می دهـــد.
وی دربـــاره ایـــن کـــه رئیـــس جمهـــور در 
ـــود  ـــه ب ـــه گفت ـــوه قضایی ـــه ق ـــاب ب ـــخنانی خط س
بـــا کســـانی کـــه ماشـــین هایشـــان را خامـــوش 
کردنـــد  آنهـــا را شناســـایی کننـــد کـــه بـــا 
ــن  ــا ایـ ــود آیـ ــرو بـ ــی روبـ ــای مختلفـ واکنش هـ
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــر نب ـــالمت مگ ـــراض مس ـــک اعت ی
ــتند،  ــتی داشـ ــور چنیـــن درخواسـ رییـــس جمهـ
گفـــت: اعتـــراض مســـالمت آمیز ایـــن اســـت 
کـــه بـــه دیگـــری لطمـــه وارد نشـــود، ایـــن کـــه 
ــد و  ــوش کنیـ ــان خامـ ــین را در اتوبـ ــما ماشـ شـ
ــد  ــود بیاوریـ ــه وجـ ــری بـ ــد کیلومتـ ــف چنـ صـ
تـــا مـــردم بـــه موقـــع بـــر ســـرکار خـــود حاضـــر 
ـــی  ـــه کس ـــد ک ـــث ش ـــک باع ـــن ترافی ـــوند و ای نش
ـــرود  ـــتان ب ـــه بیمارس ـــد ب ـــت نتوان ـــی اس ـــه مریض ک
مســـالمت آمیـــز اســـت؟  مســـالمت آمیـــز ایـــن 
ـــه  ـــراض را ب ـــن اعت ـــی و ای ـــراض کن ـــه اعت ـــت ک اس
ـــردم  ـــم م ـــانی و مزاح ـــود برس ـــب خ ـــوش مخاط گ

نشـــوی.
ــزود:  ــوری افـ ــس جمهـ ــر رییـ ــس دفتـ رئیـ
ــدند  ــردم شـ ــم مـ ــد مزاحـ ــن کار آمدنـ ــا ایـ بـ
ــد  ــردم می گفتنـ ــه مـ ــد کـ ــون دیدیـ در تلویزیـ
مـــا االن ســـه ســـاعت اســـت کـــه بـــه دلیـــل 
نرســـیده  کارمـــان  بـــه  راهبندان هـــا  ایـــن 
ــا خـــالف  ــر مـــن آنهـ ــه نظـ ــم بنابرایـــن بـ ایـ
کردنـــد و حتمـــا کاری کردنـــد کـــه حـــق 
ـــا  ـــد حتم ـــن بای ـــد بنابرای ـــع کردن ـــردم را ضای م

ــود. ــری شـ پیگیـ

ـــکل  ـــت: مش ـــران گف ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات  رئی
ـــود  ـــران نب ـــادی ای ـــاالن اقتص ـــدگان و فع تولیدکنن
ـــزی و  ـــود برنامه ری ـــه نب ـــت، بلک ـــی نیس ـــع مال مناب

ـــت.  ـــور اس ـــادی در کش ـــه راه اقتص نقش
ــن  ــت و پنجمیـ ــافعی، در بیسـ ــین شـ غالمحسـ
ـــور  ـــی کش ـــادرات غیرنفت ـــعه ص ـــی توس ـــش مل همای
ـــر از موضـــوع  ـــا فرات ـــان اینکـــه مشـــکل کشـــور م ـــا بی ب
ـــتم  ـــا در سیس ـــزود: م ـــت، اف ـــرد اس ـــاد کالن و خ اقتص
ـــن  ـــی کـــه ای ـــا زمان ـــم و ت قاعـــده گـــذاری مشـــکل داری
ـــان  ـــد و مســـیر گذشـــته را همچن ـــر نیاب سیســـتم تغیی
ـــد  ـــل نخواه ـــور ح ـــاد کش ـــکل اقتص ـــم، مش ـــی کنی ط

ـــد. ش
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صادرکننـــدگان 
ــادر  ــاقه کاال صـ ــال شـ ــا اعمـ ــد بـ در دوران جدیـ
ــاز  ــدگان نیـ ــت: صادرکننـ ــار داشـ ــد، اظهـ کردنـ
ـــتن  ـــا برداش ـــع آن ه ـــه توق ـــد، بلک ـــول ندارن ـــه پ ب

ســـنگ های جلـــوی پایشـــان اســـت.
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران گفـــت: در 
میـــدان نابرابـــری کـــه در امـــر صـــادرات بـــرای 
ـــه  ـــده اســـت، ب ـــاد ش ـــاالن اقتصـــادی کشـــور ایج فع
ـــت  ـــع مش ـــی مواق ـــان در برخ ـــت از آن ـــای حمای ج

بـــر ســـینه شـــان کوبیـــده می شـــود.
ـــم  ـــر معظ ـــات رهب ـــه بیان ـــاره ب ـــا اش ـــافعی، ب ش
ـــزوم  ـــر ل ـــد ب ـــد و تاکی ـــق تولی ـــرای رون ـــالب ب انق
ـــری،  ـــات رهب ـــق منوی ـــرای تحق ـــازی الزم ب بسترس
ادامـــه داد: بجـــای تکـــرار بیانـــات رهبـــری بایـــد 
ـــای  ـــدن توصیه ه ـــاده ش ـــه پی ـــازی زمین ـــا بسترس ب
ایشـــان در اقتصـــاد کشـــور فراهـــم شـــود، زیـــرا 
تولیـــد بـــا توصیـــه، حـــرف و شـــعار رونـــق 

بـــد. نمی یا
ـــادآوری کـــرد: بخـــش خصوصـــی، مجلـــس،  وی ی
ـــه  ـــای اینک ـــت بج ـــه و حاکمی ـــوه قضائی ـــت، ق دول

ــد  ــند، بایـ ــردم باشـ ــت مـ ــب رضایـ ــال جلـ بدنبـ
مصلحـــت مـــردم را در نظـــر بگیرنـــد و سیاســـت 
ـــح داده و  ـــه را ترجی ـــت جامع ـــد مصلح ـــذاران بای گ
ـــتا  ـــن راس ـــذاری در ای ـــت گ ـــزی و سیاس ـــه ری برنام

ـــد. باش
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــران ب ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات رئی
ـــرای  ـــی ب ـــی و دولت ـــش خصوص ـــتفاده بخ ـــزوم اس ل
ــه  ــی کـ ــی از موقعیتـ ــادرات غیرنفتـ ــعه صـ توسـ
دشـــمن بـــا اعمـــال تحریم هـــا علیـــه جمهـــوری 
ـــد  ـــت: بای ـــت، گف ـــرده اس ـــاد ک ـــران ایج ـــالمی ای اس
ـــود. ـــالح ش ـــر و اص ـــزی تغیی ـــه ری ـــاختار بودج س

ـــزی در  ـــه ری ـــز برنام ـــاد از تمرک ـــا انتق ـــافعی، ب ش
ـــزود:  ـــور، اف ـــرای کل کش ـــی ب ـــخه پیچ ـــز و نس مرک
ــای  ــا دخالت هـ ــعه ای بـ ــای توسـ ــد برنامه هـ بایـ
ــای  ــه برنامه هـ ــد، چنانچـ ــوام باشـ ــه ای تـ منطقـ
منطقـــه ای جمـــع آوری و بـــر اســـااس آن هـــا در 

ـــود. ـــن ش ـــی تدوی ـــه جامع ـــور برنام ـــز کش مک
وی بـــر لـــزوم افزایـــش اختیـــارات اســـتانداران 
ـــب  ـــد صاح ـــتانداران بای ـــت: اس ـــرد و گف ـــد ک تاکی
ـــگاه  ـــی ن ـــه چشـــم وال ـــا ب ـــه آن ه ـــوند و ب ـــار ش اختی
ـــتانداران  ـــه اس ـــه ب ـــه ای و بودج ـــگاه هزین ـــرد و ن ک

ـــود. ـــل ش ـــدی تبدی ـــگاه درآم ـــه ن ـــد ب بای
ــا افزایــش حیطــه وظایــف  شــافعی، ادامــه داد: ب
نهفتــه  اســتعدادهای  از  می تــوان  اســتانداران 
اســتان ها بــرای توســعه کشــور اســتفاده کــرد.

ــعه  ــی توسـ بیســـت و پنجمیـــن همایـــش ملـ
ـــور  ـــور 5 کش ـــا حض ـــور ب ـــی کش ـــادرات غیرنفت ص
جمهـــوری  پاکســـتان،  افغانســـتان،  ترکیـــه، 
اتاق هـــای  روســـای  و  عـــراق  و  آذربایجـــان 
بازرگانـــی برخـــی از مراکـــز اســـتان ها صبـــح 
و عصـــر دیـــروز در تـــاالر مصلـــی تبریـــز برگـــزار 

. د می شـــو

واعظی:

 دشمنان مردم ایران را نمی شناسند
شافعی:  

نبود نقشه راه مشکل فعاالن اقتصادی است

نیــز  دینــی  اقلیت هــای   
ــن  ــود ای ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــی و تایی ــورد بررس م
تشــکل ها را ایــن گونــه اعــالم کــرد: انجمــن 
ــی  ــگاه فرهنگ ــران، باش ــه ته ــوان ارامن ــه بان خیری
انجمــن خلیفه گــری  آ رارات،  ارامنــه  ـ ورزشــی 
آشــوری کلدانــی کاتولیــک آذربایجــان غربــی، 
ــن  ــزد، انجم ــر ی ــه کالنت ــیان مزرع ــن زرتش انجم
ــار  ــه چه ــی ارامن ــن فرهنگ ــزد، انجم ــتیان ی زرتش
محــال، شــورای خلیفه گــری ارامنــه اصفهــان و 

ــران. ــوب ای جن
ــه  ــی ارامن ــی ورزش ــن فرهنگ ــزود: انجم وی اف
ــه  ــتند ک ــه داش ــد پروان ــت تایی ــاد درخواس دارآب
بــرای بررســی بیشــتر بــه جلســه بعــد موکــول شــد.

ــکیک  ــر تش ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب وی در پاس
برخــی از دبیــران کل احــزاب ملــی نســبت بــه 
ــات کمیســیون 10 مــاده احــزاب گفــت: مــن  انتخاب
ــل را دادم  ــات کام ــدای جلســه توضحی آن روز در ابت
ــه  ــات را ب ــزاری انتخاب ــزارش برگ ــت گ ــا می بایس م
ــات  ــیون و هی ــه کمیس ــم ک ــه کنی ــیون ارائ کمیس
ــالم  ــان را اع ــر خودش ــی نظ ــس از بررس ــارت پ نظ
کننــد. آنچــه کــه در دوم آبانمــاه امســال در بعــد ارائه 
گــزارش بــه کمیســیون مــاده 10 کمیســیون مصــوب 
ــزار شــود. ــد در دور دوم برگ ــات بای ــه انتخاب ــرد ک ک

ــر اســاس نظــر کمیســیون  ــا ب وی ادامــه داد: م
اقــدام کردیــم کــه در نهایــت مــورد پذیــرش همــه 
ــش  ــا بی ــز ب ــت و در دور دوم نی ــرار گرف ــزاب ق اح
انتخابــات برگــزار و  از دو ســوم احــزاب ملــی 
نماینــده احــزاب دوبــاره رای داده و منتخــب خــود 

ــد. ــاب کردن را انتخ
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
ــاجا( از  ــالب )ش ــه انق ــالف جبه ــورای ائت ــا ش آی
ــت:  ــوز دارد گف ــزاب مج ــاده 10 اح ــیون م کمیس

شــش جبهــه بــه اطــالع کمیســیون مــاده 10 
رســیده اند کــه آخریــن مــورد آن جبهــه مســتقلین 
ــه  ــه ای ب ــچ جبه ــوز هی ــود هن ــان ب و اعتدال گرای
اطــالع کمیســیون نرســیده اســت و در اصولگرایــان 
فقــط یــک جبهــه داریــم و آن جبهــه اصولگرایــان 
اســتان قــم اســت کــه قــرار اســت بــه مــدت یــک 
ســال فعالیــت کنــد و هیــچ جبهــه ای کــه عنــوان 
ــه اطــالع کمیســیون  ــی داشــته باشــند ب اصولگرای

ــیده اســت. نرس
 مدیــرکل سیاســی وزارت کشــور دربــاره اینکــه 
ــالع داده  ــاده 10 اط ــیون م ــرا کمیس ــا طرحس آی
شــده اســت گفــت ایــن موضــوع مربــوط بــه ســتاد 
ــاده  ــیون م ــه کمیس ــوده و ب ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــی  ــتاد بررس ــن س ــود، همچنی ــروی نمیش 10 می
ــود  ــه وج ــوه قضایی ــم در ق ــی ه ــات انتخابات تخلف
ــد  ــیدگی می کن ــی رس ــوارد تخلف ــه م ــه ب دارد ک
ــرای  ــا ب ــزاب و جبهه ه ــی اح ــور طبیع ــه ط ــا ب ام
ایــن کــه بتواننــد مشــارکت را بــاال ببرنــد از ســاز و 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس کارهای
مالنــوری اظهــار داشــت: براســاس قانــون ابالغی 
ــیون  ــه از کمیس ــی ک ــای سیاس ــال ۹5، گروه ه س
ــیون  ــن کمیس ــد از ای ــد می توانن ــه ان ــوز گرفت مج
تقاضــای مجــوز بــرای برگــزاری راهپیمایــی داشــته 
باشــند امــا ایــن قانــون هیــچ اشــاره ای بــه فــرد یــا 
شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی دیگــر بــرای 

اخــذ مجــوز نداشــته اســت.
وی افــزود: ســه روز قبــل از تجمــع ایــن تقاضــا 
بایــد بــه کمیســیون ارســال شــود و کمیســیون در 
ایــن ســه روز درخواســت را بررســی کــرده و نظــر 
ــون  ــه قان ــاس آئین نام ــد. براس ــالم کن ــود را اع خ
ــرده  ــب ک ــت آن را تصوی ــور و دول ــه وزارت کش ک
اســت فراینــد اخــذ مجــوز مشــخص اســت. 2 

نــوع تجمــع در قانــون لحــاظ شــده اســت، تجمــع 
ــد ســالن ها،  ــای مســقف اســت مانن داخــل مکان ه
تاالرهــا، حســینیه ها و جاهایــی کــه مســقف اســت.

ــه داد:  ــزاب ادام ــاده 10 اح ــیون م ــر کمیس دبی
ــه  ــاز ب ــقف نی ــای مس ــون در مکان ه ــاس قان براس
اخــذ مجــوز بــرای برگــزاری تجمعــات نیســت 
ــای  ــزاب و گروه ه ــه اح ــزاری ک ــی برگ ــا متول ام
سیاســی هســتند بایــد جزئیــات ایــن تجمــع را بــه 
ــداری محــل برســانند و اعــالم کننــد  اطــالع فرمان
ــای  ــا برنامه ه ــخص ب ــان مش ــکان و زم ــک م در ی
مشــخص تجمعــی برگــزار خواهــد شــد. مســئولیت 
ــده  ــود برگزارکنن ــده خ ــر عه ــع ب ــزاری تجم برگ
اســت و امنیــت بیرونــی هــم از ســوی نیــروی 

انتظامــی برقــرار می شــود.  
مالنــوری عنــوان داشــت: امــا در مکان هــای بــاز 
ــه اخــذ مجــوز دارد کــه بایــد  و غیرمســقف نیــاز ب
ــورت  ــود و در ص ــی ش ــده و بررس ــه ش ــا ارائ تقاض
تاییــد تجمعــات برگــزاری شــود. در رابطــه بــا 

ــت. ــه اس ــم روال همینگون ــا ه راهپیمایی ه
وی دربــاره فراینــد تاییــد مجــوز در کمیســیون 
ــوان  ــه عن ــاه کــه ب ــن 10 م ــاده 10 گفــت: در ای م
دبیر کمیســیون مســئولیت داشــته ام هیــچ تقاضایی 
هنــوز بــه دبیرخانــه کمیســیون ارائــه نشــده اســت. 
ــرای  ــی از اشــخاص و چهره هــای حقیقــی ب تقاضای
تجمــع وجــود دارد امــا احــزاب هیچ کــدام تاکنــون 

ــرای اخــذ مجــوز نداشــته اند. اقدامــی ب
دبیــر کمیســیون مــاده 10 احــزاب اضافــه کــرد: 
ــا  ــرای تاییــد ی در کمیســیون از مراجــع مختلــف ب
رد درخواســت اخــذ مجــوز اســتعالم می شــود 
ــی  ــد مجــوز راهپیمای ــرای تایی ــا ب ــال م به طــور مث
و تجمــع مقابــل ســفارت ها از وزارت امــور خارجــه 

ــم. ــت می کنی ــتعالم دریاف ــم اس ه

مدیرکل سیاسی وزارت کشور: 

 هیچ حزبی تقاضای برگزاری تجمع نکرده است
ادامه از صفحه 1

ـــم  ـــالگی چش ـــن 105 س ـــی در س ـــمند ایران ـــا دانش ـــل اهلل رض ـــور فض  پروفس
ـــت.  ـــا فروبس از دنی

ـــس  ـــران و ریی ـــمند ای ـــا دانش ـــل اهلل رض ـــور فض ـــنا، پروفس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــادا چشـــم از جهـــان  ـــاوای کان پیشـــین دانشـــگاه تهـــران در 105 ســـالگی و در ات

ـــت. ـــرو بس ف
وی مهنـــدس بـــرق، اســـتاد دانشـــگاه، چهـــره مانـــدگار، رئیـــس ســـابق 
دانشـــگاه تهـــران، دومیـــن نایب التولیـــه دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف، ســـفیر 
ــا  ــت اهلل رضـ ــر عنایـ ــرادر بزرگتـ ــادا و بـ ــکو و کانـ ــران در یونسـ ــابق ایـ سـ
ــی  ــای تاریخـ ــخ و جغرافیـ ــق تاریـ ــم و محقـ ــنده و مترجـ ــفه دان، نویسـ فلسـ

ایرانـــی بـــوده اســـت.
ـــرق  ـــی ب ـــروه مهندس ـــو گ ـــا 1334 عض ـــال های 132۹ ت ـــی س ـــا«، ط »رض
 MIT  دانشـــکده مهندســـی دانشـــگاه کاتولیـــک آمریـــکا و ســـپس دانشـــگاه
در بوســـتون آمریـــکا بـــود. ایـــن دانشـــمند ایرانـــی در ســـال 1۹۶5 به دلیـــل 

مشـــارکت در نظریـــه  شـــبکه و اطالعـــات، به عنـــوان عضـــو پیوســـته 
 AAAS ــته ــو پیوسـ ــن عضـ ــد. او همچنیـ ــده شـ ــر IEEE برگزیـ مادام العمـ
اســـت. »رضـــا« عضـــو افتخـــاری فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی اســـت.

ـــال  ـــا در مونترئ ـــگاه های کنکوردی ـــتاد دانش ـــون اس ـــال 1357 تاکن وی از س
در کبـــک کانـــادا و دانشـــگاه مک گیـــل مونترئـــال بـــوده اســـت و در 
ســـمت های اســـتاد افتخـــاری دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس، رئیـــس انجمـــن 
ـــی  ـــان و ادب فارس ـــترش زب ـــس گس ـــمالی، رئی ـــکای ش ـــان در آمری ـــی ایرانی علم
ـــه  ـــغول ب ـــی مش ـــی فراوان ـــی و ادب ـــات علم ـــال موسس ـــکار فع ـــاور و هم و مش

فعالیـــت بوده اســـت.
ــان  ــرات در جهـ ــات و مخابـ ــه اطالعـ ــذاران نظریـ ــی از پایه گـ ــا یکـ رضـ
ـــر  ـــال حداکث ـــنون و ارس ـــت ش ـــه ظرفی ـــترده ای در زمین ـــات گس ـــت و تحقیق اس

ـــای  ـــات و فراینده ـــه اطالع ـــزدار، نظری ـــی نوی ـــای مخابرات ـــات در کانال ه اطالع
تصادفـــی، سیســـتم های خطـــی آنالیـــز عمومـــی، نظریـــه سیســـتم ها و 
مدارهـــا، نظریـــه کنتـــرل سیســـتم های پویـــا، فضاهـــای خطـــی، انتقـــال و 

تلفـــات انـــرژی در شـــبکه های n دهانـــه ای انجـــام داده اســـت.
ــات  ــات و ارتباطـ ــه اطالعـ ــذاران نظریـ ــی از بنیان گـ ــا یکـ ــور رضـ پروفسـ
در جهـــان اســـت. او تحقیقـــات گســـترده ای در زمینه هایـــی ماننـــد نظریـــه 
ــات و  ــه اطالعـ ــی، نظریـ ــای ارتباطـ ــات در کانال هـ ــال اطالعـ ــر انتقـ حداکثـ
ــبکه،  ــل شـ ــه و تحلیـ ــی، تجزیـ ــتم های خطـ ــی، سیسـ ــای تصادفـ فرایندهـ
ــتم های  ــرل سیسـ ــه کنتـ ــی، نظریـ ــای الکتریکـ ــتم ها و مدارهـ ــه سیسـ نظریـ
دینامیکـــی، فضاهـــای خطـــی در مهندســـی، اپراتورهـــای خطـــی، انتقـــال و 
اســـتهالک انـــرژی در شـــبکه های دروازه را انجـــام داده اســـت. از او تاکنـــون 
ـــالت  ـــه در مج ـــی و فرانس ـــای انگلیس ـــه زبان ه ـــی ب ـــه علم ـــش از 100 مقال بی
ـــه  ـــی ب ـــی و فرهنگ ـــه ادب ـــش از 50 مقال ـــی و بی ـــر خارج ـــای معتب و کنفرانس ه

زبـــان فارســـی در نشـــریات خارجـــی و داخلـــی منتشـــر شـــده اســـت.

پروفسور »رضا« درگذشت


