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وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

هدف گذاری جذب ۱۰میلیون 
گردشگر خارجی تا پایان امسال

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور:

۸۰۰ هزار راس دام سنگین روی 
دست دامداران داخلی مانده است

بومگردی الگوی موفق درآمدزایی گردشگری 
شاخص های  گردشگری سالمت نیز در چند سال گذشته  رشد داشته است

 بسیاری از مردم توان خرید گوشت قرمز را ندارد
وجود ۳۰هزار راس دام سنگین مازاد در خوزستان

افزایش بی رویه و غیرمنطقی گوشت قرمز

4

4

3

مصاحبه اختصاصی با رئیس انجمن نیرو محرکه و قطه سازان کشور:

صنعت آذربایجان، نماینده خود را انتخاب کرد

 صدور پروانه برای نوسازی بافت های 
ناکارآمد تا تراکم مجاز رایگان است

مجلس نباید به یک نهاد 
وکیل الدوله تبدیل شود

بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
محرومان و نیازمندان هزینه می شود

کارمندان ناآشنا با رمزهای پویا، 
چالش جدید مشتریان بانکی

آزادی خواه:
سلطان کاغذ از سایر سالطین 

پولدارتر است

ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــه طــور صــد در صــد  ــس ب اســامی گفــت: مجل

ــرد.  ــد ک ــذ نظــارت خواه ــه موضــوع کاغ ب
ــا  ــواه ب ــد آزادی خ ــت، اح ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــذ فروشــان از  ــه دســتگیری سردســته کاغ اشــاره ب
ســوی تعزیــرات حکومتی و آســیب شناســی مســئله 
گفــت: مهمتریــن علت این  مشــکات اختصــاص ارز 
۴۲۰۰ تومانــی اســت کــه رانــت ایجــاد کــرده اســت.

ــورای  ــس ش ــر در مجل ــردم مای ــده م نماین
ســر  نبایــد  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  اســامی 
ــت در  ــه داد: دول ــم، ادام ــان را کاه بگذاری خودم
ــه نحــوی  ــی ب ــه اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومان زمین
ــتند  ــده ای توانس ــفانه ع ــه متاس ــرد ک ــل ک عم
ــه  ــن زمین ــه در ای ــه البت ــد ک ــتفاده کنن سواس
ســرنخ ها و ارتباطاتــی چــه در حــوزه کاغــذ و 
ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــا ب ــایر کااله ــه در س چ

ــوان  ــه عن ــر شــخصی ب ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــته  ــی داش ــت ارز ۴۲۰۰ تومان ــده درخواس واردکنن
باشــد بــه راحتــی نمی توانــد یــک ریــال هــم 
بــه  مــا  پیشــنهاد  داد:  ادامــه  دریافــت کنــد، 
ــی  ــه ارز ۴۲۰۰ تومان ــوده ک ــن ب ــواره ای ــت هم دول
ــه ناشــران مطبوعــات، تولیدکننــدگان کتــاب،  را  ب
نویســندگان و مولفــان دهــد کــه اگــر ایــن اتفــاق 
می افتــاد هــم محبوبیــت دولــت در بیــن ایــن 
ــت  ــا ران ــم ب ــد و ه ــر می ش ــن براب ــار چندی اقش
مقابلــه می شــد امــا دولــت ایــن کار را انجــام نــداد و 
میلیاردهــا دالر ســرمایه ملــی کشــور از دســت رفت.

نماینــده مــردم مایــر در مجلــس شــورای 
ــر فرهنــگ  ــای وزی ــه تاش ه ــا اشــاره ب اســامی ب
ــن  ــا ای ــزود: ب ــه، اف ــن زمین و ارشــاد اســامی در ای
حــال هنــوز بازار ســیاه کاغــذ در کشــور وجــود دارد 
و ایــن مســئله بــه طــور کامــل مهــار نشــده اســت.

آزادی خــواه بــا بیــان اینکــه مجلــس بــه طــور صد 
ــرد،  ــد ک ــذ نظــارت خواه ــه موضــوع کاغ در صــد ب
گفــت: مــا جلســات متعــددی را در ایــن زمینــه بــا 
وزرای اقتصــاد و صنعــت و معــدن و تجــارت برگــزار 
کردیــم و قطعــا ایــن مســیر ادامــه خواهــد داشــت.

ایــن نماینــده مجلــس تصریــح کــرد: متاســفانه 
مــا در بخــش کاغــذ  هــم ســلطان داریم و متاســفانه 

ســلطان کاغــذ از ســایر ســاطین پولدارتــر اســت.

معاون وزیر آموزش و پرورش: 
»رانت سیاسی« تاثیری در اخذ 

مجوز برای تاسیس مدرسه ندارد 

ــر و رئیــس ســازمان مراکــز و  معــاون وزی
ــت  ــروه اولوی ــاره گ ــی درب ــدارس غیردولت م
مــدارس  تاســیس  مجــوز  دریافــت  دار 
غیردولتــی گفــت: بایــد اولویــت را بــه کســی 
ــت دارد  ــم و تربی ــه تعلی ــه دغدغ ــد ک بدهن
مثــل فرهنگیــان بازنشســته، معلــم و کســی 
کــه ســال ها در عرصــه تعلیــم و تربیــت کار 

ــرده اســت.  ک
زینــی  »مجتبــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ونــد« معــاون وزیــر و  رئیــس ســازمان 
توســعه  و  غیردولتــی  مــدارس  و  مراکــز 
و  آمــوزش  وزارت  مردمــی  مشــارکت های 
ــا،  ــگار ایلن ــا خبرن ــو ب ــرورش در گفت وگ پ
دربــاره شــرایط احــداث مــدارس غیردولتــی 
ــرای تاســیس یــک مدرســه  ــون ب گفــت: قان
غیردولتــی ضوابطــی مشــخص کــرده اســت. 
ــرد، چــه  ــد مجــوز بگی ــه می خواه ــردی ک ف
ــم،  ــک معل ــک شــخصیت سیاســی، چــه ی ی
ــون  ــد، قان ــروی آزاد باش ــا  نی ــد و ی کارمن
ــت؛  ــه اس ــر گرفت ــرای او در نظ ــرایطی ب ش
نخســت بایــد دارای مــدرک کارشناســی 
باشــد و حداقــل دارای ســی ســال ســن 
قوانیــن  بــه  بــوده، متاهــل و همچنیــن 
ــد  ــزم و پایبن ــران ملت ــوری اســامی ای جمه

ــد. باش
سیاســت  شــورای  در  داد:  ادامــه  وی 
ــرای ایــن مــوارد مراتبــی  گــذاری گفتیــم، ب
را در نظــر بگیرنــد تــا اگــر کســی بــرای اخــذ 
مجــوز آمــد، در مصاحبــه ای کــه می گیرنــد، 
ــی  ــگاه فرهنگ ــخص ن ــوند آن ش ــه ش متوج
ــرد  ــع آن ف ــه دارد. درواق ــداث مدرس ــه اح ب
ــم و  ــه تعلی ــد فرهنگــی و دغدغ ــا دی ــد ب بای
ــی را شــروع  ــر دولت ــی کار مدرســه غی تربیت
ــف  ــرار اســت، بخشــی از وظای ــرا ق ــد، زی کن
تعلیــم و تربیــت بــه ایــن موســس در قالــب 

ــذار شــود. ــی واگ ــک مدرســه غیردولت ی
ــت:  ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــادی  ــر کــس شــرایط ع ــه ه ــن ک ضمــن ای
ــه  ــوز مدرس ــد مج ــد، می توان ــته باش را داش

ــرد. در  ــی بگی غیردولت

عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
می گویـــد لیســـت شـــرکت های دولتـــی بـــه 
بازنگـــری نیـــاز دارد زیـــرا بســـیاری از آنهـــا 
ماهیـــت شـــرکت نداشـــته و بودجـــه آنهـــا بایـــد 

ــود.  ــم شـ ــایر ادارات تنظیـ ــد سـ ماننـ
ــیون  ــو کمیسـ ــی عضـ ــین فرهنگـ محمدحسـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــادن مجلـ ــع و معـ صنایـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ ــه ملـ ــا خانـ ــو بـ در گفت وگـ
قرائـــت گـــزارش دیـــوان محاســـبات دربـــاره 
ـــی در صحـــن  ـــرکت های دولت ـــی بودجـــه ش بررس
علنـــی مجلـــس، گفـــت: گـــزارش دیـــوان محاســـبات 
نـــکات مثبـــت و قابـــل تاملـــی داشـــت از جملـــه 
ـــی  ـــرکت های دولت ـــداد ش ـــد تع ـــخص ش ـــه مش اینک
ـــات درج  ـــه در گزارش ـــا آنچ ـــت، ب ـــان ده در واقعی زی
می شـــود متفـــاوت بـــوده و آمـــار اعـــام شـــده 

کمتـــر از میـــزان واقعـــی اســـت.
ــکو  ــهر و اسـ ــز، آذرشـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــاز  ـــری نی ـــه بازنگ ـــی ب ـــرکت های دولت ـــت ش لیس
ـــب  ـــری در قال ـــن بازنگ ـــی از ای ـــزود: بخش دارد، اف

ـــام  ـــال 98 انج ـــه س ـــون بودج ـــکام تبصـــره ۲ قان اح
گرفـــت امـــا فهرســـت شـــرکت های دولتـــی بـــه 
ــی از  ــرا برخـ ــاز دارد زیـ ــتری نیـ ــی بیشـ بررسـ
ـــا  ـــاختار آنه ـــند و س ـــرکت باش ـــد ش ـــات نبای موسس
بـــه اداره شـــبیه اســـت بنابرایـــن بایـــد از ذیـــل 

ــوند. ــارج شـ ــی خـ ــرکت های دولتـ شـ

وی اظهـــار کـــرد: بظپطـــور مثـــال اگرچـــه 
ـــای  ـــی از هزینه ه ـــیما بخش ـــدا و س ـــازمان ص س
ــا پخـــش آگهـــی تامیـــن می کنـــد  خـــود را بـ
دانســـت.  شـــرکت  را  آن  نمی تـــوان  امـــا 
ـــیما  ـــازمان صداوس ـــی س ـــون اساس ـــاس قان براس
نهـــادی حاکمیتـــی اســـت و بایـــد ردیفـــی 

دســـتگاه ها  و  ســـازمان ها  ســـایر  ماننـــد 
ــته باشـــد. داشـ

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان 
ــی  ــای واقع ــه معن اینکــه شــرکت آب و فاضــاب ب
کلمــه شــرکت نیســتند بلکــه هماننــد ســایر ادارات، 
ــی  ــرد: در صورت ــه ک ــد، اضاف ــه می کن ــات ارائ خدم
ــرکت های  ــه ش ــر مجموع ــت از زی ــرکت نف ــه ش ک
دولتــی جــدا و بــه عنــوان نهــادی ذیــل وزارت نفــت 
ــی  ــرکت های دولت ــه ش ــم بودج ــود، از حج درج ش

ــود. ــته می ش کاس
ـــس  ـــادن مجل ـــع و مع ـــیون صنای ـــو کمیس عض
ــه  ــه بودجـ ــان اینکـ ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
ــه  ــر بودجـ ــدود ۴ برابـ ــی حـ ــرکت های دولتـ شـ
ـــت،  ـــول نیس ـــل قب ـــر قاب ـــن ام ـــوده و ای ـــی ب عموم
شـــرکت های  اینکـــه  علیرغـــم  داد:  ادامـــه 
دولتـــی در حـــال واگـــذاری هســـتند امـــا هـــر 
ســـاله حـــدود 3۰ درصـــد بـــه بودجـــه آن 
ــه  ــل بودجـ ــن دلیـ ــه همیـ ــود بـ ــزوده می شـ افـ
درســـتی  بـــه  بایـــد  دولتـــی  شـــرکت های 

ــود. ــدی شـ ــته بنـ ــک و دسـ تفکیـ

فرهنگی:

تعداد شرکت های دولتی باید کاهش  یابد

2

از  تــن  خالــص۵۰۰  ثــروت  مجمــوع 
 ،۲۰۱9 ســال  در  جهــان  افــراد  ثروتمندتریــن 
به میــزان ۲۵ درصــد یــا یــک تریلیــون و ۲۰۰ 

یافــت.  افزایــش  دالر  میلیــارد 
ــری  ــای خب ــل از تارنم ــه نق ــا ب ــزارش ایرن به گ
نشــریه هیــل، مجمــوع ثــروت خالــص ۵۰۰ تــن از 
متمــول تریــن افــراد جهــان در ایــن ســال بــه پنــج 

تریلیــون و 9۰۰ میلیــارد دالر رســید.
ــه  ــارد دالر ب ــی ۵۰۰ میلی ــای آمریکای میلیاردره
ثــروت خــود افزودنــد بــه طــوری کــه مــارک زاکربرگ 
موســس فیس بــوک ۲۷ میلیــارد و 3۰۰ میلیــون دالر 
ــس  موســس شــرکت مایکروســافت ۲۲  ــل گیت و بی

میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالر از آن خــود کردنــد.
از ســویی،   ۲۵ نفــر در فهرســت ثروتمنــدان 
ــال  ــود در س ــرمایه خ ــش س ــاهد کاه ــان ش جه
۲۰۱9 بودنــد. یکــی از آنهــا، جــف بــزوس موســس 
شــرکت آمــازون بــود کــه ثروتــش بــه دلیــل 
ــارد دالر  ــزان 9 میلی ــه می ــر،   ب ــی از همس جدای
کاهــش یافــت. بــا ایــن حــال، وی همچنــان ســال 
۲۰۱9 را بــه عنــوان ثروتمندتریــن فــرد جهــان بــه 

پایــان می رســاند.
ایــن گــزارش در حالــی منتشــر شــد کــه 
ــی  ــان موضوع ــروت، همچن ــه ث ــری در زمین نابراب

ملمــوس اســت.
گزارشــی کــه پیشــتر در ســال جــاری منتشــر 
ــکا  ــری درآمــد در آمری شــد،   نشــان داد کــه نابراب

در باالتریــن ســطح خــود از زمــان آغــاز گــردآوری 
ایــن اطاعــات در بیــش از ۵۰ ســال گذشــته، 

اســت.
گــزارش دیگــری کــه همیــن ســال منتشــر شــد، 
ــکا  ــراد در آمری ــن اف ــه فقیرتری ــرد ک ــخص ک مش
شــاهد کاهــش درآمــد ۷ درصــدی خــود طــی ۱۵ 
ســال گذشــته هســتند، در حالــی کــه برخــی دیگــر 

ــد. ــی کســب می کنن ــی باالی ــع مال مناف
ــکا خواســتار  ــی خــواه در آمری ــذاران ترق قانونگ
ــوق  ــر ف ــتر ب ــی بیش ــت های مالیات ــال سیاس اعم

ــد. ــده ان ــدان ش ثروتمن
ــرات  ــده دموک ــز نماین ــو کورت ــاندر اوکازی الکس
از  اســت  خواســته  آمریــکا  مــردم  از  کنگــره 

9۱۰9 بگیرنــد.  مالیــات  ثروتمنــدان 
نامــزد  ســندرز  برنــی  ســناتور  همچنیــن 
دموکــرات انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ 
ــی و  ــاف طبقات ــا اخت ــارزه ب ــتار مب ــکا خواس آمری
ــت. ــده اس ــور ش ــن کش ــدی در ای ــری درآم نابراب

و  خدمــات  رفــاه،  ســازمان  سرپرســت 
ــای  ــه گایه ه ــاره ب ــی بااش ــارکت های اجتماع مش
ــان کارتــن خــواب از رفتــار نامناســب مدیریــت  زن
گرمخانــه منطقــه ۱۲ تهــران گفــت: در حــال 
ــرز  ــر مح ــتیم و اگ ــوع هس ــق موض ــی دقی بررس
شــود کــه قصورهایــی صــورت گرفتــه در راســتای 
ــدون  ــدام الزم را ب ــان اق ــوق مددجوی ــظ حق حف

اغمــاض انجــام خواهیــم داد. 
ــک حســینی در  ــید مال ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــه زنــان در منطقــه ۱۲  ــورد وضعیــت گرمخان م
ــژه  ــز وی ــد از مراک ــا در بازدی ــت: بعض ــران گف ته
ــر  ــی ب ــای مبن ــا گایه ه ــا ب ــان، باره ــداری زن نگه
ــا ایــن افــراد در گرمخانــه منطقــه ۱۲  رفتــار بــد ب
ــد از  ــبب ش ــئله س ــن مس ــه ای ــدیم ک ــرو ش روب
حراســت و بازرســی ســازمان درخواســت کنــم کــه 

ــد. ــوع  ورود کن ــن موض ــی ای ــه بررس ــبت ب نس
ــن  ــان کارت ــه زن ــه گای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
خــواب از رفتــار نامناســب مدیریــت گرمخانــه 

منطقــه ۱۲ بگونــه ای بــود کــه آنهــا عنــوان 
ــه ایــن مرکــز  ــد اصــا راغــب نیســتند کــه ب کردن
مراجعــه کننــد؛ گفــت: دقــت داشــته باشــید کــه  
ــان منطقــه ۱۲  تنهــا مرکــزی اســت  ــه زن گرمخان
کــه بــه صــورت متمرکــز  تحــت مدیریــت ســازمان 
رفــا، خدمــات و مشــارکت های اجتماعــی اداره 

نمی شــود.
بررســی های  در  اینکــه  بیــان  بــا  حســینی 
ــه نســبت  ــن گرمخان ــه ای ــی مشــخص شــد ک قبل
ــاردار   ــا ب ــال و ی ــاالی ۵۰س ــان ب ــرش زن ــه پذی ب
ــا ورود  ــزود: خوشــبختانه ب خــودداری می کــرد ، اف
بــه موقــع ســازمان رفــاه بســیاری از مشــکات ایــن 
مرکــز از جملــه ســاعت پذیــرش  و پذیــرش افــراد 

ــا شــرایط خــاص ســنی و جســمی حــل شــد. ب
و  خدمــات  رفــاه،  ســازمان  سرپرســت 
مشــارکت های اجتماعــی بــا بیــان اینکــه مکاتبــات 
متعــددی بــرای متمرکــز شــدن ایــن گرمخانــه در 
ســازمان رفــاه، از حــدود شــش مــاه پیــش تاکنــون 
ــن  ــل ای ــر تحوی ــده و  منتظ ــام ش ــه انج ــا منطق ب
بــا  می کنیــم  تــاش  گفــت:  هســتیم  مرکــز 
شــفافیت و رعایــت قانــون بــه ایــن موضــوع 

ــم. ــیدگی کنی رس
ــات  ــتر اتفاق ــرد: بیش ــد ک ــن تاکی وی همچنی
ــال  ــا در ح ــه م ــوده ک ــز ب ــکار مرک ــه پیمان متوج
ــرز  ــر مح ــتیم و اگ ــوع هس ــق موض ــی دقی بررس

ــه در ــورت گرفت ــی ص ــه قصورهای ــود ک ش

برخورد بدون اغماض با مقصران مشکالت گرمخانه زنانثروتمندان جهان در سال 2۰۱۹ پول پارو کردند تازه های خبرتازه های خبر
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ــا و  ــون بانک هـ ــی کانـ ــورای عالـ ــس شـ رئیـ
ـــنهاد  ـــت: پیش ـــی ›گف ـــاری خصوص ـــات اعتب موسس
شـــبکه بانکـــی ایـــن بـــوده کـــه بانکـــداری 
اســـامی بـــه صـــورت منطقـــی از طریـــق بانـــک 
مرکـــزی تنظیـــم، تدویـــن و در دولـــت بررســـی 
و نهایتـــا در مجلـــس مطـــرح شـــود، طـــی ایـــن 
رونـــد خواســـت فعـــاالن و کارشناســـان شـــبکه 

بانکـــی اســـت.
ــاره  ــان درب ــوروش پرویزی ــا، ک ــزارش ایلن ــه گ ب
انتقــادات کارشناســان بــه طــرح بانکــداری اســامی 
بانکــداری  قانــون  داشــت:  اظهــار  مجلــس  در 
بــدون ربــا از قوانیــن مهــم و اساســی در کشــورمان 
ــاد  ــا اعتق ــی ب ــتم بانک ــود و سیس ــوب می ش محس
ایــن کار را انجــام می دهــد. هــر چنــد طــرح مجلــس 
ــا  ــت دارد ام ــکات مثب ــداری اســامی ن ــاره بانک درب
ــده  ــن در آن دی ــای بنیادی ــری ضعف ه ــوز یکس هن

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در بخش هــای مختلــف 
ــی  ــت: مکاتبات ــد، گف ــف را دی ــن ضع ــوان ای می ت
ــزی و وزارت  ــک مرک ــس و مســئوالن بان ــا مجل را ب
ــرح  ــات در ط ــن موضوع ــود ای ــاره وج ــی درب دارای

بانکــداری اســامی داشــته ایم.  

و  بانک هــا  کانــون  عالــی  شــورای  رئیــس 
کــرد:  تاکیــد  خصوصــی  اعتبــاری  موسســات 
ــده اند  ــر نش ــرح حاض ــن ط ــان ای ــفانه طراح متاس
نــکات اصاحــی مــورد نظــری کــه خبــرگان شــبکه 
ــل  ــن طــرح منعکــس و تعدی ــد را در ای بانکــی دارن
کننــد. از همیــن روی طــرح بانکــداری اســامی بــه 
یــک طــرح یکجانــه تبدیــل شــده کــه نــکات مــورد 
ــده  ــی در آن دی ــی و خصوص ــای دولت ــر بانک ه نظ

ــت. ــده اس نش
ــا و موسســات  ــران بانک ه ــزود: مدی ــان اف پرویزی
دولتــی و خصوصــی نامــه مشــترکی را هــم تهیــه و 
تقدیــم رئیــس مجلــس کرده انــد کــه امیدواریــم در 
ــود  ــی ش ــرح بررس ــن ط ــبی ای ــای آرام و مناس فض
ــتحکام  ــه اس ــه ب ــد ک ــی باش ــی آن قانون و خروج
قوانیــن حــال حاضــر شــبکه بانکــی کمــک کنــد نــه 
اینکــه در اجــرا سیســتم بانکــی کشــور را بــا مشــکل 

مواجــه ســازد.  
مدیرعامــل بانــک پارســیان ادامــه داد: پیشــنهاد 
شــبکه بانکــی ایــن بــوده کــه بانکــداری اســامی بــه 
صــورت منطقــی از طریــق بانــک مرکــزی تنظیــم، 
ــس  ــا در مجل ــی و نهایت ــت بررس ــن و در دول تدوی
ــاالن و  ــد خواســت فع ــن رون مطــرح شــود. طــی ای

کارشناســان شــبکه بانکــی اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بانکــداری 
اســامی در قالــب الیحــه بــه مجلــس ارایــه نشــده 
ــام  ــی در مق ــران بانک ــت: مدی ــار داش ــت، اظه اس
ــام  ــی را انج ــبکه بانک ــات ش ــتند و عملی ــرا هس اج
ــرار  ــام سیاســت گذاری ق ــن در مق ــد. بنابرای می دهن
نــدارد کــه دربــاره ارایــه الیحــه بــه مجلــس تصمیــم 

گیــری کننــد.  
و  بانک هــا  کانــون  عالــی  شــورای  رییــس 
ــن  ــاره مهم تری ــی درب ــاری خصوص ــات اعتب موسس
نقــاط ضعــف طــرح بانکــداری اســامی گفــت: 
تعــداد مفــاد مــواد آن بســیار زیــاد اســت و بــه طــور 
ــامی  ــوری اس ــعه جمه ــک توس ــن بان ــع قوانی قط
پیشــنهاد شــده در ایــن طــرح نمی توانــد بــا قوانیــن 
بانــک مرکــزی و اداره امــور بانکــی هــم وزن و هــم 

ــد. ــنگ باش س

 رئیس کانون بانک های خصوصی مطرح کرد:

مدیران بانک ها به رئیس مجلس نامه نوشتند

ــمن  ــرد  دش ــز راهب ــه تبری ــاز جمع ــب نم خطی
ــوان  ــازی عن ــر کشته س ــز ب ــر را تمرک ــه اخی در فتن
ــترش  ــر گس ــازی ب ــای مج ــا فض ــت:  ب ــرد و گف ک

ــد. ــن زدن ــات دام اغتشاش
بــه گــزارش تســنیم، حجت االســام  والمســلمین 
نمــاز  خطبه هــای  در  آل هاشــم  ســیدمحمدعلی 
جمعــه تبریــز، بــا طــرح تذکــر انتخاباتــی بــه 
ــت: از  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــای مجل کاندیداه
ــه  ــدی ب ــح پایبن ــده اصل ــای نماین ــه ویژگی ه جمل
ــی و اخــاق  ــدم انحــراف عقیدت احــکام اســام و ع

ــت. اس
امــام جمعــه تبریــز افــزود: تقــوا و تدیــن، 
ــت،  ــی، صداق ــون اساس ــام و قان ــه نظ ــدی ب پایبن
امانــت داری، انقابــی و در خــط امــام بــودن از 

دیگــر ویژگــی نماینــده اصلــح اســت.

ــه  ــالروز حماس ــاره س ــا اش ــه ب ــم در ادام آل هاش
9 دی مــاه روز بصیــرت و میثــاق بــا والیــت گفــت: 
مــردم تبریــز یــک روز جلوتــر از ملــت ایــران 
بصیــرت خــود را بــه نمایــش گذاشــتند کــه نقــش 
آیــت اهلل مجتهــد شبســتری درآن بســیار برجســته 

ــود. ب
عنصــر  تبریــز، ســه  نمــاز جمعــه  خطیــب 
مدیریــت و رهبــری هوشــمندانه آیــت اهلل امــام 
ــا والیــت و  ــد عمیــق ملــت ب ــز، پیون خامنــه ای عزی
ــای  ــازی فتنه ه ــل خنثی س ــردم را عام ــرت م بصی

ــوان کــرد. دشــمنان در ســال 88 عن
آل هاشــم بــا بیــان اینکــه در حــوادث اخیــر 
ــران  ــت ای ــه مل ــد علی ــه ای جدی ــمن فتن ــم دش ه
طراحــی کــرده بــود گفــت: راهبــرد اجرایــی دشــمن 
در آبــان مــاه ســال جــاری، خشــونت علیــه مــردم ، 

ــردن  ــترده ک ــردم، گس ــی و م ــوال عموم ــارت ام غ
اغتشاشــات، حرفــه ای عمــل کــردن اشــرار، اســتفاده 
از زنــان بــرای ایجــاد و اســتمرار اغتشاشــات، اصــرار 
بــر وجــود آشــوب در نقــاط مختلــف شــهر، تمرکــز 
بــر کشته ســازی و اســتفاده از فضــای مجــازی 

ــود. ــه اغتشاشــات ب ــرای گســترش دامن ب
ــرقی در  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
خطبــه اول نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تبریــز بــا اشــاره 
ــن  ــا ای ــام اهلل علیه ــب س ــرت زین ــاد حض ــه می ب
بانــوی بــا عظمــت را حســین دوم در پوشــش یــک 
ــوان کــرد و گفــت: عظمــت حضــرت زینــب  زن عن
ــد حضــرت علــی  ــه بخاطــر فرزن ســام اهلل علیهــا ن
و خواهــر امــام حســین علیــه الســام بــودن؛ بلکــه 
بــه خاطــر موضــع و حرکــت بــزرگ اســامی ایشــان 

براســاس تکلیــف الهــی بــود.
امــام جمعــه تبریــز افــزود: زینــب کبــری عامــل 
پیــروزی خــون بــر شمشــیر بــود و شکســت نظامــی 
ــه  ــا عظمــت ب ــوی ب ــن بان ظاهــری در عاشــورا را ای

پیــروزی مانــدگار و همیشــگی تبدیــل شــد.
ــه  ــه حادث ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری ــب جمع خطی
ــام اهلل  ــب س ــرت زین ــه حض ــان داد ک ــا نش کرب
ــیه آن  ــه در حاش ــت ن ــخ اس ــن تاری ــا در مت علیه
ــت در  ــا عظم ــوی ب ــن بان ــای ای ــه داد: خطبه ه ادام

ــای  ــا حرف ه ــه کرب ــداز حادث ــف بع ــس مختل مجال
ــه  ــیع از جامع ــی وس ــه تحلیل ــود بلک ــی نب معمول
اســامی بــا زیباتریــن کام و عمیــق تریــن مفاهیــم 

ــود. ب
آل هاشــم بــا تاکیــد بــر اینکــه قــدرت شــخصیت 
حضــرت زینــب در خطبه هــای ایشــان مشــهود 
حضــرت  ماننــد  شــرایط  آن  در  گفــت:  اســت 
امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام صحبــت کــرد و 
ــد.  ــدگار ش ــخ مان ــه در تاری ــکان داد ک ــا را ت دل ه
ــا  ــرقی ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
اشــاره بــه متــن خطبه هــای حضــرت زینــب گفــت : 
ــی و  ــی بصیرت ــت، ب ــا عظم ــوی ب ــن بان ــر ای از منظ
عــدم شــناخت جبهــه حــق و باطــل از ویژگی هــای 
ــد  ــث ش ــه باع ــود ک ــان ب ــه در آن زم ــه کوف جامع

ــه شــهادت برســانند. ــد رســول خــدا را ب فرزن
ــی آن دوران را  ــی بصیرت ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
آســیب جامعــه بعــداز انقــاب نبــوی و علــوی 
عنــوان کــرد گفــت : حماســه حضــرت زینــب احیــا 
ــع  ــورا و در واق ــه عاش ــد حماس ــه دارن ــده و نگ کنن

ــت. ــه اس ــن حماس ــل ای مکم
ــدون  ــا ب ــا کرب ــرد : یقین ــان ک ــر نش وی خاط
ــدل  ــه تاریخــی ب ــه حادث ــب ب حضــور حضــرت زین

. نمی شــد

 آل هاشم: 

 با فضای مجازی بر گسترش 
اغتشاشات دامن زدند

دبیــر مجمــع تشــخیص بــا بیــان اینکــه مجلــس نبایــد تبدیــل بــه 
ــردم  ــل م ــد وکی ــس بای ــت: مجل ــود، گف ــه ش ــاد وکیل الدول ــک نه ی
ــن  ــاند و در عی ــردان برس ــوش دولتم ــه گ ــا را ب ــدای آنه ــا ص ــد ت باش

ــد. ــه کن ــز مطالب ــا نی حــال از آنه
محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در گفتگــو 
ــا مهــر در خصــوص نقــش مجلــس ضــد فســاد در تأمیــن معیشــت  ب
مــردم و بهبــود وضعیــت اقتصــادی آنهــا اظهــار داشــت: مجلــس آینــده 
بایــد خانــه مــردم باشــد طــوری کــه صــدای آنهــا از مجلــس یازدهــم 

شــنیده شــده و حقشــان بــه دســت آنهــا برســد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بایــد ولــی نعمــت کشــور شــناخته 
ــردم را  ــی م ــگاه ولی نعمت ــد جای ــس می توان ــد: مجل ــادآور ش ــوند ی ش
ــه  ــود از جمل ــای خ ــرای برنامه ه ــت ب ــه دول ــد ک ــت و کاری کن تقوی

ــد. ــز مشــورت کن ــت نی ــا مل ــن ب موضــوع بنزی
ــدگان  ــه داد: نماین ــام ادام ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
مجلــس بعــدی بایــد بــه مــردم احتــرام گذاشــته و ملــت ایــران را بــاور 
کننــد، چراکــه مجلــس نماینــده مــردم اســت و می توانــد بــاور بــه آنهــا 

را در ذهــن مســئوالن تقویــت کنــد.
ــی محــور مجلــس یازدهــم را ایفــای حقــوق مــردم برشــمرد  رضای
ــاد  ــن نه ــاره ای ــد دوب ــد بتوان ــده بای ــس آین ــرد: مجل ــان ک و خاطرنش

ــد. ــل کن ــت تبدی ــه مل ــه خان ــاً ب ــی را حقیقت قانون
ــوق  ــد حق ــامی نتوان ــورای اس ــس ش ــر مجل ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  ــارج ش ــود خ ــی خ ــگاه اصل ــد از جای ــه کن ــت مطالب ــردم را از دول م
اســت، افــزود: بنابرایــن مطالبه گــری حقــوق مــردم از دولــت، مهم تریــن 
وظیفــه ای اســت کــه بــر عهــده مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد و در 

مجلــس آینــده نیــز بایــد ایــن موضــوع را ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــار  ــود، اظه ــه ش ــاد وکیل الدول ــک نه ــه ی ــل ب ــد تبدی ــس نبای مجل
داشــت: مجلــس بایــد وکیــل مــردم باشــد تــا صــدای آنهــا را بــه گــوش 
ــز  ــا نی ــال از آنه ــن ح ــاند و در عی ــران برس ــردان و تصمیم گی دولتم

ــد. ــه کن مطالب

مجلس نباید به یک نهادوکیل الدوله تبدیل شود

بنیادی: 
نمایندگان سناریوهای مختلفی

 برای بنزین در سال آینده دارند

ـــق  ـــیون تلفی ـــه کمیس ـــات رییس ـــو هی ـــک عض ی
ـــدگان  ـــه نماین ـــت ک ـــال 99 گف ـــه س ـــه الیح بودج
ـــال  ـــن در س ـــاره ی بنزی ـــی درب ـــناریوهای مختلف س
ـــن  ـــه ای ـــن هســـتند ک ـــال ای ـــه دنب ـــد و ب ـــده دارن آین

وضـــع را بـــه عدالـــت نزدیک تـــر کننـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بهـــروز بنیـــادی اظهـــار 
ـــر  ـــه ه ـــه ب ـــار را دارد ک ـــن اختی ـــس ای ـــرد: مجل ک
مســـاله ای ورود پیـــدا کنـــد. در جریـــان بررســـی 
ـــنهادات  ـــرات و پیش ـــز نظ ـــده نی ـــال آین ـــه س بودج
نماینـــدگان در کمیســـیون تلفیـــق و صحـــن 

مجلـــس مطـــرح خواهـــد شـــد.
ــن  ــه در ذهـ ــی کـ ــی از نکاتـ ــزود: یکـ وی افـ
ـــور  ـــه چط ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای ـــدگان وج نماین
می تـــوان وضعیـــت بنزیـــن را بـــه نحـــو بهتـــری 
ـــدی  ـــه جدی ـــه مصوب ـــن ک ـــا ای ـــرد؛ ام ـــت ک مدیری
ـــوز  ـــه هن ـــا ن ـــد ی ـــته باش ـــود داش ـــاره وج ـــن ب در ای
ــی  ــورت قطعـ ــه صـ ــاره بـ ــن بـ ــوان در ایـ نمی تـ

اظهـــار نظـــر کـــرد.
ـــه در الیحـــه پیشـــنهادی  ـــان اینک ـــا بی ـــادی ب بنی
دولـــت موضـــوع مربـــوط بـــه هدفمنـــدی و 
ــی  ــداد کلـ ــورت اعـ ــه صـ ــرژی بـ ــای انـ حامل هـ
ــی  ــوز وارد بررسـ ــا هنـ ــد: مـ ــادآور شـ ــده، یـ آمـ
حامل هـــای  بحـــث  در  بودجـــه  تبصره هـــای 
انـــرژی نشـــده ایم امـــا بـــه محـــض ورود بـــه 
ـــکاران در  ـــف هم ـــرات مختل ـــوع، نظ ـــات موض جزیی

ــود. ــه می شـ ــاره ارائـ ــن بـ ایـ
عضـــو هیـــات رییســـه کمیســـیون تلفیـــق 
ســـناریوهای  نماینـــدگان  کـــرد:  خاطرنشـــان 
ـــل  ـــه در محاف ـــد ک ـــن دارن ـــاره ی بنزی ـــی درب مختلف
چنـــد نفـــره مطـــرح اســـت، همگـــی آنهـــا بـــه 
ـــن  ـــود ای ـــور می ش ـــه چط ـــتند ک ـــن هس ـــال ای دنب
ـــال  ـــرد. در ح ـــر ک ـــت نزدیکت ـــه عدال ـــوع را ب موض
ـــن  ـــت بنزی ـــش قیم ـــی از افزای ـــد ناش ـــر درآم حاض
ـــاص  ـــر اختص ـــیب پذی ـــار آس ـــت از اقش ـــرای حمای ب
ــم  ــی هـ ــن خانوارهایـ ــن بیـ ــا در ایـ ــد امـ می یابـ
ـــتند. ـــی هس ـــت ناراض ـــن وضعی ـــه از ای ـــتند ک هس

ـــی  ـــق حت ـــیون تلفی ـــت: کمیس ـــان گف وی در پای
اگـــر قیمـــت بنزیـــن را در ســـال آینـــده تغییـــر 
ندهـــد ایـــن اختیـــار را دارد کـــه در جریـــان 
بررســـی بودجـــه نحـــوه مصـــرف درآمـــد ناشـــی 
از اجـــرای ایـــن طـــرح را بـــه عدالـــت نزدیک تـــر 

کنـــد.

امیر طحانی:
تهدیدات دریایی علت برگزاری 

رزمایش مشترک در اقیانوس هند است

معــاون عملیــات نیــروی دریایــی گفــت: ماهیــت 
ــی  ــوالت سیاس ــی و تح ــدات دریای ــترک تهدی مش
ــی  بیــن دولت هــا باعــث شــده کــه نیروهــای دریای
ایــران، روســیه و چیــن بیــش از گذشــته بــا یکدیگــر 

همــکاری کننــد.
ــادار دوم غامرضــا  ــر دری ــر، امی ــزارش مه ــه گ ب
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــات نی ــاون عملی ــی مع طحان
در جلســه توجیهــی رزمایــش مرکــب دریایــی 
ــا حضــور فرماندهــان  ایــران، روســیه و چیــن کــه ب
در  شــرکت کننده  چینــی  و  روســی  یگان هــای 
ایــن رزمایــش برگــزار شــد، بــا تبریــک ایــام میــاد 
حضــرت عیســی مســیح )ع( و ســال نــوی میــادی 
بــه مســیحیان جهــان اظهــار داشــت: شــمال 
اقیانــوس هنــد یکــی از مهم تریــن آبراهه هــای 
جهــان بــوده و نقــش مهمــی در تجــارت بین الملــل 

دارد.
وی افــزود: برقــراری امنیــت کامــل خطــوط 
ــژه در محــدوده  ــه وی کشــتیرانی در ایــن منطقــه، ب
ــاب  ــه ب ــاالگا و تنگ ــه م ــز، تنگ ــه هرم ــن تنگ بی
ــت،  ــهور اس ــی مش ــث طای ــه مثل ــه ب ــدب ک المن
ــادی در  ــع اقتص ــظ مناف ــن حف ــو ضام ــک س از ی
صحنــه جهانــی اســت و از ســوی دیگــر، همــکاری و 
ــد. ــف را می طلب ــی مختل ــی نیروهــای دریای همگرای

ــش  ــان اینکــه رزمای ــا بی ــی ب ــادار دوم طحان دری
ــی  ــت خاص ــور از اهمی ــه کش ــی س ــب دریای مرک
برخــوردار اســت، اظهار داشــت: کشــورهای بســیاری 
ــه  ــد ک ــوس هن ــان و اقیان ــای عم ــه دری در منطق
از مناطــق کلیــدی تجــارت جهانــی محســوب 
ــه همیــن جهــت حفــظ  ــد و ب ــردد دارن می شــود، ت
امنیــت دریایــی در آن بســیار مهــم و حیاتــی اســت.

ــه  ــش ادام ــی ارت ــروی دریای ــات نی ــاون عملی مع
داد: ماهیــت مشــترک تهدیــدات دریایــی و تحــوالت 
سیاســی بیــن دولت هــا بــرای انجــام اقدامــات 
هماهنــگ، باعــث شــده کــه نیروهــای دریایــی 
ســه کشــور بیــش از گذشــته بــا یکدیگــر همــکاری 

ــد. کنن
وی بــا بیــان اینکــه بــاال بــردن آمادگــی رزمــی، 
ــه در  ــادل تجرب ــی و تب ــت جمع ــه امنی ــتیابی ب دس
حــوزه مقابلــه بــا تروریســم و دزدی دریایــی از 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــش اس ــن رزمای ــم ای ــداف مه اه
ــم  ــته بتوانی ــوب و شایس ــو مطل ــه نح ــدوارم ب امی
ایــن  اجــرای  و  طرح ریــزی  مختلــف  مراحــل 

دادستان دیوان محاسبات: رزمایــش مشــترک ســه جانبه را انجــام دهیــم.
انتخاب سرپرست برای جمعیت 

هالل احمر غیرقانونی است

دادســـتان دیـــوان محاســـبات انتخـــاب 
نـــان  جوا ســـازمان  بـــرای  سرپرســـت 
جمعیـــت هـــال احمـــر را غیـــر قانونـــی 

عنـــوان کـــرد.
شـــجاعی  فیـــاض  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ــی  ــون اساسـ ــل ۱3۵ قانـ ــاس اصـ ــت: براسـ گفـ
ــور  ــس جمهـ ــوی رییـ ــت از سـ ــن سرپرسـ تعییـ
محـــدود بـــه وزارتخانه هاســـت، عـــاوه بـــر 
ایـــن جمعیـــت هال احمـــر از قانـــون مدیریـــت 
خدمـــات کشـــوری هـــم مســـتثنی اســـت و 
ــرای  ــوان بـ ــم نمی تـ ــون هـ ــن قانـ ــاس ایـ براسـ
آن سرپرســـت تعییـــن کـــرد بنابرایـــن انتخـــاب 
هال احمـــر  جمعیـــت  بـــرای  سرپرســـت 

ــدارد. ــی نـ ــت قانونـ وجاهـ
کشـــور  محاســـبات  دیـــوان  دادســـتان 
همچنیـــن در نامـــه ای در پاســـخ بـــه اســـتعام 
محمـــد حســـین صوفـــی بـــازرس منتخـــب 
ـــت:  ـــر نوش ـــال احم ـــت ه ـــی جمعی ـــع عموم مجم
ـــال  ـــاه س ـــورخ ۲۷ آذرم ـــتعام م ـــه اس ـــت ب بازگش
۱398 و بـــا لحـــاظ قانـــون اساســـنامه جمعیـــت 
هال احمـــر و ماهیـــت حقوقـــی آن جمعیـــت 
کـــه یـــک موسســـه خیریـــه غیرانتفاعـــی و 
دارای شـــخصیت مســـتقل از دولـــت و قـــوه 
ــری  ــن تصمیم گیـ ــن رکـ ــت باالتریـ ــه اسـ مجریـ
و سیاســـت گذاری جمعیـــت مذکـــور برعهـــده 
شـــورای عالـــی اســـت. شـــورای مذکـــور جهـــت 
را  نفـــر  دو  اتخـــاذی  سیاســـت های  اجـــرای 
جهـــت تصـــدی منســـب ریاســـت جمعیـــت بـــه 
رییـــس جمهـــور معرفـــی می کننـــد تـــا بـــا 
ـــدت  ـــه م ـــا ب ـــی از آنه ـــور یک ـــس جمه ـــم ریی حک
ـــاب  ـــث انتخ ـــورد بح ـــب م ـــال در منص ـــار س چه
و منصـــوب شـــود، لـــذا انتخـــاب رییـــس و یـــا 
سرپرســـت بـــرای جمعیـــت هال احمـــر خـــارج 
ــت  ــا و وجاهـ ــوق مبنـ ــور در فـ ــد مذکـ از فرآینـ
ـــاری  ـــت و اختی ـــن صاحی ـــدارد و چنی ـــی ن قانون
کشـــوری  مقامـــات  از  یـــک  هیـــچ  بـــرای 

پیش بینـــی و تجویـــز نشـــده اســـت.
ـــداد سرپرســـت  ـــا بام ـــاه امســـال، رض ـــان م آب
ــر  ــال احمـ ــت هـ ــان جمعیـ ــازمان جوانـ سـ

ـــد. ش

رئیس دیوان عالی کشور: برنامه 
مبارزه با قضات فاسد آغاز شد 

رئیـــس دیـــوان عالـــی کشـــور از آغـــاز برنامـــه 
ـــا  ـــتگاه قض ـــه دس ـــد در بدن ـــات فاس ـــا قض ـــارزه ب مب

ـــر داد.  خب
االســـام  حجـــت  فـــارس،  گـــزارش  بـــه 
مرتضـــوی مقـــدم، رئیـــس دیـــوان عالـــی کشـــور 
در مـــورد برنامـــه ایـــن نهـــاد بـــرای برخـــورد بـــا 
ـــوه  ـــه ق ـــول در بدن ـــر تح ـــت: اگ ـــد، گف ـــات فاس قض
ـــی را  ـــول واقع ـــاً تح ـــود، طبیعت ـــام نش ـــه انج قضائی

شـــاهد نخواهیـــم بـــود.
وی ادامــه داد: وظیفــه دســتگاه قضــا اســت کــه 
بــا هرنــوع فســادی برخــورد کنــد و از ســوی دیگــر 
دســتگاه قضایــی مصمــم اســت نســبت بــه ســامت 

خــود اقدامــات الزم را مــورد توجــه قــرار دهــد.
ـــتگاه  ـــت: دس ـــور گف ـــی کش ـــوان عال ـــس دی رئی
ـــات  ـــا قض ـــورد ب ـــرای برخ ـــود را ب ـــه خ ـــا برنام قض
ـــز  ـــه نی ـــوه قضائی ـــس ق ـــرده و رئی ـــاز ک ـــد آغ فاس

ـــت. ـــه اس ـــن برنام ـــر ای پیگی
بـــه گـــزارش فـــارس، در پـــی اجـــرای برنامـــه 
ـــرای  ـــتگاه ب ـــن دس ـــزم ای ـــوه قضائیه،ع ـــی در ق تحول
ــن  ــارج از ایـ ــد در درون و خـ ــا مفاسـ ــورد بـ برخـ
ــی  ــا جایـ ــود تـ ــال می شـ ــدت دنبـ ــتگاه بشـ دسـ
کـــه خـــط قرمـــزی بـــرای مبـــارزه بـــا مفاســـد 
و دانه درشـــت ها وجـــود نداشـــته و در اولیـــن 
ــتور کار  ــد در دسـ ــات فاسـ ــا قضـ ــورد بـ گام برخـ
ــه  ــوه قضائیـ ــس قـ ــت و رئیـ ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
تیرمـــاه بـــود کـــه بـــه صـــورت رســـمی اعـــام 
ــف را در  ــی متخلـ ــا ۶۰ قاضـ ــورد بـ ــرد: »برخـ کـ
برنامـــه کاری خـــود دارد و ایـــن آغـــاز کار اســـت. 
ــاره کمیســـیون تعییـــن صاحیـــت را  در ایـــن بـ
ـــم  ـــه ه ـــه جلس ـــی س ـــون دو ال ـــردم و تاکن ـــال ک فع
ـــت را  ـــی صاحی ـــت و دادگاه عال ـــده اس ـــکیل ش تش
بنـــده تشـــکیل می دهـــم و بخش هـــای مختلـــف 
ــه  ــن زمینـ ــی در ایـ ــتگاه قضایـ ــی در دسـ نظارتـ

فعـــال شـــده اند.«
قاضـــی  برکنـــاری ۶  نیـــز،  راه  ابتـــدای  در 
خبرســـاز شـــد و حجـــت االســـام منتظـــری 
ــه اراده و  ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ ــتان کل کشـ دادسـ
ــدی  ــورد جـ ــی در برخـ ــتگاه قضایـ ــم دسـ تصمیـ
بـــا مفاســـد درون دســـتگاه قضـــا اســـت، گفـــت: 
ــد  ــی فاسـ ــا ۶ قاضـ ــده ۵ یـ ــی ۱۵ روز، پرونـ »طـ
را در محکمـــه عالـــی رســـیدگی و آن هـــا را از 
ـــا  ـــن ب ـــم. همچنی ـــل کردی ـــی منفص ـــتگاه قضای دس
ـــیون  ـــر کمیس ـــه دبی ـــات ک ـــی قض ـــتان انتظام دادس
کارشناســـی هـــم هســـت صحبـــت می کـــردم 
کـــه می گفـــت حـــدود ۷الـــی ۱۰ پرونـــده دیگـــر 

ــت.« ــی اسـ ــیدگی در دادگاه عالـ ــاده رسـ آمـ

شـــورای سیاســـتگذاری مصـــوب و اعـــام 
ـــود  ـــام ش ـــه ای انج ـــتان ها مصاحب ـــد در اس ـــا بای ـــم حتم کردی
و افـــرادی کـــه دغدغـــه و ســـابقه تعلیـــم و تربیـــت دارنـــد و 
ــد در  ــک کننـ ــت کمـ ــم و تربیـ ــام تعلیـ ــه نظـ ــد بـ می تواننـ

ـــد. ـــرار گیرن ـــت ق اولوی
زینـــی ونـــد در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه در میـــان 
ـــم  ـــه تعلی ـــه رزوم ـــتند ک ـــانی هس ـــی کس ـــخصیت های سیاس ش
ـــد  ـــداث کردن ـــی اح ـــدارس غیردولت ـــا م ـــد، ام ـــی ندارن و تربیت
ـــر  ـــه منتش ـــن زمین ـــه در ای ـــتی ک ـــامی لیس ـــی اس ـــد برخ مانن
ـــت  ـــا صح ـــت، اص ـــا در آن لیس ـــیاری از نام ه ـــت: بس ـــد، گف ش
نداشـــت. البتـــه مـــا افـــرادی را داشـــته ایم کـــه شـــخصیت 
بانفـــوذ سیاســـی بودنـــد و ســـابقه کار فرهنگـــی هـــم 
ــابقه کار  ــد از سـ ــد می بینیـ ــی کنیـ ــر بررسـ ــته اند و اگـ داشـ

فرهنگـــی بســـیار قـــوی هـــم برخـــوردار بودنـــد.
ـــرد:  ـــد ک ـــی تاکی ـــدارس غیردولت ـــز و م ـــس ســـازمان مراک رئی
تاســـیس یـــک مدرســـه غیردولتـــی توســـط یـــک شـــخص 
ـــایرین  ـــل س ـــرد مث ـــن ف ـــت و ای ـــی نیس ـــر پقانون ـــی غی سیاس
حـــق چنیـــن کاری را دارد. واقعیـــت امـــر ایـــن اســـت کـــه 
ـــده  ـــخت ش ـــدی س ـــه ح ـــی ب ـــدارس غیردولت ـــیس م االن تاس
ـــاال  ـــی ب ـــام آموزش ـــت نظ ـــش کیفی ـــردم از افزای ـــارات م و انتظ
ـــم و  ـــی و تعلی ـــزی فرهنگ ـــه ری ـــی برنام ـــر کس ـــه اگ ـــه ک رفت
تربیتـــی درســـتی نداشـــته باشـــد، مدرســـه پـــا نمی گیـــرد.

ـــن  ـــراد ممک ـــی اف ـــه برخ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــش ب وی در واکن
ـــوند،  ـــن کار ش ـــد وارد ای ـــه دارن ـــی ک ـــطه رانت ـــه واس ـــت ب اس
ـــده  ـــخت ش ـــرایط س ـــن ش ـــاره کردی ـــه اش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب

اســـت؟ گفـــت: بنـــده نگفتـــم ســـخت شـــده اســـت؛ گفتـــم 
ـــورای  ـــم ش ـــه ه ـــک مصوب ـــرده و ی ـــام ک ـــرایطی را اع ـــون ش قان
ــد  ــذاری می گویـ ــت گـ ــورای سیاسـ ــتگذاری دارد. شـ سیاسـ
بایـــد اولویـــت را بـــه کســـی بدهنـــد کـــه دغدغـــه تعلیـــم و 
ـــه  ـــم و کســـی ک ـــته، معل ـــان بازنشس ـــل فرهنگی ـــت دارد مث تربی
ســـال ها در عرصـــه تعلیـــم و تربیـــت کار کـــرده اســـت. اگـــر 
ـــت  ـــود، اولوی ـــم ب ـــی فراه ـــکان مال ـــخاصی ام ـــن اش ـــرای چنی ب

ـــت. ـــا آنهاس ب
ـــاس  ـــر اس ـــرد: ب ـــاره ک ـــرورش اش ـــوزش و پ ـــر آم ـــاون وزی مع
قانـــون نمی توانیـــم از تقاضـــای کســـی کـــه درخواســـت 
ـــت  ـــم. ران ـــری کنی ـــی دارد، جلوگی ـــه غیردولت ـــیس مدرس تاس
ـــی  ـــر کس ـــت ه ـــرا الزم اس ـــدارد، زی ـــری ن ـــچ تاثی ـــی هی سیاس
ــد  ــی دارد، فراینـ ــه غیردولتـ ــداث مدرسـ ــای احـ ــه تقاضـ کـ
ـــورت  ـــتعام ص ـــد. اس ـــی کن ـــارت ط ـــورای نظ ـــه را در ش مصاحب
ـــتعام  ـــز اس ـــات نی ـــل و وزارت اطاع ـــن المل ـــس بی ـــرد، پلی بگی

ـــود. ـــم ش ـــا فراه ـــت فض ـــا در نهای ـــد ت دهن
زینی  ونـــد در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه عمومـــا چـــه 
کســـانی بـــرای مجـــوز می آینـــد و چنـــد درصـــد از نظـــر 
شـــما قابـــل قبـــول هســـتند؟ گفـــت: بیشـــترین متقاضـــی 
بـــرای تاســـیس مدرســـه غیردولتـــی فرهنگیـــان بازنشســـته 
ــتند. در برخـــی مناطـــق ظرفیـــت تاســـیس مـــدارس  هسـ
ــد.  ــر کرده انـ ــت را پـ ــن ظرفیـ ــدارد و ایـ ــود نـ ــر وجـ دیگـ
بایـــد اضافـــه کنـــم کـــه اختیـــاِر دادن مجـــوز بـــه افـــراد 
در شـــورای نظـــارت اســـتان انجـــام می شـــود. بنـــده بـــه 
ـــچ  ـــم هی ـــر ه ـــود وزی ـــن خ ـــا همچنی ـــر ی ـــاون وزی ـــوان مع عن

ـــر  ـــم. پیش ت ـــوع نداری ـــن موض ـــی در ای ـــل و تصرف ـــه دخ گون
شـــورای نظـــارت منطقـــه هـــم می توانســـت مجـــوز بدهـــد، 
ـــد  ـــوز گرفتن ـــرادی مج ـــد و اف ـــود آم ـــه وج ـــکاتی ب ـــی مش ول
ــن رو از  ــتند، از همیـ ــت الزم را نداشـ ــاید صاحیـ ــه شـ کـ
ـــار  ـــض اختی ـــدم تفوی ـــازمان ش ـــس س ـــده رئی ـــه بن ـــی ک زمان
ـــداری  ـــد مق ـــتان ها دادم و رون ـــه اس ـــم و ب ـــق گرفت را از مناط

ســـختگیرانه تر شـــد.
ـــوز  ـــرای مج ـــتان ب ـــارت اس ـــورای نظ ـــرد: ش ـــح ک  وی تصری
ــرایط  ــد شـ ــان بایـ ــد و متقاضیـ ــه می گیرنـ ــراد مصاحبـ از افـ
ـــی را در  ـــات اقتضائات ـــی اوق ـــند و برخ ـــته باش ـــی را داش عموم
ـــت  ـــد ظرفی ـــت بای ـــال نخس ـــوان مث ـــه عن ـــد؛ ب ـــر می گیرن نظ
ـــد  ـــه جدی ـــیس مدرس ـــد و تاس ـــته باش ـــود داش ـــه وج در منطق
ـــخص  ـــود، دوم ش ـــی نش ـــه قدیم ـــدن مدرس ـــل ش ـــث تعطی باع
متقاضـــی کســـی باشـــد کـــه چارچوب هـــای قانونـــی را 

ـــد. ـــرده باش ـــت ک رعای
ـــعه  ـــی و توس ـــدارس غیردولت ـــز و م ـــازمان مراک ـــس س رئی
پـــرورش در  و  آمـــوزش  وزارت  مشـــارکت های مردمـــی 
پایـــان و در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه چنـــد درصـــد از 
افرایـــد کـــه درخواســـت مجـــوز می دهنـــد از میـــان مـــردم 
ـــه  ـــم. البت ـــری داری ـــه قش ـــا از هم ـــت: م ـــتند؟ گف ـــادی هس ع
ــد،  ــا می دهنـ ــانی تقاضـ ــه کسـ ــم چـ ــتقیما نمی دانیـ مسـ
ــا را بـــه مـــا مطـــرح نمی کننـــد بلکـــه بـــه  زیـــرا تقاضاهـ
ــد. طبـــق گزارشـــی  ــوان می کننـ ــتان ها  عنـ ــه و اسـ منطقـ
ـــان  ـــی فرهنگی ـــترین متقاض ـــم، بیش ـــتان ها گرفتی ـــه از اس ک

بازنشســـته هســـتند.

معاون وزیر آموزش و پرورش: 

»رانت سیاسی« تاثیری در اخذ مجوز برای تاسیس مدرسه ندارد
ادامه از صفحه 1
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حسن نژاد:

دولت باالجبار اموال خود را برای تأمین 
بودجه جاری به فروش می رساند

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: دولــت 
ــی  ــای نفت ــش درآمده ــا کاه ــی ب ــرایط کنون در ش
مواجــه بــوده و در ایــن شــرایط باالجبــار امــوال خــود 
را بــرای تأمیــن بودجــه جــاری و کســری اعتبــارات در 

ــروش می رســاند.  ــه ف ــده ب ســال آین
ــژاد  ــن ن ــد حس ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــس، ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــازی  ــر مولدس ــالیانه ب ــح بودجــه س ــد لوای ــه تأکی ب
دارایی هــای دولــت، گفــت: در الیحــه بودجــه ســال 
ــا  ــروش بخشــی از دارایی ه ــه ف ــت مجــاز ب 99، دول
ــا  ــا ب ــده ت ــود ش ــول خ ــول و غیرمنق ــوال منق و ام
اســتفاده از ایــن درآمدهــا، هزینه هــای جــاری 

ــد. ــن کن ــود را تأمی خ
نماینــده مــردم مرنــد و جلفــا در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: سیاســت های کلــی کشــور 
تاکنــون بــر فــروش امــوال و دارایی هــا دولــت نبــوده 
و قطعــا هیــچ نهــادی و دســتگاهی عاقــه منــد بــه 
ــش  ــتوانه های مالی ــود و پیش ــا خ ــروش دارایی ه ف

نیســت.
ــای  ــوال و دارایی ه ــروش ام ــرد: ف ــح ک وی تصری
دولــت بــرای نخســتین بــار در الیحــه بودجــه ســال 
ــون در  ــئله تاکن ــن مس ــد و ای ــد ش 99 آورده خواه

لوایــح بودجــه ســابقه نداشــته اســت.

زمینه برای فروش اموال و دارایی ها توسط 
دولت وجود دارد

حســن نــژاد گفــت: بــه نظــر مــن در شــرایط کنونی 
زمینــه فــروش امــوال و دارایی هــا توســط دولــت وجــود 
ــن رو ردیف هــای درآمــدی تعییــن شــده در  دارد، از ای

الیحــه بودجــه ســال 99 قابــل تحقق اســت.

دولت باالجبار اموال خود را برای تأمین بودجه 
جاری و کسری اعتبارات به فروش می رساند

بــا  مجلــس،  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
ــازی  ــرای مولدس ــان ب ــد کارشناس ــه تأکی ــاره ب اش
ــا  ــازی دارایی ه ــزود: مولدس ــت، اف ــای دول دارایی ه
ــع  ــت مناب ــل تحقــق اســت کــه دول ــی قاب در صورت
اعتبــاری و درآمــدی پایــدار از جملــه فــروش منابــع 
ــا و  ــروش دارایی ه ــس از ف ــی داشــته باشــد و پ نفت
ــرمایه  ــب س ــای مناس ــا را در بخش ه ــوال، آن ه ام
گــذاری کنــد، امــا نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه 
ــای  ــش درآمده ــا کاه ــی ب ــرایط کنون ــت در ش دول
ــار  ــرایط باالجب ــن ش ــوده و در ای ــه ب ــی مواج نفت
امــوال خــود را بــرای تأمیــن بودجــه جــاری و 

ــاند. ــروش می رس ــه ف ــارات ب ــری اعتب کس

اقتصاد

ایجاد ۷۹۷۷ فرصت شغلی 
برای مددجویان کمیته امداد 

آذربایجان شرقی

ــان   ــرای مددجوی ــغلی ب ــت ش ــاد ۷9۷۷ فرص ایج
امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
آذربایجان شــرقی اعــام کــرد: ازابتــدای ســال جــاری 
ــای  ــرای خانواده ه ــغلی ب ــت ش ــون ۷9۷۷ فرص تاکن

ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ایج ــت در اس ــت حمای تح
ایرنــا، خالــد ســیار در جمــع  گــزارش  بــه 
بــه طرح هــای اشــتغال  بــا اشــاره  خبرنــگاران 
کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: از 
ابتــدای ســال تاکنــون بــرای ۱۱۲۱ نفــر کاریابــی بــا 
بیمــه تامیــن اجتماعــی انجــام و تعــداد ۴۵۷۰ طــرح 

ــت. ــده اس ــرا ش ــد اج ــتغالی جدی ــود اش خ
وی بــا بیــان اینکــه ۲89۰ فرصــت شــغلی ایجــاد 
شــده در مناطــق روســتایی اســت، ادامــه داد: بــرای 
ایجــاد ایــن تعــداد فرصــت شــغلی در 9 ماهــه 
نخســت ســال 98 حــدود ۱۴9 میلیــارد تومــان 
ــان متقاضــی  ــه مددجوی تســهیات قرض الحســنه ب

پرداخــت شــده اســت.
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
ــروری،  ــرد: دامپ ــان ک ــرقی خاطرنش ــان ش آذربایج
ــاغل  ــتی و مش ــع دس ــی، صنای ــاورزی، قالیباف کش
ــه گروه هــای شــغلی ایجــاد شــده  ــی از جمل خدمات

ــت. ــان اس ــرای مددجوی ب
یکــی  همــواره  امــداد  کمیتــه  افــزود:  وی 
زمینــه  در  تاثیرگــذار  و  برتــر  دســتگاه های  از 
اشــتغال زایی در اســتان بــوده اســت و بخــش مهمــی 
از فرصــت شــغلی در اســتان را تامیــن می کنــد.

ســیار تاکیــد کــرد: تقویــت اقتصاد بــا اجــرای طرح های 
ــرای  ــداد ب ــه ام ــای کمیت ــن برنامه ه ــتغال از اصلی تری اش

توانمندســازی مددجویــان تحــت حمایت اســت.
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
ــش  ــک اندی ــردم نی ــت: م ــرقی گف ــان ش آذربایج
جهــت  خــود  حمایت هــای  می تواننــد  اســتان 
از طریــق  را  اشــتغالزایی مددجویــان  طرح هــای 
شــماره گیــری کــد #۰۴۱*88۷۷* بــا تلفــن 

ــد. ــز کنن ــود واری ــراه خ هم

ــات  ــد قطعـ ــت تولیـ ــت و وضعیـ کیفیـ
ــرقی را  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــودرو اسـ خـ

چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟
ـــد  ـــازی بای ـــه س ـــت قطع ـــی وضعی ـــرای ارزیاب ب
از مجموعـــه ســـازی و یـــک مرتبـــه باالتـــر از 
خودروســـازی تحلیـــل کنیـــم بعـــد برســـیم بـــه 
ــه  ــوری کـ ــان طـ ــازی، همـ ــه سـ ــئله قطعـ مسـ
ـــتان  ـــازی در اس ـــت خودروس ـــتید وضعی ـــع هس مطل
ـــدات  ـــه تعه ـــد ب ـــون نمی توان ـــت و چ ـــب نیس مناس
ـــی  ـــاظ مال ـــته از لح ـــذا نتوانس ـــد ل ـــل کن ـــود عم خ
ـــا را  ـــول آن ه ـــه ســـازی را راضـــی نگـــه دارد و پ قطع
ـــه  ـــازی و مجموع ـــه س ـــراً قطع ـــد. اکث ـــت نمای پرداخ
ـــتند و  ـــه هس ـــی مواج ـــکل نقدینگ ـــا مش ـــازی ب س
ـــدادی  ـــد ضعیـــف شـــود و تع ـــن باعـــث شـــده تولی ای
از پرســـنل هـــم کنـــار گذاشـــته شـــوند و عمـــًا 
کیفیـــت کار پاییـــن می آیـــد. بنابرایـــن ایـــن 
ــد  ــه تولیـ ــرط اول نقدینگـــی در عرصـ ــوارد شـ مـ
اســـت و در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی تعـــدادی 
ــد  ــکل را دارنـ ــن مشـ ــم ایـ ــازان هـ ــه سـ از قطعـ
کـــه مـــا ســـعی در حـــل کـــردن آن هـــا داریـــم، 
تـــا بـــا آوردن مجموعه هـــای بـــزرگ بـــه اســـتان 
خاء هـــای ایجـــاد شـــده در ایـــن منطقـــه را پـــر 

کنیـــم.

بـــا توجـــه بـــه و ضعیـــت فعلـــی 
پیـــش آمـــده در بعـــد اقتصـــادی کشـــور، 
ـــران،  ـــد در ای ـــده تولی ـــما از آین ـــازی ش تصویرس
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــوص اس ـــی الخص عل

چیســـت؟
ـــر،  ـــت حاض ـــه دول ـــت ک ـــت اس ـــک واقعی ـــن ی ای
ـــق  ـــاظ رون ـــه از لح ـــرا ک ـــت چ ـــد نیس ـــاد کارآم زی
ـــه  ـــت مواج ـــا شکس ـــا ب ـــی از طرح ه ـــادی خیل اقتص
ـــم  ـــگاه کنی ـــی ن ـــه خوب ـــر ب ـــا اگ ـــذا م ـــد. ل ـــده ان ش
ــرای  ــر بـ ــه اگـ ــیم کـ ــه می رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ بـ
ــته  ــجمی نداشـ ــوب و منسـ ــه خـ ــت برنامـ صنعـ
باشـــیم و نتوانیـــم دغدغه هـــای ایـــن عرصـــه 
ــون  ــات قانـ ــد ثبـ ــن رونـ ــم و در ایـ ــل کنیـ را حـ
نداشـــته باشـــیم و ثبـــات عرضـــه و خیلـــی از 
مولفه هـــای دیگـــر را نداشـــته باشـــیم، وضعیـــت 
ــون  ــت چـ ــد یافـ ــود نخواهـ ــت بهبـ ــی صنعـ فعلـ
بدنـــه ایـــن صنعـــت آســـیب دیـــده و بـــه مـــرور 
زمـــان هـــم شـــکننده خواهـــد شـــد. همانطـــوری 
ــم  ــی هـ ــتید صنایعـ ــاهد هسـ ــان شـ ــه خودتـ کـ
کـــه قبـــل از نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی 
ـــار مشـــکل  ـــا اصـــل ۴۴ دچ ایجـــاد شـــده اســـت را ب
نمودیـــم و برایشـــان مشـــکل ســـاز شـــدیم. بـــه 
ـــه  ـــی ک ـــرکت های ـــت اوالً ش ـــر الزم اس ـــن خاط همی
ـــتند  ـــه هس ـــک تاریخچ ـــا ی ـــد ی ـــک برن ـــب ی صاح
ـــرای حـــل  ـــرد و ب ـــد برایشـــان فکـــری اساســـی ک بای
مشـــکل آن هـــا راهـــکار ارائـــه داد و راهکارهـــای 
ـــد  ـــع رش ـــن صنای ـــه ای ـــود ک ـــث ش ـــده باع داده ش
کنـــد چـــرا کـــه ایـــن صنایـــع نتوانـــد خـــود را 
ـــا  ـــم از پ ـــر ه ـــع دیگ ـــاً صنای ـــه دارد، قطع ـــراپا نگ س

می افتنـــد و شکســـت می خورنـــد.

ـــاب  ـــه انتخ ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــای دکت آق
ـــت  ـــوان ریاس ـــه عن ـــی ب ـــدد حضرتعال مج
هیئـــت مدیـــره انجمـــن صنایـــع همگـــن 
ـــتان  ـــودرو اس ـــات خ ـــه و قطع ـــرو محرک نی
ـــازان  ـــه س ـــرای قطع ـــی ب ـــه های ـــه برنام ، چ

ـــد؟ ـــتان داری ـــودرو در اس خ
ـــه  ـــه ب ـــوه قضایی ـــی ق ـــریف فرمای ـــا تش ـــراً ب اخی
اســـتان، بحـــث مشـــکات صنعـــت ایـــن منطقـــه 
ـــوردی  ـــث م ـــن بح ـــای ای ـــد و در الب ـــرح گردی مط

ــودروی  ــه خـ ــود کـ ــن بـ ــد ایـ ــرح شـ ــه مطـ کـ
ــچ  ــود ولـــی پیـ ــد می شـ ــز تولیـ ــمند در تبریـ سـ
ســـاده ایـــن ماشـــین یـــا قطعـــه مربوطـــه اش در 
تبریـــز تأمیـــن نمی شـــود و طـــرح ایـــن مســـائل 
ـــراز  ـــودرو اب ـــران خ ـــاون ای ـــه مع ـــد ک ـــث گردی باع
ـــک ســـری از  ـــاد ی ـــت ایج ـــدی اش را جه ـــه من عاق
ـــان داد  ـــز نش ـــهر تبری ـــودرو در ش ـــای خ مجموعه ه
ـــدازی خـــط  ـــه اوالً راه ان ـــن شـــد ک ـــر ای ـــم ب و تصمی
ـــمند  ـــه س ـــگ بدن ـــاژ و رن ـــکاری، مونت ـــد جوش تولی
در شـــهر تبریـــز اتفـــاق افتـــد کـــه االن در حـــال 
ـــه  ـــتیم ک ـــذار هس ـــرمایه گ ـــال س ـــم دنب ـــر ه حاض
ـــه  ـــورت پذیرفت ـــش ص ـــن بخ ـــم در ای ـــی ه مکاتبات
ـــدازی  ـــتان راه ان ـــد در اس ـــن خـــط تولی ـــا ای اســـت ت
ـــازان  ـــه س ـــه قطع ـــن ک ـــر ای ـــه خاط ـــاً ب ـــود. دوم ش
لطمـــه نبیننـــد دنبـــال پروژه هـــای دیگـــر هـــم 
ـــران  ـــروژه ای ـــه پ ـــوان نمون ـــه عن ـــه ب ـــم ک ـــوده ای ب
ـــتیم  ـــه توانس ـــت ک ـــه اس ـــزل از آن جمل ـــودرو دی خ
طـــی مذاکراتـــی بـــا مقـــام عالـــی وزارت صنعـــت 
و مســـئولین اســـتانی و ارتبـــاط هایـــی کـــه بـــا 
ــرار  ــوزه، برقـ ــن حـ ــی ایـ ــد صنعتـ ــران ارشـ مدیـ
ـــه  ـــق نام ـــه تواف ـــده ک ـــن ش ـــم برای ـــم، تصمی کردی
ای بیـــن ایـــران خـــودرو دیـــزل و ایـــدم بســـته 
ــا  ــرای تریلی هـ ــی بـ ــای دیزلـ ــا موتورهـ ــود تـ شـ
ـــود  ـــد ش ـــدم تولی ـــتگاه در ای ـــداد 3۰۰۰ دس ـــه تع ب
و تـــا آن جایـــی هـــم کـــه مطلـــع هســـتید یـــک 
موتـــور از چندیـــن قطعـــه تشـــکیل می شـــود 
کـــه شـــاید نزدیـــک ۲۰۰ قطعـــه کوچـــک باشـــد 
کـــه هـــر یـــک از ایـــن قطعـــات را در کارگاهـــی 
تولیـــد کنیـــم و بـــرای تولیـــد آن در هـــر کارگاه 
ـــر  ـــاالی ۲۰۰۰ نف ـــوع ب ـــد در مجم ـــر کار کنن ۱۰ نف
ـــده  ـــق ش ـــا تواف ـــد ی ـــاد می کن ـــی ایج ـــتغال زای اش
ـــود  ـــد ش ـــگر تولی ـــم در چرخش ـــش ه ـــه گیربکس ک
کـــه از طریـــق ایـــن روش قـــادر اســـت، صنعـــت 
ـــی  ـــون نوع ـــد چ ـــول نمای ـــی متح ـــه کل ـــز را ب تبری
ـــد  ـــیل جدی ـــک پتانس ـــه دارای ی ـــت ک ـــوآوری اس ن
ـــازی را در  ـــه س ـــه قطع ـــود ک ـــث می ش ـــت و باع اس
ـــه  ـــد ک ـــد ده ـــد و رش ـــا کن ـــاره احی ـــا دوب ـــتان م اس
این هـــا همـــه نتیجـــه وارد کـــردن و راه انـــدازی 
ــز  ــهر تبریـ ــده در شـ ــرح شـ ــد مطـ ــط تولیـ خـ

می باشـــد.

ــع  ــت رفـ ــی در جهـ ــه راهکارهایـ چـ
کمبـــود نقدینگـــی کـــه از مهـــم تریـــن 
ــت را در  ــور اسـ ــد در کشـ ــع تولیـ موانـ
اولویـــت برنامه هـــای خـــود داریـــد؟

مـــن اعتقـــادم بـــر ایـــن اســـت کـــه وظیفـــه 
اصلـــی دولـــت در وهلـــه اول بسترســـازی بـــرای 
ـــتا  ـــن راس ـــت. در ای ـــور اس ـــاد کش ـــت و اقتص صنع
ــی را در  ــا منابعـ ــد از تمامـــی حوزه هـ دولـــت بایـ
دســـت گیـــرد و منابـــع بـــه دســـت آمـــده را در 
صنعـــت بـــه کار گیـــرد. اگـــر نـــگاه کنیـــم بـــه 
ــده  ــرار شـ ــه قـ ــا کـ ــاماندهی یارانه هـ ــث سـ بحـ
ـــت  ـــوزه صنع ـــد آن را در ح ـــی 3۰ درص ـــود ۲۰ ال ب
هزینـــه کنـــد کـــه انجـــام نیافتـــه و تـــا کنـــون 
ـــازی  ـــی بسترس ـــت یعن ـــه اس ـــورت نگرفت ـــی ص عمل
الزم صـــورت نیافتـــه اســـت بـــه همیـــن دلیـــل 
ـــه  ـــوم ب ـــه روز محک ـــت روز ب ـــه صنع ـــت ک ـــم اس ه

ــد.  ــدا می کنـ ــت پیـ ــت و افـ ــت اسـ شکسـ
بایــد از کشــورهای در حــال  دولــت ســریعاً 
توســعه الگوبــرداری کنــد و رفتارشــان را بــا صنعــت 
ــه  ــی ب ــه نگرش ــا چ ــا اروپایی ه ــد و ی ــی کن بررس
ــذا  ــا کشــورهای آســیای دور، ل ــد ی صنعتشــان دارن
ــی  ــای ب ــا وام ه ــع روش آن ه ــه تب ــد ب ــت بای دول
ــذارد و  ــت بگ ــار صنع ــره در اختی ــم به ــا ک ــره ی به

برنامــه توجیهــی صنعــت را بشــنود و بررســی نمایــد 
ــد  ــده شــرکت مربوطــه را بخواه ــی از آین و دورنمای
ــوژی روز  ــا تکنول ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــار آن ه و در کن
ــوژی  دنیــا را مطالبــه نمایــد علــی الخصــوص تکنول
روز اروپــا را کــه بــا وجــود بــودن تحریــم هــا، یــک 
ســری از آن هــا را می تــوان وارد کــرد و تنهــا از ایــن 
ــت  ــرای صنع ــازی الزم ب ــه بسترس ــق اســت ک طری
ــی و  ــد صنعت ــال آن رش ــه دنب ــد و ب ــاق می افت اتف
ــورت  ــن ص ــر ای ــد در غی ــد رخ می ده ــق تولی رون
ــد  ــاق نمی افت ــد اتف ــوی رش ــه س ــی ب ــچ حالت هی
ــود  ــته نمی ش ــت برداش ــرای صنع ــی ب ــچ گام و هی
چــون راهــی جــز ایــن نیســت و ایــن وظیفــه دولــت 
ــد و بســتر الزم را  ــن راه را همــوار کن ــه ای اســت ک

ــرای صنعــت فراهــم ســازد. ب

ـــور  ـــازی کش ـــت خودروس ـــروزه وضعی ام
را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد و آیـــا 
ـــی  ـــت فعل ـــتن وضعی ـــما داش ـــر ش ـــه نظ ب

نتیجـــه عملکـــرد ســـلیقه ای نیســـت؟
ــت  ــت اسـ ــت، درسـ ــه جاسـ ــما بـ ــوأل شـ سـ
ســـلیقه ای عمـــل شـــده، ولـــی خوشـــبختانه بـــا 
ـــت،  ـــژه وزارت صنع ـــه وی ـــا و توج ـــتگاه قض ورود دس
ـــی الخصـــوص  ـــی عل ـــران خاط ـــا مدی ـــده ب ـــث ش باع
ـــا  ـــود و ب ـــورد ش ـــودرو، برخ ـــران خ ـــران ای ـــا مدی ب
تعویـــض و جابـــه جایـــی آن هـــا مســـائل پیـــش 
ـــا  ـــای آن ه ـــه ج ـــد و ب ـــامان دهن ـــرو س ـــده را س آم
ــرد  ــد و رویکـ ــکار جدیـ ــا افـ ــد بـ ــران جدیـ مدیـ

ــد.  ــد رأس کار بیاینـ جدیـ
لــذا مــن اعتقــادم ایــن اســت کــه اگــر ایــن افــراد 
ــم  ــت ه ــد و دول ــرعت بدهن ــان س ــه هایش ــه برنام ب
ــی  ــازی بعض ــم در خودروس ــد می توانی ــت کن حمای
ــن در  ــی ای ــیم ول ــر باش ــاهده گ ــوالت را مش از تح
ــر  ــه اگ ــرا ک ــد چ ــاق می افت ــاه اتف ــان کوت ــدت زم م
ــد خودروســازان  ــم بای ــگاه کنی ــدت ن ــی م ــا طوالن م
موجــود در ایــن اســتان هــر دو تایشــان دنبــال 
ــای  ــد در خودروه ــت جدی ــا کیفی ــند ب ــده باش آین
ــادی  ــه دنبــال آن می توانیــم قدم هــای زی جدیــد و ب
را برداریــم کــه شــخصاً بســیار عاقــه منــدم کــه ایــن 

ــد. ــاق افت ــرقی اتف ــتان آذربایجــان ش ــاق در اس اتف

مشـــکالت برنـــد نشـــدن خودروهـــای 
ـــود  ـــل کمب ـــه دالی ـــت؟ ب ـــی در کجاس داخل
ــل  ــا عوامـ ــت یـ ــط اسـ ــات مرتبـ قطعـ

دیگـــری دخیـــل هســـتند؟
اگــر در مــورد صــادرات بخواهیــم صحبــت کنیــم 
ــا  ــور م ــود در کش ــی موج ــد خودروی ــش تولی دان
ــد  ــه صاحــب تولی ــه ســایر کشــورهایی ک نســبت ب
و فــن آوری در عرصــه خودروســازی هســتند چنــد 
ــه  ــت اســت ک ــه دق ــر اســت. الزم ب ــن ت ــه پایی ده
ــن اســت  ــه پایی ــن زمین ــش در ای چــون ســطح دان
ماشــین آالت هــم نســبت بــه ســایر کشــورها پاییــن 
هســتند لــذا عمــًا خودروســازان مــا نمی تواننــد بــا 
خودروســازان آن هــا رقابــت کننــد. در هیــچ حــوزه 
ــت و قیمــت و  ــت، چــه ظراف ای چــه از نظــر کیفی
ــن  ــه همی ــت ب ــد داش ــت نخواهن ــوان رقاب ــره ت غی
دلیــل بحــث صــادرات خــودرو را از ذهنمــان پــاک 
کنیــم. اولیــن گامــی کــه بایــد برداریــم ایــن اســت 
ــه شــأن  ــد شــده را نســبت ب ــای تولی ــه خودروه ک
ــت  ــاظ کیفی ــان از لح ــهروندان خودم ــت ش و منزل
بــاال ببریــم کــه اعتقــادم ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق 
نیفتــاده و تولیــدات داخلــی نیــاز مشــتریان داخلــی 
را تأمیــن نمی کنــد و تــا زمانــی کــه در ایــن 
ــاب، خودمــان از محصــوالت تولیدیمــان احســاس  ب
رضایــت نداشــته باشــیم،  فکــر کــردن بــه صــادرات 

خودروهــای داخلــی، فکــری بیهــوده اســت. بنابرایــن 
راهــی کــه در وضعیــت فعلــی بایــد انتخــاب کنیــم 
ایــن اســت کــه دانشــمان را بــروز کنیــم تــا کیفیــت 
را بــاال ببریــم کــه دولــت هــم بایــد در ایــن زمینــه 
اقدامــات و حمایت هــای الزم را در ایــن زمینــه 

انجــام دهــد.

بـــه نظـــر حضـــرت عالـــی بـــرای 
پیشـــبرد اهـــداف اصلـــی مـــان در امـــر 
تولیـــد، انتظـــار چـــه حمایـــت هایـــی از 
ـــتان آذر  ـــور و اس ـــال کش ـــازان فع ـــه س قطع

بایجـــان شـــرقی داریـــد؟
اوالً بهتریـــن کاری کـــه مـــا می توانیـــم انجـــام 
ــم  ــت بخواهیـ ــه از دولـ ــت کـ ــن اسـ ــم ایـ دهیـ
ـــه دســـت  ـــی ک ـــا زمان ـــردارد و ت ـــت ب دســـت از صنع
دولـــت در چرخـــه خودروســـازی کشـــور باشـــد، 
ــه  ــی کـ ــا زمانـ ــود تـ ــل نمی شـ ــرفتی حاصـ پیشـ
تشـــکل مافیایـــی یـــا تفکـــر حاکمیتـــی در رونـــد 
کار قطعـــه ســـازان و خودروســـازان باشـــد هیـــچ 
گونـــه رشـــدی حاصـــل نمی شـــود، پـــس اولیـــن 
حمایـــت دولـــت دخالـــت نکـــردن در چرخـــه 

تولیـــد خـــودرو کشـــور اســـت. 
ــن  ــرای ای ــت ب دوم بسترســازی الزم توســط دول
صنعــت در جهــت تولیــد و اتــکای کیفیــت، اتفــاق 
افتــد چــرا کــه مــن قطعــه ســاز تــا کــی بایــد تولیــد 
کنــم و تحویــل خــودرو ســاز بدهــم و ســالیان ســال 
پــول مــرا پرداخــت ننمایــد.  بنابرایــن بــرای نجــات 
از ایــن وضعیــت در بخــش صنعــت، ایــن ســه روش 
ــرد  ــم: اّول ب ــرار دهی ــود ق ــرلوحه کار خ ــد س را بای
بــرد بــودن قــرارداد بیــن قطعــه ســاز و خودروســاز، 
دّوم نحــوه پرداخــت بــه صــورت سیســتماتیک، 
راه انــدازی ال ســی های داخلــی کــه پرداخــت 
ــّوم  ــود. س ــال ش ــن آن اعم ــر قوانی ــوط ب ــا، من ه
ــت.  ــه هاس ــات و مجموع ــت قطع ــردن قیم ــروز ک ب
ــداده و در  خودروســاز قیمــت قطعه هــا را افزایــش ن
ــد  ــش می ده ــر افزای ــه براب ــده س ــام ش ــت تم قیم
ــم  ــتم و می خواه ــرر ده هس ــد ض ــًا می گوی و عم
زیانــم را پوشــش دهــم، لــذا بــا ایــن طریــق قطعــه 
ــن  ــر ای ــت اگ ــن دول ــد بنابرای ــد نمی کن ــاز رش س
ــد و  ــل نمای ــردم ح ــرح ک ــه مط ــوردی را ک ــه م س
اجرایــی کنــد الباقــی مســیر را بــه خــود صنعتی هــا 
را  آن  مثبــت  نتیجــه  بســپارد،  خودروســازان  و 

ــرد. ــد ک مشــاهده خواه

ــد  ــل از تولی ــه قب ــق و مطالع ــش تحقی نق
ــوب  ــت مطل ــه کیفی ــتیابی ب ــرای دس را، ب

چگونــه اررزیابــی می کنیــد؟
آینــده از آن واحدهــای صنعتــی اســت کــه 
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــه واحده ــادی ب ــت زی اهمی
ــه  در محیــط کاری خــود می دهنــد  کــه ایــن مقول
از روش هــای مهمــی اســت کــه می توانــد یــک 
کارخانــه را نجــات دهــد، اصــًا صنعــت اولیــن پایــه 
اش ایــن اســت کــه روز بــه روز بــا خــود توســعه را 
بــه همــراه داشــته باشــد کــه ایــن نیازمنــد داشــتن 
ــن  ــر ای ــه اگ ــعه اســت ک ــه و توس ــق و مطالع تحقی
اتفــاق بیافتــد در کنــارش دانــش الزم بــرای تولیــد 
هــم ایجــاد می شــود کــه نتیجــه اش توســعه 

ــود. ــد ب ــی خواه صنعت
آیــا تولیــد و رونــق فعلــی آن بــا اهدافــی 
کــه مقــام معظــم رهبــری در بحــث اقتصــاد 
ســو  هــم  می کنــد،  مطــرح  مقاومتــی 

حرکــت می کنــد؟
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــت نمی کن ـــو حرک ـــم س ـــًا ه اص
اگـــر موئلفه هـــای اقتصـــاد مقاومتـــی را بررســـی 

کنیـــم بـــه ایـــن نتیجـــه می رســـیم کـــه اقتصـــاد 
ـــرا  ـــرون گ ـــرا، ب ـــادی، درون گ ـــد جه ـــی بای مقاومت
ــن  ــن در ایـ ــد. مـ ــاز باشـ ــت سـ ــد و فرصـ و مولّـ
ــی  ــا وامـ ــم؟ آیـ ــوالی می پرسـ ــت سـ ــا از دولـ جـ
ـــر  ـــه صنعتگ ـــی ب ـــود بانک ـــد س ـــا ۱8 در ص ـــه ب ک
ـــا  ـــد؟ آی ـــام داده ای ـــادی انج ـــت جه ـــد حرک داده ای
مولدســـازی می توانـــد باشـــد؟ بـــه هیـــچ عنـــوان 
ـــی  ـــای خارج ـــه رقب ـــرا ک ـــت. چ ـــر نیس ـــکان پذی ام
مـــا بـــا وام ۲ درصـــد ســـود بانکـــی حامـــی 
ـــا  ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــتند ای ـــت هس صنع
ـــه  ـــه بلوک ـــی ک ـــی و پول ـــود بانک ـــد س ـــا ۱8 درص ب
می کنیـــم جمعـــاً نزدیـــک ۲۵ در صـــد می شـــود 
ـــن  ـــا گرفت ـــر ب ـــوان صنعتگ ـــه عن ـــن ب ـــی م ـــا ک ت
وام ۲۵ درصـــدی ایـــن صنعـــت را ســـرپا نگـــه دارم و 
ـــی و  ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــم و ب ـــد بزن ـــه تولی ـــت ب دس
ـــن  ـــد باشـــم، بنابرای ـــم و پایبن ـــل نمای اصـــول آن عم
ـــا  ـــن حرف ه ـــام ای ـــًا تم ـــت و عم ـــرا نیس ـــل اج قاب
ـــت  ـــر دول ـــه اگ ـــرا ک ـــد چ ـــعار می باش ـــب ش در قال
ـــت  ـــور اس ـــد مجب ـــت کن ـــت حمای ـــد از صنع بخواه
ــد  ــای جدیـ ــی و راه هـ ــته های حمایتـ ــال بسـ دنبـ

ـــد. ـــت باش ـــن صنع ـــه ای ـــبت ب نس

ــم  ــران هـ ــازی ایـ ــت خودروسـ صنعـ
ـــت،  ـــده اس ـــروع ش ـــزی ش ـــا مال ـــان ب زم
چـــرا جایـــگاه فعلـــی مـــا بـــا مالـــزی در 
ـــل  ـــی دارد؟ دالی ـــاوت فاحش ـــث تف ـــن بح ای

ــت؟ آن چیسـ
دلیـــل اول اعمـــال تحریم هـــا و مواجـــه بـــودن 
ایـــران بـــا 8 ســـال جنـــگ تحمیلـــی کـــه قبـــل 
از اجـــرای تحریـــم علیـــه ایـــن کشـــور صـــورت 
گرفـــت، دلیـــل دوم عـــدم گزینـــش درســـت در 
انتخـــاب افـــراد و در نظـــر نگرفتـــن شایســـتگی افـــراد، 
ـــان  ـــور فرم ـــن کش ـــر در ای ـــه اگ ـــت ک ـــوری اس ط
همـــه بـــه جـــای خـــود داده شـــود آن وقـــت متوجـــه 
ـــر  ـــده س ـــاب ش ـــراد انتخ ـــراً اف ـــه اکث ـــویم ک می ش
جـــای خـــود نیســـتند یعنـــی شایســـته ســـاالری 
صـــورت نگرفتـــه اســـت و اســـتفاده از منابـــع انســـانی 
ـــن  ـــاده اســـت. ای ـــاق نیفت ـــران اتف ـــه درســـتی در ای ب
ــر فـــردی  ــد اگـ در مجلـــس هـــم صـــدق می کنـ
در کمیســـیون مربوطـــه فعالیـــت کنـــد ولـــی 
ـــه  ـــت ب ـــز خیان ـــد ج ـــری باش ـــز دیگ ـــش چی تخصص

ـــدارد. ـــی ن ـــور، معن ـــت و کش ـــن مل ای

شـــده  تعییـــن  قیمت هـــای  آیـــا 
نســـبت بـــه تولیـــدات داخلـــی در ایـــن 

ــر؟ ــا خیـ ــت یـ ــی اسـ ــور واقعـ کشـ
ــران  ــه در ایـ ــرادی کـ ــت، اوالً افـ ــی نیسـ واقعـ
ــد  ــده انـ ــه شـ ــه کار گرفتـ ــایپا بـ ــودرو و سـ خـ
تعدادشـــان نســـبت بـــه تولیـــد خیلـــی باالســـت 
ــد  ــم می توانـ ــراد هـ ــن افـ ــد ایـ ــی ۲۰ درصـ یعنـ
ــاً  ــد. دومـ ــش دهنـ ــی را پوشـ ــد فعلـ ــط تولیـ خـ
ـــره  ـــت مدی ـــورت هئی ـــه ص ـــه ب ـــی ک ـــرکت های ش
ــایپا  ــودرو و سـ ــران خـ ــوند در ایـ ای اداره  می شـ
ــای  ــه اعضـ ــی کـ ــه هایـ ــد و هزینـ ــی زیادنـ خیلـ
ــر می دارنـــد خیلـــی باالســـت  ــا بـ ایـــن هئیت هـ
و عمـــًا خودروســـازها بـــا پرداخـــت حقـــوق بـــه 
آن هـــا متضـــّرر می شـــوند. ســـّوم دســـت های 
ــا  ــه قطعه هـ ــت کـ ــی اسـ ــرده و مافیایـ ــت پـ پشـ
را از خـــارج بـــا قیمـــت پاییـــن می آورنـــد و 
ــرکت ها  ــن شـ ــه ایـ ــت بـ ــر قیمـ ــه برابـ ــا سـ بـ
واگـــذار می کنـــد و عمـــًا می بینیـــم کـــه آن 
شـــرکت های مافیایـــی رشـــد می کننـــد ولـــی در 

مقابـــل ایـــران خـــودرو و ســـایپا متضّررنـــد. 
چــون  هــم،  داخلــی  کننده هــای  تولیــد 
اســت  شــفاف  کامــًا  تولیــد  کــه  می بیننــد 
8 درصــد یــا نهایتــاً ۱۰ درصــد قطعــه تولیــد 
و  می دهنــد  خودروســازها  تحویــل  و  می کننــد 
ــاه تأخیــر  ــا 3 م ــا ۲ ی ــول قطعــه ســاز را ب چــون پ
پرداخــت می کننــد قطعــه ســازان داخلــی عمــًا بــا 

می شــوند. روبــرو  ورشکســتگی 

ـــادی  ـــاالن اقتص ـــه فع ـــه ای ب ـــر توصی اگ
ـــانه  ـــن رس ـــا مخاطبی ـــخنی ب ـــا س ـــور ی کش

ـــد. ـــرح بفرمایی ـــد مط داری
ــت  ــه وضعیـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــادم بـ اوالً اعتقـ
ـــر کاری  ـــام ه ـــل از انج ـــد و قب ـــه کنن ـــازار را مطالع ب
ـــد  ـــه تولی ـــی ک ـــه محصول ـــبت ب ـــش الزم را نس کش
ـــه  ـــدام ب ـــداً اق ـــد، بع ـــی کنن ـــد و بررس ـــد بیابن می کنن
تولیـــد نماینـــد. متأســـفانه عـــده ای از تولیدکننـــدگان 
ـــه  ـــی مواج ـــکل نقدینگ ـــا مش ـــناخت الزم ب ـــدون ش ب
ـــه  ـــد ک ـــده ان ـــم ورشکســـت ش ـــداری ه هســـتند و مق
روز بـــه روز بـــه تعطیلـــی آن هـــا هـــم شـــاهد هســـتیم. 
ـــازار  ـــرای جلوگیـــری از ایـــن اتفاقـــات تحقیقاتـــی از ب ب
انجـــام دهنـــد و بـــا خودروســـازان مذاکـــره کننـــد 
و قراردادهایشـــان را بردبـــرد تنظیـــم نماینـــد و 
ـــد  ـــه اّول بای ـــرا ک ـــد چ ـــد کنن ـــه تولی ـــدام ب ـــداً اق بع
ـــرای  ـــد. ب ـــه نبین ـــد صدم ـــا تولی ـــد ت ـــی باش نقدینگ
ـــی آن  ـــع نقدینگ ـــد مناب ـــه بای ـــک مجموع ـــکیل ی تش
را بررســـی کنیـــم و بعـــد در کنـــار آن منابـــع، تحقیـــق 
ـــازیم  ـــم س ـــه، فراه ـــرای آن عرص ـــعه الزم را ب و توس
ـــص در  ـــّرب و متخص ـــراد مج ـــتفاده از اف ـــرای اس و ب
زمینـــه تحقیـــق و بســـط توســـعه، بـــودن منابـــع 
ـــراد جـــذب شـــده هـــم  ـــا اف ـــی از الزامـــات اســـت  ت مال
بـــدون دغدغـــه مالـــی بـــا افـــکار بـــروز خودشـــان، 

ـــد.  ـــق کنن ـــو خل ـــده ای ن ای
ــت.  ــی اس ــور، دانای ــروت در کش ــاد ث ــه ایج الزم
ــران در حــال حاضــر ایــن تفکــر جــا نیفتــاده  در ای
اســت کــه در ایــن کشــور سیســتم آموزشــی طــوری 
اســت کــه نخبــه پــروری می کنیــم و در دانشــگاه ها 
ــه یــک متخصــص می شــود و  زمانــی کــه تبدیــل ب
ــا  ــم ت ــم می کنی ــد، تقدی ــی می رس ــدارج عال ــه م ب
کشــورهای دیگــر از آنــان بهــره ببرنــد و عمــًا ایــن 
باعــث فــرار مغزهــا و فــرار ژنتیکــی برتــر  یــا فــرار 
ــن  ــوی ای ــد جل ــد و بای ــاق می افت ــر اتف ژن هــای برت

کار گرفتــه شــود.  

مصاحبه اختصاصی با رئیس انجمن نیرو محرکه و قطه سازان کشور:

صنعت آذربایجان، نماینده خود را انتخاب کرد
جعفر شکوریان - فیروز صفری

انســان ها بــه عنــوان پدیدآورنــده گان ســازمان هــا، ابــزار و وســایل تولیــد، تولیــد کننــده گان و مدیــران، نــه تنهــا حرکــت روزمــره اقتصــاد را 
بــه پشــتوانه کار خویــش و بــا کمــک گرفتــن ایــن وســایل امــکان پذیــر می کننــد بلکــه بــا پرداختــن بــه امــور پژوهــش و تحقیــق از یــک ســوتحرک 

اجتماعــی و از ســوی دیگــر رشــد و توســعه اقتصــادی را باعــث می شــوند. 
دانــش و علــم بــدون نکتــه ســنجی ها و ســوال و جواب هــا و نقادی هــا هیچــگاه نمی توانســت بــه رشــد و کمــال امــروزی برســد و رشــد آن نیــز 
مســتلزم برخــورد نقادانــه و بحــث و جدال هــای یــک چنیــن ســواالتی، جواب هــای متعــددی را در اذهــان ایجــاد می کنــد کــه پاســخ های مناســب 

و منطقــی کارشناســان و متخصصیــن امــر را می طلبــد. 
دکتــر رضــا پاشــایی کــه جدیــداً بــه عنــوان رئیــس انجمــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان کشــور انتخــاب شــده و مجــدداً نیــز توانســت رای اعتمــاد 
ــات انجمــن  ــه برنامــه مــورد قبــول اعضــا بدســت آورد. الزم بذکــر اســت انتخاب ــی و ارائ ــه دلیــل عملکــرد دوره قبل قطعــه ســازان اســتان را ب
صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــات خــودرو اســتان روز چهارشــنبه چهــارم دی مــاه در محــل اتــاق جلســات ســازمان صمــت و بــا حضــور اعضــای 
ــا برنامه هــا و  ــی جهــت آشــنایی ب ــه سراســری عجــب شــیر گفتگوی ــر روزنام ــن انتخــاب در دفت ــد و بخاطــر ای ــزار گردی ــن انجمــن برگ ــرم ای محت

ــه عنــوان نماینــده صنعــت اســتان ترتیــب دادیــم کــه ماحصــل آن را می خوانیــد:          اولویت هــای کاری ایشــان ب
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اتمام حجت پلیس با افرادی که 
حساب بانکی اجاره می دهند 

معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری ناجــا بــه 
افــرادی کــه حســاب های بانکــی خــود را در اختیــار 

کاهبــرداران قــرار می دهنــد، هشــدار داد. 
ــل و  ــا جع ــارزه ب ــاون مب ــری مع ــرهنگ اکب س
ــرداری پلیــس آگاهــی ناجــا در گفــت و گــو  کاهب
بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره کاهبــرداری 
بــا خریــد و فــروش کارت هــای بانکــی اظهــار کــرد: 
برخــی کاهبرداری هــا از ســال 88 و از طریــق 
ــا  ــی ب ــت و برخ ــورت می گرف ــت ص ــای ثاب تلفن ه
تلفن هــای ثابــت ارگان هــای دولتــی و بــا روش هــای 

ــد. ــد کاال می کردن ــه خری ــدام ب ــی اق خاص
ــن  ــدن تلف ــر ش ــا فراگی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
از  کاهبرداری هــا  درصــد   98 از  بیــش  همــراه 
طریــق تمــاس تلفنــی و اعــام برنــده شــدن و 

متعــدد صــورت گرفــت. پیامک هــای  ارســال 
ــه اینکــه یکــی از  ــا اشــاره ب ــری ب ســرهنگ اکب
ــا  ــود کــه ب روش هــای کاهبــرداران بدیــن شــکل ب
نوشــتن متنــی درخواســت پــول می کردنــد، افــزود: 
ــد و  ــال می ش ــری ارس ــورت سراس ــه ص ــن ب آن مت
برخــی از شــهروندان وجوهــی را بــه شــماره حســاب 

ــد. ــز می کردن ــده واری ــر ش ذک
معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس 
ــر  ــال های اخی ــرد: در س ــح ک ــا تصری ــی ناج آگاه
ــی  ــاب های بانک ــا حس ــا ی ــرداران از کارت ه کاهب

ــد. ــتفاده می کنن ــو اس ــاره ای س اج
وی تصریــح کــرد: طــی جلســاتی کــه بــا حضــور 
معاونــت پیشــگیری از جــرم قــوه قضاییــه، معاونــت 
فضــای مجــازی دادســتانی کشــور، ســازمان تنظیــم 
مقــررات وزارت ارتباطــات و بانــک مرکــزی جلســاتی 
برگــزار شــد حــدود ۱9 هــزار شــماره حســاب 

ــا دســتور قضایــی مســدود شــدند. شناســایی و ب
معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری پلیــس 
آگاهــی ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی عامدانــه و 
عالمانــه بــا کاهبــرداران همــکاری می کننــد و کارت 
ــان  ــد، بی ــرار می دهن ــان ق ــار آن ــود را  در اختی خ
کــرد: ایــن افــراد بــه لیســت ســیاه پلیــس اضافــه و 

حســاب های بانکی شــان  مســدود می شــود.
ســرهنگ اکبــری اظهــار کــرد: اگــر افــراد بیشــتر 
ــی  ــاب بانک ــاره دادن کارت و حس ــار در اج از دو ب
شــان دخالــت داشــته باشــند، محدودیت هــای 
بانکــی در سراســر کشــور برایشــان لحــاظ می شــود.

کاهبــرداری  و  جعــل  بــا  مبــارزه  معــاون 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــت: م ــا گف ــی ناج ــس آگاه پلی
هوشــیار  می دهــد  پلیــس  کــه  هشــداری هایی 

باشــند.
وی افــزود: معمــوال شــماره تلفن هایــی کــه 
ــد  ــاس می گیرن ــرداری تم ــرای کاهب ــا ب ــا آن ه ب

ــتند. ــل هس ــا رایت ــل و ی ــاری، ایرانس اعتب

بزرگترین موج اخراج کارمندان 
بانک های بزرگ جهان طی چهار سال 

گذشته 

ــد  ــان قص ــر جه ــی در سراس ــای بین الملل بانک ه
دارنــد 8۰ هــزار نفــر از کارمنــدان خــود را اخــراج کنــد؛ 
ایــن رقــم باالتریــن میــزان اخــراج کارکنــان بانک هــای 
ــود.  ــان از ســال ۲۰۱۵ محســوب می ش ــزرگ در جه ب
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از راشــاتودی، 
دارنــد  قصــد  بین المللــی  بــزرگ  بانک هــای 
ــار  ــی چه ــود ط ــدان خ ــراج کارمن ــن اخ بزرگتری

ســال گذشــته را کلیــد بزننــد. 
ــرای  ــه خــود ب ــان از برنام ــزرگ جه ــک ب ۵۰ بان
ــزار  ــوع ۷8 ه ــر داده و در مجم ــا خب ــل نیروه تعدی
ــد  ــراج خواهن ــا اخ ــن بانک ه ــدان ای ــر از کارمن نف
گذشــته  ســال  چهــار  طــی  رقــم  ایــن  شــد. 

بی ســابقه بــوده اســت.
ــزار  ــراج 9۱ ه ــاهد اخ ــز ش ــال ۲۰۱۵ نی در س
ــی در  ــای بین الملل ــدان بانکه ــر از کارمن و ۴۴8 نف

سراســر جهــان بوده ایــم. 
ــراج  ــهم را از اخ ــترین س ــی بیش ــای اروپای بانکه
کارمنــدان در سراســر جهــان خواهنــد داشــت، 
ــه ای کــه ۶3 هــزار و ۵۰۰ نفــر معــادل 8۲  ــه گون ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــا ک ــدان بانکه ــد از کل کارمن درص

ــود.  ــد ب ــی خواهن ــوند، اروپای ــراج ش اخ
ــکا  ــتنلی آمری ــورگان اس ــزرگ م ــک ب ــراً بان اخی
می خواهنــد  کــه  بانکهایــی  جمــع  بــه  نیــز 
کارمنــدان خــود را اخــراج کننــد پیوســته و اعــام 
ــود را  ــای خ ــر از نیروه ــه ۱۵۰۰ نف ــرده اســت ک ک

می کنــد.  تعدیــل 
دویچــه بانــک آلمــان نیــز اعــام کــرده در 
راســتای اجــرای طــرح کاهــش هزینه هــای 8.3 
ــزار  ــال ۲۰۲۲، ۱8 ه ــا س ــود ت ــارد دالری خ میلی

کارمنــد خــود را در جهــان اخــراج می کنــد. 
ــال  ــش س ــی ش ــال، ط ــم امس ــه رق ــه ب ــا توج ب
گذشــته باندهــای بــزرگ جهانــی ۴۲۵ هــزار نفــر از 

ــد.  ــدان خــود را اخــراج کردن کارمن
ــد  ــن رون ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب کارشناس
بــزرگ  بانک هــای  ســوی  از  کارمنــدان  اخــراج 
ــت  ــد یاف ــه خواه ــال ۲۰۲۰ ادام ــرای س ــاال ب احتم
ــده  ــای آین ــی ماه ه ــای ط ــن بانک ه ــه ای ــرا ک چ
ــود. ــد ب ــرو خواهن ــی روب ــش های ــا چال ــان ب همچن

بــه عنــوان مثــال بانــک جولیــوس بائــر ســوئیس و 
بانــک بیلبائو ویزکایــا آرجنتاریــای اســپانیا از برنامه خود 

بــرای تعدیــل نیــرو در ســال جدیــد خبــر داده انــد.

نوری:
 به جای توسل به باد و باران در موضوع 
آلودگی هوا قانون هوای پاک اجرا شود

ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــو کمیس ــک عض ی
ــای توســل  ــد کــه دع ــی می گوین ــر در شــرایط فعل گفــت: مســئولین ام
ــرای  ــاران ب ــاد و ب ــدن ب ــل ش ــد. متوس ــاران بیای ــا ب ــاد ی ــا ب ــم ت بخوانی
ــه قانــون هــوای پــاک می توانــد  دولــت، قانــون شــده اســت. بازگشــت ب

راهگشــا باشــد.
بــه گــزارش ایســنا، ســید راضــی نــوری بــا اشــاره بــه آلودگــی هــوای 
کان  شــهرها و شــهرهای صنعتــی گفــت: قانــون هــوای پــاک الزاماتــی 
ــراه  ــه هم ــت ب ــارت و وزارت نف ــدن و تج ــت، مع ــرای وزارت صنع را ب
ــه دارد.  ــی برنام ــن مصرف ــوع بنزی ــرای ن ــون ب ــن قان ــا ای ــی آورد. مث م
همچنیــن مــواردی ماننــد تعییــن تکلیــف خودروهــا و موتورســیکلت های 
ــک  ــاک، ی ــوای پ ــون ه ــون مشــاهده می شــود. قان ــن قان فرســوده در ای
ــون گام  ــن قان ــرای ای ــتای اج ــت در راس ــر دول ــت. اگ ــع اس ــون جام قان

ــد. ــل می کن ــور را ح ــوی کش ــی ج ــکات اصل ــردارد، مش ب
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــو کمیس ــن عض ای
زیســت مجلــس افــزود: ایــن قانــون هــم بــرای شــرایط اضطــراری و هــم 
ــاک، ســازمان حفاظــت از  ــون هــوای پ غیــر اضطــراری راهگشاســت. قان
ــه  ــزم کــرده اســت. نکت ــواردی مل ــت م ــه رعای محیــط زیســت را هــم ب
اینجاســت کــه آالینده هــای یــک منطقــه جغرافیایــی بــا گذشــت زمــان 
ــل ۱۰  ــری حداق ــد بازنگ ــن نیازمن ــن قوانی ــن ای ــد؛ بنابرای ــر می کن تغیی
ســاله اســت. مــا بایــد متناســب بــا شــرایط جغرافیایــی و جــوی خودمــان 

ــون بنویســیم. قان
ــدن  ــی ش ــوه اجرای ــورد نح ــس در م ــوش در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــر در شــرایط  ــت گفــت: مســئولین ام ــاک از ســوی دول ــون هــوای پ قان
ــد.  ــاران بیای ــا ب ــاد ی ــا ب فعلــی می گوینــد کــه دعــای توســل بخوانیــم ت
متوســل شــدن بــه دعــا بــرای دولــت بــدل بــه قانــون شــده اســت. ایــن 
تفکرهــای ناشــی از بی برنامــه  بــودن دولــت اســت. ممکــن اســت میــزان 
ــن  ــوند. م ــل ش ــز تعطی ــه ادارات نی ــد ک ــش یاب ــدر افزای ــا آنق آالینده ه
نمی دانــم کــه مــا تــا کــی بایــد یــک هفتــه و ۱۰ روز مــدارس و ادارات را 
تعطیــل کنیــم. متاســفانه دولــت منتظــر بهبــود شــرایط جــوی از طریــق 

بــاد و بــاران اســت.

 شهردار تبریز:
 صدور پروانه برای نوسازی بافت های ناکارآمد 

تا تراکم مجاز رایگان است

شــهردار تبریــز گفــت: شــهروندان تبریــزی می تواننــد بــرای نوســازی 
ــه ســاخت  بافــت فرســوده و حاشیه نشــین ضمــن دریافــت رایــگان پروان

تــا تراکــم مجــاز، از تســهیات دولتــی نیــز اســتفاده کننــد.
بــه گــزارش تســنیم، ایــرج شــهین باهــر در حاشــیه کارگاه تخصصــی 
تجــارب و  درس آموخته هــای زمیــن لــرزه ۱۷ آبــان شهرســتان میانــه و 
ســراب اظهــار داشــت: هــم اکنــون حــدود ۵۰۰ هــزار نفــر از شــهروندان 
ــد کــه مقــداری از آنهــا در  ــت ناکارآمــد زندگــی می کنن ــزی در باف تبری
بافــت حاشــیه نشــین و بخشــی در بافت هــای فرســوده مســتقر هســتند.

وی ادامــه داد: متاســفانه هــر دو بافــت از نظــر اســتحکام ســاختمان 
مشــکل دارنــد چــون بــه شــکل فنــی احــداث نشــده انــد.

شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: بافــت فرســوده در گذشــته بــدون لحــاظ 
کــردن آئیــن نامه هــای امــروزی زلزلــه احــداث شــده انــد و از ایــن بابــت 
مشــکل دارنــد و مشــکل بافــت حاشــیه نشــینی نیــز غیرمجــاز و بــدون 

مجــوز احــداث شــدن آنهــا اســت.
وی افــزود: هــم اکنــون حــدود ۲هــزار و ۴۰۰ هکتــار بافــت حاشــیه 
نشــین و دو هــزار هکتــار بافــت فرســوده داریــم کــه تقریبــا یــک ســوم 

ــد شــکل می دهــد. ــت ناکارآم ــن باف ــا را ای شــهر م
ــت  ــردن مشــکل باف ــرف ک ــای برط ــر در خصــوص راه ه ــهین باه  ش
ــت  ــازی باف ــتای نوس ــزی در راس ــه ری ــت: برنام ــز، گف ــد در تبری ناکارآم
ــهیاتی  ــهرداری تس ــر ش ــال های اخی ــت و در س ــروری اس ــد ض ناکارآم
ــد و  ــردم می گیرن ــود م ــه خ ــی ک ــا و پروانه های ــازی بافت ه ــرای نوس ب

ــت. ــه اس ــر گرفت ــد، در نظ ــداث می کنن اح
وی ادامــه داد: صــدور پروانــه در ایــن بافت هــا تــا تراکــم مجــاز صــد 
درصــد رایــگان اســت و هیــچ هزینــه ای بــرای پروانــه دریافــت نمی شــود 
و از طرفــی وام هایــی کــه دولــت پیــش بینــی کــرده اســت، کمــک کــرده 

تــا بخشــی از ایــن بافت هــا نوســازی شــوند.
شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه موضــوع بازآفرینــی شــهری، یــادآور شــد: 
اداره راه و شهرســازی اهدافــی در حــوزه بازآفرینــی دارد و تــاش می کنــد 
کــه بــا اختصــاص زمیــن، ســاخت و ســاز کــرده و جابجایــی انجــام دهــد 

امــا هنــوز امــکان جابجایــی بــرای بافــت ناکارآمــد فراهــم نشــده اســت.
وی افــزود: در کنــار ایــن موضوعــات، مــا پیگیــر هــزار واحــد مســکونی 
در حــال احــداث بــرای بافت هــای حاشــیه نشــین هســتیم کــه پــس از 
احــداث، همشــهریان حاشــیه نشــین را بــه ایــن واحدهــا جابجــا کنیــم. 
ــا احــداث ۲۰۰ واحــد مســکونی انجــام شــده  کاری کــه پیــش از ایــن ب

اســت.
ــم  ــاش می کنی ــدام، ت ــن اق ــار ای ــت: در کن ــر گف ــهین باه ــرج ش ای
ــارک  ــه و پ ــاد کتابخان ــذاری و ایج ــایی و پله گ ــا مسیرگش ــا را ب بافت ه
کــه باعــث ارزش افــزوده می شــود، تقویــت کنیــم کــه بــا ایــن کار خــود 

ــازی تشــویق می شــوند. ــرای احــداث و نوس ــز ب ــردم نی م
ــق  ــط در مناطـ ــرا فقـ ــرد: اخیـ ــان کـ ــر نشـ ــه خاطـ وی در ادامـ
ــش از  ــت بیـ ــی راحـ ــر دسترسـ ــین، بخاطـ ــیه نشـ ــیب دار حاشـ شـ
چهـــار کیلومتـــر پلـــه گـــذاری انجـــام داده ایـــم و ســـعی می کنیـــم 
ــان  ــهروندان خودشـ ــا شـ ــم تـ ــتر کنیـ ــا را بیشـ ــری بافت هـ نفوذپذیـ

ــد. ــازی کننـ ــوده را نوسـ ــت فرسـ بافـ
شــهردار تبریــز در پایــان گفــت: تــا زمانــی کــه خــود شــهروندان بــرای 
نوســازی بافــت ناکارآمــد اقــدام نکننــد، کار چندانــی از دســت شــهرداری 
ــن  ــد و در ای ــد خــود شــهروندان همــت کنن ــد و بای ــت برنمــی آی و دول

راســتا از تســهیات دولــت و شــهرداری اســتفاده کننــد.

شهر و شورا

ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــر می وزی
و گردشـــگری گفـــت: تعـــداد گردشـــگران 
از حـــدود  بـــه کشـــور،  خارجـــی ورودی 
در ســـال  نفـــر  هـــزار  و ۶۰۰  ۴میلیـــون 
9۶،  بـــه هفـــت میلیـــون و 8۰۰هـــزار نفـــر 
ــذب  ــرای جـ ــید و بـ ــته رسـ ــال گذشـ در سـ
۱۰میلیـــون نفـــر تـــا پایـــان ســـال جـــاری 

ــت.  ــده اسـ ــزی شـ ــه ریـ برنامـ
علـــی اصغـــر مونســـان در دیـــدار بـــا 
نماینـــده ولـــی فقیـــه در هرمـــزگان و امـــام 
جمعـــه بندرعبـــاس افـــزود: بنابـــر آمـــار 
ــگری،  ــوزه گردشـ ــی حـ ــازمان های جهانـ سـ
ســـال گذشـــته ایـــن حـــوزه ۱۱میلیـــارد 
ــد  ــران درآمـ ــرای ایـ ــون دالر بـ و ۷۰۰میلیـ
ـــارد  ـــز ۱۱میلی ـــال نی ـــته و امس ـــتقیم داش مس

ــت. ــش اسـ ــن بخـ ــهم ایـ دالر سـ
وی ادامـــه داد: مهربانـــی و فرهنـــگ و 
ــی  ــب خنثـ ــان موجـ ــوازی ایرانیـ ــان نـ مهمـ
ـــران  ـــه ای ـــر علی ـــمنان ب ـــات دش ـــدن تبلیغ ش
شـــده و گردشـــگران خارجـــی بـــا نـــگاه 
مثبـــت، بـــه کشـــور خـــود  بـــر می گردنـــد.

ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــر می وزی
ــادآور شـــد: ایـــن موضـــوع  و گردشـــگری یـ
ـــی  ـــگری در ب ـــت گردش ـــده ظرفی ـــان دهن نش

اثـــر کـــردن تـــاش جریان هـــای معانـــد بـــر 
ـــت. ـــور اس ـــه کش علی

مونســـان خاطرنشـــان شـــد: ظرفیت هـــای 
ــق  ــا و مناطـ ــران در بخش هـ ــگری ایـ گردشـ
ــر  ــوب، کویـ ــواحل جنـ ــد سـ ــف ماننـ مختلـ
مرکـــزی، طبیعـــت و جغرافیـــای شـــمال 
ــن و آداب  ــن آییـ ــور و همچنیـ ــرب کشـ و غـ

مـــردم بســـیار زیـــاد اســـت.

ــه  ــت: باتوجـ ــار داشـ ــن اظهـ وی همچنیـ
و  درمـــان  حـــوزه  ظرفیت هـــای  بـــه 
ایـــران،  در  خـــوب  بیمارســـتان های 
شـــاخص های  گردشـــگری ســـامت نیـــز در 
ـــت. ـــته اس ـــد داش ـــته  رش ـــال گذش ـــد س چن

بومگردی الگوی موفق درآمدزایی 
گردشگری 

مونســـان بـــا اشـــاره بـــه تاثیـــر درآمـــد 
بخـــش  در  کارهـــای کوچـــک  و  کســـب 
گردشـــگری، بـــر لـــزوم توجـــه بیشـــتر بـــه 
ــا  ــرد: بـ ــه کـ ــد و اضافـ ــش تاکیـ ــن بخـ ایـ
انـــدک  بســـیار  گذاری هـــای   ســـرمایه 
ــوان در حـــوزه گردشـــگری شـــغل های  می تـ

ــرد. ــاد کـ ــدار ایجـ پایـ
وی از بـــوم گردی هـــا بـــه عنـــوان نمونـــه 
ــق  ــک و موفـ ــذاری کوچـ ــرمایه گـ ای از سـ
ــب  ــه موجـ ــرد کـ ــام بـ ــش نـ ــن بخـ در ایـ
درآمدزایـــی بـــرای روســـتاییان و جوامـــع 

محلـــی شـــده اســـت.
برخـــی  از  بازدیـــد  بـــرای  مونســـان 
و  هرمـــزگان  گردشـــگری  زیرســـاخت های 
ـــاس  ـــی بندرعب ـــاک کوب ـــن پ ـــرکت در آیی ش
ـــتی روز  ـــع دس ـــاق صنای ـــهر خ ـــوان ش ـــه عن ب

ــد. ــاس شـ ــنبه وارد بندرعبـ شـ
ـــی  ـــاک کوب ـــن پ ـــا، آیی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــع  ـــاق صنای ـــهر خ ـــوان ش ـــه عن ـــاس ب بندرعب
دســـتی بعـــداز ظهـــر یکشـــنبه هشـــتم 
دی مـــاه بـــا حضـــور دبیـــرکل یونســـکو، 
وزیـــر میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــاس  ـــران اســـتانی در بندرعب گردشـــگری و مدی

برگـــزار می شـــود.

دام  کننــدگان  تامیــن  شــورای  رییــس 
کشــور گفــت: هــم اکنــون 8۰۰هــزار راس دام 
ســنگین بــاالی ۵۰۰ کیلوگــرم روی دســت 
دامــداران داخلــی پرواربنــد مانــده اســت و 

ــدارد.  ــذب آن را ن ــوان ج ــی ت ــازار داخل ب
ــا،  ــوی ایرن ــت وگ ــان در گف ــور پوری منص
بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد بــرای حمایــت از 
ــنگین   ــت دام س ــی ، واردات گوش ــد داخل تولی
منجمــد را متوقــف کنــد بیــان کــرد: هــم 
اکنــون هرکیلوگــرم گوشــت دام زنــده ســنگین 
ــده(  ــال و دام ســبک )زن ــی ۲۵۰هــزار ری داخل
3۵۰هــزار ریــال اســت ولــی بــا همیــن قیمــت 
ــود  ــد دام وج ــرای خری ــب ب ــتری مناس ، مش

ــدارد. ن
وی زمــان پرواربنــدی دام ســنگین را ۶ مــاه 
ــوان  ــازار ت ــون ب ــم اکن ــزود: ه ــرد و اف ــان ک بی
ــد  ــن خری ــدارد بنابرای جــذب دام ســنگین را ن
قیمــت تضمینی توســط وزارت جهادکشــاورزی 
ــرر و  ــری از ض ــرای جلوگی ــادرات آن ب ــا ص ی
زیــان دامــداران صنعتــی و پرواربنــدی تنهــا راه 
بــرون رفــت از ایــن وضعیــت شــکننده اســت.

ــدگان دام  ــن کننـ ــورای تامیـ ــس شـ رییـ
ـــدن  ـــذب نش ـــورت ج ـــه داد: در ص ـــور ادام کش
ــی،  ــازار داخلـ ــاله در بـ ــت گاو و گوسـ گوشـ
و  متضـــرر می شـــوند  زیـــادی  دامـــداران 
ـــه  ــز ب ــا نیـ ـــی دامداری هـ ـــال تعطیل احتم
ـــود  ـــدگان وج ـــان تولیدکنن ـــرر و زی ـــل ض دلی

دارد.  
ــی  ــت دام ــا و جمعی ــت زایش ه وی وضعی
کشــور را بــه دلیــل شــرایط مناســب آب و 

ــدود  ــزود: ح ــرد و اف ــان ک ــوب بی ــی مطل هوای
ــل  ــبک در فص ــون راس دام س ــا ۱۴میلی ۱3ت
ــده  ــزوده ش ــور اف ــت دام کش ــه جمیع ــز ب پایی

ــت. اس
ــا  ــز ب ــت قرم ــوز گوش ــه هن ــان از اینک پوری
قیمــت باالیــی و بــدون نظــارت قوی و مســتمر 
گــران و بیشــتر از قیمــت تمــام شــده بــه 
ــراز تاســف  دســت مصــرف کننــده می رســد اب
ــوان  ــردم ت ــیاری از م ــرد: بس ــان ک ــرد و بی ک
ــه  ــی ک ــدارد در حال ــز را ن ــد گوشــت قرم خری
می تــوان بــا قیمــت مناســب تری گوشــت 
ــرار داد. ــا ق ــی خانواره ــبد غذای ــز را در س قرم

ــرای  ــی ب ــت نهای ــرد: قیم ــان ک ــان بی پوری
ــزار  ــتر از ۷۰۰ه ــد بیش ــده نبای ــرف کنن مص

ریــال بــرای گوشــت گاو و گوســاله و ۷۵۰هــزار 
ریــال بــرای گوســفند و ۵۵۰هــزار ریــال بــرای 

گوشــت منجمــد باشــد.
تامیــن  شــورای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کننــدگان دام کشــور متولــی نظــارت بــر 
قیمــت گوشــت قرمــز )ســنگین و ســبک( 
ــت  ــت گوش ــوز قیم ــه هن ــزود: اینک ــت اف نیس
ــه  ــول ب ــل قب ــاال وغیرقاب ــت ب ــا قیم ــز ب قرم
می شــود  عرضــه  نهایــی  کننــده  مصــرف 

توجیــه  اســت. غیرقابــل  و  بی معنــا 
وجود ۳۰هزار راس دام سنگین مازاد 

در خوزستان
دام  کننــدگان  تامیــن  شــورای  رییــس 
ــزار  ــدود 3۰ه ــون ح ــم اکن ــت: ه ــور گف کش

ــتان  ــر( در خوزس ــازاد )ن ــنگین م راس دام س
ــه  ــرای عرض ــاره ای ب ــد چ ــه بای ــود دارد ک وج
ــا صــادرات آن صــورت  ــی ی ــازار داخل ــه ب آن ب
گیــرد در غیــر ایــن صــورت دامــداران متحمــل 

ــد. ــد ش ــنگین خواهن ــارت س خس
و  نگهــداری  اینکــه  بیــان  بــا  پوریــان 
ــاالی ۵۰۰کیلوگــرم  پرواربنــدی دام ســنگین ب
ــی  ــون بازده ــت چ ــده اس ــرر تولیدکنن ــه ض ب
ــی  ــکاری منطق ــد راه ــزود: بای ــدارد اف الزم را ن
ــتان  ــازار اس ــه ب ــنگین ب ــه دام س ــرای عرض ب

ــود. ــف ش تعری
ــت  ــون گوش ــم اکن ــا ه ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــزار  ــن 9۰۰ ه ــواز بی ــفندی در اه ــز گوس قرم
ــال و  ــزار ری ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ــا ی ــال ت ری
گوشــت گاو و گوســاله بیــن 8۰۰ تــا 9۵۰هــزار 

ــود. ــه می ش ــال عرض ری
افزایــش بی رویــه و غیرمنطقــی گوشــت 
قرمــز سبب شــده تــا مــردم بــه ســمت مصــرف 
ــت  ــه قیم ــی( ک ــرغ و ماه ــفید )م ــت س گوش

ــد. ــد برون ــری دارن مناســب ت
ــت  ــی گوش ــه و غیرمنطق ــی روی ــش ب افزای
ــذاری دام  ــت دالالن در قیمت گ ــز و دخال قرم
ــی و  ــه صــورت غیرقانون ــا دام ب ســبب شــده ت
بــدون نظــارت دامپزشــکی در کنــار جاده هــای 

ــا قیمــت پاییــن عرضــه شــود. خوزســتان ب
ــه  ــبت ب ــا نس ــتان باره ــکی خوزس دامپزش
ــای  ــیه جاده ه ــز در حاش ــت قرم ــد گوش خری
ــی و  ــال آلودگ ــل احتم ــه دلی ــی ب ــن راه بی
شــیوع بیماری هــای مشــترک دام و انســان 

ــت. ــدار داده اس هش

هدف گذاری جذب ۱۰میلیون گردشگر خارجی تا پایان امسال

8۰۰ هزار راس دام سنگین روی دست دامداران داخلی مانده است

ــت:  ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
دولــت در شــرایط کنونــی بــا تکمیــل واحدهــای 
باقــی مانــده مســکن مهــر و اجــرای طــرح ملــی 
ــا  ــب ماندگی ه ــران عق ــال جب ــه دنب ــکن ب مس
ــا برنامــه  در حــوزه تولیــد مســکن اســت کــه ب
از خــاء  ریــزی دقیقــی می تــوان بخشــی 

ــرد.  ــع ک ــازار مســکن را مرتف موجــود در ب
ــته  ــن خس ــت، حس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــا  ــس، ب ــران مجل ــیون عم ــو کمیس ــد عض بن
ــم و  ــت یازده ــدن دول ــب مان ــه عق ــاره ب اش
دوازدهــم از اجــرای برنامــه ششــم توســعه 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــازی، گف ــوزه مســکن س در ح
برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه در قانــون برنامــه 
ششــم، دولــت بایــد در ســال 9۶ حــدود 88۰ 
ــدود  ــال 9۷ ح ــکونی و در س ــد مس ــزار واح ه
ــرد،  ــد می ک ــکونی تولی ــد مس ــزار واح 9۰۰ ه
امــا متأســفانه دولــت در ســال 9۶ حــدود ۴۷۲ 
هــزار واحــد و در ســال 9۷ حــدود ۴۷3 هــزار 

ــرد. ــد ک واحــد مســکونی تولی

عقب ماندگی 5۰ درصدی دولت در تولید 
مسکن منطبق با قانون برنامه ششم توسعه 
ــس  ــی در مجل ــدر انزل ــردم بن ــده م نماین

شــورای اســامی ادامــه داد: آمارهــا ارائــه شــده 
ــدی  ــی ۵۰ درص ــب ماندگ ــده عق ــان دهن نش
ــون  ــا قان ــق ب ــکن منطب ــد مس ــت در تولی دول
برنامــه ششــم توســعه اســت کــه ایــن مســئله 

ــی دارد. ــل مختلف ــل و عوام دالی
وی گفــت: متأســفانه در دولــت یازدهــم 
ــنگین در  ــیار س ــود بس ــک رک ــروز ی ــاهد ب ش
بــازار تولیــد مســکن بودیــم، ایــن مســئله 
موجــب شــد کــه در دو ســال اخیــر بــه دلیــل 
کمبــود عرضــه مســکن، قیمت هــا بــه صــورت 

ــت. ــش یاف ــمگیری افزای چش

توقف تکمیل واحدهای باقی مانده پروژه 
مسکن مهر یکی دیگر از دالیل عقب 

ماندگی دولت در تولید مسکن
ــل  ــزود: یکــی دیگــر از دالی ــد اف خســته بن
عقــب ماندگــی ۵۰ درصــدی دولــت در تولیــد 
مســکن، توقــف اجــرا و تکمیــل واحدهــای باقی 
مانــده پــروژه مســکن مهــر بــود، در دولــت دهم 
ــر  ــکن مه ــد مس ــرای تولی ــا ب ــام تاش ه تم

ــن  ــم، ای ــت یازده ــا در دول ــت، ام صــورت گرف
ــد،  ــته ش ــار گذاش ــه کن ــک مرتب ــه ی ــروژه ب پ
ــا تغییــر مدیریــت  حــال در دولــت دوازدهــم ب
وزارت راه و شهرســازی بــار دیگــر بــر ضــرورت 
ــده مســکن مهــر  تکمیــل واحدهــای باقــی مان

تأکیــد شــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ادامـــه داد: از طـــرف دیگـــر افزایـــش هزینـــه 
ـــت  ـــن قیم ـــاال رفت ـــژه ب ـــه وی ـــکن ب ـــد مس تولی
ـــش  ـــت و بخ ـــت دول ـــاختمانی، دس ـــح س مصال
ـــت و  ـــازی بس ـــکن س ـــرای مس ـــی را ب خصوص
ـــب  ـــب عق ـــش موج ـــش از پی ـــئله بی ـــن مس ای
تولیـــد  برنامه هـــای  از  دولـــت  ماندگـــی 
ـــعه  ـــم توس ـــه شش ـــا برنام ـــق ب ـــکن منطب مس

ـــد. ـــور ش کش
ــت:  ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
بــه نظــر می رســد کــه دولــت در شــرایط 
ــده  ــی مان ــای باق ــل واحده ــا تکمی ــی ب کنون
ــکن  ــی مس ــرح مل ــرای ط ــر و اج ــکن مه مس
بــه دنبــال جبــران عقــب ماندگی هــا در حــوزه 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــه ب ــت ک ــکن اس ــد مس تولی
ــوان بخشــی از خــاء موجــود در  دقیقــی می ت

ــرد. ــع ک ــکن را مرتف ــازار مس ب

خسته بند:

عقب ماندگی 5۰ درصدی دولت در تولید مسکن؛
 برنامه های جدید دولت بخشی از کمبودها را رفع می کند

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper

 رئیـــس ســـازمان صنعـــت معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان 
ــازی  ــره سـ ــز ذخیـ ــودی فعلـــی مراکـ ــرقی گفـــت: موجـ شـ

کاالهـــای اساســـی در وضعیـــت مناســـب قـــرار دارد. 
حبیـــب امیـــن زاده بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: 
ظرفیـــت انبارهـــای از پیـــش تعییـــن شـــده بـــرای ذخیـــره 
ســـازی کاال تکمیـــل بـــوده و بـــا توجـــه بـــه حمـــل کاال از 
بنـــادر بـــه اســـتان ، مکان هـــای ذخیـــره ســـازی جدیـــد در 

نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت .
ـــکاری  ـــا هم ـــد ب ـــازی جدی ـــره س ـــز ذخی ـــه داد: مراک وی ادام
ـــتی و  ـــن بهداش ـــت موازی ـــا رعای ـــی ب ـــی و دولت ـــش خصوص بخ
ـــتیبانی  ـــه، پش ـــازمان غل ـــار س ـــاب و در اختی ـــتانداردها انتخ اس

ـــرد. ـــرار می گی ـــاورزی ق ـــاد کش ـــن جه ـــور دام و همچنی ام
ـــای  ـــودی کااله ـــی موج ـــزان فعل ـــه می ـــان این ک ـــا بی وی ب
اساســـی از جملـــه نهاده هـــای کشـــاورزی و اقـــام ضـــروری 

ـــان  ـــت، بی ـــال اس ـــش از یکس ـــن بی ـــکر و روغ ـــج ش ـــد برن مانن
ـــای  ـــه در انباره ـــری و تخلی ـــره ســـازی، بارگی ـــرد: حجـــم ذخی ک
ـــود . ـــاه خواهـــد ب ـــا ۱۲ م ـــه از ۲ ت ـــا ب ـــدازه آنه ـــد بســـته ان جدی

بـــه گـــزارش ایســـنا؛ امیـــن زاده بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــه 
ـــازار اســـتان اضافـــه کـــرد: تجهیـــز انبارهـــای  کارگـــروه تنظیـــم ب
ـــرد  ـــام می گی ـــان انج ـــورت همزم ـــادر بص ـــل از بن ـــد و حم جدی

ـــید. ـــد رس ـــان خواه ـــه پای ـــاه ب ـــن م ـــل بهم و اوای

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

میزان موجودی کاالهای اساسی در آذربایجان شرقی در حد مطلوب است
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حاجی بابایی:

فرایند تامین منابع و هزینه کرد برای 
تبلیغات انتخابات شفاف می شود

ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــس فراکس رئی
بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح شـــفافیت منابـــع مالـــی 
تبلیغـــات قابـــل اجـــرا در دور یازدهـــم انتخابـــات 
ـــنهاد  ـــرح پیش ـــن ط ـــت: در ای ـــت، گف ـــس اس مجل
شـــده تـــا توزیـــع پـــول نقـــد بـــرای تبلیغـــات در 

انتخابـــات مجلـــس ممنـــوع شـــود. 
حمیدرضـــا  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
طـــرح  مزایـــای  توضیـــح  در  حاجی بابایـــی، 
ــه  ــات، گفـــت: بـ ــفافیت منابـــع مالـــی انتخابـ شـ
نگهبـــان و  نظـــر می رســـد دســـت شـــورای 
دســـتگاه ها بـــا ایـــن طـــرح بـــرای نظـــارت بـــر 
منابـــع مالـــی انتخابـــات نامزدهـــا بـــاز می  شـــود. 
در ایـــن طـــرح منابـــع مالـــی نامزدهـــا و نحـــوه 
ــت. ــده اسـ ــاء شـ ــف و احصـ ــرد آن تعریـ عملکـ

ـــس  ـــن در مجل ـــدان و فامنی ـــردم هم ـــده م نماین
کـــرد: شـــورای  تصریـــح  اســـامی،  شـــورای 
نگهبـــان و وزارت کشـــور بایـــد کمیتـــه بررســـی 
منابـــع مالـــی تبلیغـــات را تشـــکیل دهنـــد و 
ایـــن در حـــوزه اختیـــارات مجلـــس نیســـت، مـــا 
ــکیل  ــه تشـ ــف بـ ــه را موظـ ــتگاه های مربوطـ دسـ
ـــم.  ـــات کردی ـــی تبلیغ ـــع مال ـــی مناب ـــه بررس کمیت
ـــدای  ـــرح کاندی ـــن ط ـــاس ای ـــر اس ـــزود: ب وی اف
ــی،  ــع مالـ ــن منابـ ــل تامیـ ــد محـ ــات بایـ انتخابـ
میـــزان منابـــع و محـــل هزینه کـــرد منابـــع 
تبلیغـــات را شـــفاف کننـــد. هیـــات نظـــارت بـــر 
ــات  ــد انتخابـ ــر فراینـ ــات بـ ــن اطاعـ ــاس ایـ اسـ
نظـــارت می کنـــد. متاســـفانه برخـــی از نامزدهـــا 
ـــه  ـــد ک ـــع می کنن ـــات توزی ـــرای تبلیغ ـــد ب ـــول نق پ
در ایـــن طـــرح توزیـــع پـــول نقـــد نیـــز ممنـــوع 

شـــده اســـت.
ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــس فراکس رئی
شـــورای اســـامی، تصریـــح کـــرد: ســـقفی بـــرای 
ـــات  ـــای انتخاب ــات نامزده ــی تبلیغـ ـــع مالـ مناب
ـــن  ـــد تامی ـــا فراین ـــت ام ـــده اس ـــن نش ـــس تعیی مجل
ــه  ــات کـ ــرای تبلیغـ ــرد آن بـ ــع و هزینه کـ منابـ
ـــرح  ـــن ط ـــا ای ـــت ب ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی ـــه بحران ب
ـــک  ـــا ی ـــرح ت ـــن ط ـــر ای ـــه نظ ـــود. ب ـــفاف می ش ش
ــاه آینـــده تعییـــن تکلیـــف می شـــود و قابـــل  مـ
ـــد  ـــس خواه ـــم مجل ـــات دور یازده ـــرا در انتخاب اج

ـــود. ب

وزیر آموزش و پرورش:
دارالفنون باید به جایگاه عمومی برای استفاده 

مدارس تبدیل شود

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: مدرســه دارالفنــون بایــد احیــا شــود 
تــا کارهــای آموزشــی و پرورشــی بــزرگ در آن انجــام گیــرد و در نهایــت 
بــه یــک جایــگاه عمومــی بــرای اســتفاده همــه مــدارس کشــور تبدیــل 

شــود.
محســن حاجــی میرزایــی در مراســمی بــه مناســبت ســالروز افتتــاح 
مدرســه دارالفنــون اظهــار کــرد: ایــن مــکان تاریخــی دارای اهمیــت ویــژه 

ای اســت.
ــزود: ایــن مدرســه  مــکان مهــم  وی در محــل مدرســه دارالفنــون اف

ــه آن داشــت. ــگاه ویــژه نســبت ب تاریخــی و علمــی اســت و بایــد ن
ــرای دارالفنــون برنامــه  ــد ب حاجــی میرزایــی خاطــر نشــان کــرد: بای

ــا وضعیــت بهتــری پیــدا کنــد. ریــزی الزم صــورت گیــرد ت
ــه مناســبت ســالروز تاســیس دارالفنــون در تابلویــی  وی همچنیــن ب
بــه رســم یادبــود، نوشــت در ســالروز تاســیس دارالفنــون یــاد می کنیــم 
از اندیشــه مانــدگار امیرکبیــر بــزرگ و امیــد داریــم کــه ایــران ســرافراز 
و بالنــده مســیر تعالــی و پیشــرفت خــود را در راه احیــای تمــدن بــزرگ 

اســامی و ایــران ســرافراز همچنــان ادامــه دهــد.
ــبک  ــه س ــه ب ــن مدرس ــتین و بزرگتری ــه نخس ــون ک ــه دارالفن مدرس
جدیــد اســت، ششــم دی مــاه ۱۲3۰ و ۱3 روز پیــش از قتــل امیرکبیــر و 
بــا حضــور ناصرالدیــن شــاه، میــرزا آقاخــان نــوری صدراعظــم جدیــد بــه 
ــوان نخســتین دانشــگاه  ــون را می ت طــور رســمی گشــایش یافت.دارالفن
ــر  ــا دی ــی، ت ــته های ایران ــه در نوش ــت ک ــران دانس ــدرن ای ــخ م در تاری

ــد. ــون می خواندن ــی را دارالفن ــگاه های خارج ــه دانش ــی هم زمان
ــان  ــی  خ ــمگیر میرزاتق ــات چش ــی از اقدام ــون، یک ــیس دارالفن تاس
امیرکبیــر اســت کــه حاصــل آن، برآمــدن نامدارتریــن چهره هــای 
ــان  ــون در خیاب ــاختمان دارالفن ــوده اســت. س ــری ب ــی و هن ــی، ادب علم

ــت. ــه  اس ــای گرفت ــران ج ــهر ته ــز ش ــرو در مرک ناصرخس

زن نظافتچی در تهران به شیوه بیهوشی 
سرقت می کرد

تهـــران- ایرنـــا- رئیـــس پایـــگاه هشـــتم پلیـــس آگاهـــی تهـــران 
ــه  ــت وارد خانـ ــوان نظافـ ــه عنـ ــه بـ ــی کـ ــتگیری زنـ ــزرگ از دسـ بـ
ــرداد  ــرد خبـ ــرقت می کـ ــیوه بیهوشـــی سـ ــه شـ ــده و بـ ــران شـ دیگـ
و گفـــت: ســـارق تاکنـــون بـــه پنـــج فقـــره ســـرقت بـــه ایـــن شـــیوه 

اعتـــراف کـــرده انـــد.
ــی  ــرهنگ کارآگاه علـ ــس، سـ ــری پلیـ ــگاه خبـ ــزارش پایـ ــه گـ بـ
ـــرد  ـــار داشـــت: در اواخـــر ســـال گذشـــته م ـــاره اظه ـــن ب ـــی در ای عزیزخان
ـــف  ـــرقت بعن ـــوع س ـــی ۱۱۰ از وق ـــای پلیس ـــز فوریت ه ـــا مرک ـــی ب جوان
ـــری ۱۰8  ـــه کانت ـــاله ب ـــدوداً 3۰ س ـــی ح ـــط خانم ـــش توس ـــوال منزل ام
ـــده  ـــه پرون ـــکایت اولی ـــت ش ـــس از ثب ـــرد و پ ـــکایت ک ـــام ش ـــواب اع ن
ـــگاه  ـــه پای ـــیدگی تخصصـــی ب ـــت رس ـــف جه ـــه عن ـــرقت ب ـــا موضـــوع س ب

ـــد. ـــاع ش ـــی ارج ـــس آگاه ـــتم پلی هش
ـــتم  ـــزل را داش ـــت من ـــد نظاف ـــرد »قص ـــوان ک ـــاکی عن ـــزود: ش وی اف
ـــام  ـــزل انج ـــت من ـــه کار نظاف ـــم ک ـــن خان ـــا ای ـــل ب ـــن دلی ـــه همی و ب
ــن  ــزل مـ ــه منـ ــام کار بـ ــرای انجـ ــم و وی بـ ــاس گرفتـ ــی داد تمـ مـ
ـــوز  ـــیر م ـــتگی ش ـــع خس ـــرای رف ـــام کار ب ـــن انج ـــه در حی ـــه ک مراجع
ـــوز  ـــیر م ـــوردن ش ـــس از خ ـــه پ ـــرد ک ـــارف ک ـــم تع ـــن ه ـــه م ـــه  و ب تهی
ـــردم  ـــاهده ک ـــدم و  مش ـــوش آم ـــاعتی به ـــس از دو س ـــدم وپ ـــوش ش بیه
نظافتچـــی در منـــزل نیســـت و تعـــدادی از وســـایلم از جملـــه لـــپ 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت .ب ـــه اس ـــرقت رفت ـــه س ـــد ب ـــه نق ـــات و وج ـــاپ، طاج ت
ـــودم  ـــرده ب ـــب ک ـــته نص ـــن مداربس ـــود دوربی ـــزل خ ـــن در من ـــه م اینک
ـــرقت  ـــه س ـــکاب ب ـــای ارت ـــت صحنه ه ـــوده اس ـــع نب ـــارق از آن مطل و س

ـــت.«  ـــده اس ـــت ش ثب
ـــا  ـــزود: ب ـــزرگ اف ـــران ب ـــی ته ـــس آگاه ـــتم پلی ـــگاه هش ـــس پای رئی
ـــت  ـــده  هوی ـــط ش ـــر ضب ـــی تصاوی ـــاکی و بررس ـــارات ش ـــه اظه ـــه ب توج
ـــق  ـــان موف ـــد و کارآگاه ـــخص ش ـــاله مش ـــا 3۵س ـــام زیب ـــه ن ـــه ب متهم

ـــد. ـــایی کنن ـــواب شناس ـــدوده ن ـــگاه وی را در مح ـــدند مخفی ش
ـــان  ـــم کارآگاه ـــگاه مته ـــا شناســـایی مخفی ـــه ب ـــه اینک ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــرار  ـــد ف ـــه قص ـــه وی را ک ـــات غافلگیران ـــک عملی ـــتم در ی ـــگاه هش پای
ـــل کردنـــد،  ـــتم منتق ـــگاه هش ـــتگیر و بـــه پای ـــش دس ـــت در منزل داش
ـــا  ـــا ب ـــد ام ـــرقت ش ـــش در س ـــه نق ـــر هرگون ـــدا منک ـــم در ابت ـــزود: مته اف
ـــود و  ـــراف گش ـــه اعت ـــب ب ـــود  ل ـــدارک موج ـــتندات و م ـــاهده مس مش
ـــه  ـــه بهان ـــه ب ـــر را ک ـــج نف ـــیوه پن ـــن ش ـــه ای ـــون ب ـــا کن ـــوان داشـــت ت عن
ـــل  ـــل حم ـــا ارزش و قاب ـــیاء ب ـــوال و اش ـــوش و ام ـــان بیه ـــت منزلش نظاف
ـــه  ـــا را ب ـــوارد آنه ـــایر م ـــاپ و س ـــپ ت ـــات، ل ـــه نقد،طاج ـــه وج از جمل
ـــد،  ـــی، وحی ـــای مرتض ـــه نام ه ـــر ب ـــد مالخ ـــه چن ـــردم و ب ـــرقت می ب س

جمـــال و اکبـــر می فروختـــم. 
وی ادامـــه داد: بـــا راهنمایـــی متهـــم مخفیـــگاه ســـایر متهمـــان 
در محـــدوده هفـــت تیـــر شناســـایی و در یـــک عملیـــات غافلگیرانـــه 
ـــرقتی  ـــوال س ـــد ام ـــه خری ـــگاه ب ـــه پای ـــال ب ـــا انتق ـــدند و ب ـــتگیر ش دس

اعتـــراف کردنـــد.
ـــت: ارزش  ـــزرگ گف ـــران ب ـــی ته ـــس آگاه ـــتم پلی ـــگاه هش ـــس پای رئی
ــود  ــرآورد می شـ ــان بـ ــون تومـ ــروقه بیـــش از ۲۰۰ میلیـ ــوال مسـ امـ
ـــوال  ـــد ام ـــرقت و خری ـــه س ـــان ب ـــح متهم ـــراف صری ـــه اعت ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــات تکمیل ـــور تحقیق ـــه منظ ـــی ب ـــام قضای ـــتور مق ـــا دس ـــروقه ب مس
ـــی  ـــس آگاه ـــتم پلی ـــگاه هش ـــار پای ـــکات در اختی ـــایر ش ـــایی س و شناس

ـــتند. هس

از  بیـــش  اســـت  حاکـــی  گزارش هـــا 
نیمـــی از شـــرکت ها و صاحبـــان تجـــارت در 
قـــاره آســـیا می خواهنـــد بـــه دلیـــل جنـــگ 
ـــه  ـــکا ک ـــن و آمری ـــدت چی ـــی م ـــاری طوالن تج
اکنـــون بـــه یـــک توافـــق شـــکننده نزدیـــک 
ــارت  ــود را روی تجـ ــوان خـ ــت تـ ــده اسـ شـ
در منطقـــه آســـیا و اقیانـــوس آرام متمرکـــز 
کننـــد موضوعـــی کـــه بیانگـــر آینـــده آســـیا 
ــان  ــر جهـ ــان سراسـ ــار و بازرگانـ ــرای تجـ بـ

اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، آمارهـــا نشـــان 
می دهـــد بیـــش از ۵۵ درصـــد از شـــرکت 
ـــاری  ـــاغل تج ـــان مش ـــان و صاحب ـــا،  بازرگان ه
ـــده در  ـــال آین ـــج س ـــه در پن ـــد ک ـــد دارن تاکی
ـــترش  ـــان را گس ـــت هایش ـــه فعالی ـــن منطق ای
ـــی  ـــاری طوالن ـــگ تج ـــا از جن ـــد داد آنه خواهن
مـــدت چیـــن و آمریـــکا و تاثیـــرات بســـیار 
منفـــی آن بـــر اقتصادهـــای دیگـــر کشـــورها 
ـــن  ـــد در ای ـــزوده ان ـــرده و اف ـــی ک ـــراز نگران اب
ـــارت  ـــعه تج ـــان روی توس ـــد توانش ـــرایط بای ش

در آســـیا و اقیانـــوس آرام متمرکـــز شـــود.
نظرســـنجی صـــورت گرفتـــه از ســـوی 
شـــرکت »اچ اس بـــی ســـی« می افزایـــد 
ـــم  ـــی ه ـــرکت های چین ـــد از ش ـــه ۷9 درص ک
ـــزون  ـــای روزاف ـــل حمایت ه ـــه دلی ـــد ب ـــه ان گفت
دولـــت از آنهـــا، در آینـــده در بـــازار داخـــل 
و کشـــورهای آســـیایی فعـــال تـــر خواهنـــد 

شـــد.
ــه  ــد کـ ــه می دهـ ــی ادامـ ــن نظرخواهـ ایـ
بیشـــتر شـــرکت های چینـــی می خواهنـــد 
ــور  ــر محـ ــال دیگـ ــج سـ ــا پنـ ــه تـ ــن سـ بیـ
ـــه  ـــیا و منطق ـــاره آس ـــاری را ق ـــای تج فعالیت ه
ــای  ــد و فعالیت هـ ــرار دهنـ ــوس آرام قـ اقیانـ

تجاریشـــان را بســـط خواهنـــد داد.
ـــت  ـــرده اس ـــد ک ـــی« تاکی ـــی س »اچ اس ب
از دیـــدگاه شـــرکت های آســـیایی و چینـــی، 

قـــاره آســـیا یـــک منطقـــه بســـیار پویـــای 
ــه دور از  ــود و بـ ــوب می شـ ــادی محسـ اقتصـ
ــت  ــوان در آن فعالیـ ــی می تـ ــه گرایـ یکجانبـ

ـــرد. ک
سیاســـت های یکجانبـــه تجـــاری آمریـــکا 
ـــیایی  ـــورهای آس ـــا کش ـــت ت ـــده اس ـــث ش باع
ارتباطـــات درونـــی خـــود را افزایـــش داده و 
بـــه دنبـــال بســـط همکاری هـــای اقتصـــادی 

ـــند. ـــاره باش ـــن ق در ای
ایـــن نظرخواهـــی از بیـــش از 9 هـــزار 
شـــرکت در 3۵ کشـــور دنیـــا در ماه هـــای 
ـــادی انجـــام  اوت و ســـپتامبر ســـال جـــاری می
ـــده  ـــانه ای ش ـــج آن رس ـــی نتای ـــده و بتازگ ش

اســـت.
ــن  ــترک، تامیـ ــرکت های مشـ ــاد شـ ایجـ
مـــواد خـــام، تغییـــر روش هـــا و اشـــکال 
ــاختارهای  ــول در سـ ــذاری، تحـ ــرمایه گـ سـ
تولیـــد و عرضـــه کاال از جملـــه راهکارهـــای 
شـــرکت های یـــاد شـــده بـــرای حضـــور 
ـــال  ـــج س ـــیا در پن ـــاره آس ـــازار ق ـــر درب ـــوی ت ق

آینـــده اســـت.
ــاد  ــان اقتصـ ــگ« از کارشناسـ ــو چانـ »لیـ
چیـــن می گویـــد اگـــر چـــه جنـــگ تجـــاری 
ـــک  ـــه ی ـــیدن ب ـــال رس ـــکا در ح ـــن و آمری چی
ـــد  ـــاری امی ـــرکت های تج ـــا ش ـــت ام ـــق اس تواف
چندانـــی بـــه اســـتمرار ایـــن توافـــق ندارنـــد 
و هـــر لحظـــه امـــکان از ســـرگیری جنـــگ 

تجـــاری وجـــود دارد.
ـــوز  ـــه هن ـــی ک ـــق فعل ـــت تواف ـــد اس او معتق
ـــن  ـــت و ای ـــکننده اس ـــت ش ـــده اس ـــی نش نهای
ـــات  ـــال ثب ـــه دنب ـــه ب ـــی ک ـــرکت های ـــرای ش ب
ـــود هســـتند  ـــود خ ـــش س ـــا افزای اقتصـــادی و ی
راضـــی کننـــده نیســـت بـــه همیـــن دلیـــل 
ــری  ــورهایی دیگـ ــت کشـ ــن اسـ ــا ممکـ آنهـ

ـــد. ـــاب کنن ـــن را انتخ ـــر از چی غی
چیـــن و آمریـــکا بعـــد از ۱8 مـــاه جنـــگ 
ــر  ــر سـ ــد بـ ــام کردنـ ــاری، ۲3 آذر اعـ تجـ
ـــدف  ـــا ه ـــاری ب ـــق تج ـــه اول تواف ـــند مرحل س
ــرد  ــاری و نبـ ــگ تجـ ــه جنـ ــان دادن بـ پایـ
ــن  ــد متـ ــیده انـ ــق رسـ ــه توافـ ــا بـ تعرفه هـ

ـــه  ـــش از جمل ـــامل 9 بخ ـــه ش ـــق نام ـــن تواف ای
ــال  ــوی، انتقـ ــت معنـ ــق مالکیـ ــه، حـ مقدمـ
فنـــاوری، خـــوراک و محصـــوالت کشـــاورزی، 
شـــفافیت،  و  ارز  نـــرخ  مالـــی،  خدمـــات 
ـــه و حـــل  ـــی دو جانب گســـترش تجـــارت، ارزیاب

اختافـــات و مـــوارد نهایـــی اســـت.
ــق  ــه توافـ ــرف بـ ــال دو طـ ــن حـ در عیـ
رســـیدند کـــه طـــرف آمریـــکا مراحـــل 
تعهـــدات مربـــوط بـــه لغـــو تعرفـــه افـــزوده 
بـــر کاالهـــای چیـــن را لغـــو کنـــد و رونـــد 
ــش  ــوی کاهـ ــه سـ ــه را  بـ ــش  تعرفـ افزایـ

ــازند. ــق سـ محقـ
ــکان  ــور امـ ــه دو کشـ ــه بـ ــن توافقنامـ ایـ
می دهـــد فعالیت هـــای تجـــاری را بهبـــود 
بخشـــیده و راه را بـــرای حـــل اختافـــات 
اقتصـــادی بـــاز کننـــد و همزمـــان همـــکاری 
ـــد. ـــش دهن ـــا افزای ـــن قلمروه هایشـــان را در ای

ســـخنگوی وزارت بازرگانـــی چیـــن هـــم 
روز پنجشـــنبه گذشـــته اعـــام کـــرد چیـــن 
ـــرای  ـــل الزم ب ـــی مراح ـــال ط ـــکا در ح و آمری
ـــیدگی  ـــه رس ـــاری از جمل ـــق تج ـــرای تواف اج
حقوقـــی، بررســـی متـــن و مشـــورت دربـــاره 
ـــتند. ـــه هس ـــاء توافقنام ـــس از امض ـــائل پ مس

ـــدگان  ـــره کنن ـــزود: مذاک ـــگ«  اف ـــو فن »گائ
چیـــن و آمریـــکا اخیـــرا دربـــاره متـــن 
توافقنامـــه مرحلـــه اول مســـائل تجـــاری بـــه 
ـــرای  ـــات اج ـــال مقدم ـــیدند و در ح ـــق رس تواف

آن هســـتند.
ــکان  ــور امـ ــه دو کشـ ــه بـ ــن توافقنامـ ایـ
می دهـــد فعالیت هـــای تجـــاری را بهبـــود 
بخشـــیده و راه را بـــرای حـــل اختافـــات 
اقتصـــادی بـــاز کننـــد و همزمـــان همـــکاری 
ـــد  ـــش دهن ـــا افزای ـــن قلمروه ـــان را در ای هایش
ـــتقر  ـــاری مس ـــرکت های تج ـــال ش ـــن ح ـــا ای ب
ــق و  ــن توافـ ــرای ایـ ــران اجـ ــن نگـ در چیـ

همچنیـــن اســـتمرار آن هســـتند.

آسیا مرکز تجارت دنیا در پنج سال آینده

ــت:  ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
ســال آینــده ۱۵ هــزار و ۵۵۰ میلیــارد تومــان 
ــراد  ــان و اف ــه محروم ــات ب ــواع خدم ــرای ان ب
هزینــه  حمایتــی  نهادهــای  نوبــت  پشــت 

ــد.  ــد ش خواه
ــت در  ــر نوبخ ــا، محمدباق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــد  ــزار واح ــرداری از ۲ ه ــن بهره ب ــیه آیی حاش
ــی  ــان جنوب ــتان خراس ــتایی اس ــکن روس مس
کــه در روســتای »هــج و نــج« شهرســتان 
ــگاران  ــع خبرن ــد، در جم ــزار ش ــد برگ بیرجن
گفــت: ســال آینــده دریافتــی همــه افــراد 
ــد  ــداد و بهزیســتی مانن ــه ام زیرپوشــش کمیت
ــت،  ــان دول ــوق کارکن ــش حق ۱۵ درصــد افزای

افزایــش می یابــد.
ــه کــرد: اســفندماه ســال گذشــته  وی اضاف
کــه بــه خراســان جنوبــی ســفر داشــتم، 
و  دولــت  ســوی  از  تومــان  میلیــارد   9۷۰
ــتان  ــه در اس ــد ک ــن ش ــی تعیی ــر روحان دکت
ســرمایه گذاری شــود و از ایــن مبلــغ ۴۷۰ 
ــود کــه  میلیــارد تومــان ســهم ســال جــاری ب
ــون  ــان تاکن ــارد توم ــدار ۲9۰ میلی ــن مق از ای
پرداخــت شــده و بقیــه هــم تــا قبــل از پایــان 

امســال پرداخــت می شــود.
معــاون رییــس جمهــوری گفــت: ایــن مبلــغ 
بــرای کل طــرح و پروژه هــا از جملــه راه آهــن 
اســت کــه بــرای ایــن اســتان در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
بــرای  زیربنایــی  طرح هــای  افــزود:  وی 
ــد  ــزار واح ــداث ۱۰ ه ــه اح ــتاها از جمل روس
مســکونی را داشــتیم کــه امــروز ۲ هــزار واحــد 
ــا در  ــه واحده ــید و بقی ــرداری رس ــه بهره ب ب
دســت اجــرا بــوده و پیش بینــی مــا ایــن اســت 
کــه بخشــی را تــا دهــه فجــر و تمــام واحدهــا 

ــه اتمــام برســانیم. ــا اســفندماه ب را ت
وی گفــت: طــرح احــداث مســکن محرومــان 
ــک ســاله اســت کــه اگــر  ــی ی خراســان جنوب
ــک ســال بیشــتر طــول کشــید، نشــان از  از ی

عقــب مانــدن مــا از برنامــه اســت.
بــرای  همچنیــن  کــرد:  بیــان  نوبخــت 
ــزار  ــه ۴3 ه ــن لحظ ــا ای ــر ت ــتان های دیگ اس
واحــد مســکونی را تعهــد کردیــم کــه تعــدادی 
ــاح  ــده افتت ــای آین ــا در هفته ه ــن واحده از ای

ــد. ــد ش خواه
ــت  ــان مل ــاش بدخواه ــه  ت ــزود: هم وی اف
ــرده  ــم را فش ــدر تحری ــه آن ق ــت ک ــن اس ای
کننــد تــا مــا نتوانیــم بــه مــردم خدمــت ارائــه 
کنیــم و مــردم پشــیمان شــوند از اینکــه نظــام 
ــد. ــتیبانی می کنن ــان پش ــتقلی را در جه مس

ــت:  ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
ــه نمایندگــی از نظــام  ــت ب همــه مســاعی دول
در امــور اجرایــی ایــن اســت بــه گونــه ای عمــل 
کنــد کــه کمتریــن بــار فشــار را از ســوی 

ــیم. ــته  باش ــردم داش ــه م ــم ب تحری
ــه  ــی ک ــام تعهدهای ــت تم ــزود: دول وی اف
ــاغلین  ــتمزد ش ــوق و دس ــت حق ــرای پرداخ ب
و بازنشســتگان را داشــته، بــه موقــع پرداخــت 
می کنــد و هــر قــدر هــم تحریــم طــول بکشــد 
ــردم هســتیم از  ــا شــرمنده م ــه م ضمــن اینک
ایــن بابــت کــه بــه آنهــا ســختی وارد می شــود 
امــا تمــام تــاش مــا ایــن اســت کــه در بخــش 
جــاری همــه تعهــدات خــود را بــه انجــام 

ــانیم. برس

ــر  ــاوه ب ــده ع ــال آین ــت: س ــت گف نوبخ
کــه ۱۵  و دســتمزد  پرداخت هــای حقــوق 
ــج  ــل پن ــد، حداق ــدا می کن ــش پی درصــد افزای
هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای 
ــامت  ــول س ــرح تح ــان و ط ــه درم ــوط ب مرب

می کنیــم. ســرمایه گذاری 
وی افــزود: غیــر از ایــن اقدامــات بــرای 
ــا  ــاش م ــم ت ــوس کنی ــمن را مای ــه دش اینک
ایــن اســت همــان گونــه کــه امســال تاکنــون 
بــرای  تومــان  میلیــارد   ۵۰۰ و  هــزار   39
ــرای  ــم ب ــت کردی ــی پرداخ ــای عمران طرح ه
ســال آینــده هــم تــا ۷۰ هــزار میلیــارد تومــان 

ــرد. ــم ک ــه خواهی اضاف
وی افــزود: پیوســته در جــای جــای کشــور 
ــا را  ــن و آزادراه ه ــی، راه آه ــای زیربنای طرح ه
ــت  ــارش از ماموری ــم و در کن ــاح می کنی افتت
اصلــی مــا کــه رســیدگی بــه محرومــان و افــراد 
کــم درآمــد اســت، هیــچ گاه غافــل نخواهیــم 

شــد.
تاکیــد  بــا  جمهــوری  رییــس  معــاون 
بــر اینکــه دشــمنان مــا بداننــد کــه ایــن 
تحریم هــا جــز اینکــه حیثیــت آنــان را در 
ــت  ــد داش ــری نخواه ــرد، کاری دیگ ــان بب جه
ــی  ــای واه ــه وعده ه ــه ب ــچ وج ــه هی ــت: ب گف
ــدی  ــتیم و امی ــره دل نبس ــرای مذاک ــان ب آن

نداریــم و بــا اتــکای بــه امکانــات داخلــی 
می رویــم. پیــش  خودمــان 

ــور  ــی کش ــران و آبادان ــن عم ــزود: ای وی اف
کــه مشــاهده می شــود، ریالــی ربطــی بــه 
خــارج نــدارد و براســاس امکانــات داخلــی 

ــت. ــور اس کش
نوبخــت گفــت: همــه  ســعی مــا بــه گونــه ای 
اســت کــه مــردم کمتریــن فشــار را از تحریــم 
ــان  ــد از آن ــه بای ــن اینک ــند ضم ــته باش داش
ــن  ــتر از ای ــه بیش ــم از اینک ــی کنی عذرخواه
ــم  ــوء تحری ــار س ــه آث ــد ک ــا نمی رس دســت م
را تقلیــل دهیــم ولــی همچنــان اســتقال 
ــرد. ــم ک ــظ خواهی ــاد حف ــا اتح ــان را ب خودم

فــاز اول ســاخت مســکن نیازمنــدان در 
اســتان خراســان جنوبــی شــامل ۲ هــزار واحــد 
ــس  ــاون ریی ــا حضــور مع ــتایی ب مســکن روس
جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــتان ب ــن اس در ای
محمدباقــر نوبخــت رییــس ســازمان برنامــه 
ــه خراســان  و بودجــه اســفند ســال گذشــته ب
ــه  ــر ب ــفر منج ــن س ــرد و ای ــفر ک ــی س جنوب
ــتان  ــدت اس ــان م ــعه می ــند توس ــب س تصوی
شــد کــه یکــی از اهــداف ســفر امــروز نوبخــت، 
ــای توســعه  ــزان پیشــرفت برنامه ه بررســی می
اســتان و پیگیــری مصوبــات ســفر قبلــی اســت.

ــد  ــزار واح ــد از ۱۰ ه ــن واح ــگ اولی  کلن
مســکن محرومــان خراســان جنوبی ۲۰ اســفند 
پارســال بــا حضــور نوبخــت در روســتای »هــج 
و نــج« از توابــع شهرســتان بیرجنــد بــه زمیــن 
زده شــد و ۱۰ مــاه پــس از آن ســفر واحدهــای 
مســکونی ایــن روســتا همــراه بــا طــرح هــادی 
ــه  ــن روســتا ب ــا حضــور مجــدد وی در ای آن ب

ــید. ــرداری رس بهره ب
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه همچنیــن 
ــد اجــرای پــروژه راه آهــن بیرجنــد کــه  از رون
ــد  ــد، بازدی ــی ش ــگ زن ــال کلن ــر امس ۱۵ مه

کــرد.

بیش از ۱5 هزار میلیارد تومان برای محرومان و نیازمندان هزینه می شود

 آگهی ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی
الــف 2667  م  اجرائیــه  آگهــی  پیــرو 
شــیر  عجــب  سراســری  روزنامــه  در 
ناصــر  فاطمــه  خانــم  بــه  بدینوســیله 
شــماره   حســین،  پــدر:  نــام  نیســاری، 
ــی:  ــماره مل ــنامه: 1360345442، ش شناس
 ،1369/02/26 متولــد:   ،1360345442
محــل صــدور شناســنامه: تبریــز، به نشــانی: 
ــه 3  ــاد طبق ــاژ می ــن پاس ــز خ راه آه تبری
ــده  ــون پرون ــوان مدی ــه عن ــاک 302 ب پ
9804237 ابــاغ می گــردد کــه توجهــاً بــه 
عــدم پرداخــت بدهــی و حســب درخواســت 
طلبــکار پرونــده از تاریــخ 1398/10/01 
ــب جهــت  ــد مرات ــوع الخــروج شــده ای ممن

اطــاع اعــام می گــردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

عبدالهی
م الف: ۳۰19

تاریخ انتشار: 1۳98/1۰/۰8

آگهی ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی
الــف 2667  م  اجرائیــه  آگهــی  پیــرو 
شــیر  عجــب  سراســری  روزنامــه  در 
ناصــر  پروانــه  خانــم  بــه  بدینوســیله 
شــماره   حســین،  پــدر:  نــام  نیســاری، 
ــی:  ــماره مل ــنامه: 1362257044، ش شناس
 ،1376/11/13 متولــد:   ،1362257044
محــل صــدور شناســنامه: تبریــز، به نشــانی: 
ــه 3  ــاد طبق ــاژ می ــن پاس ــز خ راه آه تبری
ــده  ــون پرون ــوان مدی ــه عن ــاک 302 ب پ
9804237 ابــاغ می گــردد کــه توجهــاً بــه 
عــدم پرداخــت بدهــی و حســب درخواســت 
طلبــکار پرونــده از تاریــخ 1398/10/01 
ــب جهــت  ــد مرات ــوع الخــروج شــده ای ممن

اطــاع اعــام می گــردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

عبدالهی
م الف: ۳۰2۰

تاریخ انتشار: 1۳98/1۰/۰8

آگهی ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی
ــف 2667 در  ــه م ال ــی اجرائی ــرو آگه پی
روزنامــه سراســری عجــب شــیر بدینوســیله 
ــام  ــاب، ن ــدی زنجن ــانه اح ــم افس ــه خان ب
پــدر: رضــا، شــماره  شناســنامه: 3003، 
متولــد:   ،0066038413 ملــی:  شــماره 
1353/04/07، محــل صــدور شناســنامه: 
تهــران، بــه نشــانی: تبریــز خ راه آهــن 
پاســاژ میــاد طبقــه 3 پــاک 302 بــه 
ــاغ  ــده 9804237 اب ــون پرون ــوان مدی عن
ــت  ــدم پرداخ ــه ع ــاً ب ــه توجه ــردد ک می گ
طلبــکار  درخواســت  حســب  و  بدهــی 
ممنــوع  تاریــخ 1398/10/01  از  پرونــده 
ــاع  ــت اط ــب جه ــد مرات ــده ای ــروج ش الخ

می گــردد. اعــام 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

عبدالهی
م الف: ۳۰21

تاریخ انتشار: 1۳98/1۰/۰8

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس، 
ـــل  ـــی از دالی ـــه یک ـــرگردان ب ـــی س گفت:نقدینگ
ــد در  ــش از حـ ــی بیـ ــورم و گرانـ ــی تـ اصلـ
بازارهایـــی ماننـــد مســـکن، ســـکه، ارز، خـــودرو و 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــا س ـــه ب ـــده ک ـــل ش ـــره تبدی غی
ــا  ــوان تـ ــورس می تـ ــرمایه و بـ ــازار سـ در بـ
ــازار داللـــی و ســـرگردانی  حـــد زیـــادی از بـ

نقدینگـــی مـــردم جلوگیـــری کـــرد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، قرجـــه طیـــار 
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ـــم زیـــادی از  ـــه حج ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب اس
ــرگردان  ــور سـ ــادی کشـ ــی در اقتصـ نقدینگـ
ـــی از  ـــه یک ـــوع ب ـــن موض ـــت: همی ـــت، گف اس
ـــد  ـــش از ح ـــی بی ـــورم و گران ـــی ت ـــل اصل دالی
ــکه، ارز،  ــکن، سـ ــد مسـ ــی ماننـ در بازارهایـ

خـــودرو و غیـــره تبدیـــل شـــده اســـت.
ـــس  ـــدکاووس در مجل ـــردم گنب ـــده م نماین
شـــورای اســـامی افـــزود: در صورتـــی کـــه 
ــرار  ــور قـ ــر محـ ــادی بـ ــت های اقتصـ سیاسـ
گرفتـــن بـــازار ســـرمایه اســـتوار شـــود و 
تـــاش کنیـــم نقدینگـــی را بـــه ســـمت 
ـــرف  ـــک ط ـــم، از ی ـــت کنی ـــهام هدای ـــازار س ب
نقدینگـــی ســـرگردان، اقتصـــاد کشـــور را 

تهدیـــد نمی کنـــد و از ســـوی دیگـــر در پـــی 
تامیـــن مالـــی مناســـب بنگاه هـــا از طریـــق 
بهبـــود  بـــازار ســـهام می تـــوان شـــاهد 

ــود. ــاد بـ وضعیـــت صنایـــع و اقتصـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد بـــه ســـمت 
ـــت  ـــد حرک ـــای مول ـــذاری در بازاره ـــرمایه گ س
کنیـــم، ادامـــه داد: بـــا ســـرمایه گـــذاری 
ــا  ــوان تـ ــورس می تـ ــرمایه و بـ ــازار سـ در بـ

حـــد زیـــادی از بـــازار داللـــی و ســـرگردانی 
نقدینگـــی مـــردم جلوگیـــری کـــرد.

ــس  ــه مجلـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــار بـ طیـ
بـــا در نظـــر گرفتـــن مشـــوق هایـــی بـــرای 
ــه  ــم زمینـ ــه ششـ ــرمایه در برنامـ ــازار سـ بـ
ـــده،  ـــم ش ـــد فراه ـــق تولی ـــرای رون ـــبی ب مناس
تصریـــح کـــرد: در شـــرایطی کـــه مشـــخص 
و  ارز  بـــازار  در  گـــذاری  ســـرمایه  شـــده 
مســـکن ریســـک قابـــل توجهـــی دارد بایـــد 
سیاســـت های حمایتـــی از بـــورس بیشـــتر 
ـــب  ـــردم ترغی ـــا م ـــرد ت ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج م
ـــوق  ـــرمایه س ـــازار س ـــه ب ـــی را ب ـــوند نقدینگ ش

دهنـــد.
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
شـــورای اســـامی، تاکیـــد کرد:فرهنـــگ 
ــد  ــرمایه بایـ ــازار سـ ــذاری در بـ ــرمایه گـ سـ
ــه  ــانی کـ ــی کسـ ــود و حتـ ــج داده شـ ترویـ
ــد  ــرمایه دارنـ ــازار سـ ــی از بـ ــات کمـ اطاعـ
ی  مشـــاوره  از  اســـتفاده  بـــا  می تواننـــد 
ســـازمان  نظـــارت  تحـــت  شـــرکت های 
ـــه از  ـــرا ک ـــد، چ ـــذاری کنن ـــرمایه گ ـــورس س ب
ـــی کاذب را  ـــازار دالل ـــوان ب ـــق می ت ـــن طری ای

مهـــار کـــرد.

طیار مطرح کرد:

مهار سوداگری با هدایت 
نقدینگی به بازار سرمایه

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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هر شهر یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از شهرستان های 

سراسر استان استخدام می کند.

 ۰41۳5258222 

فرهنگ و هنر
آشپزی

فوت و فن های پخت آش 
شله قلمکار؛ سخت اما لذیذ

ــخت ترین  ــزو س ــه ج ــله قلمکار همیش آش ش
ــی آن را در  ــر کس ــوال کمت ــوده و معم ــا ب غذاه

می گنجانــد. غذایــی  وعده هــای 
آش شــله قلمکار همیشــه جــزو ســخت ترین 
غذاهــا بــوده و معمــوال کمتــر کســی آن را در 
وعده هــای غذایــی می گنجانــد. هــم ســخت اســت 
ــخ  ــان طب ــم زم ــادی دارد و ه ــه زی ــواد اولی ــم م ه
آن طوالنــی اســت. بــرای همیــن هــم هســت کــه 
ــی  ــا و بعض ــوص نذری ه ــله قلمکار را مخص آش ش
مراســم های خــاص می دانیــم. بــا ایــن حــال 
ــه حــال و هــوای  درســت کردن هــر غذایــی در خان
دیگــری دارد و می شــود هــر چنــد وقــت یــک بــار 
دســت بــه کار شــد و آش شــله قلمکار درســت کــرد.

مواد الزم:
    پیاز: ۴ عدد
    سیر: ۲ حبه

    برنج: ½ لیوان
    نخود: ½ لیوان
    عدس: ۱ لیوان
    گندم: ½ لیوان

    لوبیا چیتی: ½ لیوان
    سبزی آش: ۵۰۰ گرم
    کشک: به اندازه کافی

    گوشت بدون استخوان: ۲۵۰ گرم
    نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به اندازه کافی

طرز تهیه و دستور پخت:
۱. ابتـدا بـرای اینکه نفـخ حبوبـات از بین برود 
نخـود و لوبیـا را جداگانـه در کاسـه ای می ریزیـم و 
روی آنهـا آب می گیریـم و به مدت ۶ سـاعت اجازه 
می دهیـم تـا خیـس بخورنـد. بهتـر اسـت ۲ الی 3 
مرتبـه در ایـن ۶ سـاعت آب آنها را بیـرون بریزیم 
و مجـددا آب روی حبوبـات بگیریـم. می توانیـد از 
شـب حبوبـات را خیـس کنیـد تـا صبـح آبکـش 
کنیـد. سـپس 3 تـا از پیازهـا را پوسـت می گیریم 
خـرد  خالـی  صـورت  بـه  و  می کنیـم  آبکـش  و 
می کنیـم و در تابـه ای بـزرگ روغـن می ریزیـم و 

روی حـرارت کـم می گذاریـم تـا داغ شـود.
ــت  ــم و تف ــن می ریزی ــاز را در روغ ــد پی ۲. بع
ــی  ــرم و طای ــا ن ــم ت ــر می کنی ــم و صب می دهی
رنــگ شــود و در بشــقابی پیازهــای ســرخ شــده را 
ــدم  ــت گن ــم. آن وق ــار می گذاری ــم و کن می ریزی
ــه ای  ــم و در قابلم ــوییم و آبکــش می کنی را می ش

می ریزیــم و ۵ لیــوان آب روی آن می ریزیــم.
3. حــرارت را مایــم می کنیــم و صبــر می کنیــم 
ــا پختــه شــود. نخــود را در قابلمــه ای می ریزیــم و  ت
ــم  ــرارت می گذاری ــم و روی ح روی آن آب می گیری
تــا بپــزد. پــس از گذشــت ۱ ســاعت از پخــت، لوبیا را 
نیــز آبکــش می کنیــم و بــه نخــود اضافــه می کنیــم 

تــا بــا هــم خــوب مغــز پخــت شــوند.
ــپزخانه  ــه آش ــوییم و روی تخت ــت را می ش ۴. گوش
خــرد می کنیــم و در قابلمــه ای می ریزیــم و روی آن 
چنــد لیــوان آب ســرد می ریزیــم و پیــاز باقیمانــده را بــه 
همــراه ســیر پوســت می گیریــم و پیــاز را بــه ۴ قســمت 

ــم. ــرار می دهی ــم و داخــل گوشــت ق تقســیم می کنی
۵. روی حــرارت می گذاریــم تــا بــا حــرارت 
مایــم گوشــت پختــه شــود. عــدس را در کاســه ای 
ــدت  ــه م ــا ب ــم ت ــم و روی آن آب می گیری می ریزی
ــت  ــه گوش ــس از اینک ــورد. پ ــس بخ ــاعت خی ۱س
پخــت، گوشــت ها را از آب گوشــت جــدا می کنیــم و 
آب گوشــت را صــاف می کنیــم و کنــار می گذاریــم.

ــار  ــم و کن ــش می کنی ــش ری ــت ها را ری ۶. گوش
می گذاریــم. برنــج را تمیــز می شــوییم و در قابلمــه ای 
ــم و  ــی می کنی ــدس را آبکش ــم و ع ــزرگ می ریزی ب
بــه برنــج اضافــه می کنیــم و ۶ لیــوان آب روی مــواد 
داخــل قابلمــه می ریزیــم و روی حــرارت ابتــدا زیــاد 

می گذاریــم تــا بــه جــوش بیایــد.
۷. بعــد حــرارت را مایــم می کنیــم تــا عدس و 
برنــج نــرم شــوند. ســبزی ایــن آش اســفناج، مرزه، 
ریحــان، جعفــری، نعنــاع و گشــنیز اســت کــه بــه 
مقــدار یکســان از هــر کــدام در آش اســتفاده 
پــاک  قبــل  از  را  ســبزی ها  کــه  می کنیــم 
می کنیــم و می شــوییم و آبکــش می کنیــم و 
روی تختــه آشــپزخانه ســاطوری خــرد می کنیــم.

8. البتــه می توانیــم در خردکــن نیــز ســبزی ها 
ــج  ــت برن ــس از پخ ــوند. پ ــرد ش ــا خ ــم ت را بریزی
ــواد  ــه م ــبزی ها را ب ــه س ــل از اینک ــدس، قب و ع
بیفزاییــم کمــی نمــک روی مــواد می ریزیــم و 
ــم  ــه می کنی ــه اضاف ــه قابلم ــبزی ها را ب ــد س بع
)تــا رنــگ ســبزی تــا جــای ممکــن تغییــر نکنــد(

ــا  ــی اســت ت ــان کاف ــه زم ــا ۲۰ دقیق 9. تقریب
ــا  ــود و لوبی ــت نخ ــوند، آن وق ــرم ش ــبزی ها ن س
ــم و  ــه می کنی ــز اضاف ــه شــده را نی ــدم پخت و گن
ــز  ــت را نی ــده و آب گوش ــش ش ــت های ری گوش
اضافــه می کنیــم. ادویه هــا را نیــز می افزاییــم 
کــه شــامل زردچوبــه، نمــک و فلفــل ســیاه اســت.

ــم  ــز داخــل آش می ریزی ــاز داغ را نی ۱۰. نصــف پی
و آب جــوش بــه مــواد اضافــه می کنیــم. در قابلمــه را 
می گذاریــم و حــرارت را مایــم می کنیــم تــا بــه مــدت 
۲ الــی 3 ســاعت آش خــوب بپــزد و لعاب دار شــود. آش 
ــا  ــیم و ب ــزرگ می کش ــه ای ب ــده را در کاس ــاده ش آم

نعنــاع داغ و کشــک و پیــازداغ تزئیــن می کنیــم.
منبع: ایرنا

قاضی زاده هاشمی:
دولت مابه التفاوت نرخ کاغذ را 

به چاپخانه های معتبر اختصاص دهد

ــه کاغــذ کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: پیشــنهاد  عضــو کمیت
می کنــم دولــت مــا بــه التفــاوت نــرخ کاغــذ را آزاد بگــذارد و یــا تبدیــل 
ــه چاپخانه هــای  ــراژ ب ــق تی ــه را طب ــن یاران ــد و ای ــه نقــدی کن ــه یاران ب

معتبــر اختصــاص دهــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی بــا اشــاره 
ــیب  ــرات و آس ــوی تعزی ــان از س ــذ فروش ــته کاغ ــتگیری سردس ــه دس ب
شناســی ایــن مســئله گفــت: مشــکات در بــازار کاغــذ در پــی ارز رانتــی 

شــکل گرفتــه اســت.
ــه  ــاد و رضوی ــای احمدآب ــان، ســرخس، بخش ه ــردم فریم ــده م نماین
ــای  ــه کااله ــورو ب ــون ی ــزود: 9۰ میلی ــامی اف ــورای اس ــس ش در مجل
ــذ  ــه کاغ ــق ب ــون آن متعل ــه ۴۰ میلی ــد ک ــاص داده ش ــی اختص اساس
مطبوعــات می شــود، لــذا در ایــن شــرایط افــرادی بــا نامه هــای نشــریات 
ســهمیه هایی را دریافــت می کننــد و ایــن اتفــاق، متاســفانه وجــود دارد 

ــد. ــت می کن ــع ران ــی توزی ــه نوع وب
ــه  ــد ب ــا می توان ــرات تنه ــه نظــر می رســد تعزی ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــد،  ــدا کن ــی پی ــذ دسترس ــه کاغ ــات در زمین ــدودی از اتفاق ــش مح بخ
ادامــه داد: از ایــن دســت اتفاقــات بســیار صــورت می گیــرد امــا کمــاکان 

ممکــن اســت پنهــان بمانــد.

باید در تصمیم سازی های کالن درباره کاغذ بازنگری شود
ــه  ــاد و رضوی ــای احمدآب ــان، ســرخس، بخش ه ــردم فریم ــده م نماین
ــم  ــد در تصمی ــه بای ــان اینک ــا بی ــزود ب ــامی اف ــورای اس ــس ش در مجل
ــزود:  ــرد، اف ــورت گی ــری ص ــذ بازنگ ــا کاغ ــه ب ــازی های کان در رابط س
ــازار  ــرخ کاغــذ در ب در حــال حاضــر جامعــه مطبوعاتــی کشــور نیــز از ن

ناراضــی هســتند.
ــه  ــن زمین ــتور کار در ای ــا دس ــرد: تنه ــد ک قاضــی زاده هاشــمی تاکی
ــد اســت  ــاً بعی ــن هــم عمدت ــازار کاغــذ اســت و ای ــر ب نظــارت بیشــتر ب

ــر باشــد. ــکان پذی ام
عضــو کمیتــه کاغــذ کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی 
ــا 3  ــرخ و ی ــی را در ۲ ن ــه قیمــت کاالی ــی ک ــر جای ــا ه ــرد: م ــد ک تاکی
نــرخ داریــم توزیــع رانــت ایجــاد می شــود و ایــن رانــت وقتــی بــه بخــش 
خصوصــی داده می شــود، حتمــا چنــد برابــر شــدن قیمــت کاغــذ بــرای 

ایــن بخــش وسوســه انگیــز خواهــد شــد.
قاضــی زاده هاشــمی بــا بیــان اینکــه طبــق ایــن شــرایط ســران ســه 
ــت: پیشــنهاد  ــد، گف ــر کنن ــع کاالی اساســی را محدودت ــد توزی ــوه بای ق
می کنــم دولــت مــا بــه التفــاوت نــرخ کاغــذ را آزاد بگــذارد و یــا تبدیــل 
بــه یارانــه نقــدی کنــد و ایــن یارانــه را طبــق تیــراژ بــه چــاپ خانه هــای 

معتبــر اختصــاص دهــد.

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب کشور:
اقلیت های دینی از آزادی و رفاه کامل 

در ایران برخوردارند

نماینـــده مســـیحیان ارمنـــی حـــوزه جنـــوب در مجلـــس تاکیـــد 
ــل  ــش کامـ ــاه و آرامـ ــی در آزادی، رفـ ــای دینـ ــه اقلیت هـ دارد کـ
در ایـــران زندگـــی می کننـــد و از تمـــام مواهـــب ایـــن کشـــور 

ــد. برخوردارنـ
ـــدام  ـــه اق ـــش ب ـــان، در واکن ـــک آبرامی ـــت، ژرژی ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
وزارت امـــور خارجـــه آمریـــکا مبنـــی بـــر قـــرار دادن نـــام ایـــران در 
ـــی  ـــای دین ـــت: اقلیت ه ـــان، گف ـــض آزادی ادی ـــورهای ناق ـــت کش فهرس
از جملـــه ارامنـــه در کشـــور جمهـــوری اســـامی ایـــران در بهتریـــن 
شـــرایط در جامعـــه و کشـــور زندگـــی می کننـــد و از تمـــام حقـــوق 

جمهـــوری اســـامی ایـــران بهره منـــد هســـتند.
نماینـــده مســـیحیان ارمنـــی حـــوزه جنـــوب در مجلـــس شـــورای 
ـــه و  ـــکا، هیـــات حاکم ـــده آمری ـــرد: ایـــاالت متح ـــح ک ـــامی، تصری اس
ـــه  ـــران مغرضان ـــه ای ـــبت ب ـــان نس ـــلطه در جه ـــت س ـــوع حاکمی در مجم
اظهارنظـــر می کننـــد و چنیـــن اقدامـــی را می تـــوان در قالـــب 
اعامیه هـــای سیاســـی تعریـــف کـــرد کـــه بـــا هـــدف تشـــدید فشـــار 

بـــه ملـــت و نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران انجـــام می شـــود.
آبرامیـــان تاکیـــد کـــرد: چنیـــن موضع گیری هـــا هماننـــد زمانـــی 
ــر  ــوق بشـ ــه ای حقـ ــتند قطعنامـ ــت می خواسـ ــورای امنیـ ــه در شـ کـ
علیـــه ایـــران بـــه تصویـــب برســـانند، اســـت. زمانـــی کـــه بســـیاری 
از کشـــورها مخالفـــت و تعـــداد زیـــادی هـــم در رأی گیـــری شـــرکت 
نکردنـــد و تنهـــا کشـــورهایی کـــه ارتبـــاط و هم  پیمانـــی بـــا نظـــام 
ـــی  ـــه بین ـــق دوگان ـــا منط ـــار ب ـــش فش ـــتای افزای ـــتند در راس ـــلطه داش س

و مغرضانـــه بـــا قطعنامـــه موافقـــت کردنـــد.
نماینـــده مســـیحیان ارمنـــی حـــوزه جنـــوب در مجلـــس دهـــم، 
ــی را دنبـــال  یـــادآور شـــد: چنیـــن اعامیه هایـــی اهـــداف سیاسـ
ـــت  ـــکا اس ـــه آمری ـــات حاکم ـــد کاری هی ـــات، رون ـــن اقدام ـــد. ای می کن
ـــوان  ـــی ت ـــت بین الملل ـــلطه و صهیونیس ـــام س ـــه نظ ـــی ک ـــا در صورت ام
ــران  ــت ایـ ــه ملـ ــر علیـ ــار قوی تـ ــای فشـ ــا از اهرم هـ ــتند قطعـ داشـ
ـــتراتژی  ـــرا اس ـــد زی ـــده ان ـــق نش ـــون موف ـــا تاکن ـــد ام ـــتفاده می کردن اس
ـــان  ـــی را از آن ـــه های ـــن هجم ـــکان چنی ـــران ام ـــامی ای ـــوری اس جمه

گرفتـــه اســـت.

عضــو خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه 
در  والیــت  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  مراغــه 
فتنه هــای  گفــت:  بحران هــا  از  برون رفــت 
ــری  ــر رهب ــا تدابی ــه 88 ب ــد فتن ــده  همانن آین
و نیروهــای انتظامــی، بســیج و مــردم والیتمــدار 

شکســت خواهــد خــورد.
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل محمدتقــی 
پورمحمــدی در خطبه هــای نمــاز جمعــه مراغــه 
ــری  ــه از رهب ــی ک ــا زمان ــز ت ــروز نی ــزود: ام اف
ــچ  ــم، هی ــت کنی ــتیبانی و تبعی ــت پش و والی
خطــری جامعــه و نظــام اســامی را تهیــد 

ــرد. ــد ک نخواه
وی بــا اشــاره بــه ریشــه های فتنه هــای 
88 ادامــه داد: ایــن فتنهربــه بهانــه انتخابــات و 
توســط  لجاجــت عــده ای در درون کشــور و بــا 
حمایــت دشــمنان قســم خــورده نظــام اســامی 
ــای  ــت و هدایت ه ــا درای ــه ب ــت ک ــکل گرف ش
رهبــر انقــاب و حضــور ملــت آگاه و بصیــر 

ــورد. ــت خ ــران شکس ای
ــر  ــا و تدابی ــر هدایت ه ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ــان آشــوب های  ــه 88 و در جری ــری در فتن رهب

ــار  ــود، نظــام و کشــورمان دچ ــان امســال نب آب
خســارت های بیشــماری شــده و ســرانجامی 

ــرد. ــدا می ک ــوم پی نامعل
خطیــب جمعــه مراغــه بــا اشــاره به حماســه 
9 دی گفــت: مــردم والیتمدار در ایــن روز بزرگ 
بــه صحنــه آمــده و بــا رهبــری تجدیــد میثــاق 
ــت  ــاز شکس ــه س ــر زمین ــن ام ــه ای ــد ک کردن

نقشــه شــوم فتنــه ســال 88 شــد

آیــت اهلل پورمحمــدی افــزود: ملــت ایــران در 
ایــن حضــور حماســی بصیــرت خــود را نشــان 
ــن  ــز ای ــده نی ــای آین ــر فتنه ه ــد و در براب دادن
والیتمــداری و آگاهــی خــود را نشــان خواهنــد 

داد.
وی بــا اشــاره بــه اعتراض هــای آبــان امســال 
ادامــه داد: در ماجــرای افزایــش قیمــت بنزیــن 
نیــز حمایــت رهبــری موجــب شــد مــردم مومن 

ایــران اســامی صفــوف خــود را از آشــوبگران و 
فتنــه انگیــزان جــدا کننــد.

نقــش روحانیــت در  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مبــارزات علیــه اســتبداد و اســتعمار اضافــه 
ــردم در  ــراه و پیشــروی م ــون هم ــرد: روحانی ک
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــان نهضــت مشــروطیت، مب جری
ستمشــاهی و هشــت ســال دفــاع مقــدس 

ــد. بودن
رزمایــش  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــیه در دری ــن و روس ــران، چی ــترک ای مش
ــه  ــارس ب ــج ف ــت خلی ــت: امنی ــز گف ــان نی عم
عنــوان یکــی از آبراه هــای مهــم دنیــا بایــد 
توســط همســایگان و نــه کشــورهای فرامنطقــه 

ــود. ــن ش ای تامی
ــرت  ــالروز والدت حض ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
عیســی )ع( افــزود: کشــورهای جهــان از جملــه 
ــی  ــوی مهربان ــد آن حضــرت را الگ ــا بای غربی ه
قــرار دهنــد و ایــن در حالــی اســت کــه برخــی 
ــای  ــود ادع ــا وج ــکا ب ــه آمری ــورها از جمل کش
مســیحی بــودن مرتکــب جنایــت و نقــض 

ــوند. ــر می ش ــوق بش حق

گــردش مالــی ســاالنه موسســات آموزشــی 
و کنکــوری ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان و هزینــه 
تبلیغــات ماهانــه آنهــا در صــدا و ســیما بیــش 
ــت  ــع معافی ــان اســت. رف ــارد توم از ۵۰۰ میلی
مالیاتــی ایــن موسســات ۶ هــزار میلیــارد 
ــراه دارد  ــه هم ــور ب ــرای کش ــد ب ــان درآم توم
و می توانــد در تحقــق عدالــت آموزشــی و 
ــران کســری بودجــه  ــی، شــفافیت و جب مالیات

ــد. ــت باش ــک کار دول کم
بــه گــزارش فــارس، ایــن روزهــا اکثــر اخبار 
و تحلیل هــا پیرامــون الیحــه بودجــه ســال 
از اصلی تریــن محل هــای  99 اســت. یکــی 
ــت.  ــت اس ــدی دول ــع درآم ــث، مناب ــورد بح م
و  پایدارتریــن  جــزو  مالیاتــی  درآمدهــای 
ــای  ــواع روش ه ــان ان ــع در می ــالم ترین مناب س

ــت. ــت اس ــد دول ــب درآم کس
 ،99 ســال  بودجــه  الیحــه  اســاس  بــر 
میــزان درآمدهــای مالیاتــی حــدود ۱98 هــزار 
ــت.  ــده اس ــی ش ــش بین ــان پی ــارد توم میلی
ــدود دو  ــی در ح ــرار مالیات ــزان ف ــن می بنابرای
ــش  ــی پی ــای مالیات ــزان درآمده ــوم کل می س
بینــی شــده در ســال 99 اســت. از طرفــی 
ــرآورد  ــزان ب ــر اســاس نظــر کارشناســان، می ب
ــر ۱۵۰  ــغ ب ــال 99 بال ــه در س ــری بودج کس

ــت. ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
ــی  ــد مالیات ــش درآم ــای افزای ــی از راه ه یک
ــی  ــرار مالیات ــا ف ــه ب ــر مقابل ــاوه ب ــت ع دول
کاهــش  مالیاتــی،  پایه هــای  گســترش  و 
معافیت هــای مالیاتــی غیرضــروری و ناکارآمــد 
اســت. اعطــای غیرهدفمنــد معافیــت مالیاتــی 
در کشــور عــاوه بــر کاهــش درآمدهــای 
عــدم  فســاد،  نظیــر  پیامدهایــی  مالیاتــی، 
شــفافیت، پولشــویی، بــی عدالتــی و … را بــه 

ــت. ــود آورده اس وج
در حــال حاضــر بــر اســاس قوانیــن و 
مقــررات مالیاتــی کشــور و برآوردهــای ســازمان 
ــارد  ــزار میلی ــدود ۱۰۰  ه ــی، ح ــور مالیات ام
تومــان معافیــت  مالیاتی در کشــور وجــود دارد. 
هم چنیــن مجمــوع معافیت هایــی همچــون 
معافیــت ۱۰۰ درصــدی بخــش کشــاورزی، 
ــی،  ــادرات غیرنفت ــدی ص ــت ۱۰۰ درص معافی
معافیت هــای مالیاتــی مناطــق آزاد و ویــژه 
ــی  ــی، خدمات ــای آموزش ــادی، فعالیت ه اقتص
ــر  ــی و … منج ــای فرهنگ ــی، فعالیته و ورزش
ــد  ــط تولی ــد متوس ــدود ۴۰ درص ــا ح ــد ت ش
ــی کشــور طــی برنامــه چهــارم  ــص داخل ناخال

ــد. ــی باش ــت مالیات ــمول معافی ــعه مش توس
از  مالیــات  ســتانی  مغفــول  ظرفیــت 
موسســات آموزشــی بــا درآمــد میلیــاردی

ــی  ــای مالیات ــن معافیت ه ــی از مهم تری یک
ــی دارد،  ــت باالی ــده و ظرفی ــول مان ــه مغف ک
و  آموزشــی  موسســات  مالیاتــی  معافیــت 
ــل  ــه دلی ــات ب ــن موسس ــت. ای ــوری اس کنک
ــت  ــی و ظرفی ــت آموزش ــم در عدال ــش مه نق
ــت  ــرای دول ــی ب ــد مالیات ــرای درآم مناســب ب

ــرد. ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــد م بای
عدالــت آموزشــی مســئله ای اســت کــه 
اخیــرا توجهــات را بــه خــود جلــب کرده اســت. 
دانش آمــوزان نقــاط محــروم کشــور در کپرهــا 
و کاس هــای بی دروپیکــر و پنجــره و مختلــط 
در تقابــل بــا مــدارس و موسســات کنکــوری بــا 
ــات  ــی و امکان ــا ۱۰۰ میلیون ــهریه  های ۲۰ ت ش
ــا،  ــی، همایش ه ــفرهای خارج ــد س ــاال مانن ب
ــد  ــرار دارن ــی  و ... ق ــی و علم ــای تفریح توره

کــه نشــان از عــدم عدالــت آموزشــی اســت.
از ســوی دیگــر برخــی در ایــن بخــش ســود 
بســیار کانــی بدســت می آورنــد. در ســال 9۷ 
گزارشــی منتشــر شــد کــه ســود یــک موسســه  
کنکــور در طــول نمایشــگاه کتــاب حــدود 8۰۰ 

میلیــون تومــان اســت.
کــه  محاســباتی  اســاس  بــر  هم چنیــن 
دربــاره هزینــه تبلیغــات ایــن موسســات، طبــق 
تعرفه هــای مشــخص  شــده صداوســیما در قالــب 
برنامه هــای تلویزیونــی، رادیویــی و پیام هــای 
ــاه،   ــک  م ــود، در ی ــده ب ــه دســت آم ــی ب بازرگان

ــوده اســت. ــان ب ــارد  توم ــر ۵۷۶ میلی ــغ ب بال
اســتفاده از ابــزار مالیاتــی یــک راهــکار 

جبــران شــکاف آموزشــی اســت. می تــوان 
درآمــد مالیاتــی حاصــل از موسســات آموزشــی 
ــع محرومیــت آموزشــی  پردرآمــد را صــرف رف
ــی در  ــت مالیات ــای معافی ــا اعط ــود؛ منته نم

ــت. ــوده اس ــد نب ــز هدفمن ــه نی ــن مقول ای
ــون مالیات هــای  ــه موجــب مــاده ۱3۴ قان ب
ــات  ــی و موسس ــدارس غیرانتفاع ــتقیم، م مس
آموزشــی معــاف از پرداخــت مالیــات هســتند. 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن موسســات 
به صــورت کامــا انتفاعــی و ماننــد یــک بنــگاه 

ــد. ــل می کنن ــادی عم اقتص
بــه دلیــل معافیــت مالیاتــی بخــش آمــوزش 
ــت،  ــای معافی ــی از اعط ــفافیت ناش ــدم ش و ع
رقــم دقیــق و مســتندی از میــزان درآمــد 
ــد  موسســات آموزشــی در دســت نیســت و بای
ــرد.  ــنده ک ــئوالن بس ــای مس ــه اظهارنظره ب
ــابق  ــر س ــی وزی ــر بطحای ــارات دکت ــر اظه بناب
آمــوزش و پــرورش، ایــن موسســات ســالی ۴۰ 

ــد. ــی دارن ــردش مال ــان گ ــارد توم ــزار میلی ه
ایــن موسســات آموزشــی بــرای کســب 
ســود بیشــتر، عمومــا مفاهیــم علمی-آموزشــی 
و  تســت زنی  نــکات  فــدای  را  خاقیــت  و 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــا می کنن ترفنده
ایــن گونــه موسســات نقــش آن چنــان مثبتــی 
ــا  ــا ب ــد و تنه ــور ندارن ــی کش ــعه علم در توس
آموزشــی  نظــام  از ضعــف  اســتفاده  ســوء 
ــدا  ــت پی ــی دس ــودهای کان ــه س ــور، ب کش

. می کننــد
مولــد  فعالیــت  کــه  چنیــن موسســاتی 
چندانــی ندارنــد، نبایــد تفاوتــی بــا یــک بنــگاه 
یــا واحــد تولیــدی اقتصــادی داشــته باشــند. بــا 
اینکــه واحدهــای تولیــدی فعالیــت مولــد انجــام 

ــات  ــد مالی ــرخ ۲۵ درص ــا ن ــد ب ــد، بای می دهن
بپردازنــد امــا آن دســته از موسســات آموزشــی 
ــوزش  ــم و آم ــه عل ــه مقول ــب کارانه ب ــه کاس ک
ــد. ــی نمی پردازن ــه مالیات ــد، هیچ گون پرداخته ان

درآمد ناچیز برخی موسسات آموزشی 
توجیه کننده عدم پرداخت مالیات نیست

مانــع  برخــی ذینفعــان،  اســت  ممکــن 
ــد  ــوند و درآم ــوزه ش ــن ح ــتانی از ای مالیات س
ناچیــز برخــی مــدارس غیردولتــی و موسســات 
را بهانــه عــدم پرداخــت مالیــات کننــد. در 
پاســخ بایــد گفــت اصــوال مالیــات زمانــی اخــذ 
ــد و  ــده باش ــق ش ــودی محق ــه س ــود ک می ش
ــده،  ــه بدســت آم ــه نســبت ســودی ک ــا ب ثانی
ــرخ  مالیــات پرداخــت خواهــد شــد و میــزان ن
مالیــات مســتقل از میــزان ســود و درآمــد 

اســت.
ــتانی در  ــر مالیات س ــر اث ــم دیگ ــه مه نکت
ــه  ــی ک ــت. هنگام ــی اس ــفافیت مال ــاد ش ایج
موسســات ملــزم بــه ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی 
ــن  ــرد و ای ــکل می گی ــفافیت ش ــوند، ش می ش
مســئله نیــز مســتقل از نــرخ مالیــات و میــزان 

ــد اســت. درآم
بــا ایــن تفاســیر اگــر بــه دلیــل ماحظــات 
از گســترش علــم در  آموزشــی و حمایــت 
کشــور قانونگــذار مایــل بــه اعمــال نــرخ 
پایین تــری نســبت بــه نــرخ ۲۵ درصــدی 
ــد،  ــی باش ــد اشــخاص حقوق ــر درآم ــات ب مالی
می تــوان نازل تریــن نــرخ مالیاتــی، یعنــی 
نــرخ ۱۵ درصــد را بــرای ایــن موسســات 

ــود. ــال نم اعم

درآمد حداقل 6 هزار میلیارد تومانی 
دولت از رفع معافیت مالیاتی موسسات 

آموزشی
ــر  ــرخ ۱۵ درصــدی ب ــا اعمــال ن ــن ب بنابرای
ــان  ــارد توم ــزار میلی موسســات آموزشــی، ۶ ه
ــد  ــد ش ــت خواه ــب دول ــی نصی ــد مالیات درآم
کــه خصوصــا در شــرایط کنونــی اقتصــاد 
ــاز  ــه، چاره س ــری بودج ــکل کس ــور و مش کش

ــت. ــد اس و مفی
ــر  ــات ب ــال مالی ــت اعم ــر اس ــه ذک الزم ب
موسســات آموزشــی، عــاوه بــر هدایــت کشــور 
ــت  ــت آموزشــی موجــب عدال ــه ســمت عدال ب
مالیاتــی بیشــتر و شــفافیت مالــی در ایــن حوزه 

ــز خواهــد شــد. نی

ــراد     ی  ــه افـ ــد      بـ ــت و می  توانـ ــط  آور اسـ ــد      خلـ ــل  تنـ فلفـ
کـــه د     چـــار ســـرفه های شـــدید و یـــا بیماری هـــای قلبـــی و 

عروقـــی هســـتند، کمـــک کنـــد     . 
ـــار از  ـــل سرش ـــوان، فلف ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــادی آنتـــی اکســـیدان دارد و  ـــر زی ویتامیـــن C اســـت کـــه مقادی
ـــن  ـــت همچنی ـــد اس ـــدن مفی ـــی ب ـــتم ایمن ـــت سیس ـــرای تقوی ب
ایـــن ادویـــه ســـامت بـــدن را تضمیـــن می کنـــد. مصـــرف 
فلفـــل قرمـــز نـــه تنهـــا ســـوخت و ســـاز بـــدن را افزایـــش 
ــد؛  ــک می کنـ ــز کمـ ــذا نیـ ــم غـ ــه هضـ ــه بـ ــد؛ بلکـ می دهـ
همچنیـــن ایـــن گیـــاه ریســـک ابتـــا بـــه بیماری هـــای 

ــد. ــش می دهـ ــم کاهـ ــی را هـ قلبی-عروقـ
فواد فلفل قرمز برای درمان سرماخوردگی

افـــراد زمانـــی کـــه بـــه  ســـرماخوردگی  دچـــار می شـــوند 
ـــع  ـــموم را دف ـــان س ـــاز بدنش ـــوخت و س ـــردن س ـــاال ب ـــا ب ـــد ب بای
ـــل  ـــرف فلف ـــند. مص ـــل برس ـــودی کام ـــه بهب ـــر ب ـــا زودت ـــد ت کنن
ـــور از دوز  ـــریعی دارد. منظ ـــد و س ـــر مفی ـــاال اث ـــا دوز ب ـــز ب قرم
ـــا  ـــت. ب ـــرم اس ـــک گ ـــا ی ـــرم ت ـــی گ ـــدود ۶۰۰ میل ـــاال در ح ب
ـــود  ـــه بهب ـــریعتر ب ـــراد س ـــاال اف ـــا دوز ب ـــز ب ـــل قرم ـــرف فلف مص
ــدید و در  ــرفه های شـ ــکین سـ ــرای تسـ ــند. بـ ــل می رسـ کامـ
ـــد و در  ـــک می کن ـــیار کم ـــینه بس ـــط س ـــن خل ـــرون انداخت بی
ـــد  ـــاده ض ـــک م ـــز ی ـــل قرم ـــود. فلف ـــع می ش ـــرفه رف ـــه س نتیج

ـــت . ـــده اس ـــی کنن عفون

نقش فلفل قرمز در کاهش وزن
ـــت،  ـــی اس ـــیار کم ـــری بس ـــاوی کال ـــی، ح ـــاده غذای ـــن م ای
بـــه همیـــن دلیـــل در بیـــن افـــرادی کـــه رژیـــم می گیرنـــد 
ـــت  ـــتن خاصی ـــاوه برداش ـــز ع ـــل قرم ـــادی دارد؛ فلف ـــدار زی طرف
ضدســـرطانی بـــه میـــزان چشـــمگیری حـــاوی فیبـــر اســـت 
کـــه در حفـــظ ســـامت بـــدن موثـــر اســـت. انـــواع فلفـــل 
ـــتند  ـــی هس ـــاوی ترکیبات ـــیرین، ح ـــه ش ـــد وچ ـــوع تن ـــه از ن چ
کـــه دمـــای بـــدن را بـــه میـــزان چشـــمگیری بـــاال می برنـــد 
و مصـــرف اکســـیژن را بعـــد از ۲۰  دقیقـــه بـــه حداکثـــر 
ــده  ــحال کننـ ــیار خوشـ ــر بسـ ــک خبـ ــن یـ ــانند؛ ایـ می رسـ
اســـت چـــرا کـــه بـــدن، کالـــری بیشـــتری می ســـوزاند و بـــه 

ــد. ــیاری می کنـ ــک بسـ ــش وزن کمـ کاهـ

جلوگیری از پیشرفت سرطان با فلفل قرمز
ـــام  ـــه ن ـــاده ای ب ـــز م ـــه شـــد در فلفـــل قرم همانطـــور کـــه گفت
ـــگیری از  ـــرای پیش ـــاده ب ـــن م ـــه ای ـــود داره ک ـــین وج کپسایس
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــل قرم ـــت. فلف ـــر اس ـــتات موث ـــرطان پروس س
ـــد  ـــاده ض ـــک م ـــه ی ـــت و ک ـــن C اس ـــدی آن دارای ویتامی تن

ـــت. ـــرطان اس س
ه افرادی نباید فلفل مصرف کنند؟

افـــرادی کـــه دچـــار بیماری هـــای اعصـــاب هســـتند 

ــرف  ــانند؛ مصـ ــل برسـ ــه حداقـ ــز را بـ ــل قرمـ ــرف فلفـ مصـ
ـــاد  ـــرژی ایج ـــراد، آل ـــوارش اف ـــتم گ ـــد آن در سیس ـــش از ح بی
ــکل  ــک مشـ ــد یـ ــز می توانـ ــل قرمـ ــوردن فلفـ ــد. خـ می کنـ
ـــانی  ـــا کس ـــندرم روده و ی ـــه س ـــا ب ـــراد مبت ـــرای اف ـــزرگ را ب ب
ـــورت  ـــه ص ـــی ب ـــر دل حت ـــوزش س ـــر از س ـــال حاض ـــه در ح ک

ــازد. ــم سـ ــد فراهـ مزمـــن رنـــج می برنـ
 ایـــن گیـــاه بهتـــر اســـت در دوره بـــارداری و تـــا چنـــد 
مـــاه بعـــد از زایمـــان مصـــرف نشـــود. زیـــرا نـــوزادان چنـــد 
ـــتگاه  ـــری از دس ـــد بهت ـــج از رش ـــه تدری ـــد ب ـــس از تول ـــاه پ م
ــل  ــن قبیـ ــم ایـ ــدرت هضـ ــده و قـ ــوردار شـ ــوارش برخـ گـ
ـــد.  ـــدا می کنن ـــادر را پی ـــیر م ـــده از ش ـــل ش ـــی منتق موادغذای
ـــز  ـــل قرم ـــد فلف ـــتند نبای ـــرم هس ـــزاج گ ـــه دارای م ـــخاصی ک اش
تنـــد مصـــرف کننـــد زیراکاپسیســـین یـــک مـــاده فعـــال در 
فلفـــل اســـت کـــه موجـــب التهـــاب بافتـــی می شـــود و اگـــر 
ـــی  ـــه مخاط ـــه الی ـــد ب ـــود می توان ـــتفاده ش ـــاد اس ـــدار زی ـــه مق ب

معـــده و روده آســـیب جـــدی وارد کنـــد.

 فتنه های آینده با تدابیر رهبری شکست می خورد

معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری با وجود گردش 
مالی 4۰ هزار میلیارد تومانی

خواص باور نکردنی فلفل قرمز 
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ابهت آمیخته با ترس؛ عبور از تنگه 
»دوزویل«

ـــب در  ـــق و عجی ـــام دره ای عمی ـــل« ن »دوزوی
ـــذرگاه  ـــر گ ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــهر الل ـــی ش نزدیک
ـــرار دارد. ـــهرکرد ق ـــکا و ش ـــه اندی ـــی ب ـــاده الل ج

مســـیر  از  کـــه  رهگذرانـــی  مســـیر  در 
شـــهر اللـــی بعـــد از گـــذر از زیبایی هـــای 
چشـــم نواز چم ســـور بـــه ســـمت اندیـــکا و 
جـــاده چهارمحـــال می رونـــد، تنگـــه ای بـــزرگ 
و بســـیار ترســـناک دیـــده می شـــود. دره ای 
ـــه  ـــاق آن ب ـــاری در اعم ـــه ج ـــی رودخان ـــه حت ک
ـــان  ـــط در زم ـــت و فق ـــدن نیس ـــل دی ـــانی قاب آس
طغیـــان آب نمایـــان می شـــود. شـــاید زیبایـــی 
ـــد  ـــی نتوانی ـــه را در جای ـــن تنگ ـــرس ای ـــا ت ـــوام ب ت
ببینیـــد. ایـــن دره بـــه نـــام »جـــه جـــه« یـــا 
ـــه  »دوزویـــل« معـــروف اســـت. از روی پـــل رودخان
شـــور اللـــی می توانیـــد نظاره گـــر ایـــن ابهـــت 

آمیختـــه بـــا تـــرس باشـــید!

دوزویل یعنی چه؟
دیرینگـــی و پیدایـــش ایـــن دره بـــه طـــور 
مشـــخص بـــه دو میلیـــون ســـال پیـــش بـــاز 
ــاس  ــر اسـ ــدگان بـ ــی پژوهنـ ــردد. برخـ می گـ
ــن دو  ــی بیـ ــه قدمتـ ــی بـ ــنگ های آن حتـ سـ
تـــا شـــصت میلیـــون ســـال قبـــل نیـــز اشـــاره 
ــی و  ــاح محلـ ــل« در اصطـ ــد. »دوزویـ کرده انـ
ـــق در  ـــکاف عمی ـــه درز و ش ـــاری ب ـــش بختی گوی
ــود  ــاق می شـ ــت ها اطـ ــا و دشـ ــان کوه هـ میـ
ـــی  ـــا آب ـــای آن ه ـــاق و ژرف ـــوال در اعم ـــه معم ک
ــه  ــن دره، رودخانـ ــد. در ایـ ــاری باشـ ــز جـ نیـ
ـــور  ـــی چم س ـــی و تفریح ـــه دیدن ـــور در منطق س
جریـــان دارد کـــه پـــس از عبـــور از تنـــگ 
ــن  ــن در ایـ ــه ای پهـ ــاد دریاچـ ــوک و ایجـ تالـ
تنگـــه بـــه ســـد شـــهیون می ریـــزد. ایـــن دره 
تنـــگ و تاریـــک کـــه حتـــی بســـتر رودخانـــه 
هـــم در آن بـــه ســـختی دیـــده می شـــود، در 
دوره هـــای مختلفـــی از تاریـــخ، محـــل عبـــور و 
تـــردد مـــردم و عشـــایر بختیـــاری بـــوده کـــه 
قصـــد کـــوچ بـــه ییـــاق را داشـــته اند. در 
برخـــی نقـــاط  ایـــن دره، تنهـــا چیـــزی کـــه 
ـــمان  ـــه ای از آس ـــط نقط ـــت فق ـــدن اس ـــل دی قاب
اســـت و حتـــی بـــه دور و اطـــراف نیـــز دیـــد 
ــاط  ــن نقـ ــور از پایین تریـ ــدارد. عبـ ــود نـ وجـ
ــودن  ــته بـ ــگ و بسـ ــل تنـ ــه دلیـ ــن دره بـ ایـ
مســـیر در برخـــی از نقـــاط مقـــدور نیســـت و 
ــوان  ــا می تـ ــای دره تنهـ ــی انتهـ ــیر آبـ در مسـ
مســـافت اندکـــی پیـــش رفـــت. بـــا ایـــن 
ـــن  ـــی در ای ـــه ارتباط ـــر گون ـــراری ه ـــاب برق حس
منطقـــه، بســـیار ســـخت و نیازمنـــد تجهیـــزات 

مناســـب اســـت.
وجـــود ســـه پـــل در فاصلـــه کمـــی از هـــم 
ـــانی،  ـــه ساس ـــف از جمل ـــی مختل ـــل زمان در فواص
ـــذرگاه  ـــن گ ـــت ای ـــی، اهمی ـــوی و روزگار فعل پهل
ـــی  ـــد. پل ـــه نشـــان می ده ـــردم منطق ـــن م را در بی
ـــن  ـــر روی ای ـــه« ب ـــه ج ـــل »ج ـــام پ ـــه ن ـــزی ب فل
ـــرار  ـــی ق ـــیر ارتباط ـــه در مس ـــه ک ـــرار گرفت دره ق

دارد و قدمـــت آن بـــه ۵۰ ســـال می رســـد.

اهمیت و قدمت
ــرقی  ــرق و شمال شـ ــی از شـ ــتان اللـ شهرسـ
و  جنـــوب  در  و  اندیـــکا  شهرســـتان  بـــه 
جنوب شـــرقی بـــه بخـــش مرکـــزی شهرســـتان 

ــت. ــل اسـ ــلیمان متصـ ــجد سـ مسـ
ــن در  ــی و کهـ ــیار قدیمـ ــار بسـ ــود آثـ وجـ
ـــت  ـــت و قدم ـــان از اهمی ـــه نش ـــن ناحی ـــراف ای اط
ــده از  ــه جامانـ ــار بـ ــته و آثـ ــار داشـ ــن دیـ ایـ
ادوار کهـــن و وجـــود پل هـــا و گذرگاه هـــای 
ــانیان  ــادآور ادوار ساسـ ــرد آن، یـ ــر به فـ منحصـ

اســـت.
قدیمی تریـــن آثـــار ســـکونت انســـان در 
ـــی  ـــمال الل ـــده« در ش ـــار »پب ـــران در غ ـــد ای نج
کشـــف شـــده اســـت. اللـــی بخشـــی از اولیـــن 
ــه  ــران بـ ــت در ایـ ــده نفـ ــناخته شـ ــوزه شـ حـ
ـــی  ـــه 3۰ یک ـــن رو، در ده ـــد و از ای ـــمار می آی ش
ازحوزه هـــای فعـــال اســـتخراج نفـــت بـــوده 

اســـت.
ـــان  ـــی دارد؛ چن ـــی کهن ـــینه تاریخ ـــی پیش الل
کـــه حـــدود ۶۰ ســـال قبـــل پروفســـور گریشـــمن، 
قدیمی تریـــن  فرانســـوی،  باستان شـــناس 
ــار ســـکونت انســـان در فـــات ایـــران را در  آثـ
ـــد  ـــمن معتق ـــرد. گریش ـــف ک ـــده« کش ـــار »پب غ
ــی  ــش مردمانـ ــال پیـ ــزار سـ ــه ۱۵ هـ ــود کـ بـ
کـــه در غـــار پبـــده می زیســـته اند، اجـــداد 

بوده انـــد. بختیاری هـــا 

نزدیک ترین جاذبه ها
در پنـــج کیلومتـــری شهرســـتان اللـــی اگـــر 
از ســـمت میـــدان امـــام حســـین بـــه ســـمت 
جـــاده شهرســـتان اندیـــکا حرکـــت کنیـــد، 
مناظـــر  بـــا  دیدنـــی  مکان هـــای  از  یکـــی 
ــور  ــه شـ ــار رودخانـ ــدار در کنـ ــا و پرطرفـ زیبـ
را می بینیـــد کـــه روبـــروی آن دره برکـــه و 

ــده اســـت. ــع شـ ــه واقـ ــا برکـ ــزاده آقـ امامـ
منبع: ایرنا

سرمربی پرسپولیس پای وکیل را وسط کشید

ــرد  ــرک ک ــران را ت ــی ته ــال پرســپولیس در حال ــم فوتب ســرمربی تی
ــات  ــپولیس در تعطی ــگاه پرس ــئوالن باش ــا مس ــره ب ــه مذاک ــه هرگون ک

ــه وکیــل خــود ســپرد. ــه را ب ژانوی
ــتیار  ــا دو دس ــراه ب ــروز هم ــدرون ام ــل کال ــر، گابری ــزارش مه ــه گ ب
خارجــی خــود تهــران را تــرک کــرد تــا تعطیــات ســال نــو میــادی را 

ــد. ــواده بگذران ــار خان ــن کن ــرس آرژانتی ــوس آی در بوین
ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس در حالــی تهــران را تــرک 
ــا مدیرعامــل  می کنــد کــه ایــن مربــی در جلســه شــب گذشــته خــود ب
و اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه پرســپولیس بــه صراحــت اعــام کــرده 
اســت کــه منتظــر عملیاتــی شــدن تصمیمــات مدیــران باشــگاه در قبــال 
ــد و در طــول تعطیــات نیــز تنهــا وکیــل او  خواســته هایش خواهــد مان

ــد داد. ــپولیس را خواه ــای پرس ــخ نامه ه پاس
بایــد دیــد کالــدرون حاضــر می شــود هجدهــم دیمــاه )هشــتم ژانویــه( 
بــا بلیــت برگشــتی کــه سرخپوشــان بــرای او تهیــه کرده انــد بــه تهــران 
بازگــردد یــا واکنــش دیگــری را نســبت بــه ایــن موضــوع خواهــد داشــت.

زلزله در هیات مدیره باشگاه استقالل؛
سه عضو در آستانه برکناری

ســه عضــو هیــات مدیــره باشــگاه اســتقال کــه در ماجــرای جدایــی 
ــی از باشــگاه  ــدره آ اســتراماچونی« نقــش داشــتند، در آســتانه جدای »آن

هســتند.
ــی اســتراماچونی حاصــل عملکــرد  ــا، ماجــرای جدای ــه گــزارش ایرن ب
ــی  ــث جدای ــود باع ــت خ ــیوه مدیری ــا ش ــه ب ــود ک ــتقال ب ــران اس مدی
ــران  ــن مدی ــی شــدند. ای ــان تهران ــع آبی پوش ــی از جم ســرمربی ایتالیای
ــای  ــای وزارت خانه ه ــه پ ــد ک ــل کردن ــوری تبدی ــره ک ــه گ ــرا را ب ماج

ــرد. ــاز ک ــدان ب ــه می ــم ب ــور خارجــه را ه ورزش و ام
ــادی  ــاش زی ــر ت ــای اخی ــان در هفته ه ــه وزارت ورزش و جوان اگرچ
ــه  ــود و اســتراماچونی کــه ب از خــود نشــان داد امــا کار از کار گذشــته ب
مدیــران اســتقال اعتمــادی نداشــت بــرای بازگشــت شــروط عجیبــی را 

مطــرح کــرد کــه قابــل پذیــرش نبــود.
اعتــراض هــواداران بــه مدیــران ارشــد اســتقال کــه زمینــه را بــرای 
جدایــی اســتراماچونی فراهــم کردنــد هــر روز بیشــتر از گذشــته مطــرح 

می شــود.
دربــاره اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه اســتقال اخبــاری بــه بیــرون 
درز پیــدا کــرده اســت کــه حکایــت از ایــن دارد مدیرانــی کــه در جدایــی 
اســتراماچونی نقــش داشــتند بــه زودی از ســمت خــود برکنــار خواهنــد 

شــد.

حضور پیشکسوت کشتی تبریز در دفتر روزنامه؛
تبریز با کمبود سالن کشتی مواجه است

ـــان  ـــتی آذربایج ـــه کش ـــا در جامع ـــام باب ـــا ن ـــه ب ـــازاده ک ـــین باب حس
شـــرقی شـــناخته می شـــود و نزدیـــک بـــه نیـــم قـــرن اســـت کـــه در 
ـــه  ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــد ب ـــت می نمای ـــن ورزش فعالی ـــه ای عرص
ـــت و  ـــتی گف ـــه ورزش کش ـــروز ب ـــه ام ـــه جامع ـــود توج ـــورد کمب در م

ـــرد. ـــو ک گ
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، پیشکســـوت کشـــتی آذربایجـــان کـــه 
ـــاره  ـــا اش ـــت ب ـــته اس ـــز گذاش ـــهر تبری ـــی را در ش ـــتی فرنگ ـــای کش بن
ــتی  ــگ کشـ ــرد: فرهنـ ــار کـ ــتی اظهـ ــاالی ورزش کشـ ــه ارزش بـ بـ
ـــاق و  ـــا اخ ـــر،  ب ـــتی گی ـــک کش ـــوده و ی ـــا ب ـــایر ورزش ه ـــاوت از س متف

ــود. ــناخته می شـ ــود شـ ــرام خـ مـ
ـــورد  ـــش م ـــش از بی ـــد بی ـــتی بای ـــه کش ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــازاده ب باب
توجـــه جامعـــه قـــرار گیـــرد گفـــت: متاســـفانه امـــروز ورزش کشـــتی 
ـــترده ای از  ـــات گس ـــد تبلیغ ـــت و بای ـــه اس ـــرار گرفت ـــاف ق ـــورد اجه م

ســـوی رســـانه بـــرای گســـترش دادن ایـــن ورزش انجـــام شـــود.
ــهرک های  ــادی دارد و شـ ــعت زیـ ــز وسـ ــهر تبریـ ــزود: شـ وی افـ
زیـــادی نیـــز در اطـــراف آن وجـــود دارد و بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه 
ــن  ــود اماکـ ــا کمبـ ــت بـ ــیار باالسـ ــز بسـ ــتی در تبریـ ــتعداد کشـ اسـ
ــد  ــه بایـ ــن قضیـ ــه ایـ ــم کـ ــتی مواجهیـ ــالن های کشـ ــی و سـ ورزشـ

ــردد.       ــاماندهی گـ سـ

ـــده  ـــرد در آین ـــام ک ـــوس اع ـــم یوونت مهاج
قصـــد دارد فیلم ســـاز شـــود. 

بـــه گـــزارش ایســـنا و بـــه نقـــل از آس، 
کریســـتیانو رونالـــدو کـــه بـــه دوبـــی ســـفر 
ـــی  ـــری بین الملل ـــت خب ـــت در نشس ـــرده اس ک
ورزشـــی شـــرکت کـــرد. مهاجـــم یوونتـــوس 
دربـــاره روش تمریـــن کردنـــش گفـــت: نـــه رازی 
وجـــود دارد و نـــه معجـــزه ای. پیـــروزی در تمـــام 
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــودم اتفاق ـــن ب ـــه م ـــی ک جاهای
نیامـــده اســـت. اگـــر یـــک قهرمـــان باشـــی 
ــدون  ــی. بـ ــروز باشـ ــه پیـ ــی همیشـ می توانـ
تمریـــن زیـــاد و اشـــتیاق نمی توانیـــد همـــه 
ــارات،  ــا افتخـ ــه آن هـ ــه بـ ــی کـ آن چیزهایـ
جوایـــز، رکوردهـــا و آمـــار می گوینـــد را بـــه 
ـــت  ـــن اس ـــه ای ـــر از هم ـــد. مهم ت ـــت آوری دس
ــن  ــد ممکـ ــن حـ ــا باالتریـ ــان را تـ انگیزه تـ
ـــس  ـــه هیچ ک ـــتم ب ـــازی نداش ـــد. نی ـــه داری نگ
ایـــن موضـــوع را نشـــان دهـــم و اکنـــون از 

ایـــن رشـــته لـــذت می بـــرم.
ســتاره پرتغالــی در ادامــه اظهــار کــرد: 
ــی  ــک روش از زندگ ــه ی ــودم ب ــت از خ مراقب
ــی  ــد خــود را قربان ــل شــده اســت. بای ام تبدی
وقــف  را  زندگی تــان  درصــد   ۷۰ و  کنیــد 
ــان باشــید  ــد مراقــب خودت ــد. بای ــال کنی فوتب

و بدنتــان را بشناســید. آمادگــی جســمانی، 
نظــر داشــته  را در  و...  ریــکاوری  و  تغذیــه 
چنیــن  بــرای  ورزشــکاران  همــه  باشــید. 
شــرایطی آمــاده نیســتند. ایــن موضــوع را 
بــدون انتقــاد بــه کســی می گویــم. حفــظ 
باالتریــن ســطح موجــب می شــود همیشــه بــه 

بهترین هــا فکــر کنیــد.
ــعی  ــه سـ ــی ام همیشـ ــزود: در زندگـ او افـ
کـــردم در حـــال یادگیـــری باشـــم. از زمـــان 
بهـــره ببـــرم. زندگـــی پـــس از فوتبـــال حرفـــه ای 

ـــان  ـــگ قهرمان ـــک لی ـــح ی ـــود دارد. فت ـــم وج ه
ــد  ــادتر نخواهـ ــرا شـ ــر مـ ــا کم تـ ــر یـ بیش تـ
ــا ایـــن حـــال دوســـت دارم فاتـــح  کـــرد. بـ
ــرای  ــود را بـ ــوم. اکنـــون خـ ــام شـ ایـــن جـ
یـــک زندگـــی جدیـــد آمـــاده می کنـــم و 
ـــردازم.  ـــی بپ ـــای مختلف ـــه کاره ـــم ب می خواه
ـــم  ـــک فیل ـــم. ی ـــر کن ـــی ام را بهت ـــان انگلیس زب
ـــن  ـــه ای ـــرای رســـیدن ب ـــوود بســـازم... ب در هالی
ـــارج  ـــود را خ ـــرایط خ ـــن ش ـــد از ای ـــداف بای اه
کنـــم و هـــر روز چیزهـــای بیش تـــری یـــاد 

بگیـــرم. دوســـت دارم خـــودم را وارد چالـــش 
ــراد  ــم افـ ــح می دهـ ــن ترجیـ ــم. هم چنیـ کنـ
ـــند. ـــته باش ـــور داش ـــارم حض ـــی در کن باهوش

رونالـــدو در ادامـــه بـــه زمـــان کافـــی 
ــرای  ــت: بـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــه اشـ ــتن بـ داشـ
انجـــام هـــر کاری زمـــان بـــه انـــدازه کافـــی 
ــت و  ــاعت اسـ ــک روز ۲۴ سـ ــود دارد. یـ وجـ
ــرد  ــتراحت کـ ــرد، اسـ ــن کـ ــوان تمریـ می تـ
ــود. هم چنیـــن  ــتان بـ ــواده و دوسـ ــا خانـ و بـ
از زندگـــی لـــذت بـــرد. بایـــد یـــک تعـــادل 
را پیـــدا کـــرد و تنهـــا تمریـــن نکـــرد. ثبـــت 
رکوردهـــا یـــک رونـــد معمـــول پـــس از کار 
ـــا  ـــید ت ـــاده باش ـــه آم ـــد همیش ـــت. بای ـــاد اس زی
ـــورد  ـــتن رک ـــوند. شکس ـــته ش ـــا شکس رکورده
ـــد  ـــد باش ـــز می توان ـــزه غرورآمی ـــک انگی ـــه ی پل
ــودش را دارد.  ــتان خـ ــی داسـ ــر کسـ ــا هـ امـ
پلـــه، پلـــه خواهـــد بـــود ماننـــد کریســـتیانو 

ــت. ــتیانو اسـ ــان کریسـ ــه هم چنـ کـ
ـــرد:  ـــار ک ـــان اظه ـــوس در پای ـــم یوونت مهاج
امیـــدوارم ۲۰۲۰ ماننـــد ســـال های گذشـــته، 
ــاده ای باشـــد. در حقیقـــت  ــال فـــوق العـ سـ
ــه  ــون همیشـ ــتم چـ ــد نداشـ ــال بـ ــن سـ مـ
آمـــاده بـــوده ام. مطمئـــن هســـتم ســـال 

آینـــده نیـــز ســـال بزرگـــی خواهـــد بـــود.

ــان  ــگاه میـ ــابق باشـ ــی سـ ــر اجرایـ مدیـ
خاطـــره ای جالـــب از روزهـــای دوره نخســـت 
حضـــور زالتـــان ابراهیموویـــچ در ایـــن تیـــم 

بازگـــو کـــرد. 
ـــچ  ـــان ابراهیمووی ـــزارش تســـنیم، زالت ـــه گ ب
ـــه ۷  ـــک ب ـــد از نزدی ـــمی، بع ـــورت رس ـــه ص ب
ــت  ــت. دور نخسـ ــان برگشـ ــه میـ ــال بـ سـ
ـــا ۲۰۱۲  ـــال ۲۰۱۰ ت ـــه س ـــور او در فاصل حض
بـــود کـــه ایـــن باشـــگاه تحـــت تملـــک 
ـــی  ـــت و گالیان ـــرار داش ـــکونی ق ـــیلویو برلوس س
هـــم باشـــگاه را اداره می کـــرد. حـــاال او بـــه 
ـــری از  ـــر خب ـــا دیگ ـــته ام ـــگاه برگش ـــن باش ای
برلوســـکونی و گالیانـــی نیســـت هـــر چنـــد 
گالیانـــی می گویـــد کـــه بازگشـــت ایبـــرا در 

ــد. ــحال می کنـ ــال او را خوشـ ــر حـ هـ
ـــپورت  ـــا دلواس ـــریه گاتزت ـــه نش ـــی ب گالیان
ـــه  ـــی، جذب ـــدرت روان ـــدر ق ـــان آنق ـــت: زالت گف
می توانـــد  همیشـــه  کـــه  دارد  انگیـــزه  و 
ـــه  ـــالی ک ـــذار باشـــد. در 3۱ س ـــی تأثیرگ بازیکن
در میـــان کار کـــردم، هرگـــز ندیـــدم کـــه 
ــش را  ــی از هم تیمی هایـ ــن یکـ ــک بازیکـ یـ

بـــه خاطـــر اینکـــه کـــم کاری کـــرده اســـت، 
ــد.  ــذه اش کنـ ــباند و مؤاخـ ــوار بچسـ ــه دیـ بـ
ـــث  ـــم بح ـــا ه ـــان ب ـــه بازیکن ـــودم ک ـــده ب دی
کننـــد امـــا نـــه اینطـــور کـــه یکـــی از آنهـــا 
دیگـــری را بـــه دیـــوار بچســـباند. ایبـــرا 
ـــار  ـــن ب ـــر ای ـــه نظ ـــت و ب ـــی اس ـــن آدم چنی
ـــات  ـــی در تمرین ـــه بازیکن ـــد ک ـــر ببین ـــم اگ ه

کـــم کاری می کنـــد بـــا او چنیـــن برخـــوردی 
خواهـــد داشـــت.

ـــچ،  ـــودن ابراهیمووی ـــاله ب ـــود 38 س ـــا وج ب
ــن  ــن بازیکـ ــد ایـ ــور نمی کنـ ــی تصـ گالیانـ
ســـوئدی از کار افتـــاده باشـــد و بالعکـــس هنـــوز 
ــر  ــذاری بـ ــیل تأثیرگـ ــم او را دارای پتانسـ هـ
جریـــان بـــازی می دانـــد. وی افـــزود: زالتـــان 

ـــی  ـــر فن ـــد. از نظ ـــر می ده ـــم را تغیی ـــو تی ج
ـــدرت  ـــون ق ـــد، چ ـــذار باش ـــد تأثیرگ او می توان
بدنـــی اش ویرانگـــر اســـت. در عـــرض ۱۵ روز 
می توانـــد بـــه اوج آمادگـــی برســـد و در 
داخـــل و خـــارج از زمیـــن مهـــره ای حیاتـــی 

ـــد. ـــم باش ـــرای تی ب
ــم  ــور تیـ ــون اداره امـ ــه اکنـ ــی کـ گالیانـ
جدیـــد تحـــت مالکیـــت برلوســـکونی یعنـــی 
ـــده دارد،  ـــا را برعه ـــری C ایتالی ـــزا در س مونت
ـــه  ـــرا را ب ـــرده ایب ـــاش ک ـــه ت ـــرد ک ـــراف ک اعت
ـــن  ـــه م ـــت: بل ـــار داش ـــرد. او اظه ـــم بب ـــن تی ای
می خواســـتم او را بـــه مونتـــزا ببـــرم. بـــه او 
ـــار  ـــه در کن ـــم ک ـــنهاد بده ـــا پیش ـــگ زدم ت زن
مـــا یـــک ماجـــرای فوق العـــاده را آغـــاز 
ـــن  ـــد م ـــه فهمی ـــد ک ـــا بع ـــد ام ـــد. او خندی کن
ـــم را  ـــد و دعوت ـــدی ش ـــم، ج ـــوخی نمی کن ش
رد کـــرد و گفـــت میـــان را انتخـــاب کـــرده 
ـــه  ـــن او ب ـــن از رفت ـــت. م ـــکلی نیس ـــت. مش اس
ــم  ــوم. پیامـ ــحال می شـ ــم خوشـ ــان هـ میـ
هـــم بـــه او ایـــن اســـت: خـــوش برگشـــتی 

دالور.

ــرفت  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــی« ب ــل مس »لیون
ضربــات  خصــوص  در  خــود  چشــمگیر 
ــه گل  ــل ب ــرای تبدی ایســتگاهی، از راز خــود ب

کــردن ایــن ضربــات پــرده برداشــت.
مســی از مشــکاتی کــه وی در ابتــدای 
ــان  ــل دروازه حریف ــود مقاب ــی خ دوران فوتبال
تجربــه کــرده و چگونگــی تغییــر تفکــرش بــه 

ــرد. ــت ک ــان، صحب ــرور زم م
در  تــوپ طــای جهــان  برنــده  بــار   ۶
در  اللیــگا  در  حضــورش  فصــل  نخســتین 
جریــان ۷8 بــازی 3۱ گل بــه ثمــر رســاند 
ــدار ۴۰۱  ــوع 38۷ دی ــد از آن در مجم ــا بع ام

ــون  ــام خــود ثبــت کــرده و هــم اکن ــه ن گل ب
ــوب  ــگا محس ــای اللی ــی رقابت ه ــن گلزن برتری

. می شــود
ایــن بــاره گفــت:  مــرد آرژانتینــی در 
ــود  ــخت ب ــی گل زدن س ــال ابتدای ــد س چن
دســت  از  را  موقعیت هــا  اوقــات  گاهــی  و 
مــی دادم و برخــی مواقــع دیگــر شــانس 
ــاموئل  ــاد دارم »س ــه ی ــود. ب ــار نب ــن ی ــا م ب
بــه  پایــت  کــه  »روزی  می گفــت  اتوئــو« 
ــی  ــز خواه ــگفت انگی ــود، ش ــاز ش ــی ب گلزن
ــت  ــه دس ــادی ب ــای زی ــرا فرصت ه ــد زی ش
و  نمی کنــی«  تمــام  را  کار  امــا  مــی آوری 

بعــد از ایــن حــرف، آن روز فــرا رســید و 
تمــام توپ هایــم تبدیــل بــه گل شــد.

ــگا  ــزن اللی ــن گل ــه داد: برتری ــی ادام مس
بــودن بــا توجــه بــه آنچــه از ایــن لیــگ 
ــه  ــت. صادقان ــی اس ــاق خاص ــیم، اتف می شناس
ــن  ــی از بهتری ــن یک ــم ای ــر می کن ــم، فک بگوی
رکوردهایــی اســت کــه تاکنــون داشــته ام.

بــا ایــن وجــود، مســی ایــن روزهــا بیشــتر از 
گل زدن، مشــغول خلــق موقعیــت بــرای دیگــر 
بازیکنــان بارســا اســت و وی در ایــن خصــوص 
گفــت: هــر بــار کــه وارد زمیــن می شــوم 
ــر  ــازی فک ــه ب ــتر ب ــه گل زدن و بیش ــر ب کمت

می کنــم.
فــوق  کــه  جنبه هایــی  از  دیگــر  یکــی 
ســتاره آرژانتینــی بــه شــکلی غیرقابــل وصــف 
ــی وی  ــرده اســت، توانای ــدا ک ــود پی در آن بهب
ایســتگاهی  از روی ضربــات  بــرای گل زدن 
فوتبالــش  ابتــدای  در  کــه  اســت؛ چیــزی 

تقــای زیــادی بــرای آن می کــرد.
وی در مــورد ضربــات ایســتگاهی خــود 
دقــت  بیشــتر  روزهــا  ایــن  کــرد:  تاکیــد 
می کنــم بــه ویــژه روی ضربــات کاشــته؛ اینکــه 
ببینــم آیــا دروازه بــان پیــش از ضربــه حرکــت 
ــن  ــر ای ــی و در غی ــی جزئ ــد حتــی خیل می کن
صــورت تمرکــزم را روی ایــن موضــوع معطــوف 
چطــور  را  دفاعــی  دیــواره  کــه  می کنــم 

. می چینــد
مســی افــزود: حقیقــت دارد کــه حــاال 
ــم  ــه می کن ــوع مطالع ــن موض ــتر روی ای بیش
ــتگی  ــردن بس ــن ک ــه تمری ــز ب ــه چی ــا هم ام
ــوم. ــر می ش ــه روز بهت ــن روز ب ــا تمری دارد و ب

پایــان  در  سلســته  آلبــی  جادوگــر 
بــودن  پــدر  ســختی های  خصــوص  در 
ســرعت  مــا  فعالیت هــای  گفــت:  نیــز 
ــه  ــوع ب ــن موض ــت و ای ــه اس ــتری گرفت بیش
زود  را  تمرینــات  اســت.  مربــوط  بچه هــا 
ــذا  ــم، غ ــه می روی ــه خان ــم، ب ــام می کنی تم
ــدن  ــرای برگردان ــرعت ب ــه س ــم و ب می خوری
آنــان از مدرســه عــازم می شــویم. آنهــا حتــی 
ــادی  ــدازه زی ــا ان ــم ت ــرا ه ــروز م خــواب نیم

کاهــش داده انــد.

ــرای  هــواداران تیــم فوتبــال تراکتــور کــه ب
تشــویق ایــن تیــم در ورزشــگاه شــهدای شــهر 
قــدس حضــور داشــتند، برخــی بازیکنــان 

ــد. ــرار دادن ــویق ق ــورد تش ــکان را م پی
ــکان  ــال پی ــم فوتب ــا، تی ــزراش ایرن ــه گ ب
ــم  ــه دوازده ــه از هفت ــداری معوق ــران در دی ته
لیــگ برتــر فوتبــال، از ســاعت ۱۵ در ورزشــگاه 
شــهدای شــهر قــدس بــه مصــاف تراکتــور 

ــت. ــز رف تبری
حــدود ۵ هــزار هــوادار تراکتور در ورزشــگاه 
ــا از تیــم شــهر  شــهر قــدس حضــور یافتنــد ت
خــود حمایــت کننــد. برخــی از ایــن هــواداران 
ــر  ــی دیگ ــا برخ ــد ام ــرده بودن ــه ک ــت تهی بلی
در بــازار ســیاه مقابــل ورزشــگاه دنبــال بلیــت 

ورود بــه ورزشــگاه بودنــد.
هــواداران تراکتــور غیــر از تشــویق بازیکنــان 
زمزمه هــای  کــه  مغانلــو  شــهریار  خــود، 

ــم فصــل شــنیده  ــور در نی حضــورش در تراکت
ــودی  ــی حم ــد. عل ــویق کردن ــود را تش می ش

دیگــر بازیکــن پیــکان کــه ســابقه حضــور 
ــه  ــود ک ــی ب ــر بازیکن ــور را دارد، دیگ در تراکت

ــد. ــویق ش ــف تش ــواداران حری ــط ه توس
ــه  ــری ب ــازی رشــید مظاه ــاز ب ــش از آغ پی
ســمت حســین فرکــی رفــت و خــوش و بــش 

ــا ســرمربی پیــکان داشــت. گرمــی ب
چمــن  زمیــن  کشــی  خــط  همچنیــن 
ــاز  ــل از آغ ــی قب ــا دقایق ــم تنه ــگاه ه ورزش

بــازی انجــام شــد.
ــد  ــق ش ــور موف ــم تراکت ــه ۲۱ تی در دقیق
ــن  ــا داور گل ای ــد ام ــاز کن ــکان را ب دروازه پی
تیــم را خطــا دانســت. بــه همیــن خاطــر 
بازیکنــان، کادر فنــی و هــواداران سرخپوشــان 
داور  علیــه  دادن شــعار  بــه ســر  تبریــزی 

ــدند. ــغول ش مش

رونالدو:

 می خواهم در هالیوود فیلم بسازم

روایت جالب گالیانی از برخورد فیزیکی ابراهیموویچ با 
هم تیمی های تنبلش در میالن 

فوت کوزه گری کاشته های »مسی«

تشویق بازیکنان پیکان توسط تراکتوری ها

ــدام الزم  ــان اق ــوق مددجوی ــظ حق ــتای حف  راس
ــم داد. ــام خواهی ــاض انج ــدون اغم راب

وی اضافــه کــرد: بــا هماهنگــی هایــی کــه در حــال انجــام اســت ایــن 
اطمینــان را میدهــم کــه بــا تحویــل مرکــز یادشــده بــه ســازمان دیگــر 

شــاهد اختــاالت گذشــته نباشــیم.
ــی  ــز موضوع ــه مراک ــداری اینگون ــت: نگه ــان گف ــینی در پای حس
تخصصــی بــوده و حساســیت باالیــی دارد و هــر گونــه قصــور احتمالــی 
ــت شــهری  ــی مدیری ــی و ســرمایه اجتماع ــاد عموم ــه اعتم ــد ب میتوان
ــا پاسداشــت  ــاش م ــام ت ــن تم ــرای همی ــد ب آســیب جــدی وارد کن
ایــن اعتمــاد بــا  اطمینــان بخشــی بــه مــردم از طریــق ارائــه خدمــات 

ــت. ــدف اس ــای ه ــه گروه ه ــته ب شایس

برخورد بدون اغماض با مقصران مشکالت 
گرمخانه زنان

ادامه از صفحه 1
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اوقات شرعی شهر تهران

رزمایــش بــزرگ نیــروی دریایــی جمهــوری 
اســامی ایــران، روســیه و چیــن در شــمال اقیانــوس 
هنــد بازتــاب گســترده ای در رســانه های عــرب 

ــت. ــته اس ــان داش زب
ــزرگ  ــش ب ــته رزمای ــر، روز گذش ــزارش مه ــه گ ب
نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی ایــران، روســیه و 
ــاون  ــاز شــد. مع ــد آغ ــوس هن ــن در شــمال اقیان چی
عملیــات نیــروی دریایــی ارتــش و ســخنگوی رزمایش 
ایــران، روســیه و چیــن در ایــن خصوص گفــت: منطقه 
شــمال اقیانــوس هنــد، منطقه بســیار با امنیتی اســت 
ــا اقتــدار نیروهــای مســلح  کــه ایــن امنیــت پایــدار ب
جمهــوری اســامی ایــران و دو نیــروی دریایــی ارتــش 

و ســپاه در دریــا برقــرار شــده اســت.
رزمایــش بــزرگ نیــروی دریایــی جمهــوری 
اســامی ایــران، روســیه و چیــن در شــمال اقیانــوس 
هنــد بازتــاب گســترده ای در رســانه های عــرب 
زبــان داشــته اســت کــه بــه بخشــی از آنهــا اشــاره 

می شــود؛
روزنامــه عــرب زبــان »رأی الیــوم« چــاپ لنــدن 
ــف  ــاد مختل ــی ابع ــه بررس ــی ب ــار مطلب ــا انتش ب
رزمایــش ســه جانبــه ایــران، چیــن و روســیه 
پرداخــت و آن را مهــم توصیــف کــرد. ایــن روزنامــه 
در مطلــب خــود آورده اســت: »رزمایــش ســه 
جانبــه ایــران، روســیه و چیــن حامــل پیامــی مهــم 
ــورهای  ــر کش ــکا و دیگ ــده آمری ــاالت متح ــه ای ب

غربــی اســت کــه در مــاه گذشــته ایجــاد دو ائتــاف 
دریایــی متشــکل از عربســتان، امــارات و دیگــر 

ــد«. ــام کردن ــی را اع ــورهای عرب کش
ــود  ــب خ ــدن در مطل ــاپ لن ــه چ ــن روزنام ای
ــش مذکــور دارای  همچنیــن آورده اســت: »رزمای
ــار  ــد فش ــه می توان ــت چراک ــز هس ــی نی ــاد روان ابع
تحمیلــی بــه ایــران از ســوی ایــاالت متحــده 
آمریــکا را حداقــل از بُعــد روانــی بکاهــد«. رأی 
الیــوم در مطلــب خــود در خصــوص رزمایــش ســه 
ــن  ــد: »ای ــد می کن ــن تأکی ــده همچنی ــه یادش جانب
ــران در جهــان  ــه ای ــد ک ــش نشــان می ده رزمای
منــزوی نیســت و دوســتانی اســتراتژیک در وزن دو 

ــیه، دارد«. ــن و روس ــی چی ــدرت، یعن ابرق
رأی الیــوم در ادامــه افــزوده اســت »منطقــه 
دیگــر  هرمــز  تنگــه  به ویــژه  و  فــارس  خلیــج 
ــرن پیــش در انحصــار آن نیســت.  همچــون یــک ق
ایــران از صنایــع نظامــی پیشــرفته برخــوردار اســت 
ســرمایه های  عربــی  کشــورهای  کــه  درحالــی 
هنگفــت خــود را در مســیر سرســپردگی بــه آمریــکا 

و غــرب هزینــه می کننــد«.
ــرام«  ــه »األه ــه روزنام ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــران،  ــه ای ــه جانب ــور س ــش مان ــه پوش ــز ب ــر نی مص
چیــن و روســیه پرداختــه اســت. ایــن روزنامــه 
عــرب زبــان ضمــن بــزرگ توصیــف کــردن رزمایــش 
مذکــور، در مطلبــی اعــام کــرده اســت: »ایــن 

اولیــن مانــور مشــترک دریــای میــان ایــران، روســیه 
و چیــن بــه شــمار مــی رود«. درهمیــن حــال، 
ــه« و  ــر »الجمهوری ــر نظی ــری دیگ ــانه های مص رس
»الشــروق« مواضعــی مشــابه روزنامــه األهــرام را در 
ــن  ــیه و چی ــران، روس ــترک ای ــش مش ــال رزمای قب

ــد. ــاذ کردن اتخ
ــز  ــر نی ــه« قط ــه »الرای ــال، روزنام ــن ح در همی
جــزو رســانه هایــی اســت کــه بــه پوشــش رزمایــش 
مشــترک ایــران، روســیه و چیــن در اقیانــوس هند و 
دریــای عمــان پرداختــه اســت. ایــن روزنامــه ضمــن 
»حائــز اهمیــت« توصیــف کــردن رزمایــش مذکــور 
ــان  ــش می ــرار اســت رزمای ــرده اســت: »ق ــام ک اع
ــه طــول انجامــد«. ایــران، چیــن و روســیه ۴ روز ب

از ســوی دیگــر، شــبکه »الجزیــره« نیــز بــا 
ــترک  ــش مش ــوص رزمای ــی در خص ــار مطلب انتش
ایــران، روســیه و چیــن، اعــام کــرد: »ایــن رزمایــش 
در منطقــه بســیار مهمــی برگــزار می شــود، چراکــه 
اقیانــوس هنــد، ســومین اقیانــوس بــزرگ در جهــان 
ــی  ــه کشــورهای بســیار مهم ــی رود ک ــه شــمار م ب

ــر آن هســتند«. ُمشــرف ب
درهمیــن حــال، »ســی ان ان عربــی« نیــز 
مطلبــی را در خصــوص رزمایــش فــوق منتشــر 
ــب  ــان در مطل ــرب زب ــبکه ع ــن ش ــرده اســت. ای ک
ایــران،  مشــترک  رزمایــش  در خصــوص  خــود 
ــش  ــت: »رزمای ــرده اس ــد ک ــن تأکی ــیه و چی روس
ایــران، روســیه و چیــن در منطقــه مهمــی بــه نــام 
ــای عمــان برگــزار می شــود؛ منطقــه ای کــه از  دری
ــت«. ــده گرف ــوان آن را نادی لحــاظ اقتصــادی نمی ت

ســی ان ان عربــی در ادامــه گــزارش خــود در این 
خصــوص تأکیــد کــرده اســت: »رزمایــش ســه جانبه 
ــود  ــزار می ش ــی برگ ــن درحال ــیه و چی ــران، روس ای
کــه تنش هــا میــان ایــران و آمریــکا بیــش از پیــش 

افزایــش یافتــه اســت«.
ــوم«،  ــیا الی ــبکه های »روس ــر، ش ــوی دیگ از س
»الیــوم الســابع«، »المصــری الیــوم« و ده هــا رســانه 
ــترده  ــری گس ــش خب ــه پوش ــر ب ــان دیگ ــرب زب ع
ــن  ــیه و چی ــران، روس ــه ای ــه جانب ــش س از رزمای
پرداختنــد و ســخنان فرماندهــان نظامــی جمهــوری 
را منعکــس  ایــن خصــوص  ایــران در  اســامی 

ــد. کردن
ایــن درحالــی اســت کــه رســانه های ضــد 
ایرانــی نظیــر العربیــه ضمــن انتشــار خبــری کوتــاه 
از آغــاز رزمایــش مشــترک ســه جانبــه میــان 
ــاد  ــا ابع ــد ت ــاش می کنن ــران، روســیه و چیــن ت ای
گســترده رزمایــش مذکــور و اهمیــت آن از دیــدگان 

ــد. ــان بمان ــی پنه ــکار عموم اف

بازتاب وسیع رزمایش ایران، روسیه 
و چین در رسانه های عربی

 از نظــر مــردم، راحت تریــن و مطمئن تریــن 
راه بــرای دریافــت اطاعــات و راهنمایــی بــرای 
بــه  مراجعــه  پویــا،  دوم  رمزهــای  فعال ســازی 
شــعب بانکــی و کســب راهنمایــی از کارمنــدان 
ــدان  ــی از کارمن ــه برخ ــل از اینک ــت، غاف بانک هاس
ــوده  ــن موضــوع بی اطــاع ب ــه ای ــا نســبت ب بانک ه
و حتــی بــا راهنمایــی اشــتباه مشــتریان را بــه 

می اندازنــد. دردســر 
از بیشــترین انتقــادات مردمــی نســبت بــه نحــوه 
اجــرای طــرح اســتفاده از رمزهــای پویــا مربــوط بــه 
ــا  ــان بانک ه ــورد کارکن ــکاری و برخ ــی هم چگونگ
ــای  ــت رمزه ــامانه های دریاف ــی س ــان معرف در زم

پویــا و ارایــه مشــورت بــه مشــتریان اســت.
ـــه  ـــا ب ـــگار ایرن ـــدان خبرن ـــه می ـــان مراجع در زم
ـــان  ـــه کارکن ـــود ک ـــخص می ش ـــی، مش ـــعب بانک ش
ــران  ــوارد، مدیـ ــی مـ ــی در برخـ ــا و حتـ بانک هـ
ـــی  ـــرای راهنمای ـــی ب ـــات کاف ـــه اطاع ـــعب از ارای ش
مشـــتریان خـــودداری می کننـــد یـــا اینکـــه  

اطاعـــات کافـــی در ایـــن بـــاره ندارنـــد.
ـــدای  ـــرح از ابت ـــن ط ـــه ای ـــود ک ـــرار ب ـــدا ق در ابت
دی مـــاه اجبـــاری شـــود، امـــا بـــا هـــدف فراهـــم 
ـــا  ـــاری از آن ت ـــتفاده اجب ـــاخت ها، اس ـــردن زیرس ک

ـــد. ـــد ش ـــاه تمدی ـــک م ی
ــا  ــر اســاس ایــن طــرح، رمزهــای دوم ایســتا ی ب
ــا  ــای پوی ــاده و رمزه ــج از کار افت ــه تدری ــت ب ثاب
ــا  ــا می شــوند؛ رمزهــای دوم ایســتا ی ــن آنه جایگزی
ثابــت تــا زمانــی کــه توســط صاحــب کارت بانکــی 
ــل اســتفاده  ــا قاب ــد در همــه تراکنش ه ــر نکنن تغیی
هســتند، امــا رمزهــای پویــا فقــط بــرای یــک 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــش م تراکن
ــاکی  ــا ش ــه بانک ه ــدگان ب برخــی از مراجعه کنن
هســتند کــه در زمــان ســوال از کارمنــدان بانک هــا 
دربــاره راه انــدازی رمزهــای پویــا متوجــه می شــوند 
ــن  ــوه کار ای ــا نح ــا، ب ــدان بانک ه ــود کارمن ــه خ ک

رمزهــا آشــنا نیســتند.
ـــاله  ـــن مس ـــتریان ای ـــه مش ـــواردی ک ـــی در م حت
را بـــه روســـای شـــعب انعـــکاس می دهنـــد، 
ـــی  ـــعبه بانک ـــس آن ش ـــه ریی ـــوند ک ـــه می ش متوج
ـــا  ـــای پوی ـــاری رمزه ـــدازی اجب ـــوع راه ان ـــز موض نی
را جـــدی نگرفته انـــد و آشـــنایی کاملـــی بـــا 

ســـازوکار راه انـــدازی ایـــن رمزهـــا ندارنـــد.

راهنمایی های اشتباه متصدیان بانک ها درباره 
رمزهای پویا

مردمـــی کـــه در نصـــب و راه انـــدازی ســـامانه 
ـــتند،  ـــکل هس ـــار مش ـــا دچ ـــای پوی ـــت رمزه دریاف

ـــه  ـــی ب ـــات و راهنمای ـــت اطاع ـــرای دریاف ـــوال ب معم
ـــی از  ـــا برخ ـــد، ام ـــه می کنن ـــی مراجع ـــعب بانک ش
ــا نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع  کارمنـــدان بانک هـ
بی اطـــاع بـــوده و حتـــی بـــا راهنمایـــی اشـــتباه 
ــکل  ــار مشـ ــتریان را دچـ ــه مشـ ــکان دارد کـ امـ

ـــد. کنن
ـــزرگ  ـــک ب ـــک بان ـــتری ی ـــدی« مش »عبدالمحم
ـــت:  ـــا گف ـــگار ایرن ـــه خبرن ـــاره ب ـــن ب ـــی در ای دولت
ـــن،  ـــای اپلیکیش ـــه ج ـــک ب ـــتفاده از پیام ـــرای اس ب
کارمنـــد بانـــک بـــه مـــن پیشـــنهاد داد کـــه 
ـــت  ـــرای دریاف ـــع( را ب ـــتاره مرب ـــامانه ussd )س س
ـــن  ـــه چنی ـــم ک ـــال کن ـــرف فع ـــار مص ـــز دوم یکب رم

ـــردم. ـــز ک نی
وی ادامـــه داد: ســـاعت ۱۰ شـــب ناچـــار بـــه 
انتقـــال پـــول ضـــروری بـــه حســـاب بانکـــی 
ـــا  ـــز پوی ـــت رم ـــه دریاف ـــدام ب ـــده و اق ـــری ش دیگ
از طریـــق ussd کـــردم، امـــا بـــا وجـــود تکـــرار 
ـــتم  ـــده و نتوانس ـــم نش ـــکان فراه ـــن ام ـــراوان، ای ف
کـــه رمـــز دوم پویـــا را دریافـــت و بـــه تبـــع آن 

پـــول را منتقـــل کنـــم.
ـــز  ـــردن رم ـــال ک ـــل فع ـــه دلی ـــد: ب ـــادآور ش وی ی
ــتای  ــز دوم ایسـ ــق ussd، رمـ ــا از طریـ دوم پویـ
مـــن نیـــز غیـــر فعـــال شـــده بـــود، بنابرایـــن تـــا 

صبـــح فـــردا بایـــد منتظـــر می مانـــدم.
ـــد  ـــح روز بع ـــزود: صب ـــی اف ـــتری بانک ـــن مش ای

کـــه بـــه شـــعبه بانـــک مراجعـــه کـــرده و ایـــن 
مشـــکل را بـــه همـــان کارمنـــد بانـــک توضیـــح 
دادم، وی پاســـخ داد کـــه دریافـــت رمـــز پویـــا از 
ـــن مشـــکلی اســـت  ـــا دارای چنی ـــق ussd فع طری
بایـــد صبـــر کنیـــد تـــا در روزهـــای بعـــد ایـــن 

مشـــکل برطـــرف شـــود.
ــن  ــرد: ایـ ــه کـ ــی، اضافـ ــتری بانکـ ــن مشـ ایـ
کارمنـــد اگـــر همـــان ابتـــدا بـــه مـــن می گفـــت 
اســـت،  مشـــکلی  چنیـــن  دارای   ussd کـــه 
هیـــچ گاه آن را فعـــال نکـــرده و دچـــار مشـــکل 

. م نمی شـــد

تذکر چند باره بانک مرکزی به شعب بانکی
می دهدکـــه  نشـــان  ایرنـــا  پیگیری هـــای 
ـــه  ـــران هم ـــه مدی ـــار ب ـــن ب ـــزی چندی ـــک مرک بان
بانک هـــا بـــرای توجیـــه روســـا و کارمنـــدان 
ــازی  ــال سـ ــوه فعـ ــاره نحـ ــی دربـ ــعب بانکـ شـ
رمزهـــای پویـــا تذکـــر داده، امـــا برخـــی بانـــک 
و شـــعب نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع کـــم توجـــه 

ــتند. هسـ
بـــا توجـــه بـــه حجـــم بـــاالی فیشـــینگ 
وکاهبرداری هـــای اینترنتـــی، طـــرح اســـتفاده 
اجبـــاری از رمزهـــای دوم یکبـــار مصـــرف )پویـــا( 
ـــه  ـــرار گرفت ـــور ق ـــی کش ـــبکه بانک ـــتور کار ش دردس

ــود. ــی می شـ ــج اجرایـ ــه تدریـ ــه بـ کـ

کارمندان ناآشنا با رمزهای پویا، 
چالش جدید مشتریان بانکی


