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۲۲۴۴ سالمند در ۵ ماهه 
نخست امسال وام ازدواج 

دریافت کرده اند

۶۰ درصد موتورسواران در 
آذربایجان شرقی 
گواهی نامه ندارند

با اتخاذ سیاست های تشویقی سالمندان را به ازدواج در سنین باال ترغیب کنیم
افزایش ازدواج سالمندان در پی افزایش وام ازدواج

فروش موتورسیکلت فقط به دارندگان گواهینامه رانندگی
یکی از معضالت مهم شهری تردد موتورسیکلت سواران است

جایگزین کردن موتورسیکلت های استاندارد جهانی
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

صنعت خودروسازی مسبب اصلی 
آلودگی هواست

انتقام سخت در انتظار دولت 
۹ درصد چک ها برگشت خورد منفور آمریکا خواهد بود

وام ۲۴۰ میلیونی مسکن به 
شعب بانک عامل ابالغ شد

افت ۱۶ هزار و ۷۶۵ واحدی 
شاخص بورس

سهامداران خرد عجوالنه
 تصمیم نگیرند 

گفــت:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  یــک 
معامــات بــورس طــی روزهــای آینــده بــه 
روال طبیعــی برمی گــردد و ســهامداران نبایــد 

باشــند.  داشــته  لحظــه ای  واکنش هــای 
محمدمهــدی ناســوتی فــرد در گفت وگــو بــا 
فــارس، ضمــن ابــراز تاســف از شــهادت ســردار 
ســلیمانی، گفــت: واقعه روزگذشــته و شــهادت ســردار 
ســپاه قلــب مــردم را بــه درد آورده و همــه ملــت ایران 

ــرده اســت. ــدام تروریســتی ک ــن اق ــدار ای داغ
وی افــزود: امــروز بــه عنــوان نخســتین روز پس 
ــازار ســرمایه واکنــش  از ایــن واقعــه تروریســتی، ب
شــدیدی نشــان داد کــه البتــه طبیعــی بــود، امــا 
شــرکتهای حقوقــی  بــازار بــا ممانعــت از رفتارهــای 

هیجانــی کنتــرل معامــات را در دســت گرفتنــد.
داد:  ادامــه  بــازار ســرمایه  کارشــناس  ایــن 
تحــوالت سیاســی همیشــه عواقبــی در بازارهــا بــه 
ــک  ــی از ریس ــهامداران بورس ــا س ــراه دارد، ام هم
ایــن بــازار آگاهنــد و بایــد بداننــد هــر گونــه رفتــار 
هیجانــی یــا خریــد و فــروش هــای غیــر منطقــی در 
ایــن وضعیــت منجــر بــه زیــان آنهــا خواهــد شــد.

ــی  ــرایط سیاس ــرد: ش ــار ک ــرد اظه ــوتی ف ناس
ــا  ــی اســت، ام ــل پیــش بین ــر قاب ــده غی پیــش آم
ــا روال  ــده قطع ــای آین ــی روزه ــرمایه ط ــازار س ب
طبیعــی گذشــته را در پیــش خواهــد گرفــت، 
بنابرایــن ســهامداران بداننــد کــه تشــکیل صف های 

ــت. ــا اس ــرر آنه ــه ض ــی ب ــع فعل ــروش در مقط ف
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه گریــز از بــازار فکــری 
عقانــی نیســت، گفــت: سیســتم بــازار ســرمایه بــه 
ایــن صــورت اســت کــه هــر ســهامداری نبایــد بــا 
هــر تحــول سیاســی یــا اقتصــادی واکنــش شــدید 
مبنــی بــر فــروش و خــروج از بورس داشــته باشــد.

ــه  ــرمایه در پاســخ ب ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
ــش از  ــاد بی ــا اقتص ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن س
ــد  ــد ش ــی خواه ــانات سیاس ــر نوس ــش درگی پی
ــا و  ــم ه ــت تحری ــرد: بازگش ــان ک ــر؟ بی ــا خی ی
فشــارهای اقتصــادی از ســوی آمریــکا در دو ســال 
ــر خــود را گذاشــته اســت و شــاهد  گذشــته تاثی
آن بودیــم کــه فرصــت هــا جایگزیــن ایــن تحریــم 
شــد، بــه عقیــده بنــده آمریــکا دیگــر نمــی توانــد  
تاثیــر چندانــی در اقتصــاد بگــذارد و کنتــرل 

ــت. ــان اس ــت خودم ــاع در دس اوض

مالیات خودروهای داخلی و 
وارداتی ابالغ شد

رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
ــای  ــوارض خودروه ــات و ع ــنامه ای، مالی در بخش
داخلــی و وارداتــی بــرای ســال ۹۹ را ابــاغ کــرد. 
ــور  ــازمان ام ــس کل س ــا، ریی ــزارش ایرن ــه گ ب
مالیاتــی کشــور، در بخشــنامه ای، بهــای فــروش 
انــواع خودروهــای تولیــد داخــل و مجمــوع ارزش 
انــواع خودروهــای  گمرکــی و حقــوق ورودی 
ــات  ــون مالی ــواد ۴۲ و ۴۳ قان ــی موضــوع م واردات
ــر ارزش افــزوده و مــاده ۱۷ قانــون مالیات هــای  ب

ــرد. ــاغ ک مســتقیم را اب
 بهــای فــروش مبنــای محاســبه مالیــات نقــل و 
ــد داخــل، مجمــوع ارزش  ــای تولی ــال خودروه انتق
گمرکــی و حقــوق ورودی مبنــای محاســبه مالیــات 
نقــل و انتقــال خودروهــای وارداتــی و بهــای فــروش 
مبنــای محاســبه مالیــات و عــوارض شــماره گــذاری 
ــر  ــد داخــل ب ــای تولی ــالیانه خودروه ــوارض س و ع

اســاس ایــن بخشــنامه، اعــام شــده اســت.
بــر ایــن اســاس، مبنــای وصــول حــق الثبــت 
ــنگین  ــبک و س ــای س ــواع خودروه ــورد ان در م
اعــم از ســواری و غیــر ســواری تولیــد داخــل یــا 
وارداتــی حســب مــورد، ماخــذ محاســبه مالیــات 
نقــل و انتقــال بــا در نظــر گرفتــن تقلیــل مصــرح 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاده ۴۲ قان در م

ــود. خواهــد ب
همچیــن مالیــات، عــوارض و حــق الثبــت 
ــه  ــی ک ــای خــاص و خدمات ــواع خودروه ســایر ان
ــر،  ــل، باالب ــل جرثقی ــی از قبی ــوازم و تجهیزات ل
بونکــر و میکســر بــر روی آنهــا نصــب شــده 
ــوع  ــا مجم ــروش و ی ــای ف ــاس به ــر اس ــت، ب اس
ارزش گمرکــی و حقــوق ورودی تعییــن شــده 
ــوع،  ــه ن ــه ب ــا توج ــوط، ب ــای مرب ــرای خودروه ب
تیــپ، مــدل و شاســی آن، از ردیف هــای منــدرج 
در جــداول مذکــور قابــل محاســبه و وصــول 

ــود. ــد ب خواه
ــا  ــد ی ــای تولی ــواع خودروه ــروش ان ــت ف قیم
مونتــاژ داخــل و مجمــوع ارزش گمرکــی و حقــوق 
ــب  ــه حس ــی ک ــای واردات ــواع خودروه ورودی ان
ــور  ــره مذک ــرر در تبص ــخ مق ــد از تاری ــورد بع م
ــوند توســط  ــی ش ــه کشــور وارد م ــا ب ــد و ی تولی
ــن  ــی ای ــک مالیات ــت ریس ــی و مدیری ــر فن دفت

ــود. ــی ش ــام م ــازمان اع س

و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی ضمــن اعــام تخصیــص ۱۰ هــزار 
ــکن در  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــه ط ــن ب ــار زمی هکت
ــه  ــه وزارتخان ــق اولی ــا، از تواف ــه اول ثبت نام ه مرحل
راه و شهرســازی بــا وزارتخانه هــای جهادکشــاورزی 

ــر داد.  ــکن خب ــد مس ــرای تولی ــت ب و صم
بــه گــزارش فــارس، محمــود محمــودزاده در 
خصــوص طــرح اقــدام ملــی مســکن، اعــام کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه ثبت نام هــای مرحلــه اول تــا ۳۰ آذر و 
اول دی مــاه ادامــه یافــت، در فرصــت ۴۵ روزهــا تــاش 
ــه دوم  ــام و مرحل ــا انج ــا پاالیش ه ــرد ت ــم ک خواهی
ــاز شــود. ــی مســکن آغ ــدام مل ثبت نام هــای طــرح اق

و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
ــش،  ــگام پاالی ــه در هن ــام اینک ــا اع ــازی ب شهرس
ــی  ــای خال ــایی، ظرفیت ه ــرایط شناس ــدان ش واج
مشــخص و میــزان حذف شــدگان از طــرح بــه 
دلیــل نداشــتن شــروط اعامــی، تعییــن و معرفــی 
ثبت نــام  بهمــن  نیمــه  گفــت:  خواهنــد شــد، 
ــی  ــایی و معرف ــه اول شناس ــی مرحل ــدگان نهای ش
ــر راه  ــا تاکیــدی کــه وزی می شــوند. در عین حــال ب
ــام مرحلــه دوم طــرح  ــر آغــاز ثبت ن و شهرســازی ب
ــود  ــاش می ش ــته اند ت ــکن داش ــی مس ــدام مل اق
تــا بــه محــض اتمــام پاالیــش مرحلــه اول و اعــام 
ــه  ــه اضاف ــرایط، ب ــد ش ــان واج ــه متقاضی ــج ب نتای

اعــام  اســتان ها  کــه  جدیــدی  ظرفیت هــای 
می کننــد، ثبت نــام مرحلــه دوم آغــاز شــود.  

محمــودزاده یــادآور شــد: در مرحلــه اول ثبت نــام 
ــار زمیــن  ــی مســکن ۱۰ هــزار هکت ــدام مل طــرح اق
تخصیــص یافــت کــه ایــن میــزان افزایــش می یابــد.  
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص 
ــرای  ــا ب ــایر وزارتخانه ه ــا س ــه ب ــای تفاهم نام امض
تفاهم نامه هــا  کــرد:  تصریــح  مســکن،  تولیــد 
کــه  می شــود  عملیاتــی  و  امضــا  شــرایطی  در 
و  وزارتخانــه  ســازمان،  امکانــات  و  درخواســت 

ارایــه شــود. نیــز  دســتگاه درخواســت کننده 

درخواستی از سوی وزارت ارشاد برای 
مسکن خبرنگاران و هنرمندان ارایه 

نشده است
ــد  ــه تولیـ ــای تفاهم نامـ ــه داد: در امضـ وی ادامـ
ــایر  ــا سـ ــازی بـ ــن وزارت راه و شهرسـ ــکن بیـ مسـ
وزارتخانه هـــا و ســـازمان ها، امکانـــات دو وزارتخانـــه 
و دو مجموعـــه در تولیـــد مســـکن ماک عمـــل 
قـــرار می گیـــرد. در واقـــع بـــه ایـــن روش، ضمـــن 
ــراد  ــکن، افـ ــد مسـ ــد تولیـ ــهیل گری در رونـ تسـ
واجـــد شـــرایط و نیازمنـــد بـــه مســـکن صاحـــب 

خانـــه خواهنـــد شـــد.

ایــن مقام مســئول در وزارت راه و شهرســازی در 
خصــوص تفاهم نامه هــای وزارت راه و شهرســازی 
بــا وزارت ارشــاد اعــام کــرد: وزارت ارشــاد تاکنــون 
درخواســت و تقاضایــی را بــرای تولیــد مســکن 
جامــع هــدف خــود )هنرمنــدان و خبرنــگاران( 
ــر راه  ــا در عیــن حــال، وزی ــه نکــرده اســت. ام ارای
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــرده ک ــد ک ــازی تاکی و شهرس
ــگاران  ــدان و خبرن ــرای هنرمن ــا ب ــی دارد ت آمادگ
ــا همــکاری وزارت ارشــاد انجــام دهــد. ــکار را ب این

ــا  ــح داد: ب ــازی توضی ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــرای  ــه ای ب ــات اولی ــاورزی تفاهم ــاد کش وزارت جه
ســاخت مســکن داشــته ایم کــه کارهــای آن در حــال 
انجــام اســت. وزارت جهادکشــاورزی اعــام آمادگــی 
ــترس را  ــات در دس ــا امکان ــت ت ــر اس ــرده و حاض ک
بــرای اجــرای ایــن طــرح )تولیــد مســکن( قــرار دهــد.

صمــت  وزارتخانــه  بــا  افــزود:  محمــودزاده 
نیــز توافقــات اولیــه حاصــل شــده اســت، امــا 
دو  بیــن  متقاضیــان  از  بخشــی  آنجایی کــه  از 
وزارتخانــه صمــت و وزارت تعــاون در خصــوص 
مســکن کارگــری مشــترک هســتند بایــد پاالیــش و 
ظرفیــت هــای جدیــد از ســوی دو وزارتخانــه اعــام 
ــا وزارت  ــه ب ــم تفاهــم نام ــا بتوانی ــی شــود ت و نهای
ــا  ــه امض ــکن ب ــد مس ــوص تولی ــت را در خص صم

ــانیم. برس

توافق اولیه وزارت راه با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت برای تولید مسکن  تازه های خبرتازه های خبر
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کاریکاتور

 درآمد موسسات کنکوری،
 یک سوم درآمد نفتی کشور است

ــک ســوم  ــوری، ی ــد موسســات کنک درآم
ــا  ــد ب ــرا بای ــت چ ــور اس ــی کش ــد نفت درآم
ــاف باشــند  ــات دادن مع ــد از مالی ــن درآم ای

ــردازد. ــات بپ ــر مالی ــک کارگ و ی
منبع: تسنیم

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد 
کــرد: اقــدام جنایــت کارانــه آمریــکا در بــه شــهادت 
ــت،  ــوب مل رســاندن ســردار ســرافراز و محبــوب قل
ــی  ــه آمریکای ــان علی ــه بیشــتر ایرانی ــر چ ــرت ه نف

ــه همــراه خواهــد شــد.  ــا را ب ه
محمدرضــا  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــردار  ــهید س ــرور ش ــه ت ــاره ب ــا اش ــی، ب پورابراهیم
ــه  ــه همــراه یارانــش در بغــداد ب قاســم ســلیمانی ب
ــت:  ــکا، گف ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــتور ترام دس
ــام  ــان اس ــید جه ــردار رش ــه س ــهادت مظلومان ش
ــداوت  ــه و ع ــا کین ــه ب ــلیمانی، ک ــم س ــاج قاس ح
دشــمنان ابــری، عربــی و آمریکایــی انجــام شــد دل 
ــقان  ــان و عاش ــدان، آزادی خواه ــام مجاه ــای تم ه
ــرد. ــدوه ک ــده از ان ــری را آکن ــاب و رهب ــام، انق ام

ــردار  ــن س ــه داد: ای ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
ــود را در  ــت خ ــا برک ــر ب ــا عم ــال ه ــه س ــز ک عزی
مجاهــدت بــرای اعتــای مکتــب شــیعه قــرار داد و 
پــس از مجاهــدت هــای فــراوان بــه آرزوی دیرینــه 
ــود  ــای شــهادت ب ــض عظم ــا فی ــه همان ــش ک خوی

نایــل شــد.
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 

ــب و  ــردم نجی ــت: م ــار داش ــامی اظه ــورای اس ش
ــژه فرماندهــان  ــه وی ــان ب ــرور اســتان کرم شــهید پ
ــان  ــدوه ش ــدس ان ــاع مق ــال دف ــدگان 8 س و رزمن
ــن مصیبــت عظیــم مضاعــف اســت چــرا کــه  در ای
فرزنــدی از دیــار کریمــان را تقدیــم نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی، امــام و رهبــری کــرده انــد کــه 
دالورمــردی هــای او در 8 ســال دفــاع مقــدس 

ــب  ــواره موج ــارهلل هم ــروز ث ــه پی ــکر همیش در لش
ــت. ــوده اس ــامی ب ــاب اس ــزت انق ــات و ع مباه

وی تاکیــد کــرد: اقــدام جنایــت کارانــه آمریــکا در 
بــه شــهادت رســاندن ایــن ســردار ســرافراز و محبوب 
قلــوب ملــت، نفــرت هــر چــه بیشــتر ایرانیــان علیــه 
ــا  ــد و  قطع ــد ش ــراه خواه ــه هم ــا را ب ــی ه آمریکای
ــکا و  ــور آمری ــت منف ــار دول ــختی در انتظ ــام س انتق

همپیمانــان منطقــه ای آن خواهــد بــود.
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت: ب ــی اظهارداش پورابراهیم
رزمنــدگان لشــکر ثــارهلل در دوران دفــاع مقــدس که 
افتخــار بســیجی بــودن در کنــار ایــن فرمانــده دالور 
را داشــته ام و نیــز تمامــی ارادتمنــدان ایــن ســردار 
ــان  ــد و پیم ــود عه ــدای خ ــام  و مقت ــا ام ــز ب عزی
مــی بندیــم کــه همچنــان پرچــم جبهــه مقاومــت و 
جهــاد در مقابــل دشــمن را بــرای اعتــای اســام و 
ــا عــزت و افتخــار در اوج قــرارداده  مکتــب شــیعه ب
ــری  ــت و رهب ــا والی ــدد ب ــان مج ــد و پیم ــا عه و ب
همچــون ســردار شــهیدحاج قاســم ســلیمانی مطیــع 

امــر رهبــری خواهیــم بــود.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
شــهادت  تســلیت  و  تبریــک  ضمــن  اینجانــب 
عظمــا بــه محضــر امــام زمان)عــج( و نایــب برحــق 
ایشــان مقــام معظــم رهبــری و نیــز خانــواده معــزز 
و بســتگان بزرگــوار ایشــان، از خداونــد متعــال 
ــو درجــات  ــرای روح مطهــر ایــن شــهید ســعید ال ب
ــز و همــه  ــواده مکــرم ایــن ســردار عزی ــرای خان و ب
ــئلت  ــکیبایی مس ــر و ش ــان صب ــوختگان ایش دلس

ــم. ــی کن م

پورابراهیمی:

انتقام سخت در انتظار دولت منفور آمریکا خواهد بود

ــا  ــی هماهنگــی اقتصــادی ب جلســه شــورای عال
ــه  ــن جلس ــد در ای ــزار ش ــوا برگ ــران ق ــور س حض
ــار  ــن اقش ــادار و وحدت آفری ــع معن ــام موض از اع
ــت  ــت دول ــردم در محکــوم کــردن جنای ــف م مختل

ــد.  ــی ش ــکا قدردان آمری
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت 
جمهــوری، چهــل و چهارمیــن جلســه شــورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی روز شــنبه بــه ریاســت 
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
رییــس جمهــور و بــا حضــور روســای قــوای مقننــه 
ــد. ــکیل ش ــورا تش ــای ش ــر اعض ــه و دیگ و قضائی

در آغــاز جلســه، بــا گرامیداشــت یــاد و مجاهدت 
ــع  ــام موض ــلیمانی، از اع ــهید س ــردار ش ــای س ه
ــردم در  ــف م ــار مختل ــن اقش ــادار و وحدت آفری معن
ــی  ــکا قدردان ــت آمری ــت دول ــردن جنای ــوم ک محک
ــزت و  ــیر ع ــتقامت در مس ــه راه اس ــر ادام ــد و ب ش

ــد. ــد گردی ــور تاکی ــرفت کش ــتقال و پیش اس
ــوالت  ــائل و تح ــن مس ــه، مهمتری ــن جلس در ای
اقتصــادی کشــور مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــت. گرف

ــه گزارشــی از  ــا ارائ رئیــس کل بانــک مرکــزی ب
اقدامــات انجــام شــده بــرای حفــظ ثبــات و مدیریت 
بــازار پــول و ارز کشــور، برنامه هــای در دســت 
اجــرای ایــن بانــک را بــرای تامیــن نیازهــای واقعــی 

ــود. ــدی تشــریح نم ــای تولی ــردم و واحده م
همچنیــن وزیــر امــور اقتصــادی و دارائــی ضمــن 

ارائــه گزارشــی از رشــد ۱۱۰ درصــدی حجــم بــازار 
ســرمایه در ســال جــاری، اقدامــات ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار بــرای تامیــن ثبــات و رشــد متناســب 

بــا تولیــد کشــور را برشــمرد.
شــورای عالــی بــا ارزیابــی مثبــت از حضــور فعال 
ــل  ــت بــازار ســرمایه، اجــرای کام ــدوق تثبی صن

مصوبــه قانونــی مربــوط بــه ســپرده گذاری صنــدوق 
توســعه ملــی در ایــن صنــدوق را مــورد تاکیــد قــرار 

داد.
در ادامــه جلســه، بانــک مرکــزی، گزارشــی 
از اجــرای مصوبــه قبلــی شــورایعالی در مــورد 
چک هــای تضمینــی بانکــی در طــول ســال گذشــته 
ارائــه نمــود شــورا بــا توجــه بــه آثــار مثبــت آن در 
افزایــش شــفافیت بانکــی و مقابلــه بــا پولشــوئی، کــه 
موجــب شــده اســت بیــش از ۹8 درصــد چک هــای 
توســط گیرنــدگان در  تضمینــی صــادر شــده، 
ــر  ــد ب ــن تاکی ــردد؛ ضم ــول گ ــن وص ــت معی فرص
ضــرورت تســریع در بررســی الیحــه ارائــه شــده بــه 
ــرای یــک ســال دیگــر  ــی را ب ــه قبل مجلــس، مصوب

ــود. ــد نم تمدی
ــه  ــه در ادام ــه و بودج ــازمان برنام ــن س همچنی
ســاختاری  اصــاح  بــرای  خــود  پیشــنهادهای 
ــه مولدســازی دارائی هــای  ــوط ب بودجــه، طــرح مرب
ــی،  ــث و بررس ــس از بح ــود و پ ــه نم ــت را ارائ دول
ــه جلســه آینــده  ادامــه بررســی ها در ایــن مــورد، ب

ــد. ــول ش موک

ــردار  ــیدن س ــهادت رس ــه ش ــر ب ــار خب ــا انتش ب
قاســم ســلیمانی در حملــه هوایــی نظامیــان ارتــش 
ــرور  ــهید پ ــردم ش ــداد، م ــرودگاه بغ ــکا در ف آمری
تبریــز پــس از اقامــه نمــاز جمعــه بــا حضــور خــود 
ــت  ــی، جنای ــی مردم ــه راهپیمای ــوش در صحن ج
ــه شــهادت رســاندن  ــکا و هــم  پیمانانــش در ب آمری
ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی را محکــوم کــرده 
ــا شــور ملــی و شــعور انقابــی خواســتار انتقــام  و ب

ــدند.  ســخت از دشــمن ش
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، صبــح روز جمعــه ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی خبــر به شــهادت رســیدن 
ســردار رشــید جبهــه مقاومــت اســامی را در حملــه 
بالگردهــای آمریکایــی در فــرودگاه بغــداد تائیــد کــرد.

بـــر اســـاس اعـــام منابـــع حشـــد الشـــعبی، 
ــرودگاه  ــه فـ ــای آمریکایـــی بـ ــه بالگردهـ در حملـ
ــدی  ــلیمانی و ابومهـ ــم سـ ــردار قاسـ ــداد، سـ بغـ
ـــهادت  ـــه ش ـــعبی( ب ـــد الش ـــاون حش ـــدس )مع المهن

رســـیدند.
رهبــر معظــم انقــاب در طــی بیانیــه ای بــا بیــان 
ایــن کــه انتقــام ســختی در انتظــار جنایــت کارانــی 
ــه خــون ســردار  اســت کــه دســت پلیــد خــود را ب
بــزرگ و پــر افتخــار اســام و دیگــر شــهدای حادثــه 
تــرور آلودنــد گفــت: فقــدان ســردار فــداکار و عزیــز 
مــا تلــخ اســت ولــی ادامــه مبــارزه و دســت یافتــن 
ــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان و جنایــت کاران را  ب

تلــخ تــر خواهــد کــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امــام 
جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه آمریــکا، رژیــم غاصــب 
صهیونیســتی و نوکرانــش مســئول شــهادت ســردار 

ــت:  ــتند، گف ــدس هس ــدی المهن ــلمیانی و ابومه س
ــگ نامحــدود  ــان جن ــای اع ــه معن ــت ب ــن جنای ای
بــه مقاومــت اســت و هیــچ کســی نمی توانــد نتایــج 

آن را کنتــرل کنــد.
وی یــادآوری کــرد: ســپاه پاســداران انقــاب 
ــروز  ــت ام ــه مقاوم ــپاه در جبه ــدس س ــروی ق و نی
فصــل جدیــدی را آغــاز می کنــد و شــادی لحظــه ای 
آمریــکا و صهیونیســت هــا دیــری نخواهــد پاییــد و 

ــل خواهــد شــد. ــزا تبدی ــه ع ب
خطیــب جمعــه تبریــز بــا ســر دادن شــعار 
ــان  ــت قهرم ــه داد: مل ــاد«، ادام ــت ب ــکا ننگ »آمری
ایــران اجــازه نخواهــد داد خــون شــهید ســلیمانی به 
ــکا و صهیونیســت ها بداننــد کــه  ــرود و آمری هــدر ب
ــه  ــرای گرفتــن انتقــام بیشــتر اســت و ب عــزم مــا ب

ــت. ــم گرف ــهدا را خواهی ــون ش ــام خ زودی انتق

ــه برگــزاری رزمایــش  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــان  ــن خاطرنش ــیه و چی ــران، روس ــه ای ــه جانب س
فشــار  اوج  در  رزمایــش  ایــن  برگــزاری  کــرد: 
حداکثــری و سیاســت منزوی ســازی ایــران بــاز هــم 
ــان  ــکا و هم پیم ــر آمری ــران در براب ــر ای ــت برت دس

منطقــه ای او را نشــان داد.
در حالــی کــه بــاور خبــر شــهادت ســردار 
ــیار  ــران بس ــت ای ــرای مل ــم  ب ــوز ه ــلیمانی  هن س
دشــوار بــود، مــردم مومــن و نمازگــزار تبریــز پــس 
ــدان  ــا می ــی ت ــا راهپیمای ــه ب ــاز جمع ــه نم از اقام
ســاعت ایــن شــهر و تجمــع در ایــن میــدان خشــم و 
انزجــار خــود را از اقــدام جنایتکارانــه آمریــکا، رژیــم 
ــه شــهادت رســاندن  صهیونیســتی و نوکرانــش در ب
ــده  ــدس فرمان ــدی المهن ــلیمانی، ابومه ــردار س س

ــد. ــان دادن ــش را نش ــعبی و همراهان ــد الش حش

دادن  ســر  بــا  مــردم  راهپیمایــی  ایــن  در 
ــر اســراییل،  ــکا، مــرگ ب ــر آمری شــعارهای مــرگ ب
و  آمریــکا  مبــارک،  شــهادتت  عزیــزم  فرمانــده 
اســرائیل نابودیــت نزدیــک اســت، فرمانــده شــهیدان 
راهــت ادامــه دارد، ســپاهی دالور انتقــام انتقــام و مــا 
ــان  ــه فرم ــه ای گــوش ب ــم خامن همــه ســرباز تویی
ــدت  ــه ش ــکا را ب ــت آمری ــه ای، جنای ــم خامن تویی

ــد. ــوم کردن محک
ــامی  ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
آذربایجــان شــرقی بــا حضــور در صحنــه راهپیمایــی 
اظهــار کــرد: حضــور گســترده مــردم نشــان دهنــده 
ــش از  ــد بی ــان اســت و نبای ــای آن ــی همت ــرت ب غی

ــا ندانــم کاری هــا آزار دهیــم. ایــن مــردم را ب
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــول برگ ــیخ رس ش
نتیجــه ۴۰ ســال مجاهــدت  ســردار ســلیمانی 
خویــش را دریافــت کــرد گفــت: مســئولین مــا 
بایــد بداننــد کــه محبوبیــت افــرادی چــون ســردار 
ســلیمانی بــه خاطــر مقاومــت آن هاســت نــه 
ــد  ــا بای ــس م ــن پ ــی و از ای ــر قیمت ــه ه ــره ب مذاک

ــیم. ــابق باش ــر از س ــیار ت ــر و هوش ــم ت محک
ــن  ــام ای ــه پی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــی  ــردم چــه عامل حضــور خودجــوش و گســترده م
اســت، خاطــر نشــان کــرد: ۴۰ ســال اســت کــه ایــن 
ــای انقــاب  ــا تمامــی مشــکات موجــود پ ــردم ب م
ایســتاده انــد و اگــر مســئولین مــا فقــط ایــن مفهــوم 

را از ایــن تجمــع مردمــی دریابنــد کافــی اســت.
ــز در  ــه تبری ــه در صحن ــن و همیش ــردم موم م
ــداوم راه شــهید ســلیمانی و  ــر ت ــی ب ــن راهپیمای ای

ــد. ــد کردن ــتعمارگر تاکی ــاوزان اس ــام از متج انتق

نماینــده کشــورمان در ســازمان ملــل در گفت وگویــی اختصاصــی بــا 
ان بــی ســی گفــت: مــا نمی توانیــم چشــمانمان را بــر روی اتفاقــی کــه 
ــم  ــده بگیری ــاده را نادی ــاق افت ــده نیروهــای مســلح مان اتف ــرای فرمان ب

و تافــی خواهیــم کــرد. 
ــورمان  ــده کش ــی، نماین ــت روانچ ــد تخ ــنا، مجی ــزارش ایس ــه گ ب
بــی ســی  بــا ان  در ســازمان ملــل در گفت وگویــی اختصاصــی 
ــدس ســپاه پاســداران را  ــده نیروهــای ق ــرور قاســم ســلیمانی، فرمان ت
ــا  ــن ب ــد. وی همچنی ــدام نامشــروع« خوان ــک »اق ــتیزه جویی« و ی »س
اشــاره بــه اینکــه آمریــکا اعتقــادی بــه گفت وگــو نــدارد، تصریــح کــرد 
ــا  ــوئیس ب ــفارت س ــق س ــلیمانی از طری ــم س ــرور قاس ــان ت ــه از زم ک

آمریــکا مکاتباتــی داشــته اند.
روانچــی در خصــوص ایــن مکاتبــات توضیــح نــداد امــا تصریــح کــرد 

کــه انتقــام ســختی از آمریــکا خواهنــد گرفــت.
وی بــا رد ادعاهــای واهــی مبنــی بر دســت داشــتن قاســم ســلیمانی 

ــر  در مــرگ چنــد هــزار آمریکایــی گفــت: آن هــا هیــچ مدرکــی دال ب
ــد،  ــار دارن ــنادی در اختی ــا اس ــر آن ه ــد. اگ ــان رو نکرده ان حرف هایش

بایــد آن هــا را نشــان دهنــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــل همچنی ــازمان مل ــورمان در س ــده کش نماین
ــوان  ــکا عن ــی آمری ــت مل ــابق امنی ــاور س ــون، مش ــان بولت ــت ج تویی
کــرد: مشــخص اســت کــه آمریــکا از مدت هــا قبــل برنامــه تــرور قاســم 

ــت. ــته اس ــر داش ــلیمانی را در س س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســلیمانی بــه درخواســت دولــت عــراق در 
ــود، عنــوان کــرد: آمریــکا در عیــن حــال  ایــن کشــور حضــور یافتــه ب
ــرده  ــرور ک ــه را ت ــت ها در منطق ــت دادن تروریس ــان شکس ــه قهرم ک
اســت، نمی توانــد ادعــا کنــد کــه در حــال مبــارزه بــا تروریســم اســت.

مجیــد تخــت روانچــی همچنیــن افــزود: انتقــام ســختی در 
ــی  ــر اطاع ــن ام ــی ای ــکان و چگونگ ــان، م ــود. از زم ــد ب کار خواه
نــدارم امــا حتمــا تافــی خواهیــم کــرد چراکــه ایــن اقدامــی از ســر 
ــر  ــمانمان را ب ــم چش ــز نمی توانی ــا نی ــت و م ــوده اس ــتیزه جویی ب س
ــاده  ــاق افت ــده نیروهــای مســلح مان اتف ــرای فرمان ــی کــه ب روی اتفاق

ــم. ــده بگیری را نادی

قدردانی از مواضع وحدت آفرین مردم در محکوم کردن جنایت آمریکا

تبریز به خاطر سردار دل ها ایستاد؛

پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایت کاران را تلخ تر خواهد کرد

روانچی: 

دست داشتن سلیمانی در مرگ آمریکایی ها صحت ندارد

آیین نامه اجرایی دریافت عوارض در 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی اصالح شد

هیـــات وزیـــران بـــا اصـــاح آییـــن  نامـــه 
اجرایـــی اخـــذ عـــوارض در مناطـــق آزاد تجـــاری 
ـــق را  ـــن مناط ـــای ای ـــازمان  ه ـــران، س ـــی ای - صنعت
ـــدون  ـــای ب ـــت  ه ـــروع فعالی ـــا از ش ـــرد ت ـــف ک مکل

مجـــوز، جلوگیـــری کننـــد. 
ـــاح  ـــا اص ـــران ب ـــات وزی ـــا،  هی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــق آزاد  ـــوارض در مناط ـــذ ع ـــی اخ ـــه اجرای ـــن  نام آیی
تجـــاری - صنعتـــی ایـــران، ســـازمان  هـــای ایـــن مناطـــق 
ـــه از  ـــن  نام ـــن آیی ـــرای ای ـــا در اج ـــرد ت ـــف ک را مکل
شـــروع فعالیـــت  هـــای بـــدون مجـــوز و یـــا ادامـــه 
ـــوز از  ـــد مج ـــه تمدی ـــبت ب ـــه نس ـــی ک ـــت های فعالی

ـــد. ـــری کن ـــد جلوگی ـــدام نکنن ـــه اق ـــازمان منطق س
 براســـاس تصمیـــم دولـــت در جلســـه هشـــتم 
ــه  ــن نامـ ــه آییـ ــی بـ ــاده )۵( الحاقـ دی ۱۳۹8 مـ
اجرایـــی اخـــذ عـــوارض در مناطـــق آزاد تجـــاری 
ـــران و تبصـــره آن  ـــوری اســـامی ای ـــی جمه - صنعت
موضـــوع تصویـــب نامـــه شـــماره ۶۷۱۶۷/ ۵۳۲۲۳ 

مـــورخ ۴ شـــهریور ۱۳۹۵ اصـــاح شـــد.
مجوزهایـــی کـــه در مهلـــت مقـــرر هیچگونـــه 
ـــه  ـــورت نگرفت ـــا ص ـــا آن ه ـــاط ب ـــی در ارتب فعالیت

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــد، ابط باش
همچنیـــن، مجوزهایـــی کـــه فعالیـــت موضـــوع آن هـــا 
ـــرر در  ـــی مق ـــت قانون ـــی در مهل ـــوده ول در حـــال انجـــام ب
مجـــوز تمدیـــد نشـــده اســـت بـــا تصویـــب هیـــات مدیـــره 
مطابـــق دســـتورالعمل اجرایـــی أخـــذ عـــوارض در مناطـــق 
ـــذ  ـــا أخ ـــر ب ـــال اول تأخی ـــی در س ـــاری - صنعت آزاد تج
عـــوارض مربـــوط بـــه آن ســـال )ســـال تمدیـــد( بـــه 

ـــود. ـــی  ش ـــد م ـــد تمدی ـــه ۱۰درص اضاف
ــال  ــش از یکس ــنوات بی ــرای س ــد ب در تمدی
ــورت  ــه ص ــه ب ــال اضاف ــر س ــه ازای ه ــر ب تأخی
ــال  ــوب س ــوارض مص ــه ع ــد ب ــی ۱۰ درص پلکان
بــا  تمدیــد  می شــود.  اضافــه  اولیــه  تمدیــد 
تأخیــر مجــوز بــرای دفعــات بعــد صرفــاً تــا 
ــر از  ــای کمت ــرای تأخیره ــر و ب ــه دیگ دو مرتب
ــت  ــت و از فعالی ــد گرف ــال صــورت خواه ــه س س
ــی کــه شــرایط تعییــن شــده را رعایــت  واحدهای

ننموده انــد،  جلوگیــری خواهــد شــد.

شناسایی 101 پد بالگرد
 در برج های تهران

مدیــر کل معمــاری و ســاختمان شــهرداری 
ــازمان  ــا س ــف ب ــات مختل ــزاری جلس ــران از برگ ته
ــاخص های  ــاء ش ــورد احص ــور در م ــی کش هواپیمای
ایجــاد و نصــب پدهــای بالگــرد ســاختمان های 

ــر داد.  ــه خب بلندمرتب
ــورد  ــدی صالحــی، در م ــزارش ایســنا، مه ــه گ ب
وضعیــت پدهــای بالگــرد در ســاختمانهای پایتخــت 
گفــت: نصــب پدهــای بالگــرد بــرای ســاختمان های  
بــاالی ۴۵متــر الــزام اســت و ایــن مســئله بــه 
ــد  ــانی در تأیی ــش نش ــات آت ــی از الزام ــوان یک عن
ــود؛  ــی ش ــری م ــه پیگی ــد مرتب ــاختمان های بلن س
چراکــه در حــال حاضــر وســایل اطفــا حریــق بــرای 
ــا بیــش از  ۴۵متــر ارتفــاع  ســاختمان بلندمرتبــه ب
جوابگونیســت؛ بــه همیــن علــت داشــتن پــد بالگــرد 

ــزم اســت. ال
وی بــا بیــان اینکــه در مــورد شــاخص های 
ــه  ــی ک ــاد و وزن ــد، ابع ــرای طراحــی پ ــتاندارد ب اس
ــرات  ــد نظ ــد،  نیازمن ــل کنن ــا تحم ــن پده ــد ای بای
فنــی و ایمنــی ســازمان هواپیمــای هســتیم، اظهــار 
کــرد: در مــورد پدهــای بالگــرد نیازمنــد یــک اقــدام 
ــی  ــازمان هواپیمای ــهرداری و س ــن ش ــترک بی مش
کشــور هســتیم کــه برهمیــن اســاس طــی جلســات 
شــاخص ها  ایــن  تدویــن  حــال  در  مشــترک  

ــتیم. هس
صالحــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وضعیــت 
پدهــای بالگــرد موجــود چگونــه اســت گفــت: 
ــای احــداث  ــد درصــد پده ــم چن ــم بگویی نمی توانی
ــد  ــته باش ــی الزم را داش ــد کارآی ــی توانن ــده،  م ش
ــزار  ــه برگ ــن زمین ــوری در ای ــون  مان ــه تاکن چراک
ــا احصــاء شــاخص و معیارهــای  نشــده امــا قطعــا ب
جدیــد تولیــدات آتــی کنتــرل شــده و حتــی 
می تــوان نســبت بــه اصــاح  پدهــای گذشــته نیــز 

ــرد. ــدام ک اق
مدیــر کل معمــاری و ســاختمان شــهرداری 
ــد  ــران ۱۰۱پ ــهر ته ــه در ش ــان اینک ــا بی ــران ب ته
ــات  ــزود: جلس ــت، اف ــده اس ــایی ش ــرد شناس بالگ
مشــترک بــا ســازمان هواپیمایــی در حــال برگــزاری 
اســت تــا بتوانیــم بــه یــک آئیــن نامــه مشــترک در 

ــیم. ــه برس ــن زمین ظریف با وزیران خارجه تاجیکستان ای
و چین گفت وگو کرد

وزیــر امــور خارجــه در گفــت و گــوی تلفنــی بــا 
ــن تحــوالت  ــان تاجیکســتانی و چینــی آخری همتای
منطقــه ای و بیــن المللــی بویــژه بعــد از تــرور 
ــد.  ســردار شــهید قاســم ســلیمانی را بررســی کردن
بــه گــزارش ایرنــا، »وانــگ یــی« وزیــر امــور خارجه 
ــف«  ــواد ظری ــد ج ــن و »محم ــق چی ــوری خل جمه
ــر امــور خارجــه کشــورمان بعدازظهــر روز شــنبه  وزی
در یــک گفت وگــوی تلفنــی آخریــن تحــوالت منطقــه 
ای و بیــن المللــی بویــژه پــس از تــرور ســردار شــهید 

حــاج قاســم ســلیمانی را بررســی کردنــد.
 محمــد جــواد ظریــف و ســراج الدیــن مهرالدیــن 
وزیــران خارجــه ایــران و تاجیکســتان دقایقــی 
پیــش در گفتگــوی تلفنــی آخریــن تحــوالت روابــط 
ــن  ــه ای و بی ــائل منطق ــن مس ــه و مهمتری دو جانب
المللــی بویــژه تحــوالت پــس از تــرور ســردار شــهید 

ــد. حــاج قاســم ســلیمانی را بررســی کردن
ــرش«  ــو گوت ــا »آنتونی ــز ب ــته نی ــف روز گذش ظری
ــه  ــدام متجاوزان ــل درخصــوص اق ــرکل ســازمان مل دبی
آمریــکا در خصــوص ترور شــهید ســردار شــهید ســپهبد 
ــه صــورت تلفنــی گفت وگــو کــرده  قاســم ســلیمانی ب
بــود، وی دیــروز هــم در تهــران در دو نوبــت بــا »محمــد 
ــور  ــر ام ــی« وزی ــم آل ثان ــن جاس ــن ب ــن عبدالرحم ب
خارجــه دیــدار و دربــاره تحوالت منطقــه رایزنــی کردند.

صبـــح روز )جمعـــه( ســـردار قاســـم ســـلیمانی 
بـــه همـــراه ابومهـــدی المهنـــدس از فرماندهـــان 
ــی  ــاد آمریکایـ ــه پهبـ ــعبی در حملـ ــد الشـ حشـ
در فـــرودگاه بغـــداد بـــه شـــهادت رســـید. پیکـــر 
ســـردار ســـلیمانی صبـــح دیـــروز در کاظمیـــن و 

ســـامرا تشـــییع شـــد.
قــرار اســت مراســم تشــییع پیکــر ایشــان در کربــا 

و نجــف انجــام و پــس از آن بــه ایــران منتقــل شــود.

عباسی خبر داد؛
مجلس دوشنبه جلسه علنی ندارد

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
روز دوشــنبه مجلــس  لغــو جلســه  از  اســامی 
ــه دلیــل حضــور نماینــدگان در  شــورای اســامی ب

مراســم تشــییع ســردار ســلیمانی خبــر داد. 
ــاره  ــا اش ــی ب ــداهلل عباس ــر، اس ــزارش مه ــه گ ب
شــورای  مجلــس  علنــی  جلســات  تغییــر  بــه 
ــهادت  ــه ش ــه ب ــا توج ــاری ب ــه ج ــامی در هفت اس
ســردار ســلیمانی، گفــت: مجلــس شــورای اســامی 
در هفتــه جــاری صرفــا در روزهــای یکشــنبه و 

سه شــنبه جلســه علنــی دارد.
افــزود: جلســه علنــی مجلــس شــورای  وی 
حضــور  جهــت  بــه  دوشــنبه  روز  در  اســامی 
نماینــدگان در مراســم تشــییع شــهید ســردار 
روز  در عصــر  و صرفــاً  منتفــی شــد  ســلیمانی 
تخصصــی  کمیســیون های  جلســات  دوشــنبه، 
و کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ۹۹ برگــزار 

 . د می شــو
ســـخنگوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس شـــورای 
اســـامی تصریـــح کـــرد: همچنیـــن بـــه احتمـــال 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــح مجلـ ــردا صبـ ــاد فـ زیـ
ــلیمانی  ــردار سـ ــهادت سـ ــوع شـ ــون موضـ پیرامـ
ـــت  ـــرار اس ـــت و ق ـــد داش ـــی خواه ـــه غیرعلن جلس
یکـــی از مقامـــات در ایـــن جلســـه حضـــور یابـــد 
ـــام  ـــاً اع ـــت و متعاقب ـــده اس ـــی نش ـــوز قطع ـــا هن ام

می شـــود.

مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران 
منصوب شد

ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــله گانی« ب ــماعیل لـ »اس
ــد. ــوب ش ــران منص ــاه کارگ ــک رف بان

بــه گــزارش ایرنــا، بــا تصویــب هیــات مدیــره بانک 
رفــاه کارگــران و تاییــد »محمــد شــریعتمداری« وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، اســماعیل لـــله گانی با 
ــوان  ــه عن ــی ســاالری« ب حکمــی از ســوی »مصطف

مدیرعامــل بانــک رفــاه کارگــران منصــوب شــد.
ریاســت هیــات مدیــره شــرکت داده پــردازی ایــران، 
مدیــر عاملــی بانــک صــادرات ایــران، مدیرعاملــی بانــک 
قــرض الحســنه مهر ایــران و ریاســت هیات مدیــره بانک 
رفــاه کارگــران، از ســمت های اجرایــی لـــله گانی اســت.
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بانک مرکزی:

پیامک رمز پویا برای مشتریان بانکی 
رایگان است

بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه هزینــه دریافــت 
و  بانک هــا  عهــده  بــر  پویــا  دوم  رمــز  پیامــک 
موسســات اعتبــاری بــوده و بــرای مشــتریان بانکــی 

ــت.  ــگان اس رای
ــاری از  ــار اخب ــی انتش ــنا، در پ ــزارش ایس ــه گ ب
طــرف معــاون وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
مبنــی بــر اینکــه در مــورد هزینــه پیامــک رمــز پویــا، 
توافقــی بــا بانــک مرکــزی انجــام نشــده اســت، بانــک 
ــه  ــی، هزین ــاع قبل ــق اط ــرد: طب ــام ک ــزی اع مرک
دریافــت پیامــک رمــز دوم پویــا بــر عهــده بانک هــا و 

موسســات اعتبــاری اســت.
ــرده اســت  ــد ک ــتگاه تاکی ــن دس ــق آنچــه ای طب
مشــتریان بانکــی بــرای کســب اطاعــات صحیــح در 
ــک  ــای رســمی بان ــه اطاعیه ه ــط ب ــه فق ــن زمین ای

مرکــزی توجــه کننــد.

وام 240 میلیونی مسکن
 به شعب بانک عامل ابالغ شد

آیین نامــه اعطــای وام ۲۴۰ میلیــون تومانــی 
تســهیات خریــد یــا ســاخت مســکن از روز )شــنبه 
ــده و  ــاغ ش ــل اب ــک عام ــعب بان ــه ش ۱۴ دی( ب
مشــتریان می تواننــد بــا خریــد اوراق تســهیات 

ــد. ــتفاده کنن ــهیات اس ــن تس ــکن، از ای مس
ــه گــزارش مهــر، آئیــن نامــه تســهیات خریــد  ب
ــل در  ــه قب ــه دو هفت ــد ک ــام جدی ــا ارق ــکن ب مس
شــورای پــول و اعتبــار بــه تصویــب رســید، به شــعب 
ــل دریافــت اســت. ــاغ شــده و قاب ــک مســکن اب بان

ایــن تســهیات کــه در تهــران بــرای متقاضیــان 
ــه ترتیــب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیــون  فــردی و زوجیــن ب
ــه  ــا تســهیات جعال ــل ترکیــب ب تومــان اســت، قاب
مســکن بــوده کــه ایــن وام نیــز در همیــن مصوبــه از 
۲۰ بــه ۴۰ میلیــون تومــان افزایــش یافــت؛ درنتیجه 
متقاضیــان فــردی و زوجیــن تهرانــی می تواننــد 
مجموعــاً ۱۴۰ و ۲۴۰ میلیــون تومــان وام خریــد یــا 
ســاخت مســکن از محــل اوراق گواهــی حــق تقــدم 

تســهیات مســکن دریافــت کننــد.
همچنیــن ســاکنان فــردی و زوجیــن مراکــز 
نفــر  هــزار   ۲۰۰ بــاالی  شــهرهای  و  اســتان ها 
نیــز می تواننــد بــه ترتیــب 8۰ و ۱۶۰ میلیــون 
تومــان تســهیات خریــد مســکن قابــل ترکیــب بــا 
ــرده و  ــت ک ــی دریاف ــون تومان ــه ۴۰ میلی وام جعال
مجموعــاً ۱۲۰ و ۲۰۰ میلیــون تومــان وام مســکن از 

ــد. ــه کنن ــهیات مطالب ــل اوراق تس مح
متقاضیــان فــردی و زوجیــن ســاکن ســایر مناطق 
شــهری نیــز در جدیدتریــن ارقــام تســهیات خریــد 
ــون  ــب ۶۰ و ۱۲۰ میلی ــه ترتی ــد ب ــکن می توانن مس
تومــان و بــا ترکیــب وام جعالــه، ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیــون 
تومــان تســهیات خریــد یــا ســاخت مســکن از محل 

اوراق حــق تقــدم دریافــت کننــد.
ــا  ــد ب ــهیات ۱۷.۵ درص ــن تس ــود ای ــرخ س ن
ســود  نــرخ  و  ســاله   ۱۲ حداکثــر  بازپرداخــت 
ــت  ــا بازپرداخ ــد ب ــز ۱8 درص ــه نی ــهیات جعال تس

حداکثــر ۵ ســاله اســت.
ــد  ــهیات جدی ــت تس ــرای دریاف ــت ب ــی اس گفتن
مســکن )وام ۲۴۰ میلیــون تومانــی( متقاضیــان زوجین 
تهرانــی می بایســت ۴8۰ و فــردی ۲8۰ برگــه گواهــی 

حــق تقــدم تســهیات مســکن خریــداری کننــد.

بــا تائیــد پیشــنهاد دولــت بــرای واریــز ۲۰ 
ــع ناشــی از نفــت و فرآورده هــای آن  درصــد از مناب
بــه صنــدوق توســعه ملــی، دولــت مابه التفــاوت ۱۶ 
ــدوق  ــی صن ــهم قانون ــا س ــده ت ــی مان ــدی باق درص
ــارد دالر  ــدود ۱.۲ میلی ــه ح ــود ک ــکار می ش را بده
بدهــی جدیــد در ســال ۱۳۹۹ ایجــاد خواهــد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، طبــق قانــون برنامــه پنجــم 
توســعه بایــد در ســال اول ۲۰ درصــد از منابــع 
بــه  نفــت و فرآورده هــای آن  از فــروش  ناشــی 
ــاالنه  ــز و س ــی واری ــعه مل ــدوق توس ــاب صن حس
ســه درصــد بــه آن اضافــه  می شــد و در ادامــه 
طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه، دولــت بایــد از 
ــی را  ــع نفت ــادل ۳۰ درصــد از مناب ســال ۱۳۹۶ مع
بــه حســاب صنــدوق توســعه ملــی واریــز و ســاالنه 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــه کن ــه آن اضاف ــد ب دو درص
ــه ۳۶ درصــد  ــرای ســال ۱۳۹۹ ب ــدوق ب ســهم صن

می رســد.
ــش  ــه کاه ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی ــد س  در چن
ــی  ــع در برخ ــه مناب ــت ب ــاز دول ــی و نی ــع نفت مناب
ــز  ــل واری ــور کام ــه ط ــدوق ب ــهم صن ــال ها س س
نشــده و کــف مبلــغ تعریــف شــده بــه آن پرداخــت 
ــاری  ــال ج ــه در س ــوان نمون ــه عن ــه ب ــود ک می ش
ایــن اتفــاق افتــاد و ۲۰ درصــد بــه حســاب صنــدوق 

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ

 در الیحــه بودجــه ســال آینــده نیــز پیش بینــی 
بــر ایــن شــد کــه بــار دیگــر فقــط ۲۰ درصــد منافــع 
ــوری  ــه ط ــود؛ ب ــز ش ــه حســاب آن واری ــدوق ب صن
کــه در تبصــره)۱( الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ 
ــی از  ــعه مل ــدوق توس ــهم صن ــه س ــت ک ــده اس آم
ــات گازی  ــت و میعان ــادرات نف ــل از ص ــع حاص مناب
ــود. ــف می ش ــد تعری ــادرات ۲۰ درص ــص ص و خال

در  بودجــه  الیحــه  بررســی  در جریــان  امــا 
کمیســیون تلفیــق، بعــد از موافقــت  بــا اینکــه ســهم 
ــات  صنــدوق از محــل صــادرات نفــت خــام و میعان

گازی و خالــص صــادرات گاز ۲۰ درصــد باشــد، 
ــه ای  ــه گون ــف شــده اســت؛ ب ــز تعری شــرایط آن نی
ــزی  ــد واری ــهم ۲۰ درص ــاوت س ــد مابه التف ــه بای ک
و ۳۶ درصــدی کــه بایــد بــه عنــوان ســهم قانونــی 
صنــدوق پرداخــت شــود، بــه عنــوان بدهــی دولــت 
ــه عبارتــی  ــه ایــن صنــدوق تلقــی خواهــد شــد. ب ب
۱۶ درصــد از منابــع نفتــی ســال آینــده کــه دولــت 
اجــازه برداشــت و اســتفاده از آن را دارد بــه صنــدوق 

بدهــکار می شــود.
در عیــن حــال کــه بایــد بانــک مرکــزی در 

طــول ســال و متناســب بــا حصــول منابــع بافاصلــه 
ــد. ــدام کن ــوه اق ــز وج ــه واری نســبت ب

نفــت  درآمــد  مجمــوع  پیش بینی هــا  طبــق 
ــه  ــت ک ــارد دالر اس ــده ۲۲.۲ میلی ــال آین و گاز س
ــت و  ــادرات نف ــل ص ــارد دالر آن از مح ۱8.۲ میلی
ــر از صــادرات گاز حاصــل  ــارد دالر دیگ ــار میلی چه

می شــود.
از رقــم ۲۲.۲ میلیــارد دالر ناشــی از درآمــد 
نفتــی بایــد ۳۶ درصــد معــادل هشــت میلیــارد دالر 
ــدا  ــی اختصــاص پی ــعه مل ــدوق توس ــه ســهم صن ب
کنــد کــه از ایــن رقــم مجــوز برداشــت ۱۶ درصــد 
آن بــرای دولــت صــادر شــده کــه بــه عنــوان بدهــی 
قالــب  احتمــاال در  آن محســوب می شــود کــه 

ــود. ــد ب ــهیات خواه تس
بــر ایــن اســاس اگــر دولــت ۱۶ درصــد از ســهم 
هشــت میلیــارد دالری صنــدوق توســعه ملــی 
ــدود ۱.۲  ــرد ح ــار بگی ــی را در اختی ــد نفت از درآم
ــه صنــدوق  ــرای آن ب میلیــارد دالر بدهــی جدیــد ب

ــود. ــاد می ش ــده ایج ــال آین در س
همچنیــن از مابقــی درآمــد نفتــی، ۱۴.۵ درصــد 
ــارد دالر  ــا ۳.۲ میلی ــت ب ــی نف ــرکت مل ــرای ش ب
پرداخــت می شــود و ۴۹.۵ درصــد بــرای دولــت 
باقــی  می مانــد کــه حــدود ۱۱ میلیــارد دالر خواهــد 

بــود.

برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹ 

و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  آمــوزش  معــاون 
ــار  ــن آم ــاس آخری ــت: براس ــور گف ــه ای کش حرف
)شــهریور ۹8( ۶۰ درصــد کارآمــوزان ایــن ســازمان 

ــدند.  ــازار ش وارد ب
زاده  حاتــم  علیرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ارتقــای وزن اجتماعــی  بــه  بایــد  اظهارداشــت: 
مهــارت کشــور توجــه شــود و ســازمان فنــی و 
حرفــه ای بــه دنبــال تنظیــم ســاز و کارهایــی اســت 
ــای  ــان وارد کاره ــی و ذینفع ــرکای اجتماع ــا ش ت

مهــارت آمــوزی شــوند.
وی افــزود: بــرای نمونــه در صــدد هســتیم 
ــه در  ــاغانی ک ــنجی ش ــا س ــرای تقاض ــامانه ای ب س
بازرگانــی فعالیــت می کننــد، فراهــم  اتاق هــای 
ــی  ــت حکمران ــال تقوی ــه دنب ــن ب ــم. همچنی کنی
اســتانی،  ســطوح  در  مهارتــی  آموزش هــای 

منطقــه ای و ملــی هســتیم.
معــاون آمــوزش ســازمان فنــی و حرفــه ای 
ــی،  ــش اجتماع ــه در بخ ــرای نمون ــرد: ب ــه ک اضاف
آســیب های  از  می توانــد  مهارتــی  آموزش هــای 
اجتماعــی جلوگیــری کنــد و در ایــن خصــوص 
ــت  ــان سرپرس ــوزش زن ــا، آم ــازمان زندان ه ــه س ب
ــم و  ــه ورود کرده ای ــود یافت ــن بهب ــوار و معتادی خان

درصــدد توســعه ایــن آموزش هــا هســتیم.

ــز رییــس  ــه داد: در بخــش فرهنگــی نی وی ادام
جمهــوری بــر ضــرورت مهــارت آمــوزی تاکیــد کــرد 
ــا در  ــت ت ــتخدامی خواس ــازمان اداری و اس و از س
وزن  مهارتــی  گواهی نامه هــای  مشــاغل  برخــی 
بیشــتری نســبت بــه مــدارک رســمی داشــته باشــند 
ــارت  ــگاه مه ــتیم جای ــدد هس ــر آن در ص ــاوه ب ع
ــه  ــدی مشــاغل خصوصــی اضاف را در نظــام طبقه بن

کنیــم.
بــه  نســبت  انتقــاد  درخصــوص  زاده  حاتــم 
ــی  ــوزش فن ــازمان های آم ــوزش در س ــت آم کیفی
ــا در  ــه آموزش ه ــا ک ــن ادع ــت: ای ــه ای، گف و حرف
ســطح باالیــی نیســت را قبــول دارم امــا اینکــه همــه 
آموزش هــا فاقــد کیفیــت اســت را نیــز نمی پذیــرم.

ــوزش در  ــت آم ــای کیفی ــر ارتق ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا  ــت: ب ــه ای گف ــی و حرف ــوزش فن ــازمان های آم س
ــن  ــا ای ــکار م ــی راه ــارب بین الملل ــه تج ــه ب توج
اســت کــه بخــش خصوصــی را وارد سیســتم کنیــم 
ــی و  ــازمان فن ــا س ــری ب ــم گ ــوولیت تنظی و مس
ــی  ــای خصوص ــه بخش ه ــرا ب ــد و اج ــه ای باش حرف

ــذار شــود. واگ
معــاون آمــوزش ســازمان فنــی و حرفــه ای 
گفــت: عملکــرد آموزشــی ســازمان آمــوزش فنــی و 
ــا  ــا اتحادیه ه ــال ۹8 در مشــارکت ب ــه ای در س حرف

و بنگاه هایــی کــه آمــوزش را بــه مــا واگــذار کردنــد 
ــه اســت. ۳۰ درصــد رشــد یافت

وی بیــان کــرد: اصلــی تریــن سیاســت ســازمان 
ــکاری  ــر روی هم ــز آن ب ــه ای و تمرک ــی و حرف فن
و مشــارکت بــا شــرکای اجتماعــی،  گروه هــای 
بازرگانــی،  اتاق هــای  و  دولتــی  بخــش  مرجــع، 

ــت. ــی اس ــام مهندس ــاف و نظ اصن
حاتــم زاده بــا اشــاره بــه آمــوزش ســازمان فنــی 
و حرفــه ای در دو بخــش دولتــی و خصوصــی، گفــت: 
ــگان  ــای رای ــی آموزش ه ــز دولت ــک ۵۵۰ مرک نزدی
ــر  ــون نف ــک میلی ــه ی ــک ب ــد و نزدی ــه می دهن ارای
ــد و در  ــوزش می بینن ــز آم ــن مراک ــال در ای در س
ــی  ــازمان فن ــت را از س ــوز فعالی ــه مج ــزی ک مراک
ــاس  ــا براس ــد و آموزش ه ــرده ان ــذ ک ــه ای اخ وحرف
ــوع  ــت در مجم ــازمان اس ــوب س ــهریه های مص ش

ــد. ــوزش می بینن ــر آم ــزار نف 8۰۰ ه
ــای  ــگاه ه ــه آموزش ــه ب ــرادی ک ــزود: اف وی اف
ــتد،  ــو نیس ــد کارج ــه می کنن ــی مراجع آزاد و دولت
ــش وزارت  ــوزان کار و دان ــش آم ــا دان ــی از آنه برخ
آمــوزش، برخــی زنــان خانــه دار هســتند. کارجویانــی 
ــرای یافتــن کار مراجعــه کردنــد بعــد از دوره  کــه ب
ــوند و  ــد می ش ــال رص ــک س ــا ی ــاه ت ــار ۶ م انتظ
ــه  ــک ب ــار )شــهریور ۹8( نزدی ــن آم براســاس آخری

ــدند. ــازار کار ش ــد وارد ب ۶۰ درص
ــوص  ــه ای درخص ــی و حرف ــوزش فن ــاون آم مع
بودجــه ایــن ســازمان در ســال آینــده گفــت: 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای ۱.۴ بودجــه 
ــن  ــا ای ــد و ب ــت می کن ــور را دریاف ــی کش آموزش
و  داشــت  معجــزه  انتظــار  نمی تــوان  بودجــه 

امیدواریــم ایــن میــزان افزایــش یابــد. 

شــاخص کل در بــازار بــورس دیــروز )شــنبه( ۱۶ هــزار و ۷۶۵ واحــد 
ــزار و  ــم ۳۶۷ ه ــه رق ــن شــاخص ب ــت ای ــه در نهای کاهــش داشــت ک

۳۳۳ واحــد رســید. 
براســاس معامــات امــروز بیــش از ۶ میلیــارد و ۹۲۴ میلیــون ســهم، 
ــال  ــارد ری ــه ارزش ۳۰ هــزار و ۴۱۵ میلی حــق تقــدم و اوراق بهــادار ب

داد و ســتد شــد.
ــد  ــزار و ۷۹۷ واح ــار ه ــا چه ــم وزن( ب ــاخص کل )ه ــن ش همچنی
کاهــش بــه ۱۱۶ هــزار و ۶۹۰ واحــد و شــاخص قیمــت )هــم وزن( بــا 

ــه ۷۷ هــزار و ۹۲۹ واحــد رســیدند. ســه هــزار و ۲۰۴ واحــد افــت ب
ــه  ــش ب ــد کاه ــزار و ۳8۴ واح ــا ۲۰ ه ــز ب ــناور نی ــاخص آزاد ش ش
ــزار  ــازار اول ۱۲ ه ــاخص ب ــید، ش ــد رس ــزار و ۳۲8 واح ــم ۴۳۳ ه رق
ــش  ــد کاه ــزار و ۴۹۵ واح ــازار دوم ۳۱ ه ــاخص ب ــد و ش و ۷۶۳ واح

ــتند. داش
ــوالد  ــای ف ــاد نماده ــا، نم ــی نماده ــن تمام ــن در بی ــر ای ــاوه ب ع
)فــوالد مبارکــه اصفهــان( بــا یــک هــزار و ۳۳ واحــد، صنایــع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس )فــارس( بــا ۷۴۵ واحــد، ملــی صنایــع مــس 
ــر )کگل(  ــی گل گه ــی و صنعت ــد، معدن ــا ۷۴۲ واح ــی( ب ــران )فمل ای

ــت  ــش نف ــد، پاالی ــا ۴۵۰ واح ــا( ب ــا )رمپن ــروه مپن ــد، گ ــا ۵۰۲ واح ب
ــر  ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــد بیش ــا ۴۴8 واح ــبندر( ب ــاس )ش بندرعب

ــتند. ــاخص کل داش ش
برپایــه ایــن گــزارش، در بیــن نمادهــای دیــروز نمــاد بانــک ملــت، 
ــان،   ــه اصفه ــوالد مبارک ــارت، ف ــک تج ــایپا، بان ــذاری س ــرمایه گ س
صنایــع شــیمیایی ایــران، پاالیــش نفــت بندرعبــاس و ســایپا در گــروه 

ــرار داشــتند. ــده ق ــای پربینن نماده
ــن  ــین برتری ــروز صدرنش ــات ام ــی در معام ــزات اساس ــروه فل گ
ــزار  ــون و ۹۵۹ ه ــروه 8۰۶ میلی ــن گ ــد و در ای ــت ش ــای صنع گروه ه
ــتد  ــال داد و س ــارد ری ــزار و ۶۱۵ میلی ــج ه ــه ارزش پن ــهم ب ــه س برگ

شــد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابــورس نیــز بیــش از ۲۲۳ واحــد افــت داشــت و بــر روی 

کانــال چهــار هــزار ۷۹۷  واحــد ثابــت مانــد.
همچنیــن در ایــن بــازار یــک میلیــارد و ۲۱۴ میلیــون برگــه ســهم 

بــه ارزش بیــش از ۹ هــزار و ۱۷۶ میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
در بیــن تمامــی نمادهــا، نمــاد پتروشــیمی مــارون )مــارون(، 
ســهامی ســنگ آهــن گهرزمیــن )کگهــر(، پتروشــیمی زاگــرس 
ــد  ــو(،   تولی ــه )میدک ــی خاورمیان ــع معدن ــگ صنای ــرس(، هلدین )زاگ
ــرم  ــی جه ــد نیروگاه ــعه مول ــد(، توس ــد )دماون ــرق دماون ــروی ب نی
)بجهــرم( و بیمــه کوثــر )کوثــر(  بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر شــاخص 

ــتند. ــازار داش ــن ب ای

60 درصد کارآموزان فنی و 
حرفه ای وارد بازار کار شدند

افت 16 هزار و ۷6۵ واحدی شاخص بورس

ــرکل جــذب و ســرمایه گذاری اســتانداری  مدی
ــک  ــزوم همــکاری و کمــک بیشــتر بان ــر ل تهــران ب
ــتان  ــطح اس ــدگان س ــع و تولیدکنن ــه صنای ــا ب ه

ــرد.  ــد ک ــران تاکی ته
ــاش  ــد ت ــریح رون ــنا، در تش ــزارش ایس ــه گ ب
ــرای حــل و فصــل مشــکات واحدهــای تولیــدی   ب
ــی  ــتاد اقتصــاد مقاومت ــت: در س ــران گف اســتان ته
اســتان در جهــت تســهیل و رفــع موانــع واحدهــای 
امــا  شــود؛  مــی  اتخــاذ  تصمیماتــی  تولیــدی 
متاســفانه بعضــی از بانــک هــا همــکاری الزم را 
بــرای اجــرای مصوبــات ســتاد ندارنــد و بــر همیــن 
اســاس برخــی مشــکات واحدهــای تولیــدی حــل 

ــت. ــده اس ــی مان ــده باق نش
وی افــزود: امــروز در شــرایط تحریــم هــای 
ظالمانــه آمریــکا قــرار گرفتیــم و از ایــن حیــث موانع 
و مشــکاتی بــرای واحدهــای تولیــدی ایجــاد شــده 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــتگاه ه ــد دس ــی طلب ــذا م ــت ل اس
بیشــتری نســبت بــه حــل مشــکات اقــدام کننــد؛ 
ــدی  ــای تولی ــا در مســیر حــل مشــکات واحده ام

ــد. ــکاری الزم را ندارن ــا هم بانک ه
ــال ۱۳۹۴  ــه س ــن نام ــرد: در آیی ــد ک وی تاکی

ــا پرداخــت  ــد ب ــکار می توان ــرر شــده اســت بده مق
ــات  ــرفصل مطالب ــود از س ــی  خ ــد از بده ۲۰ درص
شــود  تبدیــل  جــاری  طبقــه  بــه  غیرجــاری 
ــف  ــاری موظ ــه اعتب ــده مؤسس ــرر ش ــن مق همچنی
اســت بدهی هــای غیرجــاری واحــد تولیــدی دارای 
ــد  ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــه از کارگ مصوب
ــوارد  ــن م ــد. ای ــال کن ــال امه ــه س ــدت س ــه م را ب

ــم  ــر تحری ــوز اث ــه هن ــود ک ــرر شــده ب ــی مق درحال
ــود. ــن حــد نرســیده ب ــه ای ــا ب ه

عطایــی تاکیــد کــرد: در آئین نامــه ســال جــاری، 
مقــرر شــده اســت بدهــکار بــا پرداخــت ۲۰ درصــد 
ــط  ــم فق ــاط منظ ــاه اقس ــت ۶ م ــی و پرداخ از بده
یــک طبقــه غیرجــاری تغییــر پیــدا می کنــد. 
ــری  ــه کمت ــاری توج ــال ج ــب در س ــن ترتی ــه ای ب

ــر  ــوی دیگ ــت از س ــده اس ــدگان ش ــه تولیدکنن ب
ــوص  ــزی در خص ــک مرک ــی بان ــتورالعمل اباغ دس
ــه  ــبت ب ــال ۹8، نس ــد در س ــق تولی ــهیات رون تس
ســال های ۹۶ و ۹۷ بــرای احیــاء و بــه ظرفیــت 
ــال  ــد و نیمه فع ــکل دار راک ــای مش ــاندن واحده رس

ــود. ــده نمی ش ــاص دی ــوقی خ ــه مش هیچگون
ــرکل جــذب و ســرمایه گذاری اســتانداری  مدی
یــک  دارای  تولیــدی  واحــد  آن  افــزود:  تهــران 
از هیچگونــه  نمی توانــد  برگشــتی  بــرگ چــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــوردار ش ــی برخ ــات بانک خدم
ــدگان از  ــه تولیدکنن ــت ک ــاز اس ــی نی ــرایط فعل ش
ــد  ــا بهره من ــوی بانک ه ــتری از س ــای بیش کمک ه

ــد. ــل کنن ــکات را ح ــم مش ــا بتوانی ــوند ت ش
ــه عنــوان  عطایــی خاطرنشــان کــرد: جلســاتی ب
ــع  ــع موان ــروه رف ــا کارگ ــی ی ســتاد اقتصــاد مقاومت
ایــن  مصوبــات  کــه  می شــود  برگــزار  تولیــد 
ــا  ــی از بانک ه ــه بعض ــورد توج ــدان م ــات چن جلس
ــوان  ــه عن ــات ب ــن مصوب ــا ای ــرد و ب ــرار نمی گی ق
ــوع  ــن موض ــد و ای ــورد می کنن ــادی برخ ــرایط ع ش
را از ســوی اســتانداری در آینــده پیگیــری بیشــتری 

ــرد. ــم ک خواهی

مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران تاکید کرد:

لزوم کمک بیشتر بانک ها به صنایع و تولیدکنندگان استان تهران

تالش اعضای کنگره آمریکا برای 
بلوکه کردن منابع مالی هرگونه 

اقدام علیه ایران

اعضــای کنگــره آمریــکا قانونــی را ارائــه داده انــد 
ــرای  ــی ب ــع مال ــدن مناب ــدود ش ــب مس ــه موج ک
ــازه  ــدون اج ــران ب ــه ای ــی علی ــدام نظام ــه اق هرگون

کنگــره می شــود. 
ــری  ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــناتور برن ــکا، س ــره آمری ــه کنگ ــته ب ــل وابس هی
ســندرز و رو خانــا، عضــو مجلــس نماینــدگان 
آمریــکا پــس از آنکــه رئیس جمهــور کشورشــان 
دســتور حملــه بــه ســردار قاســم ســلیمانی فرمانــده 
ارشــد ســپاه ایــران را صــادر کــرد، قانونــی را بــرای 
بلوکــه کــردن منابــع مالــی هرگونــه اقــدام نظامــی 

ــد. ــه دادن ــران ارائ ــه ای علی
ــهادت  ــه ش ــه ب ــه ک ــن حمل ــوع ای ــی وق در پ
شــد  منجــر  همراهانــش  و  ســلیمانی  ســردار 
ــت  ــده اس ــاد ش ــن ایج ــر ای ــی ب ــی مبن نگرانی های
کــه باتوجــه بــه وضعیــت تحریک پذیــر کنونــی 
ــوع  ــه وق ــدام ب ــن اق ــا ای ــد ب ــه می توان در خاورمیان

ــود. ــر ش ــکا منج ــران و آمری ــان ای ــری می درگی
ایــن دو قانونگــذار آمریکایــی در بیانیــه ای تصریح 
ــاک  ــت خطرن ــک وضعی ــاهد ی ــروز، ش ــد: ام کردن
هســتیم کــه مــا را بــه یــک جنــگ فاجعه بــار دیگــر 
ــران  ــا ای ــگ ب ــد. جن ــک می کن ــه نزدی در خاورمیان
ــد  ــه چن ــمار و هزین ــی بیش ــات جان ــد تلف می توان
ــی  ــه حت ــد ک ــته باش ــی داش ــون دالری در پ تریلی
تلفــات جانــی بیشــتر، درگیری هــای بیشــتر و 
ــه شــدت  بی خانمانی هــای بیشــتری را در منطقــه ب

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــی ب ــر تنــش کنون پ
طــرح مســدود کــردن منابــع مالــی اقــدام 
ــال  ــره س ــازه کنگ ــدون اج ــران ب ــه ای ــی علی نظام
گذشــته در مجلــس نماینــدگان بــه تصویــب رســید 
ــاع  ــارات دف ــون اختی ــط قان ــته توس ــاه گذش ــا م ام

ــد. ــرو ش ــت روب ــا ممانع ــی ب مل
جمعــه  روز  کایــن  تیــم  ســناتور  هنچنیــن 
پیشــنهاد یــک قطعنامــه را مطــرح کــرد کــه خواهان 
ممنوعیــت هرگونــه اقــدام تخاصمــی بــا ایــران بدون 
ــرای اســتفاده از  ــا اجــازه کنگــره ب ــد کنگــره ی تائی

ــود. ــی می ش ــروی نظام نی
ــلیمانی  ــردار س ــرور س ــزارش، ت ــن گ ــر ای بناب
موجــب ایجــاد شــکاف میــان اعضــای کنگــره شــده 
اســت. متحــدان جمهوری خــواه دونالــد ترامــپ 
رئیــس جمهــور آمریــکا از ایــن اقــدام حمایــت 
نگرانــی  ابــراز  بــا  دموکرات هــا  امــا  می کننــد 
ــد کــه  ــه می گوین ــن حمل ــه پیامدهــای ای نســبت ب
کاخ ســفید بــرای هرگونــه اقــدام علیــه ایــران بایــد 

ــد. ــته باش ــره را داش ــازه کنگ اج

وزیر اقتصاد: 
واگذاری ها با هدف کوچک سازی 

دولت صورت می گیرد

ــی گفــت:  شــرکت  ــور اقتصــادی و دارای ــر ام وزی
 هــای دولتــی زیــان  ده در لیســت واگذاری هــا قــرار 

ندارنــد. 
ــان  ــا بی ــند ب ــاد دژپس ــنا، فره ــزارش ایس ــه گ ب
اینکــه بــه دنبــال واگــذاری شــرکت های دولتــی بــه 
ــا  ــا ب ــت: واگذاری ه ــتیم، گف ــی هس ــش خصوص بخ
هــدف کوچــک ســازی دولــت و بــرای تامیــن منابــع 

ــود.     ــام می ش ــی انج مال
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــند همچنی دژپس
ــود دارد،  ــی وج ــان ده دولت ــرکت زی ــدر ش ــه چق ک
تاکیــد کــرد: هیــچ شــرکت دولتــی زیــان ده دولتــی  
ــی  ــرکت های دولت ــا ش ــم. اساس ــذار نمی کنی را واگ

ــد. ــرار ندارن ــا ق ــت واگذاری ه ــان ده در لیس زی
ــه اصــاح ســاختار شــرکت های  ــا اشــاره ب وی ب
زیــان ده دولتــی اظهــار داشــت: شــرکت های زیــان ده 
ــاختار  ــه اصــاح س ــکاوری می شــوند و نســبت ب ری
ــد از  ــم و بع ــدام می کنی ــا اق ــی آنه ــی و مدیریت مال
ــرار  ــا ق ــت واگذاری ه ــات در لیس ــن اقدام ــام ای انج

می گیرنــد.  
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنیــن دربــاره 
ــازمان  ــابق س ــس س ــده ریی ــت پرون ــن وضعی آخری
خصوصــی ســازی در مراجــع قضایــی گفــت: تمــام 
اطاعــات مــورد نیــاز مراجــع قضایــی دربــاره 

ــم. ــه کرده ای ــینی را ارای ــوری حس ــده پ پرون

اقتصاد

کشف 1۷1 قلم کاالی قاچاق به ارزش 
30 میلیارد از یک تریلر 

رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی پایتخــت از 
کشــف ۱۷۱ هــزار قلــم کاالی قاچــاق بــه ارزش ۳۰ 

ــر داد.  ــال خب ــارد ری میلی
ــگاران جــوان، ســردار  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
»علــی ذوالقــدری« رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی 
پایتخــت گفــت: هفتــه پیــش مامــوران پایــگاه 
ــری  ــی پایتخــت، خب ــت عموم ــس امنی هشــتم پلی
ــع  ــره توزی ــد نف ــدی چن را در خصــوص فعالیــت بان

ــد. ــت کردن ــاق دریاف کاالی قاچ
ــت از  ــه حکای ــش: تحقیقــات اولی ــوان دات وی عن
ــای  ــدگان تانکر ه ــدادی رانن ــه تع ــت ک ــن داش ای
حمــل گازی بــا تشــکیل بانــدی، کاالی قاچــاق را از 
ــه و  ــور تهی ــرق کش ــوب و ش ــرزی جن ــهر های م ش
ــه  ــای محمول ــردن در تانکر ه ــازی ک ــس از جاس پ

گاز، وارد شــهر تهــران می کننــد.
داشــت:  بیــان  انتظامــی  ارشــد  مقــام  ایــن 
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و جلوگیــری از 
ــم خــوردن نظــم  ــر ه ــاق و ب ــای قاچ ــع کاال ه توزی
هشــتم  پایــگاه  مامــوران  از  تیمــی  اقتصــادی، 
بــا  و  گرفتنــد  عهــده  بــر  را  موضــوع  بررســی 
ــی  ــدند یک ــع ش ــی، مطل ــی و اطاعات ــای فن رصد ه
ــده  ــای کاالی قاچــاق توســط رانن ــن محموله ه از ای
ــال  ــده و در ح ــری ش ــر بارگی ــتگاه تریل ــک دس ی

ــت. ــران اس ــمت ته ــه س ــت ب حرک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نتیجــه تحقیقــات انجــام 
ــت:  ــد، گف ــس ش ــی منعک ــع قضائ ــه مرج ــده ب ش
ــای  ــوری در محور ه ــای عب ــردد خودرو ه ــرل ت کنت
ــه روز  ــا اینک ــاز ت ــران آغ ــهر ته ــه ش ــی ب مواصات
گذشــته مأمــوران پایــگاه هشــتم ایــن پلیــس موفــق 
شــدند خــودروی مــورد نظــر را در حوالــی ســه راه 

ــد. ــف کنن افســریه شناســایی و آن را متوق
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی پایتخــت بــا بیان 
اینکــه در بررســی هــای تخصصــی از داخــل تانکــر، 
ــای قاچــاق جاســازی شــده کشــف  ــدادی کاال ه تع
شــد، تصریــح کــرد: بــا تــاش و هوشــیاری مأمــوران 
تعــداد ۱۷۱ هــزار و 8۵۰ نــوع قلــم کاال هــای قاچــاق 
ــوازم خانگــی شــامل:  ــوازم الکتریکــی، ل ــل: ل از قبی
ــاس،  ــو لب ــز، ات ــاز، غذاپ ــوه س ــت، قه ــرخ گوش چ
قاشــق چنچــال(، لــوازم و تجهیــزات جانبــی تلفــن، 
ــور و  ــد فاکت ــری و .. فاق ــارژ، باط ــال ش ــس، کاب گل

ــد. ــف ش ــی کش ــای گمرک مجوز ه
خــودرو  راننــده  افــزود:  ذوالقــدری  ســردار 
دســتگیر و تانکــر توقیفــی بــه همــراه امــوال کشــف 
ــتم  ــگاه هش ــه پای ــات ب ــه تحقیق ــرای ادام ــده ب ش

ــد. ــال داده ش ــت انتق ــس امنی پلی
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی تهــران بــزرگ بــا 
ــان اینکــه، کارشناســان ارزش کاالی مکشــوفه را  بی
بیــش از ۳۰ میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد، گفــت: 
ــد  ــن بان ــرای دســتگیری ســایر اعضــای ای ــاش ب ت
ــی  ــت عموم ــس امنی ــوران پلی ــتور کار مأم در دس
قــرار دارد و متهــم پرونــده بــا قــرار میلیــاردی روانــه 

زنــدان شــد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی:
بسیاری از متقاضیان مسکن ملی 

ریزش می کنند
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: هنــوز آمــار 
ــه  ــرایط چهارگان ــه از ش ــانی ک ــداد کس ــق تع دقی
ــر  ــد منتش ــکن برخوردارن ــی مس ــدام مل ــرح اق ط
ــای آن اســت کــه  ــن گوی ــا شــواهد و قرائ نشــده ام

ــت.  ــز اس ــراد قرم ــی از اف ــد باالی ــرم »ج« درص ف
بــه گــزارش ایســنا، حیبب الــه  طاهرخانــی اظهــار  
ــکن  ــه مس ــد و عرض ــی تولی ــدام مل ــرح اق ــرد: ط ک
در شــهرهای جدیــد را در دو شــکل مشــارکت 
بــا ســازندگان و ثبــت نــام از متقاضیــان پیــش 

می بریــم.
وی افــزود: در قالــب طــرح اقــدام ملــی مســکن، 
ســاخت ۷۰ هــزار واحــد در شــهرهای جدیــد 
ــزار واحــد  ــداد ۲۵ ه ــن تع ــه از ای ــف شــده ک تعری
در  هشــتگرد  و  پردیــس  پرنــد،  شــهرهای  در 

اســتان های تهــران و البــرز قــرار دارنــد.
ــد  ــهرهای جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش مدیرعام
گفــت: بعــد از انجــام مرحلــه ی اول نام نویســی 
منتظــر ارزیابــی شــرایط ثبــت نــام کننــدگان 
هســتیم تــا ببینیــم شــرایط  چهارگانــه چــه کســانی 
احــراز می شــود. هنــوز نمی دانیــم  چــه تعــداد 
ریــزش می کننــد امــا شــواهد و قرائــن حاکــی  از آن  
اســت کــه فــرم »ج« درصــد زیــادی از افــراد قرمــز 

ــد. ــی دارن ــت قبل ــابقه مالکی ــا س اســت ی
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــح کـ ــی تصریـ طاهرخانـ
برآوردهـــای اولیـــه قیمـــت هـــر متـــر مربـــع 
ـــت  ـــان اس ـــون توم ـــا ۳.۵ میلی ـــی ۲.۵ ت ـــکن  مل مس
کـــه بـــا توجـــه بـــه مـــکان و موقعیـــت پروژه هـــا 
در نقـــاط مختلـــف کشـــور، نرخ هـــا متفـــاوت 
اســـت. حـــدود ۳۰ درصـــد مبلـــغ کل بـــه شـــکل 
پیش پرداخـــت دریافـــت می شـــود و مابقـــی در 
بازه هـــای زمانـــی مشـــخص و طبـــق زمان بنـــدی 

دریافـــت خواهـــد شـــد.

ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، 
همچنان در دستور کار شهردار تبریز 

ــیه  ــت حاش ــور در باف ــا حض ــز ب ــهردار تبری ش
منطقــه ۱۰ در جریــان آخریــن وضعیــت ایــن 
مناطــق بــرای اجــرای پــروژه هــای ســاماندهی قــرار 

ــت.  گرف
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهر، شــهردار 
ــس  ــدم، رئی ــی اق ــدون بابای ــراه فری ــه هم ــز ب تبری
کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای از بافــت 
حاشــیه و ســکونتگاه هــای غیررســمی منطقــه ۱۰ 
تبریــز بازدیــد کــرد و در جریــان آخریــن وضعیــت 
ــا و  ــای احی ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــق ب ــن مناط ای

ــت. ــرار گرف ســاماندهی ق
شــهرداری تبریــز در دوســال اخیــر ســه رویکــرد 
اصلــی بــرای ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی 
اتخــاذ کــرده اســت. در رویکــرد اول بــا انجــام پــروژه 
هــای مسیرگشــایی، آســفالت، ایجــاد فضــای ســبز، 
احــداث مراکــز فرهنگــی و... بخشــی از ایــن مناطــق 
ــه  ــد ک ــی کن ــرای ســکونت، مناســب ســازی م را ب
تنهــا در ســال ۹۷، حــدود ۲۷ پــروژه مسیرگشــایی 
ــر  ــال اخی ــده و در دوس ــرا ش ــق اج ــن مناط در ای

۳۵۰هــزار تــن آســفالت توزیــع شــده اســت.
رویکــرد دوم، شــامل آن بخــش از ســکونتگاه 
ــه  ــچ گون ــکان هی ــه ام ــت ک ــمی اس ــای غیررس ه
تغییــر و احیــا وجــود نــدارد و شــهرداری از آن 
مناطــق بــرای احــداث پــارک و فضــای ســبز 
اســتفاده مــی کنــد و احــداث ۲۴ پــارک محلــه ای 
در ۲۴ مــاه نمونــه ای از اقدامــات شــهرداری در ایــن 

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــوزه ب ح
ــز  ــهرداری تبری ــوم، ش ــرد س ــن در رویک همچنی
بــه  را  غیررســمی  هــای  ســکونتگاه  ســاکنین 
ــهر  ــر ش ــاط دیگ ــیس در نق ــازه تاس ــای ت واحده
ــز،  ــه شــهردار تبری ــه گفت ــه ب ــد ک ــی ده ــال م انتق
انجــام ایــن اقدامــات نیازمنــد همراهــی ســایر 

ــت. ــی اس ــای دولت ــتگاه ه دس
طبــق آخریــن آمــار معاونــت شهرســازی و 
ــزار  ــون ۳ ه ــم اکن ــز، ه ــهرداری تبری ــاری ش معم
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرایط اج ــد ش ــد واج و ۱۰۰ واح
یعنــی ســاخت واحدهــای مســکونی جدیــد و انتقــال 
ــا  ســاکنین ســکونتگاه هــای غیررســمی هســتند. ت
ــا  ــد ی ــزار و ۲۰۰ واح ــدود ۱ ه ــز ح ــروز نی ــه ام ب
ــات  ــن عملی ــا در حی ــده، ی ــداث ش ــه اح ــروع ب ش

ــت. ــده اس ــل داده ش ــا تحوی ــوده و ی ب
۱۷۱ واحــد تاکنــون در بخشــی از منطقــه تحــت 
عنــوان درجاســازی احــداث شــده و کلنــگ احــداث 
ــیه  ــرای حاش ــز ب ــر نی ــکونی دیگ ــد مس ۴۰۰ واح

ــه زمیــن زده شــده اســت. نشــینان منطقــه ۱۰ ب
ــینان  ــیه نش ــرای حاش ــکونی ب ــد مس ۶۰۰ واح
شــهرک اندیشــه نیــز درحــال اجــرا اســت و بــا ایــن 
ــرای  ــکونی ب ــد مس ــش از ۱۰۰۰ واح ــا بی ــرح ه ط

ــی شــود. ــز احــداث م حاشــیه نشــینان تبری

تردد آزمایشی در آزادراه تهران-شمال،
 10 روز پیش از افتتاح

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی از تـــردد آزمایشـــی در قطعـــه 
ـــر  ـــاح رســـمی آن خب ـــل از افتت نخســـت آزادراه تهران-شـــمال ۱۰ روز قب
داد و گفـــت: قطعـــا ایـــن مرحلـــه از تســـت و آزمایـــش آزادراه در دی 

ــد.  ــاق نمی افتـ ــاه اتفـ مـ
ـــه   ـــه دو ده ـــک ب ـــمال نزدی ـــنا، آزادراه تهران-ش ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــی  ـــرار دارد و ط ـــاخت ق ـــات س ـــرای عملی ـــام اج ـــال انج ـــت در ح اس
ـــرای  ـــئوالن ب ـــای مس ـــال وعده ه ـــر س ـــی ه ـــی طوالن ـــازه زمان ـــن ب ای
ــول  ــر موکـ ــال دیگـ ــاه و سـ ــه مـ ــرداری از آن بـ ــاح و بهره بـ افتتـ
ـــی  ـــروژه مل ـــا پ ـــط ب ـــئوالن مرتب ـــه مس ـــار هم ـــن ب ـــا ای ـــد، ام می ش
ـــه  ـــال ب ـــر امس ـــه فج ـــک آن را در ده ـــه ی ـــه قطع ـــد ک ـــول داده ان ق
ــر و  ــدود ۶۰ کیلومتـ ــد حـ ــه می توانـ ــد کـ ــاز کننـ ــردم بـ روی مـ
یـــک ســـاعت و نیـــم از زمـــان ســـفر مـــردم در ایـــن  مســـیر را 

کوتـــاه کنـــد. 
خیرالـــه خادمـــی - معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی و مدیرعامـــل 
ــن  ــل – در ایـ ــل و نقـ ــای حمـ ــعه زیربناهـ ــاخت و توسـ ــرکت سـ شـ
ـــور  ـــا حض ـــه ای ب ـــال جلس ـــاه امس ـــل دی م ـــناگفت: اوای ـــه ایس ـــاره ب ب
وزیـــر راه و شهرســـازی، همـــه دســـت اندرکاران آزادراه تهران-شـــمال 
و دســـتگاه های مرتبـــط ماننـــد ســـازمان راهـــداری و حمـــل و نقـــل 
ـــص  ـــده و نواق ـــی مان ـــل باق ـــد و مراح ـــزار ش ـــس راه و... برگ ـــاده ای، پلی ج
ـــورد بحـــث و بررســـی  ـــن آزادراه م ـــک ای ـــه ی ـــای موجـــود در قطع و کاره
قـــرار گرفـــت کـــه بـــه نظـــر می رســـد بســـیاری از آن هـــا تـــا کنـــون 

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ــه تـــردد آزمایشـــی در  وی افـــزود: در آن جلســـه مقـــرر شـــد کـ
ـــه  ـــمی ب ـــاح رس ـــل از افتت ـــمال ۱۰ روز قب ـــک آزادراه تهران-ش ـــه ی قطع
ـــه  ـــز جلس ـــاره نی ـــن ب ـــود و در ای ـــام ش ـــج روز انج ـــا پن ـــه ت ـــدت س م
ـــاره  ـــم درب ـــا بتوانی ـــت ت ـــم داش ـــاه خواهی ـــن  م ـــدای بهم ـــری در ابت دیگ
ـــروژه  ـــن پ ـــده ای ـــای باقیمان ـــی آن و کاره ـــی، چگونگ ـــردد آزمایش روز ت

بـــه تصمیـــم و نتیجه گیـــری نهایـــی برســـیم.
ـــل  ـــل و نق ـــای حم ـــعه زیربناه ـــاخت و توس ـــرکت س ـــل ش مدیرعام
ــرای  ــون بـ ــم اکنـ ــی از هـ ــوان روز دقیقـ ــه نمی تـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
افتتـــاح رســـمی و تـــردد آزمایشـــی در قطعـــه یـــک آزادراه تهـــران-

شـــمال مشـــخص کـــرد، اظهـــار کـــرد: بـــر خـــاف برخـــی اظهـــار 
نظرهـــای صـــورت گرفتـــه دربـــاره تســـت و تـــردد آزمایشـــی آزادراه 
ــن کار  ــا ایـ ــه قطعـ ــت کـ ــوان گفـ ــاه می تـ ــمال در دی مـ تهران-شـ
ـــه در  ـــن زمین ـــی در ای ـــر اتفاق ـــد و ه ـــد ش ـــام نخواه ـــاه انج در دی م

بهمـــن مـــاه رخ خواهـــد داد.

نائب رئیس شورای شهر تبریز:
شهرداری در توسعه فضای سبز همراهی خوبی 

با شورای شهر داشته است 

نائــب رئیــس شــورای شــهر تبریــز گفــت: پایــه هــای نخســت حفــظ و 
توســعه فضــای ســبز در شــورای پنجــم نهادینــه شــده و شــهرداری نیز در 

ایــن زمینــه همراهــی و عملکــرد بســیار خوبــی داشــته اســت. 
بــه گــزارش شــهریار، ســونیا اندیــش در گفتگــو بــا برنامــه تلویزیونــی 
ــار داشــت: اعضــای  ــه نامگــذاری ســال ۹۹ اظه ــا اشــاره ب ــم« ب »تبریزی
شــورای شــهر تبریــز طرحــی امضــا کــرده انــد کــه ســال ۹۹ بــه عنــوان 

ســال فضــای ســبز نامگــذاری شــده اســت.
او ادامــه داد: ایــن نامگــذاری تنهــا در قالــب یــک شــعار نیســت چــرا 
ــد عمــل  کــه شــورا و شــهرداری در زمینــه مســائل بودجــه ای مــی توان
کنــد. ســعی بــر ایــن بــوده در ردیف هــای بودجــه موضوعاتــی همچــون 

تنفــس و تفریحــات شــهروندان مدنظــر قــرار گیــرد.
ــه ای را  ــتان های محل ــعه بوس ــود و توس ــات موج ــک باغ ــش تمل اندی
ــزود: گرچــه ســرانه فضــای  ــوان کــرد و اف ــن برنامــه هــا عن ــه ای از جمل
ــه نیســت و  ــن گون ــی در عمــل ای ــوده ول ــع ب ــر مرب ــز ۱۵ مت ســبز تبری
نیــاز اســت در آن ۱۵ متــر مربــع موجــود درختــان بیشــتری نیــز کاشــته 

شــود.
ــک شــورای شــهر  ــل و ترافی ــران و حمــل و نق ــر کمیســیون عم دبی
ــت  ــهری دانس ــس ش ــود تنف ــه بهب ــبز را الزم ــای س ــعه فض ــز توس تبری
ــری  ــا کارب ــت ت ــت اس ــز اهمی ــود حائ ــای موج ــداری فض ــت: نگه و گف
ــت  ــد و مخالف ــر نیاب ــوان تغیی ــچ عن ــه هی ــات ب ــبز و باغ ــای س فضاه

ــود. ــام ش ــخصا اع ــز مش ــاده ۵ نی ــیون م کمیس
ــهر  ــرد: ش ــح ک ــود تصری ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــش در بخ اندی
موجــودی زنــده اســت و تمامــی کالبــد شــهری زمانــی بــا ارزش بــوده که 
انســان هــا در آن تــردد داشــته باشــند. موجــود زنــده نیــاز بــه نگهــداری 
ــا آرامــش و آســایش داشــته باشــد. و پرســتاری دارد تــا زندگــی تــوام ب

ــت و  ــهرها دانس ــروز کانش ــائل ام ــوا را از مس ــی ه ــک و آلودگ او ترافی
افــزود: بــا وجــود افزایــش تعــداد اتومبیــل هــا، خیابــان هــا بــه همان شــکل 
ســابق باقــی مانــده کــه تناســب بیــن ایــن دو نیازمنــد برنامــه ریــزی اســت.

نائــب رئیــس شــورای شــهر تبریــز بــه ضــرورت توســعه حمــل و نقــل 
عمومــی نیــز اشــاره کــرد و افــزود: بایــد بــه گونــه ای باشــد تــا شــهروندان 
بــه راحتــی بــه ایــن وســایل حمــل و نقــل عمومــی دسترســی پیــدا کننــد 
و نیــاز نباشــد هــر کســی بــا وســیله شــخصی خــود از خانــه بیــرون بــرود.

اندیــش افــزود: اگــر شــاهد افزایــش اتومبیل هــای تــک سرنشــین در 
ــن موضــوع از روی  ــی ای ــه گاه ــم ک ــد بپذیری ســطح شــهر هســتیم بای
اجبــار بــوده اســت چــرا کــه شــهروندان نمــی تواننــد براحتــی بــه ایــن 

وســیله هــا دسترســی پیــدا کننــد. 

شهر و شورا

 سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقــوع جــرم دادگســتری کل آذربایجان شــرقی 
ــیکلت  ــدگان موتورس ــت: ۶۰ درصــد از رانن گف
ــن  ــد ای ــد و بای ــه ندارن ــتان گواهی نام ــن اس ای

موضــوع ســاماندهی شــود. 
 بــه گــزارش ایســنا، احمــد موقــری در 
موتورســیکلت ســواران  ســاماندهی  جلســه 
ــرم،  ــوع ج ــش وق ــرای کاه ــهرها ب در کان ش
افــزود: یکــی از معضــات مهــم شــهری تــردد 
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــواران اس ــیکلت س موتورس
همــکاری ادارات و ســازمان هــای مربوطــه 
ســاماندهی آنهــا در راســتای جلوگیــری از 

ــوند. ــاماندهی ش ــط، س ــم مرتب ــوع جرای وق
وی مخــدوش بــودن یــا فقــدان پــاک، 
رانندگــی خــاف مســیر، ســرعت و ســبقت غیــر 
مجــاز، تــردد از معابــر ممنــوع و خطــوط ویــژه، 
ــردن  ــوار ک ــی، س ــتفاده از کاه ایمن ــدم اس ع
تــرک نشــین بیــش از حــد مجــاز، حمــل 
غیرمتعــارف بــار، انجــام حــرکات نمایشــی، 
ــی و  ــن رانندگ ــراه حی ــن هم ــا تلف ــه ب مکالم

عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات را از تخلفــات 
ــرد. ــام ک ــیکلت اع ــدگان موتورس رانن

موقــری اضافــه کــرد: همچنیــن کیــف 
ــزل و  ــرقت از من ــت و س ــاد مزاحم ــی، ایج قاپ
مغــازه نیــز از جرایــم مرتبــط بــا موتورســیکلت 

ــد. ــی باش ــواران م س
ــور  ــت موت ــامانه ثب ــدازی س ــر راه ان وی ب

ــاک  ــا پ ــورد ب ــی، برخ ــای توقیف ــیکلت ه س
هــای مخــدوش، تســریع در رونــد اســقاط 
موتورســیکلت هــای رســوبی، اِعمــال مجــازات 
هــای بازدارنــده، آمــوزش همگانــی، الــزام 
ــل  ــه تحوی ــدگان ب ــع کنن ــندگان و توزی فروش
و  موتورســیکلت  همــراه  بــه  ایمنــی  کاه 
جلوگیــری از تولیــد و فــروش کاه ایمنــی 

غیراســتاندارد را مئــرد تاکیــد قــرار  داد.
کــردن  جایگزیــن  داد:  ادامــه  موقــری 
موتورســیکلت هــای اســتاندارد جهانــی و خــارج 
ــال  ــاالی ۱۰ س ــای ب ــیکلت ه ــردن موتورس ک
ســن از نــاوگان موتــوری و اهــدای مجــوز خریــد 
ــدگان  ــه دارن ــط ب ــیکلت فق ــروش موتورس و ف
ــه  ــورد توج ــد م ــز بای ــی نی ــه رانندگ گواهینام
جــدی دســتگاه هــای ذی صــاح قــرار بگیــرد.

ــت  ــن وضعی ــزارش آخری ــن جلســه گ در ای
ــم موتورســیکلت ســواران توســط پلیــس  جرای
آگاهــی و راهنمایــی و رانندگــی در حــوزه 
هــای مربوطــه ارائــه و راه انــدازی ســامانه ثبــت 

ــری شــد. ــی پیگی ــای توقیف موتورســیکلت ه
و  تدویــن  خصــوص  در  همچنیــن 
ــدوش  ــای مخ ــاک ه ــا پ ــورد ب ــن برخ تعیی
موتورســیکلت ســواران و آمــوزش همگانــی 
ــای  ــته ه ــن بس ــا و تدوی ــانه ه ــق رس از طری
کاه  از  کننــدگان  اســتفاده  بــه  تشــویقی 
ایمنــی موتورســیکلت ســواران قانونمنــد بحــث 

و پیشــنهادات اجرایــی ارایــه شــد.

ــزل  ــای من ــداد واحده ــش تع ــه، از افزای ــژه میان ــدار وی فرمان
مســکونی بــرای تخریــب و بازســازی بــه ۲8۰۰ واحــد خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمدرضــا مشــایخی 
فرمانــدار ویــژه میانــه، از افزایــش ســهمیه ۲ هــزار واحــد 
ــه ۲8۰۰  ــب و بازســازی ب ــرای تخری ــزل مســکونی دائمــی ب من
ــز  ــی نی ــرای ســاکنین فرعــی و فصل واحــد خبــر داد و گفــت: ب

ــت. ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــهیاتی ب ــات و تس تصمیم

مشــایخی بــا اشــاره بــه اســتمرار احــداث منــازل مســکونی دائــم در 
ایــن مناطــق بــا توجــه بــه مســاعد بــودن فعلــی شــرایط آب و هوایی و 
تجهیــز انبــار تــرک بــه مصالح ســاختمانی مــورد نیــاز گفت: بــا جدیت 
در ســاخت اســکان هــای دائــم شــاهد بــه اتمــام رســیدن اســکان دائــم 
مــردم و اماکــن دامــی تــا پایــان فصــل بهــار ســال آینــده خواهیــم بود.

ــر اینکــه نبایــد خدمــات دولــت در  ــا تاکیــد ب او همچنیــن ب
حمایــت از زلزلــه زدگان تضییــع شــود، اختصــاص تســهیات و 

ــه را توفیــق  ــوع زلزل ــات در عــرض ۴8 ســاعت پــس از وق امکان
ــت  ــات دول ــه کــرد: خدم ــت برشــمرد و اضاف ــرای دول بزرگــی ب
نبایــد مــورد ســوء اســتفاده برخــی از افــراد ســودجو قــرار گیــرد.

مشــایخی همچنیــن در ادامــه بــه ارائــه خدمــات مختلــف در 
اســرع وقــت بــه زلزلــه زدگان بویــژه امنیــت بــاال در ایــن مناطــق 
ــه و  ــاالی منطق ــگ ب ــه فرهن ــا توجــه ب ــزود: ب ــرد و اف اشــاره ک
ــچ  ــی هی ــی و امنیت ــی، انتظام ــای نظام ــودن نیروه ــای کار ب پ

مشــکلی را شــاهد نبودیــم.
فرمانــدار ویــژه میانــه بــه فعالیــت چشــمگیر اعضــای شــورای 
شهرســتان بــا اســتفاده از ابــزار قانــون و بــا توجــه بــه محدودیت 

هــا در ســطح شهرســتان اشــاره کــرد.
او همچنیــن در خصــوص بهبــود وضعیــت راه هــای روســتایی 
ــتار  ــتان اســت خواس ــی شهرس ــات اصل ــی از مطالب ــه یک و اینک
ــع  ــرای رف ــتان ب ــورای شهرس ــای ش ــری اعض ــی و پیگی همراه

ایــن مطالبــه شــد.
ــوی  ــی بخشــی در خصــوص الگ ــه آگاه ــژه میان ــدار وی فرمان
کشــت بویــژه در برنجــکاری را ضــروری دانســت و افــزود: 
امکاناتــی ماننــد چــاه جــزو انفــال بــوده و روســتائیان فقــط بهــره 
بــردار هســتند کــه در ایــن راســتا دولــت مــی توانــد برابــر قانــون 
برنامــه هــای خــود را در ایــن خصــوص اعمــال کنــد زیــرا عــدم 

اعمــال قانــون مصــرف بــی رویــه را ســبب خواهــد شــد.
مشــایخی در پایــان بــا اشــاره بــه گســترش اینترنــت 
ــات  ــا ارتباط ــگ ب ــاط تنگاتن ــی و ارتب ــال آت ــی س ــتایی ط روس
اســتان گفــت: ۱۲۰ روســتای میانــه از اینترنــت برخــوردار بــوده 
ــد از  ــیده و ۹۵ درص ــتا رس ــه ۲88 روس ــی ب ــال آت ــه در س ک
ــد شــد.  ــت روســتایی برخــوردار خواهن ــا از اینترن روســتاهای م

60 درصد موتورسواران در آذربایجان شرقی گواهی نامه ندارند

افزایش تعداد واحدهای مسکونی مناطق 
زلزله زده میانه برای تخریب و بازسازی

 
 شرقي شركت آب منطقه اي آذربايجان الف ( مزايده گزار :

را  ستارخان اهر  -3علويان مراغه  -2سهند هشترود  -1سدهاي اذن استفاده از آب مخزن صدور در نظر دارد مزايده  رقيش ذربايجانآ منطقه اي شركت آبب( موضوع مزايده : 
  به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي معرفي نامه از دفتر امور شیالت وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي  در مخزن سدهاي مزبور جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود

  با شماره مزايده )شماره سیستمي( د( و در سه مورد )سه سطبق شرايط مندرج در اسناد مزايده و با بهره گیري از سامانه تداركات الکترونیکي دولت  در يک بازه زماني محدود مي باشند 
 نمايد. برگزاربصورت الکترونیکي  5098001186000005

 ( بصورت مجزا و به شرح جدول ذيل می باشد.سد)هر  موردبرای هر  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايدهج( 

 ن شركت در مزايده )ريال(مبلغ تضمي پيش بينی مقدار صيد )تن(  نام سد شماره مورد در سامانه ستاد ايران رديف
 000/000/54 10 سهند هشترود 5198001186000005 1
 000/000/34 7 علويان مراغه 5198001186000006 2
 000/000/52 7 ستارخان اهر 5198001186000007 3

  تهیه و ارائه گردد.به يکي از شکل هاي ذيل  )الک و مهرشده( و الفدر پاكت   بصورت فیزيکیكه بايد ضمن درج و بارگذاري تصوير آن در سامانه تداركات الکترونیکي دولت اصل آن نیز  
 نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران بنام تمركز وجوه سپرده شركت هاي دولتي آب منطقه اي آذربايجان شرقي. IR 830100004001116206376803رسید بانکي واريز نقدي به حساب  -1
 باشد.(  و به نام متقاضيشرقي  نفع شركت آب منطقه اي آذر بايجانه هر دو مورد بضمانت نامه بانکي  ) -2

 .برای هر مورد )هر سد( به شرح جدول ذيل می باشدپايه كارشناسی موضوع مزايده  قيمتد( 
 )ريال(قيمت پايه كارشناسی  پيش بينی مقدار صيد )تن(  نام سد شماره مورد در سامانه ستاد ايران رديف
 000/000/540 10 سهند هشترود 5198001186000005 1
 000/625/338 7 علويان مراغه 5198001186000006 2
 000/750/519 7 ستارخان اهر 5198001186000007 3

 هـ(محل،زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پیشنهادها:
ثبت نام نموده و گواهي امضاي الکترونیکي   ستاد ايرانبايد در سامانه مي باشند دفتر امور شیالت وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي  داراي معرفي نامه از كهواجد شرايط  اشخاص حقیقي و حقوقي كلیه

پس از درج آگهي نوبت دوم به  (IR 440100004001116204020890)واريز به حساب از طريق سامانهريال  200000مبلغ  پرداختبا  )توكن( دريافت نمايند. ثبت نام كنندگان در سامانه مذكور
 درج شده است(  ستاد ايرانمي باشد و مهلت دريافت اسناد مزايده در سامانه  17/10/98ايران مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند)زمان انتشار در سايت از تاريخ  ستاد سامانه

 ضمناً رعايت موارد ذيل الزامی است:  
ه ، ارائه تضمین شركت در مزايده )وديعه(، ارائه پیشنهاد قیمت، برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الکترونیکي دولت مي باشد و كلیه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايد -1

 ن طريق امکان پذير مي باشد.بازگشايي پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه  و ساير موارد مربوطه از اي
 پیشنهاد مي گردد شركت كنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزايده بازديد نمايند. -2
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این فرد مأمور نیست
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فردیــس با انتشــار 
ــه  ــدام ب ــور اق ــش مام ــه در پوش ــردی ک ــر ف تصوی
زورگیــری مــی کــرد، از شــهروندان خواســت، چنانچــه 
ــد  ــرار گرفته ان ــرد مــورد زورگیــری ق ــن ف از ســوی ای
بــرای شناســایی یــا طــرح شــکایت بــه پلیــس آگاهــی 

ایــن شهرســتان مراجعــه کننــد .
سـرهنگ بیـژن جنتـی بـا اعـام ایـن خبـر گفت: 
در پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت تحـت عنـوان مامور 
پلیس، در شهرسـتان »فردیس«، رسـیدگی به موضوع 
در دسـتور کار کانتری ۱۴ »شـهرک نـاز« قرار گرفت.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از پلیـس البـرز، وی 
افـزود: در تحقیقـات اولیـه مشـخص شـد کـه فـردی 
در پوشـش لبـاس پلیـس و بـا داشـتن یـک دسـتگاه 
بـی سـیم و کارت جعلـی اقـدام بـه گرفتـن گوشـی 
تلفـن همراه شـهروندان کرده و با یک دسـتگاه موتور 

سـیکلت از محـل متـواری مـی شـود.
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
حساســیت موضــوع، مامــوران بافاصلــه وارد عمــل 
شــده و بــا انجــام اقدامــات گســترده پلیســی موفــق 
بــه شناســایی متهــم در شهرســتان فردیــس شــدند.

ایــن مقــام انتظامــی گفــت : مخفیــگاه متهــم بــه 
صــورت نامحســوس تحــت کنتــرل درآمــد تــا ایــن 
ــات  ــک عملی ــب و در ی ــت مناس ــک فرص ــه در ی ک
غافلگیرانــه دســتگیر و بــه کانتــری منتقــل کردنــد.

ســرهنگ جنتــی بــا بیــان ایــن کــه یــک نفــر مال 
خــر امــوال مســروقه نیــز در ایــن خصــوص دســتگیر 
شــد، خاطرنشــان کــرد: در بازرســی از مخفیــگاه 
ــس و  ــاس پلی ــوال مســروقه و لب ــداری ام ــم مق مته
کارت شناســایی جعلــی کــه متهــم بــه وســیله آن از 

شــهروندان اخــاذی مــی کــرد کشــف شــد.
وی اظهــار کــرد: در بازجویــی از متهــم، بــا 
ــه  ــه اعتــراف گشــود و ب مشــاهده مســتندات لــب ب
ــوان  ــت عن ــهروندان تح ــاذی از ش ــره اخ ــت فق هف

ــرد. ــرار ک ــی اق ــروی انتظام ــور نی مام
ــان  ــس در پای ــتان فردی ــی شهرس ــده انتظام فرمان
گفــت : بــا توجــه بــه احتمــال زورگیــری متهــم از افــراد 
متعــدد ،بازپــرس شــعبه ۴ دادســرای عمومــی و انقــاب 
شهرســتان فردیس، دســتور چــاپ عکس بدون پوشــش 
متهــم را در رســانه هــای جمعــی صــادر کــرده اســت ، 
بنابرایــن از شــهروندانی  کــه از ســوی ایــن فــرد مــورد 
ــا  ــد درخواســت مــی شــود ت زورگیــری قــرار گرفتــه ان
جهــت پیگیــری شــکایت خــود بــه پلیــس آگاهــی ایــن 

شهرســتان، واقــع در خیابــان اهــری مراجعــه کننــد .

شرکت وارداتی در تبریز
 1۹ میلیارد ریال جریمه شد 

ــان   ــتان آذربایج ــی اس ــرات حکومت ــر کل تعزی مدی
شــرقی گفــت: یــک شــرکت وارداتــی در تبریــز بــه دلیل 
عمــل نکــردن بــه تعهــدات خــود در قبــال بانــک بــه ۱۹ 

میلیــارد ریــال جریمــه محکــوم شــد. 
ــا، ســید احــد یوزباشــی گفــت:  ــه گــزارش ایرن ب
ایــن شــرکت وارداتــی تقاضــای ۲ فقــره حوالــه ارزی 
در مجمــوع بــه مبلــغ ۲۹۴ هــزار و 8۷۵ یــورو داده 
ــه ورود و  ــه نام ــر تع ــارت داده و براب ــک تج ــه بان ب
ترخیــص و ارائــه بــرگ ترخیص کاالهــای خریــداری 
شــده از خــارج کشــور متعهــد میگــردد تــا در زمــان 
تعییــن شــده ایــن واردات و ترخیــص را انجــام دهــد 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــور ب ــن صــورت مجب ــر ای در غی

مابــه التفــاوت ارز دریافتــی خواهــد بــود.
ــان  ــتان آذربایج ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
شــرقی گفــت: برابــر شــکایت مدیریــت بانــک تجــارت 
دایــر بــر عــدم ایفــای تعهــدات واردکننــدگان در قبــال 
دریافــت ارز و خدمــات دولتــی در این اداره کل تشــکیل 

پرونــده شــد و موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــم در  ــه مته ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف یوزباش
ــدات و  ــام تعه ــه انج ــق ب ــده موف ــن ش ــت تعیی وق
ترخیــص کاالهــای مطــرح شــده قــرارداد نشــده اســت 
ــند و  ــه پس ــدارک محکم ــه م ــدم ارائ ــل ع ــه دلی و ب
دفاعیــات غیــر موجــه و پذیــرش پرداخــت مابــه 
التفــاوت نــرخ ارز مربوطــه معــادل ۲8 هــزار ریــال بــه 
ازای هــر دالر، وفــق مفــاد تصویــب نامــه ملــزم شــد 

ــد. ــدام کن ــن و پرداخــت آن اق ــه تأمی نســبت ب
وی اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه دفاعیــات متهــم 
ــرز  ــف وی مح ــد تخل ــخیص داده ش ــه تش ــر موج غی
ــأت  ــه هی ــب نام ــاد تصوی ــق مف ــوده و طب ــلم ب و مس
وزیــران مشــمول پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ بیــش 
از ۹ میلیــارد ریــال بــه بانــک و همچنیــن طبــق قانــون 
ــک ۱۰  ــغ نزدی ــه پرداخــت مبل ــی ب ــرات حکومت تعزی
میلیــارد ریــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولت و 
تعلیــق کارت بازرگانــی بــه مــدت ۶ مــاه محکــوم شــد.  

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛
ذخیره دارویی کشور به رغم تحریم 

های بانکی در شرایط خوبی است
ــره  ــت ذخی ــذا و دارو، وضعی ــازمان غ ــس س رئی
ــال و  ــدای س ــا ابت ــه ب ــور را در مقایس ــی کش داروی

ــت. ــی دانس ــرایط خوب ــته، در ش ــال گذش س
بــه گــزارش مهــر، محمدرضا شــانه ســاز، در حاشــیه 
نشســت خبری ســومین یــادواره شــهدای حــوزه دارویی 
کشــور، گفــت: بــه رغــم همــه مشــکات و تحریم هــای 
بانکــی کــه در مســیر صنعــت داروســازی کشــور قــرار 
داده انــد، امــا وضعیــت ذخیــره دارویــی کشــور نســبت به 

ســال گذشــته در شــرایط خوبــی قــرار دارد.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بــرای مــاده اولیــه 
ســاخت دارو بیــن ۶ مــاه تــا یــک ســال ذخیــره مــواد 
ــره داروهــای ســاخته  ــزود: ذخی ــه وجــود دارد، اف اولی
شــده نیــز بیــن ۳ تــا ۶ مــاه ذخیــره دارویــی در کشــور 

وجــود دارد و از ایــن بابــت مشــکل حــادی نداریــم.
ــز  ــتثناهایی نی ــه اس ــه داد: البت ــاز ادام ــانه س ش
ــا همــه  ــا ب ــه منکــر آن نمی شــویم، ام وجــود دارد ک
ایــن شــرایطی کــه دشــمنان مــا بــرای تبــادل بانکــی 
ایجــاد کرده انــد، مشــکلی در تأمیــن داروهــای مــورد 

ــدارد. ــردم و بیمــاران در کشــور وجــود ن ــاز م نی

خروج 10 درصد از مددجویان کمیته امداد 
تهران از چرخه حمایتی تا پایان سال 

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان تهــران از توانمدســازی ۱۰ درصــد از 
مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســتان تــا پایــان ســال جــاری 
ــه ازای ایــن تعــداد، نیازمنــدان جدیــد وارد چرخــه  خبــر داد و گفــت: ب

ــوند.  ــی می ش حمایت
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــی ب ــل پرپنچ ــنیم، ابوالفض ــزارش تس ــه گ ب
ــداد  ــه ام ــوی کمیت ــده از س ــاد ش ــغلی ایج ــای ش ــت فرصت ه وضعی
ــنامه ای  ــاس بخش ــر اس ــرد: ب ــار ک ــاری اظه ــال ج ــران در س ــتان ته اس
ابــاغ شــده از ســوی کمیتــه امــداد مرکــز، امــداد اســتان تهــران مکلــف 
شــد کــه ۱۰ هــزار فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان و نیازمنــدان ایجــاد 
کنــد کــه بــر همیــن اســاس برنامــه ریــزی الزم در ابتــدای ســال جــاری 

ــت. صــورت گرف
ــا توجــه بــه آخریــن آمــار اخــذ شــده در ۹ مــاه  وی تصریــح کــرد: ب
ســال جــاری، بالــغ بــر 8 هــزار فرصــت شــغلی فراهــم شــده اســت کــه 
تــا پایــان ســال ایــن رقــم بــه ۱۰ هــزار فرصــت شــغلی خواهــد رســید.

پرپنچــی در خصــوص فراینــد پرداخــت وام اشــتغال بــه مددجویــان و 
نیازمنــدان معرفــی شــده توســط بانک هــای عامــل گفــت: در ایــن زمینــه 
ــت وام  ــه دریاف ــر ب ــا منج ــده در بانک ه ــکیل ش ــای تش ــر پرونده ه اکث
ــدان  ــان و نیازمن ــای مددجوی ــدادی از پرونده ه ــه تع ــه البت ــده اند ک ش
ــان  ــا در حــوادث آب ــب بانک ه ــل تخری ــه دلی ــران ب ــرب اســتان ته در غ
ــا مجــدداً  ــن پرونده ه ــاش می شــود ای ــه ت ــد ک ــه بودن ــن رفت ــاه از بی م

ــال شــود. ــا ارس ــه بانک ه تشــکیل و ب
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــران  ب ــتان ته ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
حاضــر حــدود ۷۴ هــزار خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد قــرار دارنــد 
ــوار  ــزار خان ــته ۱8 ه ــال گذش ــک س ــن اســاس طــی ی ــر همی ــت: ب گف
ــرایط اقتصــادی کشــور تحــت  ــه ش ــه ب ــا توج ــب تبصــره ۱۴ و ب در قال
پوشــش کمیتــه امــداد قــرار گرفتــه انــد. ایــن افــراد نیــز هماننــد ســایر 
ــات  ــتمری، خدم ــه مس ــی از جمل ــداد از خدمات ــه ام ــان کمیت مددجوی

ــود. ــد ب ــد خواهن ــره من ــی، معیشــتی و ... به درمان
ــان  ــا پای ــزی انجــام شــده ت ــه ری ــر اســاس برنام ــح کــرد: ب وی تصری
ســال ۱۰ درصــد از مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان تهــران توانمنــد و از 
چرخــه حمایتــی خــارج خواهنــد شــد و بــه همیــن میــزان افــراد جدیــد 

بــه چرخــه حمایتــی اضافــه خواهنــد شــد.
بــه  اشــتغال  وام هــای  رقــم  خصــوص  در  همچنیــن  پرپنچــی 
مددجویــان نیــز گفــت: رقــم پرداختــی ۵۰ میلیــون تومــان اســت کــه بــر 

ــود. ــت می ش ــان پرداخ ــه مددجوی ــررات ب ــن و مق ــاس قوانی اس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 
به ازای هر هزار نفر جمعیت آذربایجان شرقی 

2.۵ پرستار وجود دارد 

ــه ازای هــر هــزار نفــر  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفت:ب
جمعیــت کشــور بــه طــور متوســط چهــار نفــر پرســتار بایــد وجود داشــته 
باشــد کــه ســهم آذربایجــان شــرقی بــه ازای هــر هــزار نفــر بــا بهتریــن 

تخمیــن، ۲.۵ پرســتار اســت. 
 بــه گــزارش ایســنا، محمــد حســین صومــی در دیــدار اعضــای هیئــت 
ــت  ــتاد بزرگداش ــای س ــز و اعض ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش رئیس
هفتــه پرســتار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، ضمن تســلیت شــهادت 
ــه  ــت: جامع ــتار، گف ــه پرس ــه هفت ــاره ب ــا اش ــیلمانی ب ــم س ــردار قاس س
پرســتاری اســتان  شــامل پرســتاران، بهیــاران عوامــل هوشــبری و اتــاق 
ــی اســتان  ــز درمان ــه بیمارســتان ها  و مراک ــه در مجموع عمــل اســت ک

ــه فعالیــت هســتند. مشــغول ب
وی متذکــر شــد: ادعــا نمی کنیــم کــه اقدامــات و خدمــات پرســتاران 
بــی نقــص اســت بلکــه قطعــا اشــکاالت هــم در ایــن سیســتم وجــود دارد.

وی بــا بیــان این کــه نیمــی از جمعیــت پرســتاری مــورد نیــاز 
ــار  ــر ب ــن ام ــت: ای ــده اند، گف ــه ش ــکار گرفت ــی ب ــای دولت ــ   ه در محیط
ســنگینی را بــر دوش پرســتاران تحمیــل می کنــد امــا پرســتاران اســتان 
بــا عشــق و عاقــه و تعامــل خــوب بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی و نظــام 

ــد. ــتان کار می کنن ــتاری اس پرس
صومـــی خاطرنشـــان کـــرد: جـــزو معـــدود اســـتان هایی هســـتیم 
کـــه هیچگونـــه اختافـــی بیـــن نظـــام پرســـتاری و دانشـــگاه علـــوم 
ـــتا  ـــن راس ـــود را در ای ـــاش خ ـــام ت ـــا تم ـــته و م ـــود نداش ـــکی وج پزش

ــم. ــکار می گیریـ بـ
ــز  ــه مراک ــده ب ــه کنن ــچ مراجع ــه هی ــه ب ــه این  ک ــاره ب ــا اش وی ب
درمانــی جــواب »نــه« نمی دهیــم، اظهــار کــرد: از ســال گذشــته ســهم 
بیمــه مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان رعایــت شــده و در طــول ۱.۵ 
ســال گذشــته بــا رعایــت ســقف بیمــه ســامت، خدمــت صحیــح را بــه 
مــردم ارائــه دادیــم بــه طوریکــه تعــداد بیمــاران پذیرشــی در ســال ۹۷ و 

۹8 کمتــر از ســال ۹۶ نبــود.
ــه  ــر جامع ــادی ب ــنگین اقتص ــار س ــه ب ــرایطی ک ــزود: در ش وی اف
تحمیــل می شــود بایــد مســئولیت پذیــری و احتــرام پرســتاران و جامعــه 
ــاری از  پزشــکی بــه مــردم در بیمارســتان ها افزایــش یابــد تــا بتوانیــم ب

ــم. ــردم را برداری دوش م
ـــد  ـــا روح بلن ـــرد: ب ـــد ک ـــز تاکی ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی
ـــم در  ـــوان داری ـــه در ت ـــا هرچ ـــم  ت ـــان میبندی ـــیلمانی پیم ـــردار س س
ـــکار  ـــردم ب ـــای م ـــش آالم و درده ـــردم و کاه ـــایش م ـــن آس ـــت تامی جه

ـــم. گیری

ــزار  ــا 8۰ ه ــه ۷۰ ت ــن روزان ــور میانگی به ط
ثبــت  المثنــی  ســوخت  کارت  درخواســت 
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه تــا پیــش 
ــا  ــه تنه ــن، روزان ــهمیه بندی بنزی ــام س از اع
ــد.  ــت می ش ــامانه ثب ــت در س ۵۰۰۰ درخواس
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
صــدور کارت ســوخت هوشــمند المثنــی فقــط 
ــت؛  ــدور اس ــس +۱۰ مق ــر پلی ــق دفات از طری
بنابرایــن کســانی کــه کارت ســوخت ندارنــد و 
تاکنــون نیــز درخواســت صــدور کارت ســوخت 
نکرده انــد، می تواننــد خودشــان یــا وکیــل 
ــدارک  ــتن م ــا در دســت داش ــا ب ــی آن ه قانون
ــه  ــه ب ــیله نقلی ــودرو و وس ــک خ ــی مال هویت
ــز  ــد. حــذف رم ــه کنن مراکــز پلیس+۱۰مراجع
کارت ســوخت نیــز در ایــن دفاتــر قابــل انجــام 

اســت.
ــر اســاس اعــام شــرکت ملــی پاالیــش و  ب
ــی  ــدارک هویت ــی، م ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
کارت  المثنــی  درخواســت  بــرای  مالــک 
هوشــمند ســوخت بــه شــرح زیــر اســت: 
بــرای اشــخاص حقیقــی، یکــی از مــدارک 
شناســایی معتبــر مالــک وســیله نقلیــه شــامل 
اصــل شناســنامه یــا کارت ملــی هوشــمند یــا 
گذرنامــه نیــاز اســت. بــرای اشــخاص حقوقــی 
نیــز معرفــی نامــه رســمی از ســازمان یــا 
شــرکت مربوطــه بــا امضــاء و مهــر مجــاز 
ــی  ــا کارت مل ــنامه ی ــل شناس ــراه اص ــه هم ب

ــت.  ــاز اس ــده نی ــه نماین ــا گذرنام ــمند ی هوش
ــک  ــی از مال ــر قانون ــدگان وکالتنامــه معتب دارن
ــایی  ــدارک شناس ــه م ــا ارائ ــد ب ــز می توانن نی
معتبــر شــامل اصــل شناســنامه یــا کارت 
ــه اخــذ  ــا گذرنامــه نســبت ب ملــی هوشــمند ی

ــد. ــدام کنن ــاز اق ــورد نی ــات م خدم
لیزینگــی  خودرو هــای  مــورد  در 
)خودرو هــای اجــاره بــه شــرط تملیــک(، اســناد 
ــده خــودرو  ــار اســتفاده کنن ــدارک در اختی و م
شــامل کارت خــودرو مــاک عمــل اســت. 
ــامل  ــز ش ــه نی ــیله نقلی ــایی وس ــدارک شناس م
کارت شناســایی خــودرو یــا شناســنامه مالکیــت 
وســیله نقلیــه یــا بنچــاق محضــری بــه همــراه 

ــود. ــر می ش ــث معتب ــخص ثال ــه ش ــه نام بیم
ــر  ــه در دفات ــرم تعهدنام ــل ف ــرای تکمی ب
ــان در  ــغ ۱۰ هــزار توم ــز مبل پلیــس +۱۰ واری
پایانــه  هــای pos بانــک ملــت مســتقر در ایــن 
ــت کارت  ــت درخواس ــید ثب ــذ رس ــر و اخ دفات
هوشــمند ســوخت المثنــی از کاربــر، مراحلــی 

اســت کــه بایــد طــی شــود.
کســانی کــه در ســایت دولــت همــراه ثبــت 
ــت  ــه درخواس ــه ارائ ــازی ب ــد، نی ــام کرده ان ن
المثنــی ندارنــد. کارت ســوخت ایــن اشــخاص 
ــه آدرســی کــه اعــام  ــق اداره پســت ب از طری

ــود ــال می ش ــد ارس ــرده ان ک
رضایــی - مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی 

ــی - در ایــن بــاره  پخــش فرآورده هــای نفت
گفــت: هــم اکنــون تــوان تولیــد کارت ســوخت 
ــه  ــت ک ــدد اس ــزار ع ــه ۳۰ ه ــور روزان در کش
برخــی مواقــع ایــن تــوان بــه ۵۰ هــزار کارت در 
ــان  ــه همچن ــا از آنجــا ک ــز می رســد، ام روز نی
حــدود ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار درخواســت در صف 
تولیــد قــرار دارنــد، ممکــن اســت زمــان صــدور 
کارت هــای ســوخت کــه در حالــت عــادی بیــن 
۲ تــا ۳ هفتــه زمــان می بــرد بــه حــدود ۲ مــاه 

افزایــش یابــد.
از بامــداد روز جمعــه ۲۴ آبــان، بنزیــن 
ــت  ــاس قیم ــن اس ــر ای ــد و ب ــهمیه بندی ش س
ــه ۶۰ لیتــر  بنزیــن معمولــی ســهمیه ای )ماهان
بــرای خودرو هــای شــخصی( از قــرار هــر 
ــی  ــن معمول ــت بنزی ــان، قیم ــر ۱۵۰۰ توم لیت
غیرســهمیه ای از قــرار هــر لیتــر ۳۰۰۰ تومــان 
و قیمــت بنزیــن ســوپر نیــز از قــرار هــر لیتــر 

ــد. ــن ش ــان تعیی ۳۵۰۰ توم
ــه  ــه ب ــا توج ــوخت ب ــرف س ــرل مص کنت
ــش  ــوخت، افزای ــرف س ــاالی مص ــن ب میانگی
ــوخت  ــاق س ــا قاچ ــارزه ب ــادرات، مب ــوان ص ت
مدیریــت  از  حاصــل  منابــع  اختصــاص  و 
ــژه اقشــار ضعیــف و  ــه وی ــه مــردم ب مصــرف ب
کم درآمــد بــه صــورت مســتقیم و نیــز کاهــش 
از  و شــهر ها  در کانشــهر ها  هــوا  آلودگــی 
ــهمیه بندی  ــرح س ــرای ط ــداف اج ــه اه جمل

ــت. ــده اس ــام ش ــن اع بنزی

برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
ســازمان  امــور مالیاتــی، در بودجــه ســال 
ــر فــروش ســیگار ۲8 درصــد  آینــده مالیــات ب
ــت.  ــه اس ــش یافت ــال افزای ــه امس ــبت ب نس

ــار  ــی، اظه ــد زمان ــزارش ایســنا، احم ــه گ ب
کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف 
ــوز  ــدور مج ــل از ص ــای حاص ــت درآمده اس
توزیــع دخانیــات و حــق انحصــار دریافتــی 
بابــت واردات و تولیــد محصــوالت دخانــی طــی 
ــی  ــد عموم ــاب درآم ــه حس ــال ۱۳۹8 را ب س
کنــد  واریــز  کشــور  کل  خزانــه داری  نــزد 
ــه  ــن وزارتخان ــد ای ــاس درآم ــن اس ــر ای ــه ب ک
بابــت حقــوق انحصــار و صــدور مجــوز توزیــع 
ــادل  ــال ۱۳۹8 مع ــی در س ــوالت دخان محص
در  و  شــده  تعییــن  ریــال  میلیــون  یــک 
الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ نیــز همیــن رقــم 

پیش بینــی شــده اســت.
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از  حاصــل  درآمــد  میــزان  دربــاره  وی 
ــق  ــت: طب ــیگار، گف ــرف س ــر مص ــات ب مالی
مــاده ۷۳ قانــون برنامــه ششــم توســعه، درآمــد 
حاصــل از مالیــات بــر مصــرف ســیگار، معــادل، 
ــم  ــن رق ــن شــده و ای ــال تعیی ــون ری ۱۵ میلی
در الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ بــه میــزان ۲۰ 
ــی  ــال پیش بین ــزار و ۵۰۰ ری ــون و ۱۴ ه میلی

شــده اســت.
ــرد  ــئول، عملک ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ســال جــاری در خصــوص مالیــات بــر مصــرف 
ســیگار بــه میــزان ۱۶ میلیــون و ۵۰۰ میلیــون 

ــوده اســت. ــال )معــادل ۱۱۰ درصــد( ب ری
 ۷۳ مــاده  براســاس  افــزود:  زمانــی 
ــد  ــعه، ۱۰۰ درص ــم توس ــه شش ــون برنام قان
ــی  ــیگار، ط ــات س ــل از مالی ــای حاص درآمده
ســنواتی  بودجه هــای  در  کــه  ردیف هایــی 
مشــخص می شــود در جهــت کاهــش مصــرف 
ــای  ــان بیماری ه ــگیری و درم ــات، پیش دخانی
عــوارض  درمــان  و  بازتوانــی  آن،  از  ناشــی 
در  ورزش  توســعه  و  آن  از مصــرف  حاصــل 
جوانــان،  و  ورزش  وزارتخانه هــای  اختیــار 

بهداشــت، درمــان و  پــرورش و  آمــوزش و 
قــرار می گیــرد. پزشــکی  آمــوزش 

بــرای  اعتبــارات  مبلــغ  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــرورش در ســال ۱۳۹8 ب وزارت آمــوزش و پ
ــرآوردی  ــغ ب ــال و مبل ــون ری ــزان 8۹ میلی می
ــادل  ــه مع ــن وزارتخان ــرای ای ــده ب ــال آین س
ــال اســت.  ــزار و ۹۱۰ ری ــون و ۹۰۳ ه دو میلی
ــه ترتیــب  ــرای وزارت بهداشــت ب ایــن ارقــام ب
ســه میلیــون و ۲۲۴ هــزار و ۶8۰ ریــال و پنــج 

ــت. ــال اس ــزار و ۲۶۳ ری ــون و ۵۳۲ ه میلی
برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
ــه ای  ــارات هزین ــی، اعتب ــور مالیات ــازمان ام س
وزارت  ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک  و 
ــب  ــه ترتی ــال ۹8 ب ــرای س ــان ب ورزش و جوان
یــک میلیــون و ۵۴۰ هــزار و ۴8۰ ریــال و 
ــال تعییــن شــده  ۲۵۱ میلیــون و ۱۰ هــزار ری
ــون و  ــب دو میلی ــه ترتی ــال ۹۹ ب ــرای س و ب
8۱۲ هــزار و ۱۰۷ میلیــون و ۷۴8 هــزار ریــال 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب
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وی تصریـــح کـــرد: مالیـــات بـــر فـــروش 

ـــوع قانـــون مالیـــات بـــر ارزش  ســـیگار موض
ــال ۱۳۹8  ــه سـ ــون بودجـ ــزوده، در قانـ افـ
بـــه میـــزان شـــش میلیـــون و ۳۱۳ هـــزار 
و ۱۳۱ ریـــال تعییـــن شـــده کـــه عملکـــرد 
ــش  ــوص شـ ــن خصـ ــاری در ایـ ــال جـ سـ
میلیـــون و ۵۶۲ هـــزار و ۵۰۰ ریـــال ) ۱۰۵ 
ــن، در  ــود. همچنیـ ــرآورد می شـ ــد( بـ درصـ
ـــون  ـــت میلی ـــادل هش ـــه ۹۹ مع ـــه بودج الیح
ــات  ــرای مالیـ ــال بـ ــزار و ۱۳۱ ریـ و 8۷ هـ
بـــر فـــروش ســـیگار درنظـــر گرفتـــه شـــده 

اســـت.
ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار  زمانــی 
نــخ  بــه قیمــت خرده فروشــی هــر   ۱۳۹۷
ــی ۷۵  ــان ایران ــا نش ــل ب ــد داخ ــیگار تولی س
ریــال، تولیــد مشــترک ۱۵۰ ریــال، تولیــد 
ــال و هــر  ــا نشــان بین المللــی۲۵۰ ری داخــل ب
ــوان  ــه عن ــال ب ــی ۶۰۰ ری ــیگار واردات ــخ س ن

می شــود. اضافــه  عــوارض 
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی مکلــف اســت مبالــغ ذکــر 
واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  از  را  شــده 
ــز  ــی واری ــد عموم ــاب درآم ــه حس ــذ و ب اخ
ــد  ــن بن ــه، درآمدهــای حاصــل از ای ــد. البت کن

ــون بودجــه ســال ۱۳۹8 معــادل هفــت  در قان
ــال اســت. ــون ری میلی

وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــر اســـاس قانـــون 
بودجـــه ســـال ۱۳۹8، درآمـــد حاصـــل از 
ـــه حســـاب  ـــز ب ـــس از واری ـــد پ ـــن بن ـــرای ای اج
ـــه داری کل کشـــور،  ـــزد خزان ـــی ن ـــد عموم درآم
ــان  ــای ورزش و جوانـ ــار وزارتخانه هـ در اختیـ
بـــه میـــزان ۵۰ درصـــد و بهداشـــت، درمـــان 
و آمـــوزش پزشـــکی معـــادل ۵۰ درصـــد 
ــن،  ــرد: بنابرایـ ــح کـ ــرد، تصریـ ــرار می گیـ قـ
ــای  ــرای وزارتخانه هـ ــه ای بـ ــارات هزینـ اعتبـ
مذکـــور در ســـال ۱۳۹8 بـــه میـــزان ۷۱ 
میلیـــون و ۷۵۰ هـــزار ریـــال و تملـــک 
دارایی هـــای ســـرمایه ای ۵۳ میلیـــون و ۵۴۰ 

هـــزار ریـــال اســـت.
ـــن  ـــرد: ای ـــان ک ـــان خاطرنش ـــی در پای زمان
ارقـــام در بودجـــه ســـال ۱۳۹۹، بـــه ترتیـــب 
ـــال و ۶۷  ـــزار ری ـــون و ۹۴۹ ه ـــغ ۹۰ میلی مبل
میلیـــون و 8۶۷ هـــزار ریـــال پیش بینـــی 

ـــت. ـــده اس ش
ـــاده  ـــد )ب( م ـــاس بن ـــن، براس ـــر ای ـــاوه ب ع
)۶۹( قانـــون الحـــاق )۲( در الیحـــه بودجـــه 
ســـال ۹8 و ۹۹ بـــه ترتیـــب هفـــت میلیـــون 
ــال و  ــزار ریـ ــون و ۵۵۰ هـ ــال و ۱۲ میلیـ ریـ
ـــه  ـــزوده ب ـــر ارزش اف ـــات ب ـــون مالی ـــق قان طب
ـــزار  ـــون و ۳۱۳ ه ـــش میلی ـــادل ش ـــب مع ترتی
ـــزار و  ـــون و 8۷ ه ـــت میلی ـــال و هش و ۱۳۱ ری
ـــیگار  ـــرای س ـــوارض ب ـــات و ع ـــال مالی ۱۳۱ ری
و محصـــوالت دخانـــی در الیحـــه بودجـــه 

ـــت. ـــه اس ـــر گرفت ـــال ۹8 و ۹۹ درنظ س
گفتنــی اســت کــه در مجمــوع معــادل ۲۹ 
ــات و  ــال مالی ــزار و ۱۳۱ ری ــون و ۳۱۳ ه میلی
ــه میــزان  عــوارض در بودجــه ســال ۱۳۹8 و ب
۴۱ میلیــون و ۶۵۱ هــزار و ۶۳۱ ریــال مالیــات 
و عــوارض بــرای ســیگار و محصــوالت دخانــی 
ــن شــده  در الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ تعیی

اســت.  

صدور کارت سوخت المثنی چقدر زمان می برد؟ 

افزایش 28 درصدی مالیات بر فروش سیگار 

سـیزدهمین عملیـات هوایی انتقـال قلب در 
کشـور انجـام شـد و قلـب مـردی ۳۴ سـاله که 
دچـار مـرگ مغزی شـده بـود، بـرای پیونـد به 

بیمـاری ۵۰ سـاله بـه تهـران منتقل شـد. 
ـــات  ـــیزدهمین عملی ـــنا،  س ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــد  ـــام ش ـــور انج ـــب در کش ـــال قل ـــی انتق هوای
ــردی ۳۴  ــب مـ ــات قلـ ــن عملیـ ــه در ایـ کـ
ســـاله کـــه بـــر اثـــر تصـــادف دچـــار مـــرگ 
ـــاله و  ـــردی ۵۰ س ـــه م ـــود، ب ـــده ب ـــزی ش مغ
ـــب، در بیمارســـتان امـــام  ـــد پیونـــد قل نیازمن

خمینـــی )ره( تهـــران پیونـــد شـــد.
شـادنوش-  مهـدی  دکتـر  زمینـه  ایـن  در 
درمـان  و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
بیماری هـای وزارت بهداشـت در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، گفـت: ایـن سـیزدهمین انتقـال هوایـی 
قلـب بـود کـه بـا موفقیـت انجـام شـد. در عین 
حـال دانشـگاه های علـوم پزشـکی مختلـف در 
حـال پیوسـتن به ایـن اقدام هسـتند تـا انتقال 
هوایـی عضـو در کشـور نهادیه شـود. تاکنون از 
اسـتان های یـزد، گیان، بوشـهر و تبریـز انتقال 
هوایـی عضـو انجـام شـده اسـت. از اسـتان های 
دیگـر هـم خواسـته ایم کـه مراقبـت کننـد تـا 
حـد امـکان هیـچ عضـو مفیـد و قابـل پیونـدی 
بـه خاک سـپرده نشـود و حتی اگر مشـکلی در 
انتقـال عضو وجـود دارد، با هماهنگی در سـطح 
کشـوری،  هماهنگی هـای  و  بهداشـت  وزارت 
تـاش می کنیـم کـه بـه سـرعت بتوانیـم آن را 
منتقـل کنیـم و در اختیار بیمـاران نیازمند قرار 

. هیم د

یک بیمار مرگ مغزی می تواند چند 
نفر را نجات دهد؟ 

وی بــا بیــان اینکــه از هــر فــرد مــرگ 
مغــزی هشــت عضــو قابــل اهــدا اســت، گفــت: 
ــزی  ــرگ مغ ــار م ــک بیم ــن از ی ــر ای ــاوه ب ع
ــرد  ــدا ک ــز اه ــج نی ــت و نس ــوان ۵۳ باف می ت
ــا کیفیت تــری  ــد زندگــی بهتــر و ب کــه می توان
ــان  ــه ارمغ ــد ب ــد پیون ــرای بیمــاران نیازمن را ب
آورد. بایــد توجــه کــرد کــه در مــوارد مختلــف 
از ســوختگی ها گرفتــه تــا اشــکاالت بافــت 
از  می توانــد  کــه  قرنیــه  پیونــد  و  نســج  و 
ــوان از  ــد،   می ت ــری کن ــراد جلوگی ــی اف نابینای
ــزی  ــرگ مغ ــار م ــرد دچ ــوج ف ــا و نس بافت ه
بــرای نجــات زندگــی ســایر بیمــاران اســتفاده 
ــه  ــاز نگ ــا ب ــه دنی ــا را رو ب ــم آنه ــرد و  چش ک
داشــت و در ایــن حوزه هــا امــکان پیونــد 

ــود دارد. وج
ــاش  ــا ت ــم ب ــه داد: امیدواری شــادنوش ادام
و ایثارگــری کــه هــم کادر درمانــی در سراســر 
ــا  ــال ب ــن ح ــد و در عی ــام می دهن ــور انج کش
اقداماتــی کــه از ســوی مراجــع فرهنگســاز 
امــکان  ایــن  می شــود،   انجــام  اجتماعــی 
ــرگ  ــه م ــبت ب ــردم نس ــه م ــود ک ــم ش فراه
مغــزی  اطاعــات بیشــتری داشــته باشــند و بــا 
امــکان ایثــار و مجاهدتــی کــه دارنــد، بتواننــد 
زندگــی دیگــران را کیفیــت بخشــیده و ادامــه 
حیــات بیمــاران نیازمنــد پیونــد را ممکــن 

ــد. کنن
درمـان  و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
بیماری هـای وزارت بهداشـت تاکید کـرد: در ۹ 
ماهـه ابتدایـی امسـال نسـبت به سـال گذشـته 
یـک رشـد بسـیار قابـل توجـه در حـوزه اهدای 

عضـو و پیونـد داشـته ایم کـه در پایان سـال آن 
را جمع بنـدی کـرده و گزارشـش را بـه اطـاع 

می رسـانیم. مـردم 

۲5000 نفر در لیست انتظار پیوند
شـادنوش بـا بیان اینکـه در حـال حاضر ۲۵ 
هـزار نفـر در لیسـت انتظـار پیونـد عضـو قـرار 
دارنـد، گفـت: متاسـفانه روزانـه بیـن هفـت تـا 
۱۰ نفـر  بـه دلیـل نبـود عضـو از بیـن می روند. 
بـر ایـن اسـاس هـر سـه سـاعت یـک نفـر بـه 
دلیـل نبـود عضـو اهدایـی از دنیـا مـی رود. بـا 
توجـه بـه آمار بـاالی تصادفـات جـاده ای و بروز 
مهـم  بسـیار  مسـاله  کشـور،    در  مرگ مغـزی 
فرهنگسـازی بـرای اهـدای عضو اسـت. بنابراین 
را  اجتماعـی  مراجـع  وظیفـه  موضـوع  ایـن 
دوچنـدان می کنـد تا بـا فرهنگسـازی اطاعات 
خانواده هـا را نسـبت بـه مـرگ مغـزی ارتقـاء 

. هند د
کـه  کـرد  توجـه  بایـد  کـرد:  تاکیـد  وی 
فـردی کـه دچـار مـرگ مغـزی شـده و مـرگ 
مغـزی اش تایید می شـود، هیـچ  احتمالی برای 
بازگشـتش بـه زندگـی وجـود نـدارد. گروه های 
پیونـد در سراسـر کشـور تـاش می کننـد تا در 
سـخت ترین و ناگوارتریـن لحظـات زندگـی یک 
فـرد و خانـواده اش، ایـن امـکان را فراهـم کنند 
کـه اعضـای عزیـز از دسـت رفته شـان را اهـدا 
کـرده و بتواننـد خانواده هـای بسـیاری را از درد 
و رنـج نجـات داده و بـه بیمـاران نیازمند عضو، 

زندگـی اهـدا کنند.

وجود 2۵000 نفر در لیست انتظار پیوند

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

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

ارسال فرمایند.
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آش ساک

مواد الزم:
اســـفناج                           ۲ کیلوگـــرم
گوشت چرخ کرده                                ۵۰۰ گرم
ـــه ـــج                                 ۱ پیمان آرد برن
ـــه ـــه                                    ۲/۱ پیمان لپ
تخـــم مـــرغ                              ۳ یـــا ۴ عـــدد
آب غـــوره                          بـــه میـــزان الزم
ـــزان الزم ـــه می ـــن                             ب روغ
نمک، فلفل و زردچوبه                  به میزان الزم
پیاز داغ                       ۴ یا ۵ قاشق غذاخوری
نعنا داغ و پیاز داغ و سیر داغ                برای تزیین

ـــر  ـــداران پ ـــن از طرف ـــل م ـــم مث ـــما ه ـــر ش اگ
و پاقـــرص ســـوپ و آش هســـتید، قطعـــاً انـــواع 
مختلـــف آش مثـــل آش اســـفناج، آش عـــدس، 
ــره  ــته و غیـ ــلغم، آش کشـــک، آش رشـ آش شـ
ــه  ــا بـ ــوردن آن هـ ــد و از خـ ــان کردیـ را امتحـ
خصـــوص در هـــوای ســـرد زمســـتان و ســـفره 
افطـــار، در کنـــار عزیـــزان خـــود لـــذت بردیـــد. 
حـــاال مـــن مـــی خواهـــم یـــک تنـــوع ایجـــاد 
کنـــم و یـــک آش جدیـــد و بســـیار مقـــوی رو 
بـــه شـــما معرفـــی کنـــم. اســـم ایـــن آش، آش 
ـــرگان  ـــی گ ـــای محل ـــه از غذاه ـــت ک ـــاک اس س
ـــاه محـــرم و  ـــذری در م ـــرای  ن ـــوالً ب اســـت و معم
ـــن آش  ـــم ای ـــاید اس ـــود. ش ـــی ش ـــه م ـــر تهی صف
ـــر  ـــی اگ ـــد، ول ـــب باش ـــی عجی ـــان کم ـــه نظرت ب
ـــه   ـــه مرحل ـــه ب ـــا مرحل ـــوید ت ـــراه ش ـــن هم ـــا م ب
ـــم  ـــا ه ـــمزه را ب ـــاده و خوش ـــیار س ـــن آش بس ای
درســـت کنیـــم، از عطـــر و طعـــم بـــی نظیـــر 

ایـــن آش لـــذت خواهیـــد بـــرد.
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آماده سازی حبوبات

ـــعله گاز  ـــط روی ش ـــه متوس ـــک قابلم ـــدا ی ابت
ـــدار  ـــراه مق ـــه هم ـــا را ب ـــه ه ـــپس لپ ـــد. س بگذاری
کافـــی آب داخـــل آن بریزیـــد و اجـــازه دهیـــد 

ـــزد. ـــوب بپ ـــه خ لپ
مرحله دوم: آماده سازی اسفناج

در ایـــن مرحلـــه، همزمـــان بـــا پخـــت لپـــه 
ـــک  ـــویید و خش ـــوب بش ـــا را خ ـــفناج ه ـــا، اس ه
کنیـــد. ســـپس آن هـــا را بـــه انـــدازه دلخـــواه 
ـــه  ـــه اضاف ـــاوی لپ ـــه ح ـــه قابلم ـــد و ب ـــرد کنی خ

ـــد. کنی
ـــه  ـــج ب ـــردن آرد برن ـــه ک ـــوم: اضاف ـــه س  مرحل

ـــاک آش س
ـــوط  ـــرد مخل ـــوان آب س ـــا دو لی ـــج را ب آرد برن
کنیـــد و خـــوب هـــم بزنیـــد تـــا یـــک دســـت 
ـــد و  ـــه کنی ـــه آش اضاف ـــپس آرام آرام ب ـــوند. س ش
ـــت  ـــود و غلظ ـــه نش ـــه گلول ـــا گلول ـــد ت ـــم بزنی ه

ـــد. ـــه آش بده ـــی ب خوب
مرحله چهارم: درست کردن کوفته ریز

ــا  ــرده را ب ــرخ ک ــت چ ــه گوش ــن مرحل در ای
پیــاز داغ، نمــک، فلفــل و زردچوبــه در یــک 
کاســه مناســب بریزیــد و بــا هــم خــوب مخلــوط 
ــواد  ــداری  از م ــپس مق ــد. س ــد و ورز دهی کنی
ــای  ــوپ ه ــکل ت ــه ش ــت ب ــا دس ــد و ب را برداری
ــعله  ــه روی ش ــک تاب ــاال ی ــد. ح ــک درآوری کوچ
آن  درون  روغــن  کمــی  بگذاریــد.  گاز  مایــم 
ــه  ــاال کوفت ــود. ح ــد داغ ش ــازه دهی ــد و اج بریزی
ریــز هــا را داخــل آن خــوب ســرخ کنیــد. ســپس 
ــه آش اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد آش بپــزد. ب

مرحله پنجم: اضافه کردن آب غوره
ــداری آب  ــت، مقـ ــل پخـ ــای مراحـ در انتهـ
غـــوره و یـــا در صـــورت تمایـــل آب نارنـــج بـــه 

ــد. ــه کنیـ آش اضافـ
ـــرغ  ـــم م ـــردن تخ ـــه ک ـــم: اضاف ـــه شش مرحل

بـــه آش ســـاک
ــا را  ــرغ ه ــم م ــط تخ ــه متوس ــک کاس در ی
بشــکنید، کمــی نمــک بــه آن هــا اضافــه کنیــد، 
ســپس بــا یــک چنــگال یــا همــزن دســتی تخــم 
ــه  ــم ب ــم ک ــد. ســپس ک ــا را خــوب بزنی ــرغ ه م
ــا تخــم  ــد ت ــه کنیــد و خــوب هــم بزنی آش اضاف
مــرغ هــا گلولــه گلولــه نشــوند. چنــد جــوش کــه 
ــد و آش را در  ــوش کنی ــعله گاز را خام ــورد ش خ
طــرف پذیرایــی بکشــید و بــا نعنــا داغ، پیــاز داغ 

ــد. ــن کنی و ســیر داغ تزیی
 

نکات کلیدی تهیه آش ساک
- بــه جــای لپــه مــی توانیــد از حبوبــات دیگــر 
مثــل نخــود، لوبیــا ســفید و غیــره نیــز اســتفاده 
ــد  ــی توانی ــتید م ــت نداش ــر دوس ــا اگ ــد و ی کنی

ــات آن را حــذف کنیــد. حبوب
ــات را  ــل حبوبـ ــب قبـ ــت از شـ ــر اسـ - بهتـ
خیـــس کنیـــد و در ایـــن مـــدت زمـــان چنـــد 
ـــریع  ـــم س ـــا ه ـــد ت ـــوض کنی ـــا را ع ـــار آب آن ه ب
ـــر  ـــم ت ـــا ک ـــخ آن ه ـــم نف ـــوند و ه ـــه ش ـــر پخت ت

ـــود. ش
- بـــرای اینکـــه کوفتـــه هـــا وا نرونـــد، بـــه 
خوبـــی مـــواد آن را ورز دهیـــد و خـــوب ســـرخ 
ــازی  ــتید نیـ ــم دوســـت نداشـ ــر هـ ــد. اگـ کنیـ
ـــه  ـــا بقی ـــد و ب ـــرخ کنی ـــا را س ـــه ه ـــت کوفت نیس

مـــواد در آش بپزیـــد.
منبع: ایران کوک

آغاز مهلت مجدد برای ثبت نام آزمون دستیاری 

ــرش  ــون پذی ــن دوره آزم ــل و هفتمی ــام چه ــت ن ــدد ثب ــت مج مهل
ــد.  ــاز ش ــروز ۱۴ دی آغ ــکی از ام ــی پزش ــتیار تخصص دس

ــل و  ــرای شــرکت در چه ــام ب ــه اول ثبت ن ــزارش ایســنا، مرحل ــه گ ب
ــه از روز  ــرش دســتیار تخصصــی پزشــکی ک ــون پذی ــن دوره آزم هفتمی
اول دی مــاه جــاری از طریــق ســایت مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی 
ــان پذیرفــت و تعــداد ۹ هــزار و  ــاه پای ــود، روز نهــم دی م آغــاز شــده ب

ــد.  ــام کردن ۲۰۰ داوطلــب در ایــن مرحلــه ثبــت ن
بــر اســاس اعــام مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت، 
ــون  ــه تاکن ــکی ک ــی پزش ــتیار تخصص ــرش دس ــون پذی ــان آزم داوطلب
ــا روز  ــد، از امــروز شــنبه ۱۴ دی ت ــدام نکرده ان ــام اق ــه ثبــت ن نســبت ب
دوشــنبه ۱۶ دی فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن مرکز نســبت 

بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد و ایــن مهلــت قابــل تمدیــد نخواهــد شــد.
شــرایط عمومــی و اختصاصــی ثبــت نــام در آزمــون پذیــرش دســتیار 
ــق ســایت مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی  تخصصــی پزشــکی از طری
اعــام شــده اســت و دارا بــودن مــدرک دکتــری حرفــه ای پزشــکی یــا 
فراغــت از تحصیــل در رشــته پزشــکی عمومــی همچنیــن داشــتن کارت 
پایــان خدمــت نظــام وظیفــه یــا معافــی بــرای آقایــان از جملــه شــرایط 

اختصاصــی بــرای داوطلبــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــا مراجعــه  ــه صــورت اینترنتــی اســت و داوطلــب بایــد ب ــام ب ثبــت ن
ــانی  ــه نش ــکی ب ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــی مرک ــایت اینترنت ــه س ب
sanjeshp.ir نســبت بــه پرداخــت اینترنتــی مبلــغ ۷۵۰ هــزار ریــال، 
بــه همــراه ۶ هــزار ریــال بابــت خدمــات پیــام کوتــاه اقــدام کــرده و بــا 

ــد. ــام را انجــام دهن دریافــت کــد، مراحــل ثبــت ن
آزمــون کتبــی ایــن دوره آزمــون دســتیاری پزشــکی رأس ســاعت ۹ 
صبــح روز پنجشــنبه 8 اســفند ۱۳۹8 بــه طــور همزمــان در دانشــگاه های 
ــان، کرمانشــاه،  ــان، اصفه ــه، کرم ــل، شــیراز، ارومی ــوم پزشــکی اردبی عل
اهــواز، گلســتان، بندرعبــاس، گیــان، بوشــهر، لرســتان، بیرجنــد، مشــهد، 
تبریــز، مازنــدران، همــدان، زاهــدان، شــهید صدوقــی یــزد و شــهر تهــران 

ــود. ــزار می ش برگ

کاروانسرای خواجه نظر اولین منطقه آزاد 
تجاری ایران بود

قـــرار اســـت پرونـــده ثبـــت ملـــی جـــاده تجـــاری جلفـــا، بـــادرود 
ـــه  ـــام خواج ـــه ن ـــرایی ب ـــیر کاروانس ـــن مس ـــود در ای ـــه ش ـــرج تهی گلف
ـــاری  ـــه آزاد تج ـــن منطق ـــوان اولی ـــه عن ـــه از آن ب ـــود دارد ک ـــر وج نظ

ـــود. ـــی ش ـــاد م ـــران ی ای
ـــرج  ـــا - گلف ـــاری جلف ـــاده تج ـــی ج ـــت مل ـــر، ثب ـــزارش مه ـــه گ ب
- اردوبـــاد در دســـتور کار اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
ـــاده ای  ـــرار دارد. ج ـــه آزاد ارس ق ـــازمان منطق ـــرقی و س ـــان ش آذربایج
ـــا  ـــت از آنج ـــروف اس ـــم مع ـــزار روس ه ـــوالی ت ـــاده نیک ـــه ج ـــه ب ک
ـــم  ـــن اس ـــه ای ـــوز ب ـــود هن ـــرده ب ـــنگفرش ک ـــاده را س ـــن ج ـــه او ای ک

شـــناخته می شـــود.
از آنجـــا کـــه مســـیر اردوبـــاد نقـــش مهمـــی در تجـــارت 
ابریشـــم داشـــته بـــه تبـــع آن کاروان هـــای شـــتر زیـــادی نیـــز 
در ایـــن مســـیر تـــردد می کردنـــد. در ایـــن مســـیر کاروانســـرای 
ــن  ــت اولیـ ــوان گفـ ــه می تـ ــود دارد کـ ــز وجـ ــر نیـ ــه نظـ خواجـ
ـــاری  ـــار تج ـــه ب ـــی ک ـــون کاروان های ـــت چ ـــران اس ـــه آزاد ای منطق
داشـــتند در ایـــن منطقـــه اتـــراق می کردنـــد و بـــه مبادلـــه کاال 
می پرداختنـــد. همچنیـــن ایـــن جـــا نقطـــه ای بـــرای عبـــور 
ـــد  ـــی و بع ـــه باتوم ـــروان ب ـــروان و از ای ـــه ای ـــوان ب ـــا از نخج کااله

اروپـــا بـــوده اســـت.
ـــن  ـــاکن ای ـــی س ـــر ارمن ـــر تاج ـــه نظ ـــام خواج ـــه ن ـــرا ب ـــن کاروانس ای
منطقـــه بـــوده اســـت او دو کاروانســـرا داشـــته یکـــی اینجـــا و یکـــی 
هـــم رو بـــه روی روســـتای گلســـتان کـــه بـــه کاروانســـرای گلســـتان 

ـــت. ـــروف اس مع

ــان  ــرای پای ــی ب ــات قانون ــن مصوب کار تدوی
افــزوده  ارزش  کاهبرداری هــای  بــه  دادن 
ــب  ــی تصوی ــه آت ــیده و در هفت ــام رس ــه اتم ب

ــد.  ــد ش خواه
ــزوده  ــنا، خدمات ارزش اف ــزارش ایس ــه گ ب
بــه  کــه   )Value Added Services(
شــامل  می شــوند،  نامیــده   VAS اختصــار 
مــواردی غیــر از خدمــات اســتاندارد اپراتورهــا 
پیامــک معمــول  و  تمــاس صوتــی  ماننــد 
ــات ارزش  ــات خدم ــن موضوع اســت و مهم تری
افــزوده تلفــن همــراه، شــامل اخبــار، مســابقات 
اطــاع   و  موبایلــی  تبلیغــات  رأی گیــری،  و 
افــزوده  ارزش  خدمــات  می شــود.  رســانی 
ــط  ــا توس ــا ی ــود اپراتوره ــط خ ــد توس می توان
شــرکای ثالثــی کــه بــه  عنــوان تامیــن  کننــده  
)Content Provider( شــناخته  محتــوا 

می شــوند، انجــام شــود.
اگرچــه اســتفاده از ایــن خدمــات ارزش 
کاربــر  توســط  و  اختیــاری  بایــد  افــزوده 
انتخــاب شــود، امــا برخــی از شــرکت های 
آگاهــی  بــدون  را  کاربــران  افــزوده،  ارزش 
ایــن ســرویس ها  بــه عضویــت  خودشــان، 
درآورده انــد. از آنجایــی کــه ایــن خدمــات 
معمــوالً هزینه هــای باالیــی دارنــد، بــرای 
ــه  ــزوده ب ــک پیامــک ارزش اف ــال ارســال ی مث
ــه  ــان هزین ــل ۳۰۰ توم ــد حداق ــر می توان کارب
داشــته باشــد، هزینه هــای زیــادی کــه در 
دائمــی  ســیم کارت های  کاربــران  قبــوض 
ــام  ــه موجــب تم ــرویس هایی ک ــا س ــده و ی آم

شــدن اعتبــار ســیم کارت های اعتبــاری شــده، 
اعتــراض بســیاری از کاربــران را در پــی داشــته 

ــت. اس
در مــواردی مشــاهده شــده پیامک هــای 
طریــق  از  فریبنــده  متــن  یــا  تبلیغاتــی 
ــماره های  ــا سرش ــی ی ــان های اجتماع پیام رس
شــخصی ارســال می شــود کــه کاربــران را 
ــا  ــارژ ی ــد، ش ــال ک ــا ارس ــد ب ــویق می کن تش
ــی از  ــد و برخ ــت کنن ــگان دریاف ــرویس رای س
ــوارد  ــا، م ــن پیام ه ــه ای ــاد ب ــا اعتم ــران ب کارب
درخواســتی در پیامــک را انجــام می دهنــد 
کــه در برخــی مــوارد بــه ثبــت و فعــال شــدن 
ــا  ــدن آن ه ــرر ش ــته و متض ــرویس ناخواس س

منجــر می شــود.
اعتــراض   و  کاهبرداری هــا  افزایــش  بــا 
ــزوده  ــات ارزش اف ــه خدم مشــترکان نســبت ب

کــه بــدون آگاهــی افــراد، موجــب عضــو 
ــدند،  ــا می ش ــه از آن ه ــت هزین ــدن و دریاف ش
ــام  ــات اع ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــوع را دارد  ــن موض ــاماندهی ای ــد س ــرد قص ک
و درصورتــی کــه اقــدام بــرای ســاماندهی 
نشــود،  کاهبرداری هــا  پایــان  منجربــه 
تعطیــل  به کلــی  را  افــزوده  ارزش  خدمــات 

ــرد. ــد ک خواه
امــا ســیدجمال هادیــان - مدیــر کل روابــط 
عمومــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــان وس  ــوع پای ــه موض ــاره ب ــا اش ــرا ب - اخی
افــزوده( در توییتــر خــود  )خدمــات ارزش 
نوشــت: تدویــن مصوبــات قانونــی بــرای پایــان 
افــزوده  ارزش  کاهبرداری هــای  بــه  دادن 
ــب  ــی تصوی ــه آت ــیده و در هفت ــام رس ــه اتم ب

ــد. ــد ش خواه

ــکوهای  ــدار س ــاز هش ــن از آغ وی همچنی
ــود  ــاره وج ــد درب ــای اندروی ــود نرم افزاره دانل
بدافزارهــای ارزش افــزوده ای کــه جیــب مــردم 

ــر داد. ــد، خب ــی می کنن را خال
همچنیــن چنــد روز پیــش علی محمــد 
منتظــری - مدیــرکل دفتــر بررســی های فنــی 
ــر  ــه اث ــه ب ــا توج ــوری - ب ــادی رگوالت و اقتص
ــای  ــوزه کده ــه در ح ــی ک ــی تخلفات اجتماع
دســتوری و خدمــات ارزش افــزوده صــورت 
ــار در  ــه ب ــوری س ــر اپرات ــت: اگ ــرد، گف می گی
ــارد  ــدود ۴۵ میلی ــد ح ــد بای ــف کن ــال تخل س
تومــان جریمــه بپــردازد، ایــن رقــم بســیار قابل 
ــم  ــر جرای توجــه اســت؛ ضمــن آنکــه عــاوه ب
ــو  ــار و لغ ــدت اعتب ــش م ــق، کاه ــث تعلی بح

ــز مطــرح شــده اســت. ــه نی پروان
ایــن درحالــی اســت کــه هیــات وزیــران در 
ــب  ــه ای تصوی ــاه، مصوب ــی آذرم ــای پایان روزه
کــرد کــه براســاس آن اپراتورهــای دارنــده 
پروانــه خدمــات ارتباطــی ثابــت و همــراه 
ــه  ــوزه ارای ــض تعهداتشــان در ح درصــورت نق
ــد  ــتوری )USSD( بای ــه دس ــات شناس خدم
کننــد.  پرداخــت  را  ســنگینی  جریمه هــای 
میلیــارد  پنــج  کــف  از  کــه  جریمه هایــی 
تومــان بــرای اولیــن تخلــف شــروع شــده و بــا 
ــان  ــارد توم ــقف ۳۰ میلی ــا س ــف ت ــرار تخل تک
ــاه  ــش از آن و در مردادم ــد. پی ــش می یاب افزای
ــه خدمــات کــد  ــه ارای ــوط ب ــز مقــررات مرب نی
مقــررات  تنظیــم  در کمیســیون  دســتوری 

ــود. ــده ب ــب ش ــات تصوی ارتباط

رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان 
کشــور بــا بیــان اینکــه 8۰ هــزار ســالمند 
ــون ازدواج  ــه تاکن ــم ک ــور داری ــرد در کش مج
ــال  ــدای س ــه ابت ــت: در ۵ ماه ــد، گف نکرده ان
ازدواج  وام  ســالمند   ۲۲۴۴ حــدود  جــاری 

کرده انــد.  دریافــت 
ــه  ــس دبیرخان ــه« ریی ــام الدین عام »حس
شــورای ملــی ســالمندان کشــور در گفت وگــو 
ــاره افزایــش ازدواج ســالمندان در  ــا ایلنــا درب ب
پــی افزایــش وام ازدواج گفــت: آمار هــای ارائــه 
ــت،  ــی نیس ــار دقیق ــه آم ــن زمین ــده در ای ش
بلکــه ایــن آمارهــا معــرف ایــن اســت؛ کســانی 
کــه بیــش از ۶۰ ســال ســن دارنــد و هیــچ گاه 
ــد، وام  ــه بودن ــن وام ازدواج نگرفت ــش از ای پی
ــراد  ــت اف ــد. در حقیق ــت کرده ان ازدواج دریاف
ســالمندی کــه تاکنــون وام ازدواج دریافــت 
ــار از  ــن ب ــرای اولی ــد، ب ــز می توان ــد نی نکرده ان
ــد.  ایــن تســهیات اســتفاده کــرده و وام بگیرن
ایــن افــراد هــم شــامل ســالمندانی اســت کــه 
همسرشــان  یــا  نکرده انــد،  ازدواج  تاکنــون 
فــوت کــرده و یــا طــاق گرفته انــد، امــا 

تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکرده  انــد.
وی ادامــه داد: افــرادی کــه همسرشــان 
فــوت کــرده اســت، مــرد یــا زن یــا ســالمندانی 
ــا وام ازدواج  ــر قب ــد، اگ ــاق گرفته ان ــه ط ک
دریافــت نکــرده باشــد، چــون در قانــون اعــام 
شــده بــرای دریافــت وام ازدواج از ســوی بانــک 
ــه نشــده  ــزی شــرط ســنی در نظــر گرفت مرک
ــرد  ــه ف ــت ک ــن اس ــرط ای ــا ش ــت و تنه اس
تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکــرده باشــد، 

می تواننــد از وام ازدواج اســتفاده کننــد.
رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان 
ــدای  ــه ابت ــرد: در ۵ ماه کشــور خاطرنشــان ک
ســال جــاری حــدود ۲۲۴۴ ســالمند وام ازدواج 
ــان دهنده  ــا نش ــن آماره ــد. ای ــت کرده ان دریاف
ــن  ــای ای ــه معن ــا ب ــا صرف ــاری ی ازدواج اجب
ــار اول ازدواج  ــرای ب ــالمندی ب ــه س ــت ک نیس
کــرده اســت، بلکــه یــک فرآینــد طبیعــی 

اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
پرداخــت وام باعــث افزایــش ازدواج ســالمندان 
شــده اســت یــا خیــر؟ خاطرنشــان کــرد: 
ــک  ــون بان ــرای قان ــان اج ــی از زم ــن اطاع م
ازدواج  وام  اعطــای  خصــوص  در  مرکــزی 
ــن رو  ــدارم، از همی ــنی ن ــت س ــدون محدودی ب
نمی  توانیــم بگوییــم کــه ازدواج ســالمندان 
ــن  ــر. همچنی ــا خی ــت ی ــته اس ــش داش افزای
ــتر  ــت بیش ــن اس ــز ممک ــغ وام ازدواج نی مبل
ــه  ــن زمین ــانی در ای ــا اطاع رس ــد ی ــده باش ش
افزایــش داشــته و باعــث شــده اســت، افــرادی 
ــهیات  ــن تس ــتند از ای ــد ازدواج داش ــه قص ک

ــد. ــتفاده کنن اس
رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان 
کشــور بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ســالمندان 
ــا  ــاروری نیســتند، ام ــد در ســن ب ــا هــر چن م
بســیار مهــم اســت کــه همدمــی در ایــن 
ــح کــرد: معتقــدم  دوران داشــته باشــند، تصری
ــویقی  ــت های تش ــاذ سیاس ــا اتخ ــم ب می توانی
ســالمندان را بــه ازدواج در ســنین بــاال ترغیــب 
کنیــم تــا بجــای اینکــه بــه مراکــز شــبانه روزی 
ــه صــورت  ــا ب ــد و ی نگهــداری ســالمندان برون
و  همــدم  کننــد،  زندگــی  بخواهنــد  تنهــا 
همســری داشــته باشــند کــه دوران ســالمندی 
ــک  ــن ی ــد و ای ــپری کنن ــم س ــار ه را در کن
سیاســت بســیار خــوب اســت. البتــه چنانچــه 
ــته  ــود داش ــالمندان وج ــاری در ازدواج س اجب
باشــند می تواننــد بــه اورژانــس اجتماعــی 
ســازمان بهزیســتی اطــاع دهنــد تــا مداخلــه 

ــرد. صــورت بگی
عامــه تاکیــد کــرد: در مجمــوع ازدواج 
ــارک اســت و کمــک  ــر مب ــک ام ســالمندان ی
ــه  ــالمندانی ک ــه س ــر ک ــن ام ــه ای ــد ب می کن
ــد  ــا طــاق گرفته ان ــد ی تاکنــون ازدواج نکرده ان
ــوت کــرده اســت، تشــویق  ــا همسرشــان ف و ی
شــوند بــه اینکــه دوران ســالمندی را در کنــار 

ــد. همســر بگذرانن

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــال  ــه در س ــالمندانی ک ــوع س ــاری از مجم آم
گفــت:  داریــد؟  کرده انــد،  ازدواج  جــاری 
در کشــور مــا متاســفانه آمــار بــه صــورت 
از  مــا  معمــوال  نیســت،  ثبتــی  داده هــای 
ــا  ــار ی ــه صــورت ۵ ســال یکب آمارهایــی کــه ب
بــه صــورت ســالیانه توســط مرکــز آمــار ارائــه 
ــن  ــا در ای ــم طبع ــتفاده می کنی ــود، اس می ش
بحــث هــم بایــد بــه صــورت مــوردی از مرکــز 
آمــار ایــران اســتفاده کــرد. قــرار اســت از ســال 
ــر  ــی در دفت ــه ازدواج ــد چنانچ ــه بع ۱۴۰۰ ب
ازدواج و طــاق ثبــت شــد، مشــخصات ســنی 
و اطاعــات آن نیــز بــه ســامانه ثبــت مرکــزی 
ــازمان های  ــر س ــود. اگ ــه ش ــار اضاف ــز آم مرک
مختلــف آمارهــای ثبتــی خــود را بــه اشــتراک 
گذارنــد قطعــا قابــل اســتفاده بــرای همــه 

ــود. ــد ب خواه
رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان 
کشــور بــا بیــان اینکــه حــدود 8۰ هــزار 
ــچ گاه ازدواج  ــه هی ــم ک ــرد داری ــالمند مج س
ــح کــرد: یکــی از نگرانی هــای  ــد، تصری نکرده ان
مــا در بحــث آینــده  پژوهشــی پیامدهــای 
ــده  ــال آین ــرای ۲۰ س ــی ب ــرات جمعیت تغیی
ــت. در  ــرد اس ــالمندان مج ــزان س ــش می افزای
ــنین  ــی در س ــرم جمعیت ــر در ه ــال حاض ح
افــراد زیــادی  ۳۰، ۴۰ و ۵۰ متاســفانه بــا 
مواجــه هســتیم کــه در تجــرد قطعــی بــه ســر 
می برنــد. بــرآورد آمــاری مــا از دو میلیــون تــا 
ــر کارشناســان  ــر اســت و اکث ــون نف ســه میلی
درخصــوص تجــرد قطعــی جمعیــت ۲ میلیــون 
ــن  ــد. ای ــر دارن ــاق نظ ــر اتف ــزار نف و ۷۰۰ ه
ــی  ــالی زمان ــن میانس ــان س ــس از پای ــراد پ اف
کــه وارد ســن ســالمندی می شــوند، اگــر 
ازدواج نکــرده باشــند، قطعــا مــا بــا یــک مــوج 

ــد. ــم ش ــه خواهی ــرد مواج ــالمندان مج س
ــت  ــن جمعیـ ــدم ایـ ــه داد: معتقـ وی ادامـ
 ۲۰ در  مجـــرد  ســـالمند  نفـــر  هـــزار   8۰
ســـال آینـــده بـــه بیـــش از ۲ میلیـــون نفـــر 

ــات  ــید و تبعـ ــد رسـ ــرد خواهـ ــالمند مجـ سـ
بســـیاری خواهـــد داشـــت، چراکـــه ایـــن 
ــا در  ــه از آنهـ ــد کـ ــد دارنـ ــه فرزنـ ــراد نـ افـ
ـــدر  ـــه پ ـــد و ن ـــت کنن ـــالمندی مراقب ـــان س زم
ــد و  ــت کننـ ــا حمایـ ــه از آن هـ ــادری کـ و مـ
می توانـــد منجـــر بـــه ایـــن شـــود کـــه اگـــر 
ـــته  ـــی نداش ـــوان مال ـــرد ت ـــالمند مج ـــن فردس ای
ــداری  ــبانه  روزی نگهـ ــز شـ ــه مراکـ ــد بـ باشـ
ســـالمندان ســـرازیر شـــوند و معتقـــدم بایـــد 
بـــا سیاســـت های تشـــویقی مختلـــف شـــرایط 
ــاد  ــنی مختلـــف ایجـ ــای سـ ــرای گروه هـ را بـ
ـــارج  ـــی خ ـــرد قطع ـــای تج ـــم از فض ـــا ه ـــرد ت ک
ـــالمندی  ـــراد در دوران س ـــن اف ـــم ای ـــویم و ه ش
ـــتی  ـــد و سرپرس ـــاب کنن ـــر انتخ ـــد همس بتوانن
فرزندانـــی را در مراکـــز نگهـــداری بهزیســـتی 
برعهـــده بگیرنـــد تـــا ســـود دو طرفـــه هـــم 
ـــد  ـــم ازدواج کرده ان ـــه باه ـــالمندانی ک ـــرای س ب
ـــه در  ـــی ک ـــرای کودک ـــم ب ـــد و ه ـــته باش داش

مراکـــز نگهـــداری بهزیســـتی اســـت.
رییــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان 
کشــور در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه جمعیــت 
ســالمندان در کشــور مــا نســبت بــه منطقــه و 
جهــان چگونــه اســت، گفــت: در حــال حاضــر 
وضعیــت بغرنجــی در خصــوص ســالمندان 
حاضــر  حــال  در  کــه  هرچنــد  نداریــم، 
جمعیــت ســالمندان مــا از ۱۰ درصــد گذشــته 
ــت  ــان وضعی ــه کل جه ــبت ب ــا نس ــت، ام اس
کشــورهای  نداریــم.  را  وخیمــی  چنــدان 
بســیاری زیــادی در حــال حاضــر هســتند 
کــه جمعیــت سالمندان شــان بیشــتر از ۱۰ 
ــت  ــال ۱۴۳۵ جمعی ــا در س ــت، ام ــد اس درص
ســالمند در کشــور مــا بــه حــدود ۳۲ درصــد 
خواهــد رســید و اگــر ازدواج هــا و تولدهــا 
ــت  ــا جمعی ــع ب ــا در آن موق ــود م ــاد نش زی
۳۲ درصــد ســالمند جــزو کشــورهای پیشــرو 
ــا در  ــود. م ــم ب ــا خواهی ــالمندی در دنی در س
حــال حاضــر در میانــه کشــورهای ســالمند در 

ــتیم. ــان هس جه

بســیاری از کارشناســان معتقدنــد طــرح کارورزی فرصــت 
ــم  ــط کار را فراه ــا محی ــان دانشــگاهی ب ــارغ التحصی ــنایی ف آش
می کنــد و موجــب افزایــش قابلیت هــای آنهــا بــرای جــذب 

فرصتهــای شــغلی در آینــده و ورود بــه بــازار کار می شــود. 
ــده  ــل عم ــی از عل ــر یک ــال حاض ــنا، در ح ــزارش ایس ــه گ ب
بیــکاری در کشــور نبــود مهارتهــای مــورد نیــاز بــازار کار از ســوی 
جوینــدگان کار عنــوان می شــود. الزمــه جــذب فــارغ التحصیــان 
ــن  ــان نزدیکتری ــت و کارشناس ــارت اس ــتن مه ــازار کار داش ــه ب ب
ــه اشــتغال و کارآفرینــی را در کســب مهــارت می داننــد. مســیر ب

کارورزی طرحــی موثــر در توســعه اشــتغال همــراه بــا مهــارت 
آمــوزی اســت کــه زمینــه آشــنایی افــراد بــا محیــط کار و جــذب 
آنهــا در بنگاه هــای اقتصــادی را فراهــم می کنــد و آشــنایی 
ــت  ــی اس ــن مزیت ــوزی مهم تری ــط کار و مهارت آم ــا محی کارورز ب

ــد. ــال می کن ــه دنب ک
ایــن طــرح یکــی از برنامه هــای مهــم دولــت در راســتای تولیــد 
و اشــتغال بــرای جوانــان جویــای کار بــه ویــژه فــارغ التحصیــان 
ــت جــذب و اشــتغال  ــش قابلی ــدف از اجــرای آن افزای اســت و ه
ــط  ــه در محی ــارت و تجرب ــال مه ــق انتق ــگان از طری دانش آموخت
و  کارآفرینــی  انگیــزه  ایجــاد  کار،  بــازار  بــه  ورود  بــرای  کار 
ــری  ــذب و بکارگی ــهیل در ج ــگان، تس ــش  آموخت ــب وکار دان کس
ــش از  ــال دان ــه انتق ــاختن زمین ــم س ــا و فراه ــان در بنگاهه جوان

ــت. ــادی اس ــگاه اقتص ــه بن ــگان ب دانش آموخت
کارورزی طرحــی موثــر در توســعه اشــتغال همــراه بــا مهــارت 
آمــوزی اســت کــه زمینــه آشــنایی افــراد بــا محیــط کار و جــذب 

ــد.  ــای اقتصــادی را فراهــم می کن ــا در بنگاهه آنه

ــتغال  ــعه اش ــتگذاری و توس ــر سیاس ــرکل دفت ــی ـ مدی ازوج
دانــش  کارورزی  طــرح  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  کار  وزارت 
ــرد  ــی خ ــن مال ــی تامی ــوی عموم ــگاهی را الگ ــگان دانش آموخت
ــازی  ــارت و توانمندس ــش مه ــر افزای ــد ب ــا تاکی ــور ب ــتغال مح اش
افــراد می دانــد کــه منجــر بــه اشــتغال پذیــری بیــکاران بــه ویــژه 

ــت. ــده اس ــگاهی ش ــل دانش ــارغ التحصی ــان ف جوان
ــای  ــه، طرحه ــن برنام ــل ای ــد: وزارت کار در تکمی وی می گوی
حمایتــی مختلفــی را در حمایــت از بخشــهای کارفرمایــی و 
ــه  ــه پرداخــت یاران ــرده ک ــال ک ــای اقتصــادی کشــور دنب بنگاهه
دســتمزد و پرداخــت ســهم حــق بیمــه کارفرمایــان بــه بنگاههایــی 

کــه کارورزان یــا افــراد بیــکار را بــه خدمــت بگیرنــد، از جملــه آنهــا 
بــه شــمار مــی رود.

بــه گفتــه ازوجــی، اجــرای طــرح کارورزی بــه رونــق بــازار کار 
ــروی  ــوند نی ــب ش ــا ترغی ــه بنگاهه ــرای اینک ــد و ب ــک می کن کم
کاری کــه بــه عنــوان کارورز در اختیــار می گیرنــد جــذب کننــد، 
ــا  ــرای آنه ــال ب ــدت دو س ــه م ــی ب ــه کارفرمای ــوق های بیم مش

لحــاظ مــی شــود.
ــتغال وزارت کار  ــعه اش ــتگذاری و توس ــر سیاس ــرکل دفت مدی
ــور،  ــادی کش ــت اقتص ــر از وضعی ــازار کار متاث ــت: ب ــد اس معتق
ــن  ــرون رفــت از ای ــرای ب ــال می کنــد و ب ــژه ای را دنب شــرایط وی

شــرایط الزم اســت سیاســتهای مناســبی در حــوزه اقتصــاد و بــازار 
ــد. ــه اجــرا درآی کار ب

دوره کارورزی بــرای دانش آموختــگان دانشــگاهی حداقــل 
ــه  ــدت هزین ــن م ــه در ای ــت ک ــاه اس ــر ۶ م ــاه و حداکث ۴ م
کارورزی از ســوی وزارت کار پرداخــت می شــود. هم چنیــن 
در ایــن مــدت کارورز از بیمــه مســئولیت مدنــی بهره منــد 

می شــود.
ــان  ــا پای ــار عملکــرد طــرح کارورزی، ت ــن آم ــر اســاس آخری ب
ــوان  ــه عن ــر ب ــزار و ۶8 نف ــش از ۴۱۱ ه ــاه امســال بی شــهریور م
ــداد ۱۱۵  ــن تع ــه از ای ــد ک ــام کرده ان ــت ن ــی کارورزی ثب متقاض

ــده اند. ــناخته ش ــرایط ش ــد ش ــی واج ــر متقاض ــزار و ۴۲ نف ه
ــام شــدگان متقاضــی  همچنیــن ۳۲ هــزار و 8۲۰ نفــر از ثبت ن
ــوده  و تعــداد مجوزهــای صــادره از ســوی فنــی  واحــد پذیرنــده ب
ــر اســاس ایــن  و حرفــه ای ۱۴ هــزار و ۹۶۰ مجــوز بــوده اســت. ب
ــاه ۹8  ــهریور م ــان ش ــا پای ــال و ت ــت امس ــه نخس ــار، در نیم آم
جمعــا ۲۹ هــزار و ۵۳۶ قــرارداد بــا کارورزان منعقــد شــده اســت.

ـــب  ـــرح کارورزی را موج ـــوزه کار، ط ـــاالن ح ـــان و فع کارشناس
ــردن  ــم کـ ــرورت فراهـ ــر ضـ ــته و بـ ــازار کار دانسـ ــرک بـ تحـ
ــی  ــای عملـ ــه دوره هـ ــان و ارائـ ــرای کارفرمایـ ــوق هایی بـ مشـ

بـــرای جوینـــدگان کار در ایـــن طـــرح تاکیـــد دارنـــد.
ــد  ــراد فاق ــکاران را اف ــزان بی ــال حاضــر بیشــترین می در ح
ــارت  ــرای مه ــرورت دارد ب ــه ض ــد ک ــکیل می دهن ــارت تش مه
افزایــی آنهــا برنامه هــای موثــر و جدی تــری را دنبــال شــود از 
ایــن رو وزارت کار بــا اجــرای طــرح کارورزی، پیگیــر اشــتغال 
بهتریــن  طــرح  ایــن  اســت.  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان 
ــا دوره آموزشــی  ــه شــمار مــی رود ت ــرای کارورزان ب فرصــت ب
ــم  ــان ه ــد و کارفرمای ــوزش ببینن ــود را آم ــر خ ــغل موردنظ ش

ــد. ــق جــذب کنن ــن طری ــود را از ای ــاز خ ــروی کار موردنی نی

روزشماری برای خداحافظی با کالهبرداری های ارزش افزوده 
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چطور خطر انتشار ویروس تبخال 
را کاهش دهیم؟

تبخــال یــا زخــم ســردی کــه در اثــر ویــروس 
ــد  ــود، می توان ــاد می ش ــیمپلکس ایج ــس س هرپ
ــان  ــود را نش ــدن خ ــف ب ــمت های مختل در قس

دهــد. 
دو نــوع ویــروس هرپس ســیمپلکس، شــناخته 
 HSV ــام ــه ن ــوع اول آن ب ــه ن ــت ک ــده اس ش
ــی  ــای ناش ــرد و تبخال ه ــای س ــئول زخم ه مس
ــرماخوردگی اســت. ایــن نــوع تبخــال در  از س
ــا روی صــورت ایجــاد می شــود.  ــان ی اطــراف ده
ــق تمــاس  ــروس مســری اســت و از طری ــن وی ای
مســتقیم دو فــرد بــا یکدیگــر، بــه راحتــی منتقــل 
می شــود. ایــن ویــروس معمــوال تــا آخــر عمــر بــا 

ــد. ــی می مان ــرد باق ف
جــدی  عارضــه  یــک  تبخــال  خوشــبخانه 
نیســت و معمــوال بعــد از چنــد روز از بیــن 
ــم آن  ــه عائ ــن اســت ک ــن کار ای ــی رود. بهتری م
ــد چــون خشــک  ــان کنی ــت درم ــرع وق را در اس
ــروس  ــال وی ــاول زده، خطــر انتق ــه ت شــدن ناحی

تبخــال را بــه دیگــران کاهــش می دهــد.
ــه ایــن شــکل اســت کــه  یــخ: عملکــرد یــخ ب
محیطــی نامناســب بــرای رشــد ویــروس تبخــال 
ایجــاد کــرده و همچنیــن دردهــای ناشــی از 
ــر  ــد. بهت ــش می ده ــی کاه ــه خوب ــال را ب تبخ
ــه  ــا اینک ــد ت ــتفاده کنی ــخ اس ــه ی ــت از کیس اس
خــود یــخ را مســتقیما بــه کار ببریــد. درمــان بــا 
ــا ۱۵  ــدت ۱۰ ت ــه م ــار و ب ــه ب ــخ را روزی س ی

ــد. ــام دهی ــه انج دقیق
ــپتیک و  ــی س ــت آنت ــی: خاصی ــک دریای نم
ضــد ویروســی دارد و بــه درمــان ســریع عفونــت 
ــی  ــک دریای ــرف نم ــود. مص ــر می ش ــب منج ل
می شــود.  تبخــال  ویــروس  گســترس  مانــع 
ــال  ــع تبخ ــی را روی موض ــک دریای ــی از نم کم
ــان باشــد کــه بلورهــای نمــک  ــد. یادت ــرار دهی ق
بایــد روی تبخــال بچســبند. نمــک را پــس از ۱۰ 

ــویید. ــه بش دقیق
شــیر ســرد: شــیر دارای مــاده ای بــه نــام 
لیزیــن اســت کــه پــس از جــذب توســط پوســت، 
ــود را  ــال می ش ــاد تبخ ــبب ایج ــه س ــی ک ویروس
مهــار می کنــد. از طرفــی دمــای ســرد شــیر نیــز 
ــه را  ــرد. پنب ــد ک ــم خواه ــال را ک ــای تبخ درده
ــار در روز روی  ــن ب ــا چندی ــیر زده و کام در ش
ــه  ــه ک ــان لحظ ــد از هم ــد. می توانی ــم بزنی زخ
ــده اند، از  ــکیل ش ــا تش ــد زخم ه ــاس کردی احس

ــد. ــم اســتفاده کنی ــن مره ای
ــی اکســیدان های موجــود  ــی: آنت گوجــه فرنگ
بازســازی  بــرای تحریــک  فرنگــی  در گوجــه 
ســلولی در مناطقــی کــه تحــت تاثیــر زخــم 
تبخــال هســتند، ایــده آل اســت. مصــرف گوجــه 
را  میکروارگانیســم ها  رشــد  ســرعت  فرنگــی 
ــه  ــده گوج ــده ش ــی از رن ــد. کم ــش می ده کاه
ــرار  ــال ق ــه روی تبخ ــرای ۳۰ دقیق ــی را ب فرنگ
ــد. ــرار کنی ــار تک ــن کار را روزی دو ب ــد و ای دهی

ماســت طبیعــی: اســید الکتیــک ماســت 
طبیعــی، مــاده ای اســت کــه مانــع رشــد زخم های 
ســرد می شــود. همچنیــن عائمــی نظیــر خــارش 
و ســوزش ناشــی از تبخــال را کــم کــرده و ســبب 

ــود. ــی از آن می ش ــت ناش ــف عفون تضعی
ــان: نشــان داده شــده کــه عناصــر  شــیرین بی
و ترکیبــات موجــود در شــیرین بیــان زمــان 
بهبــودی تبخــال را ســرعت می بخشــد. بــه طــور 
ــای  ــا مکمل ه ــد و ی ــان بخوری منظــم شــیرین بی
شــیرین بیــان مصــرف کنیــد. می توانیــد کمــی از 
پــودر مکمــل شــیرین بیــان را بــه صــورت خمیــر 
در آورده و چندیــن بــار در روز بــه طــور مســتقیم 

ــه ای اســتفاده کنیــد. روی محــل زخــم ضرب
عصـــاره دانـــه گریـــپ فـــروت: دانـــه گریـــپ 
ـــد  ـــی دارد و می توان ـــد ویروس ـــواص ض ـــروت خ ف
منجـــر بـــه کاهـــش فعالیـــت منفـــی ویـــروس 
ــن  ــاره دارای ویتامیـ ــن عصـ ــود. ایـ ــال شـ تبخـ
ســـی اســـت کـــه بـــه تعمیـــر پوســـت آســـیب 
ایجـــاد  مانـــع  و  می کنـــد  کمـــک  دیـــده 
دو  کافیســـت  می شـــود.  میکروارگانیســـم ها 
ــه  ــه را روی منطقـ ــن دانـ ــاره ایـ ــره از عصـ قطـ
ـــار  ـــن کار را دو ب ـــد و ای ـــرار دهی ـــده ق ـــیب دی آس

ــد. ــرار کنیـ در روز تکـ
منبع: ایرنا

:IWF گفتگوی ایسنا با مدیر اجرایی
روزهای سخت وزنه برداری ایران تا المپیک

وزنــه بــرداری ایــران تــا آغــاز المپیــک روزهــای ســختی را پیــش رو 
دارد و یــک مصدومیــت جــدی هــم می توانــد منجــر بــه از دســت رفتــن 

ســهمیه شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، وزنــه بــرداری ایــران بــرای المپیــک توکیــو تنهــا 
ــت  ــاش اس ــم در ت ــون ه ــد و اکن ــته باش ــهمیه داش ــد دو س ــی توان م
کــه بتوانــد بــه همیــن دو ســهمیه برســد و در حــال گذرانــدن روزهــای 
ســختی اســت.  در مــاه آوریــل کــه مســابقات قهرمانــی تمــام قــاره هــا 
برگــزار مــی شــود، دیگــر تکلیــف ســهمیه هــای المپیــک هــم مشــخص 
ــه  ــن دو، س ــم در ای ــران ه ــرداران ای ــه ب ــن رو وزن ــد، از ای ــد ش خواه
مســابقه گزینشــی المپیــک باقــی مانــده بایــد بهتریــن عملکــرد را داشــته 
باشــند تــا بــا کســب امتیــاز بــاال یــا در بیــن هشــت نفــر اول اوزان خــود 
ــرایط  ــا واجــد ش ــوند ت ــیا ش ــاره آس ــر ق ــن نف ــا بهتری ــد و ی ــرار بگیرن ق

ــرای دریافــت ســهمیه باشــند. ب
 امــا نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت پــس از گرفتــن دو ســهمیه هــم 
خیــال ایــران راحــت نخواهــد شــد و روز هــای دلهــره آور ایــران بــرای از 

دســت نــدادن ســهمیه تــا خــود المپیــک ادامــه دارد.
ــه  ــک در وزن ــهمیه المپی ــب س ــتم کس ــر سیس ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
بــرداری، ســهمیه تنهــا بــه فــرد داده می شــود نــه کشــور، بنابرایــن هــر 
اتفاقــی هــم بیفتــد امــکان جایگزینــی بــه هیــچ عنــوان وجــود نــدارد و 
ســهمیه بــه نفــر بعــدی در رنکینــگ )چــه ایرانــی باشــد چــه خارجــی( 
داده می شــود. یعنــی اگــر ایــران بتوانــد هــر دو ســهمیه ممکــن را بگیــرد، 
در صورتــی کــه یکــی از نماینــده هــای ایــران تــا المپیــک مصــدوم شــود 
ــی  ــران نم ــن ای ــد بنابرای ــته باش ــک را نداش ــور در المپی ــرایط حض و ش
توانــد فــرد دیگــری را اعــزام کنــد و عمــا آن ســهمیه از دســت مــی رود 
مگــر اینکــه نفــر پــس از ورزشــکار مصــدوم در رنکینــگ، ایرانــی باشــد.

ــرداری در  ــه ب ــی وزن ــی فدراســیون جهان ــر اجرای ــی مدی ــا آدامف آتی
گفتگــو بــا ایســنا بــا تاییــد ایــن موضــوع گفــت: »ســهمیه هــا انفــرادی 
ــرای حضــوردر المپیــک  ــه واجــد شــرایط ب ــر ورزشــکاری ک اســت و اگ
ــر را  ــکار دیگ ــک ورزش ــد ی ــی توانن ــد  کشــورها نم اســت، آســیب ببین

ــد.« ــن کنن جایگزی
بــا توجــه بــه اینکــه وزنــه بــرداری رشــته ســنگینی اســت و هــر چــه 
ــت  ــم هس ــی ه ــیب دیدگ ــال آس ــود، احتم ــتر ش ــات بیش ــار تمرین فش
ــا و  ــم آنه ــدند، ه ــخص ش ــی مش ــر اعزام ــه دو نف ــی ک ــن زمان بنابرای
ــر  ــادا در اث ــا مب ــد ت ــش رو دارن ــختی را پی ــای س ــی روز ه ــم کادرفن ه
مصدومیــت هــم ورزشــکار المپیــک را از دســت دهــد و هــم یکــی از دو 

ــران بســوزد. ســهمیه ای

پارتکواندو ایران با 2 سهمیه در توکیو

ــر  ــود »اصغ ــا صع ــو ب ــران در توکی ــدو ای ــداد ســهمیه های پاراتکوان تع
ــرم در  ــه ۷۵ کیلوگ ــه اضاف ــر وزن ب ــر برت ــار نف ــع چه ــه جم ــزی« ب عزی

ــه عــدد ۲ رســید.  ــی ب رده بنــدی فدراســیون جهان
ــدوکاران در  ــدی پاراتکوان ــدول رده بن ــن ج ــا، آخری ــزارش ایرن ــه گ ب
ســال ۲۰۱۹ اعــام شــد و »اصغــر عزیــزی« ملی پــوش ایــن رشــته کــه 
در مســابقات قهرمانــی اروپــا موفــق بــه کســب امتیــاز شــده بــود توانســت 
دومیــن ســهمیه را بــرای تکوانــدو ایــران در بازی هــای پارالمپیــک 
ــرار  ــاز و ق ــا کســب ۴8/۱۶۰ امتی ــزی ب ــو بدســت آورد. عزی ۲۰۲۰ توکی
گرفتــن در میــان چهــار نفــر برتــر جــدول رده بنــدی، موفــق بــه کســب 

ســهمیه شــد.
هشــتمین دوره مســابقات پاراتکوانــدو قهرمــان اروپــا بــا حضــور ۲۳۹ 
ــاری« ایتالیــا برگــزار شــد کــه  هوگوپــوش، ســوم آذرمــاه در شــهری »ب
ــرای  ــن مســابقات ب ــاز ای ــدو، امتی ــی تکوان ــم فدراســیون جهان ــا تصمی ب
ــا  ــاره ه ــایر ق ــدوکاران س ــرای تکوان ــا G۴  و ب ــاره اروپ ــدوکاران ق تکوان

ــود. G۲  ب
پیــش از ایــن »مهــدی پوررهنمــا« تکوانــدوکار وزن منهــای ۷۵ 
کیلوگــرم در کاس K۴۴ نیــز آذرمــاه ســال گذشــته بــا اختــاف امتیــاز 
ــرای حضــور در بازی هــای  ــه حریفــان، ســهمیه خــود را ب ــاال نســبت ب ب

ــود. ــرده ب ــی ک ــک ۲۰۲۰ قطع المپی
ــرای  ــن رشــته ب ــول ای ــون اردوی آمادگــی ملی پوشــان معل  هــم اکن
ــازی هــای پارالمپیــک ۲۰۲۰  توکیــو در جزیــره کیــش در  حضــور در ب
حــال پیگیــری اســت و تــا روز ۲۶ دی مــاه نیــز ادامــه دارد. هدایــت ایــن 
۲ ملی پــوش برعهــده »پیــام خانلرخانــی« بــه عنــوان ســرمربی و مهــدی 

احمــدی بــه عنــوان مربــی اســت.

گزارش FIVB از هم گروهی ایران و چین در 
انتخابی المپیک 

فدراســیون جهانــی والیبــال نســبت بــه هــم گروهــی تیــم ملــی ایــران 
ــان  ــش نش ــیا، واکن ــاره آس ــک ق ــی المپی ــای انتخاب ــن در رقابت ه و چی

داد. 
ــاره  ــال )FIVB( درب ــی والیب ــیون جهان ــنا، فدراس ــزارش ایس ــه گ ب
ــا از ۷  ــن رقابت ه ــت: ای ــیا نوش ــاره آس ــک ق ــی المپی ــای انتخاب رقابت ه
ژوئــن بــه میزبانــی جیانگمــن کشــور چیــن بــا فرمــت دوره قبــل در دو 

گــروه چهــار تیمــی برگــزار خواهــد شــد.
در گــروه A ایــن رقابت هــا، چیــن میزبــان کــه در آخریــن حضــورش 
)المپیــک ۲۰۰8 پکــن( مقــام پنجمــی را بــه دســت آورده، اکنــون قصــد 

دارد ســومین حضــور خــود در ایــن رویــداد جهانــی را تجربــه کنــد.
ــور  ــروه حض ــن گ ــز در ای ــیا نی ــاره آس ــان ق ــران قهرم ــم  ای ــه تی البت
دارد کــه در تنهــا حضــورش در المپیــک )۲۰۱۶ ریــو(، جایــگاه پنجــم را 
بــه دســت آورد. ایــران نیــز تصمیــم دارد بــرای دومیــن بــار راهــی ایــن 
ــروه  ــن گ ــم در ای ــه ه ــتان و چین تایپ ــای قزاقس ــود. تیم ه ــا ش رقابت ه

ــک نرســیده اند. ــه المپی ــون ب ــا کن ــه ت هســتند ک
در گـروه B نیـز اسـترالیا و کره جنوبی به عنـوان اصلی ترین گزینه های 
صعـود بـه المپیـک حضـور دارنـد. تیم هـای هنـد و قطـر هـم قصـد دارند 

شـانس خـود را برای نخسـتین حضـور در المپیک امتحـان کنند. 

بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در راس 
فدراســیون فوتبــال، بایــد منتظــر مانــد و دیــد 
ــه  ــیون چ ــن فدراس ــی ای ــئوالن فعل ــه مس ک
ــی داور  ــا فغان ــوص علیرض ــی در خص تصمیم
ــد کــرد.  ــی اتخــاذ خواهن ــن الملل برجســته بی
ــه  ــی ب ــا فغان ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــال  ــمند در فوتب ــرمایه ارزش ــک س ــوان ی عن
از  پــس  کــه  می آیــد  شــمار  بــه  ایــران 
مهاجــرت بــه اســترالیا و قضــاوت در لیــگ 
ــی در  ــائبه های مختلف ــور ش ــن کش ــال ای فوتب
ــی  ــن الملل ــای بی ــور او در رقابت ه ــورد حض م
بــه عنــوان ســهمیه ایــران یــا اســترالیا  مطــرح 

ــد. ش
کــه  توافقــی  اســاس  بــر  امــا  فغانــی 
بــا مهــدی تــاج بــه عنــوان رییــس وقــت 
فدراســیون فوتبــال انجــام داد، تصمیــم گرفــت 
ــه نمایندگــی از  در رویدادهــای بیــن المللــی ب
ایــران قضــاوت کنــد، بــا ایــن حــال سرنوشــت 
ــال  ــی س ــن الملل ــای بی ــور او در رقابت ه حض
ــی  ــران، تصمیم ــهمیه ای ــوان س ــه عن ــده ب آین
در  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  کــه  اســت 

خصــوص آن تصمیم گیــری خواهــد کــرد.
فغانــی در مــورد این کــه در رقابت هــای 
ــی  ــوان داور ایران ــه عن ــاکان ب ــی کم بین الملل
ــرد  ــان ک ــر؟ بی ــا خی ــرد ی ــد ک ــاوت خواه قض
کــه طبــق هماهنگی هــای صــورت گرفتــه 
ــه عنــوان رییــس وقــت فدراســیون،  ــاج ب ــا ت ب
ــی  ــود کــه در بخــش بین الملل ــن ب ــر ای ــرار ب ق
بــه عنــوان داور ایرانــی معرفــی شــوم کــه 

ایــن اتفــاق رخ داد و بــرای ســال های بعــد 
ــد  ــد آم ــش خواه ــرایطی پی ــه ش ــم چ نمی دان
ــیون  ــت فدراس ــئوالن وق ــر مس ــد از نظ و بای
فوتبــال مطلــع شــوم. در ســال جــاری بــا کمک 
بین المللــی  رقابت هــای  در  ایرانــی  داوران 
حضــور پیــدا می کنیــم و بایــد ببینیــم در 

ــد داد. ــی رخ خواه ــه اتفاق ــده چ ــال آین س
بــا توجــه بــه اینکــه فدراســیون فوتبــال در 

ــامانی  ــه س ــرایط ب ــی از ش ــی کنون ــه زمان بره
برخــوردار نیســت و تحــت سرپرســتی مدیریــت 
می شــود، بــه نظــر می رســد کــه نبایــد از 
ــد و ســرمایه   مســائل ایــن چنینــی غافــل بمان
ــه  ــی را ب ــا فغان ــون علیرض ــمندی همچ ارزش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت بده ــی از دس راحت
ــد  ــه بتوان ــت ک ــد اس ــی عاقمن ــا فغان علیرض
ــران،  ــل داوری از ای ــم کام ــک تی ــا ی ــراه ب هم
ــد،  ــاوت کن ــر قض ــی ۲۰۲۲ قط ــام جهان در ج
ــدر  ــد ق ــز بای ــال نی ــیون فوتب ــن فدراس بنابرای
ــد و مهــره ارزشــمندی  چنیــن فرصتــی را بدان
همچــون او را بــه راحتــی و ســهل انگاری از 

ــد. ــت نده دس
ــدار  ــاوت در دی ــابقه قض ــی س ــا فغان علیرض
ــیا ۲۰۱۴،  ــان آس ــگ قهرمان ــال لی ــت فین رف
ــیا ۲۰۱۵،  ــای آس ــام ملت ه ــال ج ــدار فین دی
جهــان  باشــگاه های  جــام  فینــال  دیــدار 
ــدار فینــال فوتبــال المپیــک ۲۰۱۶  ۲۰۱۵، دی
ــی جــام کنفدراســیون ها  ــدار نیمه نهای ــو، دی ری
۲۰۱۷ و دیــدار رده بنــدی جــام جهانــی ۲۰۱8 

را در کارنامــه دارد.

ــتقال  ــال اس ــم فوتب ــین تی ــک پیش هافب
ــه راســت و دروغ ماجــرای  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
اســتراماچونی مشــخص نشــد، گفــت: مجیــدی 
ــن  ــتقال در ای ــرمربیگری اس ــاب س ــا انتخ ب

ــام داد.  ــی انج ــک بزرگ ــرایط ریس ش
ــی زاده در  ــدی فنون ــر، مه ــزارش مه ــه گ ب
ــوان  ــه عن ــدی ب ــاد مجی ــاب فره ــورد انتخ م
ــحالم  ــت: خوش ــتقال گف ــد اس ــرمربی جدی س
ــی  ــاه آب ــک م ــد از گذشــت ی ــه باالخــره بع ک
پوشــان ســرمربی خــود را شــناختند. از زمانــی 
کــرد  تــرک  را  تهــران  اســتراماچونی  کــه 
ــتند و  ــی نداش ــتقال روز خوش ــواداران اس ه
هــر روز شــاهد اخبــار ضــد و نقیضــی از آمــدن 

ــد. ــرمربی بودن ــن س ــدن ای ــا نیام ی
وی تاکیــد کــرد: البتــه هنــوز مشــخص 
نشــد چــه کســی دروغ می گفــت آیــا بــا وکای 

اســتراماچونی صحبــت شــده بــود یــا صحبــت 
بــا یــک مربــی دیگــر بــود. اســتراماچونی 
ــی  ــچ صحبت ــت هی ــد داش ــاً تاکی ــه صراحت ک
ــرای  ــه ب ــانی ک ــی کس ــده ول ــا وکای او نش ب
ــه  ــه رفت ــه دوح ــتراماچونی ب ــا اس ــت ب صحب
بودنــد اصــرار داشــتند بــا وکای او بــه گفتگــو 
نشســتند و در پایــان مشــخص نشــد دروغگــو 

ــا راســتگو چــه کســی اســت. ی
فنونـــی زاده خاطرنشـــان کـــرد: آبـــی پوشـــان 
ـــفانه  ـــد متاس ـــت دادن ـــادی را از دس ـــای زی روزه
زمـــان زیـــادی تـــا شـــروع بازی هـــای لیـــگ 
برتـــر و لیـــگ قهرمانـــان باقـــی نمانـــده، 
اســـتقال بایـــد ۲۷ دی بـــه مصـــاف فـــوالد 
ـــاه  ـــه و یکـــم بهمـــن م ـــواز رفت خوزســـتان در اه
ـــه  ـــود در مرحل ـــف اول خ ـــه مصـــاف حری ـــم ب ه
ــن  ــرود. بنابرایـ ــان بـ ــی آف لیـــگ قهرمانـ پلـ

ـــده  ـــاز ش ـــات آغ ـــر تمرین ـــه زودت ـــر چ ـــد ه بای
ـــرور انجـــام  ـــه م ـــی ب ـــان از لحـــاظ بدن ـــا بازیکن ت
ـــی  ـــه هماهنگ ـــی ب ـــی و تکنیک ـــای تاکتیک کاره

ـــند. ـــل برس کام
هافبــک پیشــین اســتقال خاطرنشــان کــرد: 
امیــدوارم اســتقال بــا آمــدن مجیــدی بــه 
روزهــای خــوب بازگــردد، در هفته هایــی کــه 
اســتراماچونی ســرمربی آبــی پوشــان بــود تیــم به 
یــک نظــم خــوب دســت پیــدا کــرده و توانســته 
بــود حریفانــش را یکــی پــس از دیگــری شکســت 
ــروع کار  ــد در ش ــن رون ــم ای ــار داری ــد و انتظ ده
مجیــدی هــم ادامــه داشــته و بازیکنــان بــا اجرای 
فرامیــن تاکتیکــی ایــن ســرمربی جــوان زمینــه 

ســاز موفقیــت اســتقال شــوند.
وی تاکیــد کــرد: اســتراماچونی هــر چــه بــود 
دیگــر بــه اســتقال بازنخواهــد گشــت البتــه باید 

از او بابــت زحماتــی کــه بــرای اســتقال کشــید 
قدردانــی کنیــم ولــی حــاال زمــان آن اســت کــه 
ــش  ــا آرام ــا او ب ــم ت ــت کنی ــدی حمای از مجی

کامــل تیــم را بــه جایــگاه واقعــی اش برســاند.
پایــان  در  اســتقال  پیشــین  هافبــک 
خاطرنشــان کــرد: از هــواداران، پیشکســوتان و 
همــه کســانی کــه اســتقال را دوســت دارنــد 
می خواهــم فرهــاد و تیمــش را حمایــت کننــد. 
اســتراماچونی بــا تمــام خاطــرات خــوب و بدش 
از ایــران رفــت و همیشــه در یادهــا باقــی 
خواهــد مانــد امــا االن زمــان حمایــت از فرهــاد 
و بازیکنــان اســت و همــه بایــد بــرای موفقیــت 
مجیــدی و بازیکنانــش دســت بــه دســت هــم 
داده تــا دوبــاره شــاهد یــک اســتقال پرقــدرت 
در لیــگ برتــر، جــام حذفــی و لیــگ قهرمانــان 

باشــیم. 

ــوم اراک  ــم آلومینیـ ــد تیـ ــرمربی جدیـ سـ
ـــن  ـــور در ای ـــن از حض ـــی م ـــدف اصل ـــت: ه گف
ـــت و در  ـــر اس ـــگ برت ـــه لی ـــود ب ـــگاه صع باش
ایـــن زمینـــه تمـــام تـــاش خـــود را انجـــام 

می دهـــم. 
بــه گــزارش ایرنــا، رســول خطیبــی در 
مراســم معارفــه خــود  ضمــن قدردانــی از 
مجموعــه باشــگاه ماشــین ســازی تبریــز، افزود: 
ــار تمامــی  ــم فصــل خــوب را کن ــک نی مــن ی
ــندم  ــردم و خرس ــپری ک ــگاه س ــه باش مجموع
در جایگاهــی  را  پرهــوادار  تیــم  ایــن  کــه 

مناســب تحویــل دادم.
وی ادامــه داد: بــا آنالیــزی کــه از مجموعــه 
ــی  ــر م ــتم، فک ــوم اراک داش ــگاه آلومینی باش
ــی را در اراک  ــال کار بزرگ ــم امس ــم بتوانی کن
ــم را  ــن تی ــار ای ــن ب ــرای اولی ــام داده و ب انج
لیــگ برتــری کنیــم کــه امیــدوارم ایــن اتفــاق 
ــران دلســوز و  ــواداران عاشــق، مدی ــار ه در کن

ــد. ــار بیفت ــن شــهر و دی پیشکســوتان ای
ــود در  ــور خ ــی حض ــدف اصل ــی ه خطیب
اراک را صعــود بــه لیــگ برتــر اعــام و اضافــه 
کــرد: دلیــل آمدنــم بــه شــهر اراک فقــط 
ــرای خــوش  ــر اســت و ب ــه لیــگ برت ــود ب صع

ــا بررســی شــرایط تیــم  گذرانــی نیامــده ام و ب
ــان  ــوم اراک بازیکن ــم آلومینی ــی کن ــور م تص
باکیفیتــی در اختیــار دارد و بایــد تــاش آنهــا 
ــته اول  ــگ دس ــم فصــل اول لی ــه نی نســبت ب

ــود. بیشــتر ش

وی گفــت: بــا بررســی و تحلیــل بــازی هــای 
نیــم فصــل اول لیــگ دســته اول باشــگاه هــای 
کشــور، ســه الــی چهــار بازیکــن بــرای تقویــت 
ــرایط  ــا ش ــا ب ــرد ت ــم ک ــه خواهی ــم اضاف تی

بهتــری در ادامــه لیــگ ظاهــر شــویم.
ســرمربی ســابق ماشــین ســازی افــزود: 
بازیکنــان بایــد فکــر، روح و تمــام تمرکــز خــود 
را شــبانه روز بــرای تحقــق آرزوی دیرینــه 
مــردم شــهر اراک بگذارنــد تــا بتوانیــم در پایان 
فصــل جشــن صعــود بــه لیــگ برتــر را بگیریــم 
ــه  ــادگاری خــوب ب ــک ی ــن شــهر ی ــرای ای و ب

ــم. ــا بگذاری ج
ــه  ــی ب ــول خطیب ــا، رس ــزارش ایرن ــه گ ب
رغــم کســب نتایــج بســیار درخشــان بــا 
ماشــین ســازی در لیــگ برتــر، بــه دلیــل بــروز 
ــمت  ــگاه، از س ــک باش ــا مال ــر ب ــاف نظ اخت
خــود در ایــن تیــم اســتعفا داد و بافاصلــه بــا 

ــت. ــرارداد بس ــی ق ــم اراک تی

ــور  ــم تراکت ــته، بازه ــول گذش ــون فص همچ
ــرار دارد  ــون توجهــات نقــل و انتقــاالت ق در کان
و همــگان منتظــر بمب هــای ایــن تیــم متمــول 
هســتند.  تراکتــور در نقــل و انتقــاالت زمســتانی 
ــا اینجــای کار ســه بازیکــن را از دســت داده و  ت
تنهــا یــک بازیکــن جــوان را بــه خدمــت گرفتــه 

اســت.
از  یکــی  تراکتــور  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پرمهره تریــن تیم هــای لیــگ نوزدهــم بــه شــمار 
مــی رود، ولــی از نظــر تعــداد بازیکــن در خطــوط 
ــا  ــم ب ــن تی ــدارد. ای ــی ن ــس خوب ــف، باالن مختل
ترافیــک هافبــک و وینگــر و کمبــود مدافــع 
تخصصــی مواجــه اســت و مهمتریــن مأموریــت 
ــی رفــع نقــاط  ســاکت الهامــی در شــرایط کنون

ــری اســت. ــا یارگی ــم ب ــف تی ضع

رزاق پور؛ مدافع چپ برای آینده
ــدای  ــاالت ابت ــل و انتق ــاعات نق ــین س واپس
ــد  ــا عق ــور ب ــل رزاق پ ــه ابوالفض ــود ک ــل ب فص
ــا  ــد، ام ــور ش ــی تراکت ــکان راه ــراردادی از پی ق
مصطفــی دنیزلــی ســرمربی آن روزهــای تراکتــور 
در اقدامــی عجیــب، چنــد هفتــه ای اجــازه حضور 
در تمرینــات را بــه ایــن بازیکــن تــازه وارد نــداد! 
ــی هــم هیــچ وقــت  ــل ایــن تصمیــم دنیزل دالی
ــت  ــا در نهای ــد، ام ــفاف نش ــانه ها ش ــرای رس ب
پــس از جلســه مدیرعامــل وقــت باشــگاه بــا ایــن 
ســرمربی، مجــوز حضــور رزاق پــور در تمرینــات 

گرفتــه صــادر شــد.
ـــوری در  ـــم تیم ـــور میث ـــه حض ـــه ب ـــا توج ب
جنـــاح چـــپ خـــط دفاعـــی، رزاق پـــور یـــک نیـــم 
ـــن  ـــه نیمکـــت تیمـــش چســـبید و همی فصـــل ب
ـــم  ـــن، تی ـــن بازیک ـــه ای ـــد ک ـــث ش ـــوع باع موض

ـــاال رزاق  ـــد. ح ـــت ده ـــم از دس ـــد را ه ـــی امی مل
ـــی  ـــور قرض ـــه ط ـــول ب ـــی معق ـــور در تصمیم پ
ـــا  ـــده ت ـــهر ش ـــهرداری بوش ـــاهین ش ـــی ش راه
ـــز  ـــه تبری ـــتر ب ـــه بیش ـــا تجرب ـــل ب ـــان فص در پای

ـــردد. بازگ

مقصد نامشخص سوگیتای محبوب!
یوکیــا ســوگیتا ژاپنــی دومیــن بازیکــن 
ــه او  ــم فصــل اســت ک ــور در نی خروجــی تراکت
هــم بــه صــورت قرضــی از ایــن تیــم جــدا شــده 
ــاز  ــه ایــن تیــم ب ــار دیگــر ب و در پایــان فصــل ب
ــن در  ــک بازیک ــه ترافی ــه ب ــا توج ــردد. ب می گ
پســت وینگــر چــپ و مصدومیــت ســوگیتا، کادر 
فنــی تراکتــور ترجیــح داد نــام ایــن بازیکــن را از 
لیســت تیــم بــرای نیــم فصــل دوم خــارج کنــد. 
ــخص  ــی مش ــن ژاپن ــن بازیک ــد ای ــوز مقص هن
ــی پورشــورها را  ــی او، ناراحت ــی جدای نیســت ول

ــال داشــت. ــه دنب ب

فورچونه؛ بی کیفیت و بی نظم
ــه بازیکــن فرانســوی تراکتــور  کویــن فورچون
ــخ  ــای تاری ــن خارجی ه ــی از گران تری ــه یک ک
لیــگ برتــر هم بــه شــمار مــی رود، تنهــا یک گل 
بــرای تیمــش بــه ثمــر رســاند و فــروغ چندانــی 
نداشــت. ایــن بازیکــن کــه بــه عنــوان جانشــین 
اســتوکس بــه تبریــز آمــده بــود، کیفیــت 
پایین تــری نســبت بــه اســتوکس ایرلنــدی 
داشــت ولــی از نظــر بی نظمــی چیــزی از او کــم 

ــت! نداش
ــینی  ــت نش ــه نیمک ــراض ب ــه در اعت فورچون
ــود و در  ــرده ب ــات تیمــش شــرکت نک در تمرین
ــگاه  ــاع باش ــدون اط ــل ب ــم فص ــات نی تعطی

ــد کار  ــر  می رس ــه نظ ــرده و ب ــرک ک ــز را ت تبری
ــان  ــه پای ــران ب ــگ ای ــز در لی ــن نی ــن بازیک ای
ــت و از  ــاز اس ــوز ب ــده او هن ــی پرون ــیده، ول رس
ایــن پــس اخبــار مربوطــه بــه او را بایــد از فیفــا 

ــر باشــیم. پیگی

آینده مبهم موسوی در تراکتور!
ــید  ــی، سـ ــاکت الهامـ ــد سـ ــا صاحدیـ بـ
ـــازی  ـــن تیمـــش قبـــل ب احمـــد موســـوی از تمری
ـــن  ـــن بازیک ـــراج شـــده و ای ـــودرو اخ ـــهر خ ـــا ش ب
ـــا  ـــوی تنه ـــرار دارد. موس ـــگاه ق ـــار باش در اختی
دفـــاع راســـت تخصصـــی تراکتـــور در فصـــل 
جـــاری اســـت کـــه در نیـــم فصـــل نخســـت 
ــب  ــور در ترکیـ ــرای حضـ ــی بـ ــت کافـ فرصـ

تیمـــش پیـــدا نکـــرد.
ــخص  ــان مش ــن همچن ــن بازیک ــت ای وضعی
ــد  ــوی در دور جدی ــم موس ــد ببینی ــده و بای نش
ــه  ــا اینک ــد ی ــور می یاب ــور، حض ــات تراکت تمرین
چهارمیــن خروجــی ایــن تیــم لقــب می گیــرد؟   
علــی ســبحانی بازیکــن ۱8 ســاله تیــم ملــی 
ــا اینجــای  ــور ت ــان هــم تنهــا ورودی تراکت جوان
ــه  ــی و تجرب ــه جوان ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک کار اس
کــم، ایــن بازیکــن راه زیــادی بــرای رســیدن بــه 

ــش دارد. ــب تیم ترکی

نیاز تراکتور به سه بازیکن در سه پست
ایــن روزهــا نام هــای زیــادی پیرامــون تراکتور 
بــه گــوش می رســد. جــدا از گمانه زنی هــای 
رســانه ای، جــذب مدافــع وســط، مدافــع راســت 
ــرای تراکتوری هــا  ــان شــب هــم ب و مهاجــم از ن

ــت. ــر اس واجب ت
نام هایــی چــون وحیــد محمــدزاده و مرتضــی 

پــور علــی گنجــی بــرای تقویــت خــط دفاعــی، 
ایرانپوریــان، دانیــال اســماعیلی فر و  محمــد 
فرشــاد محمــدی مهــر بــرای خــط راســت 
ــاکری و  ــس ش ــر، یون ــی آل کثی ــی و عیس دفاع
شــهریار مغانلــو نیــز بــرای تقویــت خــط حملــه 
تراکتــور بــه گــوش می رســد. هیــچ بعیــد نیســت 
زنــوزی بــا جــذب پــور علــی گنجــی بــار دیگــر 
ــای  ــرده و فض ــدا ک ــر و ص ــران س ــال ای در فوتب
ــه  ــی تیمــش ب ــب دفاع ــی شــدیدی در قل رقابت

ــاورد. وجــود بی
امـــا در ســـمت راســـت خـــط دفاعـــی 
ـــگاه ذوب  ـــت. باش ـــده اس ـــی پیچی ـــت کم وضعی
آهـــن بـــه شـــدت بـــا جدایـــی اســـماعیلی فر 
مخالفـــت می کنـــد. بـــا توجـــه بـــه جدایـــی 
ـــن  ـــودرو، ای ـــهر خ ـــر از ش ـــدی مه ـــاد محم فرش
ـــور  ـــرای تراکت ـــرتری ب ـــه بی دردس ـــن گزین بازیک

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ب
بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد فـــوق العـــاده آل 
ـــت  ـــم فصـــل نخســـت، رقاب ـــو در نی ـــر و مغانل کثی
شـــدیدی بیـــن تیم هـــای مختلـــف بـــرای 
ــط  ــود دارد و فقـ ــان وجـ ــن بازیکنـ ــذب ایـ جـ
بایـــد چنـــد روزی صبـــر کنیـــم تـــا تکلیـــف 
ـــتانی  ـــاالت زمس ـــل و انتق ـــای نق ـــی ه ـــاه ماه ش
مشـــخص شـــود. تراکتـــور در صـــورت ناکامـــی 
ــراغ  ــی، سـ ــوب داخلـ ــم خـ ــذب مهاجـ در جـ
ـــه  ـــه البت ـــت ک ـــد رف ـــی خواه ـــای خارج گزینه ه
ــت  ــن وضعیـ ــی در ایـ ــن خارجـ ــذب بازیکـ جـ
کنونـــی مصائـــب زیـــادی بـــرای تیم هـــا دارد.

نام هـــای مطـــرح شـــده تنهـــا در حـــد 
گمانه زنـــی رســـانه ای بـــوده و زنـــوزی در ایـــن 
ســـال ها نشـــان داده کـــه بـــه هیـــچ عنـــوان 
دســـتش را در نقـــل و انتقـــاالت رو نمی کنـــد.

تصمیم فدراسیون فوتبال در مورد »فغانی« چیست؟

راست و دروغ ماجرای استراماچونی مشخص نشد

 خطیبی: 

هدفم از حضور در اراک صعود به لیگ برتر است

نگاهی به وضعیت تراکتور در نقل و انتقاالت

تراکتور سراغ بمب های نقل و انتقاالتی می رود؟
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــن  ـــا همی ـــام ب ـــظ برج ـــت: حف ـــمیرانات گف ـــران، ری و ش ـــردم ته ـــده م نماین
ـــه  ـــل ب ـــای مقاب ـــه طرف ه ـــر اینک ـــور اســـت، مگ ـــع کش ـــه نف ـــم ب ـــی ه وضـــع فعل
ـــود  ـــه خ ـــود ب ـــورت خ ـــن ص ـــه در ای ـــوند ک ـــارج ش ـــام خ ـــل از برج ـــور کام ط

ـــد. ـــد ش ـــی خواه منتف
علـــی مطهـــری در گفت وگـــو بـــا خبرگـــزاری خانـــه ملـــت، در پاســـخ 
بـــه ســـوالی مبنـــی بـــر اینکـــه ایـــن احتمـــال وجـــود دارد کـــه ایـــران 
بـــا توجـــه بـــه عمـــل نکـــردن اروپـــا بـــه وعده هـــای خـــود بـــه کلـــی 
ـــی  ـــورای عال ـــام ش ـــروج از برج ـــرای خ ـــت: ب ـــود، گف ـــارج ش ـــام خ از برج
ـــن  ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــرد، ام ـــم بگی ـــد تصمی ـــام بای ـــرای برج ـــر اج ـــارت ب نظ
تـــا آنجـــا کـــه ممکـــن اســـت مـــا بایـــد بکوشـــیم کـــه برجـــام از بیـــن 

ـــرود. ن
وی در ادامـــه افـــزود: حفـــظ برجـــام بـــا همیـــن وضـــع فعلـــی هـــم بـــه 
نفـــع کشـــور اســـت، مگـــر اینکـــه طرف هـــای مقابـــل بـــه طـــور کامـــل از 
ـــد  ـــی خواه ـــود منتف ـــه خ ـــود ب ـــورت خ ـــن ص ـــه در ای ـــوند ک ـــارج ش ـــام خ برج

ـــد. ش
ـــای  ـــران بق ـــرائیل نگ ـــکا و اس ـــرد: آمری ـــح ک ـــد تصری ـــیون امی ـــو فراکس عض
ـــروش  ـــد و ف ـــم خری ـــا برجـــام از ســـال ۲۰۲۰ تحری ـــه ب برجـــام هســـتند؛ چـــرا ک
ســـاح بـــرای ایـــران لغـــو می شـــود و همیـــن طـــور محدودیـــت غنی ســـازی 

ـــت. ـــد رف ـــن خواه ـــال ۲۰۲۵  از بی ـــوم از س اورانی

مطهری:

حفظ برجام با همین وضع فعلی هم به نفع کشور است
در آبــان امســال هفــت میلیــون و ۶۰۰ هــزار فقره 
ــه  ــال مبادل ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش 8۳۶ ه ــک ب چ
شــده کــه ۶8۶ هــزار فقــره آن بــه ارزش ۱۰۰ هــزار 
میلیــارد ریــال برگشــت خــورده اســت؛ یعنــی معادل 
ــبته  ــه نس ــورده ک ــت خ ــا برگش ــد از چک ه ۹ درص
ــد  ــداد ۱۱ درص ــر تع ــش از نظ ــاه قبل ــه م ــبت ب نس
افزایــش یافتــه اســت امــا از نظــر مبلــغ ۲.۵ درصــد 

ــد.  ــان می ده ــش را نش کاه
ــن  ــزی در آخری ــک مرک ــنا، بان ــزارش ایس ــه گ ب
ــرد  ــام ک ــتی اع ــای برگش ــود از چک ه ــزارش خ گ
ــش از  ــه ارزش بی ــک ب ــره چ ــزار فق ــدود ۶8۶ ه ح
۱۰۰ هــزار میلیــارد ریــال در آبــان امســال در کشــور 
برگشــت داده شــده کـــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظر 
تعــداد ۱۱ درصــد بیشــتر شــده امــا از نظر مبلــغ ۲.۵ 

درصــد کاهــش یافتــه اســت.
طــی ایــن مــدت در کشــور ۹ درصــد از کل تعــداد 
چک هــای مبادلــه ای و ۱۲ درصــد از کل مبلــغ 

ــت. ــده اس ــت داده ش ــه ای برگش ــای مبادل چک ه
در تهــران نیــز حــدود ۲۱۳ هــزار فقــره چک بـــه 
ارزش بیــش از بــر ۴۶ هــزار میلیــارد ریــال برگشــت 
داده شــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه 8.۵ درصــد از کل 
تعــداد چک هــای مبادلــه ای در پایتخــت و ۱۰.۷ 
ــه ای برگشــت  ــای مبادل ــغ چک ه درصــد از کل مبل

داده شــده اســت.
نســبت  بیش تریــن  گــزارش،  ایــن  طبــق 
بــه کل چک هــای  برگشــتی  تعــداد چک هــای 
ــد  ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی ــه ای در اس مبادل
 ۱۳( بختیــاری  و  چهارمحــال  درصــد(،   ۱۷.۱(
درصــد(   ۱۲.۹( شــمالی  خراســان  و  درصــد( 
بــوده و اســتان های گیــان )۶.۵ درصــد(، یــزد 
)۷.8 درصــد( و البــرز )8.۱ درصــد( پایین تریــن 
ــداد  ــه کل تع ــای برگشــتی ب ــداد چک ه نســبت تع
ــود  ــه خ ــتان را ب ــده در اس ــه ش ــای مبادل چک ه

اختصــاص داده انــد.
ارزش  نســـبت  بیشــترین  امســال  آبــان  در 
چک هــای  ارزش  کل  بــه  برگشـــتی  چک هــای 
مبادلــه شــده در اســتان بــه ترتیــب بــه اســتان های 
خراســان جنوبــی )۲۰.۵ درصــد(، کرمــان )۱۹.۴ 
درصــد( و خراســان شــمالی )۱۷.۷ درصــد( اختصاص 
ــرز و  ــد(، الب ــان )8.۹ درص ــتان های گی ــه و اس یافت
ــان )۱۱.۶  ــد( و زنج ــدام ۱۱ درص ــر ک ــاه )ه کرمانش
درصــد( کمتریــن نســبت ارزش چک هــای برگشــتی 

ــه شــده در اســتان را  ــه کل ارزش چک هــای مبادل ب
ــد. ــود اختصــاص داده ان ــه خ ب

ــه  ــک ب ــره چ ــزار فق ــدت ۶۶۰ ه ــن م ــی ای ط
ارزش بیــش از ۹۵ هــزار میلیــارد ریــال بــه دالیــل 
ــدان موجــودی برگشــت داده شــده  ــا فق کســری ی
از نظــر تعــداد  اســت. در واقــع در کل کشــور 
۹۶.۲ درصــد و از نظــر ارزش ۹۵.۱ درصــد از کل 
چک هــای برگشــتی بــه دالیــل کســری یــا فقــدان 

ــت. ــوده اس ــودی ب موج
ــر  ــغ ب ــران بال ــتان ته ــدت در اس ــن م ــی ای ط
۲۰۱ هــزار فقــره چــک بــه ارزش بیــش از ۴۳ 
هــزار میلیــارد ریــال بــه دالیــل کســری یــا فقــدان 
ــع در  ــت. در واق ــده اس ــت داده ش ــودی برگش موج
اســتان تهــران از نظــر تعــداد ۹۴.۶ درصــد و از نظــر 
ــه  ــای برگشــتی ب ــغ ۹۳.8 درصــد از کل چک ه مبل
ــوده اســت. ــدان موجــودی ب ــا فق ــل کســری ی دالی

ــون و ۶۰۰  ــت میلی ــش از هف ــت، بی ــی اس گفتن
ــارد  ــزار میلی ــه ارزش 8۳۶ ه ــک ب ــره چ ــزار فق ه
ریــال در آبــان امســال در کشــور مبادلــه شــده کــه 
ــاه قبلــش از نظــر تعــداد ۳.۶ درصــد  ــه م نســبت ب
افزایــش یافتــه و از نظــر مبلــغ یــک درصــد کاهــش 

دارد.
ــدود ۲.۵  ــران ح ــتان ته ــدت در اس ــن م در ای
میلیــون فقــره چــک بــه ارزش ۴۳۳ هــزار میلیــارد 
ریــال مبادلــه شــده اســت. همچنیــن در آبــان 
امســال نزدیــک بــه ۵۱ درصــد از تعــداد چک هــای 
ــه ای کشــور در ســه اســتان تهــران، اصفهــان  مبادل

ــب ۲۳.8  ــه ترتی ــه ب ــوده ک ــوی ب ــان رض و خراس
درصــد، ۱۰ درصــد و 8.۱ درصــد بیشــترین ســهم 
داشــته اند.  اســتان ها  دیگــر  بــا  مقایســه  در  را 
۶۴.۳ درصــد از ارزش ایــن چک هــا در ســه اســتان 
ــا ۶.۳  ــان ب ــهم، اصفه ــد س ــا ۵۱.8 درص ــران ب ته
ــد  ــا ۶.۲ درص ــوی ب ــان رض ــهم و خراس ــد س درص

ــت. ــوده اس ــهم ب س
بیــش از شــش میلیــون و ۹۰۰ هــزار فقــره چــک 
بــه ارزش ۷۳۵ هــزار میلیــارد ریــال در آبــان ۱۳۹8 
در کشــور وصــول شــده کــه نســبت بــه مــاه قبلــش 
ــا از  ــه ام ــش یافت ــد افزای ــداد ۲.۹ درص ــر تع از نظ
نظــر مبلــغ ۰.8 درصـــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
ــای  ــداد چک ه ــد از کل تع ــاه ۹۱ درص ــن م در ای
مبادلــه ای و 88 درصــد از کل مبلــغ چک هــای 

ــه ای وصــول شــده اســت. مبادل
در تهــران هــم حــدود دو میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش ۳8۷ ه ــک ب ــره چ فق
وصــول شــده اســت کــه از نظــر تعــداد ۹۱.۵ 
ــغ  ــد از کل مبل ــر ارزش 8۹.۳ درص ــد و از نظ درص

ــت. ــده اس ــول ش ــه ای وص ــای مبادل چک ه
بیشــترین نســبت تعــداد چک هــای وصـــولی  بــه 
کل چک هــای مبادلــه ای در اســتان های گیــان، 
بــوده و اســتان های کهگیلویــه و  البــرز  یــزد و 
ــان  ــاری و خراس ــال و بختی ــار مح ــد، چه بویراحم
شـــمالی پایین تریــن نســبت تعــداد چک هــای 
وصولــی بــه کل چک هــای مبادلــه شــده در اســتان 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب

۹ درصد چک ها برگشت خورد 

ـــن  ـــه باالتری ـــد ب ـــا و ارز هن ـــر ط ـــم ذخای حج
ـــید.  ـــور رس ـــن کش ـــخ ای ـــطح تاری س

ــودی،  ــا ت ــل از ایندی ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــد  ــر ارزی هن ــم ذخای ــال ۲۰۱۹ حج ــان س ــا پای ت
ــول  ــه در ط ــید ک ــارد دالر رس ــه ۴۵۷.۶8۶ میلی ب
ــک  ــت. بان ــوده اس ــابقه ب ــور بی س ــن کش ــخ ای تاری
مرکــزی هنــد در گــزارش خــود اعــام کــرده اســت 

کــه افزایــش ۲.۵۲ میلیــارد دالری ذخایــر ارزی هند 
در مــاه دســامبر در مقایســه بــا مــاه قبــل بیــش از 
همــه تحــت تاثیــر تغییــر در نــرخ برابــری ارزهــای 

ــم خــورده اســت. ــف رق مختل
طبـــق اعـــام بانـــک مرکـــزی هنـــد، دالر 
ــر  ــبد ذخایـ ــهم را از سـ ــترین سـ ــاکان بیشـ کمـ
ارزی ایـــن کشـــور دارد و پـــس از آن نیـــز یـــورو، 

ـــب  ـــهم را از ترکی ـــترین س ـــن بیش ـــن ژاپ ـــد و ی پون
ــته اند.  ــد داشـ ــزی هنـ ــک مرکـ ــر ارزی بانـ ذخایـ
ـــدود  ـــال ۲۰۱۹ ح ـــان س ـــا پای ـــد ت ـــن هن ـــم چنی ه
ـــت  ـــته اس ـــا داش ـــر ط ـــون دالر ذخای ۲۷.۳۹۲ میلی
کـــه ایـــن رقـــم در مقایســـه بـــا مـــاه قبـــل ۲۶۰ 
میلیـــون دالر افزایـــش داشـــته اســـت. هنـــد 
هم چنیـــن ۱.۴۴ میلیـــارد دالر ذخیـــره ارزی بـــه 
ـــن  ـــدوق بی شـــکل حـــق برداشـــت مخصـــوص از صن

المللـــی پـــول دارد.
ــور  ــه طـ ــد بـ ــا ۲۰۱۹ هنـ ــال ۱۹۹8 تـ از سـ
دالر  میلیـــون  و ۷۷۲  میلیـــارد  متوســـط ۲۲8 
ـــه  ـــت ک ـــته اس ـــار داش ـــا و ارز در اختی ـــر ط ذخای
باالتریـــن رقـــم ذخایـــر ثبـــت شـــده طـــا و ارز 
هنـــد مربـــوط بـــه دســـامبر ۲۰۱۹ بـــا ۴۵۷.۶8۶ 
میلیـــارد دالر و کمتریـــن رقـــم ثبـــت شـــده نیـــز 
مربـــوط بـــه ســـپتامبر ۱۹۹8 بـــا ۲۹۰ میلیـــارد و 

ــوده اســـت. ۴8 میلیـــون دالر بـ
ـــد  ـــر ارزی هن ـــکنی ذخای ـــر رکوردش ـــار خب انتش
ـــور در  ـــن کش ـــی ای ـــول مل ـــت ارزش پ ـــث تقوی باع
ــر دالر  ــا جایـــی کـــه هـ معامـــات ارزی شـــد تـ
ــه  ــورو بـ ــر یـ ــه، هـ ــه ۷۱.۷۶۳۳ روپیـ ــکا بـ آمریـ
8۰.۰۷8 روپیـــه، هـــر پونـــد انگلیـــس بـــه ۹۳.8۵ 
ـــه  ـــه ۷۳.۷8 روپی ـــوئیس ب ـــک س ـــر فران ـــه و ه روپی
کاهـــش یافتنـــد. هـــم چنیـــن ارزش روپیـــه بـــه 

۱.۵۰۶ یـــن ژاپـــن رســـید.

ـــت  ـــت: صنع ـــت گف ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــس س رئی
خـــودروی کشـــور، مســـبب 8۳ درصـــد آالیندگـــی گازی 
ـــر از ۲.۵  ـــق کمت ـــد ذرات معل ـــد ۶۱درص ـــل تولی ـــت و عام اس

میکـــرون بـــه شـــمار می آیـــد.
ــازمان  ــس س ــری  رئی ــی کانت ــارس، عیس ــزارش ف ــه گ ب
ــترک  ــت مش ــه در نشس ــور ک ــت کش ــط زیس ــت محی حفاظ
ــاق  ــت« ات ــی« و »صنع ــؤولیت اجتماع ــای »مس ــیون ه کمیس
مشــهد ســخن مــی گفــت، اظهــار داشــت: خوردوســازی مســبب  
ــد  ــد ۶۱درص ــل تولی ــت و عام ــی گازی اس ــد آالیندگ 8۳درص

ــد. ــمار می آی ــه ش ــرون ب ــر از ۲.۵ میک ــق کمت ذرات معل
ـــن  ـــه چنی ـــه؛  نتیج ـــرد ک ـــه ک ـــز اضاف ـــه را نی ـــن نکت وی ای
انحصـــاری، تولیـــد محصوالتـــی بـــود کـــه تخریـــب محیـــط 
ـــت.  ـــته اس ـــی داش ـــوا را در پ ـــی ه ـــم زده و آلودگ ـــت را رق زیس
ـــدت  ـــرای م ـــر، ب ـــال ناگزی ـــا امس ـــد ت ـــث ش ـــا باع ـــه این ه هم

ـــم.  ـــل کنی ـــران تعطی ـــدارس را در ته ۱۲روز م
ــد  ــر 8۷درصـ ــال حاضـ ــرد: در حـ ــه کـ ــری اضافـ کانتـ
۷۳درصـــد  موتورســـیکلت ها،  8۱درصـــد  مینی بوس هـــا، 
ــور  ــای کشـ ــد کامیون هـ ــهری و ۶۰ درصـ ـــای شـ اتوبوس ه
فرســـوده و اســـقاطی بـــه شـــمار می             آینـــد و آالیندگـــی 
ـــوای  ـــم ه ـــع داری ـــا توق ـــاف، آی ـــن اوص ـــا ای ـــد. ب ـــی دارن باالی

پاکـــی باقـــی بمانـــد تـــا مـــردم آن را تنفـــس کننـــد؟

مرگ کودکان زیر یک سال در ایران به دلیل 
آلودگی هوا

ـــال ۹۶ و  ـــت در س ـــه داد: دول ـــور ادام ـــس جمه ـــاون رئی مع
ـــا  ـــرد ت ـــب ک ـــاک تصوی ـــوای پ ـــون ه ـــق قان ـــتای تحق در راس
ــود  ــری شـ ــوری جلوگیـ ــیکلت های کاربراتـ از واردات موتورسـ
ـــاغ آن،  ـــا اب ـــت ت ـــب دول ـــن تصوی ـــی بی ـــه زمان ـــا در فاصل ام
ـــد. ـــور وارد ش ـــه کش ـــوری ب ـــیکلت کاربرات ـــزار موتورس ۵8۰ه

ــان  وی بزرگتریـــن رانـــت را انحصارطلبـــی دانســـت و بیـ
ـــدارد.  ـــی ن ـــاک« مفهوم ـــوای پ ـــود، »ه ـــن موج ـــا قوانی ـــرد: ب ک
هنـــوز مجبوریـــم خـــودروی داخلـــی را بـــا دو تـــا دو و نیـــم 
ـــه  ـــی آن، ب ـــه خارج ـــه نمون ـــبت ب ـــوخت نس ـــرف س ـــر مص براب
ـــن  ـــا ای ـــم، ام ـــتفاده کنی ـــی، اس ـــد داخل ـــت از تولی ـــه حمای بهان
ــط  ــود؟ محیـ ــام می شـ ــی تمـ ــه قیمتـ ــه چـ ــری بـ حمایتگـ
ـــد  ـــت از تولی ـــیم؟ حمای ـــی می فروش ـــه قیمت ـــه چ ـــت را ب زیس
ــزوده و  ــه ارزش افـ ــد کـ ــدا می کنـ ــا پیـ ــی معنـ ــی زمانـ ملـ
ســـرمایه ای بـــرای کشـــور ایجـــاد شـــود و ســـامت جامعـــه 

ـــرد. ـــرار نگی ـــد ق ـــورد تهدی م
ـــرد:  ـــوان ک ـــاره و عن ـــی اش ـــل تامل ـــار قاب ـــه آم ـــری ب کانت
ــل  ــه دلیـ ــران بـ ــال در ایـ ــک سـ ــر یـ ــودکان زیـ ــرگ کـ مـ

آلودگـــی هـــوا، ۶برابـــر کشـــور ترکیـــه اســـت.

یکی از رکوردداران فرسایش خاک در
 جهان هستیم

ــور در  ــت کشـ ــط زیسـ ــت محیـ ــازمان حفاظـ رئیـــس سـ
بخـــش دیگـــری از اظهـــارات خـــود بـــه توســـعه بی رویـــه و 
فاقـــد اصـــول اقتصـــادی در بخـــش کشـــاورزی نیـــز اشـــاره 
ـــال  ـــا  ۴۰ س ـــاک ۳۰ ت ـــر خ ـــک میلیمت ـــاد ی ـــت: ایج ـــرد و گف ک
ــان  ــران، زمـ ــک ایـ ــت خشـ ــرای طبیعـ ــرد و بـ ــان می بـ زمـ
ــن  ــت. در چنیـ ــر اسـ ــب طوالنی تـ ــه مراتـ ــاک بـ ــد خـ تولیـ
ـــا  ـــی ی ـــه خودکفای ـــه بهان ـــی ب ـــر اصول ـــت های غی ـــی کش وضع
ـــز  ـــه ای ج ـــول، نتیج ـــک محص ـــی ی ـــد داخل ـــر تولی ـــرار ب اص

ـــای  ـــر ج ـــی ب ـــایش خاک ـــی و فرس ـــع آب ـــن مناب ـــت رفت از دس
نگذاشـــته اســـت.

ـــاورزی  ـــه کش ـــتاوردهایی در عرص ـــاید دس ـــه داد: ش وی ادام
ـــروز  ـــا ام ـــا متقاب ـــد، ام ـــده باش ـــل ش ـــال ها حاص ـــن س ـــی ای ط
یکـــی از رکـــوردداران فرســـایش خـــاک در جهـــان هســـتیم. 
ـــال  ـــدود ۳۰۰س ـــی ح ـــد، ط ـــدا کن ـــه پی ـــد ادام ـــن رون ـــر ای اگ
خـــاک زراعـــی کشـــورمان از دســـت خواهـــد رفـــت. مـــا در 
ـــرف  ـــب آب ص ـــر مکع ـــارد مت ـــاالنه   8۰ میلی ـــر س ـــال حاض ح
بخـــش کشـــاورزی می کنیـــم امـــا مجمـــوع ارزش تولیـــدات 
ـــر  ـــه ازای ه ـــی ب ـــت. یعن ـــارد دالر اس ـــا ۳۰ میلی ـــاورزی م کش

ـــم. ـــد داری ـــنت تولی ـــر از ۴۰ س ـــب آب، کمت مترمکع
کانتـــری بـــا اذعـــان بـــه اینکـــه نـــگاه بلندمدتـــی بـــه 
ـــی،  ـــش دولت ـــت: بخ ـــدارد، گف ـــود ن ـــور وج ـــائل کان کش مس
ـــش  ـــی بخ ـــی و حت ـــای نظارت ـــوزه ه ـــذاری، ح ـــه قانونگ عرص
ــده  ــد. عمـ ــج می برنـ ــه رنـ ــن نقیصـ ــز از ایـ ــی نیـ خصوصـ
ــی  ــگاه های داخلـ ــه دانشـ ــرورش یافتـ ــور، پـ ــران کشـ مدیـ
هســـتند امـــا همیـــن مراکـــز علمـــی از میـــان ۱۵۰ واحـــد 
درســـی کـــه بـــه دانشـــجویان خـــود ارائـــه می کننـــد، 
ـــص  ـــت تخصی ـــط زیس ـــوع محی ـــه موض ـــد را ب ـــی دو واح حت
ـــات  ـــا حی ـــه ب ـــن مقول ـــه ای ـــی ک ـــم در حال ـــد، آن ه نمی دهن

اجتمـــاع و مـــردم در ارتبـــاط اســـت.
وی افـــزود: متأســـفانه آنچـــه کـــه امـــروز در زمـــره 
ــل های  ــوق نسـ ــظ حقـ ــت، حفـ ــور نیسـ ــای کشـ اولویت هـ
بعـــد اســـت. همـــه ســـرمایه ها را از آن خودمـــان می دانیـــم.

وی یکـــی دیگـــر از عـــوارض بـــی توجهـــی بـــه محیـــط 

ـــرد:  ـــان ک ـــوان و بی ـــن عن ـــداوم زمی ـــدن م ـــرم ش ـــت را گ زیس
متوســـط جهانـــی افزایـــش درجـــه حـــرارت طـــی ۳۰ ســـال 
گذشـــته در جهـــان  ۰.۷ درجـــه ســـانتی گـــراد بـــوده امـــا 
ـــه  ـــابه، ۱.۶ درج ـــدت مش ـــران در م ـــرای ای ـــاخص ب ـــن ش همی
ـــر  ـــا دوبراب ـــور م ـــد کش ـــی ده ـــان م ـــه نش ـــته ک ـــش داش افزای
ــر  ــته گرم تـ ــه گذشـ ــه دهـ ــول سـ ــی در طـ ــط جهانـ متوسـ
ـــران از ۲۵۰  ـــارش در ای ـــش ب ـــا کاه ـــن ه ـــه ای ـــت. ب ـــده اس ش
ـــاف  ـــن اوص ـــا ای ـــد. ب ـــز بیافزایی ـــر را نی ـــر ۲۰۰ میلی لیت ـــه زی ب
ـــب در  ـــارد مترمکع ـــا از ۱۳۲میلی ـــر م ـــی تجدیدپذی ـــع آب مناب
ـــیده اســـت. ـــب رس ـــر مکع ـــارد مت ـــه 88 میلی ـــش ب ـــال پی ۴۰س

ــس  ــوان رئیـ ــه عنـ ــرد: بـ ــان کـ ــر نشـ ــری خاطـ کانتـ
ـــی  ـــا ط ـــه م ـــم ک ـــی کن ـــان م ـــت اذع ـــط زیس ـــازمان محی س
ـــم. ـــت نبوده ای ـــط زیس ـــظ محی ـــته حاف ـــال گذش ـــا ۵۰ س ۴۰ ی

یک درصد عوارض صنایع آالینده صرف پرداخت 
حقوق کارکنان شهرداری ها می شود

ـــرد  ـــه ک ـــت هزین ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــس س رئی
عـــوارض آالیندگـــی نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت: مـــا هـــم از 
بابـــت ایـــن عـــوارض و محـــل هزینـــه کـــرد آن هـــا شـــاکی 
ـــت  ـــط زیس ـــهم محی ـــور س ـــوارض مذک ـــزی از ع ـــتیم، چی هس
ــت  ــرف پرداخـ ــول را صـ ــن پـ ــهرداری ها ایـ ــود. شـ نمی شـ
حقـــوق کارکنانشـــان می کننـــد و ســـه درصـــدی از آن 

نســـبت نیـــز ســـهم بخـــش مالیاتـــی می شـــود.
وی یـــک درصـــد عـــوارض آالیندگـــی را در عســـلویه، 
ســـاالنه ۴۰۰ میلیـــارد تومـــان بـــرآورد کـــرد و افـــزود: کل 

بودجـــه عمرانـــی اســـتانداری بوشـــهر ۲8۰ میلیـــارد تومـــان 
ـــان در  ـــارد توم ـــدود ۱۰۰میلی ـــه ح ـــب اینجاســـت ک اســـت. جال
ـــر  ـــت و اگ ـــه اس ـــام گرفت ـــرمایه گذاری انج ـــه س ـــان منطق هم
ــروز در  ــد، امـ ــه می شـ ــرای آن هزینـ ــتر بـ ــارد بیشـ دو میلیـ
ـــت  ـــن غفل ـــی ای ـــر دلیل ـــه ه ـــا ب ـــود ام ـــبز ب ـــق س ـــره مناط زم
ـــنگین  ـــران س ـــن خس ـــروز چنی ـــا ام ـــت ت ـــورت گرف ـــزرگ ص ب
ـــکات  ـــا مش ـــه ب ـــن منطق ـــان ای ـــود و توأم ـــت ش ـــری پرداخ ت

ـــد. ـــه باش ـــدی مواج ـــتی ج ـــط زیس محی

تبدیل شدن یوزپلنگ به سمبل ملی بازی با محیط 
زیست بود

معـــاون رئیـــس جمهـــور بـــه نـــگاه تبلیغاتـــی در عرصـــه 
ــان  ــرده و بیـ ــاره کـ ــور اشـ ــت کشـ ــط زیسـ ــت محیـ حفاظـ
ـــی  ـــران ط ـــت در ای ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــت: س داش
ـــگ  ـــاً یوزپلن ـــات صرف ـــرای تبلیغ ـــته ب ـــال گذش ـــا ۱۵ س ۱۰ ت
ـــود را  ـــف خ ـــه وظای ـــرده و بقی ـــل ک ـــی تبدی ـــمبل مل ـــه س را ب
ـــه  ـــم ب ـــه ه ـــان عرص ـــی در هم ـــا حت ـــود ام ـــرده ب ـــوش ک فرام
ـــازی  ـــط زیســـت ب ـــا محی ـــده ای ب ـــیدیم. ع ـــی نرس ـــج مطلوب نتای

کردنـــد.
ـــور را  ـــت کش ـــط زیس ـــازمان محی ـــه س ـــوع بودج وی مجم
ــح داد:  ــت و توضیـ ــور دانسـ ــه کشـ ــزار از کل بودجـ دو در هـ
ـــه  ـــی، چ ـــطح مل ـــه در س ـــازمان چ ـــن س ـــه ای ـــه مجموع بودج
ـــکار  ـــق ش ـــی و مناط ـــای مل ـــارک ه ـــرای پ ـــه ب ـــازمانی، چ س
ــدود  ــان و حـ ــود ۳۵۰۰ محیط بـ ــا وجـ ــی بـ ــوع و حتـ ممنـ
ـــن میـــزان تعییـــن شـــده کـــه کفـــاف برنامـــه  ۶۹۰۰ پرســـنل، ای

ـــد آن  ـــش از ۹۳ درص ـــا بی ـــد و عم ـــازمان را نمی کن ـــای س ه
ـــه  ـــان آن هزین ـــط بان ـــنل و محی ـــوق پرس ـــت حق ـــرای پرداخ ب
ــد  ــرایطی می توانـ ــن شـ ــازمان در چنیـ ــن سـ ــود.  ایـ می شـ
ــرای پایـــش   ــی بـ ــی توانـ ــد و حتـ ــروج باشـ ــا یـــک مـ تنهـ
ـــر  ـــا ه ـــود ت ـــم ش ـــتری فراه ـــد بس ـــدارد. بای ـــت ن ـــط زیس محی

ایرانـــی خـــود یـــک محیط بـــان باشـــد.

بی توجهی محیط زیست به اطالع رسانی در حوزه 
محیط زیست

ـــک  ـــد ی ـــت را بای ـــط زیس ـــت:  محی ـــان داش ـــری اذع کانت
ـــالت  ـــان رس ـــد، توأم ـــه دی ـــاد جامع ـــق آح ـــه و ح ـــأله عام مس
همـــه ی مـــا اســـت تـــا از آن حفاظـــت کنیـــم. یـــک ســـال 
ـــا  ـــتیم ام ـــره هس ـــال مذاک ـــیما در ح ـــدا و س ـــا ص ـــه ب ـــت ک اس
ـــد  ـــروری و برن ـــول غیرض ـــک محص ـــغ ی ـــدازه تبلی ـــه ان ـــی ب حت
ـــازی  ـــانی و آگاه س ـــاع رس ـــرای اط ـــان ب ـــا زم ـــه م ـــاری ب تج
مـــردم از مشـــکات تخصیـــص نمی دهنـــد. ایـــن رســـانه ای 
اســـت کـــه پوشـــش ۹۵ درصـــدی در کل کشـــور دارد و 

می توانـــد اثرگـــذاری زیـــادی ایجـــاد کنـــد.

عقب ماندن ایران در پهنه های حفاظتی از 
استانداردهای جهانی

ـــر  ـــور خاط ـــت کش ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــس س رئی
ـــد  ـــد ۱۷ درص ـــی بای ـــتانداردهای جهان ـــق اس ـــرد: طب ـــان ک نش
ـــد  ـــی بمان ـــان دســـت نخـــورده باق ـــر کشـــور در جه از اراضـــی ه
ـــورمان  ـــاوری کش ـــود پهن ـــا وج ـــران ب ـــزان در ای ـــن می ـــا ای ام
ـــت و از  ـــد اس ـــا ۱۱ درص ـــه، تنه ـــورت گرفت ـــای ص ـــاش ه و ت

ـــتیم. ـــب هس ـــوزه عق ـــن ح ـــی در ای ـــتانداردهای جهان اس

سه میلیون و 300 هزار قبضه اسلحه بدون مجاز در 
مقابل 3 هزار 500 محیط بان

وی اضافـــه کـــرد: در اوایـــل انقـــاب اســـامی در کشـــور 
ــه  ــدون پروانـ ــه دار و بـ ــکاری پروانـ ــلحه شـ ــزار اسـ ۳۵۰ هـ
ـــش  ـــه بی ـــر ب ـــال حاض ـــم در ح ـــن رق ـــه ای ـــت ک ـــود داش وج
ـــزار  ـــت. ۳ ه ـــیده اس ـــه رس ـــزار قبض ـــون و ۳۰۰ ه ـــه میلی از س
و ۵۰۰ محیـــط بـــان کـــه در کشـــور مشـــغول بـــه خدمـــت 
ـــن  ـــد. در چنی ـــی مواجهن ـــن قدیم ـــش قوانی ـــا چال ـــتند ب هس
ـــوان  ـــی ت ـــور نم ـــود کش ـــای موج ـــت ه ـــا سیاس ـــرایطی و ب ش

انتظـــار حفاظـــت از محیـــط زیســـت را داشـــت.
ـــا  ـــت ت ـــادی خواس ـــاالن اقتص ـــور از فع ـــس جمه ـــاون رئی مع
ـــون  ـــت پیرام ـــط زیس ـــه محی ـــک ب ـــرای کم ـــکان ب ـــد ام در ح
ـــول  ـــی از اص ـــد: یک ـــر ش ـــد و متذک ـــاال بزنن ـــتین ب ـــود آس خ
مهـــم توســـعه پایـــدار، حفـــظ حقـــوق نســـل هـــای آینـــده 
ـــت  ـــواره ظرفی ـــه ق ـــود و ب ـــای خ ـــر در ج ـــردی اگ ـــر ف اســـت. ه
ـــه  ـــد و ب ـــام بده ـــد را انج ـــی توان ـــه م ـــودش کاری ک ـــای خ ه
نســـل هـــای بعـــد خـــود فکـــر کنـــد، قطعـــاً تحولـــی رقـــم 
خواهـــد خـــورد و در غیـــر ایـــن صـــورت ســـرمایه ای بـــرای 

ـــد.   ـــی مان ـــی نم ـــی باق ـــای آت ـــل ه نس
ــط  ــت از محیـ ــرکل حفاظـ ــه مدیـ ــاب بـ ــری خطـ کانتـ
ــا  ــم تـ ــتور می دهـ ــما دسـ ــه شـ ــت: بـ ــتان گفـ ــت اسـ زیسـ
از ایـــن پـــس هـــر هفتـــه جلســـات مســـتمری بـــا فعـــاالن 
اقتصـــادی، تشـــکل های فعـــال در ایـــن حـــوزه و ... داشـــته 
ـــت  ـــه اهمی ـــبت ب ـــه نس ـــازی جامع ـــا آگاه س ـــه م ـــید. دغدغ باش

محیـــط زیســـت اســـت.

ذخایر طال و ارز هند رکورد زد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

صنعت خودروسازی مسبب اصلی آلودگی هواست


