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

 نارسایی های امروز به دلیل 
ضعف نظارت مجلس است

علی اکبر کریمی:

پرونده تخلف ۳۰هزار میلیاردی 
وزارت نفت تشکیل شده است

مردم در صحنه اقتصاد حضور ندارند و تصمیم گیر نیستند
امروز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است

وزارت نفت سهم صندوق از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی ها داشته 
را به صندوق نپرداخت

خسارات بسیار زیادی به بیت المال وارد شده است
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استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد:

آذربایجان شرقی میزبان رئیس جمهور

 واردات کاالیی که درداخل قابل 
تامین باشد، ممنوع می شود

ماجرای ملک 8هزار میلیاردی 
»بابک زنجانی« در ایران  زمین

نیازهای نیروهای مسلح را با ظرفیت های 
داخلی و بومی تأمین کرده ایم

دسترسی به ریز حساب بانکی از 
ماه بعد شرط پرداخت است

ــور مجلــس ســتاد  ــی و ام ــر حقوق ــرکل دفت مدی
ــا مــواد مخــدر کشــور، تاکیــد کــرد: بایــد  مبــارزه ب
ــورد  ــدر م ــواد مخ ــان م ــی قاچاقچی ــای مال بنیان ه

ــد. هــدف قــرار گیرن
شـورای  در  ترحمـی  محمـد  مهـر،  گـزارش  بـه 
مبـارزه بـا مواد مخدر لرسـتان در سـخنانی با اشـاره 
بـه اینکـه وجـود هشـت هـزار معتـاد در لرسـتان در 
تعـداد جمعیـت  ایـن  بـا  اسـتان  ایـن  شـان مـردم 
نیسـت، اظهار داشـت: در این راسـتا باید مسئوالن و 
دسـتگاههای متولـی در حـوزه مـواد مخدر اقـدام به 
آگاه سـازی و ایجاد حساسـیت در بیـن خانواده برای 

جلوگیـری از مصـرف مـواد مخـدر کننـد.

لزوم به روز رسانی قوانین مربوط به حوزه 
مقابله با مواد مخدر

بایـد دامنـه اطالعـات  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
خانـواده هـا در ایـن رابطـه بـاال بـرود، عنـوان کـرد: 
اعتیـاد معضلـی جـدی و جـرم سـاز اسـت و موجـب 
جملـه  از  فراوانـی  اجتماعـی  هـای  آسـیب  ایجـاد 
از  ناشـی  جنایـات  وقـوع  نشـینی،  حاشـیه  طـالق، 

مصـرف مـواد مخـدر و ... مـی شـود.
ــتاد  ــس س ــور مجل ــی و ام ــر حقوق ــرکل دفت مدی
مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور در ادامــه بــا اشــاره بــه 
تنــوع بــاالی نــوع مــواد مخــدر تولیــدی، بیان داشــت: 
در ایــن راســتا بایــد رویکــرد نهــادی در جلوگیــری و 

ــا مصــرف مــواد مخــدر در دســتور کار قــرار  مقابلــه ب
ــه ای از ســوی  گیــرد و قبــل از انجــام اقدامــات مقابل
ــات  ــد اقدام ــی، بای ــروی انتظام ــپاه و نی ــات، س اطالع

پیشــگیرانه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ترحمـی همچنیـن بر لـزوم به روز رسـانی قوانین 
مربـوط بـه حـوزه مقابلـه بـا مـواد مخـدر در کشـور 
تاکیـد کـرد و گفـت: همچنیـن بایـد فهرسـت مـواد 
مخدر در کشـور به روز رسـانی شـوند چـرا که برخی 
از انـواع مـواد مخـدر دارای ضربات شـدید بـرای فرد 
اسـت و این در حالیسـت که در فهرسـت مواد مخدر 
قـرار ندارند در این راسـتا فهرسـت انواع مـواد مخدر 

را بـرای تصویـب تقدیم مجلس شـده اسـت.

بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر مورد 
هدف قرار گیرند

بـا  جـدی  برخـورد  ضـرورت  بـر  ادامـه  در  وی 
کـرد  تاکیـد  کشـور  در  مخـدر  مـواد  قاچاقچیـان 
مالـی  هـای  بنیـان  بایـد  رابطـه  ایـن  در  گفـت:  و 
قاچاقچیـان مـواد مخـدر مـورد هـدف قـرار گیرنـد.

امـور مجلـس سـتاد  و  مدیـرکل دفتـر حقوقـی 
مبـارزه با مـواد مخدر کشـور با بیان اینکـه همچنین 
بایـد خـرده فـروش هـای مـواد مخـدر نیـز مـورد 
برخـورد جدی قـرار گیرند چـرا که در رونـد برخورد 

و مجـازات »قسـر« در مـی رونـد.
ترحمـی همچنیـن به موضـوع نگهـداری معتادان 
متجاهـر بـه مـدت شـش مـاه در کمـپ هـای تـرک 

اعتیـاد اشـاره کـرد و گفـت: ایـن میـزان نگهـداری 
کافـی نیسـت و بایـد حداقـل بـه یـک سـال افزایش 
پیـدا کنـد چـرا کـه بـا ایـن رونـد چرخـه بهبـود و 

توانمندسـازی معتادیـن تکمیـل نمـی شـود.
آئیــن دادرســی ۹۴  اینکــه در  بیــان  بــا  وی 
ــدر از  ــواد مخ ــوزه م ــادره در ح ــکام ص ــت اح قطعی
دســت رفــت، تصریــح کــرد: ایــن امــر موجــب شــود 
کــه تجدیــد نظرهــا در رابطــه بــا احکام شــروع شــود.

لزوم پیش بینی »زندان های با کار« برای 
قاچاقچیان مواد مخدر

ــور مجلــس ســتاد  ــی و ام ــر حقوق ــرکل دفت مدی
مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــرایط زنــدان هــا بــه گونــه ای شــده کــه تبدیــل 
بــه آسایشــگاه بــرای قاچاقچیــان شــده اســت 
ــادی  ــی و ... زی ــات رفاه ــراد امکان ــن اف ــرای ای و ب
ــر  ــد تغیی ــد بای ــن رون ــزود: ای فراهــم مــی شــود، اف
ــن  ــرای ای ــا کار« ب ــای ب ــدان ه ــد و »زن ــدا کن پی

ــود. ــی ش ــش بین ــراد پی اف
حجـت  ورود  بـا  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ترحمـی 
االسـالم رئیسـی امیدواریـم کـه قانـون مرتبـط بـا 
حـوزه مـواد مخدر کشـور اصالح شـود، بیان داشـت: 
همچنیـن بایـد اجتماعی شـدن جلوگیـری از مصرف 
مـواد مخـدر و همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت سـمن 
هـا و تشـکل هـای مـردم نهـاد در ایـن رابطـه مورد 

قـرار گیرد. توجـه 

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بنیان های مالی قاچاقچیان مواد 
مخدر باید مورد هدف قرار گیرد

عضـو کمیسـیون مـاده ۱۰ احـزاب گفـت: تقویت 
فعالیت هـای حزبـی در انتخابـات ضـروری اسـت امـا 
بـا وجـود اصـالح قانـون انتخابات مجلـس، اصالحات 
مشـمول انتخابـات دور یازدهـم پیـش رو نمی شـود. 
بـه گزارش خانه ملـت، محمد محمودی شاه نشـین، 
در توضیـح نقش احزاب در فعالیت های انتخاباتی، گفت: 
اصالحاتـی در قانون انتخابات مجلـس صورت گرفت که 
ورود احـزاب بـرای ارایه لیسـت های انتخاباتـی را تقویت 
می کنـد اما بـا توجه به ایراد شـورای نگهبان به بخشـی 
از قانـون از جمله اسـتانی شـدن انتخابـات، اصالحات را 

نمی تـوان بـرای انتخابـات دوره یازدهـم مجلـس لحاظ 
کرد هرچند شـورای نگهبان به اصالحـات بخش احزاب 

ایرادی وارد نکرده اسـت.
»نقـش احـزاب در دوره جدیـد انتخابـات مجلـس 
تفاوتـی بـا قبـل نکـرده اسـت«؛ ایـن نکتـه مـورد تاکید 
عضو کمیسـیون امور داخلی کشـور و شـوراهای مجلس 
اسـت، هرچنـد در قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های 
سیاسـی، احـزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین 
و مقـررات جمهـوری اسـالمی ایـران موظف بـه معرفی و 
حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمامی انتخابات هستند.

نماینـده مـردم شـهریار، قدس و مـالرد در مجلس 
شـورای اسـالمی معتقـد اسـت: تقویـت نظـام حزبـی 
موجـب پاسـخگویی نامزدهـای منتخـب مـردم بعد از 

انتخابـات می شـود زیـرا آن ها طبـق اساسـنامه حزب 
بایـد وعـده بدهنـد و عملـی کنند.

حــزب؛ تشــکیالت، مــرام نامــه و اساســنامه 
پایــدار دارد و افــراد حزبــی پایبنــدی بیشــتری 
ــه  ــه گفت ــد ب ــت. هرچن ــد داش ــول خواهن ــه اص ب
محمــودی شاه نشــین »مــا هنــوز نظــام حزبــی 
قــوی نداریــم کــه در انتخابــات حضــور داشــته 

باشــند و ایــن پایــداری را تقویــت کنــد.«
عضـو کمیسـیون امـور داخلی کشـور و شـوراها در 
مجلـس شـورای اسـالمی در پایـان یـادآور شـد: مرکز 
مطالعـات  نگهبـان  شـورای  و  مجلـس  پژوهش هـای 
خوبـی در زمینـه تقویـت فعالیـت احـزاب در انتخابات 

کردنـد امـا هنـوز بـه نتیجه نرسـیده اسـت.

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:

اصالح بخش فعالیت احزاب در قانون انتخابات، 
مشمول دوره یازدهم مجلس نمی شود

 

)سهامى عام( در نظر دارد با رعايت مصوبات شوراى عالى بيمه و آيين نامه ها و مصوبات شركت و به منظور شركت بيمه البرز 
عالى بيمه از ميان مصوب شوراى  ٦٩گسترش شبكه تخصصى فروش بيمه نامه هاى زندگى و در قالب مفاد آيين نامه شماره 

 .دارطلبان واجد شرايط نمايندگان فعال بپذيرد

  ن:شرايط عمومى داوطلبا

 تابعيت دولت جمهورى اسالمى ايران -١

 اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكى از اديان رسمى كشور -٢

 دارا بودن حسن شهرت -٣

  اد به مواد مخدريعتعدم ا -٤

 و همچنين نداشتن سابقه محكوميت، ورشكستگى به تقصير يا تقلب اشتن سوء پيشينه كيفرىدن -٥

 داشتن اهليت الزم -٩

  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم )براى آقايان( -7

 داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم -٨

 :شرايط اختصاصى داوطلبان

 برخوردارى از قوه بيان و روابط عمومى مطلوب -١

 موفقيت در مصاحبه حضورى، دوره هاى آموزشى و آزمون -٢

 سال سن  ٩6ر سال و حداكث ٢٥داشتن حداقل   -٣

 دارندگان سابقه كار در شركت هاى بيمه يا دفاتر نمايندگى بيمه در اولويت مي باشند -٤

ت شناسنامه، كارت ملى، آخرين آيد با به همراه داشتن اصل و رونوشت كليه صفحا از داوطلبان واجد شرايط دعوت به عمل مي
روز از تاريخ درج اين  ١٥مدرك تحصيلى، كارت پايان خدمت، و يا معافيت دائم از خدمت و يك قطعه عكس حداكثر تا 

 .آگهى به نشانى به شرح زير مراجعه نمايند

              بيمه البرز - اول خيابان ماراالن -هار راه منصورچ -نشانى: تبريز
 ٢6٦داخلى  ٣٣٢٥١١٢٨تلفن:  

 )سهامى عام( شركت سهامى بيمه البرز

آگهی پذیرش نمایندگی تخصصی 
فروش بیمه نامه های زندگی
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کاریکاتور

همه حقوق کارگران 
صرف اجاره بها می شود

منبع: تسنیم

مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
تســلیحات و تجهیــزات نظامــی را از ملزومــات مــورد 
نیــاز تأمیــن امنیــت عنــوان کــرد و افــزود: نیازهــای 
نیروهــای مســلح را بــا اتــکاء بــه ظرفیت هــای 

ــم.  ــن کرده ای ــی تأمی ــی و بوم داخل
ــی  ــتین کارگاه آموزش ــا، نخس ــزارش ایرن ــه گ ب
اجــرای توافقنامــه ســاخت و تأمیــن ۱۰۰ هــزار 
ــا حضــور امیــر  واحــد مســکونی نیروهــای مســلح ب
ــتیبانی  ــاع و پش ــر دف ــی وزی ــر حاتم ــرتیپ امی س
نیروهــای مســلح، محمــد اســالمی وزیــر راه و 
شهرســازی، علــی اکبــر ســلیمانی معــاون مهندســی 
و پدافنــد غیرعامــل وزارت دفــاع و رئیــس ســازمان 
و امــالک و اراضــی نیروهــای مســلح در ســالن امــام 

ــد. ــزار ش ــاع برگ ــی)ع( وزارت دف عل
ــلح در  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
ــک ســالروز تشــکیل بســیج  ــا تبری ــش ب ــن همای ای
مســتضعفان اظهــار داشــت: ایــن ســازمان برقــراری 
ــوزه  ــای مســلح در ح ــت و پشــتیبانی از نیروه امنی
حفــظ، بازدارنگــی و ارتقــاء امنیــت را عهــده دار 

اســت.
ــی  ــر اصل ــانی را  از عناص ــروی انس ــی، نی حاتم

ــود  ــه خ ــت: وظیف ــمرد و گف ــت برش ــن امنی تأمی
می دانیــم بــرای نیــروی انســانی جــان برکــف، 
مخلــص و متعهــد نیروهــای مســلح دغدغــه مســکن 

ــم. ــع کنی را مرتف
وی تســلیحات و تجهیــزات نظامــی را یکــی دیگر 
از ملزومــات مــورد نیــاز تأمیــن امنیــت عنــوان کــرد 
و افــزود: نیازهــای نیروهــای مســلح را بــا اتــکاء بــه 

ــم. ــن کرده ای ــی تأمی ــی و بوم ــای داخل ظرفیت ه
مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
موضــوع تأسیســات، اماکــن و امکانــات را یکــی 
امنیــت  تأمیــن  اساســی  مولفه هــای  از  دیگــر 
ــه  ــرد: س ــح ک ــمرد و تصری ــالمی برش ــام اس در نظ
ــلح و وزارت  ــای مس ــاع، نیروه ــه وزارت دف مجموع
راه و شهرســازی تمــام تــوان خــود را بــرای اجــرای 

داشــته اند. معطــوف  توافقنامــه  ایــن  ســریع تر 
محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی نیــز 
ــازی،  ــزوم روان س ــر ل ــد ب ــا تأکی ــم ب ــن مراس در ای
تســهیل و شفاف ســازی روابــط بیــن دســتگاه ها 
و  گســترده تر  تعامــالت  بــا  امیدواریــم  گفــت: 
ســرعت عمــل بیشــتر، گام هــای بزرگــی در رســیدن 

ــود. ــته ش ــوب برداش ــه مطل ــه نتیج ب
ــاع  ــا وزارت دف ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــالمی ب اس
ــی در خصــوص  ــج خوب ــه نتای ــای مســلح ب و نیروه
واگــذاری زمیــن و تأمیــن و ســاخت مســکن رســیده 
ایــم، اظهــار داشــت: انشــاء اهلل موضــوع تأمیــن 
ــه  ــلح ک ــای مس ــوان نیروه ــدگان پرت ــکن رزمن مس
امنیــت و ثبــات امــروز اســالمی مرهــون جانفشــانی 

ــش رود. ــا شــتاب بیشــتری پی ــا اســت ب آنه
ــکاری  ــه هم ــزارش، تفاهم نام ــن گ ــر اســاس ای ب
ــلح  ــای مس ــتیبانی ونیروه ــاع و پش ــن وزارت دف بی
و وزارت راه و شهرســازی بــا موضــوع ســاخت و 
تأمیــن ۱۰۰ هــزار واحــد مســکونی بــرای کارکنــان 
ــید  ــا رس ــه امض ــلح ب ــای مس و بازنشســتگان نیروه
ــاد  کــه مقــرر شــد ظــرف مــدت ۳ ســال تمــام مف

ــن تفاهــم نامــه اجــرا شــود. ای

وزیر دفاع:

نیازهای نیروهای مسلح را با ظرفیت های داخلی و بومی تأمین کرده ایم

ــا  عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس ب
ــس در خصــوص پرداخــت  ــه مجل ــه مصوب ــاره ب اش
تمامــی درآمدهــای حاصــل از افزایــش قیمــت 
بنزیــن بــه مــردم، تصویــب یــک فوریــت ایــن طــرح 
را در جهــت اطمینــان بخشــی بــه مــردم و ارتقــای 

ــه معیشــتی دانســت.  ــر پرداخــت یاران نظــارت ب
ــه ملــت، ســیدحمایت میــرزاده   ــه گــزارش خان ب
ــه  ــت ب ــزام دول ــرح ال ــب ط ــه تصوی ــاره ب ــا اش ب

پرداخــت تمامــی درآمــد حاصــل از افزایــش قیمــت 
ــس  ــه مجل ــن هفت ــردم در نشســت ای ــه م ــن ب بنزی
ــرای  ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــار ک ــالمی، اظه ــورای اس ش
اعتمــاد و اطمینــان بخشــی بــه مــردم بــه تصویــب 
ــود  ــول داده ب ــردم ق ــه م ــور ب ــس جمه رســید. رئی
ــا تمامــی درآمــد حاصــل از افزایــش نــرخ بنزیــن  ت
بــه حســاب مــردم واریــز شــود و بــه همیــن دلیــل 
ــن  ــردن ای ــد ک ــون من ــه قان ــبت ب ــدگان نس نماین

اظهــارات رئیــس قــوه مجریــه و شــفافیت درآمدهــا 
ــه تصویــب رســاندند. و هزینه هــا طــرح مذکــور را ب

نماینـده مـردم گرمـی مغـان در مجلـس شـورای 
اسـالمی تصریـح کـرد: دولـت وعـده کـرده بـود کـه 
بـه هیـچ عنـوان از محـل افزایـش نرخ بنزین کسـری 
منظـور  همیـن  بـه  نکنـد  جبـران  را  خـود  بودجـه 
نماینـدگان برای بحثی که بیشـتر در رسـانه ها مطرح 
شـده بود، قانـون تدوین کردند تا خـالف آن رخ ندهد 
و مجلـس بتوانـد بـه ایـن حوزه نظارت داشـته باشـد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه اصــالح 
قیمــت بنزیــن بــه یکبــاره رخ داد، شــاید شناســایی  
دهک هــای هــدف بــرای پرداخــت یارانــه معیشــتی 
ــدگان  ــذا نماین ــه باشــد ل ــی صــورت نگرفت ــه خوب ب
ــر  ــارت بیشــتر ب ــرح قصــد نظ ــن ط ــب ای ــا تصوی ب
پرداخت هــا و رســیدن تمامــی درآمــد ناشــی از 

ــد. ــردم را دارن ــه م ــن طــرح ب ای
تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  سـخنگوی 
مجلـس یادآور شـد: امروز یکـی از دغدغه هـای اصلی 
نماینـدگان پرداخت یارانه معیشـت به افراد مسـتحق 
نیـز تذکـرات  اسـت کـه در صحـن علنـی مجلـس 
متعـددی در ایـن بـاره ایـراد شـد لذا کمیسـیون های 
تخصصـی مجلـس بایـد جزئیـات ایـن طـرح را هرچه 
سـریع تر پختـه و به صحـن علنی مجلس ارائـه کنند.

بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، نماینــدگان 
در نشســت علنــی نوبــت عصــر روز یکشــنبه ۳ 
آذرمــاه مجلــس شــورای اســالمی بــه یــک فوریــت 
ــد  ــی درآم ــت تمام ــه پرداخ ــت ب ــزام دول ــرح ال ط
ــا  ــردم ب ــه م ــن ب ــت بنزی ــش قیم ــل از افزای حاص
۱۰۱ رأی موافــق، 62 رأی مخالــف و 5 رأی ممتنــع 

ــد. ــت دادن ــر رأی مثب ــده حاض از ۱۹۳ نماین

میرزاده با اشاره به مصوبه صحن علنی درباره افزایش نرخ بنزین:

ذره بین مجلس روی
 پرداخت یارانه معیشت به مردم

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: چنانچــه 
ــه  ــر قطع ــد ه ــود تولی ــن ش ــه مطمئ ــن وزارتخان ای
یــا تجهیــزات بــه انــدازه نیــاز کشــور و بــا کیفیــت 
جلوگیــری  آن  واردات  از  دارد،  وجــود  مناســب 

ــرد.  ــد ک خواه
ـــان  ـــی  در جری ـــا رحمان ـــا، رض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــل  ـــاخت داخ ـــق س ـــی تعمی ـــز تخصص ـــزاری می برگ
ـــزود:  ـــرات اف ـــک و مخاب ـــرق، الکترونی ـــت ب در صنع
ـــدام  ـــن اق ـــت و ای ـــد اس ـــورد تاکی ـــل م ـــاخت داخ س
ـــی از  ـــکالت اساس ـــل مش ـــرای ح ـــی ب ـــرد اصل راهب

ـــود. ـــی ش ـــوب م ـــورم محس ـــکاری و ت ـــه بی جمل
ــا  ــزی معن ــدون برنامه ری ــت ب ــزود: مدیری وی اف
نــدارد و در نظــر اســت تــا ســال ۱۴۰۰ ، بــه 
میــزان ۱۰ میلیــارد دالر از کاالهــای وارداتــی را 
ــون دالر آن در  ــه 5۰۰ میلی ــم ک ــازی کنی داخل س

ــت. ــرات اس ــک و مخاب ــرق الکترونی ــوزه ب ح
ــارد  ــهم ۱.۴ میلیـ ــئول از سـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
دالری صنایـــع خودروســـازی و قطعه ســـازی در 
ــال  ــا سـ ــزات تـ ــات و تجهیـ ــازی قطعـ داخلی سـ
ــان  ــروز و در جریـ ــا امـ ــه تـ ــر داد کـ ۱۴۰۰ خبـ
ـــن  ـــل ای ـــاخت داخ ـــق س ـــای تعمی ـــزاری میزه برگ
رقـــم از مـــرز ۳۰۰ میلیـــون دالر داخلـــی ســـازی 

گذشـــته اســـت.
وی بیــان کــرد: آنچــه مهــم اســت اینکــه نهضــت 
ســاخت داخــل کــه آغــاز شــده و در مرحلــه نخســت 
ــوده و پــس از آن  ــه دنبــال جلوگیــری از واردات ب ب

صــادرات محصــوالت پیگیــری خواهــد شــد.
بــه هفــت محــور اساســی مــورد  رحمانــی 
ــادآور  ــال را ی ــرای امس ــه ب ــن وزارتخان ــری ای پیگی

شــد و گفــت: یکــی از ایــن محورهــا توســعه 
صــادرات بــا اولویــت ۱5 کشــور همســایه و دو برابــر 
شــدن صــادرات بــه ایــن کشــورها تــا ســال ۱۴۰۰ 

ــت. اس
ــته  ــال گذش ــت: س ــار داش ــت اظه ــر صنع وزی
در مجمــوع 2۴ میلیــارد دالر بــه ایــن کشــورها 
ــال  ــا س ــم ت ــر داری ــد و در نظ ــام ش ــادرات انج ص
ــش  ــارد دالر افزای ــه ۴۸ میلی ــم را ب ــن رق ۱۴۰۰ ای

ــم. دهی

ــن کشــورها  ــه وی، دو درصــد واردات ای ــه گفت ب
ــه  ــال ۱۴۰۰ ب ــا س ــه ت ــت ک ــران اس ــون از ای اکن

ــت. ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــار درص چه
ــود در  ــور خـ ــه حضـ ــن بـ ــی همچنیـ رحمانـ
ــرد و  ــاره کـ ــر واردات چیـــن اشـ ــگاه اخیـ نمایشـ
گفـــت: چینی هـــا در ســـال گذشـــته میـــالدی دو 
ـــه  ـــه گفت ـــتند و ب ـــارد دالر واردات داش ـــزار میلی ه
ـــن  ـــران و چی ـــی ای ـــترک بازرگان ـــاق مش ـــای ات اعض
و انجمـــن بازرگانـــان ایرانـــی حاضـــر در کشـــور 

، جمهـــوری اســـالمی ایـــران  پتانســـیل تامیـــن 
ــا را دارا  ــی هـ ــارد دالر از واردات چینـ ۷۰۰ میلیـ

ـــت. اس
ــه  ــن ب ــدن و تجــارت همچنی ــت، مع ــر صنع وزی
ــاه  ــان م ــا پای ــران« ت ــوان ای ــامانه »ت ــل س تکمی
جــاری اشــاره کــرد کــه در راســتای قانــون اســتفاده 
ــده  ــاد ش ــل ایج ــاخت داخ ــوان س ــری از ت حداکث
ــوده و  ــی ب ــی الکترونیک ــگاه دائم ــک نمایش ــه ی ک
آن  در  صنایــع  توانمندی هــای  و  نیازمندی هــا 

ــت. ــده اس ــده ش دی
ـــاع  ـــپاه، وزارت دف ـــارکت س ـــر از مش ـــا تقدی وی ب
ــان  ــازی خاطرنشـ ــوع داخلی سـ ــیج در موضـ و بسـ
کـــرد: در ماه هـــای گذشـــته خودروهـــای ســـطح 
پارکینـــگ خودروســـازان بـــه حـــدود 2۰۰ هـــزار 
ـــد  ـــا در چن ـــده آنه ـــه عم ـــود ک ـــیده ب ـــتگاه رس دس
ـــزاری  ـــا برگ ـــه ب ـــتند ک ـــری داش ـــم کس ـــه مه قطع
ـــتگاه  ـــزار دس ـــازی 2۰۰ ه ـــی س ـــت داخل ـــز نخس می
از ایـــن خودروهـــا تکمیـــل و تحویـــل مشـــتریان 

ـــدند. ش
ــدی  ــش ۳۱ درص ــه کاه ــن ب ــی همچنی رحمان
واردات کاالهــای مصرفــی در ســال گذشــته اشــاره 
ــدن  ــوع ش ــی از ممن ــی از آن ناش ــه بخش ــرد ک ک
ــوی  ــه از س ــف تعرف ــزار و 52۴ ردی ــک ه واردات ی
ــواردی  ــا م ــن ه ــه ای ــود و هم ــه ب ــن وزارتخان ای
بودنــد کــه تــوان و ظرفیــت ســاخت داخــل آنهــا در 

ــود دارد. ــور وج کش
رحمانــی در پایــان اعــالم کــرد: امــروز ضــروری 
ــت  ــعه نهض ــگ اقتصــادی، توس ــن کار در جن تری
ــت. ــع اس ــه مناب ــص بهین ــل و تخصی ــاخت داخ س

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
بیــان اینکــه نمــی پذیریــم کــه بگوییــد مــا اختیــار 
ــروز وجــود  ــی کــه ام ــم، گفــت: نارســایی های نداری

ــت.  ــس اس ــارت مجل ــف نظ ــل ضع ــه دلی دارد ب
ــاف عضــو  ــر قالیب ــارس، محمدباق ــزارش ف ــه گ ب
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در اجتمــاع 
بســیجیان در هفتــه بســیج بــا بیــان اینکــه اقتصــاد 
مــا تبدیــل بــه اقتصــاد دولتــی شــده اســت، گفــت: 
امــروز بیــش از ۸۰ درصــد اقتصــاد در اختیــار دولــت 
اســت و مــردم در صحنــه اقتصــاد حضــور ندارنــد و 

تصمیــم گیــر نیســتند.
ــی فســاد در  ــان داشــت: ریشــه اصل ــاف بی قالیب
حــوزه اقتصــاد از اقتصــاد دولتــی شــروع مــی شــود 
و خصوصــی ســازی اقتصــاد بــه خصولتــی یــا خاصــه 
ســازی تبدیــل مــی شــود زیــرا اصــل اقتصــادی کــه 
چنیــن کاری را انجــام مــی دهــد ریشــه در اقتصــاد 

دولتــی دارد. 
ــن اقتصــادی  ــه داد: هــر چقــدر در چنی وی ادام
ــون از  ــرد چ ــام بگی ــاد انج ــا فس ــلبی ب ــارزه س مب
ــا  ــایی ه ــود دارد، نارس ــکالت وج ــدای کار مش ابت
ــروز  ــدی ام ــه نارکارآم ــد. ریش ــی آی ــود م ــه وج ب
ــا توجــه بــه بررســی هــای علمــی  در اداره کشــور ب
ــل  ــه دلی ــد ب ــی ده ــان م ــا نش ــات در دنی و تجربی
ــدارد. ــت ن ــوان حرک ــرا ت ــت زی ــت اس ــی دول بزرگ

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: 
ــردم  ــر م ــه اگ ــم ک ــی گفت ــروز در راهپیمای ــن دی م

بــه صحنــه آمدنــد می خواهنــد بگوینــد کــه مشــت 
بــه دهــان دشــمنان داخلــی و خارجــی مــی زننــد و 
بگوینــد پــای انقــالب ایســتاده ایــم و نظــام و کشــور 
را دوســت داریــم ولــی زیــر بــار اینگونــه اداره کــردن 

کشــور کــه اکنــون وجــود دارد نمــی رویــم.
قالیبــاف اضافــه کــرد: شــما کــه شــک نداشــتید 
ــن را  ــت بنزی ــش قیم ــرای افزای ــم ب ــی تصمی وقت
می گیریــد بــر مــردم فشــار وارد می شــود، روش 
بهتــری انتخــاب می کردیــد؛ یــا حداقــل قبــل از آن 
بــا مــردم در ایــن مــورد حــرف مــی زدیــد. اگــر ایــن 
زخــم گرانــی و بیــکاری را درمــان نمی کنیــد زخــم 
ــن  ــل از گرفت ــد. قب ــردم وارد نکنی ــر م ــری ب دیگ
تصمیــم بــرای گرانــی بنزیــن ببینیــد چــه صحبــت 
هایــی در یــزد و کرمــان زده شــد. آن ســخنان، 

ــر روی زخــم مــردم اســت.  پاشــیدن نمــک ب
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ادامه 
گفــت: ایــن ســخن را نمی پذیریــم کــه شــما بگوییــد 
ــم.  ــم بگیری ــم و نمی توانیــم تصمی ــار نداری ــا اختی م
ــتید و  ــا هس ــه ج ــه در هم ــد ک ــان دادی ــما نش ش

ــما را  ــم ش ــه تصمی ــا هزین ــد ام ــم می گیری تصمی
مــردم و رهبــری می دهنــد. پــس حــق نداریــد 
ــما  ــتید. ش ــار نیس ــه دارای اختی ــد ک ــرح کنی مط
ــارهای  ــات فش ــی تصمیم ــا برخ ــتید ب ــک نداش ش
زیــادی را مــردم بایــد تحمــل کننــد بنابرایــن بایــد 
بــا آنهــا ســخن می گفتیــد، حداقــل اگــر ایــن زخــم 
ــی و بیــکاری  ــر زخــم گران را درمــان نمــی کنیــد ب

نمــک نپاشــید.
وی تصریــح کــرد: روزی کــه بحــث صنــدوق های 
ــی  ــوند ول ــی ش ــم م ــردم مه ــت م ــرح اس رأی مط
روزی کــه زمــان تصمیــم گیــری بــرای کشــور مــی 
ــا مــردم نمــی زنیــد و وقتــی  شــود هیــچ حرفــی ب
ــی  ــه عذرخواه ــر ب ــد حاض ــی کنی ــتباه م ــم اش ه
ســاده از مــردم نیســتید. ریشــه اش هــم اینجاســت 
کــه وقتــی اعتقــادی بــه اداره کشــور توســط مــردم 

ــد.  ــذار نمی کنی ــردم واگ ــه م ــم ب ــد، کار ه نداری
قالیبــاف در ادامــه گفــت: چــرا عجوالنــه تصمیــم 
و  دانســتید  نامحــرم  را  مــردم  و چــرا  گرفتیــد 
تصمیــم خــود را بــه آنهــا اطــالع ندادیــد؟ چــرا بــا 

ــن  ــد در ای ــا نگفتی ــه آنه ــد و ب ــرف نزدی ــردم ح م
ــد؟  ــی کنن ــا را همراه ــوار م ــخت و دش ــم س تصمی
ــت داری در  ــال در مملک ــد از ۴۰ س ــوز بع ــرا هن چ
اجــرای درســت و کــم هزینــه یــک تصمیــم مشــکل 
ــد  ــی کنن ــت نم ــردم صحب ــا م ــی ب ــم؟ وقت داری
مجبورنــد تصمیــم هــای شــان را در تاریکــی شــب 

ــد.  اجــرا کنن
عضــو تشــخیص مصلحــت نظــام در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود بــه انتخابــات آتــی 
مجلــس اشــاره کــرد و گفــت: مجلــس در رأس امــور 
ــروز در  ــه ام ــایی هایی ک ــی از نارس ــا بخش ــت ام اس
کشــور وجــود دارد بــه دلیــل نــوع نظــارت مجلــس 
ــون اســت،  ــه وضــع قان ــر امــور اســت. اگــر الزم ب ب
بایــد قانون گــذاری شــود. مــا بــرای انتخابــات 
انتخــاب کنیــم کــه  را  افــرادی  بایــد  مجلــس 
ــردم  ــام و م ــه نظ ــد ب ــص و تعه ــاط و تخص از نش
برخــوردار باشــند. نماینــدگان مجلــس بایــد وکیــل 

ــه. ــل الدول ــه وکی ــند ن ــت باش مل

رحمانی:

 واردات کاالیی که درداخل قابل 
تامین باشد، ممنوع می شود

قالیباف:

 نارسایی های امروز به دلیل ضعف 
نظارت مجلس است

صادقی مطرح کرد؛ 
بازداشت شدگان حوادث اخیر

 ظاهرًا در حال آزاد شدن هستند 

یــک عضــو فراکســیون امیــد گفــت: نماینــدگان 
ــط را  ــئوالن ذیرب ــه مس ــد ک ــل کردن ــار تمای اظه
بــرای پاســخگویی درخصــوص حــوادث اخیــر و 
آخریــن وضعیــت بازداشت شــدگان بــه مجلــس 

ــد.  بیاین
بــه گــزارش ایلنــا، محمــود صادقــی دربــاره 
ــر  ــوادث اخی ــدگان ح ــت بازداشت ش ــی وضعی بررس
کشــور و ایــن کــه آیــا بــرای پیگیــری اتفاقــات رخ 
داده تحقیــق و تفحصــی از ســوی مجلــس صــورت 
ــب و  ــوز در ت ــت: هن ــر، گف ــا خی ــت ی ــد گرف خواه
تــاب و درون وقایــع هســتیم، البتــه بعضــی از 
ــئوالن  ــه مس ــد ک ــل کردن ــار تمای ــدگان اظه نماین

ــد. ــس بیاین ــه مجل ــخگویی ب ــرای پاس ــط ب ذیرب
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: بایــد وضعیــت و جــو حاکــم بــر 
ــورد  ــن م ــم و ســپس در ای ــس را بررســی کنی مجل

ــم. ــدام بزنی ــه اق دســت ب
وی افــزود: گفتــه می شــود بازداشت شــدگان 
ــه نظــر  ــه ظاهــر در حــال آزاد شــدن هســتند و ب ب
ــه  ــوع ب ــا موض ــار ب ــن ب ــه ای ــوه قضائی ــد ق می رس

ــت. ــرده اس ــورد ک ــی برخ خوب
تاکیــد  امیــد  فراکســیون  عضــو  ایــن 
آزادی  دنبــال  فراکســیون  در  دوســتان  کــرد: 
ــتند. ــوع هس ــن موض ــر ای ــدگان و پیگی بازداشت ش

وی ادامــه داد: بایــد بگذاریــم اوضــاع بــه آرامــش 
برســد تــا بتوانیــم بهتــر تصمیم گیــری کنیــم.

صادقــی دربــاره این کــه برخــی عنــوان می کننــد 
بــرای گرفتــن  بــه خانواده هــا گفتــه می شــود 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــر کنن ــی را وازی ــد پول اجســاد بای
ــت  ــه دس ــه ب ــن زمین ــی در ای ــر موثق ــون خب تاکن
مــا نرســیده اســت و در فضــای مجــازی مطالبــی را 
بــا ایــن عنــوان مشــاهده کردیــم، اگــر خانواده هــا و 
اشــخاص مطلعــی در ایــن رابطــه وجــود دارنــد ایــن 

ــد. ــان کنن ــا بی ــه م موضــوع را ب

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
احزاب باید

 مطالبات مردم را پیگیری کنند 

ــد  ــردم بای ــات م ــری مطالب ــن پیگی ــزاب ضم اح
ــی  ــه، مکان ــردم را تعبی ــات م ــان اعتراض ــای بی فض
ــه  ــات از هم ــت انتظام ــن رعای ــخص و ضم را مش

ــد.  ــت  کنن ــی مواظب حواش
بــه گــزارش خانــه ملــت، قاســم میرزایــی نیکــو 
نقــش احــزاب در مدیریــت اعتراضــات مردمــی 
اکثــر  در  احــزاب  گفــت:  و  دانســت  پررنــگ  را 
ــروز  ــور و ب ــع ظه ــا مواق ــرفته دنی ــورهای پیش کش
اعتراضــات احتمالــی فعــال می شــوند و تجمعــات را 

در چارچــوب قانــون مدیریــت می کننــد.
ــس  ــوه در مجل ــد و فیروزک ــردم دماون ــده م نماین
شــورای اســالمی تصریــح کــرد: احــزاب در ایــن 
ــوارد  ــادات، م ــان انتق کشــورهای پیشــرفته ضمــن بی
مختلــف مــورد نظــر مــردم دربــاره مدیران و مســئوالن 
را بیــان می کننــد زیــرا احــزاب پایــه دارنــد و موظفنــد 

کــه از افــراد و منتخبــان خــود حمایــت کننــد.
ــزاب  ــا اح ــفانه در کشــور م ــه داد: متاس وی ادام
ــا  ــر دولت ه ــا تغیی ــد و ب ــر کار می آین ــی س مختلف
بــا اســامی مختلــف و اهــداف متفــاوت فعــال 
بــه  ورودی  هیــچ  صــورت  هــر  در  و  می شــوند 
اعتراضــات مردمــی ندارنــد. در حالیکــه احــزاب 
ــخ  ــد و پاس ــرار می گیرن ــام ق ــانی نظ ــال در پیش فع
تبدیــل  از  و  می دهنــد  را  معتــرض  گروه هــای 

اعتــراض بــه اغتشــاش جلوگیــری می کننــد.
میرزایـی نیکـو معتقـد اسـت: احـزاب می تواننـد 
ضربه گیـر مسـائل و اعتراضـات مـردم باشـد. وقتـی 
حزبـی می پذیـرد کـه نباید تخطـی کند یا بـه اموال 
عمومی آسـیب بزنـد، خودش فضای بیـان اعتراضات 
مـردم را تعبیـه می کنـد، مکانی را مشـخص و ضمن 
رعایـت انتظامـات از همه حواشـی مواظبـت می کند.

عضـو کمیسـیون مـاده ۱۰ احـزاب، تاکیـد کـرد: 
احـزاب بایـد بـه جایـگاه واقعـی خـود دسـت پیـدا 
کننـد تا ضمـن رعایت موارد مذکور، همه مسـئولیت 
پیگیـری  ضمـن  و  بپذیرنـد  را  مـردم  اعتراضـات 
مطالبـات مـردم از منتخبانشـان، در صـورت تخطـی 
پاسـخگوی مقامـات باالدسـتی باشـند. کمـا اینکـه 
بـرای همبسـتگی در کشـور احزاب باید فعال شـوند.

نگرانی مجلس از افزایش قیمت 
کاالهای اساسی 

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــدان در مجل ــده هم نماین
از طــرح نماینــدگان بــرای افزایــش ســهمیه بنزیــن 

ــر داد.  خب
ــده  ــته نماین ــر خجس ــنیم، امی ــزارش تس ــه گ ب
همــدان در مجلــس شــورای اســالمی، بــا ابــراز اینکــه 
»در مجلــس به دنبــال راهــکاری هســتیم کــه طــرح 
ــالح  ــن را اص ــهمیه بندی بنزی ــت و س ــش قیم افزای
کنیــم و ایراداتــی را کــه بــه طــرح وارد اســت برطــرف 
کنیــم«، گفــت: یکــی از ایراداتــی کــه بــه ایــن طــرح 
ــه  ــه ب ــودن ســهمیه تخصیص یافت ــم ب وارد اســت، ک
ــع  ــال رف ــدگان به دنب ــه نماین ــت ک ــودرو اس ــر خ ه
ایــن ایــراد هســتند، به اعتقــاد مــا بایــد میــزان 
ســهمیه از 6۰ بــه ۱۰۰ لیتــر برســد و ایــن موضــوع را 

ــم. ــرح کرده ای ــس مط در مجل
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در مجلــس 
از  وزرا  برخــی  اســتیضاح  مــورد  در  بحث هایــی 
ــت،  ــرح اس ــت، مط ــادی و  نف ــه وزرای اقتص جمل
ادامــه داد: طــرح ســؤال و اســتیضاح  به دنبــال 
افزایــش قیمــت کاالهــا و برخــی گرانی هــا پــس از 
افزایــش قیمــت بنزیــن و نگرانی هایــی کــه در ایــن 
زمینــه وجــود دارد اســت کــه به خــالف وعده هــای 
ــد روز شــاهد  ــن چن ــت در ای داده شــده توســط دول

ــتیم. آن هس
کــرد:  اضافــه  مجلــس  در  همــدان  نماینــده 
ــن  ــه و تدوی ــی را تهی ــدگان طرح ــی از نماین جمع
کردنــد کــه براســاس آن تمامــی درآمدهــای حاصــل 
ــط  ــن توس ــت بنزی ــش قیم ــرح افزای ــرای ط از اج
دولــت، بــه مــردم و به ویــژه  اقشــار ضعیــف و 
ــت  ــا دول کم درآمــد جامعــه اختصــاص داده شــود ت
ــل از  ــای حاص ــد درآمده ــود ۱۰۰ درص ــف ش موظ
افزایــش قیمــت بنزیــن را فقــط و فقــط در اختیــار 

ــد. ــرار ده ــردم ق م
نایــب  رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
ســؤال از وزرای اقتصــادی دولــت را در راســتای 
ــرد:  ــوان ک ــد و عن ــس خوان ــی مجل ــرد نظارت عملک
نماینــدگان ســؤال از وزرای اقتصــادی را مطــرح 
ــخگویی  ــتار پاس ــوص خواس ــن خص ــد و در ای کردن
ایــن وزرا دربــاره نحــوه عملکردشــان پــس از اجــرای 

ــتند. ــن هس ــت بنزی ــش قیم ــرح افزای ط

نامه نمایندگان تهران به »آذری 
 جهرمی« برای اتصال اینترنت موبایل

وزیــر  بــه  نامــه ای  در  تهــران  نماینــدگان 
ــه خصــوص  ــت ب ــتار وصــل اینترن ــات خواس ارتباط

اینترنــت موبایــل شــدند. 
بــه گــزارش ایســنا، ۳۰ نماینــده تهــران در 
و  ارتباطــات  وزیــر  آذری جهرمــی  بــه  نامــه ای 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند ب ــد داش ــات تاکی ــاوری اطالع فن
ــریع تر  ــه س ــت هرچ ــدت اینترن ــی م ــع طوالن قط
نســبت بــه برقــراری اینترنــت موبایــل اســتان 

ــد. ــدام کنن ــران اق ته
متن این نامه به شرح زیر است:

ــات  ــر ارتباط ــی وزی ــای آذری جهرم ــاب آق »جن
ــه  ــد ک ــت داری ــا عنای ــات احترام ــاوری اطالع و فن
بــه خصــوص  اینترنــت  مــدت  قطــع طوالنــی 
ــر  ــی را ب ــان هنگفت ــرر و زی ــل ض ــت موبای اینترن
ــی و  ــای آموزش ــب و کار و فض ــای کس ــاد فض اقتص
ــه  ــرده اســت حــال ک ــل ک پژوهشــی کشــور تحمی
ــه  ــران ب ــم ای ــردم فهی ــا مشــارکت هوشــمندانه م ب
ــت  ــده اس ــم گردی ــش حاک ــران آرام ــوص ته خص
انتظــار آحــاد مــردم، دانشــگاهیان، کســبه، بازاریــان 
و کارآفرینــان تســریع در برقــراری اینترنــت موبایــل 

ــت. ــران اس ــتان ته اس
ــه  ــه ب ــن زمین ــدام الزم در ای ــت اق ــته اس شایس

ــد.« ــل آی عم

به اتهام تبانی
شهردار آذرشهر دستگیر شد

شــهردار آذرشــهر بــه اتهــام کالهبــرداری و 
تبانــی دســتگیر شــد.

بــه گــزارش مهــر، شــهردار آذرشــهر بــه همــراه 
ــی  ــام تبان ــه اته ــهری ب ــر آذرش ــهروند دیگ ــک ش ی

دســتگیر شــدند.
ــل  ــر از دالی ــاِل غی ــردن م ــرای ب ــرداری ب کالهب

ــوان شــده اســت. ــن بازداشــت عن ای
نــام دو عضــو فعلــی شــورای شــهر آذرشــهر نیــز 

در ایــن پرونــده بــه چشــم مــی خــورد.
ــت  ــده باب همچنیــن گفتــه مــی شــود ایــن پرون

ــوده اســت. امــالک شــهرداری آذرشــهر ب
اللهیــاری فرمانــدار آذرشــهر نیــز دســتگیری 

ــرد. ــد ک ــهر را تایی ــهردار آذرش ش
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ــس  ــی مجلـ ــیون اجتماعـ ــو کمیسـ ــک عضـ یـ
شـــورای اســـالمی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم حمایـــت 
از تولیدکننـــده، گفـــت: بـــرای این کـــه بخواهیـــم 
ــوب  ــاخصه ای مطلـ ــد در شـ ــق تولیـ ــاهد رونـ شـ
ـــه و از  ـــده را گرفت ـــد کنن ـــت تولی ـــد دس ـــیم بای باش

او حمایـــت کنیـــم. 
ــا  ــی، ب ــا بادامچ ــنا، محمدرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــاره  ــالب درب ــر انق ــر رهب ــخنان اخی ــه س ــاره ب اش
ــه  ــه ب ــی و توج ــد مل ــق تولی ــه رون ــه ب ــزوم توج ل
ظرفیت هــای داخلــی، اظهــار کــرد: در شــرایط 
ــه موضــوع حمایــت از  تحریــم کنونــی قطعــا بایــد ب
تولیــد داخلــی توجــه کنیــم. هرچــه بــه ظرفیت هــا، 
امکانــات و ذخائــر داخلــی تکیــه داشــته باشــیم قطعا 

ــد. ــد ش ــل خواه ــکالت ح ــی از مش خیل
ـــر  ـــه از نظ ـــتیم ک ـــوری هس ـــا کش ـــزود: م وی اف
ــر  ــن ذخائـ ــوع ایـ ــی و تنـ ــر داخلـ ــت ذخائـ ظرفیـ
ــه  ــم بـ ــر بتوانیـ ــتیم. اگـ ــد هسـ ــیار قدرتمنـ بسـ
ـــته  ـــه الزم داش ـــی توج ـــر داخل ـــن ذخائ ـــرآوری ای ف
باشـــیم قطعـــا در جهـــان حرفـــی بـــرای گفتـــن 

خواهیـــم داشـــت.
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس ادامـــه داد: در 
ـــذاری در  ـــد، قانون گ ـــق تولی ـــت از رون ـــوزه حمای ح
ـــت  ـــده اس ـــری پیچی ـــالمی ام ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــس  ـــد در مجل ـــهیل تولی ـــرای تس ـــی ب ـــی لوایح گاه
ـــه  ـــه در نتیج ـــود ک ـــی می ش ـــالمی بررس ـــورای اس ش
ــت از  ــوزه حمایـ ــد و در حـ ــده می کنـ کار را پیچیـ
ــه  ــد کـ ــوس می دهـ ــه ای معکـ ــده نتیجـ تولیدکننـ
ایـــن موضـــوع بـــه دلیـــل پیچیدگی هایـــی اســـت 
کـــه اعمـــال می شـــود. اگـــر بخواهیـــم از تولیـــد 
داخلـــی حمایـــت کنیـــم بایـــد مراحـــل را بـــرای 

ـــیم. ـــهیل بخش ـــده تس ـــد کنن تولی
ایــن عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای 
ــر  ــی ب ــه پیچیدگ ــن هم ــرد: ای ــار ک ــالمی اظه اس
کــه  می شــود  موجــب  کننــده  تولیــد  راه  ســر 
نظــر  صــرف  ســرمایه گذاری  از  ســرمایه گذاران 
ــرای دریافــت وام  ــرای مثــال تولیدکننــده ب کننــد. ب
یــا واردات مــواد اولیــه بــا مشــکالتی روبــرو می شــود 
کــه مــا بایــد بــه رفــع اینگونــه مــوارد توجــه کنیــم.

بادامچـــی در پایـــان اضافـــه کـــرد: هرچـــه 
بتوانیـــم دســـت تولیـــد کننـــده را بگیریـــم و از او 
ـــود  ـــم ب ـــم در نتیجـــه شـــاهد آن خواهی ـــت کنی حمای
کـــه رونـــق تولیـــد در کشـــور بـــه نتیجـــه خوبـــی 
ــتیابی  ــه دسـ ــد و در نتیجـ ــدا می کنـ ــت پیـ دسـ
ـــادی  ـــدرت اقتص ـــک ق ـــاهد ی ـــد ش ـــق تولی ـــه رون ب
ـــه  ـــادی در عرص ـــراودات اقتص ـــق م ـــل و رون در داخ

ــود. ــم بـ ــی خواهیـ بین المللـ

ارائه تسهیالت توسط صندوق حمایت از 
مهارت آموزی و اشتغال کارکنان  وظیفه 

کارکنــان  مهارت آمــوزی  قــرارگاه  ســخنگوی 
وظیفــه نیروهــای مســلح از تشــکیل صنــدوق حمایت 
ــرای  ــه ب ــتغال کارکنان وظیف ــوزی و اش از مهارت آم

ــر داد.  ــک خب ــده نزدی ــه تســهیالت در آین ارائ
ــی  ــی کمال ــردار موس ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ــزاری بیســت و ششــمین جلســه  ــه برگ ــا اشــاره ب ب
ــرارگاه مرکــزی  ــی ق کمیســیون دائمــی شــورای عال
رابطــه  ایــن  در  کارکنان وظیفــه،  مهارت آمــوزی 
ــای  ــدگان نیروه ــن جلســه نماین ــرد: در ای ــار ک اظه
مســلح و وزارتخانه هــا و ســازمانهای ذیرربــط مربــوط 
بــه مهارت آمــوزی همچــون آمــوزش و پــرورش، 
ــان و ســازمان فنــی و حرفــه ای  علــوم، ورزش و جوان

ــتند. ــور داش حض
کارکنــان  مهارت آمــوزی  قــرارگاه  ســخنگوی 
تشــکیل  داد:  ادامــه  مســلح  نیروهــای  وظیفــه 
اشــتغال  و  مهارت آمــوزی  از  حمایــت  صنــدوق 
ــده  ــه تســهیالت در آین ــرای ارائ ــه ب ــان  وظیف کارکن
نزدیــک، حمایــت ریاســت مجلــس شــورای اســالمی 
ــه کمیســیون های  از طــرح مهارت آمــوزی و تاکیــد ب
ــرارگاه  ــت ق ــوق، عضوی ــرح ف ــس از ط ــط مجل ذیرب
مهارت آمــوزی کارکنان وظیفــه در شــورای عالــی 
اشــتغال کشــور و مشــروط شــدن اســتفاده از کســر 
خدمــت بســیجیان بــه مهارت آمــوزی از اهــم مــوارد 

ــود. ــه ب ــن جلس ــده در ای ــرح ش مط
وی تصریــح کــرد: تفاهم نامــه بــا معاونــت توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهوری بــرای 
ــق  ــوزان در مناط ــتغال مهارت آم ــوزی و اش مهارت آم
ــا  ــه ب ــرفت تفاهم نام ــزارش پیش ــور، گ ــروم کش مح
وزارت کشــور و دانشــگاه آزاد اســالمی، گــزارش 
بــا معاونــت اشــتغال وزارت تعــاون،  تفاهم نامــه 
ــی  ــته حمایت ــه بس ــرای ارئ ــی ب ــاه اجتماع کار و رف
و تســهیالتی و تخصیــص اعتبــار بــرای ســربازان 
مهارت دیــده پــس از خدمــت از دیگــر مــوارد مطــرح 

ــود. ــن جلســه ب شــده در ای
ــوزی  ــرارگاه مهارت آم ــی ق ــاور عال ــه مش ــه گفت ب
کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح، گــزارش ارزیابــی 
 ۳۱ در  دســتگاه ها  و  مســلح  نیروهــای  عملکــرد 
ــوارد  ــرای مهارت آمــوزی از دیگــر م اســتان کشــور ب

ــود. ــن جلســه ب مطــرح شــده در ای

ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
۳۰هــزار  تخلــف  پرونــده  تشــکیل  از  اســالمی 
دیــوان  دادســرای  در  نفــت  وزارت  میلیــاردی 

داد.  خبــر  محاســبات 
بــه گــزارش مهــر، علی اکبــر کریمــی عضــو 
ــیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی  کمیس
ــت: در  ــار داش ــت اظه ــف وزارت نف ــورد تخل در م
ــای  ــفانه آق ــم متأس ــه انجــام داده ای بررســی هایی ک
زنگنــه بعــد از مشــغول بــه کار شــدن در ســال ۹2 
ــه  ــرای نحــوه ارائ ــت، شــیوه نامه ای را ب در وزارت نف
ــه کشــتی ها )بانکرینــگ(  خدمــات سوخت رســانی ب
ــرزی  ــای م ــرده اســت. بانکرینــگ در آب ه ــالغ ک اب
ــای  ــارس، دری ــران در خلیج ف جمهــوری اســالمی ای

ــود. ــام می ش ــان انج ــای عم ــزر و دری خ
ــوارد  ــن شــیوه نامه در م ــزود: متأســفانه ای وی اف
بســیار زیــادی، خــالف صریــح قوانیــن موجــود 
در کشــور اســت ولــی از ســال ۹2 تــا امــروز، 
ــن  ــده و از ای ــرا ش ــی، اج ــیوه نامه غیرقانون ــن ش ای
ــال  ــه بیت الم ــادی ب ــیار زی ــارات بس ــذر، خس رهگ

ــت. ــده اس وارد ش
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد 
کــرد: عــالوه بــر عــدم واریــز ســهم صنــدوق توســعه 
ملــی کــه بــر اســاس قانــون برنامــه پنجــم و ششــم، 
وزارت نفــت موظــف اســت ســهم مشــخصی از 
درآمدهــای حاصــل از فــروش درآمدهــای نفتــی بــه 
حســاب صنــدوق توســعه ملــی واریــز کنــد، دولــت 

ــدوق را  ــهم صن ــرده و س ــرا نک ــون را اج ــن قان ای
ــت. ــه اس نپرداخت

کریمــی بیــان کــرد: وزارت نفــت ســهم صنــدوق 
ــتی ها  ــه کش ــوخت ب ــروش س ــه از ف ــدی ک از درآم
داشــته را بــه صنــدوق نپرداخــت بنابرایــن دادســرای 
دیــوان محاســبات طــی دادخواســتی در تاریــخ 
2۷تیرمــاه ۹6، بــرآوردی کــه از رقــم تخلــف دولــت 
در عــدم واریــز ســهم صنــدوق توســعه ملــی داشــته، 
حــدود 22۰ میلیــارد ریــال و بیــش از ۱.6 میلیــارد 
ــه صــورت  ــن فرآورده هــا ب دالر اســت. بخشــی از ای
ــورت ارزی و  ــه ص ــر از آن ب ــی دیگ ــی و بخش ریال
ــت  ــه و دول ــروش رفت ــه ف ــداول، ب ــرخ دالر مت ــا ن ب
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــش از ۳۰ ه ــش بی ــن بخ در ای

تخلــف داشــته اســت.
ــه حســاب  وی تصریــح کــرد: ایــن رقــم عمــاًل ب
ــوان  ــد و در دی ــز نش ــی واری ــعه مل ــدوق توس صن
ــکیل  ــده ای تش ــف پرون ــن تخل ــرای ای ــبات ب محاس
نامــه ای  در  محاســبات  دیــوان  از  بنــده  شــد، 
خواســته ام کــه هــر چــه ســریعتر گزارشــی در ایــن 
خصــوص بــه مجلــس ارائــه کنــد و ایــن پرونــده را 

ــد. ــف کن ــن تکلی تعیی
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس اظهــار 
داشــت: بیــش از دو ســال از ارائــه دادخواســت 
ــا  ــت ام ــته اس ــبات گذش ــوان محاس ــتان دی دادس
هنــوز رأی ایــن پرونــده صــادر نشــده اســت؛ 
ــد  ــوان فرآین ــت دی ــم ریاس ــار داری ــن انتظ بنابرای

ــریع کنــد. ــن پرونــده را تس ــیدگی بــه ای رس
در  شــیوه نامه  ایــن  کــرد:  تأکیــد  کریمــی 
مــوارد بســیار زیــاد دیگــری نیــز دارای ایــراد 
ــن  ــرای ای ــه ب ــعیری ک ــرخ تس ــه ن ــت از جمل اس
شــیوه نامه در نظــر گرفته انــد. عــالوه بــر ایــن، 
ــت  ــابق وزارت نف ــران س ــم برخــی مدی اطــالع داری
در شــرکت های مربوطــه ســهم دارنــد و حجــم 
ــاص  ــرایط خ ــا ش ــی ب ــای نفت ــادی از فرآورده ه زی
ــن مســیر،  ــه از ای ــن شــرکت ها داده شــده ک ــه ای ب
ــاص در  ــخاص خ ــب اش ــه جی ــترده ای ب ــت گس ران

شــرکت ها رفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا ســوالی نیــز از 
وزیــر نفــت مطــرح کرده ایــم مبنــی براینکــه »علــت 
ــی از  ــیوه نامه فراقانون ــن ش ــدن ای ــرا ش ــالغ و اج اب
ســال ۹2 تــا امــروز چــه بــوده اســت؟، گفــت: 
ــی  ــع نظارت ــی از مراج ــه پیگیری های ــم اینک علی رغ
ــرا  ــه، چ ــام گرفت ــبات انج ــوان محاس ــه دی از جمل
ــرده  ــف نک ــیوه نامه را متوق ــن ش ــرای ای ــت اج دول
و فرآینــد قانونــی بــرای فــروش فرآورده هــای نفتــی 

ــت نکــرده اســت؟ را رعای
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ســؤال بنــده در ایــن خصــوص بــه کمیســیون 
انــرژی مجلــس ارجــاع شــده و امیدواریــم در اولیــن 
فرصــت در کمیســیون مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا 
ــن  ــال در ای ــده بیت الم ــع ش ــوق تضیی ــم حق بتوانی

ــم.  ــری کنی ــوص را پیگی خص

پرونده تخلف 3۰هزار میلیاردی وزارت نفت تشکیل شده است

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
صــدور  فرآینــد  تجــارت،  الیحــه  تصویــب  بــا 
ــاالن اقتصــادی  ــرای تاجــران و فع اســناد تجــاری ب

کشــورمان اســتاندارد مــی شــود. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمدرضـــا پـــور 
ابراهیمـــی داورانـــی عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی 
ـــارت  ـــه تج ـــی الیح ـــه بررس ـــاره ب ـــا اش ـــس ب مجل
در صحـــن علنـــی مجلـــس گفـــت: قانـــون قبلـــی 
تجـــارت مصـــوب ســـال ۱۳۱۱ اســـت، از ایـــن رو 
ـــروری  ـــیار ض ـــون بس ـــن قان ـــری ای ـــالح و بازنگ اص
ــه  ــتم مجلـــس، بررســـی الیحـ ــود. از دوره هشـ بـ
اصـــالح قانـــون تجـــارت در دســـتور کار پارلمـــان 
ـــا،  ـــودن محوره ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی ـــا ب ـــت ام ـــرار گرف ق
ـــه دوره  ـــن موضـــوع در س ـــاد و حجـــم الیحـــه، ای مف

ـــد. ـــی ش ـــس بررس مجل
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: در هفتــه اخیــر، مجلــس الیحــه 
ــرایط  ــرار داد و در ش ــی ق ــورد بررس ــارت را م تج
ــه اســناد  ــاب دوم ایــن الیحــه مربوطــه ب ــی، ب کنون
تجــاری در حــال رســیدگی بــوده و ایــن بــاب 
ــرات و چــک اســت. ــای ســفته، ب شــامل بخــش ه

الیحه تجارت، اسناد تجاری فعاالن اقتصادی را 
استاندارد می کند

الیحــه  بررســی  حــال  در  مــواد  گفــت:  وی 
کشــور  اقتصــاد  بــرای  ویژگــی  چنــد  تجــارت 
ــدور  ــد ص ــه فرآین ــت اینک ــال دارد، نخس ــه دنب ب
ــاالن اقتصــادی  ــرای تاجــران و فع اســناد تجــاری ب
ــر  ــن ب ــود، همچنی ــی ش ــتاندارد م ــورمان اس کش
اســاس ایــن قانــون، صــدور تمــام اســناد و تبــادالت، 
الکترونیکــی خواهــد شــد کــه از ایــن طریــق زمینــه 
بــروز تخلفــات اقتصــادی کاهــش یافتــه و شــفافیت 

ــود. ــی ش ــاد م ــادی ایج اقتص

حذف اسناد تجاری در وجه حامل در الیحه 
تجارت، تحولی بزرگی در حوزه شفافیت است

ــرای  ــی ب ــان مصرف ــش زم ــه، کاه ــش هزین کاه
ــاری  ــناد تج ــذف اس ــادل و ح ــناد و تب ــدور اس ص
ــاب دوم  ــب ب ــاد تصوی ــر ابع ــل از دیگ در وجــه حام
الیحــه تجــارت اســت، از ایــن رو در الیحــه جدیــد، 
ــد  ــرات بای ــه ســفته، چــک و ب کلیــه اســناد از جمل
طــرف مقابــل داشــته و دیگــر اســناد در وجــه 

ــل صــادر نمــی شــود حام

ــاری در  ــناد تج ــذف اس ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــی بزرگ ــارت، تحول ــه تج ــل در الیح ــه حام وج
ــت،  ــداری اس ــات و بانک ــفافیت اطالع ــوزه ش در ح
گفــت: کاهــش هزینــه، کاهــش زمــان مصرفــی برای 
صــدور اســناد و تبــادل و حــذف اســناد تجــاری در 
وجــه حامــل از دیگــر ابعــاد تصویــب بــاب دوم الیحه 
ــد، کلیــه  ــن رو در الیحــه جدی تجــارت اســت، از ای
اســناد از جملــه ســفته، چــک و بــرات بایــد بــه اســم 
طــرف مقابــل باشــد و دیگــر اســناد در وجــه حامــل 

صــادر نمــی شــود.

اسناد تجاری باید متناسب با سیاست های 
پولی و ارزی کشور باشد

ــاری  ــناد تج ــزود: اس ــی اف ــی داوران پورابراهیم

ــی و ارزی  ــای پول ــت ه ــا سیاس ــب ب ــد متناس بای
ــروز  ــت ام ــن در نشس ــن رو م ــد، از ای ــور باش کش
مجلــس نســبت بــه برخــی از مــواد در ایــن رابطــه 
ایــراد گرفتــم و قــرار شــد کــه مــواد مذکــور از الیحه 
ــیون  ــه کمیس ــالح ب ــی و اص ــرای بررس ــارت ب تج
ــون  ــا اجــرای قان ــت ب ــا در نهای ارجــاع داده شــود ت
جدیــد تجــارت، اســناد تجــاری منطبــق بــا سیاســت 

ــزی صــادر شــود. ــک مرک ــای ارزی مصــوب بان ه
ــه داد:  ــس ادام عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل
اســناد تجــاری بــه دلیــل تعامــل و همــکاری هــای 
اقتصــادی بــا کشــورهای خارجــی بایــد متناســب بــا 
اســناد تجــاری بیــن المللــی باشــد، از ایــن رو پایــه 
ــی  ــن الملل ــررات بی ــاس مق ــر اس ــادالت ب ــن مب ای

ــو اســت. ــد کنوانســیون ژن مانن

پورابراهیمی:

فرآیند صدور اسناد تجاری با تصویب 
»الیحه تجارت« استاندارد می شود

مشـــاهدات در بـــازار نشـــان می دهـــد، اقـــالم 
ـــیلند،  ـــر سرس ـــیلند، واش ـــه سرس ـــی از جمل پرمصرف
ـــرف  ـــات پرمص ـــایر قطع ـــه کالج و س ـــک صفح دیس
ـــوده  ـــت ب ـــدی قیم ـــا ۱5 درص ـــد ۱۰ ت ـــاهد رش ش

ـــت.  اس
ــا  ــر بـ ــه  اخیـ ــنیم، در هفتـ ــزارش  تسـ ــه گـ بـ
ـــارت  ـــدید نظ ـــاهد تش ـــن ش ـــت بنزی ـــش قیم افزای
ـــواع  ـــت در ان ـــش قیم ـــری از افزای ـــرای جلوگی ـــا ب ه
کاالهـــا روبـــرو بـــوده ایـــم بـــه نحـــوی کـــه بـــا 
ابالغیه هـــای متعـــدد بـــه انجمن هـــا و شـــرکت ها 
ـــش  ـــوان افزای ـــچ عن ـــه هی ـــاًل ب ـــه فع ـــد ک ـــالم ش اع
ـــا  ـــد. ام ـــال نکنن ـــود اعم ـــوالت خ ـــی در محص قیمت
ـــودرو از  ـــی خ ـــات یدک ـــازار قطع ـــا ب ـــفانه گوی متأس
ــرا کـــه در  ــا مســـتثنی اســـت چـ ایـــن ابالغیه هـ
ـــا  ـــواع کااله ـــا در ان ـــه نظارته ـــه ک ـــک هفت ـــن ی همی
ـــد ۱۰  ـــاهد رش ـــداران ش ـــت، خری ـــده اس ـــدید ش تش
ـــودرو  ـــی خ ـــات یدک ـــت قطع ـــدی قیم ـــا ۱5 درص ت

ـــد. ـــوده ان ـــازار ب در ب
ــالم  ــد اقـ ــان می دهـ ــازار نشـ ــاهدات در بـ مشـ
ـــیلند،  ـــر سرس ـــیلند، واش ـــه سرس ـــی از جمل پرمصرف
ـــرف  ـــات پرمص ـــایر قطع ـــه کالج و س ـــک صفح دیس
ـــوده  ـــت ب ـــدی قیم ـــا ۱5 درص ـــد ۱۰  ت ـــاهد رش ش
ـــه  ـــک صفح ـــت دیس ـــال قیم ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب اس
ـــک  ـــم ی ـــه رق ـــان ب ـــزار توم ـــودرو از ۸5۰ ه کالژ خ

ـــت. ـــیده اس ـــان رس ـــون توم میلی
ـــد  ـــودرو معتقدن ـــات خ ـــندگان قطع ـــده فروش عم
تشـــدید نظارتـــی در بـــازار قطعـــات خـــودرو 
وجـــود نـــدارد و هرکـــس بنـــا بـــه ســـلیقه خـــود 
ـــروش  ـــه ف ـــذاری و ب ـــت گ ـــی را قیم ـــات واردات قطع

ــرکتهای  ــوع شـ ــن موضـ ــار ایـ ــاند، در کنـ می رسـ
ــاز  ــام نیـ ــن تمـ ــی تأمیـ ــز توانایـ ــاز نیـ خودروسـ
ـــود  ـــی می ش ـــر عامل ـــن ام ـــته و همی ـــازار را نداش ب
تـــا سوءاســـتفاده گـــران بـــا عرضـــه قطعـــه بـــی 
ــازار  ــه بـ ــا بـ ــت برندهـ ــل عالمـ ــت و جعـ کیفیـ

مشـــکالتی بـــرای مـــردم بوجـــود بیاورنـــد.
ــای  ــروش روغنهـ ــازار فـ ــان بـ ــن میـ در ایـ
ـــوع  ـــن موض ـــت ای ـــازار داغ اس ـــز در ب ـــی نی تقلب
درحالـــی اســـت کـــه بنـــا بـــه گفتـــه برخـــی 
مســـئولین عرضـــه روغـــن تقلبـــی در بـــازار 
مدیریـــت شـــده اســـت ولـــی همچنـــان روغـــن 
بـــی کیفیـــت در بســـته بندی هـــای معتبـــر آن 
ــازار بـــه فـــروش  ــا قیمتـــی ارزان در بـ هـــم بـ

. ســـد می ر
ـــن در  ـــر روغ ـــردی ۴ لیت ـــه ف ـــوان نمون ـــه عن ب
ـــی  ـــد از ط ـــا بع ـــت ام ـــه اس ـــود ریخت ـــودروی خ خ
ـــر  ـــم لیت ـــا نی ـــط ب ـــری فق ـــزار کیلومت ـــافت ه مس
ـــه نحـــوی  ـــرو شـــده اســـت، ب روغـــن در خـــودرو روب
کـــه روغـــن در خـــودرو تبخیـــر شـــده، همیـــن 
ـــی  ـــوادث رانندگ ـــیاری از ح ـــروز بس ـــث ب ـــر باع ام
ـــالوه  ـــه ع ـــد. البت ـــد ش ـــا خواه ـــی خودروه و خراب
ـــودرو  ـــات خ ـــد قطع ـــردم در خری ـــی م ـــر بالتکلیف ب
در بـــازار خودروســـازان چینـــی نیـــز فقـــط 
ــته و در  ــوالت داشـ ــروش محصـ ــه فـ ــز بـ تمرکـ
ـــم کاری  ـــود ک ـــداران خ ـــه خری ـــات ب ـــه قطع عرض
ــد  ــرایط مجبورنـ ــن شـ ــردم در ایـ ــد. مـ می کننـ
ـــی  ـــای چین ـــات خودروه ـــیار قطع ـــقت بس ـــا مش ب
را در بـــازار آن هـــم بـــا قیمتهـــای بســـیار بـــاال 

خریـــداری کننـــد.

وکیــل بابــک زنجانــی پرداخــت حق الزحمــه 
چندمیلیــون یورویــی کارشــناس متخلــف در پرونده 
ــذاری  ــت: ارزش گ ــرد و گف ــب ک ــش را تکذی موکل
ملــک موکلــم در خیابــان ایــران زمیــن واقعــی 

ــت.  نیس
بــه گــزارش فــارس، رســول کوهپایــه زاده وکیــل 
بابــک زنجانــی در خصــوص اظهــارت گفتــه شــده از 
ــان،  ــون کارشناس ــی کان ــورای عال ــس ش ســوی رئی
گفــت: تمــام مــوارد مطــرح شــده در مــورد ارزیابــی 
یکــی از امــوال موکلــم خــالف واقــع و کــذب محــض 

اســت.
وی ادامــه داد: کارشناســی ایــن ملــک هیــچ 

زمانــی یــک نفــره انجــام نشــده بلکــه توســط یــک 
تیــم ســه نفــره کارشناســی انجــام شــده و هــر ســه 
نفــر منتخــب وزارت نفــت بوده انــد و موکلــم در 
ــته اســت. ــان نقشــی نداش ــن کارشناس ــاب ای انتخ

ــه  وی گفــت: هزینــه ای از طــرف مــوکل بنــده ب
کارشناســان پرداخــت نشــده و دستمزدشــان را نیــز 

ــد. ــت گرفته ان از وزارت نف
همچنیــن  گفــت:  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
ــزارش  ــده گ ــوان ش ــده عن ــه ش ــارات گفت در اظه
ــه  ــی ک ــوده در حال ــه ای ب ــک صفح ــی ی کارشناس
ــن  ــک ایران زمی ــورد مل ــان در م ــزارش کارشناس گ
۱۴ صفحــه و توســط ســه کارشــناس انجــام شــده 

ــت. اس
ــون  ــد میلی ــورد پرداخــت چن ــه زاده در م کوهپای

ــن  ــت: ای ــان گف ــه کارشناس ــتمزد ب ــی دس یوروی
خبــر نیــز کــذب محــض اســت اساســاً هیــچ زمانــی 
ــه شــده  ــه گفت ــن موضــوع مطــرح نشــده و اینک ای
ملــک بابــک زنجانــی ۸ هــزار میلیــارد تومــان 
ــأت  ــه هی ــذب اســت چــرا ک ــز ک ــی شــده نی ارزیاب
کارشناســی، ارزش ایــن ملــک را ۱۷۰۰ میلیــارد 

ــد. ــرده بودن ــبه ک ــان محاس توم
ــم در  ــا چــون بدهــی موکل ــح کــرد: ام وی تصری
آن زمــان 2 میلیــارد یــورو بــوده و قیمــت هــر یــورو 
۴ هــزار تومــان می شــده آن موقــع جمــع آن ۸ 
ــرر شــد  ــه مق ــورو می شــده اینگون ــارد ی ــزار میلی ه
چنانچــه بابــک زنجانــی در بــازه زمــان تعییــن شــده 
بدهــی خــود را کــه ۸ هــزار میلیــارد بــوده پرداخــت 

کنــد، ایــن ملــک بــه موکلــم عــودت داده شــود.

ــم،  ــس از بازداشــت موکل ــزود: پ ــه زاده اف کوهپای
ــر  ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــک م ــدد مل مج
اســاس تصمیــم تیــم کارشناســی ۳ و 5 نفــره، ارزش 
ــارد  ــه 6۰۰ میلی ــان ب ــارد توم ــک از ۱۷۰۰ میلی مل
تومــان تقلیــل کــرد کــه ایــن میــزان مــورد اعتــراض 

مــوکل بنــده قــرار گرفتــه اســت.
وی گفــت:  ملکــی کــه در شــهرک غــرب و خیابان 
ــن اســت و  ــر زمی ــزار مت ــوده و ۱۷ ه ــن ب ایران زمی
۳۱۴ هــزار متــر مجــوز ســاخت اداری و تجــاری دارد 
ــه ارزش گــذاری شــود  ــد اینگون ــم نبای از نظــر موکل
دو ســال پــس از خریــد در واقــع متــری 2 میلیــون 

تومــان در نظــر گرفتــه کــه واقعــی نیســت.
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــی گف ــک زنجان ــل باب وکی
ــارات کارشناســی مطــرح  ــه اظه ــم ب شــکایت موکل
شــده و در مراجــع ذی صــالح مطــرح اســت، بنــده 
ــذب  ــرده ام و ک ــی ک ــده را بررس ــدد پرون ــز مج نی
ــه  ــت؛ البت ــرز اس ــده مح ــرح ش ــب مط ــودن مطال ب
وصــف  عنــوان  بــه  می توانــد  اظهــارات  ایــن 
ــورد  ــم م ــکایت موکل ــب و ش ــر اکاذی ــه نش مجرمان

ــرد. ــرار گی ــی ق ــرد قانون پیگ

قطعات خودرو ۱۰ تا ۱5 درصد گران 
شد؛ ناظران بازار کجا هستند؟ 

ماجرای ملک 8 هزار میلیاردی 
»بابک زنجانی« در ایران زمین 

وزیر راه: 
دو شرکت مشترک 

بین ایران و سوریه ایجاد می شود 

ــه دو  ــان اینکـ ــا بیـ ــازی بـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
شـــرکت مشـــترک بیـــن ایـــران و ســـوریه ایجـــاد 
می شـــود کـــه نقـــش کافرمایـــی دارنـــد، گفـــت: 
ــرکت های  ــات توســـط ایـــن شـ ــا و اقدامـ پروژه هـ
دارای  ایرانـــی  شـــرکت های  بـــه  مشـــترک 

صالحیـــت و باســـابقه واگـــذار می شـــود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمـــد اســـالمی در 
ـــاق  ـــه در ات ـــوریه ک ـــران و س ـــاری ای ـــش تج همای
بازرگانـــی ایـــران برگـــزار شـــد، بیـــان کـــرد: در 
ــترک  ــیون مشـ ــته در کمیسـ ــال گذشـ ــک سـ یـ
ـــد  ـــته ش ـــی برداش ـــای بزرگ ـــوریه گام ه ـــران و س ای

ــود. ــته بـ ــر از گذشـ ــد کار بهتـ و رونـ
وی بـــا اشـــاره بـــه پیروزی هـــای ســـوریه 
ــر  ــور موثـ ــرای حضـ ــرایط بـ ــروز شـ ــت: امـ گفـ
ــر  ــر از هـ ــوریه بهتـ ــی در سـ ــرکت های ایرانـ شـ

ــت. ــی مهیاسـ زمانـ
پروژه هـــای  امـــروز  داد:  ادامـــه  اســـالمی 
ــای  ــاخت واحدهـ ــامل سـ ــوریه شـ ــکونی سـ مسـ
ـــی  ـــای حیات ـــعه زیربناه ـــن توس ـــکونی و همچنی مس

ــت اولویـــت دارد. ــن دولـ ــرای ایـ ــور بـ کشـ
ــا اعـــالم اینکـــه دو  ــازی بـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
ـــکیل  ـــوریه تش ـــران و س ـــن ای ـــترک بی ـــرکت مش ش
ــرکت،  ــن شـ ــه ایـ ــا کـ ــزود: از آنجـ ــود، افـ می شـ
پروژه هـــا را بـــه شـــرکت های ایرانـــی واگـــذار 
می کنـــد، وزارت راه و شهرســـازی ایـــران ضمانـــت 
ایـــن شـــرکت ها را کـــرده و ایـــن گونـــه ورود 
ــی  ــوار مـ ــوریه همـ ــه سـ ــی بـ ــرکت های ایرانـ شـ

شـــود.
وی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه حمل ونقـــل و 
ـــی  ـــل خوب ـــه مراح ـــی ب ـــی و گمرک ـــات بانک موضوع
ــت:  ــوری گفـ ــاالن سـ ــه فعـ ــاب بـ ــیده، خطـ رسـ
بـــا گســـترش فعالیت هـــا یـــک روال متفـــاوت از 
ـــه  ـــد، تجرب ـــه کردی ـــورها تجرب ـــر کش ـــا دیگ ـــه ب آنچ

ـــرد. ـــد ک خواهی

اقتصاد

عرضه 25۰ هزار تن وکیوم باتوم و 
مواد پلیمری در بورس کاال

ــورس  ــی و پتروشــیمی ب ــای نفت ــاالر فرآورده ه ت
کاالی ایــران میزبــان عرضــه ۱۹۱ هــزار تــن وکیــوم 
باتــوم )مــاده اولیــه تولیــد قیــر و نفــت کــوره( و 5۹ 

هــزار و 25۷ تــن مــواد پلیمــری اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، یــک هــزار تــن روغــن پایــه، ۳ 
هــزار تــن ســالپس واکــس، پنــج هــزار و 5۰۰ تــن 
قیــر، 22 هــزار تــن گوگــرد و پنــج هــزار تــن لــوب 
ــاالر  ــز در ت ــی ( نی ــن صنعت ــه روغ ــاده پای کات)م

ــود. ــه می ش ــور عرض مزب
ایــن گــزارش حاکــی اســت، ۴۰ هــزار و ۱5 تــن 
ــی  ــاالر صادرات ــرد در ت ــن گوگ ــزار ت ــر و ۱۳ ه قی

ــود. ــه می ش ــران عرض ــورس کاالی ای ب
تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی بــورس 
ــه ۱۱  ــاهد عرض ــن روز ش ــز در ای ــران نی کاالی ای
ــن  ــنگ آه ــن س ــزار ت ــن، ۱۰ ه ــن تیرآه ــزار ت ه
کلوخــه، هشــت هــزار تــن شــمش بلــوم، 6۰۰ تــن 
شــمش روی، 5۰ تــن شــمش ســرب و 2۰ کیلوگــرم 

شــمش طــال اســت.
بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران عرضــه 65۰ تــن 
رب گوجــه فرنگــی، ۴5۰ تــن قراضــه فــوالدی و ۱۰ 

هــزار تــن کنســانتره فســفات را تجربــه می کنــد.

معامله بیش از ۲۰۵ هزار تن محصول 
فوالدی در بورس کاالی ایران

تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی بــورس 
ــان دادوســتد 2۰5 هــزار و ۷۹۰  ــران، میزب کاالی ای

ــود. ــوالدی ب ــوالت ف ــواع محص ــن ان ت
ــزار و  ــور۱۸۳ ه ــاالر مذک ــن روز و در ت ــی ای ط
ــزه  ــرد، گالوانی ــرم، س ــای گ ــواع ورق ه ــن ان ۹۹۰ ت
ــزار  ــول،۱۳ ه ــس مفت ــن م ــدود، 2۹۰ ت ــع ان و قل
تــن شــمش بلــوم، 6۴۰ تــن شــمش هــزار پونــدی 
ــرد و  ــبد میلگ ــن س ــزار و ۴۰۰ ت ــوم، ۴ ه آلومینی

ــد. ــه ش ــن معامل ــن تیرآه ــزار و ۴۰۰ ت ــار ه چه
شــایان ذکــر اســت، تــاالر فرآورده هــای نفتــی و 
پتروشــیمی  نیــز در ایــن روز معاملــه 2۰ هــزار تــن 
وکیــوم باتــوم ،۱۰ هــزار تــن لــوب کات، دو هــزار و 
۳5۰ تــن گوگــرد، 5۰۰ تــن قیــر، یــک هــزار و ۱۹6 
ــس، 25  ــن واک ــن پارافی ــه، 52۹ ت ــن پای ــن روغ ت
ــن مــواد  ــن مــواد شــیمیایی و 25 هــزار و ۱5۷ ت ت

پلیمــری را تجربــه کــرد.
تــاالر صادراتــی بــورس کاالی ایــران نیــز در ایــن 
ــر،  ــن قی ــزار و ۸۴۴ ت ــک ه ــتد ی ــاهد دادوس روز ش
62۰ تــن عایــق رطوبتــی و ۳۰5 تــن بیتومــن انامــل 
)قیــر پایــه نفتــی حاصــل از تقطیــر نفــت خــام( بــود.
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افتتاح فاز نخست آزادراه 

تهران-شمال در دهه فجر قطعی شد

شـرکت  آزادراه هـای  توسـعه  و  سـاخت  معـاون 
سـاخت و توسـعه زیربناهـای حمل ونقـل اعـالم کرد: 
آزادراه  نخسـت  فـاز  از  بهره بـرداری  و  افتتـاح  بـرای 
تهران-شـمال در دهـه فجر هیچ مشـکلی وجود ندارد 
و تقریبـا همـه فعالیت هـای عمرانـی، نصـب تسـت و 
آزمایـش تجهیـزات این آزادراه نیز انجام شـده اسـت. 
به گزارش ایسـنا، قطعه یک آزادراه تهران-شـمال 
امسـال هم مانند سـال های قبـل با تاخیـر در افتتاح 
رو بـه رو و تاریخ هـای مختلفـی بـرای بهره بـرداری 
از آن اعـالم شـد و باالخـره همـه مسـئوالن دولتی و 
البتـه پیمانـکار آن، دهـه  فجر را به عنـوان روز نهایی 

بهره بـرداری وعـده دادند.
امـا بـا توجـه بـه تمدیدهـا و تاخیرهـای مکـرر 
ایـن پـروژه از جـالل بهرامـی- معـاون سـاخت  در 
توسـعه  و  سـاخت  شـرکت  آزادراه هـای  توسـعه  و 
زیربناهـای حمل ونقـل- دربـاره اینکه قطعه نخسـت 
آزادراه تهران-شـمال آیـا به موعد افتتاح اعالم شـده، 
می رسـد و هـم اکنـون در چـه مرحله ای قـرار دارد؟ 
گفـت: در زمینـه سـاخت و انجـام عملیـات عمرانـی 
بایـد گفـت به غیـر از ۱۰۰ متـر ابتدایی ایـن آزادراه 
و یـک پـل ماشـین رو در ایـن مسـیر هیـچ کاری از 
ایـن نظر باقـی نمانده اسـت که این دو بخش بسـیار 
کوچـک بـه زمان زیـادی نیاز نـدارد و مشـکلی برای 
در  تهران -شـمال  آزادراه  از  بهره بـرداری  و  افتتـاح 
دهـه فجـر کـه همـه مسـئوالن بـر آن تاکیـد کـرده 

بودنـد، وجود نـدارد.
وی افـزود: نصب تجهیـزات مورد نیاز ایـن آزادراه 
گذرانـدن  حـال  در  کار  ایـن  و  اسـت  شـده  انجـام 
مراحـل تسـت و آزمایـش قـرار دارد و بـه نظـر نمـی 
رسـد مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود داشـته باشـد.

وزیر نیرو:
 ۷5۰۰ کیلومتر از رودخانه های 
اصلی کشور الیروبی شده است

تاکنـون هفـت هـزار و 5۰۰  نیـرو گفـت:  وزیـر 
کیلومتـر از رودخانه هـای مهم و اصلی الیروبی شـده 
و بـرای الیروبـی یـک هـزار و ۱۰۰ کیلومتـر دیگر تا 

پایـان سـال برنامه ریزی شـده اسـت 
راسـتای  در  اردکانیـان  رضـا  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
مدیریـت مخـازن کشـور توسـط وزارت نیـرو اظهـار 
نیسـت  کار  در  سـیلی  می رسـد  نظـر  بـه  داشـت: 
حجـم  مترمکعـب  میلیـارد   5۰ حـدود  از  چراکـه 
مخازن کشـور )سـدها( حدود 2۴میلیـارد مترمکعب 

آن خالـی اسـت.
وی بـا اعـالم اینکـه با خالـی نگه داشـتن مخازن 
سـدهای کشـور، ایـن مخـازن مدیریـت و فضـا برای 
دریافـت سـیالب های احتمالـی باز اسـت بیـان کرد: 
مهـم  اقـدام  رودخانه هـا  حریـم  بـه  تجاوزهـا  رفـع 
دیگـری بـرای مقابله با سـیل اسـت که کلیـد آن در 
دسـتان مـردم جـای گرفتـه اسـت البته هشـدارهای 

بسـیاری نیـز در ایـن خصـوص داده شـده اسـت.
وزیـر نیـرو نسـبت بـه »برنامه ریـزی بـرای تامین 
منابـع آن بـا کمک سـازمان برنامه و بودجـه« تاکید 
کـرد و افـزود: تاکنـون ۷5۰۰ کیلومتـر رودخانه های 
مهم و اصلی الیروبی شـده و الیروبی ۱۱۰۰ کیلومتر 

دیگـر را تـا پایان سـال در برنامـه گنجانده ایم.
سـتادهای  هماهنگـی  از  همچنیـن  اردکانیـان 
کنتـرل بحـران اسـتانی بـرای جلوگیـری از سـیل با 
هماهنگـی و همکاری سـازمان هواشناسـی خبر داد.

پـس از سـیل ویرانگـر فروردیـن ماه سـال جاری 
همچنـان نگرانـی از وقـوع سـیل در کشـور وجـود 
دارد و بـه دلیـل اینکـه زمسـتان امسـال نیـز فصـل 
آبـی پیش بینی شـده اسـت بسـیاری از کارشناسـان 

نسـبت بـه وقـوع مجـدد سـیل هشـدار داده اند.

سرپرست جدید وزارت کشاورزی را بهتر بشناسیم 

سرپرســت جدیــد وزارت جهــاد کشــاورزی دارای مــدرک فــوق 
ــون در  ــال ۱۳۴۹ تاکن ــاورز از س ــاس کش ــت. عب ــاری اس ــانس آبی لیس
ــاون  ــمت وی مع ــن س ــد و آخری ــی کن ــت م ــاورزی فعالی ــش کش بخ

ــت.  ــوده اس ــه ب ــن وزارتخان ــت ای زراع
بــه گــزارش فــارس، رئیــس جمهــور بــا اســتعفای حجتــی وزیــر جهــاد 
کشــاورزی موافقــت کــرد و عبــاس کشــاورز معــاون زراعــت ایــن وزارتخانــه 

طــی حکمــی بــه عنــوان وزارت جهــاد کشــاورزی منصــوب شــود.
عبــاس کشــاورز در ســال ۱۳۴۹ مــدرک لیســانس خــود را از دانشــکده 
کشــاورزی کــرج و در ســال ۱۳5۸ مــدرک فوق لیســانس همیــن رشــته 

را از همــان دانشــگاه اخــذ کــرد.
ــه  ــان ب ــرق آذربایج ــازمان آب و ب ــاه ۴۹  در س ــاورز در 2۸ دیم کش
عنــوان مســئول منطقــه چهــار آبیــاری مشــغول بــه خدمــت شــد و پــس 
از دو ســال پایــان خدمــت در ســال 5۱بــه عنــوان کارشــناس شــرکت های 
ســهامی زراعــی مناطــق تجربــه کاری رســمی خــود را آغــاز کرد.کــه پنــج 
ســال ادامــه داشــت. پــس از آن بــه عنــوان کارشــناس آبیــاری در فاصلــه 
ســال های 56 تــا 6۰ ایــن بــار بــا مــدرک فوق لیســانس و بــا مســئولیت 

کارشناســی آبیــاری مشــغول بــه کار بــود.
نخســتین ســمت مدیریتــی خــود را بــه عنــوان مدیــرکل شــرکت های 
تعاونــی تولیــد روســتایی در ســال 6۰ اخــذ کــرد و ایــن ســمت تــا ســال 
62 ادامــه یافــت. پــس از آن در ســمت های کارشــناس متخصــص 
آبیــاری، مدیــرکل برنامه ریــزی وزارت کشــاورزی، کارشــناس هماهنگــی 

تحقیقــات تــا ســال 6۷ ادامــه فعالیــت داد.
در ســال ۷۴ بــا عنــوان رئیــس مؤسســه تحقیقــات مهندســی زراعــی 
ســازمان تحقیقــات کشــاورزی مشــغول شــد و نزدیــک بــه هفــت ســال 
ــازمان  ــزی س ــاون برنامه ری ــمت های مع ــس از آن در س ــید. پ ــول کش ط
ــوان  ــه عن ــال ۷6 ب ــرد. در س ــت ک ــال فعالی ــدت دو س ــه م ــات ب تحقیق
ــات کشــاورزی منصــوب شــد و  ــازمان تحقیق ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع

چهــار ســال در ایــن حــوزه فعالیــت کــرد. 
در فاصلـه سـال های ۸۰ و ۸۴ رئیـس تحقیقـات نهـال و بـذر کشـور 
بـود و پـس از آن در حوزه هـای مختلفـی مانند مهندسـین مشـاورین آب و 
کشـاورزی پایـداری به هنگام سـازی طرح جامع آب کشـور، گـروه پژوهش 
کشـاورزی و آب مرکز تحقیقات اسـتراتژیک، مسئول طرح جامع تحقیقات، 
مسـئول هماهنگـی پروژه هـای مصـوب چالش جهانـی آب، واحـد مطالعات 
مرکـز ملـی مطالعـات کشـاورزی و آب اتاق ایـران فعالیت کرد. از سـال ۹2 
تـا کنـون هـم به عنوان معاون زارعت جهاد کشـاورزی مشـغول بـه کار بود.

ــود و  ــده ب ــت ش ــژاد بازنشس ــدی ن ــت احم ــان دول ــاورز در زم کش
همچنــان در وزارت جهــاد کشــاورزی کار مــی کــرد. پــس از ابــالغ قانــون 
ــا اذن مقــام معظــم رهبــری در  ــه کارگیــری بازنشســتگان، وی ب منــع ب
وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه فعالیــت داد تــا اینکــه امــروز بــه ســمت 

ــاد کشــاورزی منصــوب شــد. سرپرســت وزارت جه

نماینـــده مـــردم میانـــه در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی گفـــت: مســـئوالن قول هایـــی کـــه بـــه 
ــکالت  ــع مشـ ــوص رفـ ــد در خصـ ــردم داده انـ مـ

زلزلـــه زدگان عمـــل کننـــد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، یعقـــوب شـــیویاری 
ــار  ــفاهی، اظهـ ــر شـ ــی در تذکـ ــت علنـ در نشسـ
ــه  ــد زلزلـ ــث شـ ــر باعـ ــات اخیـ ــت: جریانـ داشـ
بـــه  میانـــه  انتخابیـــه  حـــوزه  و  آذربایجـــان 
ــدوارم  ــه امیـ ــود کـ ــپرده شـ ــی سـ ــاد فراموشـ بـ
مســـئولین در ایـــن مـــورد دقـــت الزم را داشـــته 

ــند. باشـ
ـــه  ـــد زلزل ـــث ش ـــر باع ـــات اخی ـــت: جریان وی گف
آذربایجـــان و حـــوزه انتخابیـــه بنـــده شهرســـتان 
میانـــه بـــه بـــاد فراموشـــی ســـپرده شـــود کـــه 
امیـــدوارم مســـئولین در ایـــن مـــورد دقـــت الزم 

را داشـــته باشـــند.
نماینـــده مـــردم میانـــه در مجلـــس شـــورای 
ــث  ــر باعـ ــه اخیـ ــرد: زلزلـ ــد کـ ــالمی تاکیـ اسـ
ـــت  ـــهریانم را از دس ـــر از همش ـــد نف ـــه چن ـــد ک ش
بدهـــم. از تمـــام مســـئوالن لشـــگری، کشـــوری، 
ــق  ــه در مناطـ ــردم کـ ــی و مـ ــی و انتظامـ نظامـ
ـــه  ـــم و از هم ـــکر می کن ـــد تش ـــدا کردن ـــور پی حض

ـــه  ـــدردی در منطق ـــراز هم ـــرای اب ـــه ب ـــانی ک کس
ـــوع  ـــن موض ـــه در ای ـــی ک ـــتند و مردم ـــور داش حض

آســـیب دیدنـــد تشـــکر مـــی کنـــم.
ـــوری  ـــس جمه ـــرار دادن رئی ـــاب ق ـــا خط وی ب
ـــرار  ـــردا ق ـــور؛ ف ـــس جمه ـــای رئی ـــرد: آق ـــرح ک مط
ــید و از  ــته باشـ ــور داشـ ــتان حضـ ــت در اسـ اسـ
مناطـــق زلزلـــه زده هـــم دیـــدار خواهیـــد کـــرد 

خواهشـــمندم دســـت خالـــی نیاییـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ــه  ــه بـ ــی کـ ــئوالن قول هایـ ــرد: مسـ ــد کـ تاکیـ
ــکالت  ــع مشـ ــوص رفـ ــد در خصـ ــردم داده انـ مـ

زلزلـــه زدگان عمـــل کننـــد.
ـــر راه  ـــه وزی ـــده ب ـــر بن ـــرد: تذک ـــرح ک وی مط
و شهرســـازی اســـت، آقـــای اســـالمی قول هایـــی 
ـــه  ـــتان میان ـــازی شهرس ـــوزه راه و شهرس ـــه در ح ک
ـــژه  ـــه وی ـــت ب ـــده اس ـــام نش ـــا انج ـــد تقریب داده ای
ـــار  ـــه غ ـــاد و گنج ـــیخ درآب ـــتایی ش ـــای روس راه ه
ـــام  ـــی انج ـــوز اقدام ـــه هن ـــهری میان ـــن ش و راه بی

ـــت. ـــده اس نش
در  مجلـــس  در  میانـــه  مـــردم  نماینـــده 
ادامـــه بـــا خطـــاب قـــرار دادن وزیـــر نفـــت، 
ــع  ــه؛ گاز مایـ ــای زنگنـ ــرد: آقـ ــان کـ خاطرنشـ
در اســـتان های آذربایجان شـــرقی بـــه ویـــژه 
شهرســـتان میانـــه کاهـــش یافتـــه اســـت و 
ــای  ــه جـ ــت بـ ــده اسـ ــردم درآمـ ــدای مـ صـ
ـــران  ـــردم ای ـــه م ـــتان ب ـــه ارمنس ـــادرات گاز ب ص

برســـید. اســـتان ها  و 
شـــیویاری تاکیـــد کـــرد: قول هایـــی کـــه 
ـــی  ـــد اجرای ـــه زدگان داده ان ـــاره زلزل ـــئوالن درب مس

کنیـــد.

سرنوشت وام 2.5 میلیون تومانی
 دوگانه سوز کردن خودرو 

اردیبهشـت مـاه بود که مسـووالن از تخصیـص وام 2.5 میلیون تومانی 
بـرای دوگانه سـوز کـردن خودروهـا خبـر دادنـد کـه ظاهـرا چنـدان مورد 
اسـتقبال قـرار نگرفـت؛ امـا اکنـون باتوجه به اصـالح قیمت بنزین و رشـد 
تقاضـا بـرای ایـن فـرآورده نفتـی، به نظـر می رسـد کـه ایـن وام خواهـان 

زیادی داشـته باشـد. 
به گـزارش ایسـنا، در حالی که ایـران بزرگ ترین ذخایر گاز جهـان را به خود 
اختصاص داده اما سـهم گاز در سـبد انرژی آن تنها ۱۳ درصد اسـت که طبق 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه قرار بـود در برنامـه اولیه این سـهم ۷6 درصد 
باشـد که تاکنون محقق نشـده اسـت. آخرین طرح دولت برای توسـعه جایگاه 
گاز در سـبد انـرژی تخصیـص وام 2.5 میلیـون تومانـی به افـراد متقاضی برای 
دوگانه سـوز کـردن خودروهـا بود کـه در آن زمان زیاد مورد توجـه قرار نگرفت. 
امـا باتوجـه بـه  این کـه از 2۴ آبـان مـاه تاکنـون که خبـر سـهمیه بندی بنزین 
منتشـر شـد، ۳۰ هـزار تقاضا برای دوگانه سـوز کـردن خودروها ثبت شـده، به 

نظـر می رسـد که بایـد چراغ سـبز برای این طرح روشـن شـود.
در آن زمـان اعـالم شـد کـه یـک میلیـون و ۱5۰ هـزار نفـر ثبت نـام 
کـرده  و قـرار بـود کـه به سـه میلیون نفـر وام تعلق گیـرد و اولویـت نیز با 
پرمصرف هـا یعنـی خـودرو وانـت و بعـد از آن خودروهای فعال در اسـنپ 
و تپسـی بـود. امـا اکنـون کـه تقاضـا بـرای دوگانه سـوز کـردن خودروهـا 
افزایـش یافتـه، ایـن سـوال وجـود دارد کـه بازهـم برنامه بـرای اختصاص 

ایـن وام وجـود خواهد داشـت؟
حمیـد قاسـمی ده چشـمه - معـاون مدیرعامـل شـرکت ملـی پخـش 
فرآورده هـای نفتـی - در این بـاره بـه ایسـنا گفت: بـرای اجـرای این طرح 

در حـال مذاکـره بـا پسـت بانک، بانـک  ملـت و بانـک تجارت هسـتیم.
ثبت نـام  گذشـته  در  کـه  نفـری  میلیـون   2 این کـه  بیـان  بـا  وی 
کرده بودنـد و متقاضـی وام بودنـد، بـرای طـی کـردن مراحـل حضـور پیدا 
نکردنـد، اظهـار کـرد: امیدواریم بتوانیـم این طرح را مجـددا اجرایی کنیم.

در حـال حاضـر در کشـور 2۴۰۰ جایـگاه سـی ان جی وجـود دارد که 
در ایـن جایگاه هـا بیـش از 2۴۷۸ کمپرسـور نصب شـده و در ۹۱  جایگاه 
نیـز در سـطح کشـور کمپرسـور در حـال اقدام اسـت. همچنیـن میانگین 
مصـرف سـی ان جی پـس سـهمیه بندی بنزین نزدیـک بـه 22 میلیون متر 
مکعـب در روز تخمیـن زده می شـود که نسـبت به گذشـته دو میلیون متر 

مکعب افزایش داشـته اسـت.
متقاضیـان بـرای گازسـوز کـردن خودروهـا می تواننـد به سـامانه جامع 
اطالعـات خودروهـای دوگانه سـوز )NGVI.IR( مراجعه کننـد و از طریق 
زبانـه تبدیـل خودروهـا، بـرای ثبت نـام تبدیـل خـودروی خود اقـدام کنند. 
در مـدت یـک هفتـه از طرف ایـن اتحادیه پیامکـی برای متقاضیان ارسـال 
می شـود و ایـن افـراد می تواننـد از طریـق مراجعه بـه سـامانه، نزدیک ترین 
مرکـز مجـاز به محل سـکونت خود را بـرای تبدیل انتخـاب و مراجعه کنند.

بر اسـاس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سـران قوا، از بامداد جمعه 
گذشـته )2۴ آبان( بنزین برای تمام وسـایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شده 
اسـت. بـر این اسـاس قیمت بنزین معمولی سـهمیه ای هر لیتـر ۱5۰۰ تومان و 
قیمـت بنزین معمولی غیرسـهمیه ای بـه ازای هر لیتر ۳۰۰۰ تومـان عرضه می 

شـود، همچنین قیمت بنزین سـوپر هر لیتر ۳5۰۰ تومان اسـت.

شهر و شورا

شــهردار تهــران گفــت: بابــت شــلوغی 
هــای متــرو و اتوبــوس در ســاعات صبحگاهــی 
ــت  ــم و از دول ــی کن ــی م ــردم عذرخواه از م
ــرای  ــدی ب ــاری جدی ــم خــط اعتب خواســته ای
ــد.  ــاص ده ــرو اختص ــای مت ــن ه ــن واگ تامی
بــه گــزارش مهــر، بــا حضــور شــهردار 
ترافیکــی،  عمرانــی،  پــروژه   ۱۷ تهــران 
مشــارکتی و اجتماعــی در منطقــه ۱۷ بــه 

رســید.  بــرداری  بهــره 
ــم  ــن مراس ــیه ای ــران در حاش ــهردار ته ش
بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه ۱۷ جــزو مناطــق 
پرتراکــم تهــران اســت، گفــت: بهبود دسترســی 
هــا و ارائــه خدمــات بیشــتر بــرای ایــن منطقــه 

ــرار دارد.  ــت شــهری ق در دســتور کار مدیری
شــهردار تهــران  در پاســخ بــه پرســش 
خبرنــگاری در خصــوص برخــورد شــهرداری بــا 
مدیــران کــم کار در حــوزه بــرف روبــی گفــت:  
گــزارش ایــن موضــوع تهیــه شــده و برکنــاری 
هــا نیــز انجــام شــده اســت. قــرار نیســت ایــن 
موضــوع را داد بزنیــم و حرکــت مــا پیامــش را 
ــانده  ــتند رس ــه مســئولیت داش ــه کســانی ک ب

اســت. 
او در خصــوص میــزان خســارت اعتراضــات 
ــت:  ــزات شــهری گف ــه تجهی ــه گذشــته ب هفت
ــد  ــا چن ــود و تنه ــدان نب ــارات چن ــن خس ای

ــی و  ــیب دیدگ ــار آس ــوس دچ ــودرو و اتوب خ
ــدند.  ــارت ش خس

ــر دوده  ــب فیلت ــوص نص ــی در خص حناچ
ــی از  ــت: بعض ــت گف ــای پایتخ ــوس ه در اتوب
ــه  ــز ب ــال تجهی ــهری در ح ــای ش ــوس ه اتوب
فیلتــر دوده هســتند و از شــرکت هــای دانــش 
ــات الزم  ــم اقدام ــرده ای ــت ک ــان در خواس بنی
بــرای ســاخت ایــن فیلترهــا در داخــل کشــور 

ــد.  ــام دهن را انج
شــهردار تهــران همچنیــن در خصــوص 
افزایــش روزهــای آلــوده در پاییــز امســال گفت: 
ــه  هــر ســال در آذر و دی مــاه آلودگــی هــوا ب

دلیــل وارونگــی دمــا افزایــش پیــدا مــی کنــد 
ــه  ــی ب ــدن آلودگ ــث آم ــن موضــوع باع ــه ای ک
ســطح زمیــن مــی شــود مدتــی پیــش اشــاره 
ــه برخــی آن را  ــوزد ک ــاد ب ــد ب ــه بای ــردم ک ک
ــه شــوخی گرفتنــد. در مواقــع آلودگــی هــوا  ب
بایــد توجــه ویــژه ای بــه کنتــرل بیشــتری بــر 
ــا  ــه م ــود ک ــده ش ــوده کنن ــه آل ــایل نقلی وس
ــا همــکاری پلیــس اقداماتــی در ایــن رابطــه  ب

ــم.  ــام داده ای انج
ــاوگان حمــل  ــت ن ــه وضعی ــا اشــاره ب وی ب
ــت: از  ــک گف ــاعات پی ــی در س ــل عموم و نق
شــهروندان بابــت شــلوغی متــرو و اتوبــوس بــه 

ــی  ــی م ــی عذرخواه ــک صبحگاه ــژه در پی وی
ــط  ــم خ ــرده ای ــت ک ــت درخواس ــم از دول کن
ــای  ــن ه ــن واگ ــرای تامی ــدی ب ــار جدی اعتب
ــط  ــن خ ــر ای ــه اگ ــد ک ــر بگیرن ــرو در نظ مت
ــرو  ــه مت ــن ب ــن شــود 2۰۰ واگ ــاری تامی اعتب

ــود.  ــی ش ــه م اضاف
شــهردار تهــران در خصــوص کاهــش یــک 
ســاعته طــرح ترافیــک در پایتخــت گفــت: 
ــی  ــورت کارشناس ــه ص ــس ب ــه پلی ــخ نام پاس
ــار آن  ــه انتش ــازی ب ــه نی ــه البت ــده ک داده ش
نمــی بینــم بحــث هــای کارشناســی مشــخص 
مــی  نشــان  هــای شــهرداری  داده  اســت. 
دهــد کاهــش ســاعت طــرح ترافیــک تاثیــری 
در حجــم ترافیــک و آلودگــی هــوا نــدارد. 
ــات در  ــا اقدام ــانه ه ــک رس ــا کم ــدوارم ب امی
ایــن رابطــه در فضــای کارشناســی انجام شــود. 
در  دیگــری  پرســش  بــه  پاســخ  در  او 
ــت هــای شــهرداری در حــوزه  خصــوص حمای
نوســازی بافــت فرســوده گفــت: تســهیالت 
ــت هــای  شــهرداری در خصــوص نوســازی باف
ــهیالت  ــا تس ــت ام ــش اس ــر جای ــوده س فرس
ــه  ــود ک ــف ب ــی متوق ــا مدت ــک ه تشــویقی بان
ــود.  ــع ش ــز رف ــکل نی ــن مش ــد ای ــالش ش ت

ــی  حناچــی در خصــوص طــرح مســکن مل
ــکن بــرای زوج هــای  ــز گفــت: ایــن مس نی
ــکیل زندگــی  جوانــی اســت کــه قصــد تش
مشــترک دارنــد شــهرداری عالقــه ای بــه ورود 
مســتقیم بــه ســاخت ایــن مســکن هــا نــدارد 
 امــا پیشــنهادات خــود را بــه دولــت ارائــه 

کرده ایم. 

حناچی:

تالش برای ورود2۰۰واگن مترو

جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت: 
ــه  ــور را ب ــس راه ــه پلی ــتیم ک ــدد هس درص
پهپــاد ترافیکــی مجهــز و دوربیــن هــای ســیال 

ــم. ــز توســعه دهی را نی
ــه گــزارش مهــر، ســردار ایــوب ســلیمانی  ب
در نشســت تخصصــی پلیــس راهنمایــی و 
رانندگــی ناجــا ضمــن عــرض تبریــک بــه 
مناســبت هفتــه بســیج، گفــت: امــام )ره( 
ــر  ــگ و تفک ــه فرهن ــی ک ــد: در صورت فرمودن
ــه  ــود ب ــداز ش ــن ان ــه طنی ــر جامع ــیجی ب بس
همــه آرمــان هــا و اهدافمــان خواهیــم رســید؛ 
ــن نظــام مقــدس وجــود دارد و حــرف  ــر ای اگ
اول اقتــدار را در منطقــه مــی زنــد بــه برکــت 
افــرادی اســت کــه مخلصانــه و بــه دور از 
هرگونــه انگیــزه دیــده شــدن و مطالبــه کــردن 
ــا مجاهــدت و ایثارگــری  ــام خــود، ب ــه ن ــا ب ه

ــد. ــالب ماندن ــای انق ــای ارزش ه پ
وی ادامــه داد: همیــن روحیــه بســیجی، 
پیــروزی  بــه  را  مقــدس  دفــاع  و  انقــالب 
رســاند و نــه تنهــا تــا بــه امــروز مــا را از همــه 
تهدیدهــا مصــون داشــته بلکــه موتــور محــرک 

ــت. ــده اس ــور ش ــرفتی در کش ــر پیش ه
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا 
بیــان ایــن کــه امــروز بســیج نــام یــک ســازمان 
نیســت بلکــه یــک تفکــر و نــگاه اســت، تصریــح 
کــرد: تفکــر بســیجی بــه معنــای روحیــه 
جهــادی، خدمتگــزاری، نترســیدن و خطــر 
کــردن، صداقــت و اخــالص داشــتن اســت؛ 
امــروز اگــر در هــر نقطه ای از کشــور پیشــرفتی 
ــاده، مرهــون چنیــن تفکــری اســت. اتفــاق افت

نظــام  بــه  خدمــت  ســلیمانی  ســردار 
اســالمی و انقــالب و مــردم شــریف ایــران 
را توفیــق الهــی و ارزشــمند برشــمرد و در 
تشــریح عملکــرد پلیــس راهــور گفــت: حقیقتــا 
مجموعــه پلیــس راهــور، ویژگــی هــای منحصر 
بــه فــردی دارد، چراکــه همــه اقدامــات آن در 
معــرض دیــد عمــوم اســت و آنهــا در بدتریــن و 

متالطــم تریــن شــرایط محیطــی و بــه صــورت 
ــی  ــان در اقص ــه هموطن ــد ب ــبانه روزی، بای ش

ــد. ــت کنن ــاط کشــور خدم نق
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا 
ــور  ــس راه ــت  در پلی ــه خدم ــن ک ــان ای بی
کار ســختی اســت، ادامــه داد: بحمــداهلل در 
ســاماندهی حــوزه حمــل و نقــل، تحــرک 
خودرویــی و هوشمندســازی پلیــس راهــور 
ــه  ــده ک ــام ش ــری انج ــوب و موث ــات خ اقدام
ــی  ــار اجتماع ــدی و اعتب ــش رضایتمن در افزای

ــت. ــوده اس ــر ب ــس موث پلی
ــل  ــه عوام ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
ــات،  ــک و تصادف ــش  ترافی ــددی در کاه متع
ــن  ــور، رک ــس، مح ــت:  پلی ــتند گف ــر هس موث
ــاط و  ــم،  انضب ــراری نظ ــی برق ــی اصل و متول
ــه  ــازمانی ب ــچ س ــت و  هی ــه اس ــت جامع امنی
انــدازه نیــروی انتظامــی نمــی توانــد تاثیرگــذار 
ــوروزی  ــال در تعطیــالت ن ــه طــور مث باشــد. ب
ــرایط و  ــودن ش ــر ب ــود متغی ــا وج ــال ب امس
افزایــش مســافرت هــا، ۱۷ درصــد جــان 

ــم. ــش دادی ــگان را کاه باخت

جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا 
ــای نامحســوس  ــش گشــت ه ــر افزای ــد ب تأکی
ــا را  ــت ه ــه ظرفی ــس هم ــر پلی ــه داد: اگ ادام
پــای کار بیــاورد موفــق مــی شــود بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه مــی گوییــم حضــور فیزیکــی 
پلیــس موثــر اســت و بایــد گشــت هــای 

ــد. ــش یاب ــز افزای ــوس نی نامحس
ــه   ــروز ب ــرد: ام ــد ک ــلیمانی تاکی ــردار س س
ــز در  ــه خی ــاط حادث ــات و نق ــس تصادف اطل
ــازی  ــا هوشمندس ــرفیم  و ب ــور آگاه و مش کش
ــت  ــم درس ــه تصمی ــتیم ک ــادر هس ــس ق پلی
ــک  ــرای ی ــب ب ــت مناس ــان و موقعی را در زم
موضــوع خــاص بگیریــم؛ پلیــس هوشــمند 
ــود همــه حــوادث و رویدادهــا  ــادر خواهــد ب ق

ــاورد. ــود دربی ــرل خ ــت کنت را تح
ســردار ســلیمانی همچنیــن بــر تجهیــز 
ــاد ترافیکــی و  توســعه  ــه پهپ پلیــس راهــور ب
دوربیــن هــای ســیال تأکیــد کــرد و ادامــه داد: 
ــگاه  ــاماندهی آموزش ــن، س ــالح قوانی ــد اص بای
هــا، توجــه بــه نقــاط حادثــه خیــز و خالءهایــی 
ــرار  ــژه ق ــام وی ــورد اهتم ــود دارد م ــه وج ک

ــدف  ــتان ه ــر اس ــه ه ــت ک ــرد؛ الزم اس بگی
ــا و  ــذاری خــاص داشــته باشــد و مشــوق ه گ

ــد. ــعه یاب ــز توس ــا نی ــت ه محرومی
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی در 
ــاره   ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
ــرح  ــی از ط ــته ناش ــه گذش ــوادث هفت ــه ح ب
ــیوه  ــه ش ــت: هم ــن گف ــت بنزی ــالح قیم اص
هــا و شــگردها را دشــمن در طــی چهــار دهــه 
گذشــته علیــه مــا اجــرا کــرده و هــر روز فشــار 
را بــر ملــت مقــاوم و  بــا بصیــرت بیشــتر مــی 
ــا  ــه آنهــا ثابــت شــده کــه ب کنــد امــا بارهــا ب
رهبــری هــای داهیانــه و حکیمانــه امــام خامنه 
ای عزیــز تهدیدهــا بــه فرصــت و نردبانــی بــرای 
پیشــرفت و اقتــدار بیشــتر کشــورمان در ســطح 

ــل شــده اســت. منطقــه و جهــان تبدی
ــمنان  ــرد: دش ــح ک ــلیمانی تصری ــردار س س
در فتنــه ســال ۹6 شکســت خوردنــد امــا 
امیــدوار بودنــد کــه بــا تحریــم هــای ظالمانــه 
مــا را بــه زانــو دربیاورنــد امــا ایــن بــار هــم بــا 

ــدند. ــه ش ــدد مواج ــت مج شکس
وی ادامــه داد: ایــن بــار دشــمنان بــا شــبکه 
ــری از  ــره گی ــا به ــترده و ب ــای گس ــازی ه س
ــه  ــد  در فتن ــای جدی ــک ه ــا و تاکتی روش ه
اخیــر اقتــدار امنیتــی نظــام را نشــانه گرفتنــد 
ــردم  ــه م ــم ک ــاهده کردی ــداهلل مش ــا بحم ام
بصیــر و صبــور ایــران در همــان ســاعات اولیــه 
ــود  از  ــف خ ــردن ص ــدا ک ــا ج ــا ب ــوب ه آش

ــد. ــی کردن ــا را خنث ــه ه ــگران توطئ اغتشاش
 جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی عنــوان 
ــام  ــری ام ــام معظــم رهب ــرد: فرمایشــات مق ک
خامنــه ای در صبــح روز یکشــنبه صــف مــردم 
ــه در  ــرد و فتن ــدا ک ــم ج ــوبگران را از ه و آش
ــای  ــون نیروه ــد و اکن ــف ش ــود متوق اوج خ
انتظامــی و امنیتــی در حــال شناســایی لیدرهــا 
هســتند و بــرای دســتگیری و معرفــی مقصــران 
اصلــی آشــوب هــا و تخریــب امــوال مــردم بــه 
افــکار عمومــی شــبانه روز در تــالش هســتند.  

مسئوالن به قول های خود 
به زلزله زدگان عمل کنند
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هر شهر
 یک خبرنگار

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

موبایل: ۰9143۰1۰۵73

دلیل کمبود گوجه فرنگی
 در میادین میوه و تره بار

مدیــر روابــط  عمومــی ســازمان مدیریــت میادیــن 
ــع  ــت: توزی ــران گف ــهرداری ته ــار ش ــوه و تره ب می
ــرخ  ــا ن ــار ب ــوه و تره ب ــن می ــی در میادی گوجه فرنگ

ــود.  ــام می ش ــان انج ۴5۰۰ توم
بــه گــزارش مهــر، شــهرام جبــارزادگان در پاســخ 
ــرخ  ــه افزایــش ن ــا توجــه ب ــن پرســش کــه ب ــه ای ب
گوجه فرنگــی در میوه فروشــی های ســطح شــهر 
و کمیــاب بــودن آن، ایــن محصــول در میادیــن 
ــود؟  ــه می ش ــی عرض ــه نرخ ــا چ ــار ب ــوه و تره ب می
اظهــار کــرد: دلیــل کمبــود گوجه فرنگــی در ســطح 
شــهر، شــرایط فصلــی اســت و توزیــع ایــن محصــول 
ــا  نیــز کمتــر از میــزان معمــول اســت. همچنیــن ب
توجــه بــه ایــن شــرایط، گوجه هــای عرضــه  شــده از 

کیفیــت مــورد انتظــار برخــوردار نیســتند.
وی ادامــه داد: بــر اســاس آخریــن نرخنامــه 
کیلوگــرم  هــر  تره بــار،  و  میــوه  میادیــن 
می شــود. عرضــه  تومــان   ۴5۰۰ گوجه فرنگــی 

بهره بــرداران  اینکــه   بیــان  بــا  جبــارزادگان 
میادیــن و بازارهــای تره بــار، محصــوالت مــورد 
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــود را از تأمین کنن ــاز خ نی
ــر اســاس  تهیــه می کننــد، گفــت: طبیعــی اســت ب
عرضــه در بــازار مرکــزی، مــا نیــز نســبت بــه 
ــم و  ــدام می کنی ــن اق ــوالت در میادی ــه محص عرض
ــی در  ــت گوجه فرنگ ــن قیم ــه میانگی ــی  ک در حال
ــه  ــاهد عرض ــت، ش ــان اس ــهر ۷۸۰۰ توم ــطح ش س
گوجه فرنگــی ۴۰ درصــد زیــر قیمــت میانگیــن 
ــتیم  ــار هس ــوه و تره ب ــن می ــهر در میادی ــطح ش س
ــا عرضــه  ــده ب ــای آین ــی رود طــی روزه و انتظــار م
ــن  ــع ای ــازار، شــاهد رف ــه ب بیشــتر ایــن محصــول ب

ــیم. ــکل باش مش

دستگیری یکی از عوامل اصلی تخریب 
اموال عمومی در اغتشاشات تبریز 

فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجــان شــرقی، از 
ــوال  ــب ام ــی تخری دســتگیری یکــی از عوامــل اصل
دولتــی و عمومــی در اغتشاشــات اخیــر شــهر تبریــز 

خبــر داد. 
ــدی  ــین عب ــردار حس ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
دربــاره جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت: پــس از 
اغتشاشــات هفتــه گذشــته در نقــاط مختلــف شــهر 
تبریــز، شناســایی و دســتگیری عامــالن و آشــوبگران 

ــرار گرفــت. ــن حــوادث در دســتور کار ق ای
وی ادامــه داد: مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی 
ــای  ــیوه ه ــتفاده از ش ــی و اس ــراف اطالعات ــا اش ب
ــی  ــوال دولت ــب ام ــه در تخری ــردی را ک ــی، ف پلیس
و ســاختمان برخــی ادارات نقــش عمــده ای داشــت، 

ــد. ــایی کردن شناس
رئیــس پلیــس اســتان  آذربایجــان شــرقی تصریح 
کــرد: ایــن فــرد در اغتشاشــات میــدان شــهید 
ــدگان  ــه از تخریب کنن ــهرک باغمیش ــده و ش فهمی
ــه تخریــب امــوال عمومــی  ــراد را ب ــود و اف اصلــی ب
ــه از ســوی مامــوران  تحریــک می کــرد کــه بالفاصل

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس شناس
ــان  ــرد در جری ــن ف ــه ای ــان اینک ــا بی ــدی ب عب
ــه اماکــن  ــادی ب اغتشاشــات اخیــر خســارت های زی
فــرد  از  بازجویــی  افــزود:  آورده،  وارد  عمومــی 
ــتر  ــات بیش ــف جزئی ــور کش ــه منظ ــده ب دستگیرش

ــه دارد. ــان ادام همچن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حســاب افــرادی کــه بــه 
دنبــال ایجــاد اغتشــاش و ناامنــی هســتند بــا عمــوم 
ــه  مــردم جداســت، گفــت: نیــروی انتظامــی قاطعان
در برابــر افــرادی کــه بــه دنبــال اغتشــاش و ناامنــی 
در ســطح جامعــه باشــند ایســتاده و اجــازه نخواهــد 
داد ایــن عــده معــدود باعــث بــی نظمــی و هــرج و 

مــرج شــوند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی:
پیشگیری و آموزش در امور پزشکی را 

باید جدی بگیریم  

ــا  ــت: ب ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــس کمیس رئی
ــواده و  ــوزش خان ــد آم ــی بای ــای درمان ــه ه ــش هزین ــه افزای ــه ب توج

ــد.  ــکی باش ــئوالن پزش ــت مس ــا در اولوی ــاری ه ــگیری از بیم پیش
ــر  ــرح   »ه ــاح ط ــم افتت ــدی در مراس ــر، داود محم ــزارش مه ــه گ ب
ــر  ــی وزی ــعید نمک ــور س ــا حض ــه ب ــالمت« ک ــگاه س ــک پای ــه ی خان
ــه  ــهر محمدی ــرآن ش ــکی در دارالق ــوزش پزش ــان و آم ــت،  درم بهداش
ــا حضــور دکتــر نمکــی در وزارت بهداشــت  برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ب
مدیریــت هزینــه هــا در وزارت بهداشــت آغــاز شــده و هزینــه هدفمنــد 

ــت. ــه اس ــی یافت ــعه مویرگ ــالمت توس ــت و س ــده و بهداش ش
وی افــزود: در گذشــته هــر تخــت بیمارســتانی حــدود ۸۰۰ میلیــون 
ــا ســه میلیــارد تومــان هزینــه دارد  تومــان هزینــه داشــت کــه امــروز ت
ــگیری  ــوزش و پیش ــه آم ــر ب ــیم و اگ ــگیری باش ــال پیش ــد دنب ــذا بای ل

ــو انیــم نیازهــا را تامیــن کنیــم. توجــه نکنیــم نمــی ت
ــرمایه  ــگیری س ــوزش و پیش ــرای آم ــد ب ــرد: بای ــان ک ــدی بی محم

ــم. ــواده کنی ــوزش  را وارد خان ــم و آم ــتری کنی ــذاری بیش گ
وی بــا اشــاره بــه نیازهــای درمانــی اســتان تصریــح کــرد: بیمارســتان 
۷۰۰ تختخوابــی قزویــن نیازمنــد کمــک اســت تــا ســریعتر تکمیل شــود.

نماینــده قزویــن در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: در شــهر الونــد 
ــل  ــا تعطی ــه ب ــت ک ــتان اس ــد بیمارس ــت نیازمن ــر جمعی ــزار نف 25۰ ه

ــد.   ــان دچــار مشــکل شــده ان شــدن بیمارســتان رحیمی
وی گفــت: در شــهر آبیــک بخــش دیالیــز بیمارســتان تکمیــل شــده و 

در شــریفیه و بیدســتان بــه درمانــگاه شــبانه روزی نیــاز داریــم.
محمــدی اظهــار داشــت: در  شــهرمحمدیه بیمارســتان خیریــه 
ــد کمــک  ــا متوقــف شــده اســت کــه بای ــی شــد ام ســجادیه کلنــگ زن

ــود.  ــی ش ــاره عملیات ــا دوب ــد ت کنی

جزییات معافیت مالیاتی اولیاء معلوالن شدید 

معــاون امــور توان بخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور جزئیــات آییــن 
ــر »معافیــت  ــون حمایــت از حقــوق معلــوالن مبنــی ب نامــه اجرایــی قان
ــی از  ــات یک ــمول مالی ــتمزد مش ــا دس ــا ی ــوق و مزای ــدی حق 5۰ درص
اولیــاء افــراد دارای معلولیــت شــدید یــا خیلــی شــدید« را تشــریح کــرد. 
ــم  ــر تصمی ــه بناب ــان اینک ــا بی ــه، ب ــد نفری ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
هیئــت وزیــران، آییــن نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن 
مبنــی بــر معافیــت 5۰ درصــدی حقــوق و مزایــا یــا دســتمزد مشــمول 
مالیــات یکــی از اولیــاء افــراد دارای معلولیــت شــدید یــا خیلــی شــدید 
ــاده  ــه م ــوط ب ــن آییــن نامــه مرب ــه تصویــب رســیده اســت، گفــت: ای ب
ــر ایــن اســاس یکــی از  25 قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن اســت. ب
والدیــن معلــوالن شــدید یــا خیلــی شــدید اعــم از اینکــه فرزنــد معلــول 
آنهــا در منــزل یــا مراکــز نگهــداری یــا بیمارســتان نگهــداری شــوند، از 

ــد.  ایــن معافیــت مالیاتــی برخوردارن
وی بــا بیــان اینکــه یــک میلیــون و ۴۷5 هــزار معلــول تحــت پوشــش 
ــزار  ــش از 5۷۰ ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــتند ک ــتی هس ــازمان بهزیس س
نفــر معلولیــت خیلــی شــدید دارنــد، افــزود: ایــن معافیــت مالیاتــی بــه 
افــرادی تعلــق می گیــرد کــه در مراکــز دولتــی یــا غیــر دولتــی مشــغول 
ــراد  ــن اف ــوق ای ــد و از حق ــت می کنن ــوق دریاف ــتند و حق ــه کار هس ب

ــود. ــات کســر می ش ــوان مالی ــه عن ــی ب مبلغ
ــرد:  ــح ک ــور توان بخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور تصری ــاون ام مع
ــه  ــک اســاس نام ــه و ی ــوالن 5 آییــن نام ــت از حقــوق معل ــون حمای قان
ــور  ــه مذک ــن نام ــغلی دارد و آیی ــای ش ــت از فرصت ه ــه حمای ــوط ب مرب
ــت.  ــاده 25 اس ــه م ــوط ب ــه مرب ــود ک ــوب ب ــه مص ــن آیین نام چهارمی
همچنیــن آییــن نامه هــای مربــوط بــه مــواد ۹ ، ۱2 و ۱۳ هــم در هیئــت 

وزیــران تصویــب شــده اســت.
نفریــه در خصــوص زمــان اجــرای ایــن آییــن نامــه هــم توضیــح داد: 
آیین نامــه مذکــور بــه محــض اینکــه توســط هیئــت وزیــران ابــالغ شــود، 
ــا  ــان ب ــده همزم ــه آین ــاال هفت ــد و احتم ــدا می کن ــی پی ــت اجرای قابلی
ــوند.  ــالغ می ش ــرا اب ــرای اج ــا ب ــن نامه ه ــن آیی ــوالن ای ــی معل روز جهان
ایــن معلــوالن بایــد بــه ســازمان بهزیســتی مراجعــه کننــد و درخواســت 
دهنــد. بعــد از تاییــد شــدت معلولیــت در کمیســون های مربوطــه، 
ــا 5۰  ــد ت ــی می کن ــات معرف ــه اداره مالی ــا را ب ــتی آنه ــازمان بهزیس س

درصــد مالیاتشــان بخشــیده شــود.
ــش  ــت پوش ــردی تح ــت ف ــن اس ــرد: ممک ــد ک ــه تاکی وی در ادام
بهزیســتی نباشــد، امــا از معلــول شــدید و خیلــی شــدید نگهــداری کنــد؛ 
ــور  ــن اینط ــوند، بنابرای ــه می ش ــن نام ــن آیی ــال ای ــامل ح ــز ش ــا نی آنه
نیســت کــه ایــن آییــن نامــه فقــط بــه معلــوالن تحــت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی تعلــق بگیــرد، بلکــه کلیــه افــرادی کــه از معلــوالن شــدید و 
ــه هســتند. ــن نام ــن آیی ــد، شــامل ای ــداری می کنن ــی شــدید نگه خیل

بنــا بــه گفتــه محمــد شــریعمتداری، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، همــه اقدامــات مربــوط بــه فرآینــد تقاضــا، صــدور گواهــی و 
ــی  ــامانه های الکترونیک ــق س ــی از طری ــور مالیات ــه اداره ام ــال آن ب ارس

دســتگاه های ذی ربــط انجــام می شــود.

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: دسترســی بــه ریــز حســاب های بانکــی، 
شــرط دولــت بــرای پرداخــت یارانــه معیشــتی 

از مــاه بعــد اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، احمــد میــدری دربــاره 
اینکــه نبایــد اخبــار رســمی دولــت بــرای 
ــن بی اعتمــادی  ــات شــود، گفــت: ای مــردم اثب
خــوب نیســت و بایــد شفاف ســازی شــود، 
ــود  ــا در وزارت کار موج ــز یارانه ه ــت واری لیس

ــرد. ــتی آزمایی ک ــود راس ــه می ش ــت ک اس
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
بــا بیــان اینکــه ۱۷ میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
ــتی  ــه معیش ــه یاران ــه مرحل ــی س ــوار ط خان
دریافــت کرده انــد، افــزود: ســازمان هدفمنــدی 
میلیــارد   ۴2۰ و  هــزار   2 حــدود  یارانه هــا 
تومــان یارانــه معیشــتی پرداخــت کــرده اســت 
ــه  ــور یاران ــت کش ــد جمعی ــدود 2۰ درص و ح

معیشــتی دریافــت نکرده انــد.
میــدری بــا اعــالم اینکــه ۷۸ میلیــون 
نفــر در کشــور یارانه بگیــر هســتند گفــت: 
امــا  می گیرنــد،  یارانــه  نفــر  میلیــون   ۱۸
بســته معیشــتی نمی گیرنــد. در ســال های 

ــداد  ــر از تع ــون نف ــدود ۴.5 میلی ــته ح گذش
اســاس  بــر  شــدند.  حــذف  یارانه بگیر هــا 
تصمیمــات گرفته شــده ایــن تعــداد می تواننــد 
بــا درخواســت بــرای دریافــت یارانــه معیشــتی 
)به کمــک کــد دســتوری *6۳6۹#( یارانــه 

ــد. ــت کنن ــتی دریاف معیش
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــت خــود  ــراد از وضعی ــراز اینکــه درک اف ــا اب ب
بــا آنچــه در جامعــه وجــود دارد متفــاوت 

ــر 2۳  ــای یارانه بگی ــت: در خانواده ه ــت، گف اس
ــدود ۱2  ــود دارد و در ح ــودرو وج ــون خ میلی
میلیــون خانــوار هیــچ خودرویــی وجــود نــدارد، 
به عبــارت دیگــر 5۱ درصــد جامعــه هیــچ 

ــدارد. ــی ن ــه خودروی گون
میــدری بــا تصریــح بــه اینکــه مــالک 
ــن  ــمول گرفت ــه مش ــی ک ــاب خانوارهای انتخ
ــا  ــتن ی ــا داش ــده اند تنه ــتی ش ــه معیش یاران
نداشــتن خــودرو و ملــک نبــوده اســت، گفــت: 

ــوار ارزش  ــزار خان ــون و 5۰۰ ه حــدود ۸ میلی
میلیــون   5۰ از  کمتــر  آن هــا  خودرو هــای 

ــت. ــان اس توم
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  میــدری 
معیشــتی  یارانــه  پرداخــت  شــاخص های 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــوده اس ــودرو ب ــتن خ داش
مــالک پرداخــت یارانــه معیشــتی تنهــا داشــتن 

خــودرو نبــوده اســت.
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
بــا اظهــار اینکــه در ســال گذشــته بــا دریافــت 
ــاالی  ۴ میلیــون تومــان درآمــد جــزء دهــک ب
جامعــه شــناخته شــده اند، گفــت: هرکــس 
ــود. ــری می ش ــه بازنگ ــتی نگرفت ــه معیش یاران

ــردن  ــت نک ــاخص های پرداخ ــاره ش او درب
کــه  خانوار هایــی  گفــت:  معیشــتی  یارانــه 
دارای خــودروی بــاالی ارزش 25۰ میلیــون 
تومــان و ملــک در تهــران بــاالی یــک میلیــارد 
ــه  ــاً یاران ــند قطع ــان باش ــون توم و 2۰۰ میلی

ــود. ــذف می ش ــا ح ــتی آنه معیش
ــاب های  ــز حس ــه ری ــی ب ــت: دسترس او گف
ــه  ــت یاران ــرای پرداخ ــت ب ــرط دول ــی، ش بانک

ــد اســت. ــاه بع معیشــتی از م

وزیــر تعــاون در هــم اندیشــی اعضــای اتــاق 
تعــاون بــا اشــاره بــه دیــدار فعــاالن اقتصــادی 
ــات  ــت : فرمایش ــری گف ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
ــیار  ــاون بس ــش تع ــعه بخ ــرای توس ــان ب ایش
دلگــرم کننــده بود.ســهم تعــاون از تســهیالت 

روســتایی و عشــایری 2۰ درصــد اســت. 
ــارس، محمــد شــریعتمداری  ــه گــزارش ف ب
ــاون  ــاق تع ــای ات ــران و اعض ــع تعاونگ در جم
اظهــار داشــت : خوشــبختانه در ایــن نشســت، 
موضــوع تعــاون از ســوی رهبــر انقــالب مــورد 
ــکالت  ــث و مش ــت و مباح ــرار گرف ــد ق تاکی
حــوزه تعــاون بســیار خــوب تبییــن شــد. 
ــاون  ــش تع ــه بخ ــر اینک ــان ب ــن ایش همچنی
یــک بخــش راهگشــا،  عدالــت محــور و موجــب 
ــور  ــتغال در کش ــاد و اش ــی اقتص ــد و تعال رش

ــتند . ــد داش ــود تاکی ــی ش م
وی  همچنیــن از تعییــن ســهم 2۰ درصدی 
بــرای بخــش تعــاون ازمحــل منابــع باقــی مانده 
ــر داد و  ــایری خب ــتایی و عش ــهیالت روس تس
ــازمان  ــی س ــع تخصیص ــل مناب ــت: از  مح گف
ــرای  ــتغال ب ــت اش ــه معاون ــه ب ــه و بودج برنام
»یارانــه دســتمزد، حمایــت  هــای  برنامــه 
مشــاغل خانگــی و ...« ،ســهم 5۰ درصــدی 
ــت  ــتمزد و پرداخ ــه دس ــت یاران ــرای پرداخ ب
ــالغ  ــاون اب ــان بخــش تع ــه کارفرمای ــق بیم ح

شــد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان 
اینکــه بحــث افزایــش ســهم تعــاون در اقتصــاد 
ــش  ــا افزای ــت : یقین ــت گف ــرح اس ــور مط کش
ســهم تعــاون دارای اجزایــی مثــل ترویــج، 
ــه  ــت  ک ــت و ... اس ــت  حمای ــویق ، هدای تش
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد روشــهای 

ــرار داد . ــورد توجــه ق ــور ر ا م مذک
شــریعتمداری افــزود : نهادســازی هــای 
خوبــی در بخــش تعــاون صــورت گرفته  اســت، 
شــرکتهای تعاونــی و تشــکلهای مختلفــی مثــل 
ــاون  در   ــک توســعه تع ــت و بان صنــدوق ضمان
ــا را  ــد آنه ــه بای ــده ک ــود آم ــوزه بوج ــن ح ای

ــرد.  ــت ک تقوی
ــم  ــا تحری ــه ب ــای مقابل ــی از راهه وی یک
هــای نظــام ســلطه را توجــه بیشــتر بــه بخــش 
ــه  ــه ب ــرد: توج ــح ک ــت و تصری ــی دانس تعاون
برخــی از  مســایل و مشــکالتی کــه در گذشــته 
در حــوزه تعــاون وجــود داشــته ، راه حــل آن  
از مســیر تشــریک مســاعی بیــن اتــاق تعــاون و 

وزارت تعــاون اســت کــه ایــن امــر مــی توانــد 
ــا  و  ــی ه ــه تعاون ــه  ب ــگاه جامع ــالح ن در اص
ســاماندهی ایــن گونــه موضوعــات  نقــش 

ــد .  ــا کن ــری ایف موث
شــریعتمداری  توجــه بــه شــفافیت را از 
جملــه اقدامــات پیشــگیرانه  در فعالیتهــای 
ــوان کــرد و اظهــار داشــت: راه  ــن حــوزه عن ای
انــدازی ســامانه تعــاون در راســتای نحقــق ایــن 
ــق آن  ــک از طری ــده نزدی ــود و در آین هــدف ب
مــی تــوان تصویــر مطلوبتــری از  حــوزه تعــاون 

ارایــه کــرد.
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی افــزود : 
امــروز در ایــن نشســت بنــا داریــم نقشــه راهــی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــح نظ ــه مطم را ک
اســت ترســیم کنیــم تــا از ایــن طریــق بتــوان 
در مــدت زمــان باقیمانــده از عمــر دولــت 
ــاون   ــوزه تع ــی در ح ــی و اجرای ــای عمل قدمه

ــت.  برداش
شــریعتمداری افــزود : در مــورد اجــرای 
ــه   ــت ک ــن اس ــنهادی ای ــن راه کار پیش قوانی
ــت کــه  ــا مســوالن اجرایــی دول مکاتبــه الزم ب
متکفــل اجــرای ســند بخــش تعــاون هســتند 
ــه نشســت  ــم ک ــا بخواهی انجــام شــود و از آنه
مشــترکی را بــا حضــور تعاونگــران داشــته 
باشــند. همچنیــن برگــزاری کارگــروه مشــترک 
بــا دیگــر دســتگاهها از دیگــر موضوعاتــی کــه 

ــت. ــز داش ــرآن تمرک ــد ب بای
وی افــزود : همچنیــن  احصــاء  قوانیــن 
انجــام شــده بایــد در جلســه مشــترک معاونــت 
ــورت  ــه ص ــاون ب ــاق تع ــا ات ــاون  ب ــور تع ام
جداگانــه از ســوی هریــک از دســتگاههای ذی 
ــری  ــورد  پیگی ــود . در  م ــری ش ــط  پیگی رب
ــکیل  ــز تش ــاون نی ــوزه تع ــی ح ــایل داخل مس

ایجــاد کارگــروه مشــترک و ترســیم نقشــه راه 
ــد . ــر باش ــد موث ــی توان ــا م همکاریه

ــاه اجتماعــی تاکیــد  ــر تعــاون، کار و رف وزی
کــرد: امــروز مــا بــا هــم رفاقــت داریــم و 
رقابتــی وجــود نــدارد، بنابرایــن وجــود بخــش 
ــری  ــا در پیگی ــزه م ــن انگی ــاون ، مهمتری تع

ــت . ــش اس ــن بخ ــور ای ام
ــر  ــد جعف ــت، محم ــن نشس ــدای ای در ابت
کبیــری معــاون امــور تعــاون گفــت : در قالــب 
ــم  ــترس ه ــل دس ــه قاب ــول ک ــند تح ــک س ی
هســت در ایــن نشســت موضوعــات مربــوط بــه 
حــوزه تعــاون ، بــه بحــث گذاشــته مــی شــود 
ــد  ــول چن ــم ح ــی کنی ــعی م ــن س . همچنی
ــا شــرایط موجــود کشــور  محــور مشــخص و ب
کــه قابــل دســترس هــم باشــد و هــم از منابــع 
دولتــی بــرای توســعه بخــش تعــاون، اســتفاده 
ــرای  کنیــم و هــم از ظرفیــت بخــش تعــاون ب
افزایــش تــاب آوری اقتصــاد کشــور در شــرایط 
ــر  ــتغال در مناطــق کمت ــت اش ــود و تثبی موج
ــم  ــام معظ ــر مق ــد نظ ــه م ــه ک ــعه یافت توس

ــم . ــال کنی ــم دنب ــری اســت را بتوانی رهب
ــه  ــدا ب ــاو ن ابت ــاق تع ــس ات ــی ریی عبدالله
فرازهایــی از دیــدار فعــاالن اقتصــادی بــا رهبــر 
ــدار  ــن دی انقــالب اشــاره کــرد و گفــت : در ای
توانمندیهــا ، مزایــا و برنامــه هــای حــوزه 
ــی  ــدام مل ــه اق ــوان برنام ــت عن ــاون را تح تع
ــی را  ــای مردم ــارکت ه ــاون و مش ــعه تع توس
ــاز  ــورد نی ــه م ــوری ک ــه مح ــب 5 برنام در قال
ــر ایــن  ــم . عــالوه ب ــه کردی کشــور اســت  ارای
در خواســت اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا حــوزه 
ــش  ــاب بخ ــازی حس ــدا س ــز ج ــاون و نی تع
ــل  ــه قاب ــی ک ــابهای مل ــایر حس ــاون از س تع

ــد. ــرح ش ــد، مط ــش باش ــد و پای رص

ــه از   ــی ک ــا اهداف ــرد: یقین ــح ک وی تصری
دیــدار  بــا رهبــر انقــالب داشــتیم محقــق شــد  
و ایــن حــوزه بســیار مــورد توجــه و اســتقبال 
ایشــان قــرار گرفــت . خوشــبختانه امــروز روی 
ریــل قــرار گرفتــه ایــم و بایــد از ایــن فرصــت 
ــوی  ــرد . از س ــتفاده ک ــتی اس ــو درس ــه نح ب
دیگــر نشســت امــروز نیــز نقطــه آغــازی بــرای 

ــد اســت .  ــت جدی ــک مســیر و حرک ی
عبداللهــی، همچنیــن مســایل حــوزه تعــاون 
ــت  ــرد و گف ــدی ک ــه دو بخــش تقســم بن را ب
: مســایل کالن و بیرونــی بخــش تعــاون و 
دیگــری مســایل داخلــی ایــن بخــش از حــوزه 
ــته  ــه داش ــدان توج ــد ب ــه بای ــت ک ــای اس ه
ــایل  ــه مس ــوط ب ــه مرب ــه ک ــا آنچ ــیم . ام باش
ــوط مــی شــود موضــوع  ــن حــوزه مرب کالن ای

ــت . ــن اس ــرای قوانی اج
و  انســجام  ایجــاد  بــر  تاکیــد  بــا  وی  
همگرایــی بیشــتر در ایــن بخــش آمادگــی  
اتــاق تعــاون را بــرای یپگیــری و حــل  مســایل 
حــوزه تعــاون  اعــالم کــرد و افــزود : در مــورد 
مســایل داخلــی حــوزه تعــاون کــه مربــوط بــه 
روابــط بیــن اتــاق تعــاون و وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســت بایــد  بتوانیــم ضمــن 
ــه هــم در حــل مســایل،  موضوعــات  کمــک ب

ــم . ــال کنی ــن بخــش را دنب ــدی ای کلی
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــه اب وی در خاتم
بخــش تعــاون بتوانــد زمینــه هــای رشــد 
ــر  ــش فق ــی ، کاه ــت اجتماع ــادی ، عدال اقتص
و افزایــش اشــتغال در کشــور  را فراهــم کنــد .

در ایــن نشســت رســولی مدیــر عامــل 
هیــات  عضــو  هاشــمی   ، امــکان  اتحادیــه 
رییســه اتــاق تعــاون، علــی حســین شــهریور از 
خانــه تعاونگــران راه کارهایــی را بــرای  تقویــت 
حــوزه تعــاون از جملــه افزایــش ســرمایه بانــک 

ــد. ــه دادن ــاون  ارای ــعه تع توس
در ایــن نشســت رســولی مدیــر عامــل 
هیــات  عضــو  هاشــمی  امــکان،  اتحادیــه 
دبیــرکل  شــهریور  تعــاون،  اتــاق  رییســه 
ــک  ــل بان ــان مدیرعام ــران، مهدی ــه تعاونگ خان
توســعه تعــاون ، حســین نــژاد مدیرعمــل 
ــاون و  ــذاری تع ــرمایه گ ــت س ــدوق ضمان صن
ــای  ــی ه ــه تعاون ــل اتحادی ــان مدیرعام جلیلی
مصــرف فرهنگیــان ایــران، راه کارهایــی را 
بــرای  تقویــت حــوزه تعــاون از جملــه افزایــش 
ــد. ــه دادن ــاون  ارائ ــعه تع ــک توس ــرمایه بان س

معاون وزیر کار: 

دسترسی به ریز حساب بانکی از ماه بعد شرط پرداخت است

سهم تعاون از تسهیالت روستایی و عشایری 2۰ درصد است

ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن 
گفــت:  دولــت  معیشــتی  حمایــت  طــرح 
ــود  ــت خ ــوار درخواس ــون خان ــون دومیلی تاکن
ــه  ــد ک ــرده ان ــت ک ــامانه #6۳6۹* ثب را در س
ــا  ــت ه ــد از درخواس ــت درص ــا هش ــت ت هف
متعلــق بــه سرپرســت خانوارهــا نبــوده اســت. 
ــی در  ــزارش تســنیم، حســین میرزای ــه گ ب
مصاحبــه بــا رادیــو بــا بیــان ایــن کــه تمامــی 
ــوار( در  ــون خان ــی )2۴ میلی ــای ایران خانواره
ــگاه  ــع در پای ــون وس ــای آزم ــر مبن ــور ب کش
اطالعــات رفــاه ایرانیــان بــه لحــاظ وســع 
ــدند  ــدی ش ــه بن ــن رتب ــه پائی ــاال ب ــی از ب مال
افــزود: ایــن تعــداد از پائیــن بــه بــاال بــر اســاس 
ــرای  ــر ب ــون نف ــب و 6۰ میلی ــوار مرت بعــد خان
ــایی  ــت معیشــتی شناس ــه حمای ــت یاران دریاف
ــن  ــت ای ــه نوب ــی س ــت ط ــه نخس و در مرحل
ــز شــده اســت. ــان واری ــه حســاب آن ــه ب یاران

هــای  بانــک  مطابــق  اظهارداشــت:  وی 
اطالعاتــی موجــود در کشــور 52 درصــد از 
ــام  ــه ن ــودروی ب ــچ خ ــی هی ــای ایران خانواره

ــت. ــده اس ــت نش ــان ثب آن
ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن 
گفــت:  دولــت  معیشــتی  حمایــت  طــرح 
بطورکلــی خانوارهــا از نظــر درآمــدی، خــودرو، 

ــرای  ــات ب ــر اطالع ــالت و دیگ ــغل، تحصی ش
ــایی  ــت معیشــتی شناس ــه حمای ــت یاران دریاف

ــدند. ش
ــه در  ــی ک ــزود: خانوارهای ــه اف وی در ادام
گام نخســت مشــمول طــرح مزبــور شــدند 
ــه بگیــر بودنــد و در گام دوم افــرادی کــه  یاران
ــوده و  ــدی نب ــاالی درآم ــک ب ــه ده ــزء س ج
ــن  ــد ای ــده ان ــتی آم ــت معیش ــبد حمای در س
امــکان فراهــم شــده آنانــی کــه خــود را ذیحــق 
مــی داننــد از طریــق کــد دســتوری# 6۳6۹* 
درخواســت خــود را ثبــت کننــد چنانچــه 

ــد  ــرایط بودن ــز ش ــع حائ ــی وس ــس از بررس پ
در لیســت مشــموالن حمایــت معیشــتی قــرار 

ــد. ــی گیرن م
میرزایــی تصریــح کــرد: تاکنــون دومیلیــون 
ــور  ــوار درخواســت خــود را در ســامانه مزب خان
ثبــت کــرده انــد کــه هفــت تــا هشــت درصــد 
سرپرســت  بــه  متعلــق  هــا  درخواســت  از 

ــت. ــوده اس ــا نب خانواره
وی توضیــح داد: بــرای جلوگیــری از ازدحام 
و ترافیــک فقــط سرپرســت خانوارهــا بــه ایــن 
ــت  ــود را ثب ــت خ ــه و درخواس ــامانه مراجع س

کننــد و نتیجــه هــم در مــدت 2۴ ســاعت 
اطــالع رســانی خواهــد شــد.

ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن 
ــم  ــت: ه ــت گف ــتی دول ــت معیش ــرح حمای ط
اکنــون ۷6 میلیــون نفــر در کشــور یارانــه 

ــد. ــی کنن ــت م ــدی دریاف نق
ــه  ــر ب ــال حاض ــرادی در ح ــزود: اف وی اف
چنــد دلیــل یارانــه نقــدی دریافــت نمــی 
ــی  ــاالی مال ــه ســبب وســع ب کننــد نخســت ب
ــای ۹۴، ۹5 و ۹۸ در  ــال ه ــل س ــد فاص در ح
ــت  ــن در لیس ــطه قرارگرفت ــع بواس ــه مقط س
ــده  ــع ش ــان قط ــدی آن ــه نق ــا یاران پردرآمده

ــت. اس
ــرادی  ــی اف ــان داشــت: بطورکل ــی بی میرزای
کــه در ســه دهــک بــاالی درآمــدی قــرار 
دارنــد مشــمول طــرح حمایــت معیشــتی 

ــد. ــد ش ــت نخواهن دول
ــف  ــل مختل ــه دالئ ــا ب وی گفــت: برخــی ه
ــدم  ــه ســبب ع ــه ب ــدن از یاران ــه جامان از جمل
ثبــت نــام و تعــدادی نیــز بــه ســبب نداشــتن 
نیــاز بــه مبلــغ نقــدی یارانــه در مقاطــع 

ــد. ــراف داده ان ــف انص مختل
ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن 
طــرح حمایــت معیشــتی دولــت افــزود: بــرای 
جامانــدگان امــکان ثبــت نــام فراهــم شــده کــه 

ــع نشــود. ــان ضای حــق آن
وی یادآورشــد: هــم اکنــون بیشــتر نگرانــی 

هــا ناظــر بــر ایــن افــراد اســت.

2 میلیون خانوار در سامانه #۶3۶۹* ثبت نام کردند

م الف: 44۰
آگهی فقدان سند مالیکیت

ـــی  ـــی از 64 اصل ـــماره 1145 فرع ـــاک ش پ
واقـــع در بخـــش 10 مراغـــه اراضـــی شـــهرک 
ـــه مقـــدار ششـــدانگ  ولـــی عصـــر عجـــب شـــیر، ب
ـــه بیســـت  ـــک واحـــد آپارتمـــان مســـکونی قطع ی
ــماره 29172  ــل شـ ــه ذیـ ــی کـ و دوم تفکیکـ
ــکینه  ــام سـ ــه 353 بنـ ــر 151 صفحـ در دفتـ
ــت  ــند مالکیـ ــت و سـ ــری ثبـ ــیاهی آقاجـ سـ
ـــلیم  ـــادره تس ـــف 89 ص ـــماره 72283 ال ـــه ش ب
گردیـــده اســـت و شـــخص اخیـــر الذکـــر بـــا 
ــه  ــرح نامـ ــه شـ ــی بـ ــهاد محلـ ــه استشـ ارائـ
 1398/08/30  -98/104/15/3988 شـــماره 
در اثـــر اســـباب کشـــی مدعـــی فقـــدان 
ســـند مالکیـــت مزبـــور شـــده و تقاضـــای 
ــوده  ــی را نمـ ــت المثنـ ــند مالکیـ ــدور سـ صـ
اســـت ضمنـــا پـــاک موصـــوف برابـــر ســـند 
رهنـــی شـــماره 29369 مـــورخ 1390/02/11 
مبلـــغ  قبـــال  در  تبریـــز   118 دفترخانـــه 
ـــادرات  ـــک ص ـــن بان ـــال در ره 282057425 ری
قـــرار دارد. مراتـــب در اجـــرای تبصـــره یـــک 
ـــت  ـــون ثب ـــه قان ـــن نام ـــاده 120 آئی اصاحـــی م
ـــان و  ـــود مدعی ـــی ش ـــی م ـــت آگه ـــک نوب در ی
ـــی  ـــور م ـــاک مذک ـــت پ ـــه مالکی ـــان ب معترض
تواننـــد دعـــاوی و اعتراضـــات خـــود را کتبـــا 
ـــه  ـــی ب ـــار آگه ـــس از انتش ـــدت ده روز پ ـــه م ب
اداره ثبـــت شهرســـتان عجـــب شـــیر تســـلیم 
ـــدت  ـــای م ـــس از انقض ـــت پ ـــی اس ـــد بدیه نماین
قانونـــی نســـبت بـــه صـــدور ســـند مالکیـــت 
ـــات  ـــه اعتراض ـــد و ب ـــد ش ـــدام خواه ـــی اق المثن
ـــر داده  ـــب اث ـــده ترتی ـــن ش ـــدت تعیی ـــد از م بع

نخواهـــد شـــد.
تاریخ انتشار: 9۸/۰9/۰6

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 
عجب شیر
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طرز تهیه باقالقاتق؛ 
طعم جذابی از گیالن

ــتان  ــی اس ــای محل ــی از غذاه ــق یک باقالقات
ــی از  ــت و ترکیب ــی اس ــه گیاه ــت ک ــالن اس گی
انــواع طعم هــای جــذاب اســت و ســریع هــم 

می شــود.  درســت 
ــات از  ــی اوق ــم گاه ــت خوارها ه ــی گوش حت
خــوردن گوشــت و مــرغ خســته می شــوند و 
هــوس یــک غــذای گیاهــی بــه سرشــان می زنــد. 
چــه چیــز بهتــر از اینکــه ســراغ غذاهــای محلــی 
ــی  ــق یک ــم؟ باقالقات ــرغ بروی ــت و م ــدون گوش ب
ــه  ــت ک ــالن اس ــتان گی ــی اس ــای محل از غذاه
گیاهــی اســت و ترکیبــی از انــواع طعم هــای 
ــود. ــت می ش ــم درس ــریع ه ــت و س ــذاب اس ج

مواد الزم:
لوبیا کشــاورزی                             2 لیوان
شوید خشک                             2 قاشق غذاخوری
تخــم مــرغ                             2 عــدد
ســیر                               ۴ حبــه

طرز تهیه و دستور پخت:
۱. لوبیاهــا را از چنــد ســاعت قبــل در آب 
جــوش خیــس دهیــد و 2 بــار بــار آب آن را 
تعویــض کنیــد. ســپس پوســت روی لوبیــا را 
ــه دو نیــم قســمت کنیــد. ســیر  گرفتــه و آن را ب
را خــرد کنیــد و در مقــداری روغــن تفــت دهیــد 
ــا  ــد لوبیاه ــد ش ــیر بلن ــوی س ــه ب ــس از اینک ، پ
ــه  ــد دقیق ــا ســیر چن ــد و همــراه ب ــه کنی را اضاف
ــوید  ــپس ش ــود. س ــز ش ــم پ ــا نی ــد ت ــت دهی تف

ــد. ــه کنی ــال اضاف ــورش باق ــه خ ــک را ب خش
2. پــس از اینکــه کمــی مــواد را تفــت دادیــد 
)آب  اضافــه کنیــد  لیــوان آب   ۳ - حــدود 2 
ــرد(،  ــواد را بگی ــت روی م ــد انگش ــا ۱ بن ــد ت بای
ــه  ــم و ب ــرارت مالی ــا ح ــد و ب ــه را ببندی در قابلم
مــدت ۱5 دقیقــه اجــازه دهیــد باقــال بپــزد و آب 
ــی  ــه آرام ــه ب ــر 5 دقیق ــود )ه ــم ش ــورش ک خ

ــرد(. ــه نگی ــا ت ــد ت ــم بزنی ــی ه ــورش را کم خ
۳. پــس از پختــن باقالهــا دو عــدد تخــم مــرغ 
را داخــل خورشــت بشــکنید و بــا حــرارت مالیــم 
بگذاریــد تخم مرغ هــا بســته شــوند و خــورش 
ــرف  ــورش را در ظ ــپس خ ــد. س ــن بیفت ــه روغ ب

ــا برنــج یــا نــان ســرو کنیــد. بریزیــد و همــراه ب

فوت و فن ها:
- از ابتــدا نمــک را بــه خورشــت اضافــه نکنیــد 
ــر  ــود. اگ ــا می ش ــن لوبیاه ــر پخت ــث دی ــرا باع زی
بــه بــوی ســیر تــازه حساســیت داریــد بــه جــای 
آن از پــودر ســیر اســتفاده کنیــد. اگــر بــه جــای 
ــد  ــازه اســتفاده میکنی شــوید خشــک از شــوید ت
ــد و  ــش دهی ــر افزای ــه دو براب ــوید را ب ــدار ش مق
ــک  ــال خش ــردن کام ــرد ک ــل از خ ــوید را قب ش

کنیــد.
- مقــدار تخــم مــرغ در ایــن خورشــت کامــال 
ســلیقه ای اســت. می توانیــد از تخــم مــرغ تنهــا 
در داخــل خورشــت اســتفاده کنیــد یــا فقــط بــه 
عنــوان تزئیــن روی آن تخــم مــرغ نیمــرو کنیــد 
ــت  ــن خورش ــت ای ــدار غلظ ــد. مق ــرار دهی و ق
ــورش را  ــر خ ــتگی دارد، اگ ــراد بس ــه اف ــه ذائق ب
ــا آب  ــد ت ــر کنی ســفت تر می پســندید کمــی صب
آن کشــیده شــود. در صــورت موجــود نبــودن ایــن 
ــی  ــه باقال ــا لپ ــز ی ــالی ســبز ری ــال از باق ــوع باق ن

ــد. ــتفاده کنی ــد اس ــم می توانی ه
منبع: ایرنا

نقوی حسینی:
باید از هر دو ظرفیت اینترنت ملی و 

بین المللی استفاده شود

ـــد  ـــروز بای ـــان ام ـــت: در جه ـــس گف ـــن در مجل ـــردم ورامی ـــده م نماین
ـــتفاده  ـــی اس ـــه خوب ـــی ب ـــن الملل ـــی و بی ـــت مل ـــت اینترن ـــر دو ظرفی از ه

ـــرد.  ک
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، سیدحســـین نقوی حســـینی، بـــا بیـــان 
اینکـــه مـــا بایـــد ضمـــن حفـــظ اینترنـــت بیـــن المللـــی زیرســـاخت 
هـــای اینترنـــت ملـــی را نیـــز گســـترش  دهیـــم، گفـــت: در جهـــان 
امـــروز بایـــد از هـــر دو ظرفیـــت اینترنـــت ملـــی و بیـــن المللـــی بـــه 

خوبـــی اســـتفاده کـــرد. 
ـــه داد:  ـــالمی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــن در مجل ـــردم ورامی ـــده م نماین
ـــته  ـــه داش ـــی غلب ـــن الملل ـــت بی ـــر اینترن ـــد ب ـــی بای ـــت مل ـــه اینترن البت
باشـــد و بایـــد بـــه حـــدی ارائـــه خدمـــات از ســـوی شـــبکه ملـــی 
ـــی را  ـــت مل ـــردم اینترن ـــه م ـــد ک ـــوب باش ـــتریان مطل ـــه مش ـــات ب اطالع

ـــد.  ـــح دهن ـــی ترجی ـــن الملل ـــت بی ـــه اینترن ب
ــم  ــاظ حجـ ــی از لحـ ــت ملـ ــه اینترنـ ــی کـ ــزود: در صورتـ وی افـ
خدمـــات بـــر اینترنـــت بیـــن المللـــی غلبـــه کنـــد طبیعـــی اســـت 
ـــذار  ـــته تاثیرگ ـــد گذش ـــد مانن ـــی توان ـــی نم ـــن الملل ـــت بی ـــر اینترن دیگ

باشـــد. 
ـــس  ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س
ــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت تقویـــت شـــبکه ملـــی  شـــورای اســـالمی بـ
اطالعـــات تصریـــح کـــرد: قضایـــای قطـــع اینترنـــت اخیـــر نشـــان داد 
ـــتیم و  ـــه رو هس ـــادی رو ب ـــکالت زی ـــا مش ـــی ب ـــوزه داخل ـــا در ح ـــه م ک
ـــود  ـــی ب ـــت خوب ـــا فرص ـــود ام ـــخگو نب ـــاید پاس ـــد و ش ـــه بای ـــور ک آنط

ـــود. ـــع ش ـــی مرتف ـــت مل ـــرادات اینترن ـــه ای ک

تغییری در آزمون های سال ۹۹ نداریم
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــور ب ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــس س ریی
تغییـــری در آزمون هـــای ســـال آینـــده نداریم، اظهـــار کـــرد: منابـــع و 
ـــه و  ـــرار گرفت ـــازمان ق ـــن س ـــایت ای ـــر روی س ـــور ۹۹ ب ـــات کنک حذفی

مـــا کمتریـــن تغییـــری در آزمون هـــای ســـال آینـــده نداریـــم. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر ابراهیـــم خدایـــی ضمـــن بیـــان ایـــن 
مطلـــب، در خصـــوص آخریـــن تغییـــرات کنکـــور ســـال ۹۹  اظهـــار 
ـــای  ـــر آزمون ه ـــا تغیی ـــذف و ی ـــوص ح ـــدی در خص ـــم جدی ـــرد: تصمی ک
سراســـری ســـال ۹۹ در همـــه مقاطـــع کارشناســـی،  کارشناســـی ارشـــد و 
ـــری  ـــچ تغیی ـــدون هی ـــا ب ـــن آزمون ه ـــت و ای ـــده اس ـــاذ نش ـــری اتخ دکت

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــده برگ ـــال آین در س
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــه س ـــح کرد:اطالعی ـــه تصری وی در ادام
ــایر آزمون هـــای ســـال آینـــده  کشـــور در خصـــوص کنکـــور و سـ
ــن  ــت. بنابرایـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــازمان قـ ــن سـ ــایت ایـ ــر روی سـ بـ
ـــده  ـــه نش ـــا گرفت ـــن آزمون ه ـــزاری ای ـــوه برگ ـــری در نح ـــچ تغیی هی
ـــه  ـــن زمین ـــد در ای ـــات جدی ـــران تصمیم ـــز نگ ـــان نی ـــت و داوطلب اس

نباشـــد.
رییـــس ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور خاطـــر نشـــان کـــرد: 
ــازمان  ــایت سـ ــق سـ ــال از طریـ ــور ۹۹ قبـ ــع کنکـ ــات و منابـ حذفیـ
ـــال   ـــاس س ـــن اس ـــر ای ـــت ب ـــده اس ـــر ش ـــور منتش ـــوزش کش ـــنجش آم س
ــا  ــا بـ ــری( مـ ــد و دکتـ ــی ارشـ ــور، کارشناسـ ــده آزمون های)کنکـ آینـ

کمتریـــن تغییـــر در منابـــع برگـــزار خواهـــد شـــد.

نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و 
ــیجیان  ــه بس ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری امام جمع
قهرمانــان ایــران اســالمی هســتند، گفت: بســیج 

ــت.  ــالمی اس ــاک اس ــه های پ ــراج اندیش مع
االســالم  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
والمســلمین محمدعلــی آل هاشــم در اجتمــاع 
عنــوان  بــه  بســیج  از  تبریــز،  بســیجیان 
ــاد کــرد کــه  ــام ی ــی نشــان و گمن نیروهــای ب
ــح از  ــادی واض ــف، نم ــای مختل ــه ه در عرص
ــروی  ــر نی ــوده و مظه ــران ب ــت ای ــت مل عظم

ــت. ــور اس ــی کش ــد درون کارآم
وی افــزود: دشــمنان اســالم و انقــالب بایــد 
ــی و  ــام اله ــن نظ ــت ای ــیج اس ــا بس ــد ت بدانن
مردمــی شکســت نمــی خــورد و تهدیــد نمــی 
شــود، همچنــان کــه اگــر بســیج در دوران 
ــود، سرنوشــت  ــاع مقــدس نب هشــت ســال دف

ــود. ــم ب ــران اســالمی مبه ای
آل هاشــم اظهــار داشــت: بســیج در طــول 
۴۰ ســال گذشــته همــواره  بــا اخــالص کامــل 
ــن  ــام میادی ــود در تم ــدای خ ــا خ ــاط ب و ارتب
ــف  ــه وظای ــی ب ــر و بحران ــس گی ــخت و نف س
دیــن و ملــی خــود عاشــقانه و مجاهدانــه عمــل 

کــرده و بــا بصیــرت کامــل در برابــر همــه نــوع 
تهدیــد و دسیســه ایســتادگی کــرده اســت.

وی ادامــه داد: امــروز نیــز بســیج بایــد فراتــر 
ــلی،  ــای نس ــکاف ه ــی، ش ــات طبقات از اختالف
رقابــت هــای قومــی و منازعــات مذهبــی 
و جــدل هــای سیاســی، جناحــی و حزبــی 
ــالم و  ــای اس ــان ه ــاع از آرم ــان در دف همچن

ــد. ــش رو باش ــالب پی انق
آل هاشــم، گردهــم آوردن آحــاد مــردم در 

ــاع از آرمــان هــا و اهــداف انقــالب و نظــام  دف
را یکــی از مزیــت هــای بــزرگ بســیج برشــمرد 
ــزرگ و  ــی ب ــرمایه اجتماع ــیج س ــت: بس و گف
قابــل اعتمــاد بــرای نظــام اســت کــه جمهــوری 
اســالمی مــی توانــد دکتریــن امنیتــی خــود را 

بــر ایــن اصــل اســتوار  کنــد.
ــا در  ــرد ت ــت ک ــیجیان درخواس وی از بس
ــه گام دوم  ــه بیانی ــده نســبت ب ــای آین ــاه ه م
انقــالب اســالمی توجــه بیشــتری نشــان دهنــد 

ــیج  ــپاه و بس ــاط س ــن ارتب ــه داد: در ای و ادام
بایــد از رســانه هــای نویــن خــود بــرای تبییــن 

ــد. موضــوع و گفتمــان ســازی بهــره بگیرن
امــام جمعــه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه بدون 
ــان  ــری گفتم ــانه ای و هن ــای رس ــام کاره انج
ــت،  ــن نیس ــه گام دوم ممک ــرای بیانی ــازی ب س
ــان  ــت گفتم ــه داش ــد توج ــرد: بای ــادآوری ک ی
ســازی کاری کوتــاه مــدت نیســت و حداقــل 
برنامــه هــای میــان مــدت مــی طلبــد کــه بایــد با 
برنامــه ریــزی دقیــق در ایــن حــوزه گام برداشــت.

آل هاشــم اضافــه کــرد: در ایــن راســتا 
بســیج بایــد در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و 
تحقیقاتــی نقــش مولــد داشــته باشــد تــا ســایر 

ــد شــوند. ــره من ــا از آن به نهاده
ــن مراســم  ــدای ای ــا در ابت ــه گــزارش ایرن ب
جانشــین فرمانــده ســپاه عاشــورا از بســیج بــه 
عنــوان الگــو و اســوه آزادگان جهــان یــاد کــرد 
ــول  ــیج در ط ــان بس ــه درخش ــت: کارنام و گف

ــر کســی پوشــیده نیســت. ۴۰ ســال ب
ســردار اصغــر عباســقلی زاده اظهــار داشــت: 
انــکار بســیج در حقیقــت انــکار بــزرگ تریــن و 

مهمتریــن ضــرورت و مصلحــت کشــور اســت.

ــرقی  ــان ش ــری آذربایج ــوزه هن ــس ح رئی
ــز«  ــه »ســینما 2۹ بهمــن تبری ــان این ک ــا بی ب
بــه بزرگتریــن پردیــس فرهنگــی و هنــری 
ــت:  ــود، گف ــل می ش ــور تبدی ــمالغرب کش ش
ســینما 2۹ بهمــن تبریــز در قالــب »بزرگتریــن 
پردیــس فرهنگــی و هنــری شــمالغرب کشــور« 
ــه  ــده ب ــال آین ــک س ــا ی ــده و ت ــازی ش بازس

می رســد.  بهره بــرداری 
ــین  ــید محمدحس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــا موضــوع پــروژه  بالغــی در نشســت خبــری ب
فرهنگــی  پردیــس  بزرگتریــن  بازســازی 
ســینمایی شــمالغرب کشــور، اظهــار کــرد: 
عملیــات عمرانــی جهــت بازســازی ســینما 2۹ 
ــده شــروع  ــه آین ــز از اواســط هفت بهمــن تبری
خواهــد شــد و تــالش خواهیــم کــرد تــا کمتــر 
از یــک ســال ایــن پــروژه فرهنگــی بــه اتمــام 
ــه  ــن رابط ــا در ای ــود ام ــاح ش ــیده و افتت رس
ــروژه  ــه پ ــع ب ــه موق ــتانی ب ــع اس ــد مناب بای

ــود. ــق ش تزری
وی در ایــن خصــوص افــزود: طبــق بــرآورد 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــت میلی ــه هش ــی اولی مال
ــن الزم  ــع 2۹ بهم ــز مجتم ــازی و تجهی بازس
ــع  ــغ از طریــق مناب اســت کــه یــک ســوم مبل
اســتانی و دوم ســوم نیــز از طریــق منابــع 

ــد. ــد ش ــن خواه ــور تامی ــری کش ــوزه هن ح

ــت هــای ســینما 2۹  ــه مزی ــه ب وی در ادام
بهمــن تبریــز اشــاره کــرد و افــزود: این ســینما 
ــرار داشــته و از کلیــه نقــاط  در مرکــز شــهر ق
ــن در  ــی دارد و همچنی ــت دسترس ــهر قابلی ش
بافــت تاریخــی شــهر تبریــز قــرار داشــته و بــه 
ــد  ــل خواه ــری تبدی ــز فرهنگــی هن ــک مرک ی

شــد.
بالغــی بــا بیــان ایــن کــه پردیــس فرهنگــی 
ــالن و  ــج س ــامل پن ــن ش ــینمایی 2۹ بهم س
ــزود:  ــود، اف ــی خواهــد ب بیــش از ۱۰۰۰ صندل
ســالن بــزرگ ایــن مجتمــع، عــالوه بــر اکــران 
ــرت و ...  ــش، کنس ــرای نمای ــرای اج ــم ب فیل

ــز قابلیــت اســتفاده داشــته و در شــمالغرب  نی
ــا ظرفیــت  کشــور اولیــن مجتمــع ســینمایی ب
۱۰۰۰ صندلــی مطابــق اســتانداردهای جهانــی 

اســت.
وی بــا بیــان این کــه مســائل فرهنگــی 
و اجتماعــی نیــز در حاشــیه ایــن مجتمــع 
طراحــی خواهــد شــد تــا یــک نیــم روز 
ــود،  ــم ش ــز فراه ــردم تبری ــرای م ــی ب فرهنگ
افــزود: فرهنــگ نقــش بســیار موثــری در 
جلوگیــری از آســیب هــای اجتماعــی و تقویــت 

دارد. خانواده هــا  بنیــان 
پارکینــگ  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

گلســتان نیــز در کنــار پردیــس ســینمایی 
فرهنگــی 2۹ بهمــن تبریــز قــرار داشــته و 
ــی جهــت  ــن ترتیــب ظرفیــت بســیار خوب بدی
ــت،  ــم اس ــکان فراه ــن م ــودرو در ای ــارک خ پ
افــزود: البتــه در برخــی از اکران هــای پردیــس 
پارکینــگ  ایــن  از  نیــز  قــدس  ســینمایی 

می کنیــم. اســتفاده 

دوبرابر شدن مخاطبان سینمایی حوزه 
هنری با افتتاح پردیس سینمایی قدس

رئیـــس حـــوزه هنـــری اســـتان بـــا بیـــان 
 ۱۱۰ از  بیـــش  هنـــری  حـــوزه  این کـــه 
ســـینمای فعـــال در ســـطح کشـــور دارد، 
ـــدس  ـــینمایی ق ـــس س ـــرد: پردی ـــان ک خاطرنش
ـــه  ـــر س ـــغ ب ـــه بال ـــا هزین ـــال ۹۴ ب ـــز از س نی
میلیـــارد تومـــان شـــروع شـــد و طـــی ســـال 
ـــاح  ـــا افتت ـــط ب ـــید و فق ـــرداری رس ـــه بهره ب ب
ایـــن پردیـــس ســـینمایی، آمـــار مخاطبـــان 
ــر  ــتان دوبرابـ ــوزه هنـــری اسـ ــینمایی حـ سـ

شـــده اســـت.
ــری  ــوزه هن ــه ح ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
اســتان در شهرســتان های مراغــه، مرنــد و 
ســراب ســینما دارد کــه تعطیــل هســتند، 
ــل  ــی کام ــه آمادگ ــتان مراغ ــزود: در شهرس اف
مســئوالن،  همــت  صــورت  در  تــا  داریــم 
ــی  ــه را ط ــری مراغ ــزار مت ــت ه ــس هف پردی
ــن  ــم؛ همچنی ــاح کنی ــال افتت ــم س ــک و نی ی
نیــز  مرنــد  و  ســراب  شهرســتان های  در 
درصــورت  تــا  داریــم  را  آمادگــی  چنیــن 
ــینماهای  ــتان، س ــئوالن شهرس ــی مس همراه
حــوزه هنــری را بازســازی و بــه بهــره بــرداری 

برســانیم.

وزیــر آمــوزش و پــرورش از ابــالغ شــیوه نامــه اجرایی اســتخدام 
ســوادآموزی  نهضــت  آموزشــیاران  و  حق التدریــس  معلمــان 
بــه کلیــه اســتان ها خبــر داد و گفــت: عملیــات مربــوط بــه 
ــت  ــیاران نضه ــی آموزش ــموالن یعن ــه مش ــت کلی ــل وضعی تبدی
ــتانی  ــش دبس ــان پی ــس و مربی ــان حق التدری ــوادآموزی، معلم س

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــه آغ ــن هفت از همی
بــه گــزارش ایســنا، محســن حاجــی میرزایــی، دربــاره آخریــن 
وضعیــت اجــرای قانــون اســتخدام معلمــان حــق التدریــس 
و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی اظهــار کــرد: آیین نامــه 
تبدیــل وضعیــت معلمــان حــق التدریــس و آموزشــیاران نهضــت 
ــیده  ــران رس ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــاه ب ــهریور م ــوادآموزی ش س
ــتان ها  ــه اس ــه کلی ــرا ب ــی و اخی ــز نهای ــه آن نی ــیوه نام ــود و ش ب

ــد. ــالغ ش اب
وی افــزود: عملیــات مربــوط بــه تبدیــل وضعیــت کلیــه 
مشــموالن یعنــی آموزشــیاران نضهــت ســوادآموزی، معلمــان 
ــاز  ــه آغ ــن هفت ــتانی از همی ــش دبس ــان پی ــس و مربی حق التدری

ــد. ــد ش خواه
وزیــر آمــوزش و پــرورش اضافــه کــرد: آن دســته از همکارانــی 
ــم  ــی پیش دبســتانی، معل ــوان مرب ــه عن ــا ۹۱ ب کــه از ســال ۷۹ ت
ــکال  ــه اش ــوادآموزی ب ــت س ــیار نهض ــا آموزش ــس ی ــق التدری ح
مختلفــی بــا آمــوزش و پــرورش همــکاری کرده انــد طبــق 
شــیوه نامه کــه شــامل برگــزاری آزمــون و شــرکت در دوره 
آموزشــی یــک ســاله اســت و بــا توجــه بــه میــزان ســهمیه ای کــه 
ــوزش و  ــد داد، در آم ــتخدامی اختصــاص خواه ــور اس ــازمان ام س

پــرورش اســتخدام می شــوند.
و  التدریــس  اســتخدام معلمــان حــق  اجرایــی  آیین نامــه 
آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی در روز هفدهــم شــهریورماه 
جــاری در هیئــت وزیــران بــه تصویــب رســید و طبــق آن 
ــالیانه  ــص س ــت تخصی ــقف ظرفی ــور در س ــراد مذک ــتخدام اف اس
اســتخدام از ســوی ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و بــا 
ــر اســاس  ــه و ب ــر توســعه یافت شــرط بکارگیــری در مناطــق کمت
نیــاز مناطــق آمــوزش و پــرورش اســتان مبتنــی بــر رشــته و دوره 
ــس از  ــت و پ ــنوات خدم ــه س ــه ب ــا توج ــی، جنســیت و ب تحصیل
ــان  ــگاه فرهنگی ــوزش در دانش ــی دوره آم ــون و ط ــزاری آزم برگ

صــورت می گیــرد.
ــزی و  ــه ری ــاون برنام ــن، مع ــار ترکم ــی الهی ــه عل ــور ک آنط
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــرورش ش ــوزش و پ ــع وزارت آم ــعه مناب توس
ــه ایســنا گفتــه اســت: در ایــن آییــن نامــه چهــار گــروه هــدف  ب
ــان پیــش  ــم؛ معلمــان حق التدریــس قبــل از ســال ۹۱، مربی داری
ــدگان  ــوادآموزی و آموزش دهن ــت س ــیاران نهض ــتانی، آموزش دبس
ــته اند.  ــکاری داش ــوزی هم ــواد آم ــت س ــا نهض ــه ب ــتمری ک مس

ــی برگــزار می شــود کــه شــرط  ــا، آزمون ــرای دو گــروه نهضتی ه ب
ــک  ــی ی ــرای ط ــون ب ــی در آزم ــد از قبول ــا بع ــت. آنه ــون اس قان
ــپس  ــده و س ــان ش ــگاه فرهنگی ــی وارد دانش ــوزش مهارت دوره آم

بکارگیــری می شــوند.
بــه گفتــه وی، حق التدریس هــا و مربیــان پیــش دبســتانی 
ــع  ــته و مقط ــس، رش ــاز، جن ــاس نی ــر اس ــز ب ــرایط نی ــد ش واج
تحصیلــی انتخــاب و بایــد در دوره آموزشــی یــک ســاله دانشــگاه 

ــد. ــرکت کنن ــان ش فرهنگی
ــان  ــی مربیـ ــیوه نامه ابالغـ ــق شـ ــنا، طبـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــا یک ـــال ۹۱ ب ـــل از س ـــا قب ـــال ۷۹ ت ـــه از س ـــتانی ک پیش دبس
ـــتانی دولتـــی در کالس هـــای پیش دبســـتانی  از مراکـــز پیش دبس
زمینـــه مـــدارس دولتـــی همـــکاری داشـــتند و برابـــر اســـناد و 
ـــق  ـــی ح ـــارات دولت ـــل اعتب ـــده از مح ـــراز ش ـــت و اح ـــدارک ثب م
الزحمـــه دریافـــت کرده انـــد، حق التدریســـان غیرمســـتمر از 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــدارس دولت ـــال ۹۱ در م ـــل از س ـــا قب ـــال ۷۹ ت س
نیـــروی حق التدریـــس آزاد بـــا وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
ــادره  ــس صـ ــه حق التدریـ ــته اند و دارای شناسـ ــکاری داشـ همـ
از ســـوی آمـــوزش و پـــرورش بوده انـــد و حـــق الزحمـــه خـــود 
را از محـــل اعتبـــارات دولتـــی دریافـــت کرده انـــد، آموزشـــیاران 
ــررات  ــط و مقـ ــت ضوابـ ــا رعایـ ــه بـ ــوادآموزی کـ ــت سـ نهضـ
ـــس  ـــوزش تدری ـــی آم ـــش گواه ـــوز گزین ـــا مج ـــی و اداری ب آموزش
بـــدو خدمـــت و شناســـه تدریـــس در نهضـــت ســـواد آمـــوزی 
از ســـال ۷۹ تـــا قبـــل از ســـال ۹2 بـــا نهضـــت ســـواد آمـــوزی 
ـــارات  ـــل اعتب ـــود را از مح ـــه خ ـــق الزحم ـــته و ح ـــکاری داش هم

دولتـــی دریافـــت کـــرده و همـــکاری آنهـــا هـــم اکنـــون ادامـــه 
ـــت  ـــر( نهض ـــتمر)دونفر و باالت ـــای مس ـــده ه ـــوزش دهن دارد و آم
ـــل  ـــال ۹2 حداق ـــل از س ـــا قب ـــال ۷۹ ت ـــه از س ـــوزی ک ـــواد آم س
ـــکاری  ـــوادآموزی هم ـــت س ـــا نهض ـــتقیم ب ـــورت مس ـــه ص 2 دوره ب
مســـتمر داشـــته و در هـــر دوره حداقـــل دونفـــر ســـوادآموز را 
ـــل  ـــود را از مح ـــه خ ـــد و حق الزحم ـــرار داده ان ـــش ق ـــت پوش تح
ــم  ــا هـ ــکاری آنهـ ــد و همـ ــت کردنـ ــی دریافـ ــارات دولتـ اعتبـ

اکنـــون ادامـــه دارد، مشـــمول آیین نامـــه اســـتخدام هســـتند.
براســاس شــیوه نامه اســتخدام مشــموالن آیین نامــه اســتخدام 
ــه  ــوادآموزی ب ــت س ــیاران نهض ــس و آموزش ــان حق التدری معلم
ــا مجــوز ســازمان اداری و اســتخدامی انجــام  ــی و ب صــورت پیمان

می شــود.
ــا  ــرورت ی ــت دوره ض ــام خدم ــی، انج ــت ایران ــتن تابعی داش
معافیــت قانونــی بــرای مــردان، عــدم اعتیــاد بــه دخانیــات، 
نداشــتن ســابقه محکومیــت جزایــی، دارا بــودن مــدرک تحصیلــی 
دانشــگاهی یــا مــدرک همتــراز، داشــتن ســالمت جســمانی 
ــان  ــی از ادی ــا یک ــالم ی ــن اس ــن مبی ــه دی ــاد ب ــی و اعتق و روان
ــی  ــون اساس ــه قان ــزام ب ــی و الت ــون اساس ــده در قان ــناخته ش ش
ــالم  ــتخدام اع ــی اس ــرایط عموم ــران از ش ــالمی ای ــوری اس جمه

ــت. ــده اس ش
و  پیش دبســتانی  مربیــان  شــیوه نامه  ایــن  اســاس  بــر 
حق التدریســی های غیــر مســتمر پــس از شــرکت و دریافــت 
ــگاه در  ــی در دانش ــان دوره آموزش ــون پای ــی در آزم ــره قبول نم
رشــته های شــغلی )آمــوزگاری، دبیــری، هنرآمــوزی، مربــی 

امــور تربیتــی مــدارس، مراقبــت ســالمت و مشــاوره تحصیلــی( بــا 
ــر  رعایــت شــرایط احــراز طــرح طبقه بنــدی مشــاغل معلمــان و ب
اســاس نیــاز مناطــق آموزش و پــرورش بــه رشــته و دوره تحصیلی، 
جنســیت، ســنوات خدمــت و در ســقف ظرفیــت تخصیصــی اعالمی 
از ســوی ســازمان امــور اداری و اســتخدامی و بــه ترتیــب امتیــازات 
فضلــی تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه در مناطــق کمتــر توســعه 

ــوند. ــتخدام می ش ــه اس یافت
ـــر  ـــتمر دو نف ـــدگان مس ـــیاران و آموزش دهن ـــن آموزش همچنی
ــی در  ــرکت و قبولـ ــوادآموزی پـــس از شـ ــر نهضـــت سـ و باالتـ
ـــزار  ـــرورش برگ ـــوزش و پ ـــط وزارت آم ـــه توس ـــی ک ـــون داخل آزم
ـــان  ـــون پای ـــی در آزم ـــره قبول ـــت نم ـــورت دریاف ـــود و در ص می ش
ـــوزگاری در دانشـــگاه  دوره آموزشـــی یکســـاله در رشـــته شـــغلی آم
ــتخدام  ــت اسـ ــا ظرفیـ ــدی بـ ــاز بنـ ــرم امتیـ ــاس فـ ــر اسـ و بـ
ـــی  ـــازات فضل ـــب امتی ـــه ترتی ـــازمان ب ـــط س ـــی توس ـــالیانه اعالم س
تـــا پایـــان برنامـــه ششـــم توســـعه در مناطـــق کمتـــر توســـعه 

ــوند. ــه اســـتخدام می شـ یافتـ
ـــن حـــد نصـــاب،  ـــرای تعیی ـــی ب ـــون داخل ـــزاری آزم ـــس از برگ پ
نمـــرات بـــه تفکیـــک بخـــش عمومـــی و تخصصـــی محاســـبه 
ـــان، ۴۰  ـــره کل زب ـــد نم ـــادل 5۰ درص ـــاب مع ـــد نص ـــده و ح ش
ـــواد  ـــرای م ـــد ب ـــون و 6۰ درص ـــی آزم ـــواد عموم ـــرای م ـــد ب درص
ـــول  ـــی در ط ـــون داخل ـــود. آزم ـــن می ش ـــون تعیی ـــی آزم تخصص
برنامـــه صرفـــاً یـــک بـــار از ســـوی وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
برگـــزار می شـــود و افـــرادی کـــه بـــه هـــر دلیلـــی موفـــق بـــه 
شـــرکت در آزمـــون نشـــوند یـــا حـــد نصـــاب تعییـــن شـــده را 
کســـب نکننـــد از ادامـــه فرآینـــد اســـتخدام حـــذف و بـــه همـــکاری 

ــوند. ــه داده می شـ ــا خاتمـ آنهـ
ــوی  ــا از س ــده آنه ــرر پرون ــت مق ــه در مهل ــمول ک ــراد مش اف
ســوادآموزی  نهضــت  ســازمان  و  اســتان  منطقــه  کارگــروه 
بررســی شــود پــس از اعــالم ســهمیه تخصصــی توســط ســازمان 
ــه ســایت مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت  ــا ورود ب ــد ب می توانن
ــان و  ــام زم ــت ن ــرورش از نحــوه ثب ــوزش و پ آموزشــی وزارت آم

ــوند. ــع ش ــی مطل ــون داخل ــزاری آزم ــکان برگ م
ــرای طــی دوره آموزشــی  ــه دانشــگاه ب همچنیــن معرفــی افــراد ب
ــوزش و  ــکیالت وزارت آم ــور اداری و تش ــق اداره کل ام ــاً از طری صرف
پــرورش انجــام خواهــد شــد. آموزشــیاران و آموزش دهنــدگان مســتمر 
دو نفــر و باالتــر نهضــت ســوادآموزی نیــز پــس از قبولــی در آزمــون 

ــوند. ــی می ش ــوزی معرف ــه دوره مهارت آم ــی ب داخل
ـــت  ـــان اس ـــامل پودم ـــوزی ش ـــی دوره مهارت آم ـــه آموزش برنام
ـــمول  ـــراد مش ـــی اف ـــان معرف ـــان از زم ـــگاه فرهنگی ـــه در دانش ک
ـــوزان  ـــه مهارت آم ـــی ب ـــدت دوره آموزش ـــد. در م ـــد ش ـــاز خواه آغ
ـــنوات  ـــزو س ـــدت ج ـــن م ـــرد و ای ـــق نمی گی ـــا تعل ـــوق و مزای حق
ـــای آموزشـــی  ـــن دوره ه ـــد شـــد. همچنی ـــت محســـوب نخواه خدم
ــه  ــی بـ ــتخدامی و علمـ ــه ارزش اسـ ــد هرگونـ ــگاه فاقـ در دانشـ

ـــت. ـــر اس ـــطوح باالت ـــی س ـــای تحصیل ـــوان دوره ه عن

امام جمعه تبریز:

 بسیج معراج اندیشه های پاک اسالمی است

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی:

»سینما 2۹ بهمن تبریز« به بزرگترین پردیس 
فرهنگی و هنری شمالغرب کشور تبدیل می شود

آغاز تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس و نهضتی ها
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8 فایده تناسب اندام که ممکن 
است از آن بی خبر باشید

ــل از  ــه قب ــت ک ــم اس ــیار مه ــه بس ــن نکت ای
ــد  ــما بتوانی ــش وزن، ش ــای کاه ــروع برنامه ه ش
فوایــد رســیدن بــه ایــن آرزو را درک کنیــد. 
دانســتن طیــف گســترده ای از فوایــد کاهــش 
وزن، بــه شــما بــرای رســیدن بــه اهــداف تناســب 

انــدام، انگیــزه بیشــتری می دهــد. 
ــد  ــک روش می توان ــد ی ــان می گوین متخصص
ــد: محــدود  ــه شــما در کاهــش وزن کمــک کن ب
ــم  ــق رژی ــی از طری ــری دریافت ــداد کال ــردن تع ک
ــا  ــی ب ــری اضاف ــوزاندن کال ــر س ــی. راه دیگ غذای

ــت. ورزش اس
ــی ســالم،  ــم غذای ــا یــک رژی ترکیــب ورزش ب
روش موثرتــری بــرای کاهــش وزن اســت و ۸ 

ــما دارد. ــرای ش ــده ب ــناخته ش ــده ش فای

انرژی بدنی شما باال می رود
ــرژی  زمانــی کــه شــما وزن کمتــری داریــد ان
ــی  ــره  م ــای روزم ــام کاره ــری را صــرف انج کمت
 کنیــد. کاهــش وزن همچنیــن راندمــان اکســیژن 
شــما را بهبــود بخشــیده و بنابرایــن شــما حیــن 
فعالیــت هــای پرانــرژی نفــس کــم نمــی آوریــد.

حافظه شما تقویت می شود
 مطالعــات محققــان ســوئدی در ســال 2۰۱۳ 
نشــان داد کــه زنــان ســالمند بعــد از 6 مــاه 
دنبــال کــردن برنامــه کاهــش وزن نمــرات بهتــری 

ــد. ــب کردن ــه کس ــای حافظ در آزمون ه

کاهش خطر ابتال به سرطان
اضافــه وزن موجــب بــروز التهــاب میشــود کــه 
خــود آن آغازگــر تغییــرات ســلولی در بدن اســت. 
ــان یائســه  ــر روی زن یــک بررســی انجــام شــده ب
ــه  ــات ســرطان ب ــه تحقیق ــج آن در مجل ــه نتای ک
ــات  ــه درج ــان داد ک ــت، نش ــیده اس ــاپ رس چ
ــا کاهــش 5 درصــدی  ــا ب ــاب تنه ــاک الته خطرن

ــل تخفیــف اســت. ــدن قاب وزن ب

لذت بردن از فعالیت های جسمی
ــه  ــبت ب ــد نس ــه وزن داری ــه اضاف ــی ک زمان
ــای  ــد، فعالیت ه ــی دارن ــه وزن طبیع ــرادی ک اف
ــل و  ــب درد مفاص ــت موج ــن اس ــمی ممک جس
ســوزش ریه هــای شــما شــود. وقتــی شــروع 
ــام ورزش  ــر انج ــد، دیگ ــدن می کنی ــر ش ــه الغ ب
در شــما احســاس انجــام یــک کار روزمــره ســخت 
ــه  ــتر ب ــد و بیش ــاد نمی کن ــا را ایج و طاقت فرس
صــورت شــبیه تجربــه ای ســرگرم کننده در میآیــد. 
عــالوه برایــن ســبک وزن بــودن موجــب می شــود 

ــوید. ــر ش ــریع تر و نیرومندت ــما س ش

کنار گذاشتن داروها
حفـــظ یـــک وزن مناســـب می توانـــد شـــما 
قلبـــی و دیابـــت  بیماری هـــای  برابـــر  را در 
ـــه  ـــار اضاف ـــل دچ ـــر از قب ـــا اگ ـــد. ام محافظـــت کن
ــال  ــای مبتـ ــن بیماری هـ ــه ایـ ــید و بـ وزن باشـ
ــوب:  ــر خـ ــرد؟ خبـ ــود کـ ــه می شـ ــید، چـ باشـ
ــد.  ــد باشـ ــد مفیـ ــوز می توانـ ــش وزن هنـ کاهـ
ایـــن بیمـــاری  هـــا لزومـــا از بیـــن نمی رونـــد، 
ــما و  ــاری شـ ــم بیمـ ــت عالئـ ــن اسـ ــا ممکـ امـ
مقـــدار دارویـــی کـــه دریافـــت می کنیـــد، 
ــت  ــن اسـ ــال ممکـ ــرای مثـ ــد. بـ ــش یابـ کاهـ
بتوانیـــد دوز داروهـــای ضدفشـــارخون و پاییـــن 
ـــاد  ـــا ی ـــد، ی ـــش دهی ـــترول  را کاه ـــده کلس  ِآورن
ـــولین،  ـــه انس ـــای روزان ـــق  ه ـــدون تزری ـــد ب بگیری

دیابـــت نـــوع 2 خـــود را کنتـــرل کنیـــد.

افزایش کیفیت خواب
 بنابــر مطالعــات، افــرادی کــه حداقــل 5 
درصــد وزنشــان را در طــی یــک دوره شــش 
ــط 22  ــور متوس ــه ط ــد ب ــش می دهن ــه کاه ماه
دقیقــه بیشــتر از قبــل می خوابنــد و پیــش از 
ــد  ــرده بودن ــزارش ک ــدی گ ــان فنالن ــن محقق ای
کــه کاهــش متعــادل وزن بــه میــزان قابــل 
ــس در  ــع تنف ــم قط ــود عالئ ــث بهب ــی باع توجه

ــت. ــده اس ــواب ش ــن خ حی

افزایش شانس داشتن فرزند
ــندرم  ــاروری و سـ ــا نابـ ــان بـ ــی در زنـ چاقـ
ــت و  ــراه اسـ ــتیک همـ ــی  کیسـ ــدان پلـ تخمـ
زمانـــی کـــه یـــک زن جـــوان چـــاق میشـــود، 
ـــد.  ـــد ش ـــکل تر خواه ـــرای او مش ـــدن ب ـــاردار ش ب
ـــی بـــارداری و  ـــادر در ط ـــه وزن م ـــی ک از آنجای
حتـــی قبـــل از آن بـــا تمامـــی پیامدهـــای 
ســـالمتی بـــرای فرزنـــد در ارتبـــاط اســـت، کاهـــش 
وزن و الغرشـــدن کمـــک می کنـــد کـــه فـــرد از 
ـــالم  ـــدی س ـــالم و فرزن ـــارداری س ـــک ب ـــتن ی داش

مطمئـــن شـــود.

افزایش سالمت چشم
ـــث  ـــع باع ـــش وزن در واق ـــراد کاه ـــر اف  در اکث
ــوارض  ــر عـ ــا در برابـ ــی آنهـ ــت بینایـ محافظـ
ـــوع  ـــت ن ـــر دیاب ـــد نظی ـــی مانن ـــه چاق ـــوط ب مرب

می شـــود.  2
منبع: ایرنا )زندگی(

به این تیم امید داشته باشیم 
یا حسرت المپیک 48 ساله می شود؟ 

تیــم ملــی امیــد حــدود ۴۰ روز دیگــر در انتخابــی المپیــک بــه میــدان 
ــدر  ــرایط چق ــا ش ــود ام ــاله ش ــرت ۴۴ س ــش حس ــا پایان بخ ــی رود ت م

مســاعد اســت؟ 
ــی  ــم مل ــالف تی ــد برخ ــال امی ــی فوتب ــم مل ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــی ب ــت خوب ــی در وضعی ــازی تدارکات ــزاری ب ــر برگ بزرگســاالن از نظ
ــر و  ــترالیا، قط ــد اس ــی مانن ــای خوب ــا تیم ه ــته ب ــرد و توانس ــر می ب س

ــد. ــازی کن ــزی ب اندون
آخریــن اردوی تدارکاتــی ایــن تیــم در فیفــا دی، در کشــورهای 
اندونــزی و قطــر برگــزار شــد. تیــم ملــی در برابــر اندونــزی یــک شکســت 
و یــک تســاوی  کســب کــرد و در برابــر قطــر نیــز تــن بــه شکســت داد.

ــود  ــه مصــاف اســترالیا رفتــه ب قبــل از آن نیــز تیــم ملــی در قطــر ب
ــد کســی  ــام را شکســت دهــد. هــر چن ــم صاحــب ن ــن تی و توانســت ای
ــی از  ــات دقیق ــرده و اطالع ــا نک ــی را تماش ــم مل ــر تی ــای اخی بازی ه
ــی  ــرای اهال ــج هــم ب ــا همیــن نتای ــدارد ام ــن تیــم وجــود ن عملکــرد ای

ــده نیســت. ــدوار کنن ــال امی فوتب
در واقــع فرهــاد مجیــدی بعــد از نتایــج ضعیــف برابــر ازبکســتان که در 
ادامــه بــا تیــم ملــی هم گــروه شــد، از کار برکنــار شــد. بــا ایــن حــال در 
وضعیــت کنونــی هنــوز تیــم ملــی بــا حمیــد اســتیلی کــه جــای مجیــدی 

را گرفتــه، بهتــر نشــده اســت.
حمیــد اســتیلی در اردوی اخیــر لژیونرهــای تیــم ملــی امیــد را هــم 
بــه همــراه داشــت ولــی نتایــج برابــر تیمــی ماننــد اندونــزی کــه در رده 

بزرگســاالن محلــی از اعــراب نــدارد، خوشــایند نبــود.
ایـــن نتایـــج در حالـــی کســـب شـــده کـــه تیـــم ملـــی زمـــان 
ــروه  ــا در گـ ــدارد و تقریبـ ــی نـ ــام جهانـ ــی جـ ــا انتخابـ ــادی تـ زیـ
ــی  ــک مدعـ ــر یـ ــه هـ ــت کـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــواری قـ ــیار دشـ بسـ
ــه  ــر بـ ــازی قطـ ــد از بـ ــتیلی بعـ ــتند. اسـ ــیا هسـ ــی در آسـ قهرمانـ
ـــه  ـــه در فاصل ـــت ک ـــرد و گف ـــاره ک ـــش اش ـــکالت در تیم ـــی از مش برخ
ـــش  ـــش را افزای ـــی تیم ـــوان بدن ـــد ت ـــابقات بای ـــروع مس ـــا ش ـــاه ت کوت
ــر اســـت  ــگاه ها امکان پذیـ ــل آن در باشـ ــه حـ ــی کـ ــد؛ موضوعـ دهـ
امـــا بایـــد دیـــد اســـتیلی امیدهـــای فوتبـــال ایـــران را زنـــده نگـــه 

مـــی دارد یـــا نـــه؟
ــای  ــا تیم ه ــو، ب ــک 2۰2۰ توکی ــی المپی ــد در انتخاب ــی امی ــم مل تی
ازبکســتان، کره جنوبــی و چیــن هم گــروه اســت کــه از اواســط دی 
مــاه ســال جــاری در تایلنــد برگــزار می شــود و تنهــا ســه تیــم شــانس 

ــد داشــت. ــک را خواهن حضــور در المپی
ــر 2۳  ــن گــروه، ازبکســتان قهرمــان دوره گذشــته مســابقات زی در ای
ــیایی 2۰۱۸  ــای آس ــان بازی ه ــی قهرم ــیا )2۰۱۸( و کره جنوب ــال آس س

جاکارتاســت و هــر دو تیــم در صــدد رســیدن بــه المپیــک هســتند.

ـــران  ـــتقالل ته ـــال اس ـــم فوتب ـــرمربی تی س
گفـــت، کـــه تیـــم اســـتقالل در یکـــی از 
ـــروزی  ـــگ توانســـت پی ـــازی لی ـــن ب ســـخت تری

کســـب کنـــد.
بــه گــزارش مهــر، »آنــدره آ اســتراماچونی« 
پــس از پیــروزی 2بریــک تیــم اســتقالل تهران 
ــع  ــدران در جم ــاجی مازن ــش نس ــر میزبان براب
ــازی  ــه ب ــتیم ک ــی دانس ــت: م ــگاران گف خبرن
ــه  ــا توج ــم و ب ــاجی داری ــر نس ــختی را براب س
بــه مــدل و بــازی کــه مــا انجــام  مــی دهیــم 
بــازی کــردن در چمــن مصنوعــی راحــت نبــود.

ــی  ــن مصنوعـ ــن چمـ ــزود: در زمیـ وی افـ
ـــی  ـــود و خیل ـــرل نب ـــت کنت ـــوپ تح ـــرعت ت س

ـــود. ـــخت ب س
ـــران،  ـــتقالل ته ـــال اس ـــم فوتب ـــرمربی تی  س
ـــه  ـــه اول، نیم ـــه نســـاجی در نیم ـــان اینک ـــا بی ب
ـــت  ـــا را تح ـــت و م ـــت سرگذاش ـــی را پش خوب
فشـــار قـــرار داد، اظهارکـــرد: در نیمـــه دوم، 

اســـتقالل در واقـــع شـــبیه خـــودش شـــد و 
بـــا تغییـــر ذهنیتـــی کـــه در رختکـــن بـــه 
ـــازی را  ـــم  توانســـتیم  نتیجـــه ب ـــان دادی بازیکن

ـــم. ـــر دهی ـــان تغیی ـــع خودم ـــه نف ب
ـــرد  ـــه دوم عملک ـــزود: نیم ـــتراماچونی، اف اس

ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــا مه ـــرای م ـــتیم و ب ـــی داش خوب
ـــه  ـــه در هفت ـــرون از خان ـــازی بی ـــومین ب در س

ـــویم. ـــروز ش ـــر  پی ـــای اخی ه
ــه  ــش کـ ــن پرسـ ــه ایـ ــخ بـ وی،در پاسـ
از  بعـــد از ۱۳۰۰ روز اســـتقالل توانســـت 

رقیـــب ســـنتی اش فاصلـــه بگیـــرد، گفـــت، 
ـــگاه و  ـــرای باش ـــرایط ب ـــن ش ـــد ای ـــه هرچن ک
هـــواداران ســـخت بـــوده ، امـــا هـــدف مـــا 
ـــه  ـــد رو ب ـــه رون ـــد ادام ـــه بع ـــن ب ـــون از ای اکن

رشـــد اســـت.
ـــران  ـــتقالل ته ـــال اس ـــم فوتب ـــرمربی تی س
ـــم  ـــن تی ـــی از بهتری ـــتقالل یک ـــه داد: اس ادام
هـــای آســـیا اســـت و نمیتوانیـــم بـــا توجـــه 

بـــه شـــرایط فعلـــی خوشـــحال باشـــیم.
ــه  ــدای ازاینکـ ــت: جـ ــتراماچونی گفـ اسـ
تیـــم اســـتقالل هســـتیم هـــدف مـــا صعـــود 

بـــه صـــدر جـــدول لیـــگ هســـت.
وی گفـــت: در خصـــوص شـــرایط باشـــگاه 
نمیخواهـــم حرفـــی بزنـــم. مـــا در کادرفنـــی 
و بازیکنـــان وظایفـــی داریـــم و باشـــگاه هـــم 
وظایفـــی دارد و دو طـــرف بایـــد وظایـــف 

شـــان را درســـت انجـــام بدهنـــد.
ـــن  ـــران در آخری ـــتقالل ته ـــال اس ـــم فوتب تی
دیـــدار هفتـــه یازدهـــم رقابتهـــای لیـــگ 
ـــش  ـــور میزبان ـــای کش ـــگاه ه ـــال باش برترفوتب
نســـاجی مازنـــدران را بـــا نتیجه2بریـــک 

ــت داد.  شکسـ

خصـــوص  در  جوانـــان  و  ورزش  وزیـــر 
ـــی  ـــام جهان ـــرای ج ـــران ب ـــی ای ـــدن میزبان بازگردان
ـــره  ـــه مذاک ـــور خارج ـــر ام ـــا وزی ـــی ب ـــتی فرنگ کش

کـــرد.
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــانی وزارت  ـــرکل اطـــالع رس ـــار ناظمـــی مدی مازی
ــام  ــزاری جـ ــرای برگـ ــرد: بـ ــالم کـ ورزش اعـ
جهانـــی کشـــتی فرنگـــی مســـعود ســـلطانی 
ــواد  ــا محمدجـ ــان بـ ــر ورزش و جوانـ ــر وزیـ فـ
تقاضـــا  و  اســـت  کـــرده  صحبـــت  ظریـــف 
کردیـــم از مســـیر وزارت خارجـــه بـــا ســـفرای 
ــتان در  ــیه و گرجسـ ــن، روسـ ــور های ژاپـ کشـ
ــه  ــران بـ ــن ایـ ــرایط امـ ــره و شـ ــران مذاکـ ایـ

کشـــور های  ورزشـــی  سیاســـی  مســـئوالن 
ــود. ــس شـ ــوع منعکـ متبـ

ســـخنگوی وزارت ورزش و جوانـــان گفـــت: 
ـــزرگ،  ـــران کشـــوری ب ـــرده ای ـــالم ک ـــر ورزش اع وزی
ــتی  ــای کشـ ــت و تیم هـ ــی اسـ ــدر و فرهنگـ مقتـ
فرنگـــی در جـــام جهانـــی تهـــران بـــا آســـودگی 

خاطـــر شـــرکت کننـــد.
ــی  ــتی فرنگـ ــی کشـ ــام جهانـ ــای جـ رقابت هـ
ــم  ــور ۸ تیـ ــا حضـ ــود بـ ــرار بـ ــران قـ 2۰۱۹ تهـ
برتـــر جهـــان روز هـــای ۷ و ۸ آذرمـــاه در ســـالن 
ـــه  ـــود ک ـــزار ش ـــران برگ ـــری آزادی ته ـــزار نف ۱2 ه
بـــا تصمیـــم کمیتـــه اجرایـــی اتحادیـــه جهانـــی 

ــد. ــو شـ ــا لغـ ــن رقابت هـ ــتی ایـ کشـ

بــردار جــوان اســتان  پــاکار وزنــه  حســین 
آذربایجــان شــرقی در  مســابقات وزنــه بــرداری 
ــام   ــه مق ــرم  ب ــان کشــور در دســته 6۷ کیلوگ جوان

ــت. ــت یاف ــی دس قهرمان

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هیـــأت وزنـــه 
بـــرداری آذربایجـــان شـــرقی، حســـین پـــاکار بـــا 
ـــرب و ۱52  ـــک ض ـــرم در ی ـــه ۱2۷ کیلوگ زدن وزن
ــته  ــام اول دسـ ــه مقـ ــرب بـ ــرم در دو ضـ کیلوگـ
ـــت  ـــان دس ـــوری جوان ـــان کش ـــرم قهرم 6۷ کیلوگ

ـــد. یاب
ــی  ــه میزبان ــان ب ــرداری جوان ــه ب ــابقات وزن مس
ــزار  ــاری برگ ــال و بختی ــتان چهارمح ــهرکرد اس ش

شــد.
ــا حضــور  ــن مســابقات ب ــر اســت ای ــه ذک الزم ب
2۱۰ ورزشــکار از 2۷ اســتان کشــور در ۱۰ وزن بــه 

مــدت ۴ روز در حــال برگزاریســت.

آســـا  بـــرق  ریتـــد  شـــطرنج  مســـابقه 
ــنبه ۴ آذر ۹۸  ــه بســـیج دوشـ گرامیداشـــت هفتـ
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــه ب ـــج حاصل ـــد و نتای ـــزار گردی برگ

ــت. اسـ
جوایز اصلی:

مقام اول: صاحبعلی عطا نژاد

مقام دوم : افشین مقدمیان
مقام سوم : حمید رضا ابراهیمی

مقام چها رم : روح اله وظیفه دوست
مقام پنجم : مهدی عیوضی

جوایز فرعی:
اول زیر 2۰۰۰ : علی عباد زاده

اول زیر ۱۸۰۰ : احمد پور فتح الهی
اول زیر ۱۷۰۰ : حسن صفیری
اول زیر ۱6۰۰ : جواد باقرزاده

اول زیر ۱۴۰۰ : باب اله رضایی
اول بانوان: زهرا قربانی

سر داور: آقای مقصود گیاهی
باهمکاری خانم نسیم عباسی

استراماچونی:

استقالل سخت ترین بازی لیگ را پیروز شد

رایزنی وزارت امور خارجه برای بازگرداندن 
میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی

قهرمانی وزنه بردار استان 
در مسابقات جوانان کشور

مسابقه شطرنج رتید برق آسا تبریز برگزار شد

جهانــی  جــام  در  ایــران  شمشــیربازان 
کالس A کــه خــود میزبــان آن بودنــد صاحــب 
جایــگاه و مــدال نشــدند ایــن در حالــی اســت 
ــدف از  ــد دارد ه ــیون تاکی ــس فدراس ــه رئی ک
ایــن میزبانــی بیشــتر پشتوانه ســازی اســت نــه 

ــدال آوری.  م
جهانــی  جــام  مهــر،  گــزارش  بــه 
شمشــیربازی کالس A جوانــان در حالــی پــس 
از دو روز رقابــت میــان شــرکت کننــدگان 
داخلــی و خارجــی در تهــران بــه پایــان رســید 
کــه شمشــیربازان اســلحه ســابر ایــران در هیــچ 
یــک از ایــن دو بخــش موفــق بــه کســب مــدال 

ــدند. ــر نش ــای برت ــگاه ه و جای
در بخـــش تیمـــی ایـــن رقابـــت هـــا 
اوکرایـــن و اســـپانیا بـــه عنـــوان قهرمانـــی و 
ـــم  ـــت ه ـــد. کوی ـــت یافتن ـــی دس ـــب قهرمان نای
ـــا  ـــت ه ـــن رقاب ـــاز ای ـــگفتی س ـــوان ش ـــه عن ب
ـــت داد  ـــا را شکس ـــدی ایتالی ـــدار رده بن در دی
و ســـوم شـــد. در همیـــن بخـــش از رقابـــت 
هـــا تیـــم ایـــران پـــس از ناکامـــی از صعـــود 
ــه دو  ــر، نتیجـ ــم برتـ ــار تیـ ــع چهـ ــه جمـ بـ
دیـــدار پایانـــی خـــود را هـــم واگـــذار کـــرد 
ـــه  ـــتمی ب ـــر از هش ـــی بهت ـــت جایگاه و نتوانس

دســـت بیـــاورد.

ــر  ــکوهای برت ــم س ــرادی ه ــش انف در بخ
ــرار گرفــت  در اختیــار شمشــیربازان اســپانیا ق
در حالیکــه در همیــن بخــش هــم تعــداد 
ــران حضــور  ــی از شمشــیربازان ای ــل توجه قاب

ــتند. داش
شمشــیربازان اســلحه ســابر ایــران در جــام 
ــه  ــی در خان ــان در حال ــی کالس A جوان جهان
از راهیابــی بــه جمــع برترین هــا بازماندنــد 
ــیربازان  ــاالن، شمش ــنی بزرگس ــه در رده س ک
اســلحه ســابر ایــران فاصلــه زیــادی بــا مســجل 
کــردن ســهمیه المپیکــی خــود ندارنــد. همیــن 
ــا  ــه ب ــده در رابط ــاد ش ــی ایج ــوع چرای موض
ــی  ــت های ــران در رقاب ــدگان ای ــی نماین ناکام
ــر  ــگ ت ــم را پُررن ــان آن بودی ــود میزب ــه خ ک

مــی کنــد.
فدراســیون  رئیــس  باقــرزاده  اهلل  فضــل 
ــح  ــه توضی ــورد اینگون ــن م شمشــیربازی در ای
ــی  ــی کالس A در ســطح باالی داد: جــام جهان
برگــزار شــد. رقابــت بــرای صعــود بــه مراحــل 
ــه  ــود ک ــه نب ــود. اینگون ــک ب ــم نزدی ــر ه باالت
ــه  ــک طرف ــی ی ــت های ــیربازان در رقاب شمش
ــف را  ــل مختل ــده و مراح ــری ش ــب برت صاح

ــد. ــر بگذرانن ــت س پش
ـــران  ـــه از ای ـــه داد: شمشـــیربازانی ک وی ادام

ـــتند  ـــرکت داش ـــی کالس A ش ـــام جهان در ج
ـــد.  ـــتعدادیابی بودن ـــای اس ـــگاه ه ـــتر از باش بیش
ـــم  ـــا ُحک ـــرای آنه ـــا ب ـــت ه ـــن رقاب ـــع ای در واق
ـــور  ـــا حض ـــا ب ـــت ت ـــه و کالس درس داش مدرس
ـــل  ـــرای مراح ـــده و ب ـــه ش ـــب تجرب در آن صاح

ـــوند. ـــاده ش ـــر آم ـــنی باالت ـــای س و رده ه
رئیــس فدراســیون شمشــیربازی تاکید کرد: 
از معرفــی ایــن شمشــیربازان بــرای شــرکت در 
ــدال آوری  ــال م ــه دنب ــران ب ــی ته ــام جهان ج
ــا  ــرای م ــش کار ب ــن بخ ــع ای ــم. در واق نبودی
خیلــی مهــم نبــود. البتــه مــی توانســتیم مــدال 
هــم داشــته باشــیم بــه شــرطی کــه مســابقات 
را در ســطحی خیلــی پاییــن تــر از آنچــه بــود، 

برگــزار مــی کردیــم.
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــن رابط ــرزاده در همی باق
ــور  ــرای حض ــد ب ــای قدرتمن ــم ه ــر از تی اگ
در مســابقات دعــوت نمــی کردیــم و فهرســت 
از  نمایندگانــی  بــا  را  کننــدگان  شــرکت 
ــم،  ــی کردی ــر م ــگالدش و ... پُ ــتان، بن افغانس
قطعــا مــدال هــا را در هــر دو بخــش درو مــی 
کردیــم امــا چــه ارزشــی داشــت؟ اصــال مــدال 
ــده  ــن کنن ــم و تعیی ــان مه ــه آنچن در رده پای
نیســت. در ورزش دنیــا روی مــدال رده ســنی 
ــاز مــی شــود.  بزرگســاالن حســاب بیشــتری ب

رشــته هایــی زیــادی هســتند کــه در رده 
جوانــان، ورزشــکاران شــان مــدال آور هســتند 
امــا در رده ســنی بزرگســاالن وضعیــت خوبــی 

ــد. ندارن
بـــازی  شمشـــیر  فدراســـیون  رئیـــس 
خاطرنشـــان کـــرد: شمشـــیربازی ایـــران 
در اســـلحه ســـابر قـــدرت جهانـــی دارد. 
ــس  ــب رئیـ ــه نایـ ــود کـ ــی بـ ــن موضوعـ ایـ
فدراســـیون جهانـــی هـــم در دیـــدار بـــا 
ـــد  ـــک روی آن تاکی ـــی المی ـــه مل ـــس کمیت رئی
داشـــت. مـــا بـــه دنبـــال ایـــن اســـت کـــه 
ـــی  ـــم و یک ـــازی کنی ـــتوانه س ـــن پش ـــرای ای ب
ـــیربازان  ـــردن شمش ـــاده ک ـــان آم ـــات م از اقدام
ـــت  ـــه رقاب ـــن گون ـــور در همی ـــتعد از حض مس
ــر  ــای زیـ ــت هـ ــه در رقابـ ــت. اینکـ ــا اسـ هـ
2۳ ســـال آســـیا، نماینـــدگان ایـــران راهـــی 
ـــل  ـــه مقاب ـــن مرحل ـــوند و در ای ـــی ش ـــال م فین
ـــد،  ـــی خورن ـــت م ـــی شکس ـــی مدع ـــره جنوب ک

نتیجـــه همیـــن برنامـــه ریـــزی هاســـت.

دلیل ناکامی شمشیربازان ایران در جام جهانی تهران

اســامی مســتعدین المپیــاد اســتعداد هــای برتــر شــنا، شــیرجه و واترپلــو 
ــن  ــتان در ای ــتعد اس ــکار مس ــیزده ورزش ــام س ــه ن ــد ک ــالم ش ــور اع کش

لیســت بــه شــرح زیــر اســت.

اسامی منتخبین استان آذربایجان شرقی:
ــتان،  ــنای اس ــأت ش ــس هی ــی رئی ــرج الله ــر ف ــوص اکب ــن خص در ای
ــروع  ــت: ش ــت و گف ــأت دانس ــن هی ــش ای ــن بخ ــتعدادیابی را مهمتری اس
اســتعدادیابی منــوط بــه ادامــه دار بــودن آن اســت و هیــأت موظــف اســت 
مســتعدین شــنا را طبــق برنامــه ریــزی فدراســیون و اداره ورزش و جوانــان 

ــرورش دهــد. اســتان، انتخــاب و پ
ــتعداد  ــرورش اس ــر کشــف و پ ــرای پیشــبرد ام ــزود: ب ــن اف وی همچنی

اعالم اسامی مستعدین المپیاد استعداد های برتر شنا، 
شیرجه و واترپلو کشور

ــن  ــرای ای ــود را ب ــوان خ ــام ت ــتان تم ــنای اس ــأت ش ــی هی ــای ورزش ه
ــوص  ــای مخص ــه دوره ه ــان ب ــتادن مربی ــا فرس ــاص داده و ب ــر اختص ام
ــک  ــا کم ــود و ب ــی ش ــزار م ــیون برگ ــط فدراس ــه توس ــتعدادیابی ک اس
مربیــان جــوان و فعــال شناســایی مســتعدین ایــن رشــته را افزایــش مــی 

ــم. دهی
ایشــان همچنیــن خاطرنشــان کردنــد؛ شــنا بــه دلیــل داشــتن 
ــم  ــای آســیایی یکــی از مه ــت ه ــک و تورنومن ــاد در المپی ــای زی مدال ه
تریــن رشــته هــا اســت و تمــام دســتگاه هــای مربوطــه بایــد نــگاه ویــژه 
ــای  ــدال ه ــب م ــا کس ــم ب ــا بتوانی ــند ت ــته باش ــته داش ــن رش ــه ای ای ب
ــم. ــه داری ــان را همیشــه در اوج نگ ــام کشــور عزیزم ــی ن ارزشــمند جهان

فــرج اللهــی همچنیــن نیــاز مبــرم اســتان بــه ویــژه کالنشــهر تبریــز به 
اســتخر قهرمانــی 5۰ متــر شــنا کــه بصــورت دائمــی در اختیار ورزشــکاران 
ــر  ــرده و از مســئولین ام ــد را درخواســت ک ــو باش ــیرجه و واترپل ــنا ش ش
ــادگار  ــی ی ــروژه اســتخر قهرمان ــام پ ــه اتم تقاضــای تســریع بخشــیدن ب

امــام تبریــز شــد.
رئیــس هیــات شــنا، شــیرجه و واترپلــو در آخــر بــا دعــوت از خانــواده 
ــن  ــان، ای ــدان عزیزش ــتعدادهای فرزن ــرورش اس ــرای پ ــی ب ــای گرام ه
هیــأت را مکانــی مناســب و مطمئــن بــرای فعالیــت ورزشــی دانســتند و 
بــا اعــالم شــماره تلفــن ۳556۰555 )دفتــر هیــأت شــنا اســتان( آمادگــی 
خــود را جهــت راهنمایــی و جــذب دختــران و پســران جهــت راهیابــی بــه 

تیــم هــای پایــه اعــالم کردنــد.
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اوقات شرعی شهر تهران

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی از ســـفر رئیـــس 
ــم  ــنبه، ششـ ــز در روز چهارشـ ــه تبریـ ــور بـ جمهـ
آذرمـــاه خبـــر داد و برنامه هـــای ســـفر یکـــروزه ی 

ریاســـت جمهـــوری را تشـــریح کـــرد. 
ـــدی،  ـــا پورمحم ـــنا، محمدرض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــس  ـــک روزه ی رئی ـــفر ی ـــای س ـــریح برنامه ه در تش
جمهـــور بـــه آذربایجـــان شـــرقی، اظهـــار کـــرد: 
ـــاعت  ـــاه در س ـــم آذرم ـــنبه شش ـــح روز چهارش صب
ــتقبال  ــا اسـ ــور بـ ــس جمهـ ــح رئیـ ــت صبـ هشـ

ــود. ــز می شـ ــرودگاه تبریـ ــمی وارد فـ رسـ
جریـــان  در  روحانـــی  دکتـــر  افـــزود:   وی 
مناطـــق  بازســـازی  رونـــد  از  ســـفر  ایـــن 
ــا  ــتان بازدیـــد و بـ ــتان های اسـ زلزلـــه زده شهرسـ
ــد. ــدار می کنـ ــه دیـ ــن حادثـ ــیب دیدگان ایـ آسـ

ـــروژه  ـــاح پ ـــرقی از افتت ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
خـــط  آهـــن میانـــه- بســـتان آباد بـــا حضـــور 
رئیـــس جمهـــور خبـــر داد و گفـــت: مراســـم 
بهره بـــرداری رســـمی از ایـــن پـــروژه بـــا حضـــور 
و ســـخنرانی روحانـــی در شهرســـتان بســـتان آباد 

برگـــزار می شـــود.
ـــای  ـــی از پروژه ه ـــن برخ ـــه داد: همچنی وی ادام
اســـتان بـــه صـــورت ویدیـــو کنفرانـــس توســـط 
رئیـــس جمهـــور افتتـــاح و ســـاعت ۱۴ ظهـــر 
جلســـه ی شـــورای اداری بـــا حضـــور رئیـــس 

جمهـــور برگـــزار می شـــود.
ــر  ــت، وزیـ ــر صمـ ــرد: وزیـ ــان کـ وی خاطرنشـ
راه و شهرســـازی، وزیـــر نیـــرو، وزیـــر بهداشـــت و 
ـــق آزاد  ـــی مناط ـــورای عال ـــر ش ـــک، دبی ـــان ، بان درم

ـــور در  ـــس جمه ـــراه رئی ـــه هم ـــادی، ب ـــژه اقتص و وی
ـــت. ـــد داش ـــور خواهن ـــرقی حض ـــان ش آذربایج

براســـاس ایـــن گـــزارش؛ همزمـــان بـــا ســـفر 
دکتـــر روحانـــی، بیـــش از ۱۰۷ پـــروژه عمرانـــی، 
ـــف  ـــاط مختل ـــی در نق ـــی، کشـــاورزی و صنعت خدمات

ــد. ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــتان بـ اسـ
ــوزه انـــرژی، بهداشـــت  ــا در حـ ایـــن پروژه هـ
ــی و  ــع غذایـ ــاورزی و صنایـ ــان، راه، کشـ و درمـ
همچنیـــن منطقـــه آزاد ارس اجـــرا شـــده اند، 
ـــه  ـــور ب ـــس جمه ـــفر رئی ـــا س ـــان ب ـــزود: همزم اف
ـــا  ـــد ب ـــروژه جدی ـــی ۱2 پ ـــات اجرای ـــتان، عملی اس
ــد  ــاز خواهـ ــز آغـ ــر نیـ ــتغال زایی ۴5۰۰ نفـ اشـ

ـــد. ش

استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد:

آذربایجان شرقی میزبان
ــا  رئیس جمهور ــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ب مدیرعام

اشــاره بــه بهره بــرداری از ۴۰۰ کیلومتــر خــط 
ــد تاسیســات تقویــت فشــار  ــه و ۱۴ واحــد جدی لول
ــط  ــی از خ ــدازی بخش ــا راه ان ــرد: ب ــالم ک گاز، اع
ــال  ــد انتق ــدور جدی ــن کری ــری، دومی ــم سراس نه
ــه  ــور ب ــمال غرب کش ــمال و ش ــه ش ــوب ب گاز جن

می رســد.  بهره بــرداری 
بــه گــزارش ایرنــا، »بهــرام صلواتــی« در تشــریح 
جدیــد  طرح هــای  از  بهره بــرداری  و  ســاخت 
امســال  گفــت:  ایــران،  گاز  صنعــت  توســعه ای 
ــه گاز نهــم سراســری،  تاکنــون بخشــی از خــط لول
خــط لولــه رابــط ســایت های یــک و دو پــارس 
جنوبــی، خــط لولــه انتقــال گاز بیــرم، خــط انتقــال 
گاز کام فیــروز، خــط انتقــال گاز همــت آبــاد - بــار 
ــده و در  ــق گاز ش ــد تزری ــال گاز دماون ــط انتق و خ

مــدار بهره بــرداری قــرار گرفته انــد.
ــال  ــدای س ــوع از ابت ــرد: در مجم ــد ک وی، تاکی
ــه  ــط لول ــر خ ــدود ۴۰۰ کیلومت ــون، ح ــاری تاکن ج
و  شــده  گاز  تزریــق  و  بهره بــرداری  گاز  انتقــال 
ــر  ــده، 2۱۰ کیلومت ــف ش ــای تعری ــاس برنامه ه براس
خــط لولــه جدیــد نیــز بــه زودی وارد مــدار می شــود.

مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز 
ایــران بــا اعــالم اینکــه در حــوزه ســاخت تاسیســات 
جدیــد تقویــت فشــار گاز هــم تاکنــون ســه واحــد 
ــد  ــه واح ــم، س ــار گاز دیل ــت فش ــات تقوی تاسیس
ــد  ــه واح ــواز، س ــار گاز اه ــت فش ــات تقوی تاسیس
تاسیســات تقویــت فشــار گاز حســینیه، چهــار 
ــت و  ــار گاز کوهدش ــت فش ــات تقوی ــد تاسیس واح
ــن  ــت فشــار گاز پارچی ــک واحــد تاسیســات تقوی ی
راه انــدازی شــده و بــه بهره بــرداری رســیده اند.

ــا بیــان اینکــه پیش بینــی  ایــن مقــام مســوول ب
ــت  ــک واحــد تاسیســات تقوی ــه زودی ی می شــود ب
فشــار گاز دیلــم، دو واحــد تاسیســات تقویــت فشــار 
گاز بیدبلنــد، یــک واحــد تاسیســات تقویــت فشــار 
گاز اهــواز، یــک واحــد تاسیســات تقویــت فشــار گاز 
حســینیه، یــک واحــد تاسیســات تقویــت فشــار گاز 

ســمنان و یــک واحــد تاسیســات
ــرداری  ــه بهره ب ــش ب ــار گاز آب پخ ــت فش تقوی
ــون در  ــاس، تاکن ــن اس ــرد: برای ــان ک ــند، بی برس
مجمــوع ۱۴ واحــد از تاسیســات تقویــت فشــار گاز 
وارد مــدار شــده و ۱۰ واحــد نیــز در آینــده نزدیــک 

ــید. ــد رس ــرداری خواهن ــه بهره ب ب

ساخت پنج خط لوله مهم گاز در سیستان 
و بلوچستان

ــه و  وی پیرامــون پیشــرفت ســاخت خطــوط لول
ــتان  ــتان سیس ــبکه گاز اس ــی ش ــات زیربنای تاسیس
ــکاران  ــون پیمان ــح داد: اکن و بلوچســتان هــم توضی
ــار  ــال گاز ایرانشــهر- چابه ــه انتق ســاخت خــط لول
ــوده و  ــز کارگاه ب ــال تجهی ــده و در ح ــاب ش انتخ
بــرای شــتاب بخشــی بــه رونــد اجــرای ایــن پــروژه، 

ــه چهــار قطعــه تقســیم ســاخت آن را ب
شــده اســت کــه ســه قطعــه ایــن خــط لولــه بــه 
طــول 2۰۱ کیلومتــر 56 اینــچ و قطعــه چهــارم نیــز 
شــامل ۴۴ کیلومتــر ۴2 اینــچ، 2۰ کیلومتــر 2۰ 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــچ اس ــر ۱6 این ــچ و 25 کیلومت این
ــرای  ــرای اج ــاه ب ــده، ۱۸ م ــف ش ــای تعری برنامه ه

ایــن پــروژه پیــش بینــی شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران 
ــه  ــروژه خــط لول ــکار پ ــن، پیمان ــر ای ــالوه ب ــزود: ع اف
گاز »دشــتک -  زابــل« بــه طــول ۱۱۰ کیلومتــر هــم 
ــال  ــا ۱.5 س ــود ت ــی می ش ــده و پیش بین ــاب ش انتخ
آینــده شــاهد بهره بــرداری از ایــن خــط لولــه خواهیــم 
بــود ضمــن آنکــه خطــوط لولــه انتقــال گاز خــاش - 

میرجــاوه و ایرانشــهر-خاش نیــز در حــال اجراســت.
بــه گفتــه صلواتــی، پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز 
ــی  ــه طــول تقریب ــا شــهرهای همجــوار ب ــزان ت پالی
انتخــاب  و  مناقصــه  مرحلــه  در  کیلومتــر   2۰۰
ــی  ــه طراح ــز در مرحل ــاز دوم آن نی ــکار و ف پیمان

ــرار دارد. ق
ــه  ــه ب ــادآوری اینک ــا ی ــوول ب ــام مس ــن مق ای
ــه  ــط لول ــر خ ــدود 655 کیلومت ــاخت ح ــی س تازگ

جدیــد در سیســتان و بلوچســتان بــه شــرکت 
ــامل  ــه ش ــده ک ــالغ ش ــعه گاز اب ــی و توس مهندس
ــوده  ــه ایرانشــهر-چابهار ب انشــعاب هایی از خــط لول
کــه پــس از مرحلــه شناســایی مســیر، فرآیندهــای 

ــت: در ــود، گف ــاز می ش ــدی آغ ــی بع اجرای
و  اســتان سیســتان  در  پــروژه  مجمــوع، ۱5 
ــا  ــترین پروژه ه ــه بیش ــده ک ــف ش ــتان تعری بلوچس
ــهر  ــا از ش ــن پروژه ه ــتند. ای ــرا هس ــه اج در مرحل
ــمت  ــه س ــل ب ــا زاب ــمال ت ــمت ش ــه س ــدان ب زاه
ــمت  ــه س ــعاب های آن ب ــار و انش ــا چابه ــوب ت جن

ــت. ــال اجراس ــروان در ح ــاش و س ــا خ ــرق ت ش
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز 
ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه انتخــاب پیمانــکاران 
ســاخت ســه خــط لولــه جدیــد گاز الفت-گورزیــن، 
ماهشــهر- شــادگان و الرســتان، تصریــح کــرد: 
ــط  ــروژه خ ــکار پ ــا، پیمان ــن پروژه ه ــر ای ــزون ب اف
ــده  ــاب ش ــد انتخ ــت - چلون ــال گاز رش ــه انتق لول
ــروژه در دو  ــن پ ــرار دارد. ای ــالغ ق ــه اب و در مرحل
گســتره تقریبــی ۷5 کیلومتــری )در مجمــوع تقریبــا 

ــت. ــه اس ــه رفت ــه مناقص ــر( ب ۱5۰ کیلومت
بــه گفتــه وی، مناقصــه تاسیســات تقویــت 
ــه، ارســنجان  ــل کل ــان، پ ــاد، دوراه فشــار گاز نورآب
ــکاران مربوطــه  ــز انجــام شــده و پیمان ــو نی و خیرگ
انتخــاب شــده اند. پیمانــکار تاسیســات تقویــت 
فشــار گاز خورمــوج و برازجــان نیــز مشــخص شــده 
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــه هی ــذ مصوب ــه اخ و در مرحل
یــدک  ایســتگاه های  و  اســت  ایــران  گاز  ملــی 
ــه  ــمنان در مرحل ــبند و س ــت، فراش ــی دش تکمیل

ــت. اجراس

مدیرعامل مهندسی و توسعه گاز خبر داد:

راه اندازی کریدور جدید انتقال گاز جنوب به شمال ایران

نماینــده مــردم ســمنان در مجلــس شــورای 
ــه  ــی ب ــگاه امنیت ــه ن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــالمی ب اس
ــان  ــرای فرصــت طلب ــه را ب تجمعــات مردمــی زمین
فراهــم مــی کنــد، گفــت: ارائــه مجــوز بــرای 
ــت.  ــردم اس ــهروندی م ــق ش ــی ح ــات قانون تجمع
بــه گــزارش خانــه ملــت، احمــد همتــی در 
نشســت علنــی مجلــس شــورای اســالمی در تذکــر 
شــفاهی خــود، گفــت: پیشــنهادم بــه هیــات رئیســه 
ــرای  ــا اج ــه ب ــالمی در رابط ــورای اس ــس ش مجل
ــن  ــا در خصــوص بنزی ــه ه ــدی یاران ــون هدفمن قان
ایــن اســت کــه از مســئوالن مربوطــه بخواهنــد کــه 
ــس  ــه مجل ــا مســتندات الزم را ب ــه ب ــزارش ماهان گ
ارائــه کننــد تــا توزیــع یارانــه هــا و کنتــرل قیمــت 
هــا بــه درســتی انجــام شــود و بیــش از ایــن باعــث 

ــردد. ــردم نگ ــی م نارضایت
نماینــده مــردم ســمنان و مهــدی شــهر در 
ــل  ــه ح ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل

ــون  ــح قان ــرای صحی ــرو اج ــور در گ ــکالت کش مش
ــد  ــا بای ــه ه ــزود: اجــرای هدفمنــدی یاران اســت، اف
طــی 5 ســال انجــام مــی شــد امــا متاســفانه عــدم 
توجــه بــه ایــن موضــوع مهــم مشــکالت بســیاری را 
بــرای مــردم ایجــاد کــرد بنابرایــن دولــت و مجلــس 
بایــد اهتمــام بیشــتری بــرای اجــرای قوانیــن داشــته 

باشــند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــات قانون ــرای تجمع ــرورت اج ــا ض ــه ب در رابط
ــون حــق شــهروندی مــردم  ــن قان مــردم، گفــت: ای
بــوده و بایــد رعایــت شــود، در ایــن ۴۰ ســال چنــد 
ــادر  ــات ص ــه تجمع ــن گون ــرای ای ــی ب ــوز قانون مج
کردیــم تــا ایــن حــق قانونــی را بــرای مــردم قائــل 
شــویم. نــگاه تنــگ نظرانــه و امنیتــی بــه تجمعــات 
قانونــی مــردم زمینــه را بــرای فرصــت طلبــان 

فراهــم مــی کنــد.
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض

ــات  ــه هی ــاب ب ــری خط ــالمی در تذک ــورای اس ش
دولــت و وزیــر نیــرو، افــزود: در اجــرای پــروژه هــای 
انتقــال آب دریــای خــزر، ســدهای اســتان ســمنان 
و انتقــال آب ســرخه کــه تمــام مراحــل قانونــی آن 
انجــام شــده اســت جدیــت بیشــتری داشــته باشــید.

ــروژه  ــرای پ ــرورت اج ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب همت
هــای انتقــال آب، اظهــار کــرد: اجــرای ایــن پــروژه 
هــا باعــث مــی شــود وضعیــت بحرانــی آب در 
ــده و  ــب حــل ش ــه اینجان ــوزه انتخابی ــمنان و ح س

ــود. ــوار ش ــعه هم راه توس
ــورای  ــس شـ ــردم در مجلـ ــده مـ ــن نماینـ ایـ
ـــدی  ـــه بن ـــرد: رتب ـــان خاطرنشـــان ک اســـالمی در پای
معلمـــان، ســـازمان نظـــام معلمـــی و مســـائل 
ــاوگان  ــن نـ ــدی بنزیـ ــهمیه بنـ ــه سـ ــوط بـ مربـ
ـــس  ـــتورکار مجل ـــازان در دس ـــل و جانب ـــل و نق حم

قـــرار بگیـــرد.

شــعر و رمــان تــا فیزیــک کوانتــوم و علــم رباتیــک در یــک 
کــودک ۱۰ ســاله کرمانشــاهی جمــع شــده اســت. »امیرحســین 
آهی«کســی اســت کــه بــه عنــوان نخبــه بســیجی از او تقدیــر 
شــده و ایده هــای خالقانــه ای دارد کــه اســاتید برجســته 

ــد.  ــین کرده ان ــد و تحس ــا را تایی ــم آن ه ــگاه ه دانش
»امیــر حســین آهــی« کــودک ۱۰ ســاله کرمانشــاهی اســت 
ــوده  و  ــودار ب ــی بردارخ ــوغ خاص ــار و نب ــوش سرش ــه از ه ک
ــکا  ــا ات ــات ب ــیاری از امکان ــود بس ــم و کمب ــن ک ــم س علی رغ
ــواده اش توانســته  ــه اســتعداد خارق العــاده و حمایت هــای خان ب
معلومــات بســیاری را فــرا بگیــرد، و بــه یــاری ذهــن خــالق اش 

دســت بــه ابداعــات چشــمگیری بزنــد.
ــوزه  ــژه در ح ــی بوی ــای جالب ــات و ایده ه ــین نظری امیرحس
ــد  ــته عالقه من ــن رش ــه ای ــدت ب ــه ش ــک دارد و ب ــم فیزی عل
دقــت  و  می نگــرد  خاصــی  دریچــه  از  را  دنیــا  او  اســت؛ 
ــا  ــون اش دارد و ب ــع پیرام ــات و وقای ــه اتفاق ــبت ب ــی نس فراوان
ــد  ــه می توان ــد ک ــت می کن ــین صحب ــوی و  دلنش ــی ق ادبیات
ــر،  ــودک خــالق و مبتک ــن ک ــد. ای ــذاب باش ــگان ج ــرای هم ب
نوآوری هــای جالبــی هــم دارد. او توانســته یــک ربــات امدادگــر 
ــردن  ــف ک ــی ضعی ــه توانای ــزی ک ــگار لی ــک دســتگاه پرتون و ی

ویروس هــا را دارد بســازد.
ســرودن شــعر نــو کــه بســیاری از آن هــا در مطبوعــات چــاپ 
شــده، نوشــتن یــک داســتان بلنــد کــه بــه گفتــه پــدرش یــک 
فصــل آن هــم بــه اتمــام رســیده بخشــی از اســتعداد شــگرفت 
ایــن کــودک کرمانشــاهی اســت. امیرحســین در جشــنواره ملــی 
ابوریحــان هــم حائــز رتبــه برتــر شــده و تقدیرنامه هــای بســیار 
زیــادی در زمینــه فیزیــک و ادبیــات گرفتــه اســت و اخیــراً هــم 
ــاوری  ــی و فن ــاور علم ــط مش ــیجی توس ــه بس ــوان نخب ــه عن ب
ــگاه  ــالمی از او در دانش ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده س فرمان

رازی تقدیــر شــد.
ــا  ــوی م ــل گفت وگ ــد ماحص ــد خوان ــر خواهی ــه در زی آنچ
ــارس  ــدر و مــادرش در خبرگــزاری ف ــا امیرحســین آهــی و پ ب

اســت.
ــه  ــم چ ــم بپرس ــؤال می خواه ــوان اولیــن س ــه عن ب
ــین  ــاص امیرحس ــتعداد خ ــه اس ــما متوج ــان ش زم

ــدید؟ ش
 در ســن ۴-5 ســالگی متوجــه شــدیم امیرحســین در خلــوت 
ــتیم  ــا را نوش ــا آن حرف ه ــد؛ م ــی می زن ــودش حرف های ــا خ ب
ــم کــه  ــر نشــان دادی ــای »حســاس« در روزنامــه باخت ــه آق و ب
موجــب شــگفتی ایشــان شــد و گفــت: ایــن شــعرها ســبک دارد 
ــان  ــه باشد.ایش ــعار را گفت ــن اش ــه ای ــک بچ ــت ی ــال اس و مح

بعــداً اشــعار امیــر را در روزنامــه بــه چــاپ رســاند.
ــرد.  ــی  ک ــه داستان نویس ــروع ب ــین ش ــد از آن امیرحس بع
داســتان هایی کــه بــه طــرز باورنکردنــی دارای ادبیاتــی خــاص 
و پختــه بود.بــرای مــا همیشــه جــای ســؤال بــود کــه او چطــور 

ــد. ــازی کن ــا کلمــات ب ــد اینقــدر خــوب ب می توان

داستان هایش چاپ شده؟
ــه  ــه ک ــادی گفت ــیار زی ــعر های بس ــتان ها و ش ــه، او داس ن

ــه  ــوز ب ــی هن ــم ول ــپ کرده ای ــا را تای ــادرش همــه آنه مــن و م
ــی چــاپ شــده  ــای محل ــه در روزنامه ه ــورد ک ــد م ــر از چن غی

ــده اند. ــری کار نش ــای دیگ در ج

چطور امیر حسین وارد کارهای علمی شد؟
در واقــع نقطــه عطــف و تولــد امیرحســین زمانــی بــود کــه 
ــد  ــه داد و بع ــه او هدی ــات ب ــت رب ــک کی ــنایان ی ــی از آش یک
ــول  ــی متح ــرز عجیب ــه ط ــات، امیرحســین ب ــاخت آن رب از س
شــد و شــروع کــرد بــه ســاخت ربــات و ارائــه طــرح و ایــده در 
ایــن مورد.مــا ســاخته های امیرحســین را بــه آمــوزش و پــرورش 
ــزار  ــگاهی برگ ــش نمایش ــد و برای ــان آم ــا خوشش ــم آنه بردی

ــی مواجــه شــد. ــا اســتقبال بســیار خوب ــد کــه ب کردن
ــد  ــزری را دی ــک نمایشــگاه، دســتگاه لی ــر حســین در ی امی
و تصمیــم گرفــت مشــابه آن را بســازد و ســاخت؛ آن دســتگاه 
ــرد داشــت ولــی دســتگاه لیــزر ســاخت امیرحســین  یــک کارب

ــرد دارد. دو کارب

امیر حسین در مورد این دستگاه لیزر برایمان بگو!
ــور را ببینیــد  ــا دســتگاه مــن می توانیــد شکســت ن  شــما ب
و می توانیــد ببینــد بــرای هــر طیــف رنگــی کــه در مقابــل نــور 
ــه  ــون ب ــد؛ چ ــی می افت ــه اتفاق ــرد چ ــرار می گی ــزر ق ــن لی ای
خاطــر طــول مــوج و امــواج مختلــف تغییــرات طیف هــای رنــگ 
ــن دســتگاه  ــود. کارکــرد دیگــر ای مختلــف، متفــاوت خواهــد ب
ــا را  ــزر میکروب ه ــیله لی ــوان بوس ــه می ت ــود ک ــیمی ب بیوش
ضعیــف کــرد و یــا کشــت؛ ایــن دســتگاه در تولیــد ســرم نیــز 

ــرد دارد. کارب

این دستگاه، ثبت اختراع شد؟
متأســفانه هیچکــدام از اختراعــات امیرحســین ثبــت نشــده و 
ایــن کار هزینه هــای زیــادی در بــر دارد. مــا هــر جــا می رویــم 
بگذاریــد  کنیــد،  »ولــش  می شــنویم  حــرف  یــک  فقــط 
ــر  ــد نف ــا چن ــر م ــت مگ ــن اس ــن ای ــؤال م ــد«. س ــی کن بچگ
ــا دســت  مثــل امیرحســین در ایــن شــهر داریــم؟ یعنــی مــا ب

ــم؟ ــود کنی ــتعدادها را ناب ــا و اس ــان فرصت ه خودم

اینکــه دســتاوردی اختــراع محســوب شــود )یعنــی 
ــت آن  ــت و ثب ــث اس ــک بح ــد( ی ــوده باش ــل نب از قب
ــده  ــی آم ــا مرجع ــناس ی ــا کارش ــر؛ آی ــی دیگ بحث
ــراع  ــک اخت ــین ی ــاخته امیرحس ــن س ــد ای ــه بگوی ک

محســوب می شــود؟
ــد  ــه بای ــد ک ــرار دارن ــگاهی اص ــراد دانش ــی از اف ــه بعض بل
ــرد. ــت ک ــراع ثب ــوان اخت ــه عن ــین را ب ــتاوردهای امیرحس دس

ــده  ــان برگزی ــن  حی ــر ب ــنواره جاب ــال در جش ــین امس امیرحس
ــتانی  ــنواره های اس ــا در جش ــون باره ــا کن ــد و ت ــوری ش کش

ــت. ــرده اس ــب ک ــام کس مق

امیرحسین چه طرح ها و ایده های دیگری دارد؟
طرح هـــا و ایده هـــای زیـــادی دارد و مـــدام در حـــال 

ــوب  ــیار خـ ــده بسـ ــک ایـ ــین یـ ــردازی است.امیرحسـ ایده پـ
ـــی  ـــه بعض ـــه توصی ـــی ب ـــد ول ـــش کار می کن ـــه دارد روی دارد ک
ــاره اش توضیـــح  ــم در بـ ــر نمی توانـ ــال حاضـ ــراد در حـ از افـ
ـــص از  ـــراد متخص ـــا اف ـــوع را ب ـــن موض ـــده ای ـــرار ش ـــم و ق ده

ـــم. ـــرح کنی ـــی« مط ـــره جنوب ـــور »ک کش
امیـــر حســـین از کالس اول معـــادالت و فرمول هـــای 
طوالنـــی رو حـــل می کـــرد و تنهـــا پیشـــنهاد معلمـــان ایـــن 
ـــش را  ـــم و درس ـــان بگذاری ـــه تیزهوش ـــه او را در مدرس ـــود ک ب
ـــچ پیشـــنهاد  ـــا هی ـــد؛ متأســـفانه آنه از کالس ششـــم شـــروع کن

ـــتند. ـــین نداش ـــتعداد امیرحس ـــتفاده از اس ـــرای اس ـــری ب بهت

امیرحسین تو در مدرسه چالش خاصی نداری؟
ـــون  ـــده ام، چ ـــه زده ش ـــداری از مدرس ـــن مق ـــفانه م  متأس
ـــرح  ـــا مط ـــر کالس ه ـــه در س ـــی ک ـــام مطالب ـــا تم ـــن تقریب م
ـــی  ـــرد؛ گاه ـــر می ب ـــه ام را س ـــن حوصل ـــدم و ای ـــود را بل می ش
اوقـــات بـــرای اینکـــه بـــه مـــن خـــوش بگـــذرد، مطالبـــی را 
ــم؛  ــح می دهـ ــا توضیـ ــرای بچه هـ ــدم در کالس  بـ ــه بلـ کـ
ولـــی متأســـفانه فقـــط تعـــداد کمـــی از دانش آمـــوزان بـــه 
متوجـــه صحبت هـــای  و  حرف هایـــم گـــوش می دهنـــد 
ـــرت  ـــون حض ـــم چ ـــن کار را می کن ـــن ای ـــوند. م ـــی ش ـــن نم م

علـــی)ع(  می فرمایـــد: زکات علـــم، یـــاد دادن آن اســـت.
ـــد  ـــما بای ـــد ش ـــود فرزن ـــاس می ش ـــت احس ـــن وضعی ـــا ای ب

ـــد! ـــه بده ـــری ادام ـــق دیگ ـــه طری ـــش را ب تحصیالت
 در کرمانشـــاه ایـــن مســـیر بســـته اســـت؛ مـــا هـــر جـــا 
ـــا  ـــف م ـــای مختل ـــه بهانه ه ـــن بســـت رســـیدیم و ب ـــه ب ـــم ب رفتی
ـــاء اهلل« و  ـــک »ماش ـــت حمایتشـــان در حـــد ی ـــد. نهای را رد کردن
ــاج  ــا احتیـ ــن چیزهـ ــه ایـ ــا بـ ــوده؛ مـ ــن بـ ــن« گفتـ »آفریـ

نداریـــم. حتـــی کمـــک مالـــی هـــم نمی خواهیـــم.

توقع اصلی شما چیست؟
 مـــن نمی توانـــم امیرحســـین را آمـــوزش دهـــم، توانـــش 
ــختی  ــه سـ ــن بـ ــه مـ ــد کـ ــؤاالتی می پرسـ ــدارم؛ او سـ را نـ
ــین  ــی امیرحسـ ــن یعنـ ــم و ایـ ــخ آن را بیابـ ــم پاسـ می توانـ

بیـــش از هـــر چیـــز بـــه یـــک اســـتاد نیـــاز دارد.

ــاط  ــگاه ها ارتب ــا دانش ــوص ب ــن خص ــما در ای ش
کرده ایــد؟ برقــرار 

مـــا بـــا دانشـــگاه رازی، دانشـــگاه صنعتـــی و جهـــاد 
دانشـــگاهی ارتبـــاط برقـــرار کردیـــم؛ در یکـــی از ایـــن 
دانشـــگاه ها گفتنـــد کـــه او بیشـــتر از یـــک دانشـــجوی 
فوق لیســـانس بلـــد اســـت و مـــا چیـــزی نداریـــم کـــه بـــه 

ــم. ــاد بدهیـ او یـ
قبـــل  ســـال  اســـتانی  جشـــنواره  در  امیرحســـین   
»جابر بن حیـــان« اســـتان کرمانشـــاه و جشـــنواره هویـــت 
کـــودکان ایرانـــی در یـــزد مقـــام کســـب کـــرد؛ ســـال قبـــل 
ـــنواره  ـــم اش در جش ـــن ک ـــت س ـــه عل ـــین ب ـــتند امیرحس نگذاش
جابـــر بـــن حیـــان کشـــوری شـــرکت کنـــد ولـــی امســـال 
ــاه  ــد یزدان پنـ ــر مجیـ ــای دکتـ ــا و رایزنی هـ ــا پیگیری هـ بـ

ـــرورش اســـتان کرمانشـــاه( توانســـت در  ـــوزش و پ ـــرکل آم )مدی
ـــاخت  ـــر س ـــه خاط ـــد و ب ـــرکت کن ـــوری ش ـــنواره کش ـــن جش ای

ربـــات کاوشـــگر برگزیـــده جشـــنواره شـــد.

ــگر  ــات کاوشـ ــن ربـ ــورد ایـ ــین در مـ امیرحسـ
ــده. ــح بـ ــان توضیـ برایمـ

ایـــن ربـــات می توانـــد در زیـــر آوار حرکـــت کنـــد و بـــه 
مصدومـــان کمک هـــای اولیـــه برســـاند. ایـــن ربـــات مجهـــز 
ـــش  ـــام چراغ های ـــی تم ـــه در تاریک ـــت ک ـــور اس ـــک سنس ـــه ی ب
ـــه دارد  ـــی دوطرف ـــور صوت ـــن و سنس ـــود و دوربی ـــن می ش روش
و در حـــال اضافـــه کـــردن امـــکان برقـــراری ارتبـــاط بیـــن 

ـــتم. ـــات هس ـــن رب ـــه ای ـــران، ب ـــدوم و امدادگ مص

امیرحسین می خواهی چکاره شوی؟
ـــه  ـــت و ن ـــم اس ـــم مه ـــول برای ـــه پ ـــدارد؛ ن ـــی ن ـــم فرق برای
ـــردم  ـــه درد م ـــه ب ـــم ک ـــت دارم کاری بکن ـــط دوس ـــهرت فق ش

ـــورد. بخ

ــی  ــه می توانـ ــن کاری کـ ــو بهتریـ ــر تـ ــه نظـ بـ
ـــت؟ ـــورد، چیس ـــردم بخ ـــه درد م ـــه ب ـــی ک ـــام ده انج

بتوانـــم  کـــه  شـــوم  فیزیکـــدان  یـــک  می خواهـــم 
ــی  ــازم و فن آوری هایـ ــکی بسـ ــف پزشـ ــتگاه های مختلـ دسـ
مثـــل ســـاخت ماهواره هـــا را کســـب کنـــم کـــه بتوانـــم بـــا 
ـــک  ـــا ی ـــش جنگ ه ـــت و افزای ـــدن جمعی ـــاد ش ـــه زی ـــه ب توج
ـــم. ـــدا کن ـــان ها پی ـــردن انس ـــی ک ـــرای زندگ ـــری ب ـــیاره دیگ س

تو پهپاد هم ساخته ای؟
ـــزو  ـــت و ج ـــرعتی اس ـــه س ـــاخته ام ک ـــاد س ـــک پهپ ـــه ی  بل
پهپاد هـــای تیغـــه  ای اســـت. پهپـــاد دیگـــری در دســـت 
ســـاخت دارم کـــه در نـــوع خـــود در جهـــان کمیـــاب اســـت 
ـــت  ـــی اس ـــاد قدرت ـــن پهپ ـــه ام؛ ای ـــو گرفت ـــفره ماهی الگ و از س
ـــات و  ـــل اتفاق ـــرداری از مح ـــم ب ـــرای فیل ـــور دارد و ب و دو موت

ـــت. ـــب اس ـــوادث مناس ح

امیرحســـین چـــه چیزهایـــی دیگـــری ســـاخته 
اســـت؟

ـــتگاه  ـــل: دس ـــت مث ـــاخته اس ـــادی س ـــیار زی ـــای بس چیزه
شبیه ســـاز زلزلـــه، دســـتگاه تشـــخیص انحـــراف نـــور، 
پرتونـــگار لیـــزری، دســـتگاه ترکیـــب نـــور، ربات هـــای 

. و...  آتش نشـــان  و  مســـیریاب 

ــه او در  ــدر بـ ــین( چقـ ــدر امیرحسـ ــما )پـ شـ
ســـاخت ایـــن دســـتگاه ها کمـــک می کنیـــد؟

ـــه  ـــروم هزین ـــورم ب ـــن مجب ـــد و م ـــده می ده ـــر حســـن ای امی
ـــدا  و تحقیـــق کنـــم و جـــواب ســـؤاالتش را پیـــدا کنـــم؛ مـــن ابت
ـــا  ـــه کاره ـــی در ادام ـــم ول ـــه او نمی کن ـــی ب ـــاکن کمک ـــه س ب
ـــل  ـــاک مث ـــای ســـخت و خطرن ـــظ ســـالمتی اش کاره ـــرای حف ب
ـــروکار  ـــتقیم س ـــا بـــرق مس ـــه ب ـــی ک ـــل کاری یـــا کارهای دری

دارد را خـــودم انجـــام می دهـــم.

ــون  ــگان و کانـ ــاد نخبـ ــل بنیـ ــی مثـ نهادهایـ
پـــرورش فکـــری بـــا شـــما همـــکاری می کننـــد؟

ـــعر  ـــه ش ـــری در زمین ـــرورش فک ـــون پ ـــا کان ـــته ب  در گذش
ـــوض  ـــا ع ـــر ب ـــال حاض ـــی در ح ـــتیم ول ـــاط داش ـــتان ارتب و داس
ــر  ــم. امیـ ــی نداریـ ــچ ارتباطـ ــه هیـ ــد مربوطـ ــدن کارمنـ شـ
ـــا  ـــم ب ـــا ه ـــی آنه ـــم ول ـــم بردی ـــگان ه ـــاد نخب ـــین را بنی حس

ـــد. ـــکاری نکردن ـــا هم م

بـــه عنـــوان ســـؤال پایانـــی، راهـــکار و توقـــع 
اصلـــی شـــما در رابطـــه بـــا اســـتعدادهایی مثـــل 

ــت؟ ــین چیسـ امیرحسـ
ــه  ــد کـ ــی باشـ ــاه جایـ ــع دارم در کرمانشـ ــن توقـ  مـ
ــان  ــد و افکارشـ ــرورش دهـ ــتعداد را پـ ــا اسـ ــای بـ بچه هـ
ـــت  ـــتی هدای ـــت و بدرس ـــا حمای ـــد و از آنه ـــردازش کن را پ
کنـــد؛ در مـــورد امیرحســـین تنهـــا توقـــع ام ایـــن اســـت 
کـــه یـــک کســـی باشـــد کـــه بـــه خوبـــی او را آمـــوزش 

دهـــد.

همتی در تذکر شفاهی؛

ارائه مجوز برای تجمعات قانونی 
حق شهروندی مردم است

کودک نابغه کرمانشاهی را بشناسید


