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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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در جلسه شورای شهر 
تبریز چه گذشت؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 سهم پول های کثیف 
در سینما باال نیست

مردم تبریز با حرکت قابل تقدیر خود، الگوی دیگران شدند
بررسی جزئیات طرح احداث واحد تولید انبوه عامل بیوکنترل آفات

سهم وزارت فرهنگ در اعطای مجوزها اندک است
حوزه های فرهنگی و هنری که حساسیت های خاص خود را دارد

صالحیت تهیه کنندگان و سرمایه گذاران بررسی می شود
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۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور 
دستگیر شدند

باید فضای مناسب را برای بیان اعتراضات 
و انتقادات واقعی مردم فراهم کرد

فروش صندلی در دانشگاه های علوم پزشکی 
ارتباطی به سازمان سنجش ندارد

مشاور وزیر هم بازداشت شد ماهانه سه نوبت پرداختی داریم

 استاندار آذربایجان شرقی:
امنیت از اصلی ترین دستاورد های 

انقالب 

ــی  ــت را یک ــرقی امنی ــان ش ــتاندار آدربایج اس
از اصلی تریــن دســتاورد های انقــاب اســامی 

ــت.  دانس
ــور  ــگاران جــوان، پ ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
محمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در همایش 
تبییــن الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت گفــت: 
ــون  ــار خ ــا نث ــور ب ــروز کش ــدار ام ــزت و اقت ع
ــی  ــده اســت و یک ــه دســت آم ــهید ب ــزاران ش ه
از اصلی تریــن دســتاورد های انقــاب اســامی 
امنیــت اســت کــه بــه راحتــی بــه دســت نیامــده 
ــرود. ــن ب ــت از بی ــن امنی ــم ای ــازه نمی دهی و اج

ــت  ــت و صیان ــآ خدم ــیج را منش ــتاندار بس اس
ــت:  ــاب و شــهدا دانســت و گف ــای انق از ارزش ه
ــه  ــی ک ــن گروه ــان اولی ــر آذربایج ــه اخی در زلزل
ــان  ــیجیان عزیزم ــد بس ــر بودن ــه حاض در صحن
بودنــد و بایــد از تــوان و عــزم بســیج بــرای حــل 

مشــکات جامعــه بهره منــد شــویم.
حجــت االســام کشــوری، رئیــس مرکــز 
ــت:  ــز گف ــرفت نی ــی پیش ــامی ایران ــوی اس الگ
دســتگاه کارشناســی غربــی در کشــور مــا زندگــی 
مــردم را بــا چالــش روبــرو کــرده اســت و مــا نیــز 
بــا پذیــرش محاســبات غلــط در اداره جامعــه 
ــد توجــه کنیــم کــه در  ــرو هســتیم بای خــود روب
کلمــات اهــل بیــت )علیهــم الســام( علــم بــه دو 
قســمت علــم صحیــح و علــم غلــط تقســیم شــده 

اســت.
او افــزود: آثــار محاســبات غلــط در کشــور مــا 
ــده می شــود محاســباتی کــه ملــت  ــه عیــان دی ب
مــا را بــه چالــش کشــیده در عیــن اینکــه ســطح 
ــه روز  ــامی روز ب ــران اس ــمنان ای ــمنی دش دش
بیشــتر می شــود و احتمــال دارد ریشــه ایــن 
ــعه  ــی توس ــت خارج ــه سیاس ــه نظری ــکل ب مش

ــردد. ــت برگ ــام اس ــه در برج ــرا ک گ
رئیــس مرکــز الگــوی اســامی ایرانی پیشــرفت 
ــبات  ــه محاس ــا ب ــور م ــم کش ــا معتقدی ــت: م گف
غلــط دچــار شــده هــم در حــوزه غــذا، هــم 
ــد  ــه نیازمن ــا، ک ــر حوزه ه ــم دیگ ــامت و ه س
ــتیم  ــور هس ــد در کش ــادالت جدی ــه مع ــه ب توج
ــع  ــد وض ــری نکن ــادالت تغیی ــن مع ــر ای ــه اگ ک

زندگــی مــردم بهبــود نمی یابــد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد:
وزیر جهاد کشاورزی استعفا 

داده است

مجلــس  رئیســه  هیــأت  ســخنگوی 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه وزیــر 
گفــت  داده،  اســتعفا  کشــاورزی  جهــاد 
ــی را  ــتعفای حجت ــور اس ــس جمه ــه ریی ک

اســت.  نپذیرفتــه 
بــه گــزارش ایســنا، اســداهلل عباســی 
در حاشــیه جلســه علنــی روز )یکشــنبه( 
مجلــس در جمــع خبرنــگاران دربــاره جلســه 
اســتیضاح وزیــر جهــاد کشــاورزی کــه قــرار 
اســت ســه شــنبه برگــزار شــود، گفــت: 
ــت در خصــوص حضــور  ــده دول ــوز نماین هن
ــه  ــن جلســه ب ــر جهــاد کشــاورزی در ای وزی
مــا اعامــی نداشــته اســت، برهمیــن اســاس 
طبــق آئیــن نامــه داخلــی مجلــس اســتیضاح 
ــان  ــه جــاری در جری ــر ســه شــنبه هفت وزی

ــود. ــد ب خواه
رئیــس  پارلمانــی  معــاون  افــزود:  وی 
ــه  ــد ک ــام کردن ــا اع ــه م ــروز ب ــور ام جمه
آقــای وزیــر اســتعفاء داده انــد و آقــای رئیس 
ــورت  ــت. در ص ــه اس ــم نپذیرفت ــور ه جمه
پذیرفتــه شــدن، وزیــر جهــاد در صحــن 
ــا در هــر  مجلــس حضــور نخواهــد یافــت ام
دو صــورت مــا بحــث  اســتیضاح را در جلســه 

ــت. ــم داش ــنبه خواهی ــه ش ــی روز س علن
عباســی دربــاره جلســه فردا)دوشــنبه( 
ــا توجــه  ــس شــورای اســامی گفــت: ب مجل
بــه ایــن کــه اعــام شــده بــود مجلــس بــرای 
ــدا  ــن ورود پی ــت بنزی ــت قیم ــش قیم افزای
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــن ب ــد و همچنی کن
تســری پیــدا نکــردن افزایــش قیمــت بنزیــن 
ــردم  ــه م ــی ک ــا و خدمات ــایر کااله ــر س ب
ــای  ــژه کااله ــه وی ــد و ب ــی کنن ــتفاده م اس
اساســی در ایــن خصــوص اقداماتــی را انجــام 

ــم. دادی
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلس شــورای 
اســامی افــزود: در همیــن رابطــه کمیســیون 
اقتصــادی جلســاتی را بــا ســتاد تنظیــم بــازار 
ــردا  ــرد و نتیجــه آن جلســات را ف ــزار ک برگ
در صحــن علنــی مجلــس بــرای نماینــدگان 

گــزارش خواهنــد داد.

رییــس ســازمان زندان هــا توضیحاتــی را در 
در  اخیــر  اعتراضــات  بازداشــتی های  خصــوص 

ــرد.  ــام ک ــور اع کش
ــر«  ــر جهانگی ــی اصغ ــا، »عل ــزارش ایلن ــه گ ب
بــا  گفت وگــو  در  زندان هــا  ســازمان  رییــس 
ــئوالن  ــه مس ــه اینک ــش ب ــا در واکن ــگار ایلن خبرن
اغتشاشــگران  صــف  کرده انــد،  اعــام  بارهــا 
ایــن  بــه  توجــه  بــا  جداســت،  معترضــان  از 
ــی  ــع نگران ــرای رف ــدی ب ــا تمهی ــری آی موضع گی
ــه  ــر گرفت ــرض بازداشــتی در نظ ــای معت خانواده ه
و  کشــور  دادســتان کل  گفــت:  اســت؟  شــده 
ــه در یکــی دو روز گذشــته  ــوه قضایی ســخنگوی ق
از  بایــد  صف شــان  معترضــان  کردنــد،  اعــام 
اغتشاشــگران جــدا باشــد، البتــه ایــن نظــر رییــس 
ــان از  ــف معترض ــت و ص ــز هس ــه نی ــوه قضایی ق

جداســت. اغتشاشــگران 
قضاییــه  قــوه  ارکان  همــه  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــراد بازداش ــه اف ــرای اینک ــدات الزم را ب تمهی
شــده بــه ســرعت تعیین تکلیــف شــوند، آغــاز 
ــن  ــز در ای ــی نی ــی قضای ــات اصل ــد. مقام کرده ان
خصــوص ورود کردنــد و از نزدیــک در جریــان 
ــای  ــرف روزه ــااهلل ظ ــتند و انش ــا هس بازجویی ه
آینــده خبرهــای جدیــدی در ایــن زمینــه از ســوی 
ــور  ــتان کل کش ــه و دادس ــوه قضایی ــخنگوی ق س

ــد. ــد ش ــام خواه اع
ــن  ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــازمان زندان  ه ــس س ریی
ــار  ــا همــه دستگیرشــدگان در اختی ــه آی ســوال ک
ــح داد:  ــد، توضی ــرار گرفته ان ــا ق ــازمان زندان ه س
در ایــن زمینــه بایــد مقامــات انتظامــی و امنیتــی 

پاســخگو باشــند.
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  جهانگیــر 
ــش از  ــه پی ــتند ک ــی هس ــران اتفاقات ــی نگ برخ
انقــاب  رهبــری  و  داد  رخ  کهریــزک  در  ایــن 
ــری از  ــرای جلوگی ــد؛ ب ــوم کردن ــز آن را محک نی
ــیده اید،  ــی اندیش ــه تمهیدات ــی چ ــن حوادث چنی

ــاد  ــال 88 افت ــه در س ــی ک ــرد:  اتفاقات ــح ک تصری
ــه  ــار قوه قضایی ــه در اختی ــود ک ــه ای ب در مجموع
ــاش  ــه ت ــا هم ــا م ــود، ام ــا نب ــازمان زندان ه و س
خــود را بــه کار می بریــم تــا مشــکلی بــرای 

نیایــد. پیــش   بازداشــتی ها 
وی همچنیــن دربــاره آمــار معترضانــی کــه آزاد 
ــوص  ــن خص ــانی در ای ــت: اطاع رس ــده اند، گف ش

نیــز در روزهــای آینــده انجــام خواهــد شــد.
ــازمان زندان هـــا در واکنـــش بـــه  رییـــس سـ
ــدگان  ــای بازداشت شـ ــی خانواده هـ ــه برخـ اینکـ
اعـــام می کننـــد کـــه کســـی پاســـخگوی آنهـــا 

ــانی در  ــرای اطاع رسـ ــدی بـ ــه رونـ ــت، چـ نیسـ
نظـــر گرفته ایـــد و ایـــن خانواده هـــا از چـــه 
طریقـــی مـــی تواننـــد اطاعـــات الزم را کســـب 
ــع  ــه مراجـ ــد بـ ــا بایـ ــت: خانواده هـ ــد؟ گفـ کننـ
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــد، چراک ـــه کنن ـــی مراجع قضای
ــازمان  ــت و سـ ــی اسـ ــع قضایـ ــار مراجـ در اختیـ
ــرادی  ــداری افـ ــئول نگهـ ــط مسـ ــا فقـ زندان هـ
اســـت کـــه بازداشـــت شـــده اند، لـــذا خانواده هـــا 
بایـــد بـــه شـــعبات مربوطـــه قضایـــی مراجعـــه 
ـــت  ـــعبات دریاف ـــات الزم را از آن ش ـــد و اطاع کنن
ـــند،  ـــته باش ـــات داش ـــازه ماق ـــه اج ـــد و چنانچ کنن

رونـــد اجـــرای ماقـــات انجـــام خواهـــد شـــد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  جهانگیــر 
ــدگان  ــه بازداشت ش ــامی هم ــا اس ــه آی ــوال ک س
ــن  جمــع آوری شده اســت، خاطرنشــان کــرد: در ای
خصــوص نیــز تحقیقــات الزم در حــال اجــرا اســت.

از صحبت هایـــش  دیگـــری  بخـــش  در  وی 
دربـــاره انتقـــال برخـــی از زندانیـــان مالـــی بـــه 
ـــان  ـــت: بخشـــی از زندانی ـــزرگ گف ـــران ب ـــدان ته زن
ـــزرگ  ـــران ب ـــدان ته ـــه زن ـــال ب ـــال انتق ـــی در ح مال
هســـتند و طبقه بنـــدی و تفکیـــک زندانیـــان 
کامـــا انجـــام خواهـــد شـــد. اینکـــه زندانیـــان 
ــند،  ــا باشـ ــرور در یک جـ ــر شـ ــا غیـ ــرور بـ شـ

اتفـــاق نخواهـــد افتـــاد.

مشـــاور ســـامت و پیونـــد اعضـــای شـــورای 
اســـامی شـــهر تبریـــز گفـــت: روزانـــه بیـــن ۷ 
تـــا ۱۱ نفـــر از بیمـــاران نیازمنـــد پیونـــد عضـــو 
ـــود را از  ـــان خ ـــور ج ـــمال غرب کش ـــه ش در منطق

دســـت می دهنـــد.
ـــا، رســـول زارع زاده در جلســـه  ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــوع  ـــز، مجم ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــی ش علن
ـــران را ۲۹  ـــو در ای ـــدای عض ـــد اه ـــاران نیازمن بیم
ـــام  ـــا انج ـــا ب ـــرد: ام ـــه ک ـــام و اضاف ـــر اع ـــزار نف ه
ـــن  ـــر ای ـــای اخی ـــاه ه ـــی م ـــی ط ـــای فرهنگ کاره
رقـــم بـــه ۲۵ هـــزار نفـــر کاهـــش پیـــدا کـــرده 
ـــد  ـــر ۳۰ درص ـــزون ب ـــداد اف ـــن تع ـــه از ای ـــت ک اس
ـــی  ـــور زندگ ـــرب کش ـــمال غ ـــای ش ـــتان ه در اس

ـــد. ـــی کنن م
ـــا  ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــت: در س ـــار داش وی اظه
ـــط  ـــه توس ـــورت گرفت ـــازی هـــای ص ـــگ س فرهن
انجمـــن هـــای تخصصـــی و رســـانه هـــا، تعـــداد 
ـــت  ـــه دریاف ـــبت ب ـــزی نس ـــهروند تبری ـــزار ش ۲۰ ه
ـــد  ـــد پیون ـــاران نیازمن ـــه بیم ـــو ب ـــدای عض کارت اه

ـــد. ـــرده ان ـــدام ک ـــا، اق اعض

زارع زاده ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه اقدامـــات 
شـــهرداری و شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز در 
ـــدن  ـــر ش ـــه گی ـــرای هم ـــازی ب ـــگ س ـــوزه فرهن ح
اهـــدای عضـــو و پذیـــرش خانـــواده هـــا از ایـــن 
ـــزی  ـــر شـــهروند تبری ـــزار نف ـــداد ۲۰ ه موضـــوع، تع
ـــدام  ـــو اق ـــدای عض ـــت کارت اه ـــه دریاف ـــبت ب نس
کـــرده انـــد کـــه ایـــن رقـــم موجـــب شـــده تـــا 

ایـــن کان شـــهر رتبـــه الـــف را در کشـــور بـــه 
دســـت آورد.

وی افــزود: هــم اینــک بــاالی 8۰ خانــواده 
ــو  ــدای عض ــه اه ــبت ب ــرقی نس ــان ش در آذربایج
ــاح  ــا افتت ــد و ب ــرده ان ــت ک ــود موافق ــزان خ عزی
مرکــز پیونــد شــمال غــرب کشــور در تبریــز، 
ــد  ــد کب ــب و ۱۰ پیون ــد قل ــت پیون ــون هش تاکن

توســط پزشــکان ایــن اســتان انجــام شــده اســت.
ـــزار  ـــاالنه 8 ه ـــار س ـــن آم ـــه میانگی زارع زاده ب
ـــرد:  ـــه ک ـــاره و اضاف ـــور اش ـــری در کش ـــرگ مغ م
از ایـــن تعـــداد مـــرگ مغـــزی، ۴ هـــزار قابلیـــت 
ـــز  ـــدار نی ـــن مق ـــد و از ای ـــو  را دارن ـــت عض برداش
ـــاده  ـــدای اعضـــا آم ـــرای اه ـــر ب ـــزار نف ـــا یکه ۷۰۰ ت

ـــوند. ـــی ش م
وی بـــا اشـــاره بـــه نامگـــذاری اهداکننـــدگان 
ــوی  ــان« از سـ ــان جـ ــوان »واقفـ ــا عنـ ــو بـ عضـ
ـــتند  ـــرادی هس ـــت: اف ـــه، گف ـــور خیری ـــاف و ام اوق
ـــود را  ـــب خ ـــود، قل ـــک خ ـــف مل ـــار وق ـــه در کن ک
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــه از آنه ـــد ک ـــی کنن ـــف م ـــز وق نی

ـــود. ـــی ش ـــاد م ـــان ی ـــان ج واقف
بـــودن کفـــن و دفـــن  رایـــگان  زاده  زارع 
ـــادآوری  ـــاره و ی ـــز اش ـــو در تبری ـــدگان عض اهداکنن
کـــرد: قطعـــه ای در مزارســـتان وادی رحمـــت ایـــن 
ـــدگان  ـــه مخصـــوص اهداکنن ـــده ک ـــاد ش ـــهر ایج ش
ـــاد  ـــای زی ـــه ه ـــه هزین ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــا اس اعض
ـــگان  ـــا رای ـــرای آنه ـــورد ب ـــن م ـــن، ای ـــن و دف کف

اســـت.

رییس سازمان زندان ها:

خانواده های بازداشت شدگان به مراجع قضایی مراجعه کنند

روزانه ۷ تا ۱۱ بیمار نیازمند پیوند عضو در شمال غرب کشور می میرند
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ــروز  ــی ام ــت علن ــس در نشس ــدگان مجل نماین
ــرات« را  ــی ب ــرایط »ظهرنویس ــه ای ش ــی مصوب ط

ــد.  ــن کردن تعیی
بــه گــزارش فــارس، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی در نشســت علنــی در جریــان بررســی 
ــاده  ــی م ــناد تجارت ــارت اس ــه تج ــات الیح جزیی
ــر  ــه تصویــب رســاندند کــه ب ۳۵۹ ایــن الیحــه را ب
ــارات  اســاس آن چنانچــه ظهرنویســی متضمــن عب
ــر  ــا ه ــرای وصــول » ی ــت در وصــول« ، » ب » وکال
ــی در  ــی از نمایندگ ــه حاک ــد ک ــر باش ــارت دیگ عب
وصــول اســت، دارنــده می توانــد کلیــه حقــوق 
ــرات را اعمــال کنــد امــا رد ظهرنویســی  ناشــی از ب
تنهــا می توانــد بــه عنــوان وکالــت در وصــول اقــدام 
ــه  ــرات در مقابل ــن صــورت مســئوالن ب ــد؛ در ای کن
دارنــده فقــط می تواننــد بــه ایراداتــی اســتناد کننــد 

ــل اســتناد باشــند. ــس قاب ــل ظهرنوی ــه در مقاب ک
ــن الیحــه را  ــاده ۳۶۰ ای ــه م ــدگان در ادام نماین
نیــز بــه تصویــب رســاندند کــه بــر اســاس آن وکیــل 
ــا هجــر  ــد پــس از فــوت ی ــرات می توان در وصــول ب
ــال  ــرات را اعم ــی از ب ــوق ناش ــز حق ــس نی ظهرنوی

کنــد مگــر ایــن کــه در متــن بــرات بــر خــاف آن 
تصریــح شــده یــا قائــم مقــام قانونــی ظهرنویــس وی 
ــن صــورت  ــع کــرده باشــد؛ در ای ــر من ــن ام را از ای
وکیــل در وصــول بایــد بــه فوریــت بــرات را بــه قائــم 

مقــام قانونــی متوفــی یــا محجــور تســلیم کنــد.
نماینــدگان در مــاده ۳۶۱ ایــن الیحــه نیــز 

مصــوب کردنــد چنانچــه ظهرنویســی متضمــن 
ــا هــر  ــرای رهــن« ی ــرای وثیقــه« ، » ب عبــارات » ب
ــت  ــه اس ــی از وثیق ــه حاک ــد ک ــر باش ــارت دیگ عب
ــرات را  ــی از ب ــوق ناش ــه حق ــد کلی ــده می توان دارن
اعمــال کنــد امــا در ظهرنویســی آن تنهــا می توانــد 

ــد. ــدام کن ــول اق ــت در وص ــوان وکال ــه عن ب

ــد  ــند نمی توانن ــئوالن س ــاس، مس ــن اس ــر ای ب
ــط  ــر رواب ــی ب ــرادات مبتن ــه ای ــده ب ــر دارن در براب
ــا ظهرنویــس اســتناد کننــد مگــر  شــخصی خــود ب
ــا  ــرات ب ــت ب ــگام دریاف ــه هن ــده ب ــه دارن ــن ک ای
ســوء نیــت بــه زیــان مســئول پرداخــت ســند عمــل 
کــرده یــا در تحصیــل آن مرتکــب تقصیــر ســنگینی 

شــده باشــد.
بَــرات نوشــته ای اســت کــه بــر اســاس آن 
شــخصی بــه شــخص دیگــری امــر می کنــد مبلغــی 
ــه کــرد شــخص ثالثــی در موعــد  ــا حوال در وجــه ی

ــردازد.  ــی بپ معین
ــند  ــت س ــتن پش ــای نوش ــه معن ــی ب ظهرنویس
اســت و در مــورد بــرات وســیله انتقــال بــرات اســت. 
ــاند در  ــرات را می رس ــال ب ــه انتق ــی ک ــون عبارت چ
ــرات نوشــته می شــود ایــن عمــل حقوقــی  پشــت ب
ــرات  ــه ب ــت. شــخصی ک ــام گرفته اس ظهرنویســی ن
بــه حوالــه کــرِد او صــادر شــده، می توانــد بــا 
ظهرنویســی آن را بــه دیگــری منتقــل کنــد. حتــی 
اگــر عبــارت حوالــه کــرد بــر روی بــرات قیــد 

نشده باشــد.

سازوکار مجلس برای سندنویسی در قراردادهای تجاری 

معاون دادســتان کل کشــور گفت: دادســتانی کل 
ــی ان، پوســته های  ــه دهنــدگان وی پ ــه ارائ کشــور ب
هاســت های  مدیــران   و  پراکســی ها  تلگرامــی، 
داخلــی کــه بــا ایــن عوامــل همــکاری کننــد هشــدار 
می دهــد کــه بــه عنــوان اقــدام علیــه امنیــت ملــی 

ــد.  ــرار می گیرن ــب ق ــت تعقی تح
بــه گــزارش تســنیم، جــواد جاویدنیا در نخســتین 
یادمــان شــهید مدافــع حــرم مجیــد قربانخانــی 
ــمن  ــرم دش ــگ ن ــدازی جن ــه راه ان ــاره ب ــن اش ضم
علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اظهــار 
داشــت: از مدت هــا قبــل مــردم کشــورمان زیــر 

ــرم دشــمن  ــگ ن ــانه ای و جن ــات رس ــاران تبلیغ بمب
ــه برخــی از  هســتند و اســباب شــرمندگی اســت ک
ــی  مســئوالن کشــورمان در فضــای مجــازی اظهارات

ــت. ــام نیس ــور و نظ ــاح کش ــه ص ــه ب ــد ک دارن
جاوید نیــا گفــت: دشــمن از طریــق فضــای مجازی 
در حــال جــذب و آموزش نیروهاســت و در اغتشاشــات 
ــری  ــه کارگی ــا جــذب و ب ــود ب ــز توانســته ب ــر نی اخی
اراذل واوبــاش امنیــت مــردم و کشــور را نشــانه بگیــرد 
و در ایــن زمینــه شــاهد ریختــه شــدن خون هــای بــه 

ناحــق جوانــان و شــهدای امنیــت بودیــم.
معــاون فضای مجــازی دادســتانی کل کشــور ضمن 

ــت فضــای مجــازی در عصــر حاضــر  ــه اهمی اشــاره ب
ــاع  ــگ دف ــدم جن ــط مق ــر خ ــال حاض ــزود: در ح اف
مقــدس در فضــای مجــازی اســت و دشــمن در فضــای 

مجــازی آرایــش جنگــی بــه خــود گرفتــه اســت.
ــا بیــان اینکــه ســاماندهی فضــای وحــدت  وی ب
ــا  ــت: ت ــان داش ــد، بی ــردم را می طلب ــئوالن و م مس
زمانــی کــه مــردم و مســئوالن کشــور در ایــن مســیر 
یکصــدا و همــدل نشــوند و ابزارهــای صهیونیســتی 
را از ســر خــود کــم نکننــد بــه طــور قطــع و یقیــن 

ــا تلفــات مواجــه خواهیــم بــود. در ایــن جنــگ ب
ــا  ــال و ی ــوع اتص ــرد: موض ــح ک ــا تصری جاویدنی
ــر  ــه اگ ــرا ک ــت چ ــل نیس ــت بین المل ــع اینترن قط
ابــزار نفــوذ دشــمن در ایــن فضــا گرفتــه شــده بــود 
ــه  ــدی گرفت ــری ج ــم رهب ــام معظ ــات مق و منوی
ــوذ  ــر نف ــات در براب ــی اطاع ــبکه مل ــد و ش می ش
و عملیــات فریــب دشــمن تقویــت و نیروســازی 
ــاز در  ــورد نی ــور م ــه ای کش ــات پای ــاد و خدم ایج
پیام رســان های داخلــی برطــرف می شــد، امــروز 

ــم. ــل نبودی ــات در داخ ــاهد اغتشاش ــر ش دیگ

ــور  ــتان کل کش ــازی دادس ــای مج ــاون فض مع
ــی  ــورهای عرب ــی کش ــه نقش آفرین ــاره ب ــن اش ضم
ــه  ــرد: س ــح ک ــور تصری ــر کش ــای اخی در ناآرامی ه
ســلطنت طلبان  و  عربســتان  آلبانــی،  در  پایــگاه 
اخیــر  اغتشاشــات  نقــش مســتقیم در هدایــت 
کشــور داشــتند و هزینه هــای آنــان را نیــز آل ســعود 

تامیــن می کــرد.
جاویدنیــا ضمــن  اشــاره بــه علــت قطعــی اینترنت 
گفــت: اگــر از قبــل فضــای مجــازی ســاماندهی شــده 
ــود نیــاز بــه محدودیــت اینترنــت بین الملــل نبــود  ب
ــا  ــود ب ــرار شــده ب و اگــر شــبکه ملــی اطاعــات برق
قطــع اینترنــت بین الملــل ایــن همــه مشــکل بــرای 

بخــش خصوصــی و مــردم ایجــاد نشــده بــود.
جاویدنیــا گفــت: دادســتانی کل کشــور بــه 
ــی،  ــته های تلگرام ــی ان، پوس ــدگان وی پ ــه دهن ارائ
ــا  ــه ب ــی ک ــران  هاســت های داخل پراکســی ها و مدی
ایــن عوامــل همــکاری کننــد هشــدار می دهــد کــه 
بــه عنــوان اقــدام علیــه امنیــت ملــی تحــت تعقیــب 

ــد. ــرار می گیرن ق

هرگونه همکاری با بیگانگان 
علیه امنیت ملی ممنوع

ــی و سیاســت  ــت مل ســخنگوی کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر لزوم 
ــاش گران  ــی و اغتش ــان واقع ــن معترض ــک بی تفکی
گفــت کــه بایــد بــه اعتــراض و انتقــاد مــردم گــوش 
داد و مطالبــات آنهــا را دنبــال کــرد آنهــا بــه گرانی هــا 

بعــد از افزایــش قیمــت بنزیــن معتــرض هســتند. 
بــه گــزارش ایســنا، ســید حســین نقوی حســینی، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نظــر مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر حمایــت همــه از تصمیــم دربــاره 
ســهمیه بندی و افزایــش قیمــت بنزیــن همــه بایــد از 
اصــل تصمیــم حمایــت کننــد منتهــا انتقــادات جدی 
ــه نحــوه  اجــرای ایــن تصمیــم و تدبیــر در  نســبت ب
ــدات  ــد تمهی ــود دارد. بای ــری وج ــد تصمیم گی رون
الزم و زیرســاخت ها فراهــم می شــد نــه این کــه 
مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان و اســتانداران 
ــاذ  ــد از اتخ ــند و بع ــان نباش ــداران در جری و فرمان

ــد. ــات الزم را انجــام دهن ــد اقدام ــم بخواهن تصمی
بــرای  الزم  پیش بینی هــای  داد:  توضیــح  وی 
از  مربوطــه  دســتگاه های  از  حمایــت  نحــوه 
ــد از  ــت بع ــورت نگرف ــن ص ــت بنزی ــم قیم تصمی
ــازه گفتنــد کــه می خواهنــد  ــن تصمیــم ت اعــام ای
بــرای ســرویس های مــدارس، معلمــان روســتا، 
تاکســی ها و تاکســی های اینترنتــی ســهمیه بدهنــد 
ــال  ــد ح ــاذ کنن ــد اتخ ــی را می خواهن و تصمیمات

این کــه بایــد قبــل از اعــام افزایــش قیمــت بنزیــن 
اندیشــیده  تصمیم گیری هــا  و  تمهیــدات  ایــن 
می شــد، لــذا اعتراضــات و انتقــادات جــدی بــه جــا 
اســت، اعتراضاتــی کــه همــه بــه نحــوه مدیریــت و 
اجــرای طــرح بــوده و مــردم حــق اعتــراض دارنــد.

ســخنگوی فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس 
شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: از طــرف دیگــر 
مطالبــه جــدی مقــام معظــم رهبــری در اجــرای این 
ــی  ــن باعــث گران ــی بنزی ــود کــه گران ــن ب طــرح ای
ســایر کاالهــا نشــود، اتفاقــی کــه رخ نــداد و اغلــب 

کاالهــا گــران شــد و کســی هــم نمی توانــد بــر ایــن 
رونــد کنتــرل و نظــارت داشــته باشــد.

ــن  ــر ای ــم ب ــا ه ــد م ــه تاکی ــه داد: البت وی ادام
اســت کــه ایــن اعتراضــات و انتقــادات بــا اغتشــاش 
و آشــوب و شــرارت ها فــرق دارد و بایــد بیــن آنهــا 
تفکیــک قائــل شــد. مردمــی کــه معتــرض هســتند 
ــا  ــل بانک ه ــده و داخ ــوزش دی ــه آم ــانی ک ــا کس ب
ککتولمولوتــوف می اندازنــد، تفــاوت دارنــد کار مــردم 
عــادی ایــن نیســت ایــن کارهــا را کســانی می کننــد 
کــه از قبــل آمــوزش دیــده و نیــروی ســازمان یافتــه 

ــاد فضــای مناســب  ــن ایج ــد ضم ــذا بای هســتند. ل
ــن  ــم بی ــی ه ــاد تفاوت ــراض و انتق ــان اعت ــرای بی ب

ــل شــد. معترضیــن و آشــوبگران قائ
ــد  ــه »بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــینی ب ــوی حس نق
ــه  ــوش داد و مطالب ــردم را گ ــاد م ــراض و انتق اعت
آنهــا را پیگیــری کــرد«، اضافــه کــرد: مجلــس بایــد 
بــه جــای این کــه ایــن هفتــه تشــکیل جلســه 
ــدگان  ــا نماین ــرد ت ــم می ک ــی فراه ــی داد فرصت م
بیــن مــردم رفتــه و صحبت هایشــان را شــنیده 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــد. این ک ــخ ده ــا پاس ــه آنه و ب
اســامی جلســه علنــی داشــته باشــد چــه فایــده ای 
ــم و  ــردم بروی ــن م ــا بی ــه م ــم آن اســت ک دارد مه
ــن  ــل صح ــه داخ ــه این ک ــم ن ــه کنی ــا را توجی آنه
باشــیم و بگوییــم کــه وزیــر نیــرو و یــا وزیــر 
ــد،  ــه کار کنن ــد چ ــارت بای ــدن و تج ــت، مع صنع
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــرات م ــردم مذاک م
ــن  ــا در چنی ــوند م ــت می ش ــنوند و ناراح را می ش
ــم. ــری می کنی ــر را پیگی ــات دیگ ــرایطی موضوع ش

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی در پایــان 
ــل  و در جمــع بنــدی تاکیــد کــرد: بایــد ضمــن قائ
شــدن حــق اعتــراض و انتقــاد بــا قاطعیــت شــرایط 
ــرد  ــه ک ــاگران مقابل ــا اغتشاش ــرد و ب ــت ک را مدیری
ــوه قضاییــه آنهــا را ســرجای  ــه گفتــه رییــس ق و ب

خــود نشــاند.

معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد برخــاف تبلیغــات ســوء و فضاســازی 
هایــی کــه علیــه آن مــی شــود، تــاش کــرده اســت تــا فضــای نقــد 
در جامعــه فراهــم شــود، گفــت: دولــت هیچــگاه مخالف جریــان آزاد 
اطاعــات نبــوده و همــواره بــرای همــوار شــدن مســیر شــفافیت و 

بیــان مطالبــات مردمــی عزمــی راســخ داشــته اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار بــا تاکیــد بــر ایــن کــه قانون 
ــم  ــن ه ــمارد و در قوانی ــی ش ــم م ــراض را مغتن اساســی حــق اعت
ــی شــده اســت،  ــگاه پیــش بین ــراض جای ــاد و اعت ــرای حــق انتق ب
ــان و حقــوق شــهروندی همیــن  ــات آزادی بی ــزود: یکــی از الزام اف
حــق اعتــراض اســت و دولــت یازدهــم و دوازدهــم برخــاف تبلیغات 
ســوء و فضاســازی هایــی کــه علیــه دولــت مــی شــود، تــاش کــرده 

اســت تــا فضــای نقــد در جامعــه فراهــم شــود.
وی ادامــه داد: در تحقــق ایــن امــر، ابــزار مختلفی بــرای حمایت از 
رســانه هــا و جریــان آزاد اطاعــات فراهــم شــده اســت. اگر چنــد روز 
هــم اینترنــت مشــکل پیــدا کــرد بــر اســاس شــرایط خــاص کشــور 

بــود و دولــت در ایــن شــرایط خــاص، تنهــا تصمیــم گیــر نیســت.
ابتــکار تاکیــد کــرد: واقعیــت این اســت کــه دولت هیچــگاه مخالف 
ــرای همــوار شــدن مســیر  ــوده و همــواره ب ــات نب ــان آزاد اطاع جری

شــفافیت و بیــان مطالبــات مردمــی عزمــی راســخ داشــته اســت.
ــوع  ــن ن ــه ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ــاون رئی مع

ــادآور شــد:  ــف وجــود داشــته اســت، ی اعتــراض هــا در ادوار مختل
شــاهدیم همزمــان در چندیــن کشــور اعتراضــات خیابانــی میلیونــی 
ــر از  ــه ه ــت ک ــا نیس ــور دنی ــا کش ــران تنه ــد و ای ــی افت ــاق م اتف

ــد. ــه خــود مــی بین ــن چنینــی را ب گاهــی مشــکات ای
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه افزایــش قیمــت بنزیــن اقــدام ســران 
ســه قــوه و تصمیــم نظــام بــوده و همــه پشــت آن قــرار داشــتند هــر 
چنــد برخــی بــرای آســیب ندیــدن وجهــه عمومــی خــود در بیــن 
ــه  ــد، اظهــار داشــت: حــذف یاران مــردم کمــی تغییــر موضــع دادن
بنزیــن بــه نفــع دهــک هــای آســیب پذیــر و بــه ضــرر دهــک هــای 
برخــورداری اســت کــه از بنزیــن بیشــترین اســتفاده مــی کردنــد، 

ضمــن ایــن کــه منابــع ملــی هــم صرفــه جویــی شــد.
ــی  ــای ضدایران ــرد: متاســفانه جماعــت ه ــکار خاطرنشــان ک ابت
بســیاری در آنســوی مرزهــا وجــود دارنــد کــه بیشــتر منافــع قــدرت 
هــای خــاص را دنبــال مــی کننــد. قــدرت هایــی هماننــد عربســتان 
ســعودی کــه بــا حمایــت هــای مالــی حمایــت گــری مــی کننــد و 
دشــمنان ایــران هســتند. شــاهد مدعــا ســخنان مایــک پمپئــو وزیــر 
ــر،  ــراض هــای اخی ــه اعت ــکا اســت کــه در میان ــور خارجــه آمری ام
بــه صراحــت خطــاب بــه اغتشاشــگران عنــوان کــرد فیلــم و عکــس 
بــرای مــا ارســال کنیــد؛ موضوعــی کــه نشــان دهنــده اوج ضدایرانی 

بــودن اســت.
ــیم و  ــته تقس ــه دو دس ــا را ب ــراض ه ــر در اعت ــراد حاض وی اف

تصریــح کــرد: عــده ای معترضانــی بودنــد کــه حــق داشــتند و دولت 
ــا  هــم ســعی کــرد ایــن اعتــراض در فضــای امنــی برقــرار شــود ت
ــی  ــراض معترضــان مکان ــرای اعت ــرد ب ــاش ک ــت ت ــه دول آنجــا ک
امــن تعییــن کنــد کــه متاســفانه بــا رای دیــوان عدالــت اداری بــر 
اســاس یــک شــکایت رد شــد و امیدواریــم بــا تــاش هــای دولــت 

ایــن امــکان برقــرار شــود.
ابتــکار ادامــه داد: در اتفــاق هــای اخیــر کــه در نقــاط مختلــف 
کشــور رخ داد هــم برخــی اعتــراض کردنــد و مطالبــات خــود را بــر 
اســاس حقــی کــه داشــتند، بیــان داشــتند کــه دولــت هــم در ایــن 
زمینــه ســعی کــرد تمــام حقــوق مــردم را رعایــت کنــد. اما عــده ای 
اغتشاشــگر از ایــن شــرایط و خاســتگاه نارضایتــی مــردم و فضــای 
ــه  ــای شــدید اقتصــادی ب ــم ه ــا تحری ــکا ب ــه آمری شــکننده ای ک
وجــود آورده اســت، سوءاســتفاده کردنــد و آســیب هــای جــدی بــه 

منابــع و فضاهــای عمومــی و خصوصــی زدنــد.
ــا صراحــت بیــان داشــت: ایــن هــا  معــاون رئیــس جمهــوری ب
فعالیــت هــای اعتراضــی نیســت بلکــه فعالیــت هــای خرابکارانــه و 
تخریــب ثــروت هــای مــردم اســت. کســی کــه ایــن اعمــال را انجــام 
ــرار داده و از مــردم نیســت  مــی دهــد، در واقــع مــردم را هــدف ق
چــرا کــه نمــی تــوان از مــردم بــود امــا امــوال عمومــی و خصوصــی 

آنــان را تخریــب کــرد.
ــی،  ــرای همدل ــی ب ــد فضای ــه بای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب

ــت:  ــد، گف ــش بیای ــدگان پی ــیب دی ــی از آس ــی و دلجوی همگرای
امیدواریــم بــرای دلجویــی از آســیب دیــدگان تدابیــری در شــوراها، 
فرمانــداری هــا و فعــاالن اجتماعــی پیــش بینــی شــود؛ فضایــی کــه 

ــد. ــران و آرامــش بازگردن ــه دامــن ای همــه ب
ــی  ــی حمایت ــه راهپیمای ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ــاون رئی مع
ــر  ــت و بهت ــوب اس ــی خ ــرد: راهپیمای ــان ک ــنبه خاطرنش روز دوش
اســت کــه بعــد از حادثــه ای ایــن چنینــی، اراده ملــی بــرای مقابلــه 
ــای  ــته ه ــه خواس ــیدگی ب ــی و رس ــج همگرای ــونت، تروی ــا خش ب
معیشــتی و حقوقــی مــردم بــه نمایــش گذاشــته شــود. دولــت هــم 
در ایــن مســیر مصمــم اســت کــه قیمــت هــا را کنتــرل و مکانــی 

بــرای اعتــراض هــا پیــش بینــی کنــد.
وی یــادآوری کــرد: امــا فرامــوش نکنیــم اگــر معترضــان 
بخواهنــد، بایــد حــرف هایشــان زده و شــنیده شــود و ایــن اقدامــات 
باعــث نشــود کــه مــا خواســت، مطالبــات، پیشــنهادات و انتقــادات 

ــی نشــنویم. ــک فضــای منطق ــدان را در ی منتق

نقوی حسینی: 

باید فضای مناسب را برای بیان اعتراضات و انتقادات واقعی مردم فراهم کرد

معاون رئیس جمهوری:

دولت هیچگاه مخالف جریان آزاد اطالعات نبوده است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر 
دادگستری خبر داد

تحویل ۱۰ زندانی ایرانی از جمهوری 
آذربایجان به مقامات کشورمان

ــل  ــن الملـ ــور بیـ ــر و امـ ــوق بشـ ــاون حقـ معـ
ـــان  ـــن از محکوم ـــل ده ت ـــتری از تحوی ـــر دادگس وزی
زندانـــی ایرانـــی از جمهـــوری آذربایجـــان بـــه 

ــر داد.  ــورمان خبـ ــات کشـ مقامـ
عباســـی  محمـــود  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ـــر  ـــل وزی ـــن المل ـــور بی ـــر و ام ـــوق بش ـــاون حق مع
ـــان  ـــال محکوم ـــه انتق ـــس کمیت ـــتری و ریی دادگس
ــرد:  ــار کـ ــاره اظهـ ــن بـ ــتری در ایـ وزارت دادگسـ
در چارچـــوب موافقـــت نامـــه انتقـــال محکومـــان 
ــوری  ــران و جمهـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــن جمهـ بیـ
آذربایجـــان، ۱۰  تـــن از محکومـــان ایرانـــی کـــه 
ــر  ــدر و ورود غیـ ــواد مخـ ــاق مـ ــام قاچـ ــه اتهـ بـ
مجـــاز دوران محکومیـــت خـــود را در زندان هـــای 
باکـــو مـــی گذرانیدنـــد در مـــرز مشـــترک دو 
ـــن  ـــدند. ای ـــورمان ش ـــات کش ـــل مقام ـــور تحوی کش
ــود را در  ــت خـ ــده محکومیـ ــد باقیمانـ ــراد بایـ افـ

زندان هـــای کشـــورمان بگذراننـــد.
ـــه  ـــی ک ـــه هموطنان ـــتری ب ـــر دادگس ـــاون وزی مع
ـــایر  ـــان و س ـــوری آذربایج ـــه جمه ـــت ب ـــد عزیم قص
ـــن  ـــه قوانی ـــرام ب ـــدار داد احت ـــد هش ـــورها دارن کش
و مقـــررات کشـــورها نشـــانه شـــخصیت و نزاکـــت 
ــد  ــان بایـ ــت و هموطنـ ــور اسـ ــک کشـ ــاع یـ اتبـ
توجـــه داشـــته باشـــند کـــه قوانیـــن جمهـــوری 
ـــه در  ـــیای میان ـــورهای آس ـــر کش ـــان و دیگ آذربایج
ـــه  ـــخت گیران ـــدر بسیارس ـــواد مخ ـــاق م ـــه قاچ زمین

و ســـرکوبگرانه اســـت.

سعیدی خبر داد:
فراکسیون امید به دنبال تهیه

 طرحی برای کنترل قیمت ها است

ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــد گف ـــیون امی ـــخنگوی فراکس س
فراکســـیون بـــه دنبـــال طرحـــی بـــرای کنتـــرل 
ــت  ــن اسـ ــت بنزیـ ــش قیمـ ــا افزایـ ــا بـ قیمت هـ
ـــیون  ـــا دو فراکس ـــه ب ـــن رابط ـــد در ای ـــرر ش ـــه مق ک

دیگـــر اجمـــاع صـــورت گیـــرد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، فاطمـــه ســـعیدی در 
توضیـــح جلســـه فراکســـیون امیـــد گفـــت کـــه 
در ایـــن جلســـه نماینـــدگان عضـــو فراکســـیون از 
شهرســـتان های مختلـــف شـــرایط حوزه هـــای 
ـــه  ـــی ارائ ـــرده و گزارش ـــود را تشـــریح ک ـــه خ انتخابی
کردنـــد کـــه در هیـــات رییســـه مـــورد بحـــث و 

بررســـی قـــرار گرفـــت.
ــد  ــرر شـ ــه مقـ ــن جلسـ ــه داد: در ایـ وی ادامـ
کـــه از وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــرای 
ـــی از  ـــع نگران ـــازار و رف ـــرل ب ـــوه ی کنت ـــی نح بررس
ـــن  ـــود؛ همچنی ـــوت ش ـــی دع ـــام اساس ـــی اق گران
بودجـــه  و  برنامـــه  و  اقتصـــادی  کمیته هـــای 
ــازار  ــت بـ ــا وضعیـ ــدند تـ ــور شـ ــیون مامـ فراکسـ
بعـــد از افزایـــش قیمـــت بنزیـــن را رصـــد کـــرده 
ـــد. ـــاع دهن ـــات رییســـه ارج ـــه هی ـــزارش آن را ب و گ

ـــی  ـــن طرح ـــد تدوی ـــیون امی ـــخنگوی فراکس س
ـــات جلســـه  ـــرل قیمـــت را از دیگـــر مصوب ـــرای کنت ب
امـــروز ایـــن فراکســـیون عنـــوان و اظهـــار کـــرد: 
ــیون  ــا دو فراکسـ ــی بـ ــد پـــس از رایزنـ ــرار شـ قـ
دیگـــر مجلـــس شـــورای اســـامی در همیـــن 
ـــود  ـــه ش ـــی ارائ ـــورت اجماع ـــه ص ـــی ب ـــه طرح رابط
ــه  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــن مجلـ ــا در صحـ تـ

تصویـــب رســـد.
ـــن جلســـه  ـــن در ای ـــه همچنی ـــت ک ـــعیدی گف س
بـــر لـــزوم دعـــوت از ســـران قـــوا بـــه مجلـــس 
شـــورای اســـامی و همچنیـــن بررســـی وضعیـــت 

دانشـــجوها تاکیـــد شـــد.
مشاور وزیر هم بازداشت شد 

ــت  ــه بازداشـ ــوه قضائیـ ــات قـ ــی مقامـ در حالـ
پســـر وزیـــر ســـابق را تاییـــد کرده انـــد کـــه 
پیگیری هـــا نشـــان می دهـــد وی متهـــم بـــه 
ــه  ــی در وزارتخانـ ــت مبالغـ ــی و دریافـ کارچاق کنـ
مربوطـــه بـــوده و بـــه همـــراه یکـــی از مشـــاوران 

وزیـــر ســـابق بازداشـــت شـــده اســـت. 
بـــه گـــزارش فـــارس، بـــه تازگـــی خبـــر 
ـــای  ـــابق دولت ه ـــی از وزرای س ـــر یک ـــت پس بازداش

ــت. ــده اسـ ــر شـ ــم منتشـ ــم و دوازدهـ یازدهـ
پیگیری هـــای خبرنـــگار فـــارس اطاعـــات 
جدیـــدی دربـــاره ایـــن پرونـــده را روشـــن کـــرد. 
بـــر اســـاس پیگیـــری خبرنـــگار فـــارس، مهـــدی 
ــه  ــادی بـ ــهرام اجتهـ ــراه شـ ــه همـ ــدی بـ آخونـ
اتهـــام کارچاق کنـــی و تخلفـــات مالـــی بازداشـــت 

ند. شـــده ا
بـــر ایـــن اســـاس، شـــهرام اجتهـــادی کـــه بـــا 
ــئوالن  ــر از مسـ ــی دیگـ ــدی و یکـ ــدی آخونـ مهـ
ـــا  ـــی دارد مدت ه ـــبت فامیل ـــز نس ـــی نی ـــد دولت ارش
ـــت  ـــت راس ـــابق و دس ـــر س ـــاور وزی ـــوان مش ـــه عن ب

ــت. ــرده اسـ ــت می کـ وی فعالیـ
ـــه  ـــتند ک ـــم هس ـــر مته ـــر وزی ـــرد و پس ـــن ف ای
ـــرای  ـــکاران ب ـــی پیمان ـــی از بعض ـــت مبالغ ـــا دریاف ب
ـــازی  ـــا کارس ـــه ی ـــتور گرفت ـــه دس ـــا در وزارتخان آنه

کرده انـــد.
فشـــارهای  حاکی ســـت  گـــزارش  ایـــن 
شـــدیدی بـــه پیگیری کننـــدگان ایـــن پرونـــده و 
قـــوه قضائیـــه بـــرای آزاد کـــردن ایـــن دو نفـــر و 
ــود. ــده وارد می شـ ــن پرونـ ــدن ایـ ــری نشـ پیگیـ

دهقانی  فیروزآبادی:
اینترنت ملی یک اصل انکارناپذیر

 در پدافند غیرعامل است

عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس 
گفـــت: اینترنـــت ملـــی یـــک اصـــل انکارناپذیـــر 
خصوصـــاً در پدافنـــد غیرعامـــل اســـت و زمانـــی 
کـــه اینترنـــت داخلـــی نداشـــته باشـــیم، دچـــار 

می شـــویم.  مشـــکاتی 
ــال دهقانـــی  ــه ملـــت، کمـ ــزارش خانـ بـــه گـ
ـــک  ـــی ی ـــت مل ـــه اینترن ـــان اینک ـــا بی ـــادی، ب فیروزآب
ـــل  ـــد غیرعام ـــاً در پدافن ـــر خصوص ـــل انکارناپذی اص
اســـت و زمانـــی کـــه اینترنـــت داخلـــی نداشـــته 
ـــارج از  ـــه خ ـــی ب ـــت متک ـــاظ اینترن ـــیم و از لح باش
ـــی  ـــی اخال ـــبکه خارج ـــر در ش ـــیم، اگ ـــور باش کش
ـــردم  ـــه م ـــور هم ـــل کش ـــد، در داخ ـــود آی ـــه وج ب

ــوند. ــکل می شـ ــار مشـ دچـ
ــس  ــد در مجلـ ــت و میبـ ــردم تفـ ــده مـ نماینـ
ـــات  ـــه اطاع ـــن اینک ـــزود: ضم ـــامی اف ـــورای اس ش
داخلـــی کشـــور در زمینه هـــای مختلفـــی چـــون 
پولـــی، مالـــی و تجـــاری و مســـائل مالیاتـــی 
ـــذا  ـــرد و ل ـــرار گی ـــتبرد ق ـــورد دس ـــت م ـــن اس ممک
ـــردم  ـــا م ـــتیم ت ـــی هس ـــت داخل ـــد اینترن ـــا نیازمن م
بتواننـــد بســـیاری از کارهـــای خـــود را در شـــبکه 

داخلـــی کشـــور تعریـــف کننـــد.
ـــورهای  ـــه کش ـــت ک ـــن اس ـــه داد: ممک وی ادام
ـــی بـــرای  ـــاظ اینترنت خارجـــی مشـــکاتی را از لح
مـــا ایجـــاد کننـــد و بـــر ایـــن اســـاس مـــا بایـــد 
ـــن  ـــی در ای ـــیه امن ـــک حاش ـــود ی ـــردم خ ـــرای م ب
زمینـــه ایجـــاد کنیـــم کـــه زندگـــی آنـــان دچـــار 

ـــود. ـــیب نش آس
ــس  ــد در مجلـ ــت و میبـ ــردم تفـ ــده مـ نماینـ
شـــورای اســـامی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه البتـــه 
اینترنـــت بین المللـــی هـــم یـــک ضـــرورت اســـت 
ـــرد،  ـــر می گی ـــارج را درب ـــا خ ـــور ب ـــات کش و تعام
ـــارج از  ـــا خ ـــا ب ـــان م ـــیاری از کارآفرین ـــزود: بس اف
کشـــور تعامـــل می کننـــد و بســـیاری از مبـــادالت 
ــورهای  ــا کشـ ــت و بـ ــی نیسـ ــاً داخلـ ــا صرفـ مـ
خارجـــی انجـــام می شـــود و مـــا نیازمنـــد تعامـــل 

ـــتیم. ـــم هس ـــا ه ـــا دنی ب
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان 
بین المللـــی  اینترنـــت  بـــه  اتصـــال  اینکـــه 
ایجـــاد  کنـــار  در  و  اســـت  ضـــرورت  یـــک 
زیرســـاخت های داخلـــی، بایـــد بـــه اینترنـــت 
بین المللـــی هـــم توجـــه داشـــت، گفـــت: البتـــه 
ــی  ــت بین المللـ ــه اینترنـ ــدر بـ ــد آنقـ ــا نبایـ مـ
ـــرای  ـــی ب ـــورهای خارج ـــه کش ـــیم ک ـــته باش وابس
ـــی  ـــه در صورت ـــرا ک ـــد چ ـــاد کنن ـــکل ایج ـــا مش م
ـــیم،  ـــته باش ـــی داش ـــت بین الملل ـــط اینترن ـــه فق ک
ــر  ــا را از نظـ ــد مـ ــی می تواننـ ــورهای خارجـ کشـ
ارتباطـــی تحریـــم کـــرده و دچـــار مشـــکات 

زیـــادی کننـــد.
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ماهانه سه نوبت پرداختی داریم

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرد کــه 
ــت  ــن و بازگش ــدی بنزی ــهمیه بن ــاره س ۲۴ آذر درب
درآمــد حاصــل از آن بــه مــردم، گــزارش خواهــد داد. 
ــس  ــر نوبخــت، رئی ــزارش ایســنا، محمدباق ــه گ ب
ســازمان برنامــه و بودجــه کــه در برنامــه نــگاه یــک 
ســخن می گفــت، در ایــن بــاره گفــت: ۲۴ آذر بنــده 
ــه مــردم اعــام خواهــم  ــه طــور دقیــق و شــفاف ب ب
کــرد کــه از ســهمیه بنــدی بنزیــن و افزایــش قیمــت 
آن دولــت چقــدر درآمــد کســب کــرده و چــه میــزان 
آن بــه مــردم بازگشــت داده شــده و چقــدر در میــزان 
ــن  ــاق بنزی ــا از قاچ ــی ی ــن صرفه جوی ــرف بنزی مص

کاســته شــده اســت.
نوبخــت ادامــه داد: حتــی درآمــد حاصــل از 
صــادرات بنزینــی کــه در مصــرف مــردم صرفه جویــی 
یــا از قاچــاق کاســته می شــود نیــز بــه مردم بازگشــت 
داده می شــود و هیــچ درآمــدی از افزایــش قیمــت یــا 

صــادرات بنزیــن بــه جیــب دولــت نمــی رود.
وی گفــت: کســانی کــه بســته معیشــتی را 
نفــر  میلیــون   ۶۰ جــزو  و  نکرده انــد  دریافــت 
نبوده انــد، می تواننــد درخواســت خــود را اعــام 
کننــد و درخواســت آنهــا از ســوی وزارت رفــاه 

می شــود. پیگیــری 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: در نظــر 
ــردم  ــه م ــت ده روزه ب ــه نوب ــاه در س ــر م ــم ه داری
ــل  ــن مراح ــی از ای ــیم، یک ــته باش ــی داش پرداخت
ــا  ــت یارانه ه ــه دوم پرداخ ــتی، مرحل ــک معیش کم
و مرحلــه ســوم پرداخــت حقــوق اســت کــه آنهــا را 
در بــازه زمانــی دقیــق مشــخص و در آینــده نزدیــک 

ــم. ــام می کنی ــه اع ــک اطاعی ــی ی ط
ــت  ــای تح ــواده ه ــه خان ــی ب ــزود: پرداخت وی اف
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی از ســه بــه شــش 

برابــر افزایــش یافتــه اســت.
ــاح  ــرح اص ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــت ب نوبخ
قیمــت بنزیــن در ســال جــاری گفــت: مصــرف 
بنزیــن در کشــور تصاعــدی رو بــه افزایــش بــود و بــا 
تــداوم افزایــش مصــرف، کشــور نیــاز بــه واردات پیــدا 
می کــرد. بــه دلیــل شــرایط تحریمــی، ســال  ۱۳۹۷ 
ــرای اصــاح قیمــت بنزیــن نبــود. زمــان مناســبی ب

سبد حمایت معیشتی دولت به چه 
کسانی تعلق گرفت؟

ــه  ــن مرحل ــد و پنجمی ــه یکص ــی ک خانواده های
یارانــه نقــدی را دریافــت کردنــد منتظــر بودنــد کــه 
ــاب  ــه حس ــز ب ــت نی ــتی دول ــت معیش ــبد حمای س
ــس  ــاد و پ ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــود ام ــز ش ــا واری آنه
از واریــز آخریــن مرحلــه واریــز ســبد حمایــت 
معیشــتی ایــن ســوال مطــرح شــد کــه ایــن ســبد 

ــه اســت؟ ــق گرفت ــه چــه کســانی تعل ب
بــه گــزارش ایرنــا، بامــداد ۲۴ آبــان مــاه بنزیــن 
گــران شــد و قیمــت بنزیــن ســهمیه ای ۱۵۰۰ 
تومــان و بنزیــن آزاد ســه هــزار تومــان تعییــن شــد.

ــی ربیعــی« ســخنگوی دولــت در همــان  »عل
ــد  ــن تاکی ــت بنزی ــش قیم ــت افزای ــای نخس روزه
کــرد کــه درآمــد حاصــل از افزایــش قیمــت بنزیــن 
)۲۹ تــا ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان( در ســه مرحلــه 
ــود. ــت می ش ــان و دوم آذر پرداخ ــان، ۳۰ آب ۲۷ آب

شــب گذشــته آخریــن مرحلــه واریــز انجــام شــد 
ــل  ــه دلی ــد ب ــه گمــان می کردن ــی ک و خانوارهای
اینکــه مشــمول دریافــت یارانــه هســتند، پــس 
ــتی  ــت معیش ــبد حمای ــت س ــمول دریاف ــت ش تح

ــرد. ــب ک ــد را متعج ــی گیرن ــرار م ــز ق نی
ــرح  ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
حمایــت معیشــتی امــروز )یکشــنبه( بــه ایرنــا، 
ــاس  ــن براس ــت بنزی ــش قیم ــش از افزای ــت: پی گف
تکلیــف قانونــی، طــرح شناســایی دهک هــای بــاالی 

ــد. ــرا ش ــه اج ــا دو مرحل ــا ت ــه آنه و حــذف یاران
ــش  ــا افزای ــرد: ب ــه ک ــی« اضاف ــین میرزای »حس
ــق  ــه تعوی ــف و ب ــرح متوق ــن ط ــن ای ــت بنزی قیم
ــاالی  ــراد ســه دهــک ب ــا اف ــه م ــی ک ــاد در حال افت

ــم. ــرده بودی ــایی ک ــدی را شناس درآم
ــتی  ــت معیش ــرح حمای ــت: در ط وی اظهارداش
ــد  ــه می گیرن ــه یاران ــرادی ک ــد اف ــرر ش ــت مق دول
و جــزو ســه دهــک بــاالی درآمــدی نیســتند ســبد 
حمایــت معیشــتی دریافــت کننــد و در مرحلــه 
بعــد بــرای افــراد جامانــده از دریافــت یارانــه نقــدی 
ــود را از  ــراف خ ــن انص ــش از ای ــه پی ــانی ک و کس
ــد امــا در  ــه نقــدی اعــام کــرده بودن دریافــت یاران
ــت معیشــتی  حــال حاضــر خواهــان دریافــت حمای

ــز شــود. هســتند، واری
ــرای  ــرار شــده اســت ب ــه کــرد: ق ــی اضاف میرزای
ــه  ــت یاران ــدگان از دریاف ــذف ش ــدگان و ح جامان
نقــدی، آزمــون وســع اجــرا و شــرایط آنهــا بررســی 
ــت  ــت دریاف ــزو لیس ــد ج ــورت تایی ــود و در ص ش

ــد. ــرار گیرن ــتی ق ــت معیش ــید حمای س
وی اظهارداشــت: تــا پیــش از ایــن ۷۶ میلیــون و 
ــه می گرفتنــد کــه تعــدادی را  ۲۰۰ هــزار نفــر یاران
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تــا ســال ۱۳۹۵ 
ــد، برخــی  ــام نکردن ــت ن ــرد، یکســری ثب حــذف ک
ــد و در  ــد و برخــی نیــز انصــراف دادن ــده بودن جامان

ــد. ــه نمی گرفتن ــون یاران مجمــوع هشــت میلی
میرزایــی اضافــه کــرد: از ایــن ۷۶ میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار نفــر نیــز حــدود ۲۴ میلیــون نفــر جــزو ســه 
ــازه  ــون اج ــه قان ــد ک ــدی بودن ــاالی درآم ــک ب ده
حــذف آنهــا را داده و تکلیــف کــرده بــود کــه حــذف 

شــوند.
ــرح  ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
حمایــت معیشــتی تصریــح کــرد: ۲۵ میلیــون نفــر 
ــت  ــبد حمای ــرح س ــمول ط ــه مش ــراد جامع از اف

ــتند. ــت نیس ــتی دول معیش
وی افــزود: در حــال حاضــر 8۲.۱ درصــد خانوارهای 
سیســتان و بلوچســتان، ۷۹.۲ درصــد خانوارهــای 
خراســان شــمالی، ۷8.۴ درصــد خانوارهــای خراســان 
ــی ســبد  ــای تهران ــی و ۵۷.۲ درصــد از خانواره جنوب

ــد. ــت کرده ان ــتی دریاف ــت معیش حمای

از  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  ارز  کمیتــه  عضــو 
ــد  ــع تعه ــرای رف ــزی ب ــک مرک ــد بان ــم جدی تصمی
ــر  ــتان خب ــراق و افغانس ــه ع ــدگان ب ارزی صادرکنن
داد و گفــت: امــکان ثبــت اطاعــات صــادرات ریالــی 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــکان پذی از ۱۰ اذر ام
بــه گــزارش مهــر، محمــد الهوتــی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــدگان کاال ب ــا صادرکنن ــزی ب ــک مرک ــل بان تعام
ــه اعــام کتبــی  ــا ب عــراق و افغانســتان و گفــت: بن
بانــک مرکــزی، طــی دو مرحلــه در روزهــای ششــم 
ــن  ــک ضم ــن بان ــهریورماه ۹8، ای ــم ش ــر و نه تی
ــاد درگاه  ــط و ایج ــای مرتب ــامانه ه ــازی س آماده س
ــدگان در  ــته از صادرکنن ــن دس ــات ای ــت اطاع ثب
ــت  ــوه ثب ــیوه نامه نح ــارت، ش ــع تج ــامانه جام س
ــذ و  ــه اخ ــبت ب ــرده و نس ــر ک ــات را منتش اطاع
ــده  ــت ش ــای ثب ــه ه ــات اظهارنام ــش اطاع پاالی
صادرکننــدگان بــه عــراق و افغانســتان اقــدام کــرده 

اســت.
عضــو کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــه اینکــه  معــادن و کشــاورزی ایــران افــزود: نظــر ب
ــراق و افغانســتان،  ــه ع ــدگان ب گروهــی از صادرکنن
ــوددر  ــای خ ــت اظهارنامه ه ــه ثب ــق ب ــون موف تاکن
ســامانه یــاد شــده و متعاقبــا رفــع تعهــد ارزی 
ــوط  مربوطــه نشــده اند، امــکان ثبــت اطاعــات مرب

ــورها، از  ــن کش ــه ای ــدگان کاال ب ــط صادرکنن توس
ــه  ــارت ب ــع تج ــامانه جام ــخ ده آذر ۹8 در س تاری
ثبــت  درگاه  WWW.nstsw.ir)بخــش  آدرس 
اطاعــات پروانــه هــای صادراتــی افغانســتان و 

ــود. ــد ب ــرار خواه ــراق( برق ع
ــه  ــا توجــه ب وی تصریــح کــرد: در ایــن میــان، ب
ــا صادرکننــدگان و تــاش  ــک مرکــزی ب تعامــل بان
ــدگان  ــود صادرکنن ــکات موج ــع مش ــت رف در جه
از وضــع تعهــد  بعــد  افغانســتان کــه  عــراق و 
ــد،  ــده بودن ــه ش ــا مواج ــی چالش ه ــا برخ ارزی ب

بانــک مرکــزی سیاســت تعامــل بیشــتر را بــا 
صادرکننــدگان پــی گرفتــه اســت و در نتیجــه 
بازه هــای زمانــی مشــخصی را بــرای صادرکننــدگان 
ــت  ــود را ثب ــناد خ ــد اس ــا بتوانن ــرده ت ــن ک تعیی
ــیدگی  ــا رس ــه آنه ــز ب ــزی نی ــک مرک ــرده و بان ک

ــد. کن
ــه گفتــه الهوتــی، چنانچــه ایــن اســناد مــورد  ب
تائیــد بانــک مرکــزی قــرار گیــرد، رفــع تعهــد ارزی 
بــرای صادرکننــدگان بــه عــراق و افغانســتان انجــام 
خواهــد شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 

ــارد  ــا دو میلی ــزی تقریب ــک مرک ــار، بان ــن آم آخری
ــراق و  ــه ع ــدگان ب ــی صادرکنن ــادرات ریال دالر ص
ــامانه  ــت س ــه ثب ــل ک ــه قب ــتان را در مرحل افغانس
ــرده  ــد ارزی ک ــع تعه ــه و رف ــت پذیرفت ــده اس ش

اســت.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایران خاطرنشــان 
کــرد: از آنجایــی کــه برخــی از صادرکننــدگان، 
ــت  ــل ثب ــام مراح ــا انج ــدام و ی ــن اق ــیوه ای از ش
اظهارنامه هــای صادراتــی خــود بی اطــاع بــوده 
وآمادگــی الزم بــرای ایــن کار را نداشــته و اطاعــات 
مشــکات  بودنــد،  نکــرده  ثبــت  ســامانه  در  را 
ــک  ــه  بان ــم آنک ــت و  علیرغ ــود داش ــاکان وج کم
مرکــزی آخریــن مهلــت دوره قبــل را اخریــن زمــان  
اعــام کــرده و آن مهلــت هــم سررســید شــده بــود، 

ــد. ــی مان ــا مســائل حــل نشــده باق ام
وی اظهــار داشــت: هــم اکنــون بــه جهــت تعامــل 
مثبــت بانــک مرکــزی ، مجــدد ایــن زمــان تمدیــد 
ــراق و  ــه ع ــی ب ــادرات ریال ــه ص ــرادی ک ــده و اف ش
ــد ارزی  ــع تعه ــه رف ــق ب ــته و موف ــتان داش افغانس
ــی خــود و  ــات صادرات ــا اطاع ــد حتم نشــده اند، بای
کوتاژهــای صادراتــی و مــدارک مــورد درخواســت را 
ــت  ــه ثب ــزی ب ــک مرک ــده بان ــام ش ــامانه  اع در س
برســانند تــا پــس از بررســی از ســوی بانــک 
مرکــزی، در صــورت تائیــد نهایــی رفــع تعهــد ارزی 

شــوند.
ــرد  ــت کـ ــدگان درخواسـ ــی از صادرکننـ الهوتـ
ـــات  ـــه درج اطاع ـــبت ب ـــریعتر نس ـــه س ـــر چ ـــا ه ت
ـــرده و  ـــدام ک ـــارت اق ـــع تج ـــامانه جام ـــود در س خ
منتظـــر اعـــام نتیجـــه از ســـوی بانـــک مرکـــزی 

ـــند. باش

تصمیم جدید بانک مرکزی 
برای صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان

و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن   معــاون 
کامــل  اتصــال  در صــورت  گفـــت:  شهرســازی 
اینترنــت خانگــی و دیتــای موبایــل در سراســر 
ــامانه از دو  ــی در س ــکن مل ــام مس ــتان ها، ثبت ن اس

از ســر گرفتــه می شــود.  آینــده دوبــاره  روز 
بــه گــزارش ایســنا، محمــود محمــود زاده گفــت: 
متقاضیــان  بــرای  مســکن ملی  ثبت نــام  اکنــون 
نصــب  بــا  و  نمی شــود  انجــام  شــهری  هیــچ 
تدریجــی اینترنــت در اســتان های کشــور بــه زودی 
ــد  ــخص خواه ــام مش ــت ن ــدد ثب ــاز مج ــان آغ زم

شــد.
وی گفــت: تــا زمــان اتصــال اینترنــت همــه 
اینترنــت  بــه  کشــور  اســتان های  و  شــهرها 
ــت و  ــد داش ــه خواه ــرایط ادام ــن ش ــرعت ای پرس
ثبــت نــام مســکن ملــی انجــام نخواهــد شــد.

در  ثبت نــام  متقاضیــان  گفــت:  محمــودزاده 
ــه  ــه ب ــورت مراجع ــکن در ص ــدام ملی مس ــرح اق ط
ــا ایــن پیغــام مواجــه می شــوند کــه ثبــت  ســایت ب

ــت. ــال نیس ــهری فع ــچ ش ــام در هی ن
معـــاون مســـکن و ســـاختمان وزیـــر راه و 
شهرســـازی گفـــت: از آنجایـــی کـــه اتصـــال 
اینترنـــت در برخـــی اســـتان ها انجـــام شـــده 
و در برخـــی اســـتان ها وصـــل نشـــده اســـت، 

ــاز  ــی را آغـ ــکن ملـ ــام مسـ ــت نـ ــم ثبـ نمی توانیـ
ــم. کنیـ

ــال  ــه دنب ــازی ب ــت: وزارت راه  و شهرس وی گف
ــکن  ــان مس ــام متقاضی ــرای ثبت ن ــر ب ــت براب فرص
ــت  ــرعت اینترن ــی س ــه حت ــی ک ــت و از آنجای هس
در همــه جــا یکســان نیســت تــا زمانــی کــه شــرایط 
بــه حالــت قبــل بازنگــردد ثبــت نــام مســکن ملــی 

ــف اســت. متوق
ایــن مقــام مســئول بــه شــهر تهــران اشــاره کــرد 
و گفــت: هــم اکنــون در مناطــق مختلــف پایتخــت 
ســرعت اینترنــت متفــاوت اســت کــه ایــن وضعیــت، 
ــی  ــام مســکن مل ــان ثبــت ن ــری در زم باعــث نابراب

مــی شــود.
تاکنــون ثبت نــام  محمــودزاده خبــرداد کــه 
مســکن ملــی در هشــت اســتان کشــور انجــام شــده 
و مرحلــه بعــدی ثبــت نــام مربــوط بــه اســتان های 
ــت و  ــاری اس ــال و بختی ــدان و چهارمح ــزد، هم ی
ــام در ســه  ــرای ثبــت ن ــان بازگشــایی ســامانه ب زم

ــوق اعــام خواهــد شــد. اســتان ف
زمــان  پیش بینــی  خصــوص  در  محمــودزاده 
آغــاز مجــدد ثبــت نــام مســکن ملــی، گفــت: پیــش 
ــال کل  ــا اتص ــده و ب ــا ۲ روز آین ــم ت ــی می کنی بین
ــال  ــن اتص ــی و همچنی ــت خانگ ــه اینترن ــور ب کش

دیتــای موبایــل شــرایط بــرای ثبــت نــام در ســامانه 
ــی فراهــم شــود. مســکن مل

وی تاکیــد کــرد کــه ســامانه مســکن ملــی 
ــرای  ــل ب ــی کام ــدارد و وزارت راه آمادگ ــکلی ن مش
ــا از  ــده را دارد ام ــی مان ــتان های باق ــام اس ــت ن ثب
آنجایــی کــه فرصت هــا در اســتان های مختلــف 
برابــر نیســت تــا زمــان اتصــال کامــل انیترنــت ایــن 

ــه دارد. ــرایط ادام ش
ــی و  ــدام مل ــرح اق ــام در ط ــت ن ــان ثب متقاضی
افــراد تحــت تکفــل بایــد فاقــد زمیــن مســکونی یــا 
ــه  ــاه 8۴ ب ــن م ــکونی از روز اول فروردی ــد مس واح
بعــد باشــند و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی از 
ــه  ــوط ب ــات نهادهــای عمومــی غیردولتــی مرب امکان
ــکونی و  ــد مس ــن، واح ــامل زمی ــکن ش ــن مس تأمی
یــا تســهیات یارانــه ای خریــد و یــا ســاخت واحــد 
مســکونی اســتفاده نکــرده باشــد. بــه عبارتــی فــرم 
ــبز  ــد س ــه بای ــامانه مربوط ــتعام از س ››ج‹‹ در اس

باشــد.
شــرط دیگــر متأهــل یــا سرپرســت خانــوار 
ــان خودسرپرســت مشــروط  ــه زن ــودن اســت. البت ب
ــد در  ــن می توانن ــال س ــل ۳۵ س ــتن حداق ــه داش ب

ــد. ــی کنن ــرح نام نویس ــن ط ای
داشــتن حداقــل پنــج ســال ســابقه ســکونت در 
ــر  ــا از دیگ ــورد تقاض ــهر م ــر در ش ــال اخی ــج س پن

ــات اســت. الزام
ــورد تقاضــا  ــد م  ســابقه ســکونت در شــهر جدی
یــا در شــهر مــادر حداقــل پنــج ســال خواهــد بــود.

 نداشــتن منــع قانونــی بــرای دریافــت تســهیات 
ــه  ــهیات معوق ــتی، تس ــک برگش ــر چ ــی نظی بانک
ــکن  ــاخت مس ــه س ــن هزین ــی تأمی ــره، توانای و غی
مــازاد بــر تســهیات بانکــی و امــکان ســپرده گذاری 
حداقــل ۳۰ درصــد هزینــه ســاخت مــازاد بــر 
ــام  ــرایط اع ــر ش ــه دیگ ــی از جمل ــهیات بانک تس

شــده اســت.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

احتمال آغاز مجدد ثبت نام 
مسکن ملی تا دو روز آینده

ــام  ــن اع ــش ضم ــه آزاد کی ــل منطق مدیرعام
مخالفــت دربــاره کاهــش یــا حــذف معافیــت 
مالیاتــی در مناطــق آزاد، تاکیــد کــرد کــه ۲۰ 
ــه  ــل کاری اســت ک ــی، حداق ــت مالیات ــال معافی س

انجــام داد.  می تــوان بــرای مناطــق آزاد 
بــه گــزارش ایســنا، غامحســین مظفــری، درباره 
طــرح اصــاح معافیت هــای مالیاتــی در مناطــق 
آزاد و اثــر حــذف آن در جــذب ســرمایه گذاری 
در ایــن مناطــق اظهــار کــرد: ایــن موضــوع اکنــون 
در حــد یــک پیش نویــس اســت و هنــوز الیحــه ای 
ــر ایــن در ایــن  در دولــت نهایــی نشــده اســت؛ بناب
شــرایط نبایــد آنقــدر از ســوی برخــی بــزرگ شــده 
و بازتــاب داده شــود کــه موجــب ایجــاد نگرانــی در 
ــه  ــا شــود، چراک ــع جــذب آنه ســرمایه گذاران و مان
طــرح آن نیــز آســیب های خــاص خــود را بــه 

ــراه دارد. هم
ــه طــی  ــی را ک ــزود: برخــی از ظرفیت های وی اف
ســالیان گذشــته دولت هــا و حکومــت بــرای ایجــاد 
ــت  ــی از دس ــه راحت ــد ب ــد نبای ــاش کرده ان آن ت
ــوق در  ــت و مش ــاد ظرفی ــه آن ایج ــه از جمل داد ک

مناطــق آزاد اســت.
مدیــر عامــل منطقــه آزاد کیــش بــا اشــاره 
بــه شــرایط خــاص فعلــی کشــور بــه ویــژه در 
ــای  ــق آزاد ویژگی ه ــت: مناط ــادی گف ــوزه اقتص ح
مناســبی بــرای ســرمایه گذاری دارنــد و اکنــون 
ــود دارد  ــق وج ــن مناط ــل در ای ــفافیت کام ــه ش ک
ــت  ــن فرصــت و ظرفی ــه از ای ــاش شــود ک ــد ت بای
ــا  ــی اســت کــه در رقابــت ب ــرد؛ ایــن درحال بهــره ب

مناطــق آزاد منطقــه و کشــورهای اطــراف بایــد بــه 
ــزی  ــرمایه گذار برنامه ری ــذب س ــرای ج ــه ای ب گون
ــه  ــا ســرمایه گذاران خارجــی بلک ــه تنه ــه ن ــرد ک ک
ســرمایه گذاران داخلــی نیــز در ایــران بماننــد و 
ــرمایه گذار  ــال س ــر ح ــه ه ــد. ب ــر نرون ــای دیگ ج
ــه فکــر ســود بیشــتر اســت و اگــر نتــوان مشــوق  ب
خوبــی برایــش فراهــم کــرد، هجــرت خواهــد کــرد.

وی افــزود: در حالــی بحــث کاهــش معافیت هــای 
مالیاتــی در مناطــق آزاد ایــران مطــرح اســت کــه در 
کشــورهای اطــراف و مناطــق رقیــب، معافیت هــای 
ــی  ــی برخ ــود وحت ــال می ش ــاله اعم ــا ۵۰ س ۳۰ ت
مناطــق آزاد ترکیــه از معافیــت مالیاتــی مــادام 

ــد. العمــر برخوردارن
ــا  ــذف ی ــف ح ــه مخال ــان اینک ــا بی ــری ب مظف

ــت،  ــق آزاد اس ــی در مناط ــت مالیات ــش معافی کاه
ــل  ــی، حداق ــت مالیات ــال معافی ــح داد: ۲۰ س توضی
آزاد  مناطــق  بــرای  می تــوان  کــه  اســت  کاری 
ــور  ــت اداره کش ــرار اس ــر ق ــن اگ ــام داد؛ بنابرای انج
ــش  ــات پی ــع از محــل مالی ــن مناب ــه ســمت تامی ب
ــن  ــد تامی ــت؛ بای ــز اس ــد نی ــل تائی ــه قاب ــرود ک ب
ــی باشــد  ــای مالیات ــی از محــل فراره ــد مالیات درآم
نــه مناطــق آزاد کــه نیازمنــد مشــوق بــرای جــذب 

ــت. ــی اس ــی و خارج ــذار داخل ــرمایه گ س
پیــش و در  از چنــدی  ایســنا،  بــه گــزارش 
راســتای اصــاح فراینــد مالیاتــی کشــور و افزایــش 
درآمــد از محــل درآمدهــای مالیاتــی، بحــث اصــاح 
ــز مطــرح  ــی در مناطــق آزاد نی ــای مالیات معافیت ه
شــد امــا بــا مخالفت هــای بســیاری از ســوی مناطــق 
آزاد مواجــه شــده اســت؛ چراکــه معتقدنــد در ایــن 
مناطــق شــفافیت وجــود داشــته و معافیــت مالیاتــی 
ــت  ــرمایه گذاران اس ــور س ــوق های حض ــی از مش یک

کــه نبایــد دچــار تغییــر شــود.
ــد،  ــاون تولی ــاری - مع ــه افتخ ــن رابط در همی
ــه  ــود ک ــه ب ــاوری مناطــق آزاد -گفت صــادرات و فن
چــرا بایــد در شــرایط موجــود بــا حــذف مشــوق ها، 
ــرش  ــمت ف ــه س ــراری داده و ب ــرمایه گذاران را ف س
قرمــزی کــه چنــد کیلومتــر آن طرف تــر بــرای آنهــا 
ــا در بیــن ایــن همــه  پهــن شــده ســوق دهیــم، آی
اســتثناء و معــاف از مالیــات فقــط بایــد مناطــق آزاد 
ــن  ــد تامی ــه بای ــال ک ــن ح ــوند؟ در عی ــذف ش ح
درآمــد مالیاتــی از محــل فرارهــای مالیاتــی کــه کــم 

هــم نیســتند انجــام شــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتری گلس ــس کل دادگس رئی
دســتگیری ۹ متهــم اصلــی بزرگتریــن شــبکه 
یک هــزار  گفــت:  اســتان  در  کشــور  پولشــویی 
میلیــارد تومــان امــاک، ۴۰ شــرکت، ۱۰۰ خــودرو 
کاهبــرداران  از  طــا  شــمش  کیلوگــرم   ۲۰ و 

ــت. ــده اس ــف ش ــایی و کش شناس
ــمیان در  ــادی هاشـ ــنیم، هـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــایی  ــه شناسـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاران بـ ــع خبرنـ جمـ
ــویی  ــبکه پولشـ ــد و شـ ــن بانـ ــدام بزرگتریـ و انهـ
ــار داشـــت: در  ــتان اظهـ ــتان گلسـ ــور در اسـ کشـ
مـــدت ۶ ســـال فعالیـــت ایـــن شـــبکه پولشـــویی، 
ــزار  ــدود ۳۰ هـ ــد حـ ــن بانـ ــی ایـ ــش مالـ تراکنـ

میلیـــارد تومـــان بـــوده اســـت.
ــی و ۶  ــبکه اصل ــد ۳ سرش ــن بان ــزود: ای وی اف

ــراد  ــن اف ــه ای ــه هم ــتند ک ــی داش ــت اصل همدس
ــن بررســی ها نشــان  ــر ای دســتگیر شــدند، عــاوه ب
ــد در ســه  ــن بان می دهــد ۳۰۰ نفــر عضــو فعــال ای

ــد. ــمنان بودن ــران و س ــتان، ته ــتان گلس اس
داد:  ادامــه  اســتان  دادگســتری  رئیــس کل 
ــی  ــهام های بورس ــتغات، س ــاک، مس ــات ام معام
ــول از  ــروج پ ــکه، خ ــمش، ارز، س ــی، ش و غیربورس
ــرمایه گذاری در کشــورهای همســایه از  کشــور و س

ــت. ــوده اس ــد ب ــن بان ــات ای اقدام
وی گفــت: ارزیابــی اولیــه  امــاک متهمــان 
ــرآورد شــده و  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــون یک ه تاکن
همچنیــن ۴۰ شــرکت خدماتــی، تولیــدی و تجــاری 

ــت. ــده اس ــایی ش ــان شناس ــز از متهم نی
ــودروی  ــش از ۱۰۰ خ ــه داد: بی ــمیان ادام هاش
ــا  ــویی و ده ه ــبکه پولش ــن ش ــنگین ای ــبک و س س
ــرم  ــون ۲۰ کیلوگ ــه تاکن ــرم شــمش طــا ک کیلوگ

ــوارد  ــر م ــت، از دیگ ــده اس ــف ش ــایی و کش شناس
ــده اســت. ــن پرون ای

وی گفـــت: کاهبـــرداران بـــا افتتـــاح صدهـــا 
حســـاب بانکـــی بـــه نام هـــای واهـــی، ســـودهای 
کان بـــه جیـــب زده انـــد، عـــاوه بـــر ایـــن، 
متهمـــان بـــرای پولشـــویی و فـــرار مالیاتـــی 
ــتند  ــود نداشـ ــام خـ ــه نـ ــی بـ ــه اموالـ هیچ گونـ
و همـــه امـــاک و امـــوال بـــه نـــام افـــراد دیگـــر 
ــی  ــا و اقرارنامه هایـ ــا وکالت نامه هـ ــا بـ ــت امـ اسـ
کـــه از ایـــن افـــراد می گرفتنـــد، در عمـــل همـــه 

ــت. ــان می رفـ ــب آنـ ــه جیـ ــودها بـ سـ
خاطرنشــان  اســتان  دادگســتری  رئیــس کل 
ــده و  ــن پرون ــاره ای ــتر درب ــی های بیش ــرد: بررس ک
ــه دارد. ــان ادام ــان همچن ــوال متهم ــایی ام شناس

مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

2۰ سال معافیت مالیاتی 
حداقل کار برای مناطق آزاد است

۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی 
کشور دستگیر شدند

هاشمی:
انتظار مردم و رهبری از مسئوالن 

کاهش مشکالت است 

ـــت:  ـــران گف ـــهر ته ـــامی ش ـــورای اس ـــس ش رئی
ـــتگاه  ـــئوالن در دس ـــری از مس ـــردم و رهب ـــار م انتظ
هـــای مختلـــف، حداکثـــر مســـاعدت جهـــت 
ــد و  ــش تولیـ ــردم و افزایـ ــکات مـ ــش مشـ کاهـ

اشـــتغال اســـت. 
ـــر، محســـن هاشـــمی در جلســـه  ـــزارش مه ـــه گ ب
علنـــی شـــورای شـــهر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در 
هفتـــه گذشـــته کشـــور دچـــار التهاباتـــی ناشـــی 
از تصمیمـــات جدیـــد در ســـهمیه بنـــدی بنزیـــن 
شـــد، اظهـــار کـــرد: عـــاوه بـــر خســـارات قابـــل 
توجـــه بـــه امـــوال عمومـــی، ایجـــاد اختـــال در 
ـــای  ـــب و کاره ـــا و کس ـــتگاه ه ـــانی دس ـــت رس خدم
ـــان  ـــه فضـــای مجـــازی، بخشـــی از هموطن ـــوط ب مرب
ـــارت ها  ـــم، خس ـــه امیدواری ـــد ک ـــیب دیدن ـــز آس نی
ـــریعتر  ـــه س ـــی هرچ ـــات عموم ـــکات در خدم و مش

ـــود. ـــرف ش برط
وی ادامـــه داد: یکـــی از مهمتریـــن پیامدهـــای 
ســـهمیه بنـــدی بنزیـــن، افزایـــش تقاضـــا بـــرای 
اســـتفاده از خدمـــات حمـــل ونقـــل عمومـــی در 
ـــا  ـــر، ب ـــه اخی ـــی ده ـــفانه ط ـــه متاس ـــت ک ـــهر اس ش
ـــات  ـــاد و هی ـــورای اقتص ـــت ش ـــات مثب ـــود مصوب وج
وزیـــران، بـــه دلیـــل گـــره هـــای بوروکراتیـــک و 
ـــر  ـــئول نظی ـــای مس ـــتگاه ه ـــی دس ـــدم هماهنگ ع
ــور  ــت، راه و کشـ ــت، نفـ ــای صمـ ــه هـ وزارتخانـ
ــدوق  ــه وصنـ ــازمان برنامـ ــزی، سـ ــک مرکـ و بانـ
توســـعه ملـــی ایـــن مصوبـــات بـــر زمیـــن مانـــده 
ـــی  ـــم ط ـــوس ه ـــتگاه اتوب ـــک دس ـــی ی ـــت و حت اس
شـــش ســـال گذشـــته از ســـوی دولـــت تحویـــل 

شـــرکت واحـــد نشـــده اســـت.
رئیــس شــورای شــهر تهــران افــزود: اگــر توقــف 
ــل  ــی از عوام ــی یک ــودروی عموم ــد خ ــدی چن عم
ــته  ــه گذش ــا و اغتشاشــات هفت ــی ه تشــدید ناآرام
ــاهد  ــه ش ــط روزان ــور متوس ــه ط ــران ب ــود، در ته ب
ــوس هســتیم کــه علــت  ــی ۳۰۰ دســتگاه اتوب خراب

ــت. ــی اس ــدم جایگزین ــودگی و ع آن فرس
ـــری  ـــردم و رهب ـــار م ـــمی، انتظ ـــه هاش ـــه گفت ب
ـــر  ـــف، حداکث ـــای مختل ـــتگاه ه ـــئوالن در دس از مس
مســـاعدت جهـــت کاهـــش مشـــکات مـــردم 
ــوادث  ــت و حـ ــتغال اسـ ــد و اشـ ــش تولیـ وافزایـ
ــر  ــتانه صبـ ــه آسـ ــان داد کـ ــته نشـ ــه گذشـ هفتـ
عمومـــی کاهـــش یافتـــه و اگـــر تدبیـــری بـــرای 
حـــل مشـــکات و کاهـــش فشـــارها بـــه جامعـــه 
ـــددا  ـــا مج ـــی ه ـــت نارضایت ـــود انباش ـــیده نش اندیش

ممکـــن اســـت بـــا جرقـــه ای مشـــتعل شـــود.
ـــهری  ـــت ش ـــوزه مدیری ـــرد: در ح ـــح ک وی تصری
ــران،  ــهرداری تهـ ــا از شـ ــدی مـ ــار جـ ــز انتظـ نیـ
افزایـــش تـــوان اجرایـــی و عملگرایـــی بـــرای بـــه 
نتیجـــه رســـاندن اقدامـــات در جهـــت ارتقـــاء 
ـــزل،  ـــا تزل ـــد ب ـــه شـــهروندان اســـت و نبای ـــت ب خدم
ـــی  ـــکات کوتاه ـــل مش ـــال، در ح ـــی و انفع فرافکن

کـــرد.

اقتصاد

بانک مرکزی اعالم کرد؛
افزایش 2۰ درصدی مانده

 تسهیالت بانکی
ـــرداد ۹8  ـــان م ـــی در پای ـــهیات بانک ـــده تس مان
ـــید  ـــال رس ـــارد ری ـــزار میلی ـــزار و 8۹  ه ـــه ۱۶ ه ب
کـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه پارســـال حـــدود 

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد افزای ۲۰ درص
بـــه گـــزارش ایرنـــا، آخریـــن وضعیـــت مانـــده 
ــا  ــی و ارزی بانک هـ ــهیات ریالـ ــپرده ها و تسـ سـ
و موسســـه هـــای اعتبـــاری در پایـــان مردادمـــاه 
ـــده کل  ـــه مان ـــت ک ـــی از آن اس ـــال ۱۳۹8 حاک س
ســـپرده ها بـــه ۲۲۶۳۰ هـــزار میلیـــارد ریـــال 
ـــال  ـــابه پارس ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــیده ک رس
ـــه اســـفند ۹۷ حـــدود ۹.۵  ۲۷.۴ درصـــد و نســـبت ب

درصـــد افزایـــش یافـــت.
بیشـــترین مبلـــغ ســـپرده ها مربـــوط بـــه 
ـــارد  ـــزار میلی ـــده ۱۲۲۲۲ ه ـــا مان ـــران ب ـــتان ته اس
ــتان  ــه اسـ ــوط بـ ــغ مربـ ــن مبلـ ــال و کمتریـ ریـ
کهگیلویـــه و بویـــر احمـــد معـــادل ۶۰ هـــزار 

ــت. ــال اسـ ــارد ریـ میلیـ
ــدود ۱۶۰8۹  ــز حـ ــهیات نیـ ــده کل تسـ مانـ
ـــه دوره  ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــال اس ـــارد ری ـــزار میلی ه
مشـــابه ســـال قبـــل ۲۰.۲ درصـــد  و نســـبت بـــه 
پایـــان ســـال قبـــل ۶.۶ درصـــد افزایـــش داشـــته 

اســـت.
نســـبت تســـهیات بـــه ســـپرده ها بعـــد از کســـر 
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــد اس ـــی ۷۹.۳ درص ـــپرده قانون س
ـــش  ـــد کاه ـــدود ۴.۹ درص ـــاه ۱۳۹۷ ح ـــرداد م ـــان م پای
ـــد  ـــادل دو درص ـــفند ۱۳۹۷ مع ـــان اس ـــه پای ـــبت ب و نس

ـــد. ـــی ده ـــان م ـــش را نش کاه
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 افتتاح می شود 
ــر  ــعه زی ــاخت و توس ــرکت س ــل ش ــر عام مدی
ــاح راه آهــن  ــا افتت بنا هــای حمــل و نقــل گفــت: ب
میانــه - بســتان آبــاد، آذربایجــان شــرقی بــه شــبکه 

راه آهــن کشــور وصــل مــی شــود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، خادمــی 
ــای  ــعه زیربنا ه ــاخت و توس ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــه بســتان آباد  حمــل و نقــل از افتتــاح راه آهــن میان
ــر  ــور خب ــس جمه ــور رئی ــا حض ــنبه ب در روز دوش
داد و گفــت: بــا اتصــال ۴ مرکــز اســتان جدیــد بــه 
شــبکه ریلــی کشــور طــی دو ســال گذشــته، یکی از 
مهمتریــن اهــداف دولــت تدبیــر و امیــد در توســعه 
شــبکه ریلــی کشــور محقــق شــد و اتصــال اســتان 
ــه شــبکه راه  ــر ب آذربایجــان شــرقی از مســیر میانب
ــن هــدف صــورت  ــز در راســتای ای آهــن کشــور نی

گرفتــه اســت.
ــا هــدف دسترســی  او گفــت: ایــن خــط آهــن ب
ــور  ــی کش ــمال غرب ــای ش ــریع بخش ه ــان و س آس
بــه تهــران و کاهــش حــدود ۱۱۴ کیلومتــری مســیر 
راه آهــن موجــود احــداث شــده کــه زمــان ســفر را 

ــد. ــش می ده ــاعت کاه ۵.۵ س
بــا  توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
ــت  ــی در ترانزی ــط ریل ــن خ ــت ای ــر اهمی ــد ب تاکی
بین المللــی گفــت: از پنــج کریــدور مهــم در اتصــال 
شــرق آســیا بــه اروپــا، ســه کریــدور مهــم از ایــران 
ــی از  ــز یک ــه تبری ــن میان ــد و راه آه ــور می کن عب
بخش هــای مهــم ایــن کریدور هــا اســت کــه از 
ــا  مرز هــای شــمال شــرق و جنــوب شــرق کشــور ت

ــد. ــدا می کن ــداد پی ــا امت ــیا و اروپ ــرب آس غ
خادمــی ایــن مســیر ریلــی را از شــریان های 
منطقــه  در  سراســری  راه آهــن  شــبکه  اصلــی 
شــمال غرب و کریــدور ترانزیــت ریلــی شــرقی 
ــل  ــا تکمی ــت: ب ــرد وگف ــی ک ــور معرف ــی کش غرب
شــدن ایــن مســیر ریلــی و اتصــال بــه کشــور 
ترکیــه و اروپــا در واقــع مســیر ریلــی جــاده ابریشــم 

ــد. ــد ش ــل خواه تکمی
ــه  ــه  - بســتان آباد ب گفتنــی اســت: راه آهــن میان
ــه -  ــن میان ــی از راه آه ــر بخش ــول ۱۳۲ کیلومت ط
تبریــز اســت کــه از ایســتگاه موجــود راه آهــن میانــه 
ــذر از مســیری کوهســتانی از  ــا گ شــروع شــده و ب
ــرد. ــور ک ــه داش عب شــهر های ترکمانچــای و تیکم

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
طرح وام مستاجران دوباره تهیه شد

ــرای تســهیات اجاره بهــا  طــرح بانــک مســکن ب
بــه مســتاجران کــه پیــش از ایــن ایراداتــی از ســوی 
ــر  ــار دیگ ــود، ب ــده ب ــه آن وارد ش ــزی ب ــک مرک بان
ــک  ــه بان ــی ب ــد نهای ــس از تایی ــده و پ ــه  ش تهی

ــد شــد.  ــزی ارســال خواه مرک
بــه گــزارش ایســنا، بانــک مســکن حــدود شــش 
ــه  ــهیات ب ــه تس ــرای ارائ ــی ب ــش از طرح ــاه پی م
ــرای تامیــن ودیعــه مســکن خبــر داد  مســتاجران ب
کــه در گــزارش ایــن بانــک دو شــیوه بــرای اجــرای 
ــا  ــود ب ــرار ب ــه ق ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت آن در نظ
بررســی نهایــی، ســاز و کار اصلــی ایــن طــرح 

ــود. ــخص ش مش
ــه  ــتأجران ب ــت از مس ــدوق حمای ــدازی صن راه ان
ــرح در  ــن ط ــرای ای ــای اج ــی از روش ه ــوان یک عن
ــک،  ــن بان ــام ای ــر اع ــه بناب ــود ک ــکن ب ــک مس بان
منابــع ایــن صنــدوق بــدون اتــکا بــه منابــع دولتــی 
ــد  ــن خواه ــی تأمی ــای مردم ــل پس اندازه و از مح
شــد و اعطــای تســهیات بــرای پرداخــت تمــام یــا 
بخشــی از ودیعــه )مبلــغ رهــن( واحدهای مســکونی 
بــه مســتأجران واجــد شــرایط و ســپرده گذاران 

ایــن صنــدوق انجــام خواهــد شــد.
روش دیگــری کــه مــورد بررســی و مطالعــه 
ــان  ــرای متقاضی ــاب ب ــاح حس ــت، افتت ــرار گرف ق
بــه منظــور اســتفاده از امکاناتــی همچــون دریافــت 
توانمندســازی  هــدف  بــا  ســپرده گذاری  ســود 
مالــی بــه منظــور افزایــش تــوان پرداخــت در بــازار 
اجــاره بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه مســتأجران بتواننــد 
ــکن و  ــک مس ــی در بان ــردن مبالغ ــداز ک ــا پس ان ب
ــرای  ــتری ب ــی بیش ــدی مال ــود، توانمن ــت س دریاف

ــد. ــب کنن ــاره کس ــازار اج ــور در ب حض
ــی ابوالقاســم رحیمــی انارکــی،  امــا پــس از مدت
مدیرعامــل بانــک مســکن بــه ایســنا گفــت کــه ایــن 
طــرح آمــاده شــده و بــه بانــک مرکــزی رفتــه، امــا 
بانــک مرکــزی ایراداتــی را بــه آن وارد کــرده و بــه 
بانــک مســکن بازگردانــده تــا ایــن ایــرادات برطــرف 

شــود.
ــن  ــی ای ــکات اصل ــی از مش ــه وی، یک ــه گفت ب
پیش نویــس نــوع عقــد در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
تســهیات بــوده کــه بانــک مســکن عقــد مرابحــه را 
در نظــر گرفتــه، امــا بانــک مرکــزی بــا آن مخالفــت 

کــرده اســت.
بــر ایــن اســاس در ماه هــای گذشــته بانــک 
مســکن مطالعــات دربــاره ایــن طــرح را ادامــه 
ــا  ــد ب ــد و بتوان ــرف کن ــرادات آن را برط ــا ای داده ت
ــه  ــک ب ــن بان ــدی را در ای ــرح جدی ــب آن، ط تصوی

ــاورد. ــرا دربی اج
ــکن در  ــک مس ــل بان ــه مدیرعام ــن زمین در ای
ــس  ــه پیش نوی ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــرف  ــرادات آن برط ــه و ای ــاره تهی ــرح دوب ــن ط ای
ــی  ــد نهای ــس از تایی ــرد: پ ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
در بانــک، بــه زودی ایــن طــرح بــه بانــک مرکــزی 

ــد. ــد ش ــال خواه ارس
طــرح  جدیــد  پیش نویــس  در  افــزود:  وی 
مکانیــزم عمــل را تغییــر داده ایــم کــه جزییــات آن 
ــد. ــد ش ــام خواه ــرح اع ــدن ط ــس از نهایی ش پ

رحیمــی انارکــی از ارائــه جزئیــات بیشــتر دربــاره 
ــه  ــرای آن را ب ــیوه اج ــودداری و ش ــرح خ ــن ط ای

پــس از تاییــد نهایــی موکــول کــرد.

قیمت مسکن باال نمی رود

ــان  ــا بی ــازی ب ــکن وزارت راه و شهرس ــاد مس ــر اقتص ــت دفت سرپرس
ــه اســت گفــت:  ــی از ســکنه کاهــش یافت ــداد خانه هــای خال ــه تع این ک
ــه  ــر این ک ــد؛ مگ ــش نمی یاب ــده افزای ــای آین ــکن در ماه ه ــت مس قیم
ــود.  ــاد ش ــاد ایج ــی اقتص ــای کل ــده ای در فض ــی نش ــوالت پیش بین تح

ــش  ــل افزای ــرد: دلی ــار ک ــی اظه ــه اصان ــنا، پروان ــزارش ایس ــه گ ب
کمتــر از یــک درصــدی قیمــت مســکن شــهر تهــران در مهرمــاه نســبت 
ــردد  ــه ۱ برمی گ ــات منطق ــش معام ــه افزای ــا ب ــهریورماه، عمدت ــه ش ب
ــت  ــه اف ــن منطق ــت در ای ــات و قیم ــل از آن معام ــای قب ــه در ماه ه ک
محسوســی داشــت؛ بنابرایــن بعیــد اســت کــه قیمــت خانــه در ماه هــای 
ــده ای در  ــی نش ــوالت پیش بین ــه تح ــر این ک ــد؛ مگ ــش یاب ــده افزای آین

ــد. اقتصــاد کان پیــش بیای
ــه ســایر حوزه هــا  ــازار مســکن، بســیار وابســته ب ــده ب ــزود: آین وی اف
ــم  ــاش می کنی ــا ت ــت. م ــوار اس ــاد خان ــاد کان و اقتص ــه اقتص از جمل
بــا تشــویق بــه عرضــه مســکن، عمــر رکــود را کوتــاه کنیــم ولــی لزومــا 

همــه ی اقدامــات مربــوط بــه مــا نیســت.
ــای  ــا فعالیت ه ــی ب ــیار کم ــدازه بس ــه ان ــا ب ــه داد: م ــی ادام اصان
ــال  ــر ح ــه ه ــیم. ب ــذار باش ــکن اثرگ ــش مس ــم در بخ ــی می توانی بخش
ایــن تاثیرگــذاری اگــر باشــد بهتــر از ایــن اســت کــه نباشــد امــا تاکیــد 
می کنــم در صورتــی می توانیــم از وضعیــت رکــودی بیــرون بیاییــم کــه 
ــت شــود.  ــد ســرانه و بخــش تقاضــا تقوی ــی، درآم ــد مل ــای تولی حوزه ه

ــت. ــات اس ــن اقدام ــه ای ــداز از جمل ــاب پس ان ــت حس تقوی
ــا  ــرد: ب ــح ک ــکن تصری ــاد مس ــزی و اقتص ــر برنامه ری ــت دفت سرپرس
ــهیات  ــود تس ــده ب ــر ش ــه منج ــکن ک ــت مس ــش قیم ــه افزای ــه ب توج
ــهرها را  ــکن در کانش ــت مس ــش دهی قیم ــدرت پوش ــا ق ــه اولی ه خان
ــدام  ــروژه اق ــه پ ــم را ب ــداز مســکن یک ــدوق پس ان ــد، صن از دســت بده
ــدوق  ــن صن ــر در ای ــزار نف ــرا بیــش از ۳۵۰ ه ــم؛ زی ــی متصــل کردی مل
ســپرده گذاری کرده انــد کــه بــا ایــن وام نمی تواننــد خانــه بخرنــد. 
کارهایــی کــه مــا می توانیــم انجــام دهیــم از ایــن دســت اقدامــات اســت.

تعداد خانه های خالی کاهش یافته است
ــی کاهــش  ــای خال ــار خانه ه ــدم  آم ــه معتق ــان این ک ــا بی ــی ب اصان
ــی در کل  ــه خال ــزار خان ــون و ۵8۰ ه ــار ۲ میلی ــت: آم ــه اســت گف یافت
ــه ســال ۱۳۹۵ اســت. بعــد از رشــد معامــات و رشــد  ــوط ب کشــور مرب
ــد.  ــازار ش ــی وارد ب ــای خال ــیاری از خانه ه ــال ۱۳۹۶ بس ــت در س قیم
واحدهایــی کــه خالــی از ســکنه باقــی مانــده عمدتــا لوکــس اســت و مــا 
بــه عنــوان سیاســت گذار نمی توانیــم روی آنهــا حســاب کنیــم؛ هرچنــد 
تمایــل داریــم کــه وارد بــازار مصــرف شــوند. ارزیابــی مــن ایــن اســت کــه 
تعــداد واحدهــای خالــی بســیار کاهــش یافتــه و اگــر سرشــماری جدیدی 
صــورت بگیــرد قطعــا آن حجــم از خانه هــای خالــی را نخواهیــم داشــت.

بسیج نماد حمایت مردمی از نظام اسالمی است

فرمانــده ســپاه ناحیــه مراغــه بــا اشــاره بــه جایــگاه اجتماعــی بســیج 
در جامعــه گفــت: بســیج نمــاد بــارز حمایــت آحــاد ملــت ایــران از نظــام 

اســامی در برابــر توطئــه هاســت.
ــت  ــیدی در نشس ــعید رش ــدار س ــرهنگ پاس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
خبــری برنامــه هــای هفتــه بســیج مراغــه افــزود: ایــن نهــاد مقــدس کــه 
برخاســته از مــردم بــوده و  مهــم تریــن عامــل بــرای ایجــاد همبســتگی و 

ــر نظــام اســتکباری اســت. ایســتادگی جامعــه اســامی در براب
ــن تشــکل فرهنگــی، اجتماعــی و مذهبــی همــواره  وی ادامــه داد: ای
ــون  ــا مص ــران ه ــرات و بح ــی آن را از خط ــای متعال ــاب و ارزش ه انق

ــرد. ــد ک ــرده و خواه داشــته و از آن حفاظــت ک
رشــیدی اضافــه کــرد: آگاه ســازی و ایســتادگی در برابــر جنــگ نــرم و 
هجمــه هــای فرهنگــی و رســانه ای غــرب و نظــام ســلطه از رســالت هــای 

اساســی و تاثیرگــذار بســیج در ســال هــای اخیــر بــوده اســت.
ــه برنامــه هــای هفتــه بســیج در مراغــه گفــت: ۳۵۰  ــا اشــاره ب وی ب
برنامــه فرهنگــی، هنــری، اجتماعــی و ورزشــی در آســتانه چهــل ســالگی 
ــرا  ــتان اج ــن شهرس ــف ای ــاط مختل ــدس در نق ــاد مق ــن نه ــکیل ای تش

مــی شــود.
وی ادامــه داد: همایــش فرماندهــان بســیج، تجلیــل از پیشکســتوتان 
ــی و  ــات درمان ــه خدم ــهدا، ارائ ــزار ش ــی م ــهادت، غبارروب ــاد و ش جه
بهداشــتی در قالــب ویزیــت رایــگان و نیــز اجــرای طــرح هــای محرومیــت 

زدایــی در مناطــق محــروم از جملــه ایــن برنامــه هاســت.
ــهدا و  ــادواره ش ــزاری ۱۰ ی ــرد: برگ ــه ک ــه اضاف ــپاه مراغ ــده س فرمان
نیــز بهــره بــرداری از ۱۵ طــرح محرومیــت زدایــی در مناطــق شــهری و 
ــن شهرســتان  ــه بســیج در ای ــز از دیگــر برنامــه هــای هفت روســتایی نی

اســت.
ــی فقیــه در ســپاه ناحیــه مراغــه نیــز گفــت:  مســئول نمایندگــی ول
ــوده  بســیج جامعــه پــرداز، امــت ســاز و تمــدن ســاز در عصــر حاضــر ب
ــدار نظــام اســامی  ــات و اقت ــده ای در ثب و توانســته نقــش تعییــن کنن

ایفــا کنــد.
حجــت االســام رحیــم علــی طالعــی افــزود: ســازماندهی جوانــان در 
ــداز ترســیمی رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــاب مهــم  ــب چشــم ان قال
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــه اس ــیج در جامع ــرد بس ــن رویک تری

گیــرد.

شهر و شورا

بهره بـــرداری  بـــر  نظـــارت  مدیـــرکل 
ـــل  ـــداری و حمل ونق ـــازمان راه ـــای س آزادراه ه
ـــته  ـــر دو خواس ـــه ه ـــرد ک ـــام ک ـــاده ای اع ج
اتحادیه هـــا و اصنـــاف بخـــش خصوصـــی 
ــه  ــاده ای کـ ــل جـ ــل و نقـ ــا حمـ ــط بـ مرتبـ
ــی  ــوارض الکترونیکـ ــذ عـ ــای اخـ از آزادراه هـ
تـــردد می کننـــد، قابلیـــت تحقـــق دارد. 

بـــه گـــزارش ایســـنا، درپـــی اعـــام 
ـــوارض  ـــک ع ـــال پیام ـــر ارس ـــی ب ـــری مبن خب
آزادراهـــی بـــرای خودروهـــای عمومـــی و 
ـــاون  ـــی، مع ـــه خادم ـــوی خیرال ـــنگین از س س
ـــرکت  ـــل ش ـــازی و مدیرعام ـــر راه و شهرس وزی
ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل و نقـــل و 
ـــوارض  ـــن ع ـــدن ای ـــطی ش ـــا از قس ـــه فع اینک
خبـــری نیســـت، واکنش هـــای مختلفـــی 

مطـــرح شـــد.
ــس  ــی -رییـ ــد علـ ــاج  محمـ ــت حـ رحمـ
ــاره  ــن بـ ــه- در ایـ ــواری کرایـ ــه سـ اتحادیـ
ـــار  ـــده در چه ـــدود ۳۰۰۰ رانن ـــود: ح ـــه ب گفت
صـــورت  بـــه  عوارض شـــان  کـــه  آزادراه 
ــردد  ــود، در تـ ــت می شـ ــی پرداخـ الکترونیکـ
ـــاه  ـــس از هشـــت م ـــی پ ـــه تازگ ـــه ب هســـتند ک
پیامـــک عـــوارض الکترونیکـــی بـــرای آن هـــا 
ـــن  ـــا بی ـــت. آن ه ـــده اس ـــال ش ـــج ارس ـــه تدری ب
۵۰۰ هـــزار تومـــان تـــا بیـــش از دو میلیـــون 
ـــک  ـــان پیام ـــی برایش ـــوارض آزادراه ـــان ع توم
ـــن  ـــل ای ـــر حداق ـــی اگ ـــه حت ـــت ک ـــده اس ش
مبلـــغ را نیـــز بـــرای همـــه ســـه هـــزار نفـــر 

ــادل ۱.۵  ــددی معـ ــه عـ ــم بـ ــبه کنیـ محاسـ
ــد. ــان می رسـ ــارد تومـ میلیـ

ـــود: راننـــده ای کـــه  وی خاطرنشـــان کـــرده ب
ــه اش  ــد یومیـ ــد و درآمـ ــر روز کار می کنـ هـ
بســـته بـــه کار روزانـــه اوســـت چگونـــه 
ــی را  ــون تومانـ ــای میلیـ ــد هزینه هـ می توانـ
ـــس از هشـــت  ـــه پ ـــوارض آزادراهـــی ک ـــت ع باب
ــت  ــود پرداخـ ــک می شـ ــرای او پیامـ ــاه بـ مـ
ــه را  ــن هزینـ ــد ایـ ــر می خواهنـ ــد؟ اگـ کنـ
ــا دریافـــت کننـــد، بایـــد ضمـــن  از راننده هـ
ــور، آن  ــای مذکـ ــن تخفیف هـ ــر گرفتـ در نظـ
ــه ای و  ــورت مرحلـ ــه صـ ــه ای بـ ــه گونـ را بـ
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــت کنن ـــدگان دریاف قســـطی از رانن

آن هـــا فشـــار نیایـــد.
ـــرکل  ـــان - مدی ـــا زمانی ـــاال محمدرض ـــا ح ام
آزادراه هـــای  بهره بـــرداری  بـــر  نظـــارت 
ــاده ای  ــل جـ ــداری و حمل ونقـ ــازمان راهـ سـ
ــنا  ــا ایسـ ــو بـ ــاره در گفت وگـ ــن بـ – در ایـ
ــدگان  ــته راننـ ــر دو خواسـ ــرد: هـ ــار کـ اظهـ
ـــهری  ــی بین ش ــل عمومـ ــایل حمل ونقـ وسـ
ـــر اداری  ـــکلی از نظ ـــت و مش ـــق اس ـــل تحق قاب

وجـــود نـــدارد.
ـــش  ـــه پی ـــی ک ـــرای تخفیف های ـــزود: ب وی اف
ـــی  ـــه قانون ـــد و مصوب ـــاره ش ـــه آن اش ـــن ب از ای
دارد، راننـــدگان می تواننـــد بـــه معاونـــت 
ـــرده و  ـــه ک ـــا مراجع ـــعه آزادراه ه ـــاخت و توس س

ـــد؛ چـــرا کـــه  ـــدام کنن ـــه اعمـــال آن اق نســـبت ب
ـــل و  ـــایل حم ـــن وس ـــدن ای ـــناخته ش ـــرای ش ب
ـــه عنـــوان خودروهـــای عمومـــی تعاریـــف  نقـــل ب
ــا  ــا بـ ــه  آن هـ ــود دارد و همـ ــخصی وجـ مشـ

جزییـــات آمـــده اســـت.
بهره بـــرداری  بـــر  نظـــارت  مدیـــرکل 
و  راهـــداری  ســـازمان  آزادراه هـــای 
بـــرای  داد:  ادامـــه  حمل ونقـــل جـــاده ای 
قســـطی و مرحلـــه ای شـــدن ایـــن عـــوارض 
نیـــز بـــا توجـــه بـــه اینکـــه پـــس از حـــدود 
هشـــت مـــاه، بدهـــی راننـــدگان خودروهـــای 
ـــغ  ـــه مبال ـــار شـــده و ب عمومـــی و ســـنگین تلنب
ـــق  ـــد از طری ـــی رســـیده اســـت، می توانن هنگفت
شـــرکت ســـپندار و شـــرکت  ســـاخت و توســـعه 
ــود را  ــرات خـ ــل مذاکـ ــای حمل ونقـ زیربناهـ
در ایـــن زمینـــه انجـــام دهنـــد؛ گرچـــه تـــا 
کنـــون دســـتورالعملی درایـــن بـــاره صـــادر 

نشـــده اســـت.
ایـــن اظهـــارات نشـــان می دهـــد کـــه 
ــرای  ــی بـ ــوارض آزادراهـ ــدن عـ قســـطی شـ
ــل  ــنگین محتمـ ــی و سـ ــای عمومـ خودروهـ
اســـت امـــا بایـــد دیـــد جزییـــات و مکانیـــزم 
ــرا  ــود؛ چـ ــام می شـ ــه اعـ ــی و چگونـ آن کـ
ـــات  ـــار و اطاع ـــن اخب ـــاس آخری ـــر اس ـــه ب ک
ـــوارض ۴8  ـــن ع ـــت ای ـــت پرداخ ـــیده مهل رس
ــرای  ــت بـ ــخص نیسـ ــوده و مشـ ــاعته بـ سـ
رانندگانـــی کـــه نمی تواننـــد عوارض شـــان را 

پرداخـــت کننـــد، چـــه پیامـــدی دارد؟

اجتماعـــی  مشـــارکت های  معـــاون 
ســـازمان امـــور اجتماعـــی کشـــور گفـــت: از 
ابتـــدای تصویـــب آییـــن نامـــه نظـــارت بـــر 
تاســـیس و فعالیـــت ســـازمان های مـــردم 
نهـــاد در ســـال ۱۳8۱ تاکنـــون، ۶ هـــزار 
ــرای  ــت بـ ــیس و فعالیـ ــه تاسـ و ۷۲۲ پروانـ
ســـازمان های مـــردم نهـــاد صـــادر شـــده 

اســـت. 
ــی در  ــرا عابدینـ ــا، زهـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
نشســـت خبـــری افـــزود: ایـــن پروانـــه هـــا 
ــامل  ــطر شـ ــج سـ ــت در پنـ ــوز فعالیـ و مجـ
بیـــن الملـــل، فرااســـتانی، ملـــی، اســـتانی و 

ــت. ــده اسـ ــادر شـ ــتانی صـ شهرسـ
ــای  ــازمان هـ ــت سـ ــه داد: فعالیـ وی ادامـ
مـــردم نهـــاد و مشـــارکت مردمـــی در امـــور 
ـــد  ـــه دارد و بع ـــابقه دیرین ـــران س ـــور، در ای کش
ـــاد  ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــم س ـــاب ه از انق
ـــد. ـــت یافتن ـــازه فعالی ـــا اج ـــه ه ـــب خیری در قال

ـــت  ـــال ۱۳8۱، دول ـــزود: در س ـــی اف عابدین
در جهـــت حمایـــت از مشـــارکت هـــای 
ـــیس  ـــر تاس ـــارت ب ـــه نظ ـــن نام ـــی، آیی مردم
ــاد را  ــردم نهـ ــای مـ ــازمان هـ ــت سـ و فعالیـ
ــل  ــاغ آن فصـ ــا ابـ ــه بـ ــرد کـ ــب کـ تصویـ
جدیـــدی از فعالیـــت هـــای ســـازمان هـــای 
ـــال ۱۳8۴  ـــت و از س ـــکل گف ـــاد ش ـــردم نه م
ـــال  ـــه س ـــوط ب ـــه مرب ـــن نام ـــد آیی ـــه بع ـــز ب نی
ـــاده  ـــت و در م ـــرار گرف ـــان ق ـــاک آن ۱۳8۴ م
۳ آن وزارت کشـــور اجـــازه مـــی دهـــد کـــه 
ـــایل  ـــه مس ـــاد در هم ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه س
بـــه اســـثنانات مـــواردی بتواننـــد مجـــوز 

فعالیـــت بگیرنـــد.
اجتماعـــی  مشـــارکت های  معـــاون 
ــت:  ــور گفـ ــی کشـ ــور اجتماعـ ــازمان امـ سـ
ـــامل  ـــده ش ـــای داده ش ـــوز از مجوزه 8۱۳ مج
ـــل  ـــن المل ـــتانی و بی ـــی، اس ـــای مل ـــکل ه تش
ـــطح  ـــوز در س ـــزار و ۹۰۹ مج ـــج ه ـــت و پن اس
ــوده  ــا بـ ــداری هـ ــا و فرمانـ ــتانداری هـ اسـ

اســـت.
ـــا ۹۳8  ـــان ب ـــزود:  اســـتان اصفه ـــی اف عابدین

ـــاد در  ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــرای س ـــوز ب مج
حـــوزه مشـــارکت هـــای اجتماعـــی پیشـــتاز 
اســـت و ســـپس اســـتان هـــای تهـــران، 
خوزســـتان، فـــارس و یـــزد دارای بیشـــترین 
ـــای  ـــازمان ه ـــرای س ـــوز ب ـــدور مج ـــداد ص تع

مـــردم نهـــاد هســـتند.
ـــم  ـــوز ه ـــدور مج ـــن ص ـــت: کمتری وی گف
ـــتان  ـــامل اس ـــاد ش ـــردم نه ـــازمان م ـــرای س ب
ـــان،  ـــزگان، گی ـــی، هرم ـــان غرب ـــای آذربایج ه

ـــت. ـــمالی اس ـــان ش ـــل و خراس اردبی
اجتماعـــی  مشـــارکت های  معـــاون 
ـــه داد:  ـــور ادام ـــی کش ـــور اجتماع ـــازمان ام س
ــی،  ــطح ملـ ــکل در سـ ــوع 8۱۳ تشـ از مجمـ
ـــکل  ـــتند، ۴۰ تش ـــی هس ـــن الملل ـــتانی و بی اس
ـــای  ـــن ه ـــی و انجم ـــن الملل ـــات بی ـــا موضوع ب
ــن از ۶۶  ــد. همچنیـ ــت دارنـ ــتی فعالیـ دوسـ
ـــال و ۴۰  ـــن غیرفع ـــتی، ۲۶ انجم ـــن دوس انجم

انجمـــن فعـــال هســـتند.
موضوعـــات  فنـــاوری  مـــورد  در  وی  
ـــت:  ـــز گف ـــا نی ـــکل ه ـــت تش ـــه فعالی ـــوط ب مرب
بیشـــترین فراوانـــی مربـــوط بـــه موسســـات 
ـــور  ـــوز در کش ـــزار و ۳۷۵ مج ـــا یکه ـــه ب خیری
ــی  ــای فرهنگـ ــکل هـ ــپس تشـ ــت و سـ اسـ
ــای  ــکل هـ ــورد و تشـ ــزار و ۱۳ مـ ــا یکهـ بـ
اجتماعـــی بـــا ۹۰۱ مـــورد )بـــا موضـــوع 
ــر(،  ــوارد دیگـ ــایر مـ ــواده و سـ ــاق، خانـ طـ
ـــا ۵۰۱  ـــامت ب ـــت و س ـــای بهداش ـــکل ه تش

مـــورد، تشـــکل هـــای محیـــط زیســـت بـــا 
۴۶۰ مـــورد و تشـــکل هـــای آســـیب هـــای 
اجتماعـــی بـــا ۴۰۴ مـــورد از فـــراوان تریـــن 

ــتند. ــا هسـ ــات تشـــکل هـ موضوعـ
ــع  ــه در مواقـ ــی، البتـ ــه عابدینـ ــه گفتـ بـ
بـــروز بحـــران هـــا تقریبـــا تمـــام تشـــکات 

ورود پیـــدا مـــی کننـــد.
ـــرای تشـــکل  ـــز صـــدور مجـــوز ب ـــدد مراک تع

ـــک آســـیب اســـت  ـــاد ی ـــردم نه ـــای م ه
اجتماعـــی  هـــای  مشـــارکت  معـــاون 
ــت:  ــور گفـ ــی کشـ ــور اجتماعـ ــازمان امـ سـ
ــوزه  ــود در حـ ــای موجـ ــیب هـ ــی از آسـ یکـ
صـــدور مجـــوز بـــرای تشـــکل هـــای مـــردم 
ــا  ــرای آنهـ ــدور بـ ــز صـ ــدد مراکـ ــاد، تعـ نهـ
اســـت کـــه بـــر ایـــن اســـاس وزارت کشـــور، 
ــد و  ــی دهنـ ــوز مـ ــتی مجـ ــا و بهزیسـ ناجـ
بـــه دنبـــال آن امـــکان نظـــارت فراگیـــر بـــر 
ـــته و  ـــاد کاس ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــن س ای

ــود. ــاد مـــی شـ مشـــکاتی ایجـ
وی افـــزود: ۷۳ تشـــکل بـــا مجـــوز وزارت 
کشـــور، ناجـــا و بهزیســـتی نیـــز از ســـازمان 
ــورتی  ــام مشـ ــتند مقـ ــد توانسـ ــل متحـ ملـ
بگیرنـــد کـــه در حـــوزه هـــای بهداشـــت 
ــای  ــوزه هـ ــت وحـ ــط زیسـ ــان، محیـ و درمـ

ــتند. ــال هسـ ــی فعـ مطالعاتـ
اجرای آیین نامه جدید

اجتماعـــی  هـــای  مشـــارکت  معـــاون 

ــت:  ــور گفـ ــی کشـ ــور اجتماعـ ــازمان امـ سـ
در ششـــم شـــهریور ســـال ۱۳۹۵ دولـــت 
در حمایـــت از توســـعه مشـــارکت هـــای 
نامـــه ســـال ۱۳8۴ را  اجتماعـــی آییـــن 
اصـــاح و آییـــن نامـــه ای را تحـــت عنـــوان 
ـــور  ـــه وزارت کش ـــاد ب ـــردم نه ـــای م ـــکل ه تش

ــرد. ابـــاغ کـ
ـــور  ـــاس وزارت کش ـــن اس ـــر ای ـــزود: ب وی اف
ـــن  ـــی ای ـــتورالعمل اجرای ـــه دس ـــد ک ـــزم ش مل
آییـــن نامـــه را بـــا همـــکاری وزارت ورزش و 
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــان، وزارت تع جوان
ــد و  ــه کنـ ــت تهیـ ــط زیسـ ــازمان محیـ و سـ
ـــال  ـــهریور س ـــه و در ش ـــتورالعمل تهی ـــن دس ای

ـــد. ـــاغ ش ـــز اب ـــاری نی ج
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــرد: ب ـــد ک ـــی تاکی عابدین
وزارت کشـــور تنهـــا مرجـــع صـــدور مجـــوز 
ـــاد  ـــردم نه ـــی م ـــای تخصص ـــبکه ه ـــرای ش ب
ـــی  ـــبکه تخصص ـــز ۲۲ ش ـــروز نی ـــا ام ـــت و ت اس
ـــه  ـــوز گرفت ـــور مج ـــاد از وزارت کش ـــردم نه م
ـــت  ـــم در دس ـــر ه ـــبکه دیگ ـــت ش ـــد و هش ان

ـــت. ـــدام اس اق
وی افـــزود:  در ۱۲ مـــرداد امســـال نیـــز ایـــن 
ـــاغ  ـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی اب آییـــن نامـــه ب
شـــد کـــه ترکیـــب هیـــات نظـــارت منتفـــی 
ـــت  ـــورای حمای ـــای آن ش ـــه ج ـــود و ب ـــی ش م
ــاد در  ــردم نهـ ــای مـ ــکل هـ ــعه از تشـ توسـ
ــارت  ــات نظـ ــن هیـ ــور جایگزیـ ــطح کشـ سـ

مـــی شـــود.
ــج  ــال آن، پنـ ــه دنبـ ــت: بـ ــی گفـ عابدینـ
ـــای  ـــکل ه ـــده تش ـــوان نماین ـــه عن ـــده ب نماین
ـــای  ـــعه تشـــکل ه ـــی توس ـــورای مل ـــی در ش مل

ـــدند. ـــاب ش ـــاد انتخ ـــردم نه م
ــور ۹۰۰  ــوع در کشـ ــزود: در مجمـ وی افـ
ـــاد در  ـــردم نه ـــازمان م ـــردم در س ـــده م نماین
شـــورای توســـعه راه پیـــدا کـــرده انـــد کـــه 
مـــی تـــوان گفـــت تعـــداد ایـــن نماینـــدگان 
ــورای  ــه شـ ــن جلسـ ــه و اولیـ ــش یافتـ افزایـ
ـــد  ـــزار خواه ـــده برگ ـــی ۱۵ روز آین ـــعه مل توس

ـــد. ش
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تازه ترین اخبار از تقسیط و تخفیف  عوارض آزادراه های الکترونیکی

ــرمایه  ــعه سـ ــزی و توسـ ــاون برنامه ریـ معـ
انســـانی شـــهردار تبریـــز گفـــت: یکـــی 
نشـــاط  ایجـــاد  شـــهرداری ها  وظایـــف  از 
اجتماعـــی و توســـعه ورزش همگانـــی اســـت. 
ـــا  ـــی موحدنی ـــهریار، مرتض ـــزارش ش ـــه گ ب
دوره  ششـــمین  اختتامیـــه  مراســـم  در 
مســـابقات دارت و تنیـــس روی میـــز بانـــوان 
شـــهرداری های کانشـــهرهای کشـــور بـــا 
ـــابقات  ـــن مس ـــب ای ـــزاری مناس ـــه برگ ـــاره ب اش
ـــه  ـــت ک ـــادی اس ـــهرداری نه ـــرد: ش ـــار ک اظه
ـــن  ـــردم و تدوی ـــه م ـــانی ب ـــش خدمت رس هدف
ــیدن  ــور رسـ ــه منظـ ــی بـ ــن برنامه هایـ چنیـ
ـــات  ـــا از تجربی ـــه م ـــت ک ـــدف اس ـــن ه ـــه ای ب
ـــهروندان  ـــه ش ـــا ب ـــم ت ـــتفاده کنی ـــر اس همدیگ
خدمـــت کنیـــم و از طرفـــی نیـــز کارکنـــان 
شـــهرداری بتواننـــد وظایـــف محولـــه را بـــه 

نحـــو احســـن انجـــام دهنـــد.
او افـــزود: الزمـــه مدیریـــت شـــهری، دارا 
ــد و  ــوی، کارآمـ ــانی قـ ــع انسـ ــودن منابـ بـ
ـــن  ـــز ای ـــهرداری تبری ـــه ش ـــت ک ـــاط اس بانش
ـــت  ـــرار داده اس ـــود ق ـــه خ ـــوع را در برنام موض
و در برنامـــه ای کـــه بـــه عنـــوان برنامـــه 
راهبـــردی شـــهر تبریـــز تدویـــن کـــرده، 
ـــره وری  ـــش به ـــه افزای ـــوط ب ـــورد مرب ـــش م ش

در بحـــث نیـــروی انســـانی اســـت.
ــرمایه  ــعه سـ ــزی و توسـ ــاون برنامه ریـ معـ
ـــدف  ـــرد: ه ـــوان ک ـــز عن ـــهردار تبری ـــانی ش انس
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــه های ـــن برنام ـــی چنی نهای
ـــش  ـــردم رضایت بخ ـــه م ـــده ب ـــات ارائه ش خدم
باشـــد. امـــروز می بینیـــم کـــه چشـــم امیـــد 

ـــت. ـــهرداری اس ـــات ش ـــه خدم ـــردم ب م
ـــه  ـــه روحی ـــه ب ـــزوم توج ـــه ل ـــاره ب ـــا اش او ب
و نشـــاط کارکنـــان شـــهرداری ها گفـــت: بـــا 
ــهرداری  ــط شـ ــه توسـ ــی کـ ــود خدماتـ وجـ
ــنجی  ــه نظرسـ ــی کـ ــود، زمانـ ــام می شـ انجـ

نارضایتی هـــا  برخـــی  شـــاهد  می کنیـــم، 
هســـتیم کـــه بخشـــی از ایـــن موضـــوع بـــه 
بحـــث نیـــروی انســـانی برمی گـــردد. نیـــروی 
ـــردم  ـــل م ـــاداب و در مقاب ـــد ش ـــا بای ـــانی م انس

پاســـخگو باشـــد.
ـــه  ـــر اینک ـــاوه ب ـــا ع ـــه داد: م ـــا ادام موحدنی
خودمـــان بایـــد بانشـــاط باشـــیم، مخاطبـــان 
مـــا کـــه مـــردم عزیـــز هســـتند نیـــز بایـــد 
بهره منـــد شـــده  ورزشـــی  برنامه هـــای  از 
ـــف  ـــی از وظای ـــه یک ـــرا ک ـــند چ ـــاط باش و بانش
ـــی و ورزش  ـــاد نشـــاط اجتماع شـــهرداری ها ایج

ـــن  ـــز ای ـــبختانه در تبری ـــت. خوش ـــی اس همگان
ــه و ورزش  ــه قرارگرفتـ ــورد توجـ ــوع مـ موضـ
ــزی  ــار برنامه ریـ ــام اقشـ ــرای تمـ ــی بـ همگانـ
ــتا  ــن راسـ ــال در همیـ ــرای مثـ ــود. بـ می شـ
انجـــام  بـــرای  ورزش«  و  »صبـــح  طـــرح 
ورزش هـــای صبحگاهـــی زیـــر نظـــر مربیـــان 
ســـازمان فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی در 

پارک هـــای تبریـــز انجـــام می شـــود.
ــده  ــای اجراشـ ــه برنامه هـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
ــرد: در  ــار کـ ــز اظهـ ــراهای تبریـ در فرهنگسـ
بـــه  مربـــوط  آموزش هـــای  فرهنگســـراها 
ایـــن  ارائـــه می شـــود کـــه در  اشـــتغال 
ـــورد توجـــه  ـــوار م ـــوان سرپرســـت خان رابطـــه بان
هســـتند. در فرهنگســـراها شـــغل هایی ماننـــد 
آشـــپزی، فعالیت هـــای هنـــری، خیاطـــی 
ــود و  ــی شـ ــوزش داده مـ ــوان آمـ ــه بانـ و... بـ
ـــروش  ـــه ف ـــگاه ها ب ـــا در نمایش ـــوالت آنه محص

گذاشـــته مـــی شـــود.
ــرمایه  ــعه سـ ــزی و توسـ ــاون برنامه ریـ معـ
ـــه  ـــدف هم ـــت: ه ـــز گف ـــهردار تبری ـــانی ش انس
ـــام  ـــز در تم ـــهروندان عزی ـــه ش ـــت ب ـــا خدم م
ـــش  ـــن افزای ـــم ضم ـــا بتوانی ـــت ت ـــا اس حوزه ه
نشـــاط در جامعـــه، بـــه توســـعه بیشـــتر 

شـــهرمان کمـــک کنیـــم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز عنوان کرد:

تالش شهرداری  برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان

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.
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تولید لوازم خانگی در ایران
 افزایش یافت

ــوی  ــده از سـ ــر شـ ــار منتشـ ــن آمـ جدیدتریـ
ـــان  ـــت( نش ـــارت )صم ـــدن و تج ـــت، مع وزارت صنع
ـــواع  ـــد ان ـــال تولی ـــه اول امس ـــه در نیم ـــد ک می ده
ـــال  ـــابه در س ـــدت مش ـــه م ـــی نســـبت ب ـــوازم خانگ ل

ـــت.  ـــته اس ـــش داش ـــته افزای گذش
بـــه گـــزارش ایســـنا،  ایـــن آمـــار نشـــان 
ـــد  ـــی، تولی ـــوازم خانگ ـــواع ل ـــن ان ـــه از بی ـــد ک می ده
یخچال-فریـــزر و ماشـــین  لباسشـــویی بیشـــترین 
ــد  ــه تولیـ ــت؛ به طوری کـ ــته اسـ ــش را داشـ افزایـ
ایـــن دو محصـــول بـــا افزایـــش ۱۳.۶ و ۱۳.۴ 
ـــزار و  ـــه ۵۹۵ ه ـــال ب ـــه اول امس ـــدی در نیم درص
ـــت. ـــیده اس ـــتگاه رس ـــزار و ۴۰۰ دس ۵۰۰ و ۲۹۱ ه

تولیـــد کولـــر آبـــی نیـــز در ایـــن مـــدت بـــا 
و ۵۰۰  هـــزار  از ۵۵۲  درصـــدی   ۲.۱ افزایـــش 
دســـتگاه در نیمـــه اول ســـال گذشـــته بـــه ۵۶۴ 
ـــه اول امســـال  ـــتگاه در شـــش ماه ـــزار و ۲۰۰ دس ه

رســـیده اســـت.
ــن  ــون در ایـ ــد تلویزیـ ــود تولیـ ــن وجـ ــا ایـ بـ
ــده  ــه شـ ــدی مواجـ ــش ۹ درصـ ــا کاهـ ــدت بـ مـ
اســـت؛ به طوری کـــه در نیمـــه اول ســـال ۱۳۹۷ و 
ـــزار  ـــزار و ۱۰۰ و ۳۱8 ه ـــب ۳۵۰ ه ـــه ترتی ۱۳۹8 ب
و ۵۰۰ دســـتگاه تلویزیـــون تولیـــد شـــده اســـت.

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تولیـــد ایـــن کاالهـــای 
صنعتـــی عمومـــا در شـــهریورماه امســـال نســـبت 
ـــوده  ـــاه( کاهشـــی ب ـــرداد م ـــل از آن )م ـــاه قب ـــه م ب
اســـت. بیشـــترین کاهـــش تولیـــد نیـــز در ایـــن 
مـــدت بـــه کولـــر آبـــی مربـــوط می شـــود کـــه 
ـــا  ـــرداد تقریب ـــه م ـــبت ب ـــهریور نس ـــد آن در ش تولی

ـــد. ـــف ش نص

صادرات 3۰ میلیون دالری
 تجهیزات پزشکی در ۹۷

مدیـــرکل تجهیـــزات و ملزومـــات پزشـــکی 
ســـازمان غـــذا و دارو از تعامـــل صادراتـــی ایـــران 
ــزات  ــوزه دارو و تجهیـ ــیه در حـ ــور روسـ ــا کشـ بـ
ـــل  ـــال قب ـــد س ـــت: از چن ـــر داد و گف ـــکی خب پزش
ـــی  ـــیه مذاکرات ـــیا و روس ـــازار اوراس ـــه ب ـــرای ورود ب ب

انجـــام دادیـــم. 
ـــوی،  ـــدس حســـین صف ـــزارش ایســـنا، مهن ـــه گ ب
از تعامـــل ایـــران در حـــوزه دارو و تجهیـــزات 
ـــت: در  ـــر داد و گف ـــیه خب ـــور روس ـــا کش ـــکی ب پزش
تفاهم نامـــه ای کـــه بـــا کشـــور روســـیه در حـــوزه 
دارو و تجهیـــزات پزشـــکی منعقـــد شـــده،   قـــرار 
شـــد از ضوابـــط  دو طـــرف در ایـــن حوزه هـــا 
آگاهـــی پیـــدا کنیـــم و فعـــاالن اقتصـــادی و 
تولیدکننـــدگان حـــوزه دارو و تجهیـــزات پزشـــکی 
ـــی  ـــوالت داروی ـــادرات محص ـــت و ص ـــه ثب ـــبت ب نس

و تجهیـــزات پزشـــکی اقـــدام کننـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا توانمندی هـــای 
خوبـــی در حـــوزه دارو و تجهیـــزات پزشـــکی 
ـــال  ـــد س ـــاس از چن ـــن اس ـــر همی ـــزود: ب ـــم، اف داری
قبـــل بـــرای ورود بـــه بـــازار اوراســـیا و روســـیه 

ــم. ــام دادیـ ــی انجـ مذاکراتـ
مدیـــرکل تجهیـــزات و ملزومـــات پزشـــکی 
ـــن اســـاس  ـــر همی ـــه داد: ب ـــذا و دارو ادام ســـازمان غ
ـــئوالن  ـــی مس ـــور برخ ـــا حض ـــی ب ـــتی تخصص نشس
ــران  ــی ایـ ــرکت های دارویـ ــت و شـ وزارت بهداشـ
و روســـیه در مســـکو بـــا هـــدف فراهـــم کـــردن 
زمینـــه صـــادرات دارو و تجهیـــزات پزشـــکی از 
ـــن دو  ـــترک ای ـــکاری مش ـــیه و هم ـــه روس ـــران ب ای

ــا برگـــزار شـــد. کشـــور در ایـــن حوزه هـ
ــادرات  ــت صـ ــه وضعیـ ــاره بـ ــا اشـ ــوی بـ صفـ
ــال  ــت: در حـ ــور،  گفـ ــکِی کشـ ــزات پزشـ تجهیـ
ـــده  ـــرکت تولیدکنن ـــول از ۷۲ ش ـــر ۱۰۵ محص حاض
تجهیـــزات و ملزومـــات پزشـــکی ایرانـــی بـــه ۵۵ 
کشـــور جهـــان صـــادر می شـــود و از ۷۲ شـــرکت 
ـــا  ـــان CE اروپ ـــته اند نش ـــرکت توانس ـــداد ۳۰ ش تع

را هـــم بـــرای محصـــوالت خـــود اخـــذ کننـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: در ســـال ۱۳۹۷ حـــدود ۳۰ 
ــات  ــزات و ملزومـ ــادرات تجهیـ ــون دالر صـ میلیـ
ــته ایم کـــه علی رغـــم تحریم هـــای  پزشـــکی داشـ
ظالمانـــه و مشـــکات ارزی، شـــاهد رشـــد ۱۰ 
درصـــدی در صـــادرات تجهیـــزات و ملزومـــات 
پزشـــکی مان نســـبت بـــه ســـال ۱۳۹۶ بوده ایـــم.

با هدف حفظ و نگهداری آثار تاریخی انجام می شود
تداوم احیای جداره های تاریخی 

و میراث ماندگار معماری تبریز قدیم

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی آذربایجــان 
شــرقی از تــداوم مرمــت و ســاماندهی جــداره هــای تاریخــی تبریــز خبــر 

داد.
ــان  ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــدار در جم ــی آب ــر، مرتض ــزارش مه ــه گ ب
اینکــه بافــت  تاریخــی، میراثــی مانــدگار از معمــاری گذشــته هــر منطقــه 
محســوب می شــود کــه حفــظ و نگهــداری از آنهــا وظیفــه نســل 
حاضــر اســت، گفــت: در راســتای احیــا و حفــظ آثــار تاریخــی ارزشــمند 
ــز« از  ــی تبری ــای تاریخ ــداره ه ــاماندهی »ج ــت و س ــان، مرم آذربایج
جملــه جــداره »نبــش فردوســی«، »گرانــد هتــل«، »هتــل ژالــه«، »هتــل 
ــی  ــراث فرهنگ ــت می ــوی معاون ــز از س ــی« تبری ــا« و »اکرام ــان نم جه

ــت. ــال اجراس ــتان در ح اس
ــار تاریخــی،  ــا تاکیــد بــر ضــرورت احیــا و صیانــت از ایــن آث آبــدار ب
ادامــه داد: در ۲ ســال اخیــر در قالــب عقــد تفاهــم بــا بخــش خصوصــی و 
بــه صــورت مشــارکتی مرمــت و ســاماندهی ایــن جــداره هــا بــه صــورت 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاری ب ــال ج ــوده و در س ــتور کار ب ــداوم در دس م
ــر؛  ــی نظی ــب اقدامات ــی در قال ــارات مل ــل اعتب ــال از مح ــارد ری ۲ میلی
ــره  ــت پنج ــا، مرم ــت آنه ــا و مرم ــوده نم ــای فرس ــمت ه ــدن قس برچی
ــه روشــنایی،  ــی، اصــاح پل هــای فرســوده، رنــگ آمیــزی کارهــای چوب
ــداوم یافتــه اســت کــه تاکنــون بیــش از ۵۰  اصــاح ازاره ســنگی و ... ت

درصــد نســبت ســال گذشــته پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
ــل«،  ــد هت ــی«، »گران ــش فردوس ــای »نب ــداره ه ــت، ج ــی اس گفتن
»هتــل ژالــه«، »هتــل جهــان نمــا« و »جــداره اکرامــی« متعلــق بــه دوره 

ــد. ــار ملــی ثبــت شــده ان ــوده و در فهرســت آث پهلــوی ب

آذری جهرمی:
 به محض ابالغ دستور وصل مجدد اینترنت،

 آن را اجرا می کنیم 

ــل  ــریع وص ــر تس ــت: پیگی ــات گف ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
اینترنــت گوشــی های تلفــن همــراه هســتیم و بــه محــض ابــاغ دســتور 

ــم.  ــرا می کنی ــدد، آن را اج ــل مج وص
بــه گــزارش تســنیم، محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات در گفت وگویــی دربــاره قطــع اینترنــت تلفن هــای همــراه و زمــان 
وصــل مجــدد آن، گفــت: وزارت ارتباطــات در خصــوص قطــع و وصــل اینترنت 

تصمیم گیــر نیســت و ایــن وظیفــه برعهــده شــورای امنیــت کشــور اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــورای امنیــت کشــور بــا توجــه بــه شــرایط امنیتــی 
موجــود و بر اســاس ارزیابی هایــی کــه داشــته، دســتور وصــل مجــدد اینترنــت 
برخــی از مناطــق را باتوجــه بــه بازگشــت آنهــا بــه شــرایط عــادی ابــاغ کرده 
اســت، ادامــه داد: پیگیــر تســریع وصــل اینترنــت گوشــی های تلفــن همــراه 

هســتیم و بــه محــض ابــاغ دســتور وصــل مجــدد، آن را اجــرا می کنیــم.
ــت  ــه مل ــزاری خان ــا خبرگ ــه ب ــات ک ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــاز  ــی پاســخگوی نی ــت مل ــا اینترن ــاره اینکــه آی ــرده اســت، درب ــو ک گفت وگ
کشــور هســت، اظهــار داشــت: نیازهــای پایــه ای مــورد نیــاز کســب و کارهــای 
کشــور طبــق ســند تبییــن الزامات شــبکه ملــی اطاعات پیشــرفت کــرده و در 
گذشــته گــزارش داده بودیــم کــه 8۰ درصــد از ایــن ســند، اجرایی شــده اســت.

عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم بــا تأکیــد بــر اینکــه قطــع اینترنــت در 
ــود کــه ادعاهــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری  سراســر کشــور فرصتــی ب
اطاعــات در زمینــه ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطاعــات دیــده 
شــود، خاطرنشــان کــرد: مشــخص شــد کــه بــا اســتفاده از شــبکه ملــی 

اطاعــات خدمــات پایــه وجــود دارد.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصالح می شود

نـاوگان  سـاماندهی  منظـور  بـه  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
موتورسـیکلت، پیشـنهاد اصـاح مـوادی از قانـون »رسـیدگی بـه تخلفـات 

رانندگـی« را بـه دولـت ارسـال کـرد. 
بـه گـزارش ایرنـا، براسـاس مطالعـات انجام شـده، میـزان آالیندگی هوا 
و صـدای موتورسـیکلت ها از جملـه مهمتریـن چالش هـای زیسـت محیطی 
کان شـهرها و از جملـه معضـات مهـم کشـور بـه شـمار مـی رود. بنابـر 
گـزارش بانـک جهانی در سـال ۲۰۱8 خسـارت مالـی و اقتصادی ناشـی از 
آلودگـی هـوا تنهـا در تهران بالغ بر ۲.۶ میلیارد دالر محاسـبه شـده اسـت.

عنـوان  بـه  موتورسـیکلت ها  راهـور  پلیـس  اعامـی  آمـار  مطابـق   
یکـی از وسـایل نقلیـه پرکاربـرد بالـغ بـر ۳۵ درصـد از کل وسـایل نقلیـه 
شـماره گذاری شـده را بـه خـود اختصـاص داده انـد و در حـال حاضر بیش 
از ۱۱ میلیون دسـتگاه موتورسـیکلت پاک شـده در کشـور موجود اسـت. 
بخشـی از ایـن آمـار بـه موتورسـیکلت های کاربراتـوری اختصـاص دارد که 
میـزان انتشـار آالیندگـی آن هـا بـه نسـبت سـایر انـواع، بسـیار باال اسـت.

بـه  تخلفـات  ثبـت  مسـتمر،  پایـش  امـکان  آوردن  فراهـم  رو  ایـن  از 
صـورت مکانیزه، تسـهیل اسـقاط ناوگان فرسـوده و جلوگیری از انباشـت و 
باتکلیفـی انبوه موتورسـیکلت های توفیقـی در پارکینگ هـای پلیس راهور 
و شـهرداری ها، یکـی از الزامـات سـاماندهی و کنتـرل آالیندگی در کشـور 

محسـوب می شـود.
 مواردی نظیر هویت بخشـی به ناوگان موتورسـیکلت و تسـهیل اسـقاط 
نـاوگان فرسـوده بـه ویـژه موتورسـیکلت های توفیقـی و رسـوبی در بهبـود 
وضعیـت مراکـز اسـقاط و تولیدکننـدگان داخلـی می توانـددر ایـن زمینـه 

مثمرثمـر واقع شـود.
باتوجـه بـه سـهم بـاالی آالیندگـی منابـع متحـرک در آلودگـی هـوا و 
اهمیـت کاهـش و کنترل آالیندگی ناشـی از اینگونه وسـایل نقلیـه موتوری، 
بـه نظـر می رسـد اصـاح قانون »رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی« بـا هدف 

سـاماندهی نـاوگان موتورسـیکلت امـری ضـروری به شـمار می رود.
منظـور  بدیـن  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  اسـاس  همیـن  بـر 
پیش نویـس اصـاح مـواد )۹(، )۱۰(، )۱۱( و )۲۹( »قانـون رسـیدگی بـه 

تخلفـات رانندگـی« را تدویـن و بـه دولـت ارسـال کـرده اسـت.

ــان  ــا بی نماینــده شاهین شــهر در مجلــس ب
اینکــه دولــت و مجلــس بهتــر اســت حقوق هــا 
بســنجند  خلیج فــارس  فــوب  نــرخ  بــا  را 
ــازار  ــد واقعیت هــای ب ــه نبای ــوه مجری گفــت: ق
ــت از  ــرای حمای ــد ب ــه بای ــود بلک ــر ش را منک
اقشــار ضعیــف از درج ادبیــات دوپهلــو در 

ــد.  ــز کن ــه ۹۹ پرهی بودج
ــی  ــینعلی حاج ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
در  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده  دلیگانــی 
بــه  پاســخ  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــت  ــدن قیم ــران ش ــه گ ــه ب ــا توج ــه ب اینک
ــه  ــر و ب ــدی و مؤث ــارت ج ــزوم نظ ــن و ل بنزی
ــردم  ــات معیشــتی م ــه مطالب منظــور پاســخ ب
ــم  ــا منتظری ــده گفــت: م در بودجــه ســال آین
بودجــه دولــت بــه مجلــس بیایــد و قطعــاً 
ــت و  ــا دق ــد را ب ــردم باش ــع م ــه نف ــه ب آنچ

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــت بررس ظراف
ــد در واژگان احــکام بودجــه  ــزود: بای وی اف
ــم  ــت کنی ــرده و دق ــاش ک ــای آن ت و عدده
تــا دولــت نتوانــد بــا واژه هــای دوپهلــو در 
ــان اســت را  ــه ۹۹ آنچــه مدنظــر خودش بودج
ــا  اجرایــی کننــد؛ قطعــاً بایســتی نماینــدگان ب
ــده را  ــال آین ــه س ــتری بودج ــیت بیش حساس
دنبــال کننــد چــرا کــه مــا متعهــد بــه رعایــت 

ــتیم. ــردم هس ــوق م ــداری از حق و پاس
در  مجلــس  در  شــهر  شــاهین  نماینــده 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخــی کارشناســان 
ــه  ــردن یاران ــع ک ــر قط ــی نظی ــرات مختلف نظ
ثروتمنــدان، پیشــنهاد اصــاح ســاختار بودجــه، 
دولتــی  شــرکت های  بودجــه  شفاف ســازی 
ــه  ــد ک ــی و ... دارن ــرار مالیات ــری از ف و جلوگی
ــه  ــدی آن ب ــد و عای ــد از درآم ــت می توان دول
ــار  ــد، اظه ــک کن ــه کم ــف جامع ــار ضعی اقش
ــا بحــث شفاف ســازی در بخش هــای  داشــت: م
مختلــف بودجــه و اجــرای آنــرا دنبــال می کنیــم 
ــه  ــاختار بودج ــاح س ــث اص ــه بح ــن اینک ضم

هــم مدنظــر اســت هــر چنــد کــه امــکان درج 
ــم  ــاش می کنی ــی ت ــت ول ــه نیس آن در بودج
بــه نوعــی بودجه ریــزی انجــام شــود کــه نگــران 

ــر شــود. ــه کمت ــف جامع اقشــاری ضعی
حاجــی دلیگانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــود  ــی وج ــده راهکارهای ــال آین ــا در س ــه آی ک
ــر  ــار کمت ــردم فش ــت م ــه معیش ــه ب دارد ک
آمــده و یــا تــورم پاییــن بیاید،گفــت: همانطــور 
کــه دولتمــردان مرتــب بــه مــردم قیمــت 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــران را ب ــن در ای بنزی
ــن  ــت بنزی ــه قیم ــند ک ــان می کش ــه رخ ش ب
ــون  ــم اکن ــوده و ه ــان ب ــزار توم ــران ه در ای
ــی کــه  ــان شــده اســت در حال ســه هــزار توم
در کشــورهای همســایه مثــل افغانســتان ایــن 
نــرخ ۹ هــزار تومــان اســت در حالــی کــه 
بیــان ایــن موضــوع بــدون بیــان شــاخص های 
ــه  ــد در بودج ــذا بای ــت؛ ل ــده نیس ــر زیبن دیگ
ــه ســمتی  ــا مقــداری کــه امکانــش هســت ب ت
برویــم کــه درآمدهــای مــردم بــه ســمت 
ــه  ــه راجــع ب ــرود ک ــوع مقایســه ای ب ــان ن هم

ــت.  ــده اس ــان ش ــن بی ــت بنزی قیم
ــاش  ــد ت ــت بای ــس و دول ــزود: مجل وی اف
کننــد تــا درآمــد همــه مــردم )نــه فقــط 

کارمنــدان( و قــدرت خریــد آنــان افزایــش 
ــه  ــد ب ــاس بای ــن اس ــر همی ــد و ب ــدا کن پی
نحــوی در احــکام بودجــه قانون گــذاری کنیــم 
ــت شــامل حــال همــه  ــن حمای ــد ای کــه بتوان

ــود. ــردم ش ــار م اقش
نماینــده شــاهین شــهر در مجلــس تصریــح 
ــت و  ــتم پرداخ ــت سیس ــا اس ــر بن ــرد: اگ ک
حمایــت یارانــه ای ادامــه پیــدا کنــد بایــد ســال 
بــه ســال و بــر اســاس نــرخ تــورم، نــرخ یارانــه 
هــم افزایــش پیــدا کنــد نــه اینکــه وقتــی ســال 
8۹ یارانــه ۴۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان ارزشــی 
معــادل ۴۴ دالر داشــت امــا هــم اکنــون ایــن 
میــزان یارانــه ۴ دالر ارزش دارد بنابرایــن ارزش 
پولــی کــه بــه عنــوان یارانــه نقــدی بــه مــردم 
داده می شــود ۱۰ برابرکاهــش پیــدا کــرده 
اســت در حالــی کــه مــا شــاهد افزایــش چنــد 

ــم.  ــرژی بودی ــای ان ــه ای حامل ه مرحل
ــه  ــه یاران ــم ک ــاش کنی ــد ت ــزود: بای وی اف
همانطــوری  یعنــی  باشــد  افزایــش  روبــه 
کــه تــورم افزایــش پیــدا کــرده و قیمــت 
افزایــش  دولــت  را  انــرژی  حامل هــای 
ــامل  ــم ش ــه ه ــی یاران ــرخ پرداخت ــد ن می ده

ایــن تــورم شــده و افزایــش پیــدا کنــد.

ــس  ــه و بودجــه مجل عضــو کمیســیون برنام
ــق  ــط متعل ــوق فق ــت: حق شــورای اســامی گف
بــه تقریبــا یــک شــانزدهم جمعیت کشــور اســت 
ولــی بایــد کاری کنیــم تــا درآمــد و یارانــه همــه 
ملــت ایــران افزایــش پیــدا کنــد وقتــی قیمــت 
حامل هــای انــرژی بــاال مــی رود بایــد مــا بــه ازای 

آن و بــه میــزان واقعــی یارانــه بیفزاییــم. 
وی اظهــار داشــت: شــاهد آن هســتیم کــه 
ــال حرکــت در مســیری اســت  ــه دنب ــت ب دول
ــت  ــا قیم ــات را ب ــا و خدم ــی کااله ــه تمام ک
فــوب خلیــج فــارس بــه مــردم ارائــه کنــد امــا 
ــردم  ــد م ــه درآم ــه اینک ــع ب ــت راج ــچ وق هی
ــده و  ــنجیده ش ــاس س ــن مقی ــا همی ــم ب ه
درآمدهــا واقعــی بشــود حرفــی بــه میــان 

ــت. ــاورده اس نی
ــت  ــفانه دول ــت: متأس ــی گف ــی دلیگان حاج
بــه نوعــی دچــار عــدم تعــادل اســت بــه 
طــوری کــه برخــی از وزرا کار دیگــر وزرا را 
قبــول ندارنــد و عمــا انســجام الزم در هیــات 
ــدارد کــه البتــه ایــن موضــوع  ــت وجــود ن دول
بــه ناتوانــی و ضعــف مدیریــت رئیــس جمهــور 
تصمیمــات  نمی توانــد  کــه  برمی گــردد 
حساب شــده و کارشناســی اتخــاذ کنــد و گرنــه 
مــا خیلــی از ایــن مشــکات فعلــی را نداشــتیم 
لــذا بایــد انتخــاب صحیــح و منطقــی را بــرای 

ــم.  ــال کنی ــات دنب ــردم در انتخاب م
ــی اخیــر کــه بعــد  وی افــزود: از مــوج گران
از افزایــش نــرخ بنزیــن در جامعــه ایجــاد شــده 
ــدگان  ــوع نماین ــی در مجم ــران هســتیم ول نگ
ــاش  ــه ت ــد ک ــار دارن ــت انتظ ــس از دول مجل
و  داشــته  بــازار  کنتــرل  دربــاره  بیشــتری 
ــن ســهمیه  ــد و همچنی ــی بزن ــای واقع حرف ه
بنــدی بنزیــن را بــه نحــوی تنظیــم کنــد کــه 
ــی و  ــام کار واقع ــرای انج ــا ب ــراد و خانواره اف
از کار و مســافرت  روزمــره خودشــان اعــم 

ــوند. ــکل نش ــار مش دچ

وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه ورود 
ـــره و  ـــوده و تی ـــا را آل ـــا فض ـــوم قطع ـــروع و نامعل ـــای نامش پول ه
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــرآورد م ـــه ب ـــت: البت ـــد، گف ـــار می کن ت

ـــد.  ـــینما ندارن ـــی در س ـــهم باالی ـــام، س ارق
ـــوص  ـــی درخص ـــیدعباس صالح ـــت، س ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
پولشـــویی و وجـــود پول هـــای کثیـــف در ســـینمای ایـــران، 
ـــر  ـــگ و هن ـــوزه فرهن ـــه ح ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــت: بای اظهارداش
حتمـــا نیازمنـــد کمک هـــا و حمایت هـــای بخـــش خصوصـــی 
اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل، داده وســـیعی از نیازهـــای 

ـــات فرهنگـــی وارد حـــوزه ســـینما  ـــدات و خدم زیرســـاختی، تولی
می شـــود.

ــردم  ــول مـ ــه ورود پـ ــن اینکـ ــرد: در عیـ ــح کـ وی تصریـ
ــداری و  ــداوم، پایـ ــب تـ ــر موجـ ــگ و هنـ ــه فرهنـ ــه عرصـ بـ
ــر  ــگ و هنـ ــوزه فرهنـ ــدات در حـ ــتر تولیـ ــذاری بیشـ تأثیرگـ
می شـــود؛ امـــا بایـــد مراقبـــت کافـــی وجـــود داشـــته باشـــد 
ــیت های  ــه حساسـ ــری کـ ــی و هنـ ــای فرهنگـ ــه حوزه هـ کـ
خـــاص خـــود را دارد بـــه مســـائلی کـــه فضـــا را تیـــره و تـــار 

ــود. ــار نشـ ــد، گرفتـ می کنـ
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــامی بـ ــاد اسـ ــر فرهنـــگ و ارشـ وزیـ
ــا  ــن فضـ ــا ایـ ــوم قطعـ ــروع و نامعلـ ــای نامشـ ورود پول هـ
را آلـــوده و تیـــره و تـــار می کنـــد، افـــزود: البتـــه بـــرآورد 
ــی در  ــهم باالیـ ــام، سـ ــن ارقـ ــه ایـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ مـ

ــد. ــینما ندارنـ سـ
سهم وزارت فرهنگ در اعطای مجوزها اندک است

ــامی در  ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــهم وزارت فرهنـ ــی سـ صالحـ
حوزه هـــای  بنـــدی  تقســـیم  لحـــاظ  بـــه  را  نظارت هـــا 
ـــرمایه گذاری  ـــائل س ـــت: در مس ـــت و گف ـــدک دانس ـــی ان قانون
بخش هـــای مختلفـــی نســـبت بـــه صـــدور مجوزهـــا و 
احـــراز صاحیـــت  اقـــدام می کننـــد و حتـــی مبـــدأ مالـــی 
ــت  ــل رویـ ــت قابـ ــه صنعـ ــا از جملـ ــیاری از حوزه هـ در بسـ

نیســـت.

صالحیت تهیه کنندگان 
و سرمایه گذاران بررسی می شود

صالحـــی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل حساســـیت حـــوزه 
فرهنـــگ و هنـــر، ایـــن حـــوزه نیازمنـــد اقدامـــات ویـــژه ای 
ـــی در  ـــات مهم ـــتا، اقدام ـــن راس ـــرد: در همی ـــه ک ـــت؛  اضاف اس
حـــوزه صاحیـــت تهیه کنندگـــی و در حـــوزه نـــوع تملـــک و 

ــام اســـت. ــال انجـ ــرمایه گذاری در حـ ــوزه سـ حـ

کاهش ۱۰ برابری ارزش یارانه از سال 8۹ تاکنون

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 سهم پول های کثیف در سینما باال نیست

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: نمی گوئیــم 
بــه اندیشــمندان غربــی توجــه نشــود، امــا 
ــده در ۴۰  ــرح ش ــث مط ــا مباح ــود غربی ه خ
ســال گذشــته خــود را نقــد می کننــد امــا ایــن 

ــت.  ــده اس ــا ش ــل م ــل محاف ــث نق مباح
ــیدابراهیم  ــت اهلل س ــزارش تســنیم، آی ــه گ ب
کنگــره  پنجمیــن  افتتاحیــه  در  رئیســی 
ــز  ــامی در مرک ــانی اس ــوم انس ــی عل بین الملل
همایش هــای بین المللــی صــدا و ســیما بــا 
بیــان اینکــه بــدون تردیــد علــم و دانــش یکــی 
از مؤلفه هــای مهــم بــرای اقتــدار در یــک 
ــن اســت  ــم ای ــرد: مه ــار ک ــه اســت، اظه جامع
ــت شــود. اگــر  ــه مدیری ــش چگون ــن دان کــه ای
ــدون  ــروت و ب ــدرت و ث ــم در جهــت ق ــن عل ای
ــاخت  ــه س ــج ب ــد منت ــت باش ــاق و معنوی اخ
کاهک هــای هســته ای، مــواد مخــدر صنعتــی، 
دســت زدن و ســاختن ابــزاری بــرای اســتعمار و 
ــه  ــم تجرب ــه عل ــود، نتیج ــوق انســان می ش حق
شــده کــه در دنیــا شــاهد آن هســتیم، ســاختن 
ــوق  ــان و حق ــردن انس ــن ب ــرای از بی ــزاری ب اب

انســان اســت.
ــه بشــری از  ــروز جامع ــرد: ام ــح ک وی تصری
ــوق  ــردن حق ــن ب ــرای از بی ــه ب ــش ک ــن دان ای
ــاوری  ــم و فن ــرد، عل ــج می ب ــت، رن ــان اس انس
بــه  اخــاق  بــدون  مغرب زمیــن  در  امــروز 
ســرانجام رســیده اســت و همــه فکــر می کننــد 
کــه چگونــه از ابــزار ایــن دانــش بــرای مصــون 

ــزار بســازند. ــه اب ــازی جامع س
ــه  ــت ک ــم اس ــه مه ــان اینک ــا بی ــی ب رئیس
ــم دارای  ــا عال ــراد اســتعمارگر ی ــم دســت اف عل
تزکیــه نفــس باشــد، گفــت: نظــام مــا مبتنــی 
بــر فقــه اکبــر، اوســط و اصغــر اســت و مطلقــا 
ــزار و  ــد مغزاف ــکوالر نمی توان ــانی س ــوم انس عل

ــد. ــام باش ــن نظ ــزار ای نرم اف
رئیــس قوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه مباحــث 
علــوم انســانی غــرب حتمــا قابــل بررســی 
اســت امــا قابــل نقــد اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــک  ــه ی ــد ب ــرب نبای ــوم انســانی غ مباحــث عل
ــچ  ــود و هی ــل ش ــد تبدی ــل نق ــوی غیرقاب تاب
اشــکالی نــدارد کــه ایــن مباحــث مــورد تحقیــق 

ــود. ــد ش ــه و نق ــرار گرفت و پژوهــش ق
ــامی  ــانی اس ــوم انس ــزود: در عل ــی اف رئیس
ــا  ــام داد، ام ــق انج ــد و تحقی ــوان نق ــز می ت نی
بایــد بیــن تخریــب و نقــد عالمانــه تفــاوت قائــل 
شــد، تخریــب از موضــع سیاســی قابــل پســند 
ــر اینکــه آینــده  نیســت. کام رهبــری مبنــی ب
قــرن، قــرن اســام اســت، ســخنی پرمغــز اســت 
ــخن  ــن س ــه ای ــبت ب ــمندان نس ــد اندیش و بای
ــم  ــام معظ ــوده مق ــن فرم ــد، ای ــق کنن تحقی
رهبــری اکنــون در عالــم در حــال ظهــور اســت.

ــروز  ــد: ام ــادآور ش ــه ی ــوه قضائی ــس ق رئی
ــامی  ــانی و اس ــوم انس ــه عل ــه ب ــئله توج مس
ــرار دارد، در تمــام  در متــن نیازهــای جامعــه ق
حوزه هــا ایــن علــوم بــه عنــوان مغزافــزار عمــل 
ــا نــگاه آسیب شناســی بــه  می کنــد، امــا بایــد ب

ــم. ــن موضــوع بنگری ای
ــرا  ــه چ ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــی ب رئیس
نانــو تکنولــوژی و موضوعــات هســته ای  در 
پیشــرفت داشــته ایم، امــا در موضــوع علــوم 
ــود  ــدی وج ــای ج ــامی بحث ه ــانی - اس انس
ــانی -  ــوم انس ــد در عل ــرد: بای ــوان ک دارد، عن
اســامی بازنگاهــی شــود و بهتریــن مــکان 
ــت.  ــگاه اس ــوزه و دانش ــاق ح ــن اتف ــرای ای ب
بــه روز  و  به هنــگام  آسیب شناســی  امــکان 
شــدن ایــن مباحــث در حــوزه و دانشــگاه وجــود 
دارد و جســارتی می طلبــد، جســارت بــرای 

آنکــه از آنچــه مربــوط بــه نــوآوری و ســخن نــو 
اســت، گفتــه شــود. نشــاط علمــی بیــن اســتاد 
و دانشــجو نیــز همیــن اســت کــه اندیشــه نــو را 

ــد. ــرح کنن مط
وی ادامــه داد: در مســئله متــون آموزشــی بایــد 
بازنگاهــی شــود تــا ببینیــم چقدر علــوم انســانی - 
اســامی در آن جــا داده شــده اســت، بایــد در حوزه 
ــای  ــدی و حمایت ه ــرمایه گذاری ج ــش س پژوه
مــادی و معنــوی صــورت گیــرد، پیچیدگــی بحــث 
علــوم انســانی اســامی ورود نخبــگان و انســان های 

فرهیختــه را ایجــاب می کنــد.
ــا بیــان اینکــه علــوم  رئیــس قــوه قضائیــه ب
انســانی  اســامی مبتنــی بــر کاری اســت که در 
ــت: الزم اســت  ــرد، گف ــا صــورت می گی حوزه ه
ــرد.  ــورت گی ــاب ص ــن ب ــو در ای ــذاری ن ریل گ
ــد  ــوم پیون ــن عل ــا ای ــامی ب ــه اس ــد جامع بای
ــرت  ــد حض ــورد تأکی ــد م ــن پیون ــورد و ای بخ
آقــا اســت. بــه طــور مثــال چقــدر فقهــا در کار 
ــن کارهــا  ــا از ای قضایــی زحمــت کشــیدند و م
ــورد  ــزاران م ــون ه ــویم، اکن ــرت زده می ش حی
ســوال در ذهــن قضــات اســت کــه بایــد مبتنــی 

ــد. ــاز باش ــاد تمدن س ــر اجته ب
رئیســی بــا بیــان اینکــه بایــد علــوم انســانی 
اســامی دربــاره مبــارزه بــا فســاد انجــام شــود، 
ــش  ــرای کاه ــد ب ــه کاری بای ــرد: چ ــان ک بی
ــادی و  ــای اقتص ــت و ناهنجاری ه ــرم، جنای ج

اجتماعــی انجــام دهیــم، بایــد علــم و دانــش بــه 
کمــک اجــرا بیایــد، چــه بایــد کــرد تــا انگیــزه 
و اندیشــه جــرم بــه وجــود نیایــد؟ عــدم تربیــت 
ــود.  ــرم می ش ــزه ج ــاد انگی ــث ایج ــت باع درس
مبــارزه بــا فســاد فقــط ایــن نیســت کــه مجــرم 
را مجــازات کنیــم، نقــش حــوزه و دانشــگاه در 

بررســی ابعــاد ایجــاد فســاد مطــرح اســت.
ــه و  ــی، جامع ــا قاض ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
بلــد )شــهر( خــود را نشناســد، نمی توانــد 
حکــم دهــد، گفــت: اخــاق و حقــوق، سیاســت 
بایــد  و حقــوق  جامعه شناســی  و  و حقــوق 
ــگاه در  ــد دانش ــرد، بای ــرار گی ــث ق ــورد بح م
ــد و  ــدا کن ــس پی ــی ح ــی اجتماع آسیب شناس
راهــکار ارائــه دهــد، در برخــی پایان نامه هــا 
نــوع مســئله غیربومــی اســت کــه مســائل بایــد 

ــود. ــی ش بوم
اینکــه در  بیــان  بــا  قوه قضائیــه  رئیــس 
راهکارهــا بایــد مبتنــی بــر علــوم انســانی 
ــه  اســامی باشــیم، متذکــر شــد: نمی گوئیــم ب
ــود  ــا خ ــود، ام ــه نش ــی توج ــمندان غرب اندیش
ــال  ــده در ۴۰ س ــرح ش ــث مط ــا مباح غربی ه
گذشــته خــود را نقــد می کننــد امــا ایــن 

ــت. ــده اس ــا ش ــل م ــل محاف ــث نق مباح
وی افــزود: در تضــارب آراء و آزاداندیشــی 
اســت کــه مســائل حــل می شــود، دســتگاه های 
ــت  ــی حمای ــوآوری علم ــد از ن ــی بای حاکمیت
کننــد و ارتبــاط جــدی بیــن نظــام برنامه ریــزی 
و علــوم انســانی اســامی وجــود داشــته باشــد.

ــی در  ــای خوب ــد: کاره ــادآور ش ــی ی رئیس
ــرم  ــه نظ ــا ب ــده، ام ــام ش ــاله انج ــن ۴۰ س ای
ــه  ــت ک ــی اس ــخه در گام دوم ــن نس جامع تری
ــم و  ــد. عل ــرح کردن ــری مط ــم رهب ــام معظ مق
فنــاوری از محوری تریــن موضوعــات گام دوم 
اســت و مــا توســعه را در پرتــو عدالــت تعریــف 

می کنیــم.
اینکــه  بیــان  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
ــم  ــات از عل ــی قض ــورت جدای ــم در ص معتقدی
مشــکات جــدی ایجــاد می شــود، اظهــار کــرد: 
بایــد ارتبــاط معنــاداری در بخش هــای اجرایــی 

ــد. ــته باش ــم وجــود داش ــا عل ب

رئیسی:

 نقل محافل ما تئوری هایی است که خود غربی ها مشغول نقدشان هستند

م الف: 438
خانم کتان باغبانی فرزند غالمرضا 

کد ملی ۱55۱2۱633۷

رســاند  مــی  اطــاع  بــه  بدینوســیله 
فارســی  صفــر  آقــای  و  شــما  مابیــن 
اندرابــی فرزنــد ســلمان بــه اســتناد دادنامــه 
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ساالد لوبیا چیتی

مواد الزم:
لوبیا چیتی                                      ۱ پیمانه
نخود فرنگی                                  ۲/۱ پیمانه
هویــج                                        ۲ عــدد
ذرت                                              ۲/۱ پیمانه
خیارشور                                         ۵ عدد
سیب زمینی متوسط                         ۴ عدد
کاهــو پیــچ کوچــک                      ۱ عــدد
زیتون                                      ۵ عدد )اختیاری(
گوجه گیاسی                           ۵ عدد )اختیاری(
نمک و فلفل                                به میزان الزم

طرز تهیه ساالد لوبیا چیتی
مرحله اول: پخت مواد اولیه

۱- بــرای تهیــه ســاالد لوبیــا چیتــی خوشــمزه 
و مقــوی ابتــدا بایــد لوبیــا چیتــی را خــوب 
ــا  ــب ی ــام ش ــد تم ــازه دهی ــپس اج ــویید. س بش
ــا نفخــش از  ــد ت ــد ســاعت در آب بمان ــط چن فق
ــرود. بهتــر اســت چنــد مرتبــه آب ظــرف  بیــن ب

ــد. ــوض کنی ــی را ع ــا چیت لوبی
۲- لوبیــا چیتــی هــا را بــا مقــداری آب و کمــی 
نمــک در قابلمــه بریزیــد. اجــازه دهیــد بــه مــدت 
دو تــا ســه ســاعت خــوب بپــزد و آب آن کشــیده 
ــز  ــد از زودپ ــی توانی ــد م ــه داری ــر عجل ــود. اگ ش
ــاعت  ــک س ــورت ی ــن ص ــد. در ای ــک بگیری کم

زمــان بــرای پخــت آن کافــی اســت.
۳- در مدتــی کــه لوبیــا چیتــی در حــال پخــت 
ــا  ــا را خــوب بشــویید. ب اســت، ســیب زمینــی ه
مقــداری آب در قابلمــه بریزیــد تــا بــه مــدت ۴۵ 
ــان  ــام اذیتت ــج خ ــر هوی ــزد. اگ ــوب بپ ــه خ دقیق
ــز  ــج را هــم بخــار پ ــد هوی ــد، مــی توانی مــی کن
کنیــد، یــا در روغــن تفــت دهیــد در حــدی کــه 

کمــی نــرم شــود امــا لــه نشــود.
۴- بــرای اضافــه کــردن نخود فرنگــی و ذرت به 
ســاالد، در صورتــی کــه از کنســرو آن ها اســتفاده 
نمــی کنیــد، بایــد آن هــا را نیــم ســاعت بپزیــد.

مرحله دوم: آماده سازی ساالد
۱- حــاال کــه تقریبــا مــواد ســاالد لوبیــا چیتــی 
و ســیب زمینــی آمــاده اســت، نوبــت بــه مخلــوط 
ــزرگ  ــه ب ــک کاس ــد. ی ــی رس ــا م ــردن آن ه ک
برداریــد. لوبیــا چیتــی هــا را در آن بریزیــد. ســیب 
ــی  ــه شــکل نگین ــه شــده را ب زمینــی هــای پخت

بــرش دهیــد و اضافــه کنیــد.
۲- نخــود فرنگــی و ذرت را کــه آمــاده کــرده 
ایــد بــه ســاالد اضافــه کنیــد. خیارشــورها و 
ــد  ــرش دهی ــی ب ــکل نگین ــه ش ــم ب ــج را ه هوی
ــده  ــج رن ــد از هوی ــد. مــی توانی و در ســاالد بریزی

ــد.  ــتفاده کنی ــم اس ــده ه ش
۳- کاهــو را هــم خــرد کــرده و در کاســه بریزیــد. 
انــدازه بــرش کاهوهــا بــه ســلیقه خودتــان بســتگی 
ــو از  ــای کاه ــه ج ــد ب ــی توانی ــن م ــم چنی دارد. ه
ــون  ــد. زیت ــتفاده کنی ــم اس ــده ه ــرد ش ــوید خ ش
ــا را  ــاری اســت. آن ه ــم اختی و گوجــه گیاســی ه
ــه ســاالد اضافــه کنیــد.  از وســط دو نیــم کــرده و ب
ســس مایونــز یــا هــر ســس دلخــواه دیگــری را بــه 
همــراه مقــداری نمــک و فلفــل در ظــرف بریزیــد و 
بــا ســاالد خــوب مخلــوط کنیــد. بــرای تزیین ســاالد 
ــرگ  ــد از گوجــه گیاســی، ب ــی میتوانی ــا چیت لوبی
ســبزیجات تــازه و … اســتفاده کنیــد. نــوش جــان.

 
نکات کلیدی تهیه ساالد لوبیا چیتی

ــد  ــی توانی ــاالد م ــن س ــس ای ــه س ــرای تهی - ب
مقــداری ماســت هــم زده را بــا روغــن زیتــون، ســس 
مایونــز، نمــک، فلفــل، ســیر و آب لیمو مخلــوط کنید. 
در صورتــی کــه رژیــم الغــری داریــد مــی توانیــد برای 
ــا چیتــی رژیمــی ســس را حــذف  ســرو ســاالد لوبی

کــرده و آن را بــا ماســت چکیــده میــل کنیــد.
- بهتریــن زمــان بــرای ســرو ایــن ســاالد 
ــه  ــد از اضاف ــاعت بع ــک س ــمزه ی ــوی و خوش مق
ــورد  ــه خ ــواد ب ــم م ــا طع ــت ت ــس اس ــردن س ک
ــال  ــاالد را در یخچ ــدت س ــن م ــرود. در ای ــم ب ه
ــد. ــه صــورت ســرد ســرو کنی ــد و آن را ب بگذاری

ــرغ  ــا م ــی ب ــا چیت ــاالد لوبی ــه س ــرز تهی - ط
ــه ایــن صــورت اســت کــه بایــد مــرغ را خــوب  ب
بپزیــد و بعــد بــه صــورت ریــش ریــش یــا نگینــی 
ــا  ــاالد ب ــن س ــد. ای ــه کنی ــاالد اضاف ــواد س ــه م ب
کالبــاس و یــا انــواع ژامبــون، تــن ماهــی، جوانــه 
گنــدم، پیازچــه، تخــم مــرغ، قــارچ، کرفــس، کلــم 

ــی شــود.  ــه م ــم تهی ســفید و … ه
ــن  ــه ای ــی ب ــن ماه ــردن ت ــه ک ــرای اضاف - ب
ــانید، آن  ــی را بجوش ــن ماه ــد ت ــط بای ــاالد فق س

ــد. ــاالد بریزی ــد و در س ــز کنی را ری
- هــم چنیــن در صورتــی کــه دوســت داریــد 
ــا تخــم مــرغ تهیــه کنیــد، بایــد  ایــن ســاالد را ب
اول تخــم مــرغ را آب پــز کــرده و بعــد آن را بــه 

صــورت نگینــی یــا رنــده شــده اضافــه کنیــد.
- اگــر خودتــان ســس را تهیــه مــی کنیــد، بهتــر 
اســت نمــک و فلفــل را در ســس بریزیــد تــا خــوب 
بــا ســاالد ترکیــب شــود. اگــر از ســس هــای آمــاده 
یــا ماســت اســتفاده مــی کنیــد یــا ســاالد را بــدون 
ــک و  ــردن نم ــه ک ــد، اضاف ــی کنی ــل م ــس می س

فلفــل بــه انــدازه دلخواهتــان فرامــوش نشــود.
منبع: ایران کوک

بنیاد مراغه شناسی در دانشگاه مراغه 
تشکیل شد

بنیـــاد مراغـــه شناســـی بـــا هـــدف رفـــع فقـــدان فعالیـــت هـــای 
ــه در  ــان مراغـ ــور شـ ــی و در خـ ــری غنـ ــی و هنـ ــی، فرهنگـ پژوهشـ
دانشـــگاه مراغـــه تشـــکیل و بـــا تصویـــب اساســـنامه فعالیـــت هـــای 
خـــود را بـــا بهـــره گیـــری از پتانســـیل همـــه اقشـــار آغـــاز خواهـــد 

نمـــود.
 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه مراغـــه؛ ایـــن بنیـــاد بـــا 
ـــه از چنـــد  ـــگاه ک ـــع بنـــدی مطالعـــات اولیـــه توســـط تیـــم دانش جم
ــدد در  ــات متعـ ــکیل جلسـ ــه اســـت و تشـ ــام یافتـ ــل انجـ ــال قبـ سـ
ـــف  ـــالت و وظای ـــه رس ـــی ب ـــق بخش ـــور تحق ـــه منظ ـــه ب ـــگاه مراغ دانش
ـــی،  ـــای پژوهش ـــت ه ـــدان فعالی ـــع فق ـــه و رف ـــگاه مراغ ـــی دانش پژوهش
فرهنگـــی و هنـــری غنـــی در زمینـــه پیشـــینه تاریخـــی و فرهنـــگ 
ــق  ــی آن در مناطـ ــی و تاریخـ ــرو فرهنگـ ــه و قلمـ ــتان مراغـ شهرسـ
ــزی  ــته مرکـ ــدد هسـ ــات متعـ ــکیل جلسـ ــا تشـ ــاد و بـ ــاور، ایجـ مجـ
ـــط  ـــاد )رواب ـــه بنی ـــه و دبیرخان ـــگاه مراغ ـــگاهیان دانش ـــکل از دانش متش
ـــب  ـــا تصوی ـــگاه ب ـــس دانش ـــت رئی ـــه ریاس ـــه( ب ـــگاه مراغ ـــی دانش عموم
اساســـنامه رســـما فعالیـــت خـــود را بـــا مشـــارکت و بهـــره گیـــری از 

اقشـــار مختلـــف آغـــاز خواهـــد نمـــود.
انجـــام فعالیـــت هـــای پژوهشـــی، فرهنگـــی و هنـــری در زمینـــه هـــای 
ـــه  ـــاهیر مراغ ـــاری و مش ـــر، معم ـــن، هن ـــگ، دی ـــخ، فرهن ـــا تاری ـــط ب مرتب
ـــی پژوهشـــگران،ادیبان  ـــوان علمـــی و عمل ـــاء ت ـــف و ارتق در اعصـــار مختل
ـــا  ـــه ه ـــار یافت ـــتای انتش ـــاش در راس ـــن ت ـــه و همچنی ـــدان مراغ وهنرمن
ـــه،  ـــت مراغ ـــا محوری ـــری ب ـــی و هن ـــی، فرهنگ ـــل علم ـــزاری محاف و برگ
برگـــزاری نکوداشـــت شـــخصیت هـــای علمـــی، فرهنگـــی و هنـــری و 
غنـــا بخشـــی بـــه برنامـــه هـــای روز مراغـــه بـــا همـــکاری دبیرخانـــه 
ـــوده  ـــاد ب ـــن بنی ـــای ای ـــه ه ـــر برنام ـــزو دیگ ـــه ج ـــت روز مراغ گرامیداش
ـــه  ـــا و برنام ـــده ه ـــرای ای ـــک پذی ـــده نزدی ـــوان در آین ـــام فراخ ـــا اع و ب
ـــد  ـــهر خواه ـــگ ش ـــن فرهن ـــدان ای ـــان و هنرمن ـــگران، ادیب ـــای پژوهش ه

ـــود. ب

نمایشگاه مطبوعات 
نباید صرفا برای رفع تکلیف باشد 

نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی گفـــت : مطبوعـــات 
نقـــش مهمـــی در فرهنـــگ ســـازی جامعـــه دارنـــد از ایـــن رو نبایـــد 
ـــد.  ـــاب باش ـــی کت ـــن الملل ـــگاه بی ـــی نمایش ـــش جنب ـــگاه آن بخ نمایش
ـــیدمحمدعلی  ـــلمین س ـــام والمس ـــت االس ـــارس، حج ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــی  ـــگ عموم ـــورای فرهن ـــه ش ـــتمین جلس ـــاد و هش ـــم در هفت آل هاش
ـــن  ـــگاه بی ـــزاری نمایش ـــه برگ ـــی ب ـــائل پیرامون ـــاره مس ـــا اش ـــتان ب اس
ـــران  ـــرد: حضـــور ناش ـــد ک ـــاری تاکی ـــال ج ـــاه س ـــاب در مهرم ـــی کت الملل
نامـــدار و کتـــاب هـــای جدیـــد االنتشـــار در نمایشـــگاه هـــای کتـــاب 

ـــد. ـــتر باش ـــد بیش بای
امـــام جمعـــه تبریـــز نمایشـــگاه کتـــاب را بـــرای شـــمال غـــرب و 
ـــات  ـــگاه مطبوع ـــت: نمایش ـــی دانســـت و گف ـــداد فرهنگ ـــک روی ـــتان ی اس

ـــود. ـــزار ش ـــاب برگ ـــگاه کت ـــتقل از نمایش ـــد مس بای
ـــد  ـــات نبای ـــگاه مطبوع ـــزاری نمایش ـــه برگ ـــان اینک ـــا بی ـــم ب آل هاش
ـــگاه  ـــودن نمایش ـــی ب ـــه داد : جنب ـــد ادام ـــف باش ـــع تکلی ـــرای رف ـــا ب صرف

مطبوعـــات از اهمیـــت برگـــزاری آن می کاهـــد.
ـــم  ـــلمین آل هاش ـــام و المس ـــت االس ـــخنان حج ـــر از س ـــش دیگ بخ
بـــه جریانـــات اخیـــر در پـــی افزایـــش قیمـــت بنزیـــن در کشـــور و 

ـــود. ـــتان ب اس
ـــدر  ـــعه ص ـــا س ـــوام ب ـــت ت ـــر از قاطعی ـــا تقدی ـــز ب ـــه تبری ـــام جمع ام
ـــت:  ـــگران گف ـــا اغتشاش ـــی ب ـــی و امنیت ـــای انتظام ـــردم داری نیروه و م
مـــردم تبریـــز بـــار دیگـــر در لبیـــک بـــه بیانـــات حکیمانـــه رهبـــر 
معظـــم انقـــاب پیشـــگام شـــدند کمـــا اینکـــه آذربایجـــان در طـــول 
ـــود  ـــگامی خ ـــه پیش ـــی همیش ـــی و انقاب ـــه سیاس ـــه صحن ـــخ در هم تاری

ـــت. ـــانده اس ـــات رس ـــه اثب را ب
ـــاش  ـــمنان ت ـــت: دش ـــرقی گف ـــه در آذربایجان ش ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــردم آگاه،  ـــا م ـــد ام ـــام دادن ـــز انج ـــردن تبری ـــا آرام ک ـــرای ن ـــادی ب زی
بصیـــر و زمـــان شـــناس آذربایجـــان همـــه ایـــن نقشـــه ها را خنثـــی 

ـــرد. ک
هفتـــه بســـیج و تکریـــم ایـــن نیـــروی کارآمـــد مردمـــی بخـــش 
ـــام  ـــه ام ـــود ک ـــتان ب ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــخنان نماین ـــری از س دیگ
جمعـــه تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــر حاکمیـــت تفکـــر بســـیج در جامعـــه 
ـــر  ـــود در براب ـــوس ش ـــیج مان ـــگ بس ـــا فرهن ـــا ب ـــه م ـــر جامع ـــت: اگ گف

ــتاد . ــم ایسـ ــته خواهیـ ــتحکم تر از گذشـ ــمنان مسـ دشـ
ـــاص دارد  ـــا اختص ـــه میدان ه ـــه هم ـــیج ب ـــد: بس ـــادآور ش ـــم ی آل هاش
ـــداف  ـــه اه ـــبرد هم ـــرای پیش ـــد ب ـــروی کارآم ـــن نی ـــت ای ـــد از ظرفی و بای

نظـــام بهره منـــد شـــد.

ــران از همــکاری  ــی ای ــوزه مل رئیــس کل م
ــا و  ــی ایتالی ــراث فرهنگ ــوزه می ــئوالن ح مس
ــران  ــوزه ای ــرای مقاوم ســازی بخــش م ــن ب ژاپ

ــر داد.  ــه خب ــن مجموع باســتان ای
نُوَکنــده،  جبرائیــل  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
گفــت: مــوزه باســتان ایــران و ایتالیــا از دیربــاز 
ــتند و از  ــترده ای داش ــکاری گس ــر هم بایکدیگ
ــرای  ــی ب ــرح محتوای ــا ط ــز ایتالی ــه 8۰ نی ده
مقــاوم ســازی مــوزه ایــران باســتان انجــام داده 
ــده  ــر ش ــز منتش ــد نی ــرح در دو جل ــن ط و ای

اســت.
جملــه  از  ایتالیــا  و  ژاپــن  گفــت:  وی 
در  اســت  قــرار  کــه  هســتند  کشــورهایی 
ایــران  بــا  باســتان  ایــران  مــوزه  باســازی 

باشــند. داشــته  همــکاری 
ــاله  ــابقه ۶۰ س ــه س ــاره ب ــا اش ــده ب نُوَکن
در  ایتالیــا  و  ایــران  نزدیــک  همــکاری 
حــوزه میــراث، گفــت: ۶ دهــه همــکاری، 
ــاله  ــن هزارس ــخ چندی ــی از تاری ــش مهم بخ
ــه  ــد ک ــم می زن ــان را رق ــی جه باستان شناس
ــن  ــه یافت ــوف ب ــود را معط ــاش خ ــگاه و ت ن
ــرزمینی  ــدن در س ــذر تم ــناخته هایی از گ ناش
لقــب  باستان شناســان  کــرده کــه بهشــت 

ــت. ــه اس گرفت
ــدن  ــگ و تم ــه فرهن ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
غنــی ایــران، مرزهــا را در نوردیــده و بســیاری 
را  غیرایرانــی  و  ایرانــی  باستان شناســان  از 
مجــذوب خــود کــرده اســت تــا الیه هــای 
را  جهانــی  میراث فرهنگــی  ایــن  تمدنــی 
ــد، گفــت:  ــرای دیگــران بازگــو کنن کشــف و ب
همــکاری  دوران  ایــن  در  ایتالیــا  و  ایــران 
ــکل از  ــن ش ــتند. و ای ــر داش ــی بایکدیگ خوب
رابطــه پایدارتریــن شــکل دوســتی اســت کــه 
دولــت هــا و سیاســتمداران بــه دیــده احتــرام 
بــه آن مــی نگرنــد، چشــم انداز خوشــایندی در 

ــه  ــه دو کشــور وجــود دارد ک ــط همه جانب رواب
ــایر  ــرای س ــه ناپذیر ب ــی خدش ــد الگوی می توان

ــد. ــع باش جوام
رئیــس کل مــوزه ملــی ایــران اضافــه کــرد: 
مــوزه ملــی ایــران در حــوزه میــراث فرهنگــی 
ــه  ــکاری دوجانب ــددی هم ــورهای متع ــا کش ب
دارد و از آن جملــه می تــوان بــه برگــزاری 
ــا کشــورهای متعــدد  نمایشــگاه های مــوزه ای ب

نــام بــرد.

موزه ها
ــوزه  ــد. م ــی دارن ــواع مختلف ــا ان ــوزه ه م
ــوم و  ــای عل ــوزه ه ــی، م ــردم شناس ــای م ه
ــاز، کاخ  ــخ طبیعــی، مــوزه هــای فضــای ب تاری
مــوزه هــا و … . یکــی از معــروف تریــن و 
ــای  ــوزه ه ــا، م ــوزه ه ــواع م ــن ان پرطرفدارتری
باســتان شناســی هســتند کــه تقریبــا در اکثــر 
شــهرهای بــزرگ و بــا قدمــت دنیــا، یــک 

ــود دارد.   ــا وج ــه از آن ه نمون
مــوزه هــای باســتان شناســی هماننــد پــل 
ــدگان و  ــن بازدیدکنن ــه بی ــتند ک ــی هس های

ــر قــرار مــی کننــد و موجــب  تاریــخ ارتبــاط ب
ــته  ــی از گذش ــش و آگاه ــش دان ــد و افزای رش
ــده  ــد. ای ــی کنن ــم م ــور را فراه ــخ کش و تاری
ایجــاد مــوزه درون شــهرها بــرای بازدیــد 
عمــوم، در قــرن ۱8 میــادی و پــس از انقــاب 
ــوری  ــه ط ــت. ب ــکل گرف ــه ش ــی فرانس صنعت
ــوور اولیــن مــوزه هــای  کــه مجموعــه مــوزه ل
عمومــی در جهــان بودنــد کــه در پاریــس 

ــد. ــکل گرفتن ش
آثــاری کــه در مــوزه هــای باســتان شناســی 
نگهــداری مــی شــوند، معمــوال بــه روش هــای 
مســتقیم  هــای  حفــاری  مثــل  گوناگونــی 
ــیاء  ــد اش ــی، خری ــتان شناس ــای باس ــروه ه گ
از کلکســیون دارهــا، خریــد از طریــق بازاهــای 
از طریــق  چکشــی، بدســت آوردن آن هــا 

ــوند. ــی ش ــردآوری م ــاق و … گ قاچ
ــران  ــی ای ــوزه مل ــرح م ــی ط ــردر اصل س
فرانســوی  باستان شــناس  و  معمــار  اثــر 
آنــدره گــدار، برگرفتــه از فضــای معمــاری 
دوره اشــکانیان و ساســانیان و بــه صــورت 
طــاق یــا ایوانــی بلنــد هماننــد ایــوان کســری 

ــراق  ــمال ع ــر در ش ــفون و کاخ الحض در تیس
ــوان را  ــن ای ــاخت ای ــت. س ــده اس ــاخته ش س
ــای  ــام ه ــه ن ــی ب ــروف ایران ــای مع ــه دو بن ب
عباســعلی معمــار و  اســتاد مرادعلــی تبریــزی 

ــد. ــی دهن ــبت م نس
ایــن ایــوان هایــی در تاریــخ کشــور در 
واقــع بــه ماننــد فیلتــری بیــن فضــای بیرونــی 
و درونــی، معمــاری دســت ســاز و محیــط 
ــتند.  ــدا هس ــا خ ــت ب ــق طبیع ــت و تلفی زیس
بــه مســاحت ۵۵۰۰  در آن زمــان زمینــی 
ــاص  ــوزه اختص ــاخت م ــرای س ــع ب ــر مرب مت
داده شــد. خــود بنــای مــوزه ۱۱۰۰۰ متــر 
مربــع اســت و ۲۷۴۴ متــر هــم زیــر بنــای آن 
اســت. ایــن بنــا در ســه طبقــه ســاخته شــده 
ــمت  ــای ورودی، قس ــمت فض ــه قس ــه از س ک
ــکیل  ــش اداری تش ــیاء و بخ ــش دادن اش نمای

ــت. ــده اس ش
ســالن اصلــی و همکــف مــوزه ایران باســتان 
ــاحت دارد و در  ــع مس ــر مرب ــدود ۲۰۰۰ مت ح
دو طــرف دیــوار هــای آن پنجــره هایــی هالــی 
شــکل، بــرای تامیــن نــور طبیعــی داخــل مــوزه 

تعبیــه شــده اســت.
ــی در  ــتان شناس ــای باس ــش کاوش ه افزای
ــمار از  ــیای تاریخــی بی ش ــف اش کشــور و کش
ــه دوره اســامی،  ــف از جمل ــای مختل دوران ه
ــر  ــی در زی ــا و مخازن ــار ه ــاخت انب ــث س باع
ــل  ــه دلی ــت ب ــد. در نهای ــه ش ــن مجموع زمی
افزایــش تعــداد ایــن آثــار، عــاوه بــر نوســازی 
هایــی کــه در جهــت بهبــود نگــه داری از 
ــال  ــت، در س ــار تاریخــی صــورت گرف ــن آث ای
ــه  ۷۵ اشــیای اکتشــافی از دوران اســامی را ب
ســاختمان مجــاور مــوزه ایــران باســتان )مــوزه 
ــه  ــروزه ب ــد. ام ــال دادن ــامی( انتق دوران اس
ــوزه دوران  ــتان و م ــران باس ــوزه ای ــوع م مجم

ــد. ــی گوین ــران م ــی ای ــوزه مل اســامی، م

آزاد   دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهشـی  معـاون 
اسـامی واحـد تبریز گفت: پنـج مرکز تحقیقاتی 
مصـوب سـازمان مرکزی دانشـگاه آزاد اسـامی 

در دانشـگاه آزاد تبریـز فعالیـت دارد. 
بـه گـزارش ایسـنا، حسـن رسـولی، بـا بیـان 
اینکـه فعالیت های حوزه پژوهشـی دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحد تبریـز دارای بخش هـای مختلفی 
اسـت کـه اهـداف دانشـگاه را بـه پیـش می برد، 
اظهارکـرد: بخـش پژوهش برای پیشـبرد اهداف 
خـود نیازمنـد یـک سـری زیرسـاخت هاسـت و 
همـه تـاش بر این اسـت تا بسـتر و زیرسـاخت 

الزم بـه نحـو مطلوبـی فراهم شـود.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت ۱۱ دانشـکده در 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تبریـز گفـت: ایـن 
دانشـکده هـا عمدتـا بـه فعالیت هـای آموزشـی 
مـی پردازنـد، ضمـن اینکـه هـر هفتـه یکـی از 
شـوراهای دانشـکده  به معاونت پژوهشـی دعوت 
می شـوند که سیاسـت های حـوزه به آنـان اباغ 
شـود و در کنار آن مسـائل و مشـکات در حوزه 
هـر دانشـکده شـنیده شـده و سـپس بـه یـک 

جمـع بنـدی مناسـب می رسـیم.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بعـد از تبـادل 
نظـر و هـم فکـری بـه ایـن نتیجه رسـیده شـد 
کـه این دانشـکده ها برای پیشـبرد سیاسـتهای 
حـوزه کافی نیسـتند و باید یکی سـری نهادهای 
دیگـر نیـز ایجاد شـود، تصریح کرد: یکـی از این 
نهادهـا، ایجـاد گـروه هـای پژوهشـی و مراکـز 
تحقیقاتـی بـود کـه در ایـن جهت  در سـال ۹۳ 
سـه مرکز و در سـال گذشـته نیز دو مرکز دیگر 
فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد و در مجمـوع پنج 
مرکـز تحقیقاتـی کـه مصـوب سـازمان مرکـزی 

اسـت دراین دانشـگاه فعالیـت دارد.
 رسـولی بـه تشـریح و معرفـی ایـن مراکـز 
پرداخـت و گفت: مراکز تحقیقـات بیوتکنولوژی،  

تحقیقـات نانوفنـاوری صنعتـی و مرکز تحقیقات 
رباتیـک یا فنـاوری های نرم از سـال ۹۳ فعالیت 
نیـز  گذشـته  سـال  و  کردنـد  شـروع  را  خـود 
مرکـز تحقیقـات  بیوفتونیک و مرکـز تحقیقاتی 
مدیریـت توسـعه پایـدار در حـوزه آبریـز دریاچه 

ارومیـه مشـغول بـه فعالیت شـدند.
وی پراکنـده بـودن ایـن مراکـز را در نقـاط 
مختلـف دانشـگاه از مشـکات ومعایـب دانسـت 
و ادامـه داد: در حـال حاضـر بـا ایجـاد مجتمـع 
مراکـز تحقیقاتـی، ایـن پنـج مرکـز در فضـای 

نسـبتا مناسـبی فعالیـت دارنـد.
آزاد   دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهشـی  معـاون 
اسـامی واحـد تبریـز بـا بیـان اینکـه در ایـن 
مجتمـع سـازی چنـد هـدف دنبال شـد، افـزود: 
ایجـاد هـم افزایی بیـن مراکز یکـی از این اهداف 
بـود زیـرا ایـن مراکز بـر اسـاس ماموریـت هایی 
کـه دارنـد از حـال هم خبـردار می شـوند، نقاط 
ضعـف و قـوت خـود را بـه اشـتراک مـی گذارند 
و مسـائل مشـترک خـود را مطـرح مـی کننـد و 
وقتـی ایـن مراکز به عنـوان یک نهـاد تفهیم می 
شـوند میـزان تمرکز افزایـش می یابـد و رویکرد 

مـا به بـرون دانشـگاه بیشـتر می شـود.
رسـولی اضافـه کـرد: زمانی که ایـن مراکز در 
دانشـکده ها پراکنـده بودنـد حتـی یـک بازدیـد 
سـاده بـه سـختی انجـام مـی شـد و اگـر یـک 
نفـر از بیـرون دانشـگاه قـرار بـود توانمندی های 
دانشـگاه را مـورد بازدیـد قـرار دهـد مـا بایـد 
قـرار  بازدیـد  مـورد  را  مختلـف  دانشـکده های 
مـی دادیـم امـا در حـال حاضـر در یـک بازدیـد 
دانشـگاه  تحقیقاتـی  پتانسـیل های  متمرکـز 
مشـاهده مـی شـود و در کنـار آن برنامـه هـا و 
اسـت مـورد  انجـام  پـروژه هایـی کـه درحـال 

ارزیابـی قـرار مـی گیـرد.
وی بـا بیـان اینکه رویکـرد مراکـز، درون زا و 
بـرون نگر هسـت، متذکر شـد: یعنی ایـن مراکز 
تحقیقاتـی نیم نگاهی بـه نیازهای بیـرون و بازار 
دارنـد و قـرار هسـت کـه بـر اسـاس آن نیازهای 

تحقیقـات خـود را پیـش ببرند.
آزاد   دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهشـی  معـاون 
اسـامی واحد تبریـز تاکید کـرد: مرکز تحقیقات 
دریاچه ارومیه بر اسـاس یک مسـئله  محوری که 
همـان دریاچه ارومیه هسـت  توانسـت بـه عنوان 

ناظر و مشـاور  زیسـت محیطی ماموریت هایی از 
بیـرون بگیـرد و موفق به کسـب توفیقاتی شـد و 
تنها مرکزی اسـت که عملکرد آن در همان سـال 
نخسـت فعالیت خود از سـوی سـازمان مرکزی به 

صـورت مطلوب ارزیابی شـده اسـت.
از  بیوفتونیـک  مرکـز  داد:   ادامـه  رسـولی 
کشـور  در  موجـود  تحقیقاتـی  مراکـز  معـدود 
هسـت کـه چنـد پـروژه خـوب را تعریـف کـرده 
اسـت و بـه نوعی یـک رویکـرد آن به مهندسـی 
و فیزیـک، فتونیـک و لیـزر و رویکـرد دیگـر آن، 

مباحـث بیولوژیکـی هسـت.
وی کار بـر روی کاربـرد لیـزر بر مغز و اعصاب 
و درمـان سـرطان بـا لیـزر را از دیگـر فعالیتهای 
ایـن مرکـز تحقیقاتی در دانشـگاه عنـوان کرد و 
گفـت: متخصصـان مـا در حـال کار بـر روی این 
پـروژه ها هسـتند و بـا اینکه مرکز نوپایی اسـت 

امـا دارای تجهیزات نسـبتا خوبی اسـت.
آزاد   دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهشـی  معـاون 
اسـامی واحـد تبریـز بـا اشـاره بـه عقـد تفاهم 
آذربایجـان  اسـتان  تحقیقاتـی  مراکـز  بـا  نامـه 
شـرقی بـه خصـوص مراکـز تحقیقاتی  دانشـگاه 
علـوم پزشـکی، اظهار کرد: در حـال اجرای پروژه 
هـای مشـترک هسـتیم و در صورتی کـه نیاز به 
آزمایـش داشـته باشـد در دانشـگاه آزاد واحـد 

تبریـز انجـام می شـود.
نانـو  مرکـز  فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  رسـولی 
فنـاوری بـر روی صنعـت، ظـروف بسـته بنـدی 
بـا  رنگ هایـی  و  غـذا  حفـظ  ظـروف  یـا  غـذا 
محتـوای نانـو، بیـان کـرد: مرکـز بیوتکنولـوژی 
دانشـگاه نیـز در حـال کار بـر روی تهیـه بانـک 

اسـت. بنیـادی  و سـلولهای  سـلولی 
وی تصریـح کـرد: مرکـز تحقیقـات رباتیـک 
نیـز در تاش هسـت تا نخسـتین شـتاب دهنده 
حـوزه رباتیـک را بـا همـکاری سـازمان فنـاوری 
کـه  کنـد  مسـتقر  آزاد  دردانشـگاه  اطاعـات 
رسـالت ایـن شـتاب دهنـده حمایـت از تیم هـا 
چـه در حـوزه نـرم افـزار و چـه رباتیک اسـت تا 
آنها را از سـطح ایده به سـطح محصول برسـاند .

ــوزش کشــور  ــس ســازمان ســنجش آم ریی
بــا تاکیــد بــر این کــه فــروش صندلــی در 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی ارتباطــی بــه 
ــازمان ســنجش  ــق س ــی شــدگان از طری معرف
نــدارد، اظهــار کــرد: وزارت بهداشــت می توانــد 
لیســت دانشــجویان خــود را بــا لیســت معرفــی 
ــد  ــت بده ــنجش مطابق ــازمان س ــدگان س ش
ــوب  ــن چارچ ــارج از ای ــه خ ــرادی ک ــا اف و ب

ــد.  ــورد کن ــده اند برخ ــه  ش پذیرفت
 بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ابراهیــم خدایــی، 
بــا تاکیــد بــر این کــه فــروش صندلــی در 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی ارتباطــی بــه 
ــازمان ســنجش  ــق س ــی  شــدگان از طری معرف
آمــوزش کشــور نــدارد، اظهــار کــرد: هــر ســال 
علــوم  رشــته های  پذیرفته شــدگان  اســامی 
پزشــکی کــه از طریــق کنکــور سراســری وارد 
ســازمان  ســوی  از  می شــوند  دانشــگاه ها 
ــه وزارت بهداشــت  ســنجش آمــوزش کشــور ب
ــن  ــکلی در ای ــن مش ــود، بنابرای ــام می ش اع

ــدارد. ــود ن ــه وج زمین
وی در ادامــه تصریــح کــرد: فــروش صندلــی 
مــورد  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  در 

افــرادی صــدق می کنــد کــه خــارج از سیســتم 
ــی از  ــور یعن ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س
ــارج  ــه خ ــل ب ــجویان داخ ــال دانش روش انتق
ــدگان  ــه معرفی ش ــرا ک ــرد، چ ــورت می گی ص
ســازمان ســنجش در یــک آزمــون سراســری و 
ــگاه ها  ــده وارد دانش ــب ش ــره کس ــاس نم براس
ــن موضــوع ارتباطــی  ــن ای ــوند. بنابرای ــی ش م

ــدارد. ــن ســازمان ن ــه معرفــی شــدگان ای ب
کــرد:  نشــان  خاطــر  خدایــی  دکتــر 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بایــد لیســت اســامی 
دانشــجویان موجــود را بــا لیســت معرفــی 
شــدگان ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
مطابقــت دهنــد تــا اگــر مقایرتــی وجــود داشــته 
ــن  ــود و ای ــورد ش ــا آن برخ ــب ب ــد متناس باش
ــه  ــت ک ــت اس ــف وزارت بهداش ــی از وظای یک

بخواهــد لیســت ها را مطابقــت دهــد.
ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س ریی

ــان  ــت، درم ــر وزارت بهداش ــه داد: اظهارنظ ادام
و آمــوزش پزشــکی فــروش صندلــی قابــل 
در  صندلــی  فــروش  بحــث  اســت.  تامــل 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی هیــچ ارتباطــی بــه 
پذیرفته شــدگان رشــته های علــوم پزشــکی کــه 
ــود  ــی می ش ــنجش معرف ــازمان س ــق س از طری
نــدارد و تاکیــد مــی کنــم ایــن مباحث خــارج از 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــنجش اتف ــازمان س س
و  چالش هــا  از  یکــی  صندلــی  فــروش 
حاشــیه های دو مــاه اخیــر دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی اســت کــه عنــوان می شــود براســاس 
طــی  بــدون  دانشــجویان  از  تعــدادی  آن 
ــی  ــه صــورت غیرقانون ــط علمــی الزم و ب ضواب
پذیرفتــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  در 
معــاون  الریجانــی  باقــر  دکتــر  شــده اند. 
آموزشــی وزارت بهداشــت در اظهارنظــری  در 
ــه  ــود ک ــرده ب ــوان ک ــه عن ــه اینگون ــن زمین ای
ــگاه ها  ــه دانش ــامی را ب ــنجش اس ــازمان س س
می دهــد و دانشــگاه ها بــر اســاس معرفــی 
ــد؛  ــام می کنن ــور ثبت ن ــنجش کش ــازمان س س
ــام در  ــت ن ــد از ثب ــت بع ــی وزارت بهداش یعن

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــن چرخ ای

همکاری ایتالیا و ژاپن در طرح مقاوم سازی موزه ملی

فعالیت 5 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد تبریز

واکنش دکتر خدایی به پدیده صندلی فروشی؛

فروش صندلی در دانشگاه های علوم پزشکی ارتباطی به سازمان سنجش ندارد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد:
وزیر جهاد کشاورزی استعفا داده است

ــتری و  ــت و دادگس ــه داد: وزرای صم وی ادام
همچنیــن مســئوالنی از ســازمان تعزیــزات حکومتــی و همچنیــن 
ــم  ــدرکار تنظی ــه دســت ان ــی و کســانی ک ــاف و بازرگان ــاق اصن ات
بــازار هســتند در جلســه علنــی فــردای مجلــس حضــور خواهنــد 

یافــت.
ــن اســت اصــاح  ــر ای ــا ب ــاش م ــت: ت ــان گف عباســی در پای
ــر نگــذارد، اگرچــه متاســفانه  ــر ســایر کاالهــا اث قیمــت بنزیــن ب
گــزارش هایــی بــه دســت مــا رســیده کــه قیمــت برخــی خدمــات 
و کاالهــا دچــار تغییراتــی شــده اســت. مــا از قــوه قضائیــه مــی 
خواهیــم بــا کســانی کــه در ایــن زمینــه تخلــف کــرده انــد هرچــه 
ســریعتر برخــورد کننــد و همچنیــن باکســانی کــه مــی خواهنــد 

بــر روی قیمــت کاالهــا اثــر بگذارنــد برخــورد جــدی شــود.

ادامه از صفحه 1
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ــگ  ــه لی ــان اینک ــا بی ــگاه آزاد ب ــتی آزاد دانش ــم کش ــی تی ــر فن مدی
برتــر کشــتی نقایــص زیــادی داشــت، گفــت: لیــگ امســال در مجمــوع 

ــود.  ــده ب راضــی کنن
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا رضایــی، دربــاره ارزیابــی خــود از برگــزاری 
دیدارهــای نیمــه نهایــی و نهایــی لیــگ برتــر کشــتی آزاد، اظهــار کــرد: بــه 
نظــر مــن ۴ تیمــی کــه بــه مرحلــه نیمــه نهایــی رســیدند انصافــا خــوب 
بودنــد و کشــتی گیران خــوب تقریبــا در بیــن ایــن ۴ تیــم تقســیم شــده 
بــود، همیــن امــر باعــث شــد شــاهد رقابت هــای زیبــا و جــذاب باشــیم و 
ــوع  ــگ امســال در مجم ــد. لی ــذت بردن ــا ل ــدن رقابت ه ــاگران از دی تماش

راضــی کننــده بــود امــا ضعف هایــی داشــت کــه بایــد برطــرف شــود.
مدیــر فنــی تیــم دانشــگاه آزاد مازنــدران افــزود: مــن چنــد ســال در 
لیــگ نبــودم امــا هیجانــی را کــه ۴ تیــم مرحلــه پایانــی بــه رقابت هــای 
ــث  ــی از مباح ــگ در برخ ــازمان لی ــه س ــود. البت ــوب ب ــد خ ــگ دادن لی
ــی از  ــد در برخ ــیده ش ــه کش ــی ک ــم زحمات ــود و علی رغ ــه ب ــی برنام ب
ــگ  ــه مســئوالن ســازمان لی ــوارد نقایصــی وجــود داشــت. جــا دارد ب م
ــا  ــی ضعف ه ــا برخ ــم ام ــید بگویی ــته نباش ــتی خس ــیون کش و فدراس
ــروز  ــث ب ــه مناســب باع ــن نام ــتن آیی ــا و نداش ــن نامه ه ــرای آیی در اج
مشــکات در برخــی مــوارد همچــون بحــث ســرگروهی تیم هــا شــده بــود. 
امیــدوارم جــام باشــگاه های جهــان بــا نظــم بســیار خوبــی برگــزار شــود 
ــر و  ــزی دقیق ت ــا برنامه ری ــگ ب ــزاری لی ــاهد برگ ــز ش ــده نی ــال آین و س

ــیم. ــتر باش ــای بیش ــور تیم ه ــر و حض ــص کمت نقای
ــر اهمیــت نقــش لیــگ کشــتی در چرخــه درآمــدی  ــا تاکیــد ب وی ب
کشــتی گیران گفــت: هــر چــه لیــگ کشــتی بهتــر برگــزار شــود باعــث 
ــرای تــاش  افزایــش درآمــد کشــتی گیران می شــود و انگیــزه آن هــا را ب
ــور  ــرای ظه ــبی ب ــه مناس ــگ عرص ــه لی ــن اینک ــد. ضم ــتر می کن بیش
ــود. امیــدوارم ســال آینــده حامیــان مالــی بیشــتری  پدیده هــا خواهــد ب
ــر چــه بیشــتر  ــی ه ــت و زیبای ــه جذابی ــا ب ــد ت ــگ کشــتی بیاین ــه لی ب

لیــگ کمــک کننــد.
ــه  ــدار مرحل ــب دوم در دی ــتفاده از ترکی ــی اس ــاره چرای ــی درب رضای
نیمــه نهایــی، گفــت: بعــد از ازریابی هایــی کــه داشــتیم بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه بهتــر اســت در نیمــه نهایــی بیشــتر بــه جوانترهــای تیــم 
میــدان بدهیــم، ضمــن اینکــه در ۲ یــا ۳ وزن از کشــتی گیرانی اســتفاده 
کردیــم کــه در رده بنــدی هــم کشــتی گرفتنــد. هــدف مــا ایــن بــود کــه 
ــر روی ســکوی  ــن ب ــدی و رفت ــدار رده بن ــرای دی ــان را ب بیشــتر انرژی م
ســومی بگذاریــم کــه فکــر می کنــم تصمیــم درســتی بــود. واقعیــت ایــن 
بــود کــه تیــم حریــف از قــدرت و امکانــات بیشــتری برخــوردار بــود و مــا 

نیــز بــا توجــه بــه شــرایط چنیــن تصمیمــی گرفتیــم.
ــت: در  ــز گف ــا، نی ــه داوری ه ــاره برخــی اعتراضــات نســبت ب وی درب
بحــث داوری نیــز مشــکاتی وجــود داشــت کــه بــه اعتقــاد مــن عمــدی 
ــر  ــز بهت ــرد داوران نی ــت عملک ــگ گذش ــه از لی ــر چ ــود. ه در کار نب
ــدوارم در  ــم. امی ــه داوران خســته نباشــید بگوی ــه هم ــا دارد ب شــد و ج
ــت  ــه اهمی ــی و ...ک ــم مل ــی تی ــی، انتخاب ــام تخت ــل ج ــی مث رویدادهای

ــد. ــته باش ــری داش ــکاالت کمت ــا اش ــد داوری ه ــادی دارن زی
ــن  ــرد امی ــود از عملک ــت خ ــزان رضای ــاره می ــان درب ــی در پای رضای
طاهــری در ســنگین وزن تیــم دانشــگاه آزاد، نیــز خاطرنشــان کــرد: امیــن 
بــه غیــر از کشــتی آخــر عملکــرد خوبــی در لیــگ داشــت. انتظــار مــن از 
ــاد اســت. طاهــری مدعــی  او بیــش از این هاســت چــرا کــه توانایــی او زی
ــی بیشــتر از این هــا تــاش کنــد. ــد خیل دوبنــده تیــم ملــی اســت و بای

ــه  ــگ ب ــا دوپین ــارزه ب ــی مب ــس جهان آژان
ایــران توصیــه کــرده بــه منظــور کنتــرل 
دوپینــگ دقیق تــر ورزشــکاران شــاخص در 
تمــام رشــته ها از ابتــدای ســال میــادی آینــده 
سیســتم بین المللــی بــرای ثبــت اطاعــات 

ــد.  ــیس کن ــا را تاس آنه
ــارزه  ــی مب ــس جهان ــه گــزارش مهــر، آژان ب
ــی  ــوان متول ــه عن ــه ب ــگ )وادا( ک ــا دوپین ب
ــا و  ــته ه ــام رش ــگ در تم ــا دوپین ــارزه ب مب
ــد، ســال هاســت  ــه حســاب مــی آی ســطوح ب
کــه بانــک اطاعاتــی ورزشــکاران بــا باالتریــن 
ــه  ــدف نمون ــا ه ــی را ب ــطح مل ــت در س اولوی
گیــری متمرکــز در حیــن مســابقات و خــارج از 
آن، بــه عنــوان بخشــی از برنامــه توزیــع نمونــه 

ــرده اســت. ــزی ک ــه ری ــری خــود پای گی
ــر ایــن اســاس، ورزشــکاران مــورد تاکیــد  ب
وادا در کشــورها و رشــته هــای مختلــف موظف 
هســتند اطاعــات زمانــی و مکانــی خــود را در 
 »Registered Testing Pool - RTP«
ثبــت کــرده و هرگونــه تغییــر و جابــه جایــی را 

هــم در اولیــن فرصــت اطــاع رســانی کننــد.
ایــن  در  منــدرج  اطاعــات  طبــق  وادا 

ــرزده از  ــری س ــه گی ــه نمون ــدام ب ــامانه اق س
ورزشــکاران موردنظــر خــود مــی کنــد. احســان 
حــدادی پرتابگــر دیســک کشــورمان از جملــه 
ورزشــکاران ایــران اســت کــه بــه خاطــر 
ــن فهرســت، بارهــا  ــرار داشــتن نامــش در ای ق
بــا حضــور یکبــاره مامــوران وادا در محــل 
ــت و  ــی محــل اقام ــا حت ــن و ی مســابقه، تمری

ــت. ــده اس ــه ش ــکونتش مواج س
حــاال آژانــس جهانــی مبــارزه بــا دوپینــگ در 

راســتای گســترده تــر کــردن کنتــرل دوپینــگ 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــکل، ب ــن ش ــه ای ب
ــدازی  ــادو( کشــورهای عضــو راه ان ــگ )ن دوپین

ــه کــرده اســت. سیســتم مشــابه آن را توصی
 Anti Doping  ایــن سیســتم بــا نــام
 Administration & Management
ــه  ــکان را ب ــن ام ــا ADAMS ای System ی
ــزارش  ــه گ ــد ک ــی ده ــورها م ــای کش نادوه
تمــام تســت هــای گرفتــه شــده )فــرم کنتــرل 

ــت  ــام تس ــد از انج ــه بع ــگ( را بافاصل دوپین
کنتــرل  آزمایشــگاه  کننــد.  سیســتم  وارد 
دوپینــگ هــم موظــف اســت نتایــج تســت هــا 

ــد. ــرار ده ــتم ق ــن سیس را در ای
بیــن  ســطح  در   ADAMS سیســتم 
نــادو،  بــر  عــاوه  چراکــه  اســت  المللــی 
بــرای  آکردیتــه  آزمایشــگاه  و  کشــورها 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــس جهان ــد آژان ــی مانن نهادهای
دوپینــگ و فدراســیون هــای بیــن المللــی هــم 

قابــل دسترســی اســت.
میــادی  ابتــدای ســال  از  اســت  قــرار 
ــران  ــادو ای ــتم ADAMS در ن ــده سیس آین
ــی  ــکاران اصل ــپس ورزش ــود. س ــدازی ش راه ان
کشــور در تمــام رشــته هــا شناســایی و موظــف 
ــی خــود در  ــی و زمان ــه ثبــت موقعیــت مکان ب
ــن  ــر اســاس ای ــن سیســتم خواهنــد شــد. ب ای
اطاعــات ثبــت شــده کنتــرل دوپینــگ از ایــن 

ــود. ــی ش ــام م ــکاران انج ــته ورزش دس
ــن  ــد راه ای ــا س ــه فع ــکلی ک ــه مش البت
در  مدیریتــی  باتکلیفــی  اســت،  موضــوع 
کــه  اســت  ورزشــی  پزشــکی  فدراســیون 
چراکــه  اســت.  تاثیرگــذار  هــم  نــادو  در 
رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی کــه 
ــدی  ــیده متص ــان رس ــه پای ــتش ب دوره ریاس

دبیرکلــی نــادو اســت.
ــیون  ــوروزی در فدراس ــا ن ــت غامرض ریاس
ــان مــاه تمــام شــد امــا  پزشــکی ورزشــی ۶ آب
بــا وجــود گذشــت نزدیــک بــه یــک مــاه هنــوز 
وزارت ورزش بــرای  ایــن فدراســیون تصمیمــی 

نگرفتــه اســت.

بــر اســاس منابــع خبــری نزدیــک بــه 
برانکــو و فدراســیون فوتبــال، دو طــرف توافــق 
کرده انــد کــه قبــل از هرگونــه اعــام نظــر 
رســمی ابتــدا تکلیــف قــرارداد مــارک ویلموتس 

ــود.  ــخص ش ــال مش ــیون فوتب و فدراس
بــه گــزارش ایســنا، فدراســیون فوتبــال 
در تازه تریــن اطاعیــه اش دربــاره سرنوشــت 
مربــی آینــده تیــم ملــی نوشــته اســت: »نتایــج 
پیگیری هــا و مذاکــرات صــورت گرفتــه در بــاب 
ــی در  ــم مل ــرمربی تی ــا س ــط ب ــث مرتب مباح
آینــده بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید« ایــن 
اظهارنظــر، »ظن »هــا در موضــوع سیاســت 
تغییــر ســرمربی تیــم ملــی از ســوی مســووالن 
فدراســیون فوتبــال را بــه »قطــع« تبدیــل 
می کنــد. سیاســتی کــه بــه نظــر می رســد 

ــدور از  ــس بلژیکــی ب همچــون انتخــاب ویلموت
ــد. ــتراتژیک باش ــی و اس ــل فن تحلی

پــس از شکســت تیــم ملــی فوتبــال در برابــر 
عــراق و بازگشــت مــارک ویلموتــس بــه بلژیــک 
شــایعات زیــادی در فدراســیون فوتبــال مطــرح 
ــیون از  ــن فدراس ــه ای ــر این ک ــی ب ــد مبن می ش
عملکــرد مربــی بلژیکــی رضایــت نــدارد و در پی 
فســخ قــرارداد اوســت. جدی تریــن گزینــه هــم 
برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی ســابق تیــم ملــی و 

باشــگاه پرســپولیس اســت.
ــع  ــنا از مناب ــاع ایس ــاس اط ــر اس ــون ب اکن
ــه اســت  ــره  دریافت ــه دو طــرف مذاک ــک ب نزدی
کــه مذاکراتــی بــا واســطه بیــن دو طــرف انجــام 
ــد  ــی کرده ان ــق قطع ــز تواف ــن نی ــده و طرفی ش
کــه اگــر فدراســیون فوتبــال بخواهــد در عمــل 

ســرمربی بلژیکــی را اخــراج و مربــی دیگــری را 
ــرارداد ســرمربی  ــد ق ــدا بای ــد، ابت ــن کن جایگزی
حــال حاضــر تیــم ملــی را تعییــن تکلیــف کنــد 

و آنــگاه بــرای مذاکــره رســمی اقــدام کنــد.
ــیون  ــه فدراس ــد ک ــام ش ــن اع ــش از ای پی
ــه مــارک  ــا ارســال نامــه ای رســمی ب فوتبــال ب
طبــق  کــه  کــرده  ملــزم  را  او  ویلموتــس 
قــراردادش عمــل کنــد در غیــر اینصــورت 
ــق  ــه صــورت تواف ــکاری ب ــان هم پیشــنهاد پای

دوطرفــه را بپذیــرد.
شــواهد نشــان می دهــد کــه تــا اینجــای کار 
سئول نشــینان توانســته اند نظــر مثبــت برانکــو 
ایوانکوویــچ بــرای حضــور در تیــم ملــی فوتبــال 
ایــران را بگیرنــد و بــه احتمــال زیــاد اگــر اتفــاق 
خاصــی رخ ندهــد بعــد از فســخ رســمی قــرارداد 

پرهزینــه مــارک ویلموتــس، مذاکــرات نهایــی با 
برانکــو انجــام خواهــد شــد.

باشــگاه پرســپولیس نیــز همزمــان مذاکراتــی 
ــپولیس  ــه پرس ــت ب ــرای بازگش ــو ب ــا برانک را ب
ــرارداد  ــی ق ــف نهای ــوز تکلی ــا هن انجــام داده ام
ــرخ های  ــا س ــکاری اش ب ــده هم ــدرون و آین کال

پایتخــت مشــخص نیســت.
ــری  ــی خب ــه هیاهوی ــر در هم ــات اخی اتفاق
کــه بــه همــراه داشــته، امــا قطعــا یــک نتیجــه 
مشــخص دارد. آن هــم اینکــه فدراســیون فوتبال 
و باشــگاه پرســپولیس خیــز نهایــی خــود را 
برداشــته اند تــا یکــی ســرمربی تیــم ملــی فوتبال 
ایــران و دیگــری ســرمربی باشــگاهی اش را اخراج 
ــری  ــا بی تدبی ــوال ب ــه معم ــتی ک ــد. سیاس کنن
ــال  ــرای فوتب ــوده و خاطــرات تلخــی ب ــراه ب هم

ــه همــراه داشــته اســت. ــران ب ای
ــت  ــایه دق ــار در س ــن ب ــه ای ــد اســت ک امی
ــار شــود کــه تبعــات  ــه ای رفت ــه گون ــا ب عمل ه
ایــن تغییــرات، دامــن فوتبــال کشــور را نگیــرد.

طبق توصیه وادا انجام می شود؛

تاسیس سیستم بین المللی
 کنترل دوپینگ برای ورزشکاران ایران

تبعات قرارداد پرهزینه سرمربی بلژیکی با کیست؟

اول فسخ قرارداد ویلموتس بعد مذاکره

غیبت معنادار »هروی«
 در تمرین تیم ملی کاراته

ایــران  کاراتــه  ملــی  تیــم  ســرمربی موفــق 
در تمریــن امــروز تیمــش غایــب بــود. شــنیده 
ــت.  ــتعفاء داده اس ــود اس ــمت خ ــود وی از س می ش
ــد  ــی چن ــروی ط ــهرام ه ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
ــای  ــرمربی، موفقیت ه ــوان س ــه عن ــر ب ــال اخی س
ــت آورده  ــه دس ــران ب ــه ای ــرای کارات ــادی را ب زی
ــه قهرمانی هــای  ــوان ب اســت کــه از جلمــه آن می ت
متوالــی در کومیتــه تیمــی مســابقات جهانــی و 

ــرد. ــاره ک ــیایی اش آس
ــران  ــه ای ــی کارات ــم مل ــن تی ــه تمری در حالی ک
ــای  ــپانیا روزه ــی اس ــگ جهان ــور در لی ــرای حض ب
ــد، وی در  ــات خــود را ســپری می کن ــی تمرین پایان

ــود. ــب ب ــن )یکشــنبه( غی تمری
ــی  ــت احتمال ــروی از بازگش ــود ه ــنیده می ش ش
ــرار  ــه و ق ــه فدراســیون کارات »محســن آشــوری« ب
گرفتــن در مســند دبیــری ایــن فدراســیون المپیکی 
ناراحــت بــوده و بــه همیــن دلیــل اســتعفای خــود را 

در اختیــار مســئوالن قــرار داده اســت.
ــب  ــت نای ــی« سرپرس ــرف امین ــن »اش همچنی
رئیســی فدراســیون کاراتــه نیــز دیگــر فــردی اســت 
ــمت  ــل از س ــن دلی ــه همی ــود ب ــه می ش ــه گفت ک

ــت. ــتعفاء داده اس ــود اس خ
ایــن اتفاقــات در حالــی رخ داد کــه کاراتــه یکــی 
از موفق تریــن رشــته هــای ورزشــی ایــران در ســال 
هــای اخیــر محســوب می شــود و امیــد زیــادی بــه 
افتخارآفرینــی ورزشــکاران ایــن رشــته در المپیــک 

مــی رود.
هفتــه  سه شــنبه  روز  ایــران  کاراته کاهــای 
جــاری بــرای حضــور در آخریــن مرحلــه لیــگ 
ــوند. ــد می ش ــی مادری ــال ۲۰۱۹ راه ــی در س جهان
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)اکبر عظیم نیا(

چه علتی سبب عالقمندی شما به شطرنج گردید؟
ــی  ــی م ــه در آن زندگ ــه ای ک ــزرگان محل ــطرنج را ب ــودم ش ــودک ب ــه ک ــی ک وقت
ــی  ــگاه م ــان ن ــازی ش ــه ب ــته و ب ــا نشس ــاعت ه ــن س ــد و م ــی کردن ــازی م ــم ب کردی
کــردم و نکتــه قابــل توجــه ایــن بــود کــه مــن بــدون اینکــه از کســی بپرســم و یــا برایــم 
آمــوزش بدهنــد شــطرنج را آموختــم. در ســال ۷۳ شــروع بــه بــازی در باشــگاه کــرده ام 
و حــدود ۱۵ ســال اســت کــه در اکثــر بــازی هــا و برنامــه هــای هیئــت شــطرنج اســتان 

حضــور دارم.

از شــاخص تریــن مقــام هایــی کــه تاکنــون بدســت آورده ایــد صحبــت 
ــد. بفرمائی

در بخــش اســتاندارد امســال در تبریــز بــدون باخــت بــه مقــام نائــب قهرمانــی دســت 
یافتــم. در مســابقات زیــر ۲۰۰۰ کــه در اســکو برگــزار مــی شــد قهرمــان اســتان شــدم 
ــام اول را بدســت آوردم. در  ــز مق ــای تبری ــرق آس ــابقات ب ــش در مس ــه پی ــد هفت و چن
جــام ســرداران ارومیــه کــه از سرتاســر کشــور هــای دنیــا در آن حضــور داشــتند شــرکت 

کــرده ام و از بیــن ۲۲۰ نفــر مقــام ســی ام را بدســت آورده ام.
از وقتــی کــه لیــگ شــطرنج آغــاز شــده اســت بنــده بــه عنــوان سرپرســت و بازیکــن 
چهارتیــم اعــم از شــهاب تبریــز، تولیــدی کفــش رشــتبر، شــمس تبریــزی و ره پویــای 

تبریــز نیــز فعالیــت داشــته ام. 

کیفیت مسابقات شطرنج شهر تبریز را چطور می بینید؟
نســبت بــه گذشــته شــاهد افزایــش کیفــی شــطرنج بــازان بویــژه در بخــش کــودکان 
و نوجوانــان هســتیم و علــی الخصــوص از زمانــی کــه آقــای میــرزاده مســئولیت هیئــت 
را قبــول کــرده انــد وضعیــت خیلــی بهتــر شــده و شــطرنج اســتان رونــق گرفتــه اســت، 
فکــر مــی کنــم اگــر بــه همیــن منــوال پیــش برویــم بــاز هــم مــی توانیــم اســتاد بــزرگ 

تحویــل جامعــه شــطرنج دهیــم.

در مورد شطرنج و حسی که برایتان ایجاد می کند بگوئید.
شــطرنج دو ســو دارد، هنگامــی کــه بــازی را مــی بازیــم شــاید کمــی ناراحــت کننــده 
باشــد و بــه هنــگام بــرد برعکــس ایــن قضیــه اتفــاق مــی افتــد. امــا روی هــم رفتــه مــن 

ـــت  ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش ـــوی ب ـــی دنی عل
ـــرد:  ـــار ک ـــار اظه ـــتی ایث ـــالن کش ـــای س ه
باشـــگاه ایثـــار هـــر روز دایـــر اســـت و 
ـــالن  ـــن س ـــتی در ای ـــم کش ـــه دو تای روزان
ـــای زوج  ـــردازد، روزه ـــی پ ـــت م ـــه فعالی ب
ــای  ــا ۱۹.۳۰ کالس آقـ ــاعت ۱۷.۳۰ تـ از سـ
ـــی( و ۱۹.۳۰  ـــان )کالس قهرمان ـــی نصیری عل
ـــی )کالس  ـــای بخشایش ـــا ۲۱.۳۰ کالس آق ت
ـــا  ـــرد ۱۷.۳۰ ت ـــای ف ـــوتان( و روزه پیشکس
ـــاالن  ـــنی نونه ـــده در رده س ۱۹.۳۰ کالس بن
و نوجوانـــان )آمـــوزش( و ۱۹.۳۰ تـــا ۲۱.۳۰ 
کالس آقـــای بابـــک نـــوری )قهرمانـــی( 

ـــد. ـــی باش م
ــرد  ــان عملکـ ــا بیـ ــه بـ  وی در ادامـ
ـــان  ـــار بی ـــتی ایث ـــالن کش ـــه س ـــل توج قاب
ــا  ــر بـ ــال اخیـ ــی۲ سـ ــت: در طـ داشـ
تـــالش هـــای رئیـــس هیـــأت کشـــتی 
تبریـــز جنـــاب آقـــای خـــدا کرمـــی، 

ـــتیم  ـــده توانس ـــار و بن ـــوتان ایث پیشکس
ســـالن بدنســـازی ایثـــار را راه انـــدازی 
ـــابقات  ـــه مس ـــاه ب ـــر م ـــا ه ـــم. تقریب کنی
ـــم  ـــترک بروی ـــای مش ـــتانه و اردوه دوس
ــت  ــار توانسـ ــالن ایثـ ــن سـ و همچنیـ
ـــی  ـــتانی فراوان ـــوری و اس ـــان کش قهرمان
از قبیـــل نقـــی رضـــوان و علیرضـــا 
ـــد  ـــزی و مجی ـــهرام عزی ـــد و ش ـــور اس پ
ــتان  ــه ورزش اسـ ــه جامعـ ــد بـ خردمنـ
معرفـــی کنـــد و ان شـــاءهلل بـــا تـــالش 
هـــای فـــراوان و بـــه کمـــک خـــدا در 
ــان  ــش قهرمانـ ــاهد درخشـ ــده شـ آینـ
جهـــان از ایـــن ســـالن خواهیـــم بـــود.
دنیـــوی افـــزود: ورزش مـــی توانـــد 

ـــی  ـــای اجتماع ـــیب ه ـــش آس ـــث کاه باع
ـــالن  ـــت س ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــود، ب ش
ـــیالب  ـــروم س ـــه مح ـــه در منطق ـــار ک ایث
ــذب  ــده جـ ــع شـ ــاد واقـ ــد آبـ و احمـ
ــه  ــن منطقـ ــان از ایـ ــان و نوجوانـ جوانـ
باعـــث کاهـــش جـــرم و جنایـــت و 
ـــده  ـــه ش ـــن منطق ـــروری در ای ـــان پ قهرم

اســـت.
ـــه  ـــان اضاف ـــار در پای ـــالن ایث ـــر س مدی
ـــالن  ـــزرگان س ـــوتان و ب ـــرد: از پیشکس ک
ـــرم  ـــی محت ـــان و اولیای ـــام مربی ـــار و تم ایث
ـــف  ـــاج یوس ـــاب ح ـــوص جن ـــی الخص و عل
خـــدا کرمـــی عزیـــز تقدیـــر و تشـــکر 

ـــم. ـــی کن م

   مدیر سالن کشتی ایثار شهر تبریز؛شطرنج انسان را جوان و شاداب نگه می دارد

ورزش می تواند باعث کاهش آسیب های اجتماعی شود

تــا کنــون از شــطرنج بــازی کــردن لــذت بــرده ام و احســاس مــی 
ــوان و  ــی ج ــری و روح ــاد فک ــان را از ابع ــطرنج انس ــه ش ــم ک کن

شــاداب نگــه مــی دارد.
ــه  ــم ک ــد را داری ــاج صم ــای ح ــاله آق ــوت 8۵ س ــا پیشکس م
ــزی از  ــری و مغ ــاظ فک ــاید از لح ــد و ش ــی کن ــازی م ــطرنج ب ش
ــی بدلیــل  ــن آمادگــی ذهن ــر مــی باشــند و ای ــان ســرحال ت جوان

ــت. ــطرنج اس ــازی ش ب
در هیئــت شــطرنج اســتان و بیــن شــطرنج بــازان شــهر 
تبریــز شــما را بــا لقــب امپراطــور صــدا مــی زننــد، علــت 

ــت؟  ــن نامگذاری چیس ای
مــن زمانــی از باشــگاه شــطرنج خودمــان کــه در خیابــان مفتــح 
ــرده و  ــی ک ــت معرف ــه هیئ ــادی ب ــازان زی ــطرنج ب ــع اســت ش واق
بعضــی هــا را بــرای شــرکت در مســابقات بــا خــودم بــه آن جــا مــی 
آوردم کــه از آن زمــان صفــت امپراطــور مرســوم شــد و هنــوزم کــه 

هنــوز اســت بعضــی هــا بــا ایــن نــام صدایــم مــی زننــد.  

سخن آخر.
ـــن کـــه ای کاش از کســـانی کـــه دارای اســـتعداد  حـــرف آخـــر ای
ـــار  ـــن دچ ـــت م ـــه سرنوش ـــا ب ـــود ت ـــت ش ـــتند حمای ـــطرنج هس ش
ـــتاد  ـــل اس ـــد در مقاب ـــابقات رپی ـــن در مس ـــه م ـــی ک ـــوند، زمان نش
ــار  ــال دوبـ ــک سـ ــا در یـ ــتادم یـ ــی ایسـ ــطرنج مـ ــزرگان شـ بـ
قهرمـــان تبریـــز مـــی شـــدم بایـــد از مـــن حمایـــت مـــی شـــد، 
فـــرض کنیـــد یـــک کارگـــر ســـاده کـــه شـــطرنج را خـــودش 
ــا  ــح تـ ــان از صبـ ــه کارشـ ــانی کـ ــل کسـ ــه در مقابـ ــاد گرفتـ یـ
ـــت  ـــم بدس ـــام ه ـــی مق ـــتد و حت ـــی ایس ـــت م ـــطرنج اس ـــب ش  ش

می آورد.
ــان  ــه ارزش داده و از ایش ــنی پای ــای س ــه رده ه ــد ب ــروز بای ام
ــهر و کشــورمان  ــرای ش ــده ب ــاهلل در آین ــا انءش ــم ت ــت کنی حمای

ــد. ــی نماین ــار آفرین افتخ

ــز  ــاز تبری ــطرنج ب ــی ش ــهروز زارع ش
متولــد ســال 1356 اســت و نزدیــک 
ــازی  ــطرنج ب ــه ش ــت ک ــال اس 35 س
مــی کنــد. وی در بخــش بــرق آســا 
در مســابقات شــهر تبریــز مقــام هــای 
متعــددی را بدســت آورده و امســال 
اســتاندارد  مســابقات  بخــش  در 
ــدون باخــت  ــز توانســت ب شــهر تبری
دســت  قهرمانــی  نائــب  مقــام  بــه 
را  کوتاهــی  گــوی  و  گفــت  یابــد. 
کــه  ایــم  داده  انجــام  ایشــان  بــا 
ــز  ــم مخاطبیــن عزی  ماحصــل آن تقدی

می گردد. 

ــه ای  ــه در منطق ــت ک ــز اس ــهر تبری ــتی ش ــای کش ــالن ه ــی از س ــام یک ــار ن ایث
نســبتا محــروم واقــع شــده امــا بــا ایــن وجــود بــه همــت هیــأت کشــتی تبریــز 
و پیشکســوتان کشــتی توانســته اســت بــا راه انــدازی ســالن پــرورش انــدام، 
اعــزام بــه مســابقات و اردو هــای مختلــف و معرفــی قهرمانــان کشــوری عملکــرد 
ــتی  ــابق کش ــان س ــوی، قهرم ــی دنی ــد. عل ــان ده ــود نش ــی را از خ ــل توجه قاب
ــر  ــز را ب ــار شــهر تبری ــت ســالن کشــتی ایث ــه مدیری کشــور دو ســال اســت ک
عهــده دارد و حــدود ۴ ســال اســت کــه در عرصــه مربیگــری فعالیــت مــی نماید.

اختصاصی:       هیئت کشتی تبریزاختصاصی:       هیئت شطرنج  استان آذربایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تهران

جلســه ی علنــی ایــن هفتــه شــورای شــهر 
ــن جلســه  ــزار شــد، در ای ــزروز )یکشــنبه( برگ تبری
ــزه  ــش انگی ــه تســهیات و افزای ــز ارای الیحــه تجوی
خدمــات  بهــای  وصــول  و  خصوصــی  بخــش 
بهره بــرداری از کاربری هــای شــهری بــه غیــر از 

ــد.  ــب ش ــاری تصوی تج
رئیــس شــورای اســامی شــهر تبریــز در صحــن 
علنــی شــورای اســامی شــهر تبریــز، بــا اشــاره بــه 
فرارســیدن هفتــه بســیج، اظهــار کــرد: بســیج نامــی 
ــه همــواره  ــاد و ســازمان اســت ک ــک نه ــر از ی فرات
ــک  ــه کم ــرفت جامع ــه پیش ــی ب ــت انقاب ــا حرک ب

می کنــد.
شــهرام دبیــری افــزود: بســیج در تمامــی زمینــه 
هــا در تکنولــوژی، جهــاد، واکسیناســیون و حــوادث 

در خــط مقــدم خدمــت بــه مــردم قــرار دارد.
در  مــردم  حضــور  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
راهپیمایــی جهــت محکومیــت هــر گونــه اغتشــاش 
ــت  ــا حرک ــز ب ــردم تبری ــرد: م ــان ک ــور، بی در کش

ــدند. ــران ش ــوی دیگ ــود، الگ ــر خ ــل تقدی قاب
بــه گــزارش ایســنا، دســتور اول جلســه بررســی 
الیحــه شــهرداری مبنــی بــر تجویــز ارائــه تســهیات 
ــول  ــی و وص ــش خصوص ــزه در بخ ــش انگی و افزای
کاربری هــای  از  بــرداری  بهــره  بهــای خدمــات 

ــود. ــهری ب ش
ســونیا اندیــش- عضــو شــورای اســامی شــهر 
ــان این کــه  ــا بی ــن الیحــه، ب ــا ای ــز در رابطــه ب تبری
هــدف اصلــی اجــرای ایــن طــرح، حمایــت از 
مشــاغل خانگــی اســت، اظهــار کــرد: اکثــر مشــاغل 
خانگــی و کســب و کار خانگــی در فضــای مســکونی 
ــا  ــت و ی ــد خدم ــه تولی ــرد و منجــر ب شــکل می گی

ــود. ــازار می ش ــه ب ــه ب ــل عرض کاالی قاب
وی افــزود: صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی بایــد 
در چهارچــوب اباغــی ســتاد توســط وزارت رفــاه یــا 

واحدهــای تابــع انجــام شــود.
ــدزاده - عضــو شــورای اســامی  ــرم محم مح
ــردم  ــده م ــا نماین ــه م ــان این ک ــا بی ــز ب ــهر تبری ش
ــای  ــوق خانواده ه ــق و حق ــواره از ح ــتیم و هم هس
بــی بضاعــت دفــاع می کنیــم، گفــت: معتقــدم 
نبایــد کســانی کــه بــا آبــرو کســب و درآمــد 
ــوی  ــته و جل ــده داش ــاده ۱۰۰ پرون ــد، در م می کنن

ــم. ــی بگذاری ــوار بتن ــا دی ــازه ی آن ه درب مغ
برخــی  می توانــم  بخواهــم  اگــر  گفــت:  وی 
ــم  ــا را پخــش کــرده و حقیقــت را برمــا کن فیلم ه
ــد چــه فســادهایی ایجــاد می شــود،  ــا همــه بدانن ت
شــهرداری می خواهــد از هرجایــی پــول کســب 

کــرده و حقوق هــا را پرداخــت کنــد.
ــان - عضــو  ــعودی ریح ــین مس غالمحس
ــه،  ــن الیح ــوص ای ــز در خص ــهر تبری ــورای ش ش
ــتندات و  ــرح براســاس مس ــرد: ایــن ط ــار ک اظه
قوانیــن باالدســتی ارائــه شــده اســت، در کمیســیون 
ــی  ــد،  در برخ ــرح ش ــز مط ــه نی ــی و بودج فرهنگ
ــت  ــن باالدس ــه قوانی ــبت ب ــهرداری نس ــع ش مواق

ــدارد. ــرافیت ن ــوری اش کش
شــهرام دبیــری - رئیــس شــورای شــهر تبریــز 
در خصــوص ایــن الیحــه، اظهــار کــرد: زمانــی کــه 
موضوعــی در صحــن علنــی شــورا مطــرح می شــود، 
قبــا نظــرات کارشناســی در خصــوص آن موضوع در 
کمیســیون ارائــه شــده اســت، ایــن الیحــه چندیــن 
بــار در کمیســیون هــا بررســی شــده و تصویب شــده 
و اکنــون منطقــی نیســت دوبــاره آن را مــرور کنیــم. 
ــیون ها  ــرات در کمیس ــه نظ ــی نکت ــدم تمام معتق

ــه در صحــن علنــی شــورا. بررســی می شــود ن
الیحــه شــهرداری تبربــز مبنــی بــر تجویــز ارائــه 
ــی  ــش خصوص ــزه در بخ ــش انگی ــهیات و افزای تس
و وصــول بهــای خدمــات بهــره  بــرداری از کاربــری 
ــر از تجــاری در جلســه ۱۴8  ــه غی ــای شــهری ب ه
شــورای اســامی شــهر تبریــز بنــد بــه بنــد بررســی 

و هربنــد بــه رای گیــری گذاشــته شــد.
بنــد یــک الیحــه کــه درخصــوص حمایــت 
در  نیــز  دوم  بنــد  بــود،  خانگــی  مشــاغل  از 
ــوم  ــد س ــی، بن ــز آموزش ــت از مراک ــوص حمای خص
و  انتشــاراتی  مراکــز  از  حمایــت  خصــوص  در 
فرهنگــی، بنــد چهــارم در خصــوص حمایــت از  
دفاتروکالت،مهندسی،پزشــکی و روزنامــه  و ســایر 

مــوارد حمایتــی بــا ضریــب نیــم درصــد بــه تصویــب 
ــید. رس

بررسی جزئیات طرح احداث واحد تولید 
انبوه عامل بیوکنترل آفات

دســتور دوم جلســه، بررســی الیحــه شــهرداری 
ــوه  ــد انب ــد تولی ــداث واح ــوص اح ــز در خص تبری
عامــل بیوکنتــرل آفــات بــا دانشــگاه شــهیدمدنی تــا 

ــود. ــان ب ــارد توم ــغ ۱۱ میلی ســقف مبل
عبدالــه تقــی پــور - رئیــس کمیســیون 
ــار  ــه، اظه ــن الیح ــوص ای ــت در خص ــط زیس محی
ــای  ــات زیســت محیطــی و زیان ه ــا تبع ــرد: قطع ک
اســتفاده از ســموم بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت، 
در حــال حاضــر بحــث مبــارزه بیولوژیــک بــا آفــات 

ــج اســت. مطــرح و رای
وی ادامــه داد: شــهرداری بــا همــکاری دانشــگاه بــه 
عنــوان ناظــر و تولیــد کننــده بــرای اســتفاده از ایــن 
ــا  ــتفاده از نماتده ــه اس ــدام ب ــد اق ــول می توان محص
کــرده و طــی پنــج ســال آتــی،  مبــارزه بــا آفــات را  از 

طریــق روش هــای بیوکنتــرل انجــام دهــد .
ــه  ــن الیح ــب ای ــا تصوی ــت ب ــن موافق وی ضم
و  تولیــد  می کنــم  پیشــنهاد  گفــت:  شــورا،  در 
نظــارت برعهــده ی دانشــگاه شــهید مدنــی باشــد و 
شــهرداری قــرارداد را بــا ایــن دانشــگاه امضــا کنــد، 
ــه  ــا ک ــازاد نماتده ــد م ــورت تولی ــن در ص همچنی
عامــل مبــارزه بــا آفــات شــهری اســت می تــوان آن 
ــرد. ــی ک ــد زای ــانده و از آن درآم ــروش رس ــه ف را ب

ــتی- عضــو شــورای شــهر  ــر بهش ــد باق محم
تبریــز بــا بیــان این کــه ایــن طــرح مصوبــه ی شــورا 
در ســال ۹۷ بــود ولــی تاکنــون اجــرا نشــده اســت، 
گفــت: پیشــنهاد می کنــم قــرارداد بــا دانشــگاه 
ــوان و تخصــص  ــی جهــت اســتفاده از ت شــهید مدن

ــی بســته شــود . اســاتید دانشــگاه شــهید مدن
 ســعید نیکــو خصلــت - عضــو شــورای شــهر 
ــان از  ــر جه ــج براب ــا پن ــه م ــان این ک ــا بی ــز ب تبری
ســموم بــرای دفــع آفــات اســتفاده می کنیــم، 
ــارت  ــک تج ــدام ی ــن اق ــدم ای ــرد: معتق ــار ک اظه
پنهــان اســت، طبــق گفتــه ی پزشــکان، ۵۰ درصــد 
ــز ناشــی از ســموم شــیمیایی اســت. ســرطان ها نی

وی افــزود: ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار در کشــور 
ــم،  ــز اجــرا می شــود، پیشــنهاد می کن در شــهر تبری
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــن زمین ــز در ای ــهرداری تبری ش
کنــد و دانشــگاه نیــز تولیــد ایــن دســتگاه و آمــوزش 
روش اســتفاده از ایــن دســتگاه بــه اپراتورهــا را 
ــن شــهرداری و دانشــگاه  ــد، همــکاری بی انجــام ده
می توانــد نمونــه ی بــارز همــکاری بــا دانشــگاه باشــد.

ــامی  ــورای اس ــو ش ــژاد - عض ــکور اکبرن ش
ــر از اســاتید  ــه ســه نف ــان این ک ــا بی ــز ب شــهر تبری
دانشــگاه شــهید مدنــی بــدون هیــچ چشــم داشــتی 
بســیار عاقمنــد بــه انجــام ایــن کار هســتند، گفــت: 
ــن اســاتید  ــا ای ــه همــکاری و مشــارکت ب ــد ب معتق

ــرای اجــرای ایــن پــروژه هســتم. ب
 غامحســین مســعودی ریحــان - عضــو شــورای 
اســامی شــهر تبریــز در خصــوص ایــن الیحــه اظهار 
کــرد: ســال ۹۷ اعتبــار بــرای انجــام ایــن طــرح کنــار 
ــم  ــی دان ــی نم ــه دالیل ــی ب ــود ول ــده ب ــته ش گذاش
ــال ۹8  ــد، در س ــام نش ــهرداری انج ــط ش ــرا توس چ
نیــز اعتبــاری بــرای آن در نظــر نگرفتــه شــده اســت.

وی ادامــه داد: ولــی هنــوز مشــخص نشــده ایــن 
ــاوره  ــکاری و مش ــا پیمان ــت ی ــارکتی اس ــرح مش ط

ــه  ــه، ب ــق نیافت ــون تحق ــرح تاکن ــن ط ــر ای ای؟ اگ
دلیــل اینکــه از نظــر شــکلی مناســب نبــوده اســت.

ــن  ــد ای ــی تولی ــش فن ــه دان ــان این ک ــا بی وی ب
نــوع دارو در اختیــار دانشــمندان اســتان اســت 
ــا  ــم ت ــت کنی ــش حمای ــن دان ــم از ای ــا می توانی م
ــود،  ــازی ش ــی س ــد و بوم ــتان تولی ــور و اس در کش
اســاتید  اجــازه دهیــم  نبایــد  معتقــدم  گفــت: 
دانشــگاه، دانــش را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد.

ــر عامــل ســازمان ســیما  ــی -  مدی ــر جالل برزگ
منظــر و فضــای ســبز تبریــز در خصــوص ایــن الیحــه، 
ــرای  ــیمیایی ب ــی و ش ــرد: دو روش بیولوژیک ــار ک اظه
ــه  ــات و بیمــاری  گیاهــی وجــود دارد ک ــا آف ــارزه ب مب
روش شــیمیایی خطــرات زیســت محیطی در برداشــته 
و جــان انســان ها را بــه خطــر مــی انــدازد، دانشــمندان 
رشــته کشــاورزی درصــدد هســتند تــا مبــارزه 

بیولوژیکــی را جایگزیــن مبــارزه شــیمیایی کننــد.
وی بــا بیــان این کــه تولیــد نماتدهــا روشــی 
ــل اســتفاده در جهــان اســت، گفــت:  ــه و قاب پذیرفت
ایــن روش تنهــا بــرای از بیــن بــردن یــک نــوع آفــت، 
ــده  ــر اســت، بن ــان موث ــرم ســفید ریشــه ی درخت ک
ــن طــرح،  پیشــنهاد  ــا اجــرای ای ــت ب ضمــن مخالف
می کنــم مقــداری از ایــن محصــوالت را بــرای از بیــن 

ــردن آفــات کــرم ســفید خریــداری کنیــم. ب
ــذاری  ــرمایه گ ــف س ــده مخال ــه داد: بن وی ادام
شــهرداری تبریــز در ایــن زمینــه هســتم، زیــرا 
نماتدهــا صرفــا بــر یــک نــوع آفــت تاثیرگــذار 
ــت. ــه اس ــل توجی ــتفاده از آن قاب ــا اس ــتند ام هس

طبــق پیشــنهاد رئیــس شــورای اســامی شــهر 
تبریــز، مقــرر شــد طــی یــک هفتــه جزییــات طــرح 
احــداث واحــد تولیــد انبــوه عامــل بیوکنتــرل آفــات 
ــامی  ــورای اس ــه ش ــح آن ب ــده و نتای ــی ش بررس

ــه شــود. شــهر تبریــز جهــت تصمیــم گیــری ارائ
 

تذکر فرج محمد قلیزاده به 
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز

 در ادامــه ی جلســه شــورای اســامی شــهر تبریز 
فــرج محمــد قلیــزاده - عضــو شــورای اســامی 
شــهر در تذکــری خطــاب بــه رئیــس شــورای شــهر 
تبریــز اظهــار کــرد: در تعییــن کمســیون مــاده ۱۰۰ 
کمســیون ویــژه ای مطــرح شــد امــا بعــدا اعــام شــد 

کــه کمســیون ویــژه غیرقانونــی اســت .
ــدا  ــود ابت ــده ب ــرر ش ــه مق ــان این ک ــا بی  وی ب
نماینــده شــوار در ایــن کمیســیون تعییــن  و پــس 
از اســتعام از مراجــع ذی صــاح معرفــی شــود امــا 
هیــچ اســتعامی در ایــن رابطــه انجــام نشــد، گفــت:  
مقــرر شــده بــود تــا زمــان اســتعام از قانونــی بــودن 
ــات  ــزاری جلس ــژه، از برگ ــیون وی ــزاری کمس برگ
ایــن کمیســیون خــودداری شــود امــا ایــن اســتعام 

تــا بــه امــروز انجــام نشــده اســت.
ــری رییــس شــورای اســامی شــهر  شــهرام دبی
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــان این ک ــا بی ــه ب ــز در ادام تبری
ــق  ــیون ها طب ــرای کمیس ــورا ب ــای ش ــاب اعض انتخ
روال ایــن کار را انجــام دادیــم، گفــت:  اســتعام بــه 
صــورت کتبــی و شــفاهی انجــام شــد و موافقــت آن 
ــا نتیجــه ی  ــه صــورت شــفاهی اخــذ شــد ام ــز ب نی
ــه صــورت کتبــی هنــوز ابــاغ نشــده اســت. آن  ب

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور نماینــده 
ــژه،  ــیون وی ــن کمس ــتری در ای ــتانداری و دادگس اس
ــن کمســیون حضــور  ــز در ای ــا نی ــن نهاده ــت: ای گف
دارنــد امــا مــا همچنــان بــه اســتعام ادامــه می دهیــم.

ــار  ــوص آث ــران در خص ــورس ای ــل فراب مدیرعام
ســهمیه بندی بنزیــن بــر بــازار ســرمایه گفــت: 
ــا  ــی شــدن قیمت ه ــه دار واقع ــواره داعی ــورس هم ب
ــت  ــم در جه ــی مه ــاق گام ــن اتف ــت؛ ای ــوده اس ب

ــود کیفیــت ارزش گــذاری شــرکت ها اســت. بهب
بــه گــزارش ایرنــا، »امیــر هامونــی« معتقد اســت در 
روزهــای اخیــر فعــاالن بــازار بایــد تحلیــل خــود را بــه 
دو ســطح کوتاه مــدت و بلندمــدت تقســیم کننــد، در 
تحلیــل کوتاه مــدت، ضروری اســت ســهامداران بــه این 
مهــم توجــه داشــته باشــند کــه آیــا افزایش نــرخ بنزین 
اثــری بــر صورت هــای مالــی شــرکت ها دارد یــا خیــر؛ 
ــای  ــایر حامل ه ــش س ــه نق ــت ب ــن می بایس همچنی
انــرژی در تــراز مالــی شــرکت ها توجــه داشــته باشــند.

ــر  ــار بلندمــدت افزایــش اخی وی در خصــوص آث
قیمــت بنزیــن گفــت: تعدیــل قیمــت بنزیــن گرچــه 
ــزرگ اصاحــات  ــازل ب تنهــا قطعــه ای کوچــک از پ
اقتصــادی اســت، امــا نمی تــوان از ایــن مهــم چشــم 
پوشــید کــه حامــل ســیگنالی مثبــت بــه بازار اســت 
ــا اســتمرار در مســیر اصــاح اقتصــادی،  ــت ب و دول
از هزینه هــای خــود را کاهــش  بخــش مهمــی 
خواهــد داد تــا از ایــن طریــق بــا بازپرداخــت 
ــت  ــی، تقوی ــه پول ــش پای ــود و کاه ــای خ بدهی ه

ــان آورد. ــه ارمغ ــادی را ب ــات اقتص ثب
ــت  ــد تقوی ــی توان ــه م ــاری ک ــه آث ــی ب هامون
ــته  ــر داش ــه اصــاح اقتصــادی را در ب ــات و ادام ثب
باشــد اشــاره و بیــان کــرد: بــه طــور اساســی 

ــه  ثبــات، کلیــد رشــد هــر اقتصــادی اســت و تجرب
جهانــی نشــان داده کــه در ســایه ثبــات بلندمــدت، 
ــه عنــوان مقصــد اصلــی نقدینگــی  ــازار ســرمایه ب ب
بــه  قاعدتــا  کــه  مســیری  می شــود؛  شــناخته 
ــد  ــد انجامی ــر شــدن اقتصــاد کشــور خواه مردمی ت
ــه  و خانوارهــای بیشــتری از منافــع رشــد صنایــع ب

ــد. ــد ش ــد خواهن ــتقیم بهره من ــورت مس ص

از پتانسیل های بازار سرمایه در 
سیاست گذاری استفاده شود

ــق  ــق اوراق ح ــه موف ــورس تجرب ــل فراب مدیرعام
تقــدم اســتفاده از تســهیات مســکن را یــادآور شــد و 
گفــت: بــا توجــه بــه پویایــی بــازار ســرمایه و اســتقبال 
ــن ظرفیــت در  ــی کمــاکان ای ــد مال از ابزارهــای جدی
ــرژی وجــود  ــورس ان ــه خصــوص ب ــازار ســرمایه و ب ب
ــهمیه  ــا س ــاز ی ــرد امتی ــادالت خ ــکان مب ــا ام دارد ت
بنزیــن و گازوئیــل یــا ســایر انــواع انــرژی را ایجــاد کند 
تصمیم گیری هــای  در  می توانــد  سیاســت گذار  و 
آتــی خــود ایــن پتانســیل را مــد نظــر داشــته باشــد. 
ــاید در  ــر ش ــال های اخی ــرژی در س ــورس ان ــه ب تجرب
ــیار  ــت بس ــن دس ــی از ای ــردن طرح های ــی ک عملیات

حائــز اهمیــت اســت.

توجه به کاهش ریسک های سیستماتیک 
در اکوسیستم استارتاپی

وی تصمیــم اخیــر در خصــوص اعطــای ســهمیه 

ــت  ــی مثب ــی را گام ــه تاکســی های اینترنت ــن ب بنزی
ــرد و  ــی ک ــه ارزیاب ــران مربوط ــب تصمیم گی از جان
گفــت: بــا توجــه بــه رقابتــی کــه در چنــد ســال اخیر 
ــکل  ــنتی ش ــب وکارهای س ــتارتاپ ها و کس ــن اس بی
ــاس  ــش احس ــش از پی ــر بی ــن ام ــزوم ای ــه، ل گرفت
ــه شــرکت های  ــد نگاهــی مثبــت ب ــه بای می شــود ک
ــش  ــا کاه ــت و ب ــوآوری داش ــت بوم ن ــال در زیس فع
ریســک های سیســتماتیک فعــاالن ایــن حــوزه، 

زمینــه ادامــه فعالیــت آن هــا را تســهیل کنیــم.
مدیرعامــل فرابــورس بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی در  ــش پررنگ ــروز نق ــتارتاپی ام ــرکت های اس ش
فضــای کســب وکار ایفــا می کننــد، بیــان کــرد: 
ــتماتیک در  ــک های سیس ــش ریس ــورت کاه در ص
اکوسیســتم اســتارتاپی، بســیاری از ایــن شــرکت ها 
امــکان رشــد و پذیــرش در بــورس را به دســت 
بتــوان  نــگاه شــاید  بــا همیــن  خواهنــد آورد، 
تاکســی های  بــرای  بنزیــن  ســهمیه  تخصیــص 
ــا و  ــن آن ه ــت بی ــای رقاب ــظ فض ــی و حف اینترنت
فعــاالن ســنتی حمل ونقــل را مثبــت ارزیابــی کــرد 

ــمرد. ــو برش ــه جل ــی رو ب و گام
بازار سرمایه، تامین مالی صنعت نفت، گاز 

و پتروشیمی و تقویت طرف عرضه
هامونــی بــه پتانســیل بــاالی تامیــن مالــی 
تولیــد در فرابــورس بــه عنــوان بــازاری نوپــا اشــاره 
ــم  ــس از تحری ــد پ ــرایط جدی ــزود: در ش ــرد و اف ک
ــرکت های  ــه ش ــرمایه ب ــریع س ــق س ــزوم تزری و ل
گاز  و  نفــت  پروژه هــای  اجــرای  تاســیس  تــازه 
ــازوکارهایی همچــون عرضــه  ــق س ــوان از طری می ت
ــه آن،  ــرکت های تابع ــت و ش ــرکت نف ــوک ش صک
و  جدیــد  شــرکت های  ســهام  پذیره نویســی 
افزایــش ســرمایه، ایجــاد بــازار اختصاصــی و تشــکیل 
ــی  ــی و ارزی نقش ــرمایه گذاری ریال ــای س صندوق ه
بی بدیــل در تامیــن مالــی ایــن صنعــت اســتراتژیک 

ــود. ــده دار ش عه
ــا اشــاره بــه اینکــه بــازار  مدیرعامــل فرابــورس ب
ــرای توســعه دارد و  ــادی ب ســرمایه ظرفیت هــای زی
هنــوز بــه جایــگاه مــورد نظــر در تامیــن مالــی تولید 
ــه جــز مــوارد  دســت نیافتــه اســت، اضافــه کــرد: ب
ذکــر شــده، اســتفاده از امکانــات بــازار دارایــی 
ــی  ــذاری گواه ــرای واگ ــران ب ــورس ای ــری فراب فک
ــای پمــپ  ــا لیســانس جایگاه ه ــرداری ی حــق بهره ب
بنزیــن متعلــق بــه وزارت نفــت بــه متقاضیــان 
از  اســتفاده  همچنیــن  و  آن هــا  از  بهره بــرداری 
ــش از  ــه پی ــرداری ک ــای بهره ب ــاختار صندوق ه س
ــه  ــنهاد ب ــورت پیش ــه ص ــع آن ب ــرح جام ــن، ط ای

ــود دارد. ــت، وج ــده اس ــه ش ــت ارائ ــر نف وزی

در جلسه شورای شهر تبریز چه گذشت؟
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اصالح قیمت بنزین:

واقعی تر شدن قیمت ها سینگال 
خوبی برای بازار سرمایه است

پرداخت خسارت زلزله زدگان ترکمنچای 
توسط بیمه البرز استان آذربایجان شرقی

مدیــر کل بیمــه البــرز اســتان آذربایجــان 
شــرقی ضمــن ابــراز همــدردی بــا داغ 
ــرقی  ــان ش ــر آذربایج ــه اخی ــدگان زلزل دی
گزارشــی را از رونــد کاری ایــن مرکــز نســبت 
بــه شــهروندان آســیب دیــده ارائــه نمودنــد.
بابــت  کــه  کــرد:  بیــان  آشــیانی 
ــه  ــای میان ــتان ه ــر در شهرس ــه اخی زلزل
ترکمنچــای و حومــه خدمــات ویــژه ای را در 
ارتبــاط بــا پرداخــت خســارت بــه آســیب 
دیــدگان ایــن حادثــه کــه دارای بیمــه نامــه 
معتبــر آتــش ســوزی و زلزلــه مــی باشــند 

ــرد. ــد ک ــه خواه ارائ
وی بــا بیــان اینکــه در چارچــوب قانونــی 
ــر دوش تــک  ــن مرکــز و وظایفــی کــه ب ای
ــتان  ــرز در کل اس ــه الب ــان بیم ــک کارکن ت
محــول هســت دو تیــم از کارشناســان خود 

را در شهرســتان هــای میانــه و ترکمنچــای 
ــد از  ــه بازدی ــبت ب ــا نس ــرده ت ــتقر ک مس
منــازل آســیب دیــده کــه دارای بیمــه نامــه 

هســتند اقدامــات الزم بــه عمــل آیــد.
ــریع  ــت تس ــه جه ــت ک ــار داش وی اظه
در پرداخــت خســارت بــه شــهروندان 
آســیب دیــده از هموطنانــی کــه دارای 
ــن مرکــز هســتند  بیمــه نامــه معتبــر از ای
نســبت بــه اعــالم خســارت بــه فرمانــداری 
و بخشــداری و یــا یکــی از نمایندگــی هــای 
ایــن شــرکت در شــهرهای میانــه ســراب و 
ــکیل  ــه تش ــبت ب ــه و نس ــترود مراجع هش

ــد. ــدام نماین ــود اق ــده خ پرون
طبــق اظهــار مدیریــت اســتان تعــداد 4۰ 
ــده در حــدود ۳ میلیــارد ریــال  فقــره پرون
در محــل حادثــه بــرآورد و پرداخــت شــده.

 جناب سرهنگ رمضان الهوردیان 
   فرمانده محترم انتظامی شهرستان مراغه

ارزش  و  نجیــب  شــریف،  مردمــی  بــه  منــت  بــی  خدمــت 
ــت  ــامی و والی ــاب اس ــای انق ــان ه ــم آرم ــه از حری ــدار ک م
بــه زیبایــی حراســت مــی کننــد، نعمتــی اســت کــه فقــط 
 شایســتگان، بــه خادمــی چنیــن مردمــی نائــل مــی گردنــد
ــتان  ــی شهرس ــده انتظام ــمت فرمان ــه س ــی را ب ــاب جنابعال انتص

ــم. ــی نمایی ــرض م ــک ع ــه تبری مراغ
ــن  ــما را در ای ــه ش ــت صادقان ــق خدم ــال توفی ــد متع و از خداون

ــتارم. ــر خواس ــئولیت خطی مس

انجمن حمایت از زندانیان مراغه


