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عادل آذر:

شرکت های دولتی
 حیاط خلوت بازنشسته ها شدند

احتمال افزایش منابع 
همسان سازی حقوق 

بازنشستگان در سال ۹۹

آب شهری ۵۰ درصد زیر قیمت و آب روستایی ۷۰ درصد زیر قیمت تمام  شده 
به مردم ارائه می شود

شرکت های دولتی با فروش 93 دارایی ها هزینه جاری خود را تأمین می کنند

افزایش وام ازدواج در سال 99 در دستان بانک مرکزی
حقوق کارمندان در سال های گذشته بیش از نرخ تورم افزایش یافت

دولت با کمبود منابع روبه رو است
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اعالم حکم شبنم نعمت زاده 
تا آخر هفته تا آخر هفته 

ایران یک درصد از ذخایر معدنی به دنبال خرید رای نباشید!
خود را استخراج می کند

افزایش وام خرید مسکن به زیان 
خریداران است

تفاوت های صنعت ساخت 
خودرو در ترکیه و ایران 

راه اندازی رسمی شرکت های
 قطار حومه ای از سال 99 

شــرکت  گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــن تنظیمــات  قطارهــای حومــه ای در حــال آخری
حقوقــی و اجرایــی اســت و در ســال 99 عملیاتــی 

می شــود. 
بــه گــزارش فــارس، محمــد اســامی وزیــر راه 
ــتگاه  ــاح 243 دس ــیه افتت ــازی در حاش و شهرس
انــواع نــاوگان ریلــی داخلــی در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار داشــت:  امــروز روز متفــاوت بــرای راه آهــن 
جمهــوری اســامی اســت و اتحــاد و همبســتگی 
ــن  ــرداران ای ــی و بهره ب ــازنده ریل ــرکت های س ش
صنعــت جهــت توســعه زیرســاخت های ریلــی 

ــود.  ــی می ش ــوب ارزیاب مطل
وی بــا اشــاره بــه اتصــال 5 اســتان بــه شــبکه 
ریلــی کشــور اظهــار کــرد:  نیــاز بــود نــاوگان بــار و 
مســافر ریلــی را گســترش دهیــم و ایــن فقــط بــا 

توجــه بــه تــوان داخــل امــکان پذیــر بــود.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: صنعــت داخلــی 
ریلــی در مســیر شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت و 
ــتگی  ــه وابس ــد ک ــوده تولی ــای مفق ــه حلقه ه هم
بــه خــارج بــود قطــع شــده اســت و شــاهد ایــن 
هســتیم کــه لکوموتیــو و واگن هــای داخلــی وارد 

ــود. ــاوگان می ش ن
ــز حرکــت امســال  اســامی گفــت: وجــه تمای
ــتیبانی از  ــرای پش ــت ب ــه دول ــود ک ــی ب تمهیدات
ــه )12  ــون بودج ــره قان ــی در تبص ــت داخل صنع
ــر اســاس تفاهــم نامــه  ــن ب و 18( داشــت کــه ای

ــده اســت.  ــق ش ــفند 97 محق اس
وی بیــان کــرد: از ابتدای امســال 456 دســتگاه 
ــت،  ــده اس ــی ش ــبکه ریل ــاوگان وارد ش ــواع ن ان
بازســازی ســرمایه های فرامــوش شــده احیــا 
شــده اســت، از برخــی لکوموتیوهــا فقــط اســکلت 
ــدرن  ــازی و م ــه آن را نوس ــود ک ــده ب ــی مان باق
ــاخت  ــو س ــه لکوموتی ــن آنک ــازی کردیم.ضم س

ــده اســت. ــت آم ــدار فعالی ــه م ــم ب داخــل ه
ــت  ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
ــت:  ــی گف ــوط ریل ــعه خط ــر توس ــی ب ــت مبن دول
ریل باس هــا در مســیر تولیــد اســت کــه ایــن 
می توانــد بــه کاهــش آلودگــی هــوا کمــک کنــد و 
از خــودرو محــوری بــه ســمت ریــل محــوری برویم.

ــا بیــان اینکــه آراســتگی و زیبایــی  اســامی ب
ــرار  قطارهــا هــم در دســتور کار ق

کواکبیان:
 اهل تحریم انتخابات نیستیم 

دبیــرکل حــزب مــردم ســاالری تاکیــد کــرد: مــا 
اهــل قهر بــا صنــدوق رای و تحریم انتخابات نیســتیم.

بــه گــزارش فــارس، مصطفــی کواکبیــان دبیــرکل 
ــود  ــری خ ــت خب ــاالری در نشس ــردم س ــزب م ح
کــه )یکشــنبه( در محــل دفتــر مرکــزی ایــن حــزب 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه برگــزاری هجدمیــن کنگره 
حــزب مــردم ســاالری گفــت: از ســال 8۰ کــه حــزب 
مــردم ســاالری تاســیس شــده بــه طــور منظــم هــر 
ســاله کنگــره برگــزار شــده و امســال هــم هجدهمین 
دوره آن بــا شــعار احیــای مجلــس در راس امــور الزمه 

حفــظ جمهوریــت نظــام برگــزار خواهــد شــد.
وی افــزود: از جملــه اصولــی کــه در دفتــر 
حــزب بــر آن تاکیــد شــده مشــارکت بــاال و 
همیشــگی در انتخابــات بــوده و مــا اهــل قهــر بــا 

صنــدوق رای و تحریــم انتخابــات نیســتیم.
کواکبیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت 
مــا حفــظ وحــدت جبهــه اصاحــات اســت، 
ــا  ــا نامزد هــای حــزب را ب ــرد: قطع خاطرنشــان ک
ــام  ــات اع ــه اصاح ــی جبه ــکاری و هماهنگ هم
ــا کســانی اســت  ــت ب ــه اولوی خواهیــم کــرد؛ البت

ــتند. ــب هس ــاح طل ــزاب اص ــو اح ــه عض ک
دبیــرکل حــزب مــردم ســاالری ضمــن انتقــاد از 
ــد، تصریــح  تندرو هایــی کــه مجلــس را قبــول ندارن
کــرد: یــک از دیگــر از اصــول مــا مقابلــه بــا همیــن 
جریــان تندرویــی اســت کــه پاکاردشــان »لیاخــوف 
کجایــی؟« بــود، کــه اساســا مجلــس را قبول نداشــته 

و رای مــردم را تزئینــی محســوب می کننــد.
ــورای  ــرد ش ــاد از عملک ــن انتق ــان ضم کواکبی
ــن شــورا  هماهنگــی اقتصــادی اظهــار داشــت: ای
ــذف  ــذاری ح ــیر قانونگ ــس را از مس ــد مجل نبای
کنــد و عمــا ایــن اتفــاق می افتــد و قانونگــذاری 

ــد. ــاق می افت ــورا اتف ــن ش ــم در ای ه
کواکبیــان بــا بیــان اینکــه اولویــت مــا معیشــت 
مــردم اســت، تصریــح کــرد: در ابعــاد مختلــف 
اقتصــادی کشــور آمــار خوبــی را نــدارد و بــه طــور 
مثــال در شــاخص فاکــت رتبــه چهــارم را داریــم.

دبیــرکل حــزب مــردم ســاالری بــا بیــان 
اینکــه اولویــت بعــدی هــم رفــع تحریم هــا و 
ــس  ــت: مجل ــت، گف ــان اس ــا جه ــی ب تنش زدای
ــی  ــا و تنــش زدای ــع تحریم ه ــه رف دهــم در زمین

ــت. ــی نداش ــق چندان ــان توفی ــا جه ب

مدیــر کل بنیــاد مســکن آذربایجــان  شــرقی 
ــت  ــه اســکان موق ــه منظــور اتصــال مرحل ــت: ب گف
زلزلــه زدگان بــه اســکان دایــم، پرداخــت مرحلــه دوم 
ــراد آغــاز شــد. ــن اف ــه ای ــت ب کمــک باعــوض دول

حافــظ باباپــور، در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان 
اینکــه اســکان موقــت در مناطــق زلزلــه زده تمــام 
ــون  ــه دوم 7۰ میلی ــزود: در مرحل ــت، اف ــده اس ش
ریــال دیگــر نیــز از مجمــوع کمــک هــای باعــوض 
ــت  ــه زدگان پرداخ ــه زلزل ــی ب ــون ریال 1۰۰ میلی
ــرای بیــش از  ــون ب ــه تاکن ــن مرحل مــی شــود و ای
7۰۰ نفــر از زلزلــه زدگان شهرســتان هــای ســراب 

و میانــه اجــرا شــده اســت.
بــه منظــور  ایــن کار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تســهیل و ایجــاد امــکان خریــد میلگــرد و مصالــح 
ســاختمانی بــرای زلزلــه زدگان انجــام شــده اســت، 
اظهــار داشــت: تــاش مــی شــود تــا کمتــر از یــک 
ــود و  ــته ش ــت بس ــکان موق ــده اس ــه کل پرون هفت
ــرارداد و اعطــای تســهیات  مراحــل معرفــی، عقدق

ــز در حــال انجــام اســت. ــم نی ــرای اســکان دای ب
آذربایجان شــرقی  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــد،  ــی 2۰۰ واح ــی کن ــون کار پ ــم اکن ــت: ه گف
فونداســیون و آرماتوربنــدی 8۰ واحــد و نصــب 
ــق  ــد در مناط ــقف 3۰ واح ــش س ــکلت و پوش اس

ــت. ــده اس ــام ش ــه زده انج زلزل
باباپــور، بــا اشــاره بــه مشــکات ناشــی از 
ــم  ــکان دای ــرای اس ــوا در اج ــردی ه ــرودت و س ب
زلزلــه زدگان، ادامــه داد: بــه منظــور ادامــه فعالیــت 
و جلوگیــری از یــخ زدن بتــن در ایــن مناطــق 
ــایر  ــخ و س ــزودن ضدی ــه اف ــدات الزم از جمل تمهی
افزودنــی هــا بــه مــات، اســتفاده از پوشــال و پشــم 
ــل  ــراف مح ــش در اط ــردن آت ــن ک ــه و روش شیش

ــی شــود. انجــام م
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــه 3 ه ــان اینک ــا بی وی ب
در شهرســتان هــای ســراب و میانــه آســیب دیــده 
اســت، یــادآوری کــرد: عملیــات تعمیــر واحدهــای 

آســیب دیــده در ایــن مناطــق در مرحلــه تشــکیل 
پرونــده و معرفــی بــه بانــک بــوده و تاکنــون بیــش 

ــه بانــک معرفــی شــده اســت. از 3۰۰ نفــر ب
مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجان شــرقی گفــت: 
یــک هــزار و 9۰۰ واحــد در شــهرهای ســراب، میانــه، 
ــزار و 1۰۰  ــک ه ــرک و ی ــی و ت ــای، آچاچ ترکمنچ
واحــد نیــز در روســتاهای ایــن شــهرها دچار خســارت 
شــده اســت و پرونــده تعمیــر واحدهــا در شــهرها در 
ــاش  ــوده و ت ــک ب ــه بان ــی ب ــل و معرف ــال تکمی ح
ــه پرداخــت تســهیات  مــی شــود ایــن هفتــه مرحل
تعمیــرات واحدهــای شــهری و روســتایی آغــاز شــود.

باباپــور، بــا بیــان اینکــه براســاس مصوبــه هیــات 
واحدهــای  تعمیــرات  پرداخــت  بــرای  وزیــران 
ــزود: تنهــا 39۰  ــدارد، اف شــهری مشــکلی وجــود ن
واحــد در ایــن شــهرها نیــاز بــه احــداث وجــود دارد 
ــل وام  ــا از مح ــداث آن ه ــرای اح ــی ب ــه رایزن ک
بهســازی مســکن روســتایی درحــال انجــام اســت.

وی بــا اشــاره بــه تامیــن مصالــح عمده ســاختمانی 
مناطــق زلزلــه زده، اظهــار داشــت: تاکنــون 4 هــزار و 
6۰۰ تــن فــوالد خریــداری شــده کــه از ایــن میــزان 
یــک هــزار و 5۰۰ تــن بــه مناطــق زلزلــه زده حمــل 

شــده و در حــال توزیــع بیــن مــردم اســت و ســیمان 
رایــگان اعطایــی رهبــر معظــم انقــاب نیــز در انبارهــا 
موجــود اســت و بــه ازای هــر واحــد 16۰ کیســه 

ســیمان رایــگان توزیــع مــی شــود.
باباپــور، بــا تاکیــد بــر اینکــه هــم اکنــون کســی 
در چــادر در مناطــق زلزلــه زده زندگــی نمــی کنــد، 
ادامــه داد: حــدود 2 هــزار واحــد از مجمــوع 3 هــزار 
واحــد تخریــب شــده مناطــق زلزلــه زده آواربــرداری 
انجــام شــده اســت و آواربــرداری یــک هــزار واحــد 

نیــز در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه تعییــن تکلیــف احــداث 
ــه زده بــه علــت  واحدهــای دامــی مناطــق زلزل
ــتائیان،  ــت روس ــن معیش ــا در تامی ــت آن ه اهمی
گفــت: بــرای ایــن منظــور از طــرح هــای ارایه شــده 
جهــاد کشــاورزی یــا ســازه هــای پیــش ســاخته در 
متــراژ 22 متــر مربعــی و قابــل تبدیــل بــه 44 متــر 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــی اس مربع
باباپـــور، بـــا بیـــان اینکـــه تـــا 2 مـــاه آینـــده 
ــی  ــای دامـ ــی واحدهـ ــود تمامـ ــی شـ تـــاش مـ
ــرار  ــتائیان قـ ــار روسـ ــود و در اختیـ ــداث شـ احـ
گیـــرد، افـــزود: تقاضـــا بـــرای اســـتفاده از ســـازه 

هـــای پیـــش ســـاخته بـــرای واحدهـــای دامـــی 
پاییـــن اســـت بـــه طـــوری کـــه از یـــک هـــزار 
واحـــد آســـیب دیـــده دامـــی شهرســـتان ســـراب 
ـــاخته  ـــش س ـــای پی ـــم ه ـــن فری ـــر ای ـــط 15۰ نف فق

را درخواســـت کـــرده انـــد.
زلزلــه 5.9 ریشــتری آذربایجــان شــرقی بــا 
کانــون تــرک میانــه ســاعت 2 و 17 دقیقــه بامــداد 

ــاد . ــاق افت ــان 98 اتف ــه 17 آب جمع
نفــر در  از 12 هــزار  بیــش  زلزلــه  ایــن  در 
ــود را  ــه خ ــراب خان ــه و س ــای میان ــتان ه شهرس
ــد و در زمــان حاضــر بیشترشــان در  از دســت دادن
ــد. ــی کنن ــت زندگــی م ــای اســکان موق ــک ه اتاق

دولــت بــرای جبــران خســارت زلزلــه زدگان 111 
ــوض  ــک باع ــان کم ــون توم ــارد و 5۰۰ میلی میلی
ــان تســهیات  ــارد و 5۰۰ میلیــون توم و 217 میلی

بانکــی 4 درصــد اختصــاص داده اســت.
ایــن کمــک هــای باعــوض و تســهیات شــامل 
ســاخت، تعمیــر، خریــد لــوازم خانــه، کمــک 
ــات  ــی وخدم ــگاه دام ــه اســکان، احــداث جای هزین

ــی اســت.  فن
بــر اســاس بخشــنامه دولــت، بــرای احــداث هــر 
واحــد مســکونی روســتایی آســیب دیــده مبلــغ 1۰۰ 
میلیــون ریــال و بــرای تعمیــر واحدهــای مســکونی 
شــهری و روســتایی بــه ازای هــر واحــد 5۰ میلیــون 

ریــال کمــک باعــوض اختصــاص مــی یابــد.
ــوازم  ــن ل ــرای تامی ــوض ب ــک باع ــن کم همچنی
معیشــتی بــه ازای هــر واحــد 5۰ میلیون ریــال و کمک 
ــکونی  ــد مس ــر واح ــرای ه ــت ب ــکان موق ــه اس هزین

ــن شــده اســت. ــال تعیی ــون ری روســتایی 1۰۰ میلی
ــداث  ــرای اح ــوض ب ــک باع ــر آن کم ــاوه ب ع
ــال اســت. ــگاه دامــی نیــز 5۰ میلیــون ری هــر جای

همچنیــن بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی در 
ــه ترتیــب تســهیات بانکــی  ــز ب شــهر و روســتا نی
ــد در  ــود 4 درص ــا س ــی ب ــون تومان 5۰ و 4۰ میلی

نظــر گرفتــه شــده اســت.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان  شرقی:

پرداخت مرحله دوم کمک بالعوض دولت به زلزله زدگان آذربایجان شرقی
تازه های خبرتازه های خبر
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ــه در  ــان اینک ــا بی ــبات ب ــوان محاس ــس دی رئی
ــت  ــر قیم ــد زی ــهری 5۰ درص ــر آب ش ــال حاض ح
ــده  ــت تمام ش ــر قیم ــد زی ــتایی 7۰درص و آب روس
ــد از ماجــرای  ــت: بع ــه می شــود، گف ــردم ارائ ــه م ب
افزایــش قیمــت بنزیــن بعیــد اســت در ســالهای 99 
و 14۰۰ در ایــن زمینه هــا افزایــش قیمتــی رخ 

بدهــد. 
بــه گــزارش تســنیم، عــادل آذر بــا بیــان اینکــه 
شــرکتهای دولتــی بــا فــروش 93 دارایی هــا هزینــه 
ــه از  ــت: البت ــد، گف ــن می کنن ــود را تأمی ــاری خ ج
روشــهای دیگــر ماننــد وام هــم اســتفاده می کننــد 
ــت  ــه دول ــد از بودج ــدود 7 درص ــت از ح و در نهای

ــد. ــتفاده می کنن ــز اس نی
رئیــس دیــوان محاســبات نظــام مدیریــت و 
بهــره وری در شــرکتهای دولتــی را بســیار نابســامان 
دانســت و تأکیــد کــرد، در حــال حاضــر آب شــهری 
5۰ درصــد زیــر قیمــت و آب روســتایی 7۰ درصــد 
ــود.  ــه می ش ــردم ارائ ــه م ــده ب ــت تمام ش ــر قیم زی
ــاب  ــرکتهای آب و فاض ــی آب در ش ــن پرت همچنی
حــدود 35 درصــد اســت. مشــکات مدیریتــی 
ســهم  تکلیفــی  مباحــث  و  درصــد   48 حــدود 

ــت. ــته اس ــود داش ــت موج ــدی در وضعی 52درص
ــرای  ــد از ماج ــئول، بع ــام مس ــن مق ــه ای به گفت
ــالهای  ــت در س ــد اس ــن بعی ــت بنزی ــش قیم افزای
ــن زمینه هــا افزایــش قیمتــی رخ  99 و 14۰۰ در ای
بدهــد. دولــت بــرای تأمیــن کمــک زیــان می توانــد 
ــرار  ــان ده ق ــی زی ــرکتهای دولت ــار ش اوراق در اختی
دهــد، تــا ســهم 48درصــدی زیــان شــرکتها از محل 

پاییــن بــودن ضایعــات جبــران شــود. در نهایــت بــا 
ــل  ــوان از مح ــرکتها می ت ــن ش ــدن ای ــودده ش س

ــان را جبــران کــرد. ــن کمــک زی مالیــات ای
رئیــس دیــوان محاســبات بــا اشــاره بــه 25 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــده ب ــنهاد ارائه ش پیش
در خصــوص بودجــه شــرکتهای دولتــی گفــت: 
بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه چگونــه 

می تــوان گــردش اطاعــات اقتصــادی ایــن شــرکتها 
ــرد. ــفاف ک را ش

داراییهــای  مولدســازی  اینکــه  ابــراز  بــا  وی 
دولتــی یــک ضــرورت اســت، افــزود: توجــه داشــته 
ــاظ  ــی به لح ــرکتهای دولت ــا و ش ــه بانکه ــید ک باش
ــرای وارد  ــا ب ــتند ام ــد هس ــیار ثروتمن ــی بس دارای
کــردن ایــن دارایــی بــه چرخه هــای اقتصــادی 

نمی کننــد. تاشــی 
ــه  ــث برنام ــت در بح ــه داد: دول ــادل آذر ادام ع
افــق  و  برنامــه  یــک  بودجــه  اصــاح ســاختار 
بلندمــدت و تئوریــک تعریــف کــرده اســت، بودجــه 
یــک بــرش یک ســاالنه اســت و ایــن اقدامــات 
بایــد در برنامه هــای توســعه گنجانــده شــود. در 
ــری  ــرای جلوگی ــخص ب ــکام مش ــه اح ــا ب ــا م اینج
از فــرار مالیاتــی، احــکام مشــخص بــرای جلوگیــری 
ممانعــت  همچنیــن  و  واگذاریهــا  در  فســاد  در 
از بازگشــت بــه کار بازنشســته ها، نیــاز داریــم. 
توجــه داشــته باشــید کــه در حــال حاضــر برخــی 
ــه  ــا ب ــه بانکه ــرکتهای تابع ــی و ش ــرکتهای دولت ش
ــود  ــرار ب ــه ق ــته ها ک ــی بازنشس ــوت برخ حیاط خل

ــت. ــده اس ــل ش ــد، تبدی ــه کار بازنگردن ب

عادل آذر:

شرکت های دولتی حیاط خلوت بازنشسته ها شدند

ــاب  ــان خط ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
بــه برخــی کاندیداهــای انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: برخــی در ایــن اســتان به دنبــال آن 
نباشــند کــه بــا پــول رای بخرنــد، زیــرا دســت آنهــا 
ــا  ــر کج ــه ه ــته ب ــال وابس ــرد؛ ح ــم ک را رو خواهی
ــا ســپاه دســت آنهــا را رو خواهــد کــرد.  باشــند ام
بــه گــزارش ایســنا، ســردار »غامعلــی ابوحمــزه« 
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــاه در نشس ــتم دی م هش
ــه 88 و 9  ــت فتن ــا محوری ــان ب رســانه اســتان کرم
ــای  ــول، مبن ــد اص ــت: بای ــرت گف ــاه روز بصی دی م
و ریشــه های 9 دی مــاه و فتنــه ســال 88 مــورد 
بررســی قــرار گیــرد زیــرا این گونــه می توانیــم 
ــان  ــرایط اطرافم ــی از ش ــق و صحیح ــل دقی تحلی
کســب کنیــم در غیــر این صــورت در نیمــه راه 
ــرایط  ــطحی از ش ــت ها س ــا برداش ــد ی ــم مان خواهی
اطرافمانخواهیــم داشــت بنابرایــن بایــد همــواره بــه 

ریشــه ها پرداخــت.
ــه  ــد همیش ــانه بای ــاب رس ــه داد: اصح وی ادام
ــا  ــه واقعیت ه ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــه ها بپردازن ــه ریش ب
ــران  ــه دیگ ــوری ک ــه آن ط ــد ن ــدا کنن ــت پی دس

ــد. ــل نماین ــد؛ عم ــیم می کنن ترس

جریان فکری دولت سازندگی، در تضاد با افکار 
امام راحل و رهبر معظم انقالب بود

ــه  ــن ســوال ک ــا طــرح ای ــام مســئول ب ــن مق ای
چــرا فتنه هــای 78، 88، 96 و 98 در کشــور شــکل 
ــا  ــن فتنه ه ــل شــکل گیری ای ــه اســت؟ و دالی گرفت
چیســت؟ و چــرا پــس از فتنه هــای 78 و 88 شــاهد 
ــردم در  ــدار م ــا اقت ــه ب ــور در صحن ــرت و حض بصی
9 دیمــاه ســال 88 بودیــم؟ اظهــار کــرد: در دولــت 
ســازندگی یــک جریــان فکــری شــکل پیــدا کــرد به 
طــوری کــه افــکار و اندیشــه ای کــه در ایــن جریــان 
شــکل داشــت بــا افــکار امــام راحــل و رهبــر معظــم 
ــم در  ــای آن ه ــه نمونه ه ــود ک ــاد ب ــاب در تض انق

اســتان کرمــان شــاهدیم.
ــان  ــا بی ــان ب ــاراهلل اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــرات  ــراد تکنوک ــن اف ــه ای ــه اندیش ــب ک ــن مطل ای
ــث  ــه بح ــادی ب ــچ اعتق ــرد: هی ــح ک ــت، تصری اس
ــی  ــن آقای ــراد نیســت و ای ــن اف ــه در ای ــت فقی والی
ــما  ــد و رس ــرف می زن ــور ح ــتان و کش ــه در اس ک
ــد  ــی دان ــا نم ــتم، آی ــرال هس ــن لیب ــد م می گوی
لیبــرال ســرمایه چیســت؟ لیبــرال یعنــی کامــا در 
برابــر اســام والیــی هســتند و بــه اقتصــاد اســامی 
اعتقــاد ندارنــد و بــه هیــچ وجــه لیبرال هــا دیــن را 
ــه  ــا را ک ــن لیبرال ه ــد. ای ــت می دانن ــدا از سیاس ج
ــرادی  ــم، اف ــی گوی ــا م ــا  دگراندیش ه ــه آنه ــن ب م

ــتند. ــلمان هس مس
ــه  ــراد ب ــن اف ــه ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
اقتصــاد آزاد اعتقــاد دارنــد، تصریــح کــرد: نــگاه مقــام 
ــرفت  ــر پیش ــی ب ــاد مبن ــری در اقتص ــم رهب معظ
و عدالــت اســت. اینهــا معتقدنــد کــه بــا همــه 
ــه  ــل ب ــا قائ ــل داشــته باشــیم و آنه ــا تعام فرهنگ ه
تقابــل فرهنگــی نیســتند حــال ایــن فرهنــگ صحیح 

ــدارد. ــی ن ــا تفاوت ــرای آنه ــط ب ــا غل باشــد ی
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــا  ــط ب ــور فق ــکات کش ــد مش ــاد دارن ــراد اعتق اف
ــادآور  ــود ی ــل می ش ــا ح ــکا و اروپ ــا آمری ــاط ب ارتب
ــه  ــت اصاحــات شــرایط و وضعیتــی ب شــد: در دول
وجــود آوردنــد کــه همــه ارزش هــای اســام و نظــام 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد هجم م
ــراد  ــن اف ــه ای ــد برآنک ــا تاکی ــزه ب ــردار ابوحم س
ــکا  ــه آمری ــه شــدت وابســته ب در عرصــه سیاســی ب
ــی  ــن حداقل ــه دی ــا ب ــرد: آنه ــار ک ــتند، اظه هس
ــه و نظــام  ــت فقی ــه والی ــد هســتند و کاری ب معتق
اندیشــه ای؛  و  تفکــر  چنیــن  خروجــی  ندارنــد. 
ــه  ــزی ک ــان چی ــت هم ــذت اس ــروت و ل ــدرت، ث ق
در لیبــرال ســرمایه داری حاکــم اســت و همــه بایــد 
بداننــد کــه بخشــی از حــل نشــدن مشــکات کشــور 

ــر اســت. ــوع تفک ــن ن ــه از ای ــر گرفت ب

همه جریاناتی که در مقابل نظام ایستاده اند 
می گویند ما اصالح طلب هستیم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســواالت جــدی از 
اصــاح طلب هاســت، عنــوان کــرد: تعریــف اصــاح 
ــام را  ــه؟ اس ــی چ ــات یعن ــب چیســت؟ اصاح طل
ــه  ــی ک ــه جریانات ــد؟ هم ــی می بینی ــه مبنای ــر چ ب
ــا اصــاح  ــد م ــل نظــام ایســتاده اند می گوین در مقاب
ــب  ــاح طل ــی از اص ــی تعریف ــتیم وقت ــب هس طل
ــه  ــه ب ــرای هجم ــه ب ــن زمین ــد، بنابرای ــه نش ارای
ــه و  ــرآن و ارزش هــای نظــام شــکل گرفت اســام، ق
ــه  ــن هســتند ک ــال ای ــه دنب ــه شــدت ب ــا ب برخی ه

ــد. ــاک کنن ــردم پ ــه م ــن را از حافظ ای
بــا  کرمــان  اســتان  ثــاراهلل  ســپاه  فرمانــده 
ــتحاله  ــوذ، اس ــات نف ــه جریان ــب ک ــن مطل ــان ای بی
ــح  ــد، تصری ــتر بودن ــر خاکس ــش زی ــدازی، آت و بران
کــرد: اینهــا برنامــه داشــتند و در تقابــل تمــام 
قــد در برابــر انقــاب و نظــام بودنــد. افــکار و 
ــا  ــد و برخی ه ــر نمی تافتن ــن را ب ــه های امامی اندیش

ــری  ــه رهب ــد ک ــد و گفتن ــش رفتن ــی پی ــا جای ت
همچــون »پــاپ« باشــد بنابرایــن شــرایط و وضعیــت 
به گونــه ای طراحــی شــد کــه از ســال 78 یــک 
برنامه ریــزی بــرای 1۰ ســال آینــده صــورت گرفــت.

ــای  ــه جریان ه ــن دو فتن ــرد: در ای ــان ک وی بی
ــت  ــه و ام ــت فقی ــاب، والی ــام ن ــل اس ــری مقاب فک
اســامی رقــم خــورد و تغییــر نظــام هــدف آنهــا بــود.

ســردار ابوحمــزه اظهــار کــرد: بــرای ریشــه یابــی 
ــال  ــه 3۰ س ــد ب ــای 78 و 88 و 96 و 98 بای فتنه ه
قبــل برگردیــم. ایــن تقابــل اندیشــه و فکــر اســت و 
ــه  ــه هم ــت. ب ــا را گف ــری آنه ــه های فک ــد ریش بای
ــتا  ــن راس ــه ای در ای ــه مطالع ــم ک ــه می کن توصی
داشــته باشــند تــا بــه اندیشــه و اینکــه چــه اهدافــی 
را ایــن افــراد دنبــال می کردنــد، دســت پیــدا کننــد.

9دی نقطه عطفی در انقالب اسالمی است
ــا تبییــن  ــاراهلل اســتان کرمــان ب ــده ســپاه ث فرمان
ــه  ــرد: 9 دی نقط ــوان ک ــاه 88 عن ــات 9 دی م اتفاق
عطفــی در انقــاب اســامی اســت زیــرا 8 مــاه بصیرت 
ــد. ــدس می کن ــاع مق ــا 8 ســال دف ــری ب ــی براب افزای

وی تصریح کرد: دوست داشتن دنیا، ضعف 
بصیرت، عدم اطاعت از ولی امر مسلمین علت 

گرفتاری این افراد به این مسایل است.
ــراد دگراندیشــی  ــه اف ــت: ب ســردار ابوحمــزه گف
ــد پاســخ  ــه بیای ــم ک ــتان هســتند گفتی ــه در اس ک
بــه مــردم بدهیــد. به طــور مثــال بــا ســهام طایــی 
ــای دو  ــان زمین ه ــا ماه ــان ت ــد؟ از کرم ــه کردی چ
طــرف جــاده را فروختیــد پــول آنهــا را کجــا هزینــه 
کردیــد؟ پــول هواپیمایــی ماهــان کجــا هزینــه 
می شــود؟ موسســه مولــی الموحدیــن پولــش را 
کجــا مــی رود؟ مگــر نمی گوییــد 7 هــزار مجموعــه 
ــه می شــود  ــا از کجــا تهی ــول آنه ــد، پ ــه داری خیری
ــد؟  ــی می دهی ــه ماک ــا چ ــی و ب ــه کس ــه چ و ب
ــی  ــردش مال ــان گ ــارد توم ــا 15 میلی ــن 13 ت بی
ــه  ــا هزین ــا کج ــن پول ه ــت ای ــرات اس ــما حض ش

ــه  ــد ب ــر معتق ــد مگ ــخ بدهی ــد پاس ــود؟ بیای می ش
نیســتید؟ شفاف ســازی 

ــز در  ــه چی ــال ها هم ــن س ــه داد: در ای وی ادام
ــری  ــا تصمیم گی ــاب ت ــوده از انتص ــما ب ــار ش اختی
ــید؟!!؛  ــردم بپرس ــد از م ــد بروی ــون می گویی و اکن
ــد کــه گــردش مالــی  در یــک جایــی جــواب داده ان
مــا 4 میلیــارد اســت و ســوال اینجاســت کــه ایــن 
گــردش مالــی مربــوط بــه دقیقــه یــا ثانیــه اســت؟ 
ایــن همــه ســرمایه در اختیــار داریــد آیــا بــه ایــن 

ــد؟ ــاد داری گفتــه خــود اعتق

شما صداقت ندارید
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــیم  ــی را می بخش ــا فان ــه م ــد ک ــی گفتن در جای
و حــال می کنیــم اعــام می کنــم. مــن هیــچ 
ــام  ــا اع ــدارم و صراحت ــول ن ــما را قب ــدام از ش ک
ــا  ــد واقعیت ه ــد. بیای ــت نداری ــما صداق ــم ش می کن
کــه  می ترســید  از چــه  بگوییــد  مــردم  بــه  را 
ــه  ــید ک ــن می ترس ــد؟ از ای ــازی نمی کنی شفاف س

ــند؟ ــته باش ــول نداش ــما را قب ــردم ش ــر م دیگ
وی تاکیــد کــرد: حــرف مــا حــرف مــردم اســت 
ــالتی  ــر رس ــه خاط ــم ب ــا را می زنی ــن حرف ــر ای . اگ
اســت کــه در ســپاه داریــم. نقــش ســپاه در حفاظــت 
انقــاب و دســتاوردهای نظــام اســت و صادق تریــن 
قضــاوت کننــده مــا، مــردم هســتند و ایــن حرفایــی 
ــا  ــت. ام ــردم اس ــت م ــم درخواس ــا می زنی ــه م ک
ــه  ســوال اینجاســت چــرا عــوام فریبــی و فــرار رو ب
ــا صراحــت پاســخ نمی دهیــد؟  ــو داریــد؟ چــرا ب جل
ــورد  ــه برخ ــردم صادقان ــا م ــدر ب ــر چق ــد ه بدانی
نکنیــد بــه ضــرر شماســت و نــگاه مــردم بــه شــما 

ــود. ــه می ش ــگاه بدبینان ن
ــاب  ــان خط ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
بــه برخــی کاندیداهــای انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: برخــی در ایــن اســتان به دنبــال آن 
نباشــند کــه بــا پــول رای بخرنــد، زیــرا دســت آنهــا 
ــا  ــر کج ــه ه ــته ب ــال وابس ــرد؛ ح ــم ک را رو خواهی
ــا ســپاه دســت آنهــا را رو خواهــد کــرد. باشــند ام

برخی می خواهند افراد مرده متحرک را به 
مجلس بفرستند

وی بیــان کــرد: برخــی بــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه مجلــس را از مســیر قانونــی خــارج کننــد. 
متاســفانه شــاهد حضــور افــرادی هســتیم کــه 
دســت چــپ و راســت خــود را نمــی شناســند امــا 
عــده ای بــرای ایــن چنیــن افــراد بــا پــول و وعــده و 
وعیــد، بــه دنبــال جمــع آوری رای هســتند تــا پــس 
ــد  ــا گفتن ــر چــه را آنه ــده شــدند؛ ه ــه نماین از آنک
اطاعــت کننــد. ایــن افــراد مــرده متحــرک هســتند 
ــتادن  ــال فرس ــه دنب ــتان ب ــن اس ــا در ای و برخی ه
ــی  ــچ عکس العمل ــراد بی خاصیــت کــه هی ــن اف چنی
بــه ارزش هــا ندارنــد بــه مجلــس هســتند  و مــردم 
بایــد جلــوی حضــور ایــن افــراد در مجلــس را 

ــد. بگیرن

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان خطاب به برخی کاندیداها هشدار داد

به دنبال خرید رای نباشید!

ــام  ــزارش دادند:اس ــتان گ ــای پاکس ــانه ه رس
آبــاد خــود را بــرای میزبانــی نشســت وزیــران 
ــور خارجــه اعضــای ســازمان همــکاری اســامی  ام
ــل 2۰2۰(  ــده )آوری ــن ســال آین در اواســط فروردی

ــد.  ــی کن ــاده م آم
بـه گزارش ایرنا، گزارش رسـانه های پاکسـتانی به 
نقـل از منابـع دیپلماتیـک حاکـی از تصمیم »محمد 
بن سـلمان« ولیعهد سـعودی برای برگزاری نشسـت 
آتـی وزیـران خارجـه کشـورهای اسـامی بـا عنـوان 
بررسـی اوضـاع کشـمیرو تصویـب الیحه شـهروندی 

در هنـد، به میزبانی پاکسـتان اسـت.
گوینــد:  مــی  پاکســتان  دیپلماتیــک  منابــع 
نشســت اخیــر ســران کواالالمپــور تلنگــری بــود تــا 
ــدا  ــگاه خــود را پی ســازمان همــکاری اســامی جای
کنــد بــه همیــن دلیــل حاکمــان ســعودی تصمیــم 
گرفتنــد تــا اجــاس  ویــژه ای در خصــوص اوضــاع در 
ــد  ــه مســلمانان در هن ــا علی کشــمیر و خشــونت ه
پــس از تصویــب الیحــه شــهروندی، برگــزار کننــد.

ــژه  ــزاری نشســت وی ــای پاکســتان برگ رســانه ه
ســازمان همــکاری اســامی دربــاره کشــمیر را 
پیــروزی دیپلماتیــک بــرای دولــت اســام آبــاد 
توصیــف مــی کننــد و نوشتند:پاکســتان همــواره بــر 
مواضــع خــود مبنــی بــر فعــال و ســازنده بــودن نقش 

ــت. ــرده اس ــد ک ــامی تاکی ــکاری اس ــازمان هم س

ایـن گـزارش: »فیصـل بـن فرحـان آل  براسـاس 
سـعود« کـه هفتـه گذشـته بـه پاکسـتان سـفر کـرده 
بـود در دیـدار با نخسـت وزیـر و وزیر امـور خارجه این 
کشـور، آنان را از طرح عربسـتان برا فراخواندن نشسـت 

آتـی وزیـران سـازمان همـکاری اسـامی مطلـع کرد.

در ایــن گــزارش آمــده است:ســفر وزیــر خارجــه 
ــد  ــام ش ــی انج ــاد در حال ــام آب ــه اس ــعودی ب س
ــا وجــود  کــه نشســت کواالالمپــور هفتــه گذشــته ب
ــه  ــی از جمل ــورهای عرب ــی از کش ــندی برخ ناخرس
ــر  ــت وزی ــور نخس ــدم حض ــزار و ع ــتان برگ عربس

ــه  ــا زمزم ــد ت ــث ش ــاس باع ــن اج ــتان در ای پاکس
هایــی مبنــی بــر فشــار ریــاض بــر اســام آبــاد بــرای 
عــدم حضــور در این نشســت اســامی شــنیده شــود.

بــا توجــه بــه تــداوم تنش هــا میــان اســام آباد و 
دهلــی نــو بــر ســر کشــمیر و تــاش هــای پاکســتان 
بــرای یارگیــری در ایــن خصــوص، برگزاری نشســت 
کواالالمپــور بــا حمایــت قابــل توجهــی در پاکســتان 
روبــرو شــد زیــرا پاکســتانی ها بــا نارضایتــی از 
اســامی  همــکاری  ســازمان  ضعیــف  عملکــرد 
بــرای کمــک بــه حــل مناقشــه کشــمیر نســبت بــه 
ــا رقیــب  ــط اعــراب متحــد پاکســتان ب توســعه رواب

ســنتی ایــن کشــور هنــد نیــز ناخرســند بودنــد.
برخــی از سیاســتمداران در پاکســتان حضــور 
ــر پاکســتان در نشســت اخیــر  نیافتــن نخســت وزی
کواالالمپــور را نتیجــه فشــارهای خارجــی بــه ویــژه 
ماحظــات برخــی از متحــدان عربــی دولــت اســام 
ــا  ــد، ام ــه حاکمــان ســعودی مــی دانن ــاد از جمل آب
ــراف  ــل انص ــی« را دلی ــع مل ــان »مناف ــران خ عم

ــرد. ــور اعــام ک ــه کواالالمپ خــود از ســفر ب
پیشــتر نماینــدگان مجلــس ملــی پاکســتان 
بــه ویــژه اعضــای دو حــزب قدرتمنــد مــردم و 
مســلم لیــگ نــواز ضمــن انتقــاد از شــرکت نکــردن 
ایــن کشــور در نشســت کواالالمپــور، خواســتار 

ــدند. ــوص ش ــن خص ــت در ای ــخگویی دول پاس

پاکستان آماده میزبانی نشست وزیران 
خارجه کشورهای اسالمی می شود

آمریکایی ها باز هم یواشکی به عراق رفتند؛
سفر مخفیانه وزیر امور خارجه 

آمریکا به غرب عراق 

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در ســفری از پیــش 
اعــام نشــده بــه پایــگاه »عیــن االســد« در اســتان 

االنبــار عــراق رفــت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه نقــل 
از شــبکه تلویزیونــی الجزیــره، مایــک پمپئــو، وزیــر 
ــکا، شــب گذشــته در ســفری از  امــور خارجــه آمری
ــد در  ــن االس ــگاه عی ــده وارد پای ــام نش ــش اع پی

ــراق شــد. ــار ع اســتان االنب
پایــگاه نظامــی »عیــن االســد« بزرگتریــن پایــگاه 

نظامــی آمریــکا در عــراق اســت.
ایــن ســفر مخفیانــه یــک روز پــس از آن انجــام 
ــد یکــی از  شــد کــه مقامــات آمریکایــی ادعــا کردن
نیروهــای پیمانــی ایــن کشــور در حملــه راکتــی بــه 

پایــگاه نظامــی K۱ کرکــوک کشــته شــده اســت.

توافق گروه های سیاسی عراق بر 
برگزاری انتخابات زودهنگام 

ائتــاف الفتــح در پارلمــان عــراق، از توافــق 
انتخابــات  برگــزاری  بــر  سیاســی  گروه هــای 

داد.  خبــر  کشــور  در  زودهنــگام 
بــه گــزارش فــارس، »مختــار الموســوی« نماینــده 
ائتــاف »الفتــح« در پارلمــان عــراق از توافــق گروه هــای 
سیاســی بــر برگــزاری انتخابــات زودهنــگام در کشــور 
خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه نخســت وزیر جدیــد عــراق 

تنهــا شــش مــاه در ایــن پســت باقــی خواهــد مانــد.
موعــد  در  زودهنــگام  انتخابــات  افــزود:  وی 
ــات آن را  ــی انتخاب ــاریای عال ــه کمیس ــرری ک مق
ــر  ــر س ــق ب ــس از تواف ــرد و پ ــد ک ــخص خواه مش
عبدالمهــدی«  »عــادل  جایگزیــن  نخســت وزیر 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
بــه نوشــته پایــگاه خبــری »المســله«، ایــن نماینده 
ــد  ــی عــراق توضیــح داد کــه نخســت وزیر جدی پارلمان
ــن  ــد و در ای ــد مان ــدرت خواه ــاه در ق ــش م ــا ش تنه
ــد و  ــد ش ــزار خواه ــگام برگ ــات زودهن ــدت، انتخاب م
دیگــر چیــزی بــرای نگرانــی در این بــاره وجــود نخواهــد 
داشــت. همــه گروه هــای سیاســی بــر پاســخگویی بــه 
مطالبــات تظاهرات کننــدگان توافــق دارنــد و معتقدنــد 
کــه شــخص نخســت وزیر بایــد مقبولیــت حاضــران در 
خیابان هــا و همــه طرف هــا را داشــته باشــد و انتخابــات 

زودهنــگام نیــز بایــد برگــزار شــود.
ــاش  ــر ت ــی ب ــاری مبن ــار اخب ــاره انتش وی درب
ــم  ــرای ک ــر ب ــی دیگ ــه برخ ــا علی ــی طرف ه برخ
ــی  ــات آت ــا در انتخاب ــت آنه ــانس موفقی ــردن ش ک
ــل  ــرا فص ــدارد زی ــت ن ــئله واقعی ــن مس ــت: ای گف
ــزاری  ــورت برگ ــور در ص ــن ام ــه ای ــاب هم الخط

ــود. ــد ب ــردم خواهن ــود م ــات، خ انتخاب
عــادل عبدالمهــدی در 29 نوامبر 2۰19، اســتعفای 
خــود را بــه پارلمــان ارائــه کــرد و پارلمــان نیــز بــا این 
ــون اساســی،  ــر اســاس قان اســتعفا موافقــت کــرد و ب
پیشــنهادی  نامــزد  بایــد  عــراق  رئیس جمهــور 
فراکســیون »البنــاء« بــه عنــوان فراکســیون بزرگتر در 
پارلمــان را مامــور تشــکیل کابینــه کنــد امــا »برهــم 

ــدام طفــره رفتــه اســت. ــن اق ــح« تاکنــون از ای صال

فرماندار تبریز:
تجمع مردم در 9 دی، بار دیگر مشروعیت 

و مقبولیت نظام را نشان خواهد داد

ــر  ــا ه ــردم ب ــع م ــت: تجم ــز گف ــدار تبری فرمان
ــر  ــار دیگ ــت 9 دی، ب ــی در گرامیداش ــر سیاس فک
مشــروعیت و مقبولیــت نظــام را بــه جهانیــان نشــان 

ــد داد.  خواه
ــه  ــدوی در جلس ــروز مه ــنا، به ــزارش ایس ــه گ ب
هماهنگــی برگــزاری مراســم 9 دی، بــا اشــاره 
ــرد:  ــار ک ــخ، اظه ــردم در طــول تاری ــرت م ــه بصی ب
ــده  ــن ش ــهدا تضمی ــون ش ــا خ ــور ب ــت کش امنی

ــت. اس
وی افــزود: مــردم مــا در پاسداشــت خــون شــهدا 
ــه  ــه 9 دی ک ــژه در حماس ــف و به وی در ادوار مختل
نمــاد همدلــی و وحــدت مــردم اســت، نشــان دادنــد 
ــام و  ــول اس ــظ اص ــرای حف ــان ب ــای ج ــا پ ــه ت ک

ــتاد. ــد ایس ــاب خواهن ــای انق آرمان ه
فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه 9  ــت حماس ــم بزرگداش ــز، مراس ــتان تبری شهرس
دی مــاه و دهــه بصیــرت همزمــان بــا کل کشــور روز 
ــر در  ــل از ظه ــی 12 قب ــاعت 1۰ ال ــنبه از س دوش

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی)ره( تبری ــام خمین ــی ام مصل

»عبدالعزیز جراد« مامور تشکیل 
کابینه الجزایر شد 

رئیس جمهــور الجزائــر »عبدالعزیــز جــراد« را 
ــن کشــور تعییــن و او را  ــه عنــوان نخســت وزیر ای ب

ــت مأمــور کــرد.  ــرای تشــکیل دول ب
تبــون«  »عبدالمجیــد  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــز  ــی »عبدالعزی ــی فرمان ــر ط ــور الجزائ رئیس جمه
جــراد« را بــه عنــوان نخســت وزیر ایــن کشــور 

ــرد. ــن ک تعیی
ــر  ــادوم« وزی ــری بوق ــش »صب ــون 1۰ روز پی تب
ــت وزیر  ــوان نخس ــه عن ــر را ب ــه الجزائ ــور خارج ام
ــین  ــور و جانش ــری ام ــت مج ــس دول ــت و رئی موق

ــود. ــرده ب ــوب ک ــدوی« منص ــن ب »نورالدی
ــه، جــراد  ــزارش شــبکه ســعودی العربی ــق گ طب
پــس از تعییــن او در منصــب نخســت وزیری، گفــت 
کــه بــا چالــش کســب اعتمــاد در جامعــه و مقابلــه با 

بحــران اقتصــادی و اجتماعــی مواجــه اســت.
او بــر همــکاری و اتحــاد همــه بــرای بــرون رفــت 

از ایــن مرحلــه دشــوار تأکیــد کــرد.
عبدالعزیــز جــراد اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه 
الجزائــر اســت کــه در گذشــته منصــب مشــاور 
ــور  ــی« رئیس جمه ــی کاف ــک در دوره »عل دیپلماتی
ــت.  ــته اس ــده داش ــر عه ــور را ب ــن کش ــابق ای س
دبیــرکل  منصــب  گذشــته  در  همچنیــن  او 
ــر  ــی الجزائ ــه عال ــر مدرس ــت جمهوری و مدی ریاس

ــت. ــوده اس ــده دار ب را عه
ــع در  ــله واق ــت خنش ــاله زاده ایال ــراد 65 س ج
شــمال شــرقی الجزائــر اســت، او دارای مــدرک 
کارشناســی در رشــته علــوم سیاســی و نیــز دکتــرای 
علــوم سیاســی از دانشــگاه پاریــس )1981( اســت و 
ســابقه تدریــس در چندیــن دانشــگاه را در کارنامــه 

خــود دارد.
ــوان  ــه عن ــال های 1987-1992 ب ــن س او مابی
ــه  ــال 1992 ب ــر، در س ــی الجزائ ــه مل ــر مدرس مدی
ریاســت جمهوری  دیپلماتیــک  مشــاور  عنــوان 
عنــوان  بــه   1995-1993 ســال های  مابیــن  و 

منصــوب شــد. ریاســت جمهوری  دبیــرکل 
جــراد در ســال های 1996 -2۰۰۰ نیــز منصــب 
ــر  ــی الجزائ ــکاری بین الملل ــس هم ــی آژان ــر کل مدی
نیــز منصــب  و مابیــن ســال های 2۰۰3-2۰۰1 
ــده دار  ــور را عه ــن کش ــه ای ــی وزارت خارج دبیرکل

ــوده اســت. ب

موسوی:
بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره 

تبعه ایرانی مداخله جویانه است 
ـــه وزارت  ـــت: بیانی ـــه گف ـــخنگوی وزارت خارج س
ـــی،  ـــه ایران ـــک تبع ـــوص ی ـــه درخص ـــه فرانس خارج

اقدامـــی مداخله جویانـــه اســـت. 
ـــید  ـــوان، س ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
عبـــاس موســـوی ســـخنگو و رئیـــس مرکـــز دیپلماســـی 
ـــور خارجـــه کشـــورمان  ـــانه ای وزارت ام ـــی و رس عموم
در پاســـخ بـــه پرسشـــی در خصـــوص اقـــدام وزارت 
خارجـــه فرانســـه در فراخوانـــی ســـفیر کشـــورمان 
در پاریـــس و بیانیـــه آن هـــا اظهـــار کـــرد: بیانیـــه 
وزارت خارجـــه فرانســـه در خصـــوص یـــک تبعـــه 
ـــوده و درخواســـت  ـــه ب ـــه جویان ـــی مداخل ـــی اقدام ایران
ـــرا  ـــم، زی ـــی می دانی ـــای حقوق ـــد مبن ـــه را فاق فرانس
ـــران  ـــه ای ـــواه( تبع ـــم عادلخ ـــر )خان ـــورد نظ ـــرد م ف
اســـت و بـــه اتهـــام »ارتـــکاب اعمـــال جاسوســـی« 
ـــده  ـــات پرون بازداشـــت شـــده و وکیـــل ایشـــان از جزئی
ـــه در  ـــوه قضائی ـــط ق ـــده او توس ـــته و پرون ـــاع داش اط

ـــت. ـــی اس ـــت بررس دس
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه کشـــورمان همچنیـــن 
ـــام  ـــا اته ـــه ب ـــز ک ـــه فرانســـوی نی ـــک تبع در خصـــوص ی
»اجتمـــاع و تبانـــی علیـــه امنیـــت ملـــی« بازداشـــت 
اســـت، افـــزود: او تاکنـــون چنـــد بـــار دسترســـی کنســـولی 
داشـــته اســـت و وکیـــل او از اتهاماتـــش مطلـــع بـــوده و بـــا 

ـــاط اســـت. ـــه در ارتب ـــوه قضائی ـــات ق مقام
فضاســـازی ها  کـــرد:  تصریـــح  موســـوی 
نمی توانـــد مانـــع رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده هـــا 
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــه جمه ـــوه قضائی ـــط ق توس
ــات  ــا اتهامـ ــه بـ ــوص در رابطـ ــه خصـ ــود؛ بـ شـ
ـــت. ـــده اس ـــرد وارد ش ـــن دو ف ـــه ای ـــه ب ـــی ک امنیت
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3593 داوطلب انتخابات مجلس در 
استان تهران تایید صالحیت شدند

معــاون سیاســی و اجتماعــی اســتانداری تهــران 
داوطلــب  و593  هــزار   3 صاحیــت  تاییــد  از 
انتخابــات مجلــس در اســتان تهــران خبــر داد. 
بـه گـزارش ایسـنا، شـکراهلل حسـن بیگـی بـا بیان 
اینکـه بی طرفـی مجریـان در سـتاد  انتخابـات اسـتان 
تهـران  بـه معنـای انفعـال در برابـر تخلفات  نیسـت و 
نمی توانیـم نسـبت بـه تخلفـات انتخاباتـی بی تفـاوت 
باشـیم، اظهار کرد: از مجمـوع 3879 نفر داوطلب ثبت 
نـام شـده  در اسـتان تهـران، تعـداد  3593 نفـر تایید، 
45 نفـر انصـراف و 223 نفـر هـم رد صاحیت شـدند.

ــرو  ــات در گ ــی در انتخاب ــه داد: بی طرف وی ادام
اشــراف عوامــل اجرایــی برگــزاری انتخابــات اســت و 
ــتور  ــن خصــوص را در دس ــای الزم در ای ــوزش ه آم
ــی، هیات هــای نظــارت  ــم. هیات هــای اجرای کار داری
ــات  ــزاری انتخاب ــل در برگ ــن دخی ــین 3 رک و بازرس
ــه  ــی وظیف ــروی انتظام ــون نی ــق قان ــتند. طب هس

ــده دارد. ــات را  برعه ــت در روز انتخاب ــن امنی تامی
افــراد  کرد:فرمانــداران  تاکیــد  بیگــی  حســن 
جســور، توانمنــد و مدیــر را بعنــوان نماینــده در حــوزه 
ــی هیــچ  ــد. در شــرایط فعل ــری انتخــاب کنن رای گی
ــور  ــی پرش ــزاری انتخابات ــر از برگ ــه ای  مهم ت وظیف
بــا حضــور همــه آحــاد و اقشــار مــردم بــرای مایــوس 
کــردن دشــمنان بــرای کارگــزاران نظــام وجــود نــدارد.
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تابش تشریح کرد:

آیا فروش 5۰ هزار میلیارد تومانی اموال 
دولتی در سال آینده محقق می شود؟

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
می گویــد: فــروش 5۰ هــزار میلیــارد تومانــی امــوال 
ــت بســتگی  ــاش دول ــه ت ــده ب ــال آین ــت در س دول
ــت.  ــه گرف ــد را از جامع ــد حــس امی ــه نبای دارد البت
ــق الیحــه بودجــه  ــه ملــت، مطاب ــه گــزارش خان ب
ســال 99، دولــت قصــد دارد 5۰ هــزار میلیــارد تومــان 
از طریــق فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول بدســت 
آورد امــا تحقــق ایــن مبلــغ کان و حســاب بــاز کردن 
بــر روی درآمــد حاصلــه، موضــوع بحــث بــا محمدرضا 
ــزان  ــن می ــه ای ــیدن ب ــت: رس ــت وی، گف ــش اس تاب
فــروش بــا تــاش و برنامه ریــزی محقــق خواهــد شــد 
ولــذا از اکنــون نمی تــوان گفــت؛ امکان پذیــر اســت یــا 
نیســت، ضمــن آنکــه نمی تــوان از ابتــدا موضــع منفــی 
و تســلیم شــده بــه خــود گرفــت بنابرایــن بایــد تاش 

کــرد تــا ایــن میــزان فــروش محقــق شــود.
شــورای  مجلــس  در  اردکان  مــردم  نماینــده 
اســامی ادامــه داد: امیــدوارم تعامــل خوبــی بــا دنیــا 
صــورت گیــرد تــا بخــش خصوصــی بتوانــد پــای کار 
آمــده و ایــن ســقف از فــروش امــوال حاصــل شــود 
و در اقتصــاد و معیشــت مــردم گشایشــی ایجــاد 
شــود، البتــه ممکــن اســت ایــن تــاش نــاکام بمانــد 
ــن  ــق نشــود، در ای ــی شــده محق ــروش پیش بین و ف
شــرایط بایــد فکــر دیگــری کــرد مثــا صرفه جویــی 

ــت. ــش گرف بیشــتری را در پی
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس مطــرح 
کــرد: الیحــه بودجــه یــک ســند مالی مبتنــی بــر اعداد 
ــس  ــت و مجل ــب آن در دول ــا تصوی ــت ام ــام اس و ارق
ــه لحــاظ  ــد ب ــذا نبای ــی دارد ل ــات سیاســی و روان تبع
روانــی حــس امیــد بــه آینــده را در مــردم مختــل کــرد.

تعیین 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
بیمه زنان سرپرست خانوار در بودجه 99 

خانــواده  و  زنــان  جوانــان،  کمیتــه  رئیــس 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس از تصویــب پیشــنهاد 
ــه  ــرای بیم ــان ب ــارد توم ــغ4۰۰ میلی ــن مبل تعیی
ــرای  ــی ب ــن ردیف ــوار و تعیی ــت خان ــان سرپرس زن
 99 بودجــه  در  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 

جهــت ارائــه در کمیســیون تلفیــق خبــر داد. 
بــه گــزارش فــارس، زهــرا ســاعی از تــاش خــود 
ــه  ــرای بیم ــه 99 ب ــی در بودج ــن ردیف ــرای تعیی ب
زنــان سرپرســت خانــوار خبــر داد و در تشــریح 
جزئیــات آن اظهــار داشــت: بــر اســاس روال ســنوات 
ــم  ــاش کردی ــی ت ــیون اجتماع ــته در کمیس گذش
ــه  ــی ب ــته ردیف ــال گذش ــه س ــه س ــون بودج همچ
بیمــه زنــان سرپرســت خانــوار تخصیــص داده شــود، 
کمــا اینکــه در بودجــه 97 مبلــغ 27۰ میلیــارد 
تومــان و در بودجــه 98 مبلــغ 3۰۰ میلیــارد تومــان 

ــن بخــش تخصیــص داده شــد. ــه ای ب
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــز  ــال نی ــه داد: امس ــامی ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــان  ــه زن ــرای بیم ــان را ب ــارد توم ــغ 4۰۰ میلی مبل
تــاش  و  دادیــم  پیشــنهاد  خانــوار  سرپرســت 
ــادی  ــورم اقتص ــرایط ت ــا ش ــب ب ــم متناس می کنی
ــان  ــت زن ــد جمعی ــث رش ــه باع ــود ک ــن ش تعیی
سرپرســت خانــواری می شــود کــه بایــد مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــت ق حمای
ــات  ــنهاد از مطالب ــن پیش ــرد: ای ــح ک وی تصری
بــوده کــه در  زنــان مجلــس هــم  فراکســیون 
ــژه پیگیــری  کمیســیون اجتماعــی آن را به طــور وی
ــق  ــیون تلفی ــه کمیس ــود و ب ــوب ش ــا مص ــردم ت ک

ــد. ــتاده ش ــه 99 فرس بودج
خانــواده  و  زنــان  جوانــان،  کمیتــه  رئیــس 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع کمیس
بــرای  بودجــه  ردیــف  افزایــش  شــد:  یــادآور 
ــودکان  ــه طــاق و ک ــی از جمل آســیب های اجتماع
ــه همچــون ســنوات  ــوده ک ــواردی ب ــر م کار از دیگ
ــرای تحقــق آن تــاش کردیــم کــه ایــن  گذشــته ب

ــد. ــوب ش ــز مص ــنهاد نی پیش
ســاعی اضافــه کــرد: همچنیــن پیشــنهاد تامیــن 
منابــع صنــدوق اندوخته ازدواج و افزایــش وام ازدواج 
ــود را هــم در جهــت  ــده ب ــول مان ــه ســال ها مغف ک
ــرای آن  ــی ب ــا ردیف ــم ت ــه دادی ــهیل ازدواج ارائ تس

تخصیــص داده شــود.

نایــب رییــس انجمــن ســنگ ایــران گفــت: 
امــروز ایــران از یــک درصــد از ذخایــر معدنــی خــود 
بهره بــرداری می کنــد، در حالــی کــه براســاس 
ــدود  ــد ح ــزان بای ــن می ــی ای ــتانداردهای جهان اس

ــد.  ــد باش ــج درص پن
ایــران یــک درصــد جمعیــت جهــان، یــک 
درصــد از مســاحت جهــان و یــک درصــد از ذخایــر 

معدنــی جهــان را در اختیــار دارد.
ــزود:  ــی« اف ــک رحمت ــا، »مال ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــی از ذخای ــتاندارد جهان ــا اس ــران ب ــه ای چنانچ
ــر  ــن براب ــد، چندی ــرداری کن ــره ب ــی خــود به معدن
ــد  ــش ارزآوری خواه ــن بخ ــی، ای ــای نفت درآمده

ــت. داش
آمارهــای پیشــین گویــای آن اســت کــه میــزان 
ذخایــر شناســایی شــده کشــورمان حــدود 6۰ 
ــدود 4۰  ــم ح ــن رق ــه از ای ــوده ک ــن ب ــارد ت میلی
میلیــارد تــن ذخیــره قطعــی و بقیــه احتمالــی 

ــت. اس
ــود،  ــدی خ ــای کلی ــه ه ــم از برنام ــت یازده دول
ــه  ــرد ک ــی را اجــرا ک ــای معدن توســعه اکتشــاف ه
گســتره ای بالــغ بــر 27۰ هــزار کیلومتــر بــود 
کــه براســاس آمــار ســازمان توســعه ونوســازی 
معــادن وصنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( موجــب 
شناســایی 42 تــن طــا، 22 میلیــون تــن بوکســیت، 
1۰3 میلیــون تــن باریــت، 3۰ هــزار تــن آنتیمــوان، 

ــون  ــی، 345 میلی ــر نادرخاک ــن عناص ــزار ت 65 ه
تــن زغــال کک شــو، 2۰۰ میلیــون تــن زغــال 
ــد و  ــن ش ــنگ آه ــن س ــون ت ــی، 5۰۰ میلی حرارت
بــرای اکتشــاف تــا نیمــه ســال 1396 بالــغ بــر 3۰۰ 

ــد.   ــان صــرف ش ــارد توم میلی
ــار  ــز آم ــزارش مرک ــاس گ ــزود: براس ــی اف رحمت
ایــران، میــزان ذخایــر معدنــی کشــورمان 25.7 
میلیــارد تــن اســت کــه ســهم ســنگ آهــک بــا 17 
میلیــارد تــن، 67 درصــد، ســنگ آهــن 2.5 میلیــارد 
تــن بــا 1۰ درصــد و ســنگ الشــه 1.7 میلیــارد تــن 

ــا 6.6 درصــد باالتریــن میــزان اســت. ب
وی یــادآور شــد: ذخایــر معدنــی ایــران بــر 
مبنــای محاســبات ســازمان زمیــن شناســی آمریــکا 
ــا،  ــرب و روی، ط ــس، س ــن، م ــوی )آه ــز محت فل
و  تــن اســت  منگنــزو کرومیــت( 2.1 میلیــارد 
ــا  ــن ب ــارد ت ــوی 1.5 میلی ــن محت ــاس آن آه براس
ــن  ــون ت ــفاته 41۰ میلی ــدی، فس ــهم 68 درص س
ــا  ــن ب ــون ت ــنگ 41۰ میلی ــد، زغالس ــا 18 درص ب
ــن  ــد و در عی ــرار دارن ــزان ق ــن می 6 درصــد باالتری
حــال آهــک، رس، ســنگ الشــه، باالســت، نمــک و 

ــت. ــده اس ــبه نش ــی محاس ــن بررس ــچ در ای گ
نایــب رییــس انجمــن ســنگ ایــران بــه اســتناد 
گــزارش ســازمان یــاد شــده، گفــت: مجمــوع ارزش 
تولیــدات صــورت گرفتــه در بخــش معــدن در ســال 
96 حــدود 1.3 میلیــارد دالر بــوده کــه نشــان 
ــد  ــن بخــش از تولی ــده ســهم ۰.7 درصــدی ای دهن

ــت. ــی )GDP( اس ــص داخل ناخال
وی تصریــح کــرد: ســازمان زمیــن شناســی 
آمریــکا افــزوده اســت کــه در دوره 6۰ ســال گذشــته 
از تولیدناخالــص داخلــی  ســهم بخــش معــدن 

ــت. ــوده اس ــد نب ــک درص ــتر از ی بیش
ــادرات  ــته ارزش ص ــال گذش ــزود: س ــی اف رحمت
ــه رقــم بیــش از  بخــش معــدن و صنایــع معدنــی ب
9.2 میلیــارد دالر رســید و در واقــع ایــن بخــش 21 
درصــد از ارزش کل صــادرات غیــر نفتــی را بــه خــود 

اختصــاص داد.
زنجیــره  میــزان صــادرات  یــادآور شــد:  وی 
ــون  ــه 8.9 میلی ــدات مربوط ــوالد و تولی ــادرات ف ص
تــن و ارزش 4.1 میلیــارد دالر بــود کــه بــه ترتیــب 
ســه و 17 درصــد وزن و ارزش صــادرات غیرنفتــی را 

ــت. ــار داش در اختی
ــه  ــت ک ــای آن اس ــده گوی ــر ش ــای منتش آماره
از 34 هــزار میلیــارد تومــان ســود انباشــته شــرکت 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از 16 ه ــای بورســی، بی ه
متعلــق بــه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی اســت.

نایب رییس انجمن سنگ:

ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را استخراج می کند

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه می گویــد 
علیرغــم تمامــی مشــکات، در الیحــه بودجــه ســال 
99 اعتبــاری بالــغ بــر 6 هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
همســان ســازی حقــوق بازنشســتگان در نظــر 
ــع  ــی مناب ــکان و معرف ــورت ام ــد، در ص ــه ش گرفت
ــان  ــرای همس ــار ب ــش اعتب ــت از افزای ــد، دول جدی
ــد.  ــی کن ــتقبال م ــتگان اس ــوق بازنشس ــازی حق س
ــت  ــر نوبخ ــت، محمدباق ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه اگرچــه دولــت بــا کمبــود منابــع روبــه 
رو اســت امــا آیــا تخصیــص 6 هــزار میلیــارد تومــان 
می توانــد تاثیــر محسوســی در همســان ســازی 
حقــوق بازنشســتگان داشــته باشــد، گفــت: مجلــس 
ــوق  ــازی حق ــان س ــرای همس ــاری ب ــال ج در س
بازنشســتگان 3 هــزار و 4۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 

ــود  ــار خ ــت از اختی ــه دول ــرد ک ــی ک ــش بین پی
اســتفاده کــرده و ایــن رقــم را بــه 5 هــزار میلیــارد 
تومــان افزایــش داد تــا حقــوق بازنشســتگان افزایش 

مناســبی پیــدا کنــد.
وی افــزود: علیرغــم تمامــی مشــکات، در الیحــه 
ــزار  ــر 6 ه ــغ ب ــاری بال ــز اعتب ــال 99 نی ــه س بودج
میلیــارد تومــان بــرای همســان ســازی حقــوق 
بازنشســتگان در نظــر گرفتــه شــده اســت و در 
ــط  ــد توس ــع جدی ــی مناب ــکان و معرف ــورت ام ص
ــرای همســان  ــار ب ــش اعتب ــت از افزای ــس، دول مجل
ــد. ــی کن ــتقبال م ــتگان اس ــوق بازنشس ــازی حق س

حقوق کارمندان در سال های گذشته بیش از 
نرخ تورم افزایش یافت

ــاره افزایــش حقــوق  عضــو کابینــه دوازدهــم درب

کارمنــدان در الیحــه بودجــه ســال 99، اظهــار کــرد: 
براســاس قانــون افزایــش حقــوق بایــد متناســب بــا 
نــرخ تــورم باشــد بــه همیــن دلیــل در ســال هــای 
ــورم  ــرخ ت ــش از ن ــدان بی ــوق کارمن ــته حق گذش

افزایــش یافــت تــا قــدرت خریــد بیشــتر شــود.

افزایش وام ازدواج در سال 99 در دستان بانک مرکزی

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در پاســـخ 
ــتار  ــدگان خواسـ ــه نماینـ ــش کـ ــن پرسـ ــه ایـ بـ
ــا  ــتند آیـ ــال 99 هسـ ــش وام ازدواج در سـ افزایـ
ـــر را دارد،  ـــن ام ـــرای ای ـــی را ب ـــع کاف ـــت مناب دول
ـــک  ـــه بان ـــوط ب ـــائل مرب ـــن مس ـــرد: ای ـــح ک تصری
ــف  ــم تکلیـ ــی توانیـ ــا نمـ ــت و مـ ــزی اسـ مرکـ

ماالیطـــاق کنیـــم.

ایجــاد  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
ــوزی  ــه س ــای دوگان ــش هزینه ه ــاخت ها، کاه زیرس
ــا و پرداخــت وام و کاهــش قیمــت  کــردن خوردوه
ســوخت گاز را ســه عامــل اصلــی بــرای جایگزینــی 
ــوز  ــه گازس ــک ب ــن و کم ــای بنزی ــه ج CNG ب

ــت.  ــا دانس ــردن خوردوه ک
بــه گــزارش خانــه ملــت، اســداهلل قره خانــی 
ــی  ــن منابع ــر گرفت ــرورت در نظ ــه ض ــاره ب ــا اش ب
بــرای ارائــه تســهیات و وام بــه متقاضیــان دوگانــه 
ــال  ــه س ــه بودج ــا در الیح ــردن خودروه ــوز ک س
ــن بســیاری  ــی بنزی ــه گران ــه ب ــا توج ــت: ب 99، گف
ــزار  ــن 3ه ــد بنزی ــوان خری ــراد ت ــا و اف از خانواده ه
ــر  ــی در نظ ــد جایگزین ــذا بای ــد ل ــی را ندارن تومان
گرفــت کــه البتــه درحــال حاضــر بهتریــن ســوخت 
CNG اســت امــا تحقــق ایــن جایگزینــی نیازمنــد 

هزینه هــای  »کاهــش  زیرســاخت ها«،  »ایجــاد 
و  وام«  پرداخــت  و  خوردوهــا  ســوزی  دوگانــه 

ــت. ــوخت گاز« اس ــت س ــش قیم »کاه
نماینــده مــردم علی آبــاد کتــول در مجلــس 
شــورای اســامی در ادامــه توضیــح داد: خوشــبختانه 
زیرســاخت های گازســوز کــردن خوردوهــا همچــون 
ــی.ان. ــوخت س ــای س ــش جایگاه ه ــاح و افزای اص
جــی و تولیــد مخــازن بــه خوبــی ایجاد شــده اســت.

از  بســیاری  کــه  آنجــا  از  وی  گفتــه  بــه 
هزینه هــای  پرداخــت  مالــی  تــوان  خانواده هــا 
دوگانه ســوز کــردن خودروهــای خــود را ندارنــد 
ــع  ــون رف ــاده 12 قان ــاس »م ــد براس ــت می توان دول
موانــع تولیــد« بــرای ایــن مهــم »وام و تســهیات« 

ــرد.   ــر بگی در نظ
قره خانــی در ادامــه افــزود: ســومین موضــوع 
ــه  ــر فاصل ــه اگ ــت چراک ــوخت گاز« اس ــت س »قیم

ــت  ــراد رغب ــن نداشــته باشــد اف ــا بنزی ــاداری ب معن
ــان  ــا نش ــردن خودروه ــوز ک ــرای گازس ــی ب چندان
ــوخت گاز  ــت س ــل قیم ــن دلی ــه همی ــد ب نمی دهن

ــد. ــدا کن ــد کاهــش پی بای
ــح داد:  ــس توضی ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ــا و  ــردن خوردوه ــوز ک ــه گاز س ــت ب ــک دول کم
افزایــش گرایــش مــردم بــه ســوخت ســی.ان.

ــت دارد  ــردم و دول ــرای م ــای بســیاری ب جــی مزای
ــه  ــرده و ب ــدا ک ــش پی ــوا کاه ــی ه ــه آلودگ چراک
ــر  ــتی کمت ــی و بهداش ــای درمان ــال آن هزینه ه دنب
ــب  ــارد مترمکع ــک میلی ــر ی ــوی دیگ ــود ازس می ش
ــتفاده  ــورد اس ــود- م ــد می ش ــه در روز تولی گاز -ک
بنزیــن  مصــرف  در  همچنیــن  می گیــرد،  قــرار 
صــادرات  بــه  می تــوان  و  شــده  صرفه جویــی 

ــید. ــتری رس بیش

نوبخت مطرح کرد:
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قره خانی: 

ضرورت پرداخت وام برای
 گازسوز کردن خوردوها

ــل  ــران و مدیرعام ــازمان شــیات ای ــرکل س مدی
کارخانــه کنســرو ماهــی شــیانه دربــاره درج عنــوان 
»تراریختــه« روی برخــی از قوطی هــای کنســرو 
ــد.  ــه دادن تــن ماهــی ایــن شــرکت توضیحاتــی ارائ
بــه گــزارش ایســنا، چنــدی پیــش یکــی از 
ــن خبرگــزاری ارســال  ــرای ای ــران عکســی را ب کارب
کــرد کــه در آن نشــان داده می شــود روی کنســرو 
ــه« درج  ــارت »تراریخت ــی شــرکت شــیانه، عب ماه
شــده اســت. ایــن موضــوع از ســازمان شــیات 
ــه تولیدکننــده ایــن کنســرو ماهــی  ایــران و کارخان
ــه  ــن زمین ــی در ای ــا توضیحات ــد و آنه ــری ش پیگی

ــد. ــه دادن ارائ
ــت و  ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت ــام مدی ــر اع بناب
ــران،  ــیات ای ــازمان ش ــازار س ــان و ب ــرآوری آبزی ف
ــدارد  ــه« وجــود ن ــام »ماهــی تراریخت ــه ن ــزی ب چی
و ایــن تراریختگــی ممکــن اســت مربــوط بــه روغــن 
اســتفاده شــده در تولیــد کنســرو تــن ماهــی باشــد؛ 
ــت  ــد گف ــرده بای ــام ب ــه ن ــورد کارخان ــه در م البت
ــر  ــتفاده از ه ــرای اس ــتند ب ــور داش ــا تص ــه آنه ک
نــوع روغنــی بایــد از ایــن عبــارت اســتفاده کننــد، 
ــگی  ــن همیش ــر از روغ ــه اگ ــدند ک ــه ش ــا متوج ام
آفتاب گــردان در تولیــد تــن ماهــی اســتفاده شــود، 

ــارت نیســت«. ــن عب ــه درج ای ــاز ب نی
ــا  ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــاهی در گفت وگ ــی گلش عیس
بیــان اینکــه در دنیــا ماهــی تراریختــه وجــود نــدارد 
ــکا، ســاردین، مکــرل،  ــوع ماهــی تــن، کیل و پنــج ن
ــچ  ــتفاده می شــوند هی ــه در کنســرو اس ــزل آال ک ق
ــل  ــرد: در داخ ــار ک ــتند، اظه ــه نیس ــدام تراریخت ک
تــن از روغــن و نمــک هــم اســتفاده می شــود. 
ــرو  ــده در کنس ــتفاده ش ــن اس ــت روغ ــن اس ممک
ماهــی از نــوع تراریختــه باشــد. البتــه ایــن موضــوع 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــرو ماه ــه کنس ــص ب ــا مخت تنه
ــن  ــوع روغ ــن ن ــت از ای ــن اس ــی ممک ــر محصول ه

ــد. ــتفاده کن اس
وی اضافــه کــرد: چنــدی پیــش اعــام شــد کــه 

ــه  ــواد اولی ــه در م ــه ای ک ــا کارخان ــرکت ی ــر ش ه
خــود از روغــن تراریختــه اســتفاده می کنــد، حتمــا 
ــا مصرف کننــده از آن  بایســتی روی آن درج کنــد ت
آگاه باشــد و خــودش تصمیــم بگیــرد کــه از محصول 
تراریختــه اســتفاده کنــد یــا خیــر. ایــن موضــوع در 
دنیــا هــم وجــود دارد و مصرف کننــده بایــد از ایــن 

موضــوع آگاه باشــد.
ــرآوری  ــود کیفیـــت و فـ ــر بهبـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــا  ــران بـ ــیات ایـ ــازمان شـ ــازار سـ ــان و بـ آبزیـ
و  ذرت  روغن هـــای  از  بخشـــی  اینکـــه  بیـــان 
ســـویا در کشـــور تراریختـــه هســـتند، گفـــت: 
ــد  ــای تولیـ ــتر کارخانه هـ ــر بیشـ ــال حاضـ در حـ
کنســـرو ماهـــی از روغـــن آفتاب گـــردان اســـتفاده 
ــویا در  ــتفاده از روغـــن ذرت و سـ ــد و اسـ می کننـ
تولیـــد ایـــن محصـــول بـــرای کارخانه هـــا صرفـــه 

اقتصـــادی نـــدارد.

ادامــه بــه ذکــر کلمــه »تراریختــه«  وی در 
روی ایــن کنســرو ماهــی برنــد معــروف اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: ایــن برنــد کنســرو ماهــی 
جــزو اولیــن کارخانه هایــی اســت کــه ســازمان 
اســتاندارد آنهــا را مجبــور بــه درج کلمــه تراریختــه 
ــن  ــتفاده از روغ ــورت اس ــان در ص روی محصوالتش
ــه جــای اســتفاده  ــا آنهــا ب ــا ذرت کــرد، ام ســویا ی
از عبــارت »حــاوی روغــن تراریختــه« از کلمــه »تــرا 
ــی  ــد. از طرف ــتفاده کردن ــی اس ــه تنهای ــه« ب ریخت
اشــتباه فنــی نیــز صــورت گرفــت؛ زیــرا آنهــا تصــور 
داشــتند کــه بــرای اســتفاده از هــر نــوع روغنــی باید 
ــدا متوجــه  ــا بع ــد، ام ــارت اســتفاده کنن ــن عب از ای
شــدند کــه اگــر از روغــن همیشــگی آفتاب گــردان 
در تولیــد اســتفاده شــده، نیــاز بــه درج ایــن عبــارت 
ــاح  ــه اص ــدام ب ــاس اق ــن اس ــر همی ــت و ب نیس

ــد. ــی کردن ــب قوط برچس

ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاهی در پاس گلش
ــت  ــع شده اس ــازار توزی ــه در ب ــروهایی ک ــن کنس ای
مشــکلی از نظــر ســامت بــرای مصرف کننــده 
نــدارد؟ گفــت: ایــن محصــول کامــا  ســالم اســت و 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای ــچ مش هی

اظهارات مدیرعامل کارخانه
ــه کنســرو  غامرضــا شــاکر - مدیرعامــل کارخان
ماهــی شــیانه - نیــز در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ــچ  ــه از هی ــن کارخان ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
نمی شــود  اســتفاده  تراریختــه ای  روغــن  نــوع 
بــا روغــن  تولیــدی  ایــن واحــد  و محصــوالت 
اداره  از  گفــت:  می شــود،  تهیــه  آفتاب گــردان 
ــد  ــتور داده ان ــتاندارد دس ــت و ســازمان اس بهداش
ــود.  ــد ش ــرو قی ــی کنس ــه روی قوط ــه تراریخت کلم
در حقیقــت منظــور آنهــا کارخانــه هایــی بــود 
ــان  ــویا و ذرت در تولیداتش ــزا، س ــن کل ــه از روغ ک
ــتور  ــن دس ــام ای ــس از اع ــد. پ ــتفاده می کردن اس
ــه« روی  ــه »تراریخت ــی، کلم ــفارش قوط ــگام س هن
قوطی هــای ایــن کارخانــه چــاپ شــد امــا بافاصلــه 
ــه و  ــتاندارد مکاتب ــازمان اس ــت و س ــا اداره بهداش ب
ــردان » از  ــن آفتاب گ ــا روغ ــارت« ب ــازه درج عب اج

ــد. ــذ ش ــه اخ ــازمان مربوط س
ــی  ــه قوط ــدی تهی ــات بع ــزود: در سفارش وی اف
نیــز از جملــه »بــا روغــن آفتابگــردان« بــه صــورت 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــاپ روی فل چ
شــاکر در پاســخ بــه اینکــه پــس چــرا اگــر 
از روغــن تراریختــه اســتفاده نشــده، در بخــش 
محتویــات قوطــی کنســرو یــاد شــده عبــارت 
روغــن گیاهــی تراریختــه درج شــده اســت؟ گفــت: 
هیچگونــه روغــن تراریختــه ای در محصــول تــن 
ــق  ــه طب ــی ک ــدارد. زمان ــود ن ــیانه وج ــی ش ماه
دســتور اداره بهداشــت و ســازمان اســتاندارد عامــت 
ــه  ــن جمل ــد، ای ــاپ ش ــا چ ــه روی قوطی ه تراریخت

ــد. ــش درج ش ــن بخ ــز در ای نی

ماجرای درج کلمه »تراریخته«
 روی قوطی تن  ماهی

رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛
ظرفیت جذب نقدینگی های سرگردان 

در بورس وجود دارد
محمــدی رئیــس ســازمان بــورس، تاســیس 
نهادهــای مالــی، افزایــش ســرمایه شــرکت های 
ــا معافیت هــای مالیاتــی، پذیــرش  بورســی همــراه ب
اوراق  فــروش  و  بــورس  در  شــرکت های جدیــد 
را از راهکارهــای ســازمان بــورس بــرای جــذب 

نقدینگی هــای ســرگردان عنــوان کــرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، شــاپور محمــدی رئیــس 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
نقدینگی هــای  جــذب  بــرای  بــورس  ســازمان 
ســرگردان و خــرد بــه منظــور جلوگیــری از جــذب این 
نقدینگی هــا در بــازار ســوداگری، گفــت: بــازار ســرمایه 
ــرگردان را  ــای س ــذب نقدینگی ه ــه ج ــواره دغدغ هم
ــه همیــن دلیــل »تاســیس نهادهــای  داشــته اســت ب
ــال  ــه دنب ــن زمین ــا« در ای ــی و تشــکیل صندوق ه مال
ــن  ــز جــذب نقدینگــی از ای ــده نی شــده، در ســال آین

مســیر تقویــت خواهــد شــد.
محمدی افزود: همچنین »افزایش سرمایه شرکت های 
بورسـی همراه با معافیت های مالیاتی« دومین مسیر برای 
جـذب نقدینگی در بورس اسـت کـه آن را با جدیت دنبال 
می کنیـم و در ایـن مسـیر پیگیری های سـازمان بـورس، 
وزارت اقتصـاد و شـورای هماهنگـی اقتصـادی قـوا به این 

موضـوع کمک کرده اسـت.
ــذب  ــرای ج ــومین کار ب ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
نقدینگــی در بــورس، »پذیــرش شــرکت های جدید در 
بــورس و فرابــورس« اســت که مســیر مشــخصی دارد و 
بــا برنامــه دقیــق و منظــم کار جلــو مــی رود، توضیــح 
ــاق  ــه اتف ــه اولی ــی 3 عرض ــاه 2 ال ــر م ــا ه داد: عموم
میافتــد و پذیرش هــا انجــام می شــود، بــه نحــوی کــه 
ــازار موجــود از شــادابی الزم برخــوردار باشــد و  هــم ب

هــم فرصــت هــای جدیــد ایجــاد شــود.
ــه داد:  ــورس و اوراق بهــادار ادام رئیــس ســازمان ب
ــذب  ــرای ج ــا ب ــر از راهکاره ــی دیگ ــن یک همچنی
نقدینگــی در بــورس نیــز »فــروش اوراق« بــرای 
شــرکت های بخــش خصوصــی در بــازار ســرمایه 
اســت، اگرچــه ســازمان بــورس بــرای دولــت نیــز اوراق 
ــه  ــود دارد ک ــت وج ــن ظرفی ــا ای ــد ام ــه می کن عرض
ــرای بخــش خصوصــی بیشــتر اوراق عرضــه شــود. ب

اقتصاد

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان:
کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در 

سیستان و بلوچستان 

ــتان  ــتان و بلوچسـ ــی سیسـ ــین انتظامـ جانشـ
ــی در  ــواد افیونـ ــو مـ ــن و 48 کیلـ ــف 2 تـ از کشـ
ـــرگ  ـــوداگران م ـــا س ـــس ب ـــنگین پلی ـــری س درگی

ــر داد. ــاش خبـ ــتان خـ در شهرسـ
بـــه گـــزارش مهـــر، ســـردار احمـــد طاهـــری 
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــس مب ـــوران پلی ـــت: مأم گف
شهرســـتان خـــاش بـــا پشـــتیبانی اطاعاتـــی 
پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر اســـتان از جـــا 
ـــط  ـــی توس ـــواد افیون ـــادی م ـــر زی ـــی مقادی ـــه جای ب
ـــواد مخـــدر  ـــاق م ـــه ای قاچ ـــد حرف ـــک بان اعضـــای ی
از ایـــن شهرســـتان بـــه شهرســـتان ایرانشـــهر 

مطلـــع شـــدند.
وی افـــزود: تیم هـــای عملیـــات ویـــژه پلیـــس 
ــاش  ــتان خـ ــدر شهرسـ ــواد مخـ ــا مـ ــارزه بـ مبـ
بـــا رصـــد مـــداوم تحـــرکات اعضـــای ایـــن بانـــد 
ـــا  ـــه ب ـــان را ک ـــته قاچاقچی ـــح روز گذش ـــلح، صب مس
ـــتگاه  ـــک دس ـــژو 4۰5 و ی ـــودرو پ ـــتگاه خ ـــک دس ی
ــهر  ــه ایرانشـ ــاش بـ ــور خـ ــا در محـ ــت تویوتـ وانـ
در تـــردد بودنـــد شناســـایی و تحـــت نظـــر قـــرار 

دادنـــد.
ــتان  ــتان و بلوچسـ ــی سیسـ ــین انتظامـ جانشـ
ــض  ــه محـ ــرگ بـ ــوداگران مـ ــرد: سـ ــح کـ تصریـ
ورود بـــه منطقـــه کمیـــن بـــا عوامـــل انتظامـــی 
ـــر  ـــش پ ـــا آت ـــدن ب ـــه رو ش ـــس از رو ب ـــر و پ درگی
حجـــم تـــکاوران پلیـــس و تنـــگ شـــدن عرصـــه 
ـــمت  ـــه س ـــا ب ـــردن خودروه ـــا ک ـــن ره ـــود، ضم برخ

ارتفاعـــات منطقـــه متـــواری شـــدند.
ــات،  ــن عملیـ ــت: در ایـ ــری گفـ ــردار طاهـ سـ
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــس مب ـــان پلی ـــان برکف ج
ـــی از  ـــتگیر و در بازرس ـــان را دس ـــن از قاچاقچی 2 ت
ـــک  ـــف ی ـــن کش ـــده، ضم ـــف ش ـــای توقی خودروه
قبضـــه ســـاح آر پـــی جـــی 7 بـــا 4 گلولـــه 
جنگـــی و 5 عـــدد خـــرج مربوطـــه، یـــک قبضـــه 
ـــه خشـــاب  ـــک تیغ ـــا ی ـــی ســـیمینوف ب ســـاح جنگ
ـــنگ  ـــدد فش ـــه و 58 ع ـــی مربوط ـــدد تیرجنگ و7 ع
جنگـــی ســـاح کاش، 2 تـــن و 48 کیلـــو و 286 
ــن و 729  ــک تـ ــامل یـ ــی شـ ــواد افیونـ ــرم مـ گـ
ـــیش،  ـــو حش ـــاک، 279 کیل ـــرم تری ـــو و 146 گ کیل
ـــو و2۰  ـــن و 19 کیل ـــرم هروئی ـــو و 12۰ گ 21 کیل

گـــرم شیشـــه کشـــف کردنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه ادامـــه تحقیقـــات پلیـــس 
ــای  ــر اعضـ ــتگیری دیگـ ــایی و دسـ ــرای شناسـ بـ
ـــان  ـــرد: کارکن ـــان ک ـــر نش ـــاق خاط ـــد قاچ ـــن بان ای
نیـــروی انتظامـــی بـــا هوشـــیاری کامـــل در 
گلوگاه هـــا و ورودی هـــای قاچـــاق حضـــور فعـــال 
دارنـــد و در راه مبـــارزه بـــا قاچـــاق مـــواد مخـــدر 
بـــه عنـــوان بـــای خانمـــان ســـوز در جامعـــه از 
هیـــچ گونـــه تاشـــی فروگـــذار نخواهنـــد کـــرد.

آگهى ابالغ اجرائيه به استناد 
ماده ١٨ آيين نامه اجراى مفاد اسناد 

رسمى الزم االجرا 
بدینوســیله بــه خانــم فاطمــه طالــب بلویــردی 
فرزنــد عبادالــه بــه شــماره شناســنامه 1173 و بــه 
شــماره ملــی 17386۰3644 بــه نشــانی هریــس، 
ــم  ــه خان ــود ک ــي ش ــاغ م ــردی اب ــتای بلوی روس
زهــرا صادقــی خرمالــو بــه اســتناد ســند نکاحیــه 
ــول  ــرای وص ــورخ 2395/۰1/1۰ ب ــماره 943 م ش
ــد  ــه مجی ــد کام ال ــک جل ــرح ی ــه ش ــه ب مهری
هدیــه اش یکصــد هــزار ریــال و یــک حلقــه 
انگشــتر طــا بــه ارزش ده میلیــون ریــال و تعــداد 
یکصــد و پنجــاه قطعــه ســکه طــای ســکه طــای 
ــه  ــي ب ــده اجرای ــت پرون ــار آزادی از باب ــک به ی
ــادرت  ــوان مب ــه شــما بعن کاســه 98۰۰۰61 علی
ــه کاســه  ــده ب ــه صــدور اجرائیــه نمــوده و پرون ب
ــس  ــمی هری ــناد رس ــرای اس ــد اج ــوق در واح ف
ــه  ــی اوراق اجرائی ــاغ واقع ــکان اب ــکیل و ام تش
بــه دلیــل عــدم حضــور در نشــانی اعامــی مقــدور 
نگردیــده و بســتانکار نیــز اعــام نمــوده نمــي تواند 
نشــانی جدیــد و دیگــری از شــما را جهــت ابــاغ 
واقعــی معرفــی نمایــد لــذا بــه تقاضــای بســتانکار 
و طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد 
رســمی از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه روز اباغ 
اجرائیــه محســوب مــي شــود چنانچــه طــرف ده 
روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 
ننمائیــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت.

تاریخ انتشار: ١39٨/١۰/۰9
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی 

هریس - حسین نصیر زاده
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ورود 243 دستگاه واگن باری به شبکه 
ریلی به ارزش 34۰۰ میلیارد ریال 

و شهرســـازی 243  راه  وزیـــر  بـــا حضـــور 
ــط 8  ــه توسـ ــی کـ ــاوگان ریلـ ــواع نـ ــتگاه انـ دسـ
ـــبکه  ـــت، وارد ش ـــده اس ـــد ش ـــی تولی ـــرکت داخل ش

ریلـــی شـــد. 
ـــن  ـــتگاه واگ ـــن 243 دس ـــارس، ای ـــزارش ف ـــه گ ب
شـــامل واگن هـــای بـــاری، مســـافری، لکوموتیـــو 
ــه توســـط 8  ــن خودکشـــش اســـت کـ و همچنیـ
ـــل 13  ـــد شـــده اســـت و تحوی ـــی تولی شـــرکت داخل

شـــرکت ریلـــی می شـــود.
ایـــن 243 دســـتگاه انـــواع نـــاوگان 34۰۰ 
میلیـــارد ریـــال ارزش دارد و از ابتـــدای شـــهریور 
ـــط  ـــاه توس ـــدت 4 م ـــه م ـــاه ب ـــان آذر م ـــا پای 98 ت

ــت. ــده اسـ ــد شـ ــی تولیـ ــای داخلـ کارخانه هـ
ـــال 213  ـــت امس ـــاه نخس ـــن در 5 م ـــش از ای پی
دســـتگاه انـــواع نـــاوگان ریلـــی بـــه ارزش 36۰۰ 
میلیـــارد ریـــال ســـرمایه گذاری تولیـــد و وارد 

نـــاوگان شـــده بـــود.
ــاوگان  ــتگاه نـ ــزارش 9۰ دسـ ــن گـ ــر ایـ بنابـ

شـــامل واگن هـــای بـــاری اســـت.
و  راه  وزیـــر  حضـــور  بـــا  مراســـم  ایـــن 
شهرســـازی، مدیرعامـــل راه آهـــن جمهـــوری 
اســـامی و مدیـــران عامـــل شـــرکت های ریلـــی 
ــال  ــران در حـ ــن تهـ ــتگاه راه آهـ ــل ایسـ در محـ

برگـــزاری اســـت.

کشف سالح و مشروبات الکلی 
خارجی در شهرستان چاراویماق 

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب شهرســـتان 
ـــی  ـــروبات الکل ـــاح و مش ـــف س ـــاق از کش چاراویم

خارجـــی در آن شهرســـتان خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، محمـــود نعمتـــی 
ــا  ــارزه بـ ــدید مبـ ــرای تشـ ــت: بـ ــار داشـ اظهـ
الکلـــی، مـــواد مخـــدر  قاچـــاق مشـــروبات 
ــاح  ــواع سـ ــه انـ ــداد 12 قبضـ ــلحه، تعـ و اسـ
شـــکاری تـــک لـــول، دو لـــول، وینچســـتر 
لولـــه کوتـــاه و بلنـــد و 45 بطـــری مشـــروبات 
الکلـــی خارجـــی از دو دســـتگاه خـــودروی در 
ــوزه  ــع در حـ ــم )ص( واقـ ــر اعظـ آزادراه پیامبـ
قضایـــی چاراویمـــاق کشـــف و در ایـــن زمینـــه 
دو دســـتگاه خـــودرو توقیـــف و دو نفـــر متهـــم 
دســـتگیر و بـــا قـــرار قانونـــی بـــه زنـــدان 

ــدند. ــی شـ معرفـ
وی خاطرنشـــان کـــرد: حســـب اعـــام یـــگان 
کاشـــف، ســـاح های مکشـــوفه از همـــان انواعـــی 
ـــور  ـــات کش ـــا و اغتشاش ـــه در درگیری ه ـــتند ک هس

بـــه کار گرفتـــه می شـــود.

صرف ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز 
راهدارخانه های استان آذربایجان غربی 

مدیـــر کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده 
ـــک  ـــودر و نم ـــتگاه ل ـــرد: 1۰ دس ـــار ک ـــتان اظه اس
پـــاش مکانیـــزه جدیـــد بـــرای راهدارخانـــه هـــای 

اســـتان خریـــداری شـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ارســـان شـــکری مدیـــر کل راهـــداری و حمـــل 
ــرح  ــد از طـ ــتان در بازدیـ ــاده ای اسـ ــل جـ و نقـ
هـــای نیمـــه تمـــام راهـــداری اشـــنویه از خریـــد 
ـــد  ـــزه جدی ـــاش مکانی ـــک پ ـــودر و نم ـــتگاه ل 1۰ دس
بـــرای راهدارخانـــه هـــای اســـتان خبـــر داد و 
گفـــت: بـــرای ایـــن منظـــور 1۰۰ میلیـــارد ریـــال 

اعتبـــار هزینـــه شـــده اســـت.
او در خصـــوص احـــداث پـــل پـــوش آبـــاد در 
ــم گفـــت: ایـــن پـــل در  ــنویه هـ ــتان اشـ شهرسـ
ـــی دارد  ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــر 5۰ درص ـــال حاض ح
و بـــرای احـــداث آن 34 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار 

تخصیـــص یافتـــه اســـت.
مدیـــر کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده 
ــرح  ــرد: در طـ ــار کـ ــی اظهـ ــان غربـ ای آذربایجـ
زمســـتانه امســـال 68 اکیـــپ راهـــداری بـــا 9۰۰ 
ـــین آالت  ـــواع ماش ـــتگاه ان ـــدار و 42۰ دس ـــر راه نف

فعالیـــت دارنـــد.

جهانگیری آیین نامه تأمین نیروی 
انسانی را ابالغ کرد

معـــاون اول رییـــس جمهـــوری، آیین نامـــه 
تجهیـــزات  و  انســـانی  نیـــروی  اختصـــاص 
مـــورد نیـــاز اتحادیـــه انجمن هـــای اســـامی 
دانش آمـــوزان، ســـازمان بســـیج دانش آمـــوزی 
ــاغ  ــرا ابـ ــرای اجـ ــوزی را بـ ــازمان دانش آمـ و سـ

کـــرد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـحاق جهانگیـــری 
و  انســـانی  نیـــروی  اختصـــاص  آیین نامـــه 
ــورد نیـــاز اتحادیـــه انجمن هـــای  تجهیـــزات مـ
بســـیج  ســـازمان  دانش آمـــوزان،  اســـامی 
ــرای  ــوزی را بـ ــازمان دانش آمـ ــوزی و سـ دانش آمـ

ــرد. ــاغ کـ ــرا ابـ اجـ
ــاه  ــارم دی مـ ــه چهـ ــران در جلسـ ــات وزیـ هیـ
ـــه  ـــون برنام ـــدرج قان ـــف من ـــتناد تکلی ـــه اس 1398 ب
ششـــم توســـعه، آیین نامـــه اجرایـــی »اختصـــاص 
ـــاز  ـــورد نی ـــات م ـــزات و امکان ـــانی، تجهی ـــروی انس نی
اتحادیـــه انجمن هـــای اســـامی دانش آمـــوزان، 
ســـازمان  و  دانش آمـــوزی  بســـیج  ســـازمان 

ــاند. ــب رسـ ــه تصویـ ــوزی« را بـ دانش آمـ
ــروش  ــوزش و پـ ــاس، وزارت آمـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
ـــق  ـــروی انســـانی الزم از طری ـــن نی ـــه تأمی موظـــف ب
مأموریـــت از میـــان کارکنـــان رســـمی و پیمانـــی 
و تجهیـــزات و امکانـــات مـــورد نیـــاز )در حـــدود 
ــورد  ــازمان مـ ــیج و سـ ــه، بسـ ــات( اتحادیـ امکانـ

اشـــاره اســـت.

بدهی 24 میلیارد تومانی دولت به تبریز از بابت 
جریمه های ترافیکی 

ــا بیــان اینکــه دولــت از بابــت  عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز ب
ــز  ــهرداری تبری ــه ش ــان ب ــارد توم ــد 24 میلی ــی بای ــای ترافیک جریمه ه
ــه  پرداخــت می کــرٰد گفــت: معلــوم نیســت دولــت چــرا ایــن مبلــغ را ب

شــهرداری پرداخــت نکــرده  اســت. 
 بــه گــزارش فــارس، غامحســین مســعودی ریحان در جلســه شــورای 
ــهرداری  ــات ش ــت مطالب ــت در پرداخ ــت: دول ــار داش ــز اظه ــهر تبری ش
ــا  ــهرداری ب ــه ش ــده ک ــر موجــب ش ــن ام ــد و ای ــل نمی کن درســت عم

مشــکل مواجــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه مشــکات قــراردادی و مشــکات کارگــری شــرکت 
ــان  ــه هم ــرکت ک ــن ش ــان ای ــت: کارکن ــز گف ــیه ای تبری ــارک حاش پ
ــرارداد  ــتن ق ــه نداش ــدد از جمل ــکات متع ــا مش ــتند ب ــا هس پارکبان ه

ــتند. ــه رو هس روب
ــا بیــان اینکــه  ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز همچنیــن ب
ــه  ــان ب ــارد توم ــد 24 میلی ــی بای ــای ترافیک ــت جریمه ه ــت از باب دول
شــهرداری تبریــز پرداخــت می کــرد تاکیــد کــرد: معلــوم نیســت دولــت 

ــه شــهرداری پرداخــت نکــرده  اســت. چــرا ایــن مبلــغ را ب
ــه جــای ســهم  ــز ب ــه ســرمایه گذاری شــهرداری تبری ــا اشــاره ب وی ب
ــود را  ــهم خ ــرا س ــت چ ــت: دول ــار داش ــهری اظه ــرو ش ــت در مت دول

ــدازد. ــهرداری می ان ــردن ش ــه گ ــار را ب ــن ب ــد و ای ــت نمی کن پرداخ
خزانــه دار شــورای اســامی شــهر تبریــز ادامــه داد: مســئوالن اســتانی 
و نماینــدگان مجلــس نمی تواننــد حقــوق شــهروندان اســتان را از دولــت 
ــت در پرداخــت مطالبــات شــهرداری درســت عمــل  ــد گفــت: دول بگیرن

ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. نمی کنــد و شــهرداری را ب

شهر و شورا

امــروز  تهــران  شــهر  شــورای  اعضــای 
رشــته های  تعییــن  الیحــه  پیشــنهادات 
تخصصــی مراکــز علمــی و کاربــردی شــهرداری 
ــی از  ــذف برخ ــد و ح ــی کردن ــران را بررس ته
ــورای  ــای ش ــاف اعض ــورد اخت ــته ها م کدرش

ــت.  ــرار گرف ــهر ق ش
بــه گــزارش فــارس، در دســتور جلســه 
ــن جلســه  نخســت یکصــد و هشــتاد و پنجمی
الیحــه  بررســی  موضــوع  شــهر،  شــورای 
ــز علمــی و  ــن رشــته های تخصصــی مراک تعیی
کاربــردی شــهرداری تهــران انجــام گرفــت کــه 
البتــه در جلســه قبلــی طــرح، پیشــنهاداتی در 
ایــن زمینــه مطــرح شــده بــود و امــروز ادامــه 

ــت.  ــام گرف ــی ها انج بررس
حــذف کدرشــته کاردانــی مبتنــی بر توســعه 
ــه  ــا TOD از جمل ــی ی ــل عموم ــل و نق حم
ــی عضــو  ــه محمــد علیخان ــود ک پیشــنهادات ب
ــوع  ــن موض ــاره ای ــران درب ــهر ته ــورای ش ش
اظهــار داشــت: TOD یــا توســعه حمــل و نقــل 
ــت  ــا اولوی ــم و ب ــات مه ــزو موضوع ــی ج عموم
در شــهر اســت. بســیاری از کشــورها در ســطح 
ــه  ــته توج ــن رش ــه ای ــرا ب ــی دکت ــر حت باالت
ــوده و  ــی ب ــث کاردان ــران بح ــا در ای ــد ام کردن
حداقــل گرفتــه شــده،  بنابرایــن درخواســت دارم 

ــن رشــته حــذف نشــود.  ای
در ادامــه علــی اعطــا ســخنگوی شــهر 
ــورا  ــت ش ــت: TOD اولوی ــان داش ــران بی ته
ــی نیســت  ــی موضوع ــه اعضــا اســت، ول و هم
ــود  ــل ش ــکلش ح ــی مش ــی فن ــا کاردان ــه ب ک

بلکــه مســئله ای تکنیکــی و فنــی اســت و 
رشــته TOD تئوریــک و نظــری بــوده کــه بــا 

ــتند.  ــادل نیس ــر مع یکدیگ
 TOD ــی ــته کاردان ــت: رش ــان داش وی بی
ــه  ــوده و ب ــری ب ــی نظ ــدارد و بحث ــی ن مفهوم
نظــرم مســئله کاردانــی آن باموضــوع اســت و 

بایــد حــذف شــود. 
ــی  ــش علیخان ــا واکن ــا ب ــای اعط صحبت ه
ــازی  ــته شهرس ــر رش ــت: اگ ــراه شــد و گف هم
ــران  ــازی ته ــکل شهرس ــود، مش ــوب ب ــم خ ه

ــود.  ــون حــل شــده ب تاکن
علــی اعطــا نیــز در پاســخ گفــت:  اگــر 
ــم راه  ــیه ه ــارک حاش ــی پ ــد کاردان می خواهی
بیندازیــد، ســرانجام پــس از کســب آرای اعضای 
کاردانــی  شــورای شــهر، حــذف کدرشــته 
ــا  ــر توســعه حمــل و نقــل عمومــی ی مبتنــی ب

TOD در شــورای شــهر رأی نیــاورد. 
در ادامــه در مــورد کدرشــته آتش نشــانی 
ــورد بحــث و  ــا فضــای ســبز م ــاز ی در فضــای ب
ــرام  ــرا نژادبه ــه زه ــت ک ــرار گرف ــو ق گفت وگ
عنــوان کــرد: آتش نشــانی رشــته عمومی اســت و 
همــه آتش نشــانان بایــد مبانــی اولیــه را آگاهــی 
داشــته باشــند. امــا اینکــه دوره مشــخصی بــرای 
مواجهــه بــا آتــش در فضای ســبز داشــته باشــیم، 
الزم اســت، چــرا کــه مهــار آتــش در فضــای بــاز 
ــاوت اســت و تخصــص  ــارت متف و بســته دو مه
خــاص خــودش را می خواهــد. از طرفــی تهــران 
دارای پــارک جنگلــی زیــاد بــوده و همــه دنیــا در 
مواجهــه تغییــرات اقلیمــی بــه فضــای ســبز خود 

توجــه دارنــد. 
صدراعظــم نــوری در ادامــه گفــت: هــر 
ــا آن  ــوزی و اطف ــوع آتش س ــه موض ــد ک چن

در فضــای ســبز اهمیــت دارد، ولــی نمی تــوان 
ــرای ایــن کار کارشــناس تولیــد کــرد.  صرفــا ب
بایــد مدیریــت اطفــا حریــق  آتش نشــانان 
چــه  باشــند،  بلــد  را  مکان هــا  همــه  در 
ــم  ــه بخواهی ــرباز و اینک ــه س ــیده و چ سرپوش
رشــته کاردانــی لحــاظ کنیــم، در واقــع تولیــد 
کاردان هایــی بــوده کــه کار برایشــان نیســت و 

ــود.  ــذف ش ــته ح ــن رش ــد ای ــرم بای ــه نظ ب
ــران  ــت بح ــته مدیری ــذف رش ــرانجام ح س
رأی   14 بــا  ســبز  فضــای  در  آتش ســوزی 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــق ب مواف
دانشــگاه  رئیــس  ابوالحســنی  ادامــه  در 
علمــی کاربــردی شــهرداری تهــران گفــت: 
روال رشــته ها ایــن چنینــی بــود کــه مــا نیــاز 
ــم و براســاس آن  شــهرداری را احصــا می کردی

ــد.  ــرح می ش ــته مط رش
ــه شــورای  وی بیــان داشــت: 151 رشــته ب
ــه  ــورا ب ــس ش ــم و رئی ــنهاد دادی ــهر پیش ش
کمیســیون ها فرســتاد و نظــرات را اعمــال 
کــرد کــه ســرانجام ایــن 151 رشــته بــه 112 
مــورد رســید و در کمیســیون بودجــه پــس از 
بررســی ها، آقــای رســولی تنهــا 34 رشــته 
ــز  ــیون ها نی ــایر کمیس ــتند، س ــی گذاش را باق

ــد.  ــود را نگفتن ــرات خ نظ
ابوالحســنی تصریــح کــرد: بنــده چنــد ســال 
ــال  ــران فع ــروه دانشــگاه ته ــوان مدیرگ ــه عن ب
ــک  ــر ی ــه اگ ــت ک ــه داش ــد توج ــودم، و بای ب
ــد  ــود، بای ــن ش ــد تعیی ــته بخواه ــوان رش عن
ــورت  ــی ص ــی و تخصص ــورد آن کار علم در م
ــه  ــت ب ــود داش ــت وج ــر ظرفی ــا اگ ــرد ت گی

ــود.  ــام ش ــته اع ــوان رش عن
تعــداد  ابوالحســنی،  ســخنان  از  پــس 
ــا  ــذف ی ــورد ح ــز م ــته ها نی ــری از کدرش دیگ
تعییــن آن میــان اعضــای شــورای شــهر مــورد 

بحــث و گفت وگــو قــرار گرفــت. 

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: طــرح 
راه انــدازی ســازمان جهانــی زعفــران بــا نــام اختصــاری »اوســک« 
کــه از ســازمان اوپــک الگــو گرفته اســت، در دســتورکار قــرار دارد 
کــه بــا تشــکیل ایــن ســازمان، بــورس کاالی ایــران می توانــد بــه 

مرجــع اصلــی تعییــن قیمــت زعفــران دنیــا تبدیــل شــود. 
ــا  ــاهرودی« ب ــینی ش ــن حس ــا، »سیدحس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــود  ــاهد ب ــت و ش ــت گذاش ــت روی دس ــد دس ــه نبای ــان اینک بی
کــه کشــورهای دیگــر از تجــارت زعفــران ایــران، میلیاردهــا دالر 
بــه جیــب بزننــد، عنــوان کــرد: بــرای ســاماندهی بــازار داخلــی، 
ــه  ــه رفت ــا رفت ــت ت ــورس کاالس ــه در ب ــال عرض ــران در ح زعف
قیمــت واقعــی زعفــران ایــران بــرای خریــداران خارجــی مشــخص 
ــز در  ــران نی ــی زعف ــازمان جهان ــدازی س ــن راه ان ــود. همچنی ش

ــرد.  ــرار گی ــت ق ــورد حمای ــد م ــه بای ــرار دارد ک دســتورکار ق
وی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی ســازمان جهانــی زعفــران بایــد 
مــورد حمایــت مســووالن قــرار گیــرد، افــزود: زعفــران محصولــی 
ــود  ــد می ش ــران تولی ــد آن در ای ــش از 9۰ درص ــه بی ــت ک اس
ــران،  ــی زعف ــازمان جهان ــدازی س ــا راه ان ــن ب ــور یقی ــه ط و ب
فرصتــی اســتثنایی بــرای نشــان دادن ظرفیــت تولیــد و کیفیــت 

ــود.  ــم می ش ــان فراه ــران در جه ــران ای زعف
ــادرات  ــاهد ص ــه ش ــت ک ــزود: سال هاس ــاهرودی اف ــینی ش حس
زعفــران ایــران بــه صــورت فله بــه کشــورهای مختلف جهان هســتیم 
بــه طــوری کــه بعد از بســته بندی زعفــران در چند کشــور، متاســفانه 
طــای ســرخ ایــران بــا برنــد ســایر کشــورها بــه فــروش می رســد کــه 

ایــن موضــوع جایــگاه زعفــران کشــور را تنــزل داده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــیون اقتصــادی مجل ــخنگوی کمیس س
طــرح راه انــدازی ســازمان جهانــی اوســک زعفــران اعــام کــرد 

ــکل  ــل مش ــادرات و ح ــد و ص ــر تولی ــت بهت ــرای مدیری ــه ب ک
فــروش فلــه ای زعفــران بایــد ســازمانی جهانــی همچــون اوپــک 
ــران از  ــهم ای ــداد، س ــن روی ــق ای ــا تحق ــا ب ــود ت ــدازی ش راه ان

ــد.  ــش یاب ــران افزای ــی زعف ــارت جهان تج
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـدون تردیـد ایـران بـه دلیـل سـهم 
خـود در تولیـد زعفـران باید متولی این کار باشـد، اظهار داشـت: 
زعفـران محصولـی اسـت کـه بـا تاش فـراوان کشـاورزان بـه بار 
می نشـیند و نیـاز بـه اصـاح روندهـا در تولید، بازاریابـی و فروش 

ایـن محصـول در بـازار داخـل و خارجی احسـاس می شـود.
حســینی شــاهرودی اظهــار داشــت: در ایــن میــان ورود 
ــاح  ــتای اص ــت در راس ــک گام مثب ــورس کاال ی ــه ب ــران ب زعف
ــی  ــدازی ســازمان جهان ــا راه ان ــوده اســت کــه ب ــا ب ــن رونده ای
ــران  ــرای شناســاندن زعفــران ای ــدون تردیــد زمینــه ب اوســک ب
بــه دنیــا و مرجعیــت قیمتــی بــورس ایــران فراهــم مــی شــود. 
وی ادامــه داد: پیش بینــی می شــود بــا تشــکیل اوســک 
زعفــران عــاوه بــر اینکــه کشــاورز، مصرف کننــده و صادرکننــده 
بــه حقــوق اصلــی خــود می رســند، شــاهد استانداردســازی ایــن 

محصــول و رشــد ارزآوری زعفــران خواهیــم بــود.

افزایــش  گفــت:  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
تســهیات خریــد مســکن بــه ضــرر مــردم اســت، زیــرا بــا ایــن 
ــد در  ــن رو وزارت راه بای ــی شــود، از ای ــازار متاطــم م ــدام ب اق

ــد.  ــدام کن ــکن اق ــاخت مس ــهیات س ــش تس ــتای افزای راس
ــادری عضــو کمیســیون  ــت، شــهاب ن ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــرای  ــت ب ــزی دول ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ــس، ب اقتصــادی مجل
ــن در  ــر م ــه نظ ــت: ب ــکن، گف ــد مس ــهیات خری ــش تس افزای
شــرایط کنونــی افزایــش وام خریــد مســکن کارشناســی نیســت، 
ــت  ــش قیم ــب افزای ــتین گام موج ــئله در نخس ــن مس ــرا ای زی

ــازار مــی شــود. ب

وزارت راه و شهرسازی در بحث حمایت از حوزه مسکن، 
باید به دنبال توسعه صنعتی سازی مسکن باشد

نماینــده مــردم اورامانــات در مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
ــوزه  ــت از ح ــث حمای ــازی در بح ــا وزارت راه و شهرس داد: قطع
مســکن، بایــد بــه دنبــال توســعه صنعتــی ســازی مســکن باشــد، 
ــه ســمت  ــی ب ــی و مال ــای قانون ــت ه ــام حمای ــه تم ــی آنک یعن

توســعه مســکن ســازی هدایــت شــود.
وی تصریــح کــرد: پــس از تاطمــات بــازار مســکن و افزایــش 
قیمــت ملــک و همچنیــن گرانــی مصالح ســاختمانی، ســازندگان 
ــر  ــد، بناب ــن حــوزه ندارن ــت در ای ــرای فعالی ــزه ای ب ــر انگی دیگ

ایــن دولــت بایــد زمینــه افزایــش انگیــزه آن هــا را فراهــم کنــد.
ــاختمان، وزارت راه و  ــازی س ــی س ــعه صنعت ــث توس در بح
شهرســازی بــا کمــک بانــک هــا، بایــد تســهیات را بــه ســمت 
تولیــد مســکن ســوق دهنــد، یعنــی بــه جــای آنکــه دولــت، وام 
ــود  ــا س ــهیات را ب ــد تس ــد، بای ــش ده ــکن را افزای ــد مس خری

ــازار ســاخت و ســاز تزریــق کنــد. ــه ب کمــک ب
نــادری گفــت: در بحــث توســعه صنعتــی ســازی ســاختمان، 
وزارت راه و شهرســازی بــا کمــک بانــک هــا، بایــد تســهیات را 
بــه ســمت تولیــد مســکن ســوق دهنــد، یعنــی بــه جــای آنکــه 
دولــت، وام خریــد مســکن را افزایــش دهــد، بایــد تســهیات را 

بــا ســود کمــک بــه بــازار ســاخت و ســاز تزریــق کنــد.
وی ادامــه داد: پــس از رونــق گرفتــن بــازار مســکن، مــی توان 
تســهیات را بــه ســازنده داد و ســپس ســازنده ایــن تســهیات 
ــه آن هــا واگــذار  ــان، ب ــی متقاضای ــرای افزایــش قــدرت مال را ب
ــکن راه  ــد مس ــت تولی ــرخ صنع ــم چ ــن روش، ه ــا ای ــد، ب کن
ــد  ــرای خری ــی را ب ــی کاف ــدرت مال ــداران ق ــم خری ــاده و ه افت
ــروز تاطــم  مســکن خواهنــد داشــت، همچنیــن ایــن روش از ب

ــد. ــازار جلوگیــری مــی کن قیمتــی در ب

حوزه صنعتی سازی ساختمان متوقف شده و این به 
ضرر مردم است

ــرایط  ــت: در ش ــم گف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــف  ــاختمان متوق ــازی س ــی س ــوزه صنعت ــفانه ح ــی متأس کنون
ــکن  ــه مس ــر چ ــرا ه ــت، زی ــردم اس ــرر م ــه ض ــن ب ــده و ای ش
ــاال مــی رود و در  کمتــر تولیــد شــود، عرضــه کمتــر و تقاضــا ب

ــت. ــد یاف ــش خواه ــا افزای ــت ه ــت قیم نهای
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: دولــت، وزارت راه 
ــول و  ــد شــورای پ ــر مانن ــم گی ــای تصمی و شهرســازی و نهاده
اعتبــار بایــد بــه جــای ارائــه تســهیات خریــد مســکن بــا ســود 
بســیار بــاال، ایــن وام هــا را بــا ســود منطقــی بــه ســمت صنعتــی 

ســازی و تولیــد مســکن هدایــت کننــد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

با راه اندازی اوسک، ایران مرجع تعیین قیمت زعفران دنیا می شود

اختالف شورای شهری ها بر سر رشته های 
دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

نادری:

افزایش وام خرید مسکن به زیان خریداران است

 آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی و مهندســی ره ســیال آذربایجــان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 304 و شناســه ملــی 10861813850 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
العــاده مــورخ 1398/09/01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آدرس شــرکت از محــل قبلــی بــه آدرس: اســتان آذربایجــان شــرقی، شهرســتان عجــب شــیر، بخــش مرکــزی ، دهســتان دیزجرودغربــی، 
ــان اصلــی، پــاک 0، ق 14، طبقــه همکــف – کــد پســتی 5548117143تغییــر و مــاده مربوطــه در اساســنامه  ــادی شــهرک صنعتــی عجــب شــیر، محلــه شــهرک صنعتــی عجــب شــیر، خیاب آب
اصــاح گــردد. تعــداد هیئــت مدیــره شــرکت از 3 نفــر بــه 4 نفــر افزایــش یافــت. مــوارد زیــر بــه موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد: احــداث کارخانجــات و 
کارگاهــای تولیــد و انبارهــای نگهــداری انــواع فــرآورده هــای شــیمیایی، نفتــی شــیمیایی و مشــتقات نفتــی، واردات و توزیــع ماشــین آالت و تجهیــزات و مــواد اولیــه کارخانجــات در راســتای موضــوع 
فعالیــت شــرکت- تامیــن و احــداث و ایجــاد خطــوط لولــه و ســایر وســایل انتقــال نفــت و گاز، تولیــد و ســاخت تجهیــزات مربــوط بــه نفــت و گاز و پتروشــیمی - تصفیــه روغــن موتــور ســوخته، بســته 
بنــدی انــواع روغــن موتــور، تولیــد انــواع روغــن هیدرولیــک، تولیــد انــواع روغــن ترانــس، تولیــد انــواع روغــن روان کننــده، تولیــد انــواع گریــس هــا و تولیــد تینــر، تولیــد پارافیــن مایــع بهداشــتی، 
داروئــی، خوراکــی، صنعتــی و مشــتقات آن. تولیــد بــرش هــای هیدروکربنــی. تولیــد پارافیــن جامــد ســبک و ســنگین بهداشــتی، داروئــی، خوراکــی، صنعتــی. تولیــد فوتــس اویــل مشــتقات آن. تولیــد 
وازلیــن بهداشــتی، صنعتــی ، خوراکــی ، داروئــی. تولیــد هیدروکربــن هــای ســبک و ســنگین. تولیــد ســولفاتات و روغــن هــای خنــک شــونده و روغــن بــرش. تولیــد انــواع بــرش هــای کربنــی از نفــت 
ســبک و ســنگین. جداســازی ایزورســایکل. صــادرات و واردات مــواد شــیمیایی و مشــتقات نفتــی و حــال هــا )صنایــع پاییــن دســتی( - تولیــد، توزیــع و خریــدو فــروش مــواد صنایــع شــیمیایی 
و پلیمــری از جملــه روغــن موتورهــا و گریــس- صنایــع الســتیکی و پاســتیکی- امــور پیمانــکاری مربــوط بــه خطــوط انتقــال )آب و نفــت و گاز(- شــبکه گازرسانی-تاسیســات مکانیکــی و هیــدرو 
مکانیکــی ،تولیــد فــرآورده هــای نفتــی از میعانــات گازی ، تامیــن مــواد اولیــه پاالیشــگاهی و خطــوط انتقــال مخــازن، تلمبــه خانــه ها،شــبکه هــای نفــت و گاز- تهیــه و توزیــع انــواع روانــکار هــای 
مــورد اســتفاده بــرای انــواع قطعــات موتــوری بــه صــورت بســته بنــدی و فلــه تهیــه و ســاخت و توزیــع انــواع فیلتــر هــوا ماشــین هــای ســواری – صنعتــی – ســاختمانی و کشــاورزی تهیــه و ســاخت 
توزیــع انــواع فیلتــر روغــن فیلتــر ســوخت و فیلتــر کابیــن تهیــه و توزیــع انــواع آب رادیاتــور –آب باطــری - آب اســید –شیشــه شــور- ضــد یــخ - روغــن ترمــز - اســپری شســت و شــوی انژکتــور – 
بســته بنــدی کارگاهــی انــواع روغــن هــای ترمــز – موتــوری – واردات و صــادرات و خریــد و فــروش کاالهــای مجــاز بازرگانــی – بازاریابــی غیرهرمــی و غیــر شــبکه ای ، ترخیــص کاالهــای شــرکت 
از گمــرکات – عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی – اخــذ هرگونــه وام و ضمانتنامــه از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی بــه نــام شــرکت – شــرکت در مناقصــه هــا 
و مزایــده هــا اعــم از دولتــی و خصوصــی – اخــذ یــا اعطــای نمایندگــی بــه شــرکت هــای داخلــی و خارجــی – ایجــاد شــعب در نقــاط مختلــف در داخــل و خــارج از کشــور – شــرکت در نمایشــگاه 
هــای داخلــی و خارجــی - در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــاح قانونــی) ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور 

پروانــه فعالیــت نمــی باشــد(.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )۷١364۷(

راه اندازی رسمی شرکت های قطار حومه ای 
از سال 99

گرفــت،  گفــت:  بیــش از ایــن رمــپ متحــرک ویــژه 
معلــوالن در ایســتگاه راه آهــن نداشــتیم کــه امــروز بــه بهره بــرداری رســید.

وی گفــت:  اولیــن پرداخــت شــرکت نفــت از تبصــره 12 اقــدام شــد 
ــر  و وزارت نفــت هــم حمایــت کــرد و اســتفاده از قطارهــای حومــه ای ب

اســاس پیمایــش و کاهــش مصــرف ســوخت مدنظــر اســت.
ــه  ــارس ک ــگار ف ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــازی در پاس ــر راه و شهرس وزی
زمــان رســمی شــدن شــرکت قطارهــای حومــه ای توضیــح داد: مراحــل 
ــی  ــی و اجرای ــاظ حقوق ــته ایم و از لح ــر گذاش ــت س ــی آن را پش قانون
تــاش می کنیــم، ایــن شــرکت در ســال 99 عملیاتــی شــود. هــم تــاش 

ــد. ــازی رخ ده ــود و روان س ــکیل نش ــه تش ــاختار اضاف ــم س می کنی
اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه افتتــاح متــروی هشــتگرد در هفتــه 
جــاری گفــت: بــا احــداث متــرو هشــتگرد کــه قطارهــای آن آمــاده اســت 
ایــن متــرو در اختیــار شــرکت بهره بــرداری متــرو تهــران قــرار می گیــرد.

ــد  ــه تولی ــد داخــل ب ــت از تولی ــت:  امســال در راســتای حمای وی گف
کننــدگان داخلــی توجــه کردیــم و شــرکتی مثــل واگــن پــارس رکــورد 

ــاله زد. 2۰ س

ادامه از صفحه 1

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری تبریز:

»بازار خودرو« شرق تبریز افتتاح می شود

مدیرعامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری 
ــازار خــودرو« طــی روزهــای آتــی در  ــرداری و افتتــاح »ب تبریــز از بهره ب

شــرق تبریــز خبــر داد. 
ابراهیــم محمــدی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: بــازار خــودرو شــرق 
تبریــز بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در زمینــی بــه مســاحت 1۰ هــزار 
متــر مربــع و گنجایــش همزمــان 5۰۰ خــودرو در دو ســالن سرپوشــیده 
و دو ســالن رو بــاز احــداث شــده کــه روز چهارشــنبه 11 دی مــاه افتتــاح 

می شــود.
وی افــزود: ایــن بــازار خــودرو واقــع در کیلومتــر 9 پلیــس راه تبریــز-

ــر  ــه شــهروندان دای ــات رســانی ب ــاد، همــه روزه جهــت خدم بســتان آب
خواهــد کــرد.

وی تشــریح کــرد: بــا توجــه بــه توســعه شــهری و افزایــش جمعیــت 
و بــا توجــه بــه اینکــه در مبــادی ورودی شــرق تبریــز هیــچ گونــه بــازار 
ــا مشــارکت بخــش خصوصــی  خــودرو وجــود نداشــت مصمــم شــدیم ب

ایــن اقــدام انجــام یابــد.
مدیرعامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری 
ــان،  ــاف زم ــری از ات ــهری، جلوگی ــفرهای درون ش ــش س ــز، کاه تبری
صرفــه جویــی در هزینه هــا بــا حــذف واســطه گــری و... از عمــده دالیــل 

راه انــدازی ایــن مرکــز عنــوان کــرد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بــازار در تمــام طــول هفتــه دایــر خواهــد 
ــود، گفــت: خدماتــی همچــون ثبــت قولنامــه، واحــد کارشــناس فنــی  ب
ــت  ــودرو، تس ــت خ ــخیص هوی ــودرو، تش ــت خ ــخیص اصال ــودرو، تش خ
ــازار  ــن ب ــر و کارواش در ای ــره، تعمی ــه توســط کارشناســان خب ــگ ک رن

ــود. ــه می ش ــز ارائ ــهروندان عزی ــه ش ــودرو ب خ
بــه گــزارش ایســنا، محمــدی بیــان کــرد: خدمــات رفاهــی همچــون 
ــهرهای  ــدگان از ش ــه کنن ــرای مراجع ــز ب ــتراحتگاه نی ــتوران و اس رس

ــده شــده اســت. ــدارک دی همجــوار ت
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 FATF درمورد

رئیــس کانــون وکای دادگســتری مرکــز گفــت: نــگاه ســیاه و ســفید 
ــر  ــه تفک ــی)FATF( و غلب ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــه کارگ ــتن ب ــه پیوس ب
سیاســی بــه جــای تفکــر کارشناســی، مهمتریــن مانــع تصمیم گیــری در 

مــورد ایــن موضــوع شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، عیســی امینــی دربــاره الحــاق ایــران بــه کارگــروه 
ــی و  ــر کار کارشناســی حقوق ــاد دارم اگ ــزود: اعتق ــی اف ــدام مال ــژه اق وی
اقتصــادی در ایــن بــاره انجــام و از فضــای بســته سیاســی خــارج شــود، 
مســلما پذیــرش را بــه عنــوان یــک مصلحــت مــی توانیــم قبــول کنیــم.

وی ادامــه داد: بایــد بــا مســائل اقتصــاد جهانــی همــگام شــویم و نمــی 
ــی فاصلــه بگیریــم  توانیــم از سیســتم هــای ارتباطــات و تعامــات جهان

زیــرا دنیــا در ایــن مســیر پیــش مــی رود.
ایــن حقوقــدان اظهــار داشــت: دغدغــه هــا و نگرانــی هــای پذیــرش 
بایــد بــرای مخالفــان بــا نــگاه کارشناســانه تحلیــل و تبییــن شــود و بــا 
شــروط معیــن در راســتای حفــظ منافــع ملــی ضمــن پذیــرش شــرایط 

کلــی ایــن نهــاد بیــن المللــی از منافــع  حضــور بهــره منــد شــویم.
امینــی خاطــر نشــان کــرد: اگــر مشــروط FATF  را بپذیریــم 
بســیاری از ریســک هــا کاهــش مــی یابــد و اشــکالی هــم نخواهــد داشــت 
امــا متاســفانه تفکــر سیاســی حاکــم بــر فضــای تصمیــم گیــری ابهــام هــا 
را بیشــتر مــی کنــد و اجــازه پــرورش تفکــر کارشناســی را نمــی دهــد.

رئیـس کانـون وکای دادگسـتری مرکـز گفـت: تبییـن منافـع، مزایـا در 
مقابـل ضررهـا و معایب جداسـازی ایران از عرصه بین المللـی در این تصمیم 
گیـری بسـیار موثر اسـت و در این خصوص باید نظر حقوقدانـان بین الملل و 
اقتصاددانـان بـر نـگاه هـای جناحی و سیاسـی برتری جوید زیـرا همه به یک 

هـدف مشـترک آن هم تعالی کشـور، مصلحـت و منافع ملی می اندیشـیم.
ــن   ــازمان بی ــه FATF، س ــوم ب ــی موس ــدام مال ــژه اق ــروه وی کارگ
ــی  ــی یعن ــن الملل ــاد بی ــور و دو نه ــون 36 کش ــه اکن ــت ک ــی اس دولت
شــورای همــکاری خلیــج فــارس و اتحادیــه اروپــا عضــو دائــم FATF و 
یــک عضــو ناظــر )اندونــزی( در ایــن نهــاد وجــود دارد همچنیــن چنــد 
نهــاد بیــن المللــی از جملــه بانــک جهانــی، صنــدوق بیــن المللــی پــول، 
اینترپــل، یوروپــل نیــز عضــو ناظــر FATF هســتند کــه اعضــای ناظــر 
نیــز در برخــی مــوارد خــاص در تصمیــم گیــری هــا شــرکت مــی کننــد.

FATF  کشــورها را بــه ســه دســته عمــده کشــورهای عضــو همــکار، 
کشــورهای ناظــر و کشــورهای غیرهمــکار تقســیم مــی کنــد.  کشــورهای 
ــوند؛ کشــورهای دارای  ــی ش ــه دو قســمت تقســیم م ــز ب ــکار نی غیرهم
Counter-( ای  مقابلــه  اقــدام  کــه  کشــورهایی  و  بــاال  ریســک 

ــود. ــی ش ــام م ــا انج ــورد آنه measures( در م
اکنــون در طبقــه بنــدی FATF، ایــران از ســال 2۰16 جــزء 
کشــورهای دارای ریســک بــاال اســت و عــاوه بــر ایــران، کشــورهای کــره 
ــداد و  ــوری ترینی ــا، جمه ــا، بوتســوانا، غن ــوریه، باهام ــن، س شــمالی، یم
توباگــو، صربســتان، ســریانکا و تونــس نیــز در ایــن بخــش قــرار دارنــد.

منظـور از کشـورهای دارای ریسـک بـاال ایـن اسـت کـه اگـر در ایـن 
کشـورها سـرمایه گـذاری انجام شـود، دولت ها یا اشـخاص سـرمایه گذار 

بایـد ریسـک هـای موجـود در ایـن کشـورها را مدنظـر قـرار دهند.
FATF هــر چهــار مــاه یــک بیانیــه عمومــی صــادر مــی کنــد و در 
آخریــن بیانیــه ای کــه در 26 مهــر امســال منتشــر کــرد، بــرای آخریــن 
بــار مهلــت 4 ماهــه ای داد تــا ایــران لوایــح پالرمــو و CFT را تــا فوریــه 

2۰2۰ یعنــی تــا بهمــن مــاه تصویــب کنــد.
ــده،  ــل تعیین ش ــرب االج ــه ض ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــا و ب ــن روزه ای
ــژه  ــروه وی ــان دوالیحــه پیشــنهادی گ ــان و موافق ــدگاه مخالف ــل دی تقاب

ــت. ــه  اس ــش یافت ــی افزای ــدام مال اق

از زمــان اجــرای طــرح ســهمیه بنــدی 
بنزیــن در آبــان مــاه، ســوخت گیــری بــا کارت 
ســوخت اجبــاری شــد، امــا برخــی مــردم 
ــن  ــری، بی ــار ســوخت گی ــر ب ــد در ه می گوین
دو تــا چهــار لیتــر از ســهمیه بنزیــن آن هــا کــم 

شــده اســت. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی 
ایــران بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا از بامــداد 
ــان مــاه قیمــت بنزیــن را تــا ســه برابــر  24 آب
ــت  ــم، قیم ــن تصمی ــاس ای ــش داد. براس افزای
بنزیــن آزاد از 1۰۰۰ بــه 3۰۰۰ تومــان در هــر 
ــر  ــه 6۰ لیت ــرر شــده ماهیان ــر رســید و مق لیت
ــان  ــت 15۰۰ توم ــا قیم ــهمیه ای ب ــن س بنزی
بــرای هــر خودرو هــای عــادی در نظــر گرفتــه 

ــود. ش
ــدی  ــهمیه بن ــرح س ــرای ط ــد از اج ــا بع ام
ســوی  از  متعــددی  گزارش هــای  بنزیــن، 
مــردم مبنــی بــر کــم شــدن بنزیــن ســهمیه ای 

ــد. ــام ش ــا اع ــوخت آن ه کارت س
ــنا،  ــه ایس ــی ب ــهروندان اصفهان ــی از ش یک
گفــت: متاســفانه ایــن موضــوع در چنــد پمــپ 
بنزیــن برایــم اتفــاق افتــاده و بیــن دو تــا ســه 
لیتــر از ســهمیه بنزیــن کارتــم کســر می شــود 

بــدون اینکــه ســوخت گیــری کــرده باشــم.
ــردم  ــور می ک ــت: تص ــری گف ــهروند دیگ ش
جایــگاه دار تخلــف می کنــد و ایــن موضــوع را 
بــه مســئول جایــگاه گــزارش دادم، کــه عنــوان 
ــل اشــتباه در روش ســوختگیری  ــه دلی شــد ب
ــده  ــم ش ــوخت ک ــن کارت س ــهمیه بنزی از س

اســت.
بــه گفتــه دیگــر شــهروند اصفهانــی، از 

زمــان ســهمیه بنــدی ســوخت حــدود 4 لیتــر 
از کارت ســوختم کــم شــده و ظاهــرا برخــی از 
ــدی شــده  ــران ســهمیه بن ــن ســوخت گ همی
هــم بــه صــورت هدفمنــد بــا بهانه هــای واهــی 
ــخص  ــتند و مش ــاش هس ــرار مع ــال ام در ح
نیســت مســئول رســیدگی بــه بنزین هــای 

کســر شــده چــه کســی اســت!
داران  از جایــگاه  یکــی  دیگــر  از ســوی 
ــنا،  ــه ایس ــاره ب ــن ب ــان در ای ــن در اصفه بنزی
ــهمیه ای  ــن س ــره ای از بنزی ــی قط ــت: حت گف
ــه  ــی رود و ب ــا نم ــاب جایگاه ه ــه حس ــردم ب م

ــردد. ــی گ ــت برم دول
متصدیــان  اظهــارات  بــه  توجــه  بــا 
جایگاه هــای ســوخت، در صــورت عــدم انجــام 
پروســه کامــل خــروج کارت ســوخت، مقــداری 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــود، ام ــر می ش از کارت کس
ــردم  ــی م ــات، برخ ــن عملی ــح ای ــام صحی انج
کســر  آن هــا  ســوخت  کارت  از  معتقدنــد 

. د می شــو

البتــه رئیــس انجمــن جایــگاه داران اســتان 
اصفهــان در ایــن بــاره بــه ایســنا، گفــت: 
ســوخت  کارت هــای  بــرای  نفــت  شــرکت 
ــا زمانــی کــه  ســامانه ای طراحــی کــرده کــه ت
پیــام »کارت خــود را برداریــد« بــر روی صفحــه 
مانیتــور نــازل نیامــده، اگــر افــراد کارت خــود 
ــر  ــار لیت ــا چه ــک ت ــن ی ــد بی ــارج کنن را خ

ــود. ــر می ش ــا کس ــهمیه آن ه ــن از س بنزی
ــن ســوال  ــه ای ــران در پاســخ ب ــان کام پیم
کــه ایــن میــزان بنزیــن آیــا بــه ذخیــره 
جایگاه هــا مــی رود یــا خیــر؟ افــزود: ایــن 
بنزیــن بــه ذخیــره و حســاب شــرکت پاالیــش 
نفــت بازمــی گــردد و بــه نوعــی ســهمیه مــردم 

ــی رود. ــن م از بی
وی توضیــح داد: افــراد بعــد از ســوخت 
ــود  ــای خ ــر ج ــازل را س ــد ن ــدا بای ــری ابت گی
ــی  ــد، پیام ــه بع ــد ثانی ــه چن ــد ک ــرار دهن ق
روی  ســوخت  کارت  برداشــتن  بــر  مبنــی 
ــود و  ــر می ش ــگاه، ظاه ــش جای ــه نمای صفح

مــردم پــس از آن بایــد کارت خــود را بردارنــد.
اســتان  داران  جایــگاه  انجمــن  رئیــس 
امــکان  آیــا  اینکــه  در خصــوص  اصفهــان 
پیگیــری ایــن میــزان ســهمیه از دســت رفتــه 
ــار  ــر؟ اظه ــا خی ــردم وجــود دارد ی از ســوی م
کــرد: بــه دلیــل اینکــه میــزان دقیــق ســوخت 
گیــری ثبــت نشــده امــکان پیگیــری ســهمیه از 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه بعی ــت رفت دس
وی تاکیــد کــرد: البتــه شــرکت پخــش 
طــی  ایــن  از  پیــش  نفتــی  فراورده هــای 
ــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل  ــت ب چنــد نوب
ــت. ــرده اس ــادر ک ــددی ص ــای متع اطاعیه ه

کامــران بــا تاکیــد بــر اینکــه در کــم 
ــردم،  ــن کارت ســوخت م شــدن ســهمیه بنزی
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــچ نقشــی ندارن ــا هی جایگاه ه
ــورد  ــل م ــور کام ــه ط ــا ب ــتم جایگاه ه سیس
ــش  ــرکت پاالی ــامانه ش ــت و در س ــارت اس نظ
پخــش فراورده هــای نفتــی میــزان بنزیــن هــر 

جایگاهــی ثبــت می شــود.
ــا،  ــگاه ه ــازن جای ــرد: در مخ ــار ک وی اظه
ــل  ــد از تحوی ــه بع ــود دارد ک ــتگاهی وج دس
ــد  ــزن را تایی ــه مخ ــراورده ب ــوخت، ورود ف س
ــت اطــاع  ــه شــرکت نف ــق ســامانه ب و از طری
اگــر در جایگاهــی حتــی 1۰۰  و  می دهــد 
لیتــر از میــزان بنزیــن تحویلــی آن اضافــه آیــد، 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بازرس ــح م صب
اســتان  داران  جایــگاه  انجمــن  رئیــس 
نــه  جایگاه هــا  در  کــرد:  تاکیــد  اصفهــان 
ــم  ــکان ک ــه ام ــا و ن ــاط فراورده ه ــکان اخت ام
فروشــی و زیــاد فروشــی وجــود دارد، چــرا 
کــه میــزان بنزیــن در ســامانه شــرکت پخــش 
ــی  ــارت و بررس ــورد نظ ــی م ــای نفت فراورده ه

دقیــق قــرار می گیــرد.

الیحــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
بودجــه 99 مجلــس، گفــت: بــه دولــت اجــازه 
داده شــده در صــورت عــدم محقــق شــدن 
ــروش  ــل از ف ــی حاص ــزار تومان ــع 48 ه مناب
نفــت و میعانــات گازی بتوانــد از صنــدوق 

ذخیــره ارزی اســتفاده کنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، هــادی قوامــی در 
ــری خــود در تشــریح جلســه روز  نشســت خب
ــه  ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــته و کمیس گذش
ــر  ــنبه عص ــه ش ــه روز س ــت: در جلس 99، گف
و شــب کمیســیون تلفیــق کلیــات الیحــه 
ــاده 6 و 8  ــاس م ــی و براس ــه 99 بررس بودج
ــازمان  ــت و س ــدا دول ــی ابت ــه داخل ــن نام آئی
ــای  ــاخص ه ــی از ش ــه گزارش ــه و بودج برنام

ــد. ــه کردن ــور ارائ کان کش
وی ادامــه داد: ایــن بودجــه ســومین الیحــه 
بودجــه بعــد از تحریــم هــای اخیــر اســت کــه 
ــذا در  ــده ل ــم ش ــه و تنظی ــت تهی ــط دول توس
جریــان بررســی آن مســائلی شــامل نــرخ 
ــت  ــاخص قیم ــادی، ش ــد اقتص ــکاری، رش بی
هــا، توزیــع درآمدهــای ضریــب جینــی مــورد 

ــت. ــرار گرف بررســی ق
مجلــس  در  اســفراین  مــردم  نماینــده 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اســامی  شــورای 
ــس،  ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــدگان مرک نماین
دیــوان محاســبات، اتــاق ایــران و اتــاق تعــاون 
دغدغــه هــای خــود را در خصــوص بودجــه 99 
ارائــه نمودنــد و ســپس 8 نفــر نماینــده موافــق 

ــوان  ــد، عن ــی را مطــرح کردن ــف مباحث و مخال
ــه شــیفت  کــرد: بررســی الیحــه بودجــه 99 ب
ــه  ــث ب ــی از مباح ــد و بخش ــول ش ــب موک ش
صــورت غیرعلنــی مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و مجــددا در قالــب نشســت علنــی ادامــه پیــدا 

ــرد. ک
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
ــه  ــه، بودج ــازمان برنام ــس س ــه رئی ــه اینک ب
در پایــان بــه مــوارد مطــرح شــده توســط 
پاســخ  هــا  پژوهــش  مرکــز  و  نماینــدگان 
هایــی را ارائــه کــرد، افــزود: حاضریــن نشســت 
کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 99 کــه 39 
ــق الیحــه  ــا 52 درصــد آراء مواف ــد ب ــر بودن نف

ــد. ــب کردن ــده را تصوی ــال آین ــه س بودج
ایــن نماینــده مــردم بــا بیــان اینکــه مقــرر 
ــات  ــب کلی ــورت تصوی ــا در ص ــود ت ــده ب ش
الیحــه بودجــه کمیتــه ای تشــکیل شــود کــه 
منابــع درآمــدی و هزینــه هــا را بــه تــراز واقعی 
ــه  ــن کمیت ــای ای ــت: اعض ــد، گف ــک کن نزدی
متشــکل از یکــی از نماینــدگان کمیســیون 
ــازمان  ــس س ــاون رئی ــس، مع ــه انتخــاب رئی ب
برنامــه و بودجــه، مرکــز پژوهــش هــا و دیــوان 

ــت. ــبات اس محاس
ــدی  ــع درآم ــه مناب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــده از  ــال آین ــه س ــه بودج ــک الیح ــره ی تبص
امــروز صبــح بررســی شــد و براســاس مصوبــات 
ــزار  ــت 48 ه ــده دول ــال آین ــیون در س کمیس

میلیــارد تومــان درآمــد از طریــق فــروش نفــت 
ــن  ــه ای ــد ک ــی کن ــات گازی کســب م و میعان
ــدرج در  ــارج من ــا و مخ ــه ه ــد در هزین درآم
ــه داد:  ــود، ادام ــی ش ــت م ــه ثب ــه بودج الیح
همچنیــن بــه دولــت اجــازه داده شــده در 
ــع 48 هــزار  صــورت عــدم محقــق شــدن مناب
تومانــی بتوانــد از منابــع صنــدوق ذخیــره ارزی 

ــد.   اســتفاده کن
قوامــی افــزود: بــه بخــش خصوصــی اختیــار 
داده شــد تــا بتوانــد طلــب هــای قانونــی خــود 
ــام در  ــت خ ــروش نف ــق ف ــت را از طری از دول
ــای  ــت ه ــاس قیم ــا براس ــرژی و ی ــورس ان ب
منطقــه ای تــا ســقف 4۰ هــزار میلیــارد تومــان 

بــه صــورت جمعــی خرجــی وصــول کنــد.
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
بیــان اینکــه براســاس پیشــنهاد مطــرح شــده 
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــت روز دوش ــه در نشس ک
مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد، 13۰۰ میلیارد 
تومــان بــه منظــور اســتاندارد ســازی سیســتم 
گرمایشــی مــدارس اختصــاص پیــدا مــی کنــد، 
تصریــح کــرد: تصویــب ایــن پیشــنهاد بــه 
ــدگان عضــو کمیســیون  رأی دو ســوم از نماین

ــاز دارد. ــق الیحــه بودجــه ســال 99 نی تلفی
الیحــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــال 99 مجل ــه س بودج
ــده  ــه آین ــه هفت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب در پای
ــه دلیــل حضــور نماینــدگان در حــوزه هــای  ب
ــه  ــق الیح ــیون تلفی ــای کمیس ــه اعض انتخابی
ــنبه و  ــه ش ــنبه، س ــای دوش ــه در روزه بودج
چهارشــنبه در ســه شــیفت کاری بررســی 
منابــع درآمــدی بودجــه را ادامــه مــی دهنــد، 
خاطرنشــان کــرد: تــاش مــی کنیــم تــا پایــان 
دی مــاه بررســی الیحــه بودجــه ســال 99 بــه 

ــد. ــان برس پای

ماجرای کم شدن بنزین از کارت های سوخت چیست؟ 

قوامی در نشست خبری:

دولت می تواند کسری منابع فروش نفت را از 
صندوق ذخیره ارزی تامین کند

ــت:  ــرز گف ــتان الب ــا اس ــس فت ــس پلی ریی
اجرایــی شــدن رمــز دوم بانکــی از اول دی 
ــان  ــتفاده مجرم ــوء اس ــبب س ــاری، س ــاه ج م
ســایبری شــده کــه مــردم بایــد مراقــب باشــند. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ محمــد اقبالــی 
اظهــار داشــت:  کاهبــرداران بــا ترفنــد  ارائــه 
رمــز یکبــار مصــرف کاربــران  را بــه درگاه هــای 
ــدام  ــرده و اق ــت ک ــینگ«  هدای ــی »فیش جعل

بــه برداشــت غیرمجــاز مــی کننــد.
ــت  ــان دریاف ــه متقاضی ــرد ک ــد ک وی تاکی
رمــز یــک بــار مصــرف  بــرای دریافــت خدمــات 
ــه ســایت  ــه ب ــا مراجع ــا ب ــور صرف بانکــی مذک
ــرم  ــت ن ــه دریاف ــبت ب ــا  نس ــک ه ــای بان ه
افزارهــای مربوطــه اقــدام وضمــن مراجعــه 
حضــوری بــه بانــک هــای عامــل نســبت بــه راه 
انــدازی رمــز دوم یکبــار مصــرف اقــدام کننــد و 

ــد. ــی توجــه نکنن ــه  پیامــک هــای جعل ب
دریافــت  هنــگام  کاربــران  افــزود:  وی 
پیامــک حتمــا سرشــماره ارســال شــده پیامــک 
ــام  ــه پی ــرا ک ــد چ ــرار دهن ــه ق ــورد توج را م
ــای مربوطــه  ــک ه ــای ارســالی از ســوی بان ه
کامــا مشــخص اســت و بانــک هــا بــرای 
ثبــت نــام بــه صــورت پیامکــی بــه هیــچ وجــه 
ــرد. ــد ک ــی نخواهن ــات بانک ــت اطاع درخواس

ــی  ــا بررس ــروزه ب ــه ام ــت ک ــد اس او معتق
هــای انجــام شــده حــدود 7۰ درصــد از جرائــم 
اینترنتــی مربــوط بــه برداشــت غیرمجــاز اســت 
کــه بــا فعــال کــردن رمــز دوم یکبــار مصــرف 
ــم کاهــش  ــن جرائ ــل توجهــی از ای درصــد قاب

مــی یابــد.

اجــرای طــرح رمزهــای یکبــار مصــرف 
تراکنــش هــای  امنیــت  »OTP« ضریــب 
ــد  ــی کن ــدان م ــتر وب 2 چن ــی را در بس مال
ــای  ــه ه ــی از دغدغ ــاز یک ــت غیرمج و برداش
ایــن منظــور  مســووالن ذیربــط بــود بــه 
ــار  ــز کارت یکب ــرح رم ــرای ط ــه اج ــم ب تصمی
مصــرف بــه عنــوان راهــکاری مناســب ارائــه و 

ــد. ــی ش اجرای
اقبالــی بیــان داشــت: صاحبــان کارت هــای 
ــک مربوطــه در  ــه از بان ــا نصــب برنام بانکــی ب
ــار  ــرای هرب ــد ب تلفــن همــراه خــود مــی توانن
ــک  ــت ی ــا فرص ــز ب ــک رم ــی ی ــات بانک عملی
دقیقــه ای دریافــت و اقــدام بــه عملیــات 

ــد. ــود کنن ــی خ بانک
ایــن روش امــکان پیشــگیری و کاهــش  
جرائــم درگاه هــای جعلــی، کاهبــرداری، ســوء 

اســتفاده از حســاب هــای بانکــی، کاهبــرداری 
ــم کاهــش مــی دهــد. و ســایر جرائ

ــان  ــرز بی ــتانه الب ــا اس ــس فت ــس پلی ریی
بانــک  اپلیکیشــن  بــرای دریافــت  داشــت: 
ــر  ــگاه های معتب ــا فروش ــک ی ــایت بان ــه س ب
مراجعــه و از دانلــود هرگونــه نــرم افــزار از 
طریــق شــبکه های اجتماعــی و ســایت های 

غیرمجــاز خــودداری شــود.
وی بیــان کــرد: بــرای دریافــت رمــز یکبــار 
مصــرف نیــازی بــه پرداخــت وجــه یــا ثبت نــام 
ــای الزم  ــانی ه ــت و اطاع رس ــایتی نیس در س
در ایــن خصــوص از طریــق رســانه های جمعــی 
ــه  ــه ب ــک مربوط ــر بان ــماره های معتب ــا سرش ی

اطــاع همشــهریان خواهــد رســید.
اقبالــی همچنیــن در خصــوص پیامــک 
هــای جعلــی افزایــش ســهمیه ســبد معیشــتی، 

ــارژ  ــراه،  ش ــن هم ــی تلف ــودن گوش ــی ب قانون
اینترنــت،  تمدیــد کارت ســوخت، قطــع یارانــه 
ــردن  ــوا ک ــعی در اغ ــیادان س ــه ش ــعی ک س

ــدارداد. ــز هش ــد نی ــرده ان ــران ک کارب
ــان  ــه اینکــه درزم ــا توجــه ب  وی گفــت:  ب
حاضــر ســبد معیشــتی دولــت، ثبــت نــام کارت 
ــوی  ــن از س ــهمیه بنزی ــش س ــوخت و افزای س
دولــت در حــال انجــام اســت کاربــران مراقــب 
ترفنــد احتمالــی کاهبــرداران مجــازی درایــن 

شــرایط باشــند.
وی اضافــه کــرد: دریافــت خدمــات از ســوی 
دولــت بــه هیــچ وجــه از طریــق پیامــک انجــام 
ــام و  ــت ن ــرای ثب ــد ب ــردم بای ــود و م ــی ش نم
گرفتــن خدمــت حتمــا از طریــق مجــاری 
رســمی )ســایت دولــت همــراه(   اقــدام کننــد.

ــا  ــا ارســال پیامــک ب ــراد شــیاد ب برخــی اف
ــرح  ــوخت، ط ــی کارت س ــام نویس ــوع ن موض
ــش ســهمیه ســوخت  ــت و افزای معیشــتی دول
و  رمــز یــک بارمصــرف اقــدام بــه کاهبــرداری 

ــد هوشــیار باشــند. ــران بای کــرده کــه کارب
ــان  ــت متقاضی ــس از هدای ــرداران پ کاهب
ــات  ــینگ(، اطاع ــی )فیش ــای جعل ــه درگاه ه ب
کارت بانکــی آنهــا را کســب و ســپس اقــدام بــه 
برداشــت غیــر مجــاز از حســاب آنــان می کننــد.

کاربــران چنانچــه پیامــی بــا مضمــون قطــع 
یارانــه، افزایــش ســهمیه ســوخت، تعییــن رمــز 
ــور  ــه ط ــد، ب ــت کردن ــار مصــرف دریاف ــک ب ی
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــت آن را ب ــم  صح حت
ــری  ــط پیگی ــع ذیرب ــازمان و مراج ــان س هم

کننــد.

ارائه رمز دوم تقلبی بانکی، ترفند مجرمان سایبری

م الف: 3١2 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139860304009000710 مورخــه 1398/07/25 
هیئــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک هریــس تصرفــات مالکانــه و بامعــارض موقوفــه امام قلی هاشــمی 
بتصــدی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان هریــس بــه شناســه ملی 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــم دان ــار و نی ــزان چه 14003524041 در می
ــگ مشــاع  ــم دان ــک و نی ــه اســتثنای ی ــک قطعــه زمیــن مزورعــی ب ی
ــاحت  ــه مس ــه( ب ــه ظهری ــی ) موقوف ــاک 27 – اصل ــدانگ پ از شش
4515/04 متــر مربــع تحــت پــاک 27- اصلــی واقــع در روســتای نهنــد 
بخــش 11 تبریــز حــوزه ثبــت ملــک هریــس محــرز گردیــده اســت و 
برابــر صورتجلســه مورخــه 1386/03/08 بــه مالکیــت موقوفــه امــام علی 
هاشــمی بتصــدی اداره اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان هریــس درآمــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ الصــاق 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت  خــود را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه  ۰9/24/١39٨
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه  ١39٨/١۰/۰9

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان هریس
حسین نصیرزاده

تعاونـــی  شـــرکت  تغییـــرات  آگهـــی 
ــرکت  ــیر شـ ــب شـ ــان عجـ ــرف فرهنگیـ مصـ
ـــی  ـــه مل ـــت 6 و شناس ـــماره ثب ـــه ش ـــی ب تعاون
10860335493 بـــه اســـتناد صورتجلســـه 
ـــوز  ـــورخ 25/06/1398 و مج ـــره م ـــت مدی هیئ
اداره   1398/10/01 مـــورخ   995 شـــماره 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی شهرســـتان 
اتخـــاذ  ذیـــل  تصمیمـــات  عجـــب شـــیر 
شـــد : آقـــای علـــی صفـــری بـــا کـــد ملـــی 
ــت  ــس هیئـ ــمت رئیـ ــه سـ 5069192620 بـ
ــد  ــا کـ ــدی بـ ــگر محمـ ــای عسـ ــره آقـ مدیـ
نائـــب  ملـــی 5069237225 بـــه ســـمت 
ـــی  ـــعید رضائ ـــای س ـــره آق ـــت مدی ـــس هیئ رئی
ــمت  ــه سـ ــی 5069750909 بـ ــد ملـ ــا کـ بـ
منشـــی هیئـــت مدیـــره آقـــای صفـــر بـــدوی 
 5069823973 ملـــی  کـــد  بـــا  دیزجـــی 
ــای  ــره آقـ ــت مدیـ ــو هیئـ ــمت عضـ ــه سـ بـ
ــا کـــد ملـــی  ــوان بـ اســـماعیل معبـــد شیشـ
ــت  ــو هیئـ ــمت عضـ ــه سـ 1550394142 بـ
مدیـــره و مدیرعامـــل انتخـــاب شـــدند. مقـــرر 
و مصـــوب گردیـــد کلیـــه اســـناد تعهـــد 
آور بانکـــی و قراردادهـــا و بـــروات پـــس از 
تصویـــب هیئـــت مدیـــره بـــا امضـــای : الـــف: 
ـــمت  ـــا س ـــوان ب ـــد شیش ـــماعیل معب ـــای اس آق
ـــره ب:  ـــت مدی ـــی هیئ ـــو اصل ـــل و عض مدیرعام
ـــا ســـمت رئیـــس هیئـــت  ـــی صفـــری ب ـــای عل آق
ـــا  ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ ـــاب رئی ـــره و در غی مدی
امضـــای آقـــای عســـگر محمـــدی بـــا ســـمت 
ـــر  ـــا مه ـــراه ب ـــره هم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی نائ
شـــرکت معتبـــر خواهـــد بـــود و اوراق عـــادی 
ــماعیل  ــای اسـ ــای آقـ ــا امضـ ــات بـ و مکاتبـ
معبـــد شیشـــوان بـــا ســـمت مدیـــر عامـــل و 
ـــر  ـــا مه ـــراه ب ـــره هم ـــت مدی ـــی هیئ ـــو اصل عض

شـــرکت معتبـــر خواهـــد بـــود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری عجبشیر )۷١3629(

و  فنـــی  شـــرکت  تغییـــرات  آگهـــی 
مهندســـی ره ســـیال آذربایجـــان شـــرکت 
ــت 304 و  ــماره ثبـ ــه شـ ــاص بـ ــهامی خـ سـ
شناســـه ملـــی 10861813850 بـــه اســـتناد 
عـــادی  عمومـــی  مجمـــع  صورتجلســـه 
ــورخ 1398/09/01  ــاده مـ ــوق العـ ــور فـ بطـ
ـــره  ـــت مدی ـــد: هئی ـــاذ ش ـــل اتخ ـــات ذی تصمیم
مرکـــب از اعضـــا ء ذیـــل: آقـــای محمدرضـــا 
وطـــن دوســـت شیشـــوان بـــه شـــماره ملـــی 
قدیـــری  آقـــای ســـامان  و   5069655132
ــی 1380364760  ــماره ملـ ــه شـ ــو بـ قبادلـ
و آقـــای صفـــر وطـــن دوســـت شیشـــوان 
ــای  ــی 5069805835 و آقـ ــماره ملـ ــه شـ بـ
ـــماره  ـــه ش ـــوان ب ـــت شیش ـــن دوس ـــعید وط س
ـــال  ـــدت دو س ـــرای م ـــی 5069911805 ب مل
بهـــارک  بازرســـان:  گردیدنـــد.  انتخـــاب 
جبـــارزاده بـــه شـــماره ملـــی 5069919385 
ـــی  ـــای مرتض ـــی و آق ـــازرس اصل ـــوان ب ـــه عن ب
ــی 5069661991  ــماره ملـ ــه شـ ــاری بـ عطـ
ــرای  ــدل بـ ــی البـ ــازرس علـ ــوان بـ ــه عنـ بـ
ـــدند.  ـــاب ش ـــی 1398 انتخ ـــال مال ـــدت یکس م
جهـــت درج آگهـــی هـــای شـــرکت روزنامـــه 
اصلـــی  روزنامـــه  عنـــوان  بـــه  عجبشـــیر 

ــد. ــاب گردیـ انتخـ

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری عجبشیر )۷١3634(

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی یکصــد و هفتــاد و هشــت 
ــام آوران  ــت ن ــر صنع ــاوره ای تدبی ــی و مش ــی مهندس ــات فن خدم
آذربایجــان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 604 و شناســه 
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14007897734 ب مل
فــوق العــاده مــورخ 1398/09/28 و مجــوز شــماره 994 مــورخ 
1398/10/01 اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی آذربایجــان 
شــرقی و مجــوز 152777/1/65 مــورخ 30/9/98 اداره کل ارتباطــات 
ــل  ــات ذی ــرقی تصمیم ــان ش ــتان آذربایج ــات اس ــاوری اطاع و فن
اتخــاذ شــد : مــوارد زیــر بــه موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق و مــاده 
ــاد و  ــد: ایج ــاح گردی ــور اص ــرح مذک ــه ش ــنامه ب ــه در اساس مربوط
ــه  ــی و ارائ ــت و بخــش عموم ــر پیشــخوان دول ــرداری از دفات ــره ب به

ــی.  ــر دولت ــی غی ــی و عموم ــتگاههای دولت ــی دس ــات نیابت خدم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )۷١364١(

و  فنـــی  شـــرکت  تغییـــرات  آگهـــی 
مهندســـی ره ســـیال آذربایجـــان شـــرکت 
ســـهامی خـــاص بـــه شـــماره ثبـــت 3۰4 
بـــه   1۰86181385۰ ملـــی  شناســـه  و 
اســـتناد صورتجلســـه هیئـــت مدیـــره مـــورخ 
1398/۰9/۰1 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد: 
آقـــای محمدرضـــا وطـــن دوســـت شیشـــوان 
ـــمت  ـــه س ـــی 5۰69655132 ب ـــماره مل ـــه ش ب
ـــری  ـــامان قدی ـــای س ـــره آق ـــت مدی ـــس هیئ رئی
ـــه  ـــی 138۰36476۰ ب ـــماره مل ـــه ش ـــو ب قبادل
ســـمت نائـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره آقـــای 
ـــماره  ـــه ش ـــوان ب ـــت شیش ـــن دوس ـــعید وط س
ـــل  ـــر عام ـــمت مدی ـــه س ـــی 5۰699118۰5 ب مل
و عضـــو اصلـــی هیئـــت مدیـــره آقـــای صفـــر 
وطـــن دوســـت شیشـــوان بـــه شـــماره ملـــی 
5۰698۰5835 بـــه ســـمت عضـــو اصلـــی 
هیئـــت مدیـــره انتخـــاب شـــدند. کلیـــه اوراق 
و اســـناد و مـــدارک تعهـــدآور اعـــم از چـــک، 
ـــای  ـــاء آق ـــا امض ـــا ب ـــروات و قرارداده ـــفته، ب س
ـــمت  ـــا س ـــوان )ب ـــت شیش ـــن دوس ـــعید وط س
ـــره( و  ـــت مدی ـــی هیئ ـــو اصل ـــل و عض مدیرعام
آقـــای محمدرضـــا وطـــن دوســـت شیشـــوان 
)بـــا ســـمت رئیـــس هیئـــت مدیـــره( همـــراه 
ــود. و  ــد بـ ــر خواهـ ــرکت معتبـ ــر شـ ــا مهـ بـ
ــای  ــا امضـ ــادی و اداری بـ ــن اوراق عـ همچنیـ
ـــوان  ـــت شیش ـــن دوس ـــعید وط ـــای س ـــرد آق منف
ـــت  ـــی هیئ ـــو اصل ـــل و عض ـــمت مدیرعام ـــا س )ب
ــا  ــا بـ ــرکت یـ ــر شـ ــا مهـ ــراه بـ ــره( همـ مدیـ
ــن  ــا وطـ ــای محمدرضـ ــرد آقـ ــای منفـ امضـ
ـــت  ـــس هیئ ـــمت رئی ـــا س ـــوان )ب ـــت شیش دوس
ــر  ــرکت معتبـ ــر شـ ــا مهـ ــراه بـ ــره( همـ مدیـ

خواهـــد بـــود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری عجبشیر 
)۷١36۵3(
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آگهی مزایده
معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراغه

معاونــت اداره کل و مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان مراغــه در نظــر دارد فضاهــای تحــت مدیریــت خــود را از طریــق مزایــده و ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه اشــخاص حقیقــی 
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فرهنگ و هنر
مهارتهای زندگی  

ترفندهای خانه داری جالب و 
کاربردی

ــای  ــد ه ــدادی از ترفن ــا تع ــب ب ــن مطل در ای
ــوید. ــنا ش ــه داری آش ــپزی و خان آش

 
معجزه نشاسته

ــل  ــی آب ح ــا کم ــته را ب ــی نشاس ــر کم اگ
کنیــم و بــا قلــم مــو بــه اشــیای گچــی و مرمــری 

ــد. ــی کن ــزه م ــا معج ــی آنه ــد، در پاکیزگ بزنی
  

تعدادی از »ترفند های خانه داری« برای 
جلوگیری از چربی گرفتن گاز و وسایل

ــد  ــی خواهی ــی م ــه وقت ــه همیش * اول اینک
ــد  ــرخ کنی ــی س ــیب زمین ــا س ــی ی ــرغ، ماه م
ــام  ــکار را انج ــزرگ این ــه ی ب ــک قابلم ــل ی داخ
بدهیــد کــه روغــن زیــادی بیــرون نپاشــد در ایــن 
مــورد مواظــب دســتتان باشــید بــه لبــه ی قابلمــه 

ــوزد. ــبد و بس نچس
 

* دوم با شعله ی متوسط و کم کار کنید.
 

* اگــر غــذا ســر رفــت یــا زمانــی کــه غــذا را 
آمــاده ی طبــخ کردیــد گاز کثیــف شــد ظــرف را 
روی شــعله ی دیگــری قــرار بدهیــد و آن قســمت 
ــا  ــی ه ــت چرب ــگام پخ ــه هن ــد ک ــز کنی را تمی

ســوخته و عمیــق نشــوند.
 

ــه  ــد ک ــوری را از روی گاز برداری ــری ق * کت
ــد. ــی روی آن نپاش ــز چرب ــت و پ ــان پخ زم

 
* موقــع کشــیدن غــذا دســتمالی روی کانتــر 
ــا را روی آن  ــه ه ــد و قابلم ــن کنی ــز په ــا می ی
بگذاریــد و غــذا را بکشــید. کشــیدن غــذا روی گاز 

باعــث کثیــف شــدن گاز مــی شــود. 
 

* همیشــه روی جــا ادویــه و وســایل کنــار گاز 
یــک پارچــه پهــن کنیــد تــا نیــاز بــه شستشــوی 

زود بــه زود نداشــته باشــند. 
 

کاغذ خشک کن یکی از ترفند های 
جالب در خانه

ــمی  ــای پش ــه ه ــا پارچ ــرش ی ــه ف ــی ک زمان
ــود  ــه خ ــود ب ــر خ ــوند. اگ ــس ش ــدار خی کرک
ــد  ــی مان ــی م ــه باق ــا لک ــوند روی آنه خشــک ش
امــا بــرای رفــع ایــن مشــکل مــی توانیــد بــا کاغــذ 
ــن  ــه ای ــد ب ــام آب آن را بگیری ــن تم ــک ک خش
ترتیــب کوچکتریــن لکــه ای باقــی نخواهــد مانــد.

  
قند سوخته یک ترفند در خانه

 به عنوان بوگیر

از قنــد ســوخته مــی تــوان بــه عنــوان بوگیــر 
یخچــال اســتفاده کــرد، مخصوصــاً در زمــان 
مســافرت کــه یخچــال بــدون اســتفاده مــی مانــد 
قــرار دادن قنــد ســوخته داخــل یخچــال باعــث از 

ــردن تمــام بوهــا خواهــد شــد. بیــن ب
منبع: بیتوته

برگزاری آیین گرامیداشت حماسه نهم دی در تبریز 

ــف  ــای مختل ــا حضــور رده ه ــم دی ب ــن گرامیداشــت حماســه نه آیی
ــزار شــد.  ــز برگ ــه ای عاشــورا در ســینما ســرباز تبری ــرارگاه منطق ق

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، آییــن  گرامیداشــت حماســه 
ــه ای عاشــورا در  ــرارگاه منطق ــف ق ــای مختل ــا حضــور رده ه ــم دی ب نه

ســینما ســرباز تبریــز برگــزار شــد.
آیــت اهلل مهــدی احــدی از اســاتید اخــاق حــوزه علمیــه قــم ، حماســه 
ــا والیــت برشــمرد و گفــت:  نهــم دی را نشــانه بصیــرت امــت و میثــاق ب
ــرت  ــه بصی ــا مای ــه تنه ــی دارد کــه ن ــت ویژگی های مکتــب امامــت و والی

می شــود بلکــه فراتــر از آن بــرای همــه مــا ایجــاد فنــا مــی کنــد.
اوافــزود: شــناخت و بصیــرت انســان ارزشــمند اســت زیــرا بــه واســطه آن 

راه و صــراط مســتقیم را پیــدا مــی کنــد و در بیراهــه هــا گــم نمــی شــود .
ــی حجــاب مــی  ــا را ب ــدان م ــت اهلل احــدی گفــت: دشــمنان فرزن آی
ــدان خودشــان قصــد حجــاب میکننــد آنهــا را  خواهنــد امــا وقتــی فرزن
ــت و  ــغ آزاد اس ــد تبلی ــی گوین ــه م ــی ک ــد در حال ــدان می اندازن ــه زن ب

ــد. ــان دارن ــا آزادی بی مــردم م
او بــا بیــان اینکــه دشــمن ســعی دارد بیــن ســپاه و روحانیــت فاصلــه 
بیاندازدگفــت: دشــمنان فرمایشــات و متــن هــای مقــام معظــم رهبــری 
را دانــه  بــه دانــه بررســی مــی کننــد و ایــن را مــی داننــد کــه منطــق مــا 

ایــن اســت کــه نســل در نســل پــاک بمانــد.
در ابتــدای مراســم حجــت االســام احمــد امینــی مســئول نمایندگــی 
ولــی فقیــه در قــرارگاه منطقــه ای عاشــورا ضمــن گرامیداشــت حماســه 
نهــم دی گفــت: حماســه بــزرگ نهــم دی تــداوم راه شــهدا بــود و مــا در 
ــای جــان از ارزش هــای  ــا پ ــوده و ت ــدم ب ــت ق راه آرمان هــای شــهدا ثاب

الهــی خــود پاســداری مــی کنیــم.

ــی« در  ــش »گذشــته التزام ــردان نمای کارگ
ــزاری  ــد : برگ ــر می گوی ــر فج ــنواره تئات جش
اقــدام  فجــر  تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره 
بســیار خوبــی اســت چــون ماحصــل یک ســال 
ــد.  ــرور می کن ــران را م ــر ای ــای تئات فعالیت ه
ــری«،  ــادق نصی ــارس، »ص ــزارش ف ــه گ ب
کارگــردان نمایــش »گذشــته التزامــی« کــه از 
اســتان یــزد در چهارمیــن همایــش برگزیدگان 
ــرده  ــر اســتان  ها شــرکت ک جشــنواره های تئات
اســت، دربــاره وضعیــت هنرمنــدان تئاتــر 
ــوچ  ــا ک ــا ب ــت: م ــارس گف ــه ف ــتان ها ب شهرس
هنرمنــدان از شهرســتان بــه پایتخــت رو بــه رو 
هســتیم کــه بــه نظــرم از جملــه عوامــل رشــد 
نیافتــن تئاتــر در شهرستان هاســت، چراکــه 
ــه ســمت  ــا شــناخته می شــوند ب ــدان ت هنرمن
مرکــز می آینــد تــا امکانــات و شــرایط بهتــری 

ــا کننــد. ــرای خــود دســت و پ ب
ــا  ــر م ــرم اگ ــه نظ ــزود: ب ــه اف وی در ادام
ــی را فراهــم  در شهرســتان ها شــرایط مطلوب
ــار  ــهر و دی ــی در ش ــدان بوم ــا هنرمن ــم ت کنی
ــاهد  ــد، ش ــری بپردازن ــت هن ــه فعالی ــود ب خ
توســعه مطلــوب تئاتــر در کشــور خواهیــم بــود.

هنرمنــدان  البتــه  افــزود:  نصیــری 
شهرســتانی بــه جــز دو اجــرا در جشــنواره 

ــران  ــرا در ته ــرای اج ــی ب ــر، فرصت ــر فج تئات
ــد  ــزه و امی ــه انگی ــاق ب ــن اتف ــد و ای را ندارن
ــن  ــرم ای ــه نظ ــد. ب ــه می زن ــدان لطم هنرمن
مســئله یکــی از عوامــل موثــر بــر کــوچ 
هنرمنــدان از شهرســتان بــه پایتخــت اســت تــا 

ــد. ــدا کنن ــدن پی ــده ش ــت دی فرص
نصیــری در پاســخ بــه اینکــه ســوژه نمایــش 
ــکل  ــه ش ــا و چگون ــی« از کج ــته التزام »گذش
را  نمایشــنامه ای  مــا  داد:  توضیــح  گرفــت، 
ــال  ــن« دو س ــگاه ک ــمان ن ــه آس ــام »ب ــا ن ب
پیــش بــه نــگارش درآوردیــم امــا امــکان 

اجــرا پیــدا نکــرد، در نهایــت امســال تصمیــم 
بــه اجــرای ایــن نمایشــنامه گرفتیــم و بــا 
ــر دو مرتبــه  کیــوان میرمحمــدی، نویســنده اث

ــم. ــی کردی ــنامه را بازنویس نمایش
وی همچنیــن اظهــار داشــت: »گذشــته 
التزامــی« بــا توجــه بــه شــیوه اجرایــی کــه مــا 
در نظــر گرفتیــم، خروجــی یــک کار کارگاهــی 
اســت و تقریبــا حــدود ســه مــاه و نیــم تــا چهار 

مــاه فرآینــد تمریــن نمایــش طــول کشــید.
ــنواره  ــش جش ــاره نق ــردان درب ــن کارگ ای
بین المللــی تئاتــر فجــر بــر رونــق تئاتــر ایــران 

ــداد  ــن روی ــزاری جشــنواره ای ــرد: برگ ــان ک بی
ــل  ــون ماحص ــت چ ــی اس ــدام خوب ــیار اق بس
ــران را مــرور  ــر ای یــک ســال فعالیت هــای تئات
می کنــد. ضمــن اینکــه اهمیــت جشــنواره 
ــیار  ــم بس ــتان می آیی ــه از شهرس ــا ک ــرای م ب

ــاد اســت. زی
ــه  ــا ب ــر تنه ــه نظــرم اگ ــادآور شــد: ب وی ی
ــنواره  ــه جش ــرف ب ــنواره ص ــک جش ــوان ی عن
تئاتــر فجــر نــگاه کنیــم و بخــش رقابتــی را در 
ــرای فعــاالن و  ــم، محفلــی اســت ب نظــر نگیری
عاقه منــدان بــه حــوزه تئاتــر تــا بــه تماشــای 
ــازه کننــد،  ــدار ت ــار یکدیگــر بنشــینند و دی آث
همچنیــن بین المللــی بــودن جشــنواره زمینــه 
ــا همتایــان خارجــی  ــه ب تبــادل دانــش و تجرب

ــد. ــم می کن ــدان فراه ــرای هنرمن را ب
برگزیــدگان  همایــش  چهارمیــن 
ــا  ــور ت ــتان های کش ــر اس ــنواره های تئات جش
1۰ دی مــاه در مجموعــه تئاتــر شــهر و هتــل 

اســت.  برگــزاری  باباطاهــر در حــال 
ــی  ــن الملل ــنواره بی ــتمین جش ــی و هش س
ــد  ــی مرن ــادر برهان ــری ن ــه دبی ــر ب ــر فج تئات
1۰ تــا 2۰ بهمــن مــاه امســال برگــزار خواهــد 
fitf.theater. ــنواره ــایت جش ــد. آدرس س ش

ir اســت.

عضــو فراکســیون زنــان مجلــس، بــا ارزیابــی 
ــرای تصویــب الیحــه  مثبــت از اقــدام دولــت ب
مقابلــه بــا کــودک همســری تاکیــد کــرد 
ــدف  ــورد ه ــن م ــس در ای ــت و مجل ــه دول ک

مشــترکی را دنبــال می کننــد. 
ــه  ــیده فاطم ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــوی  ــری از س ــار خب ــورد انتش ــدر، در م ذوالق
کارشــناس ارشــد دفتــر بررســی های امــور 
امــور  در  رییس جمهــور  معاونــت  حقوقــی 
زنــان و خانــواده مبنــی بــر اینکــه الیحــه  
ــری  ــودک همس ــا ک ــه ب ــرای مقابل ــد ب جدی
ــه  ــای کمیت ــت اعض ــا حمای ــده و ب ــن ش تدوی
ــب  ــه تصوی ــت ب ــح دول ــی کمیســیون لوای فرع
ــرح  ــا ط ــی ب ــه تفاوت ــن الیح ــید،گفت: ای رس
ــس  ــه در مجل ــودک همســری ک ــا ک ــه ب مقابل
ــه طــور قطــع  ــدارد و ب تدویــن شــده اســت، ن
ــر  ــا یکدیگ ــس ب ــی در مجل ــرای بررس ــد ب بای

ــوند. ــام ش ادغ
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 

ــرح  ــی ط ــد بررس ــه رون ــاره ب ــا اش ــامی، ب اس
مقابلــه بــا کــودک همســری در مجلــس، 
ادامــه داد: هم اکنــون طــرح مقابلــه بــا کــودک 
همســری در کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
بــوده و مرکــز  بررســی  مجلــس در حــال 
ــز  ــامی نی ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه

نظــر نهایــی خــود را در مــورد ایــن طــرح 
ــت. ــرده اس ــام ک اع

ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
ــت  ــر دول ــرد: اگ ــح ک ــامی، تصری ــورای اس ش
نیــز بــرای مقابلــه بــا کــودک همســری، 
ــه دهــد همچــون  ــه مجلــس ارائ الیحــه ای را ب

ــان  ــدان زن ــه فرزن ــت ب ــای  تابعی ــه اعط الیح
ــود. ــد ب ــی خواه ــردان خارج ــا م ــی ب ایران

دولــت بایــد لوایــح مقابلــه بــا کــودک 
ــد  ــا قی ــان را ب ــت زن ــن امنی ــری و تامی همس

ــد  ــال کن ــس ارس ــه مجل ــت ب فوری
ــم، در  ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
رابطــه بــا تاثیــر ارســال الیحــه از ســوی دولــت 
ــا  ــه ب ــون مقابل ــب قان ــد تصوی ــریع رون ــر تس ب
ــرد:  ــد ک ــس، تاکی ــری در مجل ــودک همس ک
وقتــی موضــوع مقابلــه بــا کــودک همســری در 
قالــب الیحــه بــه مجلــس تقدیــم شــود، از ایــن 
نظــر دارای اهمیــت اســت کــه نشــان می دهــد 
دولــت نیــز مخالفتــی بــا آن نــدارد، هــر چنــد 
هنــوز ایــن الیحــه بــه مجلــس ارســال نشــده، 
ــه طــور قطــع مجلــس و دولــت در ایــن  امــا ب
ــد. ــال می کنن ــدف مشــترکی را دنب ــه ه زمین

ــورای  ــس ش ــان مجل ــیون زن ــو فراکس عض
ــی  ــا بررس ــه آی ــه اینک ــخ ب ــامی، در پاس اس
ــن  ــری در ای ــودک همس ــا ک ــه ب ــه مقابل الیح
یــادآور  اســت،  امکانپذیــر  مجلــس  از  دوره 
ــا  ــراه ب ــه را هم ــن الیح ــت ای ــر دول ــد: اگ ش
ــت  ــد فوری ــا قی ــان ب الیحــه تامیــن امنیــت زن
ــا را  ــوان آنه ــد، می ت ــال کن ــس ارس ــه مجل ب
ــه  ــرده و ب ــی ک ــس بررس ــن دوره از مجل در ای

ــاند. ــب رس تصوی

ـــا  ـــرقی ب ـــان ش ـــتاری آذربایج ـــام پرس ـــس نظ رئی
ـــتار  ـــزار و 5۰۰ پرس ـــش ه ـــت ش ـــه فعالی ـــاره ب اش
ـــتاری  ـــه پرس ـــکل جامع ـــن مش ـــتان، بزرگتری در اس
ـــن حـــوزه دانســـت. ـــروی انســـانی در ای ـــود نی را کمب

ـــد ارشـــدی در نشســـت  ـــر، محم ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــه پرســـتار  ـــرا رســـیدن هفت ـــه مناســـبت ف ـــری ب خب
ــتار  ــعار امســـال هفتـــه پرسـ ــار داشـــت: شـ اظهـ
» جامعـــه و ســـامت، هویـــت و منزلـــت، رفـــاه و 
معیشـــت« اســـت کـــه در اســـتان نیـــز همزمـــان 
بـــا ایـــن هفتـــه برنامه هـــای مختلفـــی در جهـــت 

تکریـــم جایـــگاه پرســـتاران اجـــرا می شـــود.
ـــتان  ـــتاران اس ـــداد پرس ـــه تع ـــاره ای ب ـــا اش وی ب
ـــتار  ـــزار و 5۰۰ پرس ـــش ه ـــون ش ـــم اکن ـــت: ه گف

در ســـطح اســـتان مشـــغول خدمـــت رســـانی در 
ــه  ــتند کـ ــی هسـ ــی و غیردولتـ ــای دولتـ بخش هـ
ـــت  ـــر اس ـــزار نف ـــور 14۰ ه ـــداد در کل کش ـــن تع ای
ـــور  ـــی در کل کش ـــتانداردهای جهان ـــق اس ـــه طب ک
ـــا  ـــه ب ـــوده ک ـــاز ب ـــتار نی ـــزار پرس ـــی 36۰ ه 3۰۰ ال
ـــاز  ـــن نی ـــد ای ـــر از 5۰ درص ـــار کمت ـــه آم ـــه ب توج

ـــت. ـــده اس ـــن ش تأمی
ــرای  ــز بـ ــتان نیـ ــه داد: در اسـ ــدی ادامـ ارشـ
ــی  ــتاندارد جهانـ ــای اسـ ــه حداقل هـ ــیدن بـ رسـ
ــه در  ــتیم کـ ــتار هسـ ــزار پرسـ ــه هـ ــد سـ نیازمنـ
ــه  ــتار بـ ــر پرسـ ــزار نفـ ــته هـ ــال گذشـ ــه سـ سـ
ـــری  ـــه کارگی ـــذب و ب ـــتان ج ـــت در اس ـــورت موق ص

ند. شـــده ا

رئیـــس نظـــام پرســـتاری آذربایجـــان شـــرقی، 
طیـــف عظیمـــی از پرســـتاران اســـتان را در ســـن 
ـــا  ـــن وصـــف، ب ـــا ای ـــت: ب بازنشســـتگی دانســـته و گف
ـــتیم. ـــه هس ـــانی مواج ـــروی انس ـــدید نی ـــود ش کمب

ــگاه در  ــت 9 دانشـ ــه فعالیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــت  ـــه تربی ـــجوی در زمین ـــزار دانش ـــا دو ه ـــتان ب اس
ـــتان در  ـــر از اس ـــاالنه 5۰۰ نف ـــت: س ـــتاری گف پرس
ایـــن رشـــته فـــارغ التحصیـــل می شـــوند امـــا بـــا 
ـــجوی  ـــداد دانش ـــن تع ـــی ای ـــارغ التحصیل ـــود ف وج
ــته  ــای گذشـ ــه خاءهـ ــه بـ ــا توجـ ــتاری بـ پرسـ
ـــود  ـــوزه کمب ـــن ح ـــان در ای ـــانی همچن ـــروی انس نی
شـــدید نیـــرو یکـــی از بزرگتریـــن معضـــات 

جامعـــه پرســـتاری اســـت.

برنامه ویژه روز پرستار در تبریز
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــتاری دانشـ ــر پرسـ مدیـ
تبریـــز نیـــز در ایـــن نشســـت در خصـــوص 
مشـــکات جامعـــه پرســـتاری کشـــور گفـــت: 
در چهـــار ســـال گذشـــته شـــورای عالـــی نظـــام 
پرســـتاری کشـــور تعامـــل خوبـــی بـــا مجلـــس و 
ـــدم  ـــن ع ـــت ای ـــه در نهای ـــت ک ـــا نداش ـــایر نهاده س
تعامـــل ســـبب حـــذف ردیـــف بودجـــه کشـــوری 

نظـــام پرســـتاری شـــد.
ــورای  ــم ش ــزود: در دور پنج ــری اف ــه صف عبدال
عالــی نظــام پرســتاری کــه از ســه مــاه پیــش 
طیفــی  خوشــبختانه  کرده انــد،  کار  بــه  شــروع 
روی کار آمدنــد کــه بــه تعامــل اعتقــاد دارنــد و در 
ایــن مــدت بــا رئیــس مجلــس، معــاون اول رئیــس 
جمهــوری و وزیــر بهداشــت جلســه داشــتند و 
هرچنــد کــه اکنــون زمــان بودجــه نویســی گذشــته 
ــل  ــاش دارد حداق ــی ت ــورای عال ــی ش ــت ول اس
بــرای بیماری هــای مزمــن دیابــت، ســرطان، ســکته 

ــرد. ــار بگی ــوزادان اعتب ــزی و ن مغ
هفتــه  برنامه هــای  بــه  اشــاره ای  بــا  وی 
پرســتاری در اســتان نیــز گفــت: برنامه هــای هفتــه 
پرســتار در اســتان امــروز بــا نشســت خبــری آغــاز 
شــد کــه دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
ــس  ــخنرانی رئی ــه و س ــتاران نمون ــور پرس ــا حض ب
نظــام پرســتاری پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه 

ــود. ــد ب ــه خواهن ــن هفت ــم ای ــای مه از برنامه ه
ــاه  صفــری ادامــه داد: روز ســه شــنبه 11 دی م
ــع  ــز واق ــی تبری ــن الملل ــای بی ــز همایش ه در مرک
ــور  ــا حض ــه ای ب ــح برنام ــاعت 9 صب ــاوران س در خ
اســتاندار، امــام جمعــه تبریــز و جمعــی از پرســتاران 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس

تحصيل ١۰۵٨ دانشجوى پرستارى در تبريز
رئیـــس دانشـــکده پرســـتاری دانشـــگاه علـــوم 
ـــز را در  ـــت تبری ـــن نشس ـــز در ای ـــز نی ـــکی تبری پزش
ـــت و  ـــا دانس ـــزو اولین ه ـــتار ج ـــت پرس ـــوزه تربی ح
ـــته  ـــال گذش ـــتاری از 1۰3 س ـــت: دانشـــکده پرس گف
ـــه  ـــروع ب ـــز ش ـــور در تبری ـــار در کش ـــن ب ـــرای اولی ب
تربیـــت پرســـتار کـــرد و البتـــه در ارومیـــه ایـــن 
ـــک  ـــد از ی ـــی بع ـــد ول ـــاز ش ـــز آغ ـــل از تبری کار قب

ـــد. ـــف ش ـــت آن متوق ـــال فعالی س
وحیـــد زمـــان زاده ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر 
بـــا 52 هیـــأت علمـــی در رشـــته های مختلـــف 
پرســـتاری و در ســـه مقطـــع کارشناســـی، کارشناســـی 

ارشـــد و دکتـــرا پذیـــرش دانشـــجو داریـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه تحصیـــل هـــزار و 58 نفـــر 
دانشـــجو در تبریـــز در ســـه مقطـــع کارشناســـی، 
ــکده  ــت: دانشـ ــرا گفـ ــد و دکتـ ــی ارشـ کارشناسـ
پرســـتاری تبریـــز از نظـــر پژوهـــش رتبـــه ســـوم 
و یـــا چهـــارم در نمایـــه اســـکوپوس را دارد و 25 
درصـــد از تولیـــد علـــم دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز متعلـــق بـــه دانشـــکده پرســـتاری اســـت.

با کوچ تئاتری از شهرستان به پایتخت مواجهیم 

ذوالقدر:

مجلس و دولت در مقابله با کودک همسری 
هدف مشترکی را دنبال می کنند

در نشست خبری هفته پرستار مطرح شد؛

خدمت رسانی 65۰۰ پرستار در آذربایجان شرقی

شعر

شاید بیایی....
دربوی عطری هوای بارانی
که شاید از تو باشد نشانی

نگاهم ازپشت پنجره ی احساس
دلم پراز حرفهای پنهانی

گویم گذشت روزهای بهاری
که شاید این روزها بیایی

منم با خاطره های تنهایی
در هوای بارانی چه روزهایی

لحظه ای نشستم باخود در خانه ام
کنار پنجره دستم بر چانه ام

یکی دستم برشیشه ی احساس
که شاید این روزها بیایی
هوای غروب سرخ رنگی

لحظه ای پراز دلتنگی
ریزش اشک رو گونه ها

چشمها درحالتی بی رنگی
بیاد خاطره های زندگی 
می کشیدم با مداد رنگی

برروی دفترم یه کوچه یا راهی
که شاید این روزها بیایی...

حافظ دشمن کش

م الف: ١۰۵۵
تاریخ انتشار: ١39٨/١۰/۰9

)روزنامه عجب شیر(

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: ۰9١43۰١۰۵۷3

آموزش و رپورش شهرستان مراهغ
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نکاتی برای باال بردن
 اعتماد به  نفس 

ــر  ــرز فک ــور ط ــک ج ــس ی ــه نف ــاد ب  اعتم
مثبــت راجــع بــه خودتــان و توانایی هایتــان 
اســت و درســت همــان موقعــی کــه همــه چیــز 
ــه فریادتــان برســد  ــه  هــم می ریــزد، می توانــد ب ب
و بــه شــما کمــک کنــد تــا در برابــر مشــکات تان 

ــوی باشــید. ق
کــه  آدم هایــی  موفق تریــن  و  بزرگ تریــن 
ــود  ــار کمب ــات دچ ــی اوق ــم گاه ــیم ه می شناس
ــردن  ــاال ب ــرای ب ــوند. ب ــس می ش ــه نف ــاد ب اعتم
ــارت  ــی و مه ــر توانای ــل ه ــه نفــس، مث اعتمــاد ب
دیگــری بایــد تمریــن داشــته باشــید تــا بتوانیــد 
آن را مدیریــت کنیــد، امــا وقتــی بتوانیــد خودتان 
افســار را بــه دســت بگیریــد، پیشــرفت می کنیــد 

و زندگی تــان از ایــن رو بــه آن رو می شــود. 
راه هاى افزايش اعتماد به نفس:

خودتان را باور داشته باشید
ــرد  ــک ف ــده در نظــر ی ــک ای ممکــن اســت ی
تجســم گــردد کــه تــا بحــال کســی بــه آن توجــه 
نکــرده باشــد. امــا بــه ایــن دلیــل کــه او از اعتمــاد 
بــه نفــس پایینــی برخــوردار اســت، ایــن ایــده یــا 
ــر  ــق و الزم از نظ ــی دقی ــدون بررس ــه را ب فرضی
دور مــی کنــد. فرامــوش نکنیــم ایــده هایــی 
ــی  ــی، زمان ــت و تمــاس تلفن ــن اینترن ــل همی مث
احمقانــه تریــن ایــده هــای بیــان شــده از ســمت 

ــراد تلقــی مــی شــدند. اف
 

توانایی های منحصر به فرد خود را 
شناسایی کنید

اولیــن قــدم بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس 
ــاور داشــته باشــید.  ایــن اســت کــه خودتــان را ب
بپذیریــد کــه شــما منحصــر بــه فــرد هســتید. بــه 
ــرن 19،  ــروف ق ــاعر مع ــن، ش ــت ویت م ــول وال ق
»تــو اینجــا هســتی و زندگــی و هویــت تــو جــاری 
اســت. و تــو تاثیــر منحصــر بــه فــرد خــود را بــر 

بــازی قدرتمنــد زندگــی خواهــی گذاشــت.«
هیچ کســی بــا مشــابهت کامــل بــه شــما 
ــا  ــس ب ــدارد. هیچ ک ــود ن ــن وج ــره ی زمی روی ک
توانایی هایــی دقیقــا مشــابه بــه شــما نــه بــه دنیــا 
ــس  ــد. هیچ ک ــد آم ــا خواه ــه دنی ــه ب ــده و ن آم
ــگاه  ــه ن ــا و زاوی ــا، تجربه ه ــتعداد ها، توانایی ه اس
ــه  ــدارد. همــه  ی این هــا فقــط متعلــق ب شــما را ن
ــما  ــه ش ــد ک ــوش نکنی ــت. فرام ــخص شماس ش
منحصــر بــه فــرد هســتید و بــرای ایــن بــه دنیــا 
ــر  ــرد خــود را ب ــه ف ــر منحصــر ب ــد کــه اث آمده ای

ــد. ــان هســتی بگذاری جه
 

خود را آراسته کنید
شــاید بدیهــی بــه نظــر برســد، امــا آراســتگی 
می توانــد تاثیــرات چشــمگیری روی باالبــردن 
ــته  ــما داش ــدارۀ ش ــس و خودپن ــه نف ــاد ب اعتم
باشــد. روزهــای فراوانــی بــوده کــه فقــط بــا انجــام 
ــر داده ام. ــًا تغیی ــود را کام ــق خ ــن کار، ُخل همی

 
ورزش کنید

ــس  ــر اعتمادبه نف ــق ب ــری عمی ــورد اث ــن م ای
دارد. ورزش منظــم و همیشــگی ســطح انــرژی شــما 
ــد  ــی تولی ــیمیایی مختلف ــرد و موادش ــاال می ب را ب
می کند-مثــل تستوســترون و اندورفین-کــه حالــت 
ــه نظــر می رســد  ــد. ب ــه شــما می ده ــری ب مثبت ت
ورزش بــه طــور اتوماتیــک وار اعتمادبه نفــس افــراد را 
بــاال می بــرد و رویکــرد شــما را نســبت بــه زندگــی 
تغییــر می دهــد. عــاوه بــر آن فــرم و شــکل بهتــری 
ــرای  ــی ب ــی عال ــه راه ــد ک ــدام شــما می ده ــه ان ب

ــردن اعتمادبه نفــس اســت. ــاال ب ب
  

مثبت بیندیشید
7 ســال پیــش، هنگامــی کــه ورزش بدنســازی 
را شــروع کــردم، یــاد گرفتــم چگونــه افــکار منفــی 
ــم  ــاد گرفت ــم. ی ــن کن ــت جایگزی ــکار مثب ــا اف را ب
چگونــه افــکارم را تغییــر دهــم. ایــن کار باعث شــد 
ــا ایــن مهــارت  ــی برایــم رخ دهــد. ب اتفاقــات خوب
کوچــک، توانســتم تمریــن کنــم و در عــرض یــک 
ــا  ــدام برســم. شــاید پیــش پ ــه تناســب ان ســال ب
افتــاده بــه نظــر برســد امــا واقعــاً جــواب می دهــد. 

ــد. ــش کنی ــم. امتحان جــدی می گوی

راهی که آغاز کرده اید را به پایان 
برسانید

بــرای خودتــان هــدف مشــخص کنیــد. راهــی که 
بــدون داشــتن هــدف مشــخص آغــاز شــود، بــه قول 

قدیمی ترهــا بــه ترکســتان ختــم خواهــد شــد.
ــان را  ــدف، خودت ــدن ه ــخص ش ــس از مش پ
ــه آن  ــی ب ــردن مســیر منته ــی ک ــه ط ــور ب مجب
کنیــد. هنگامــی کــه شــما هدفــی را بــرای خــود 
تعییــن کــرده و تمــام تــاش خود را برای رســیدن 
بــه آن بــه کار می بندیــد، بــه صورتــی ناخــودآگاه 
قدم هــای محکمــی در راســتای ســاختن اعتمــاد 
بــه نفــس و افزایــش آن برداشــته اید. ایــن شــیوه 
از شــما فــردی خســتگی ناپذیــر، قدرتمنــد و 

ــازد. ــود می س ــون خ ــاع پیرام ــر اوض ــلط ب مس
منبع: بیتوته

روز نخست مسابقات آزاد قهرمانی کشور
یک مدال برنز حاصل تالش تکواندوکاران 

آذربایجان شرقی 

تــاش تکوانــدوکاران آذربایجان شــرقی در روز نخســت مســابقات 
ــت.  ــراه داش ــه هم ــتان ب ــن اس ــرای ای ــدال ب ــک م ــور ی ــی کش قهرمان

ــی کشــور در رده  ــدو آزاد قهرمان ــزارش ایســنا، مســابقات تکوان ــه گ ب
جوانــان و بزرگســاالن در تهــران آغــاز شــد و در روز نخســت مســابقات در 

اوزان 63- کیلوگــرم و  87+ کیلوگــرم برگــزار شــد.
در روز اول مســابقات از آذربایجان شــرقی و در وزن وزن 63- کیلوگرم 
ــل  ــی، ابوالفض ــدی لطف ــان، مه ــیدامین باقری ــم پور، س ــهیل ابوالقاس س
خیراللهــی شــک و فرشــاد عبــادزاده و وزن 87+ کیلوگــرم حســام انگوتــی 
ــدوکاران آذربایجان شــرقی در  حضــور داشــتند کــه حاصــل تــاش تکوان

روز نخســت کســب یــک مــدال برنــز بــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــات تکوانــدو اســتان آذربایجان شــرقی، 
ــزد،  ــتان های ی ــی از اس ــر حریفان ــروزی براب ــا پی ــم پور ب ــهیل ابوالقاس س
ــت  ــرز و شکس ــتان الب ــر از اس ــی دیگ ــن و حریف ــان، قزوی ــرز، خراس الب

برابــر نماینــده اصفهــان بــه مــدال برنــز مســابقات دســت یافــت. 
ــه  ــاالن ک ــنی بزرگس ــردان در رده ی س ــوری م ــابقات آزاد کش مس
ــا حضــور  ــه شــمار مــی رود ب ــی نیــز ب ــی تیــم مل ــه ی اول انتخاب مرحل
769 تکوانــدو کار از سراســر کشــور بــه میزبانــی تهــران و طــی روزهــای 
هفتــم تــا دهــم دی مــاه در ســالن فدراســیون تکوانــدو برگــزار مــی شــود.

پایان رقابت های تکواندوی بویراحمد
 با معرفی تیم های برتر 

ــد  ــی بویراحم ــدوی قهرمان ــگ تکوان ــای لی ــر رقابت ه ــای برت تیم ه
ــدند.  ــی ش معرف

ــئول  ــی مس ــان حاتم ــوان، آرم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان ایــن اســتان گفــت: تیم هــای 
ــی شهرســتان  ــدوی قهرمان ــر نخســتین دوره رقابت هــای لیــگ تکوان برت

بویراحمــد در بخــش پســران رده ســنی خردســاالن مشــخص شــدند.
ــزود: 2۰۰ رزمــی کار پســر رده ســنی خردســاالن  آرمــان حاتمــی اف
ــور  ــا حض ــن رقابت ه ــم در ای ــار تی ــب چه ــد در قال ــتان بویراحم شهرس

ــه مصــاف هــم رفتنــد. ــه مــدت 2 روز ب داشــته و ب
ــامل  ــا ش ــن رقابت ه ــده در ای ــرکت کنن ــای ش ــرد: تیم ه ــه ک او اضاف

منتظــران مهــدی، آینــده ســازان، ثــاراهلل و تــکاوران بودنــد.
حاتمــی بیــان کــرد: تیــم تــکاوران اول شــد، تیــم منتظــران مهــدی 
ــام ســوم  ــه مق ــز ب ــده ســازان نی ــم آین ــرد و تی ــوان دوم را کســب ک عن

دســت یافــت.
او ادامــه داد: هــدف از برگــزاری ایــن رقابت هــا شناســایی اســتعداد های 
برتــر بــرای حضــور در مســابقات تکوانــدوی قهرمانــی اســتان و کشــور در 

بخــش پســران رده ســنی خردســاالن بــوده اســت.
او افزود: جام اخاق این رقابت ها به تیم ثاراهلل اهدا شد.

ــوح  ــداء ل ــا اه ــا ب ــن رقابت ه ــر ای ــای برت ــت: از تیم ه ــی گف حاتم
قهرمانــی و جوایــز ارزنــده از ســوی هیــأت تکوانــدوی کهگیلویــه و 

ــد. ــل ش ــد تجلی بویراحم

اولین دوره تجلیل از فعالین اوقات فراغت مهارت 
محور استان آذربایجان شرقی برگزار شد

اولیــن دوره تجلیــل از فعالیــن اوقــات فراغــت مهــارت محــور اســتان 
بــا حضــور امیــر حســین آل اســحاق مدیــر کل طرحهــای ملــی و فراگیــر 
ــی  ــی اجتماع ــرکل فرهنگ ــاون مدی ــامع مع ــان، س وزارت ورزش و جوان
اســتانداری و مدیــران عضــو ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان اســتان بــه 

میزبانــی تبریــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
آذربایجــان شــرقی، اولیــن دوره تجلیــل از فعالیــن اوقــات فراغــت مهــارت 
محــور اســتان بــا حضــور امیــر حســین آل اســحاق مدیــر کل طرحهــای 
ملــی و فراگیــر وزارت ورزش و جوانــان، ســامع معــاون مدیــرکل فرهنگــی 
ــان  اجتماعــی اســتانداری و مدیــران عضــو ســتاد ســاماندهی امــور جوان

اســتان بــه میزبانــی تبریــز برگــزار شــد.
امیــر حســین آل اســحاق مدیــرکل طرحهــای ملــی و فراگیــر وزارت 
ورزش و جوانــان گفــت: اســتان آذربایجانشــرقی در ســطح کشــور پیــش 
گام طرحهــای ملــی اســت و مــا در وزارت ورزش و جوانــان حســاب ویــژه 

ای روی برنامــه هــای ایــن اســتان بــاز کــره ایــم.
او افــزود: غنــی ســازی اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان بــا همدلــی 
ــی  ــان عملیات ــور جوان ــی عضــو ســتاد ســاماندهی ام دســتگاههای اجرای

مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــایی مدی ــر پاش جعف
فعالیــت مربیــان پرورشــی در آمــوزش مهــارت بــه دانــش امــوزان گفــت: 
ــه  ــردی ب ــه و کارب ــای پای ــن مهارته ــرای آموخت ــرورش ب ــوزش و پ آم

ــی دارد. ــای مدون ــه ه ــوزان، برنام ــش ام دان
در ایــن مراســم بــا حضــور امیرحســین آل اســحاق مدیــرکل طرحهای 
ملــی و فراگیــر وزارت، امیــر تقــی زاده معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان 
و مدیــران ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان اســتان آذربایجــان شــرقی از 

فعــاالن حــوزه اوقــات فراغــت اســتان تجلیــل شــد.
در حاشــیه ایــن مراســم، همچنیــن از پلتفــرم طــرح آموزشــی 

مهارتهــای پیــش از ازدواج رونمایــی شــد.

ـــان  ـــت از قهرمان ـــدوق حمای ـــل صن مدیرعام
ـــق  ـــن صنـــدوق از طری و پیشکســـوتان گفـــت: ای
ــه  ــی دارد بـ ــف درآمدزایـ ــرکت های مختلـ شـ
طـــوری کـــه ســـود آن از 7 میلیـــون تومـــان 
ــش  ــان افزایـ ــارد تومـ ــه 4 میلیـ ــال 94 بـ سـ

ـــت.  ـــه اس یافت
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »مصطفـــی ابطحـــی« 
ـــی از  ـــت: بخش ـــار داش ـــری اظه ـــت خب در نشس
منابـــع مالـــی صنـــدوق توســـط وزارتخانـــه تامیـــن 
می شـــود و ماهیانـــه رقـــم خوبـــی در اختیـــار 
مـــا قـــرار می گیـــرد. در کنـــار آن درآمدزایـــی 
ـــی را  ـــم  و گزارش ـــف داری ـــرکت های مختل از ش
ـــال  ـــی س ـــن درآمدزای ـــه ای ـــم ک ـــر دادی ـــه وزی ب
ـــه  ـــال ب ـــود امس ـــان ب ـــون توم ـــه 7 میلی 96 ک
ــاوه  ــت. عـ ــیده اسـ ــان رسـ ــارد تومـ 4 میلیـ
بـــر آن وام در اختیـــار پیشکســـوتان قـــرار 
ــان  ــای درمـ ــی از هزینه هـ ــم و بخشـ می دهیـ
ــک  ــرای تـ ــم.  بـ ــت می کنیـ ــان را پرداخـ آنـ
تـــک شـــرکت های تحـــت پوشـــش صنـــدوق 
برنامـــه دارم و بخشـــی از آن مشـــکل قانونـــی 
ـــک وزارت  ـــه کم ـــود ب ـــرف ش ـــر برط دارد و اگ

ورزش را نیـــاز داریـــم.
وی یـــادآور شـــد: صنـــدوق یـــک ســـازه 
ـــبکه  ـــک ش ـــرای آن در ی ـــت و ب ـــی اس اجتماع
معنایـــی، مـــدل مدیریتـــی نوینـــی تعریـــف 
را  عملیاتـــی  نظریه هـــای  آن  براســـاس  و 
ــق و  ــرای دقیـ ــا در اجـ ــم تـ تبییـــن می کنیـ
ـــوع کار  ـــق از موض ـــی عمی ـــا فهم ـــت و ب درس
ــت  ــه ماموریـ ــرای اینکـ ــم. بـ ــش ببریـ را پیـ
ــام دهیـــم در ایـــن  خـــود را درســـت انجـ
ــوب  ــت مطلـ ــد مدیریـ ــی بایـ ــبکه معنایـ شـ
ـــت  ـــن ماموری ـــام ای ـــرای انج ـــم و ب ـــاد کنی ایج
بســـاط هزینه بـــر را برچیدیـــم و آورده هـــای 
بســـیاری بـــرای صنـــدوق و پیشکســـوتان در 

نظـــر می گیریـــم.
ــی  ــا درآمدزایـ ــگاه مـ ــت: نـ وی اظهارداشـ
اســـت.  پیشکســـوتان  حرمت گـــذاری  و 
ــل  ــرام قایـ ــوتان احتـ ــرای پیشکسـ ــد بـ بایـ
شـــویم و ایجـــاد خانـــه پیشکســـوتان بـــرای 
نکوداشـــت آنـــان یـــک قـــدم بـــزرگ بـــود. 

ــل  ــه نسـ ــان را بـ ــا آنـ ــم تـ ــاش می کنیـ تـ
ـــس  ـــه ح ـــانی ک ـــم، کس ـــی کنی ـــوان معرف ج
ـــن ســـربازان  ـــم و ای ـــان داری ـــه آن نوســـتالژیک ب
ــی  ــر و دار زندگـ ــد در گیـ ــن نبایـ دالور وطـ
ــان  ــوان از آنـ ــل جـ ــوند و نسـ ــوش شـ فرامـ
غافـــل شـــود. بنابرایـــن بـــرای گفتمـــان 
ـــم. ـــاد کردی ـــوتان را ایج ـــه پیشکس ـــلی، خان نس

ابطحـــی ادامـــه داد: بـــرای تجلیـــل از 
ـــان را جشـــن  ـــد آن ـــای تول پیشکســـوتان، روزه
ـــان  ـــات آن ـــان حی ـــدم در زم ـــرم. معتق می گی
ـــن  ـــا ای ـــت و ب ـــر را گرف ـــن قش ـــت ای ـــد دس بای
ــم. در  ــاد کردیـ ــادی ایجـ ــول زیـ ــگاه تحـ نـ
ایـــن کشـــور ظرفیت هـــای زیـــادی داریـــم 
ــی  ــا را نمـ ــن ظرفیت هـ ــا ایـ ــران مـ و مدیـ
بیننـــد. تـــاش مـــا ایـــن اســـت تـــا ایـــن 
ــان  ــم و از آنـ ــف کنیـ ــا را کشـ ــت هـ فرصـ
بـــرای مـــدد رســـاندن بـــه قهرمانـــان بهـــره 

ببریـــم.
ـــیس  ـــت تاس ـــدم نخس ـــد: ق ـــادآور ش وی ی
خانـــه پیشکســـوتان و برگـــزاری جشـــن های 
ـــی  ـــرام میزبان ـــا کمـــال احت ـــود و ب ـــی ب خانوادگ
را برعهـــده خواهیـــم گرفـــت. همچنیـــن 
ــگان  ــورت رایـ ــه صـ ــی را بـ ــات ورزشـ امکانـ
ــم.  ــرار می دهیـ ــوتان قـ ــار پیشکسـ در اختیـ
پیشکســـوتان نـــه تنهـــا از امکانـــات ایـــن خانـــه، 
بلکـــه از ســـاختمان قبلـــی صنـــدوق در خیابـــان 
آفریقـــا و مجموعـــه درفشـــی فر باشـــگاه 

ــا،   ــه هـ ــیاری از مجموعـ ــپولیس و بسـ پرسـ
اســـتفاده می کننـــد.

ـــان  ـــت از قهرمان ـــدوق حمای ـــل صن مدیرعام
ـــرد: طـــی هماهنگـــی  ـــوان ک و پیشکســـوتان عن
بـــا شـــورای شـــهر، مقـــرر شـــد بلیت هـــای 
ــگان در  ــورت رایـ ــه صـ ــرو بـ ــوس و متـ اتوبـ
اختیـــار بـــزرگان ورزش ایـــران بـــرای ســـال 
ـــن موضـــوع در صحـــن  ـــه ای ـــرد ک ـــرار گی 99 ق
علـــی شـــورای شـــهر تهـــران بـــه تصویـــب 
ــای  ــا اعضـ ــید. همچنیـــن در رایزنـــی بـ رسـ
شـــورای شـــهر،  میادیـــن و خیابان هایـــی 
ــد،  ــوز زنده انـ ــه هنـ ــی کـ ــام بزرگانـ ــه نـ بـ

ــد. ــد شـ ــذاری خواهـ نام گـ
ـــو  ـــت در رادی ـــرار اس ـــن ق ـــت: همچنی وی گف
و تلویزیـــون برنامه هـــای مختـــص قهرمانـــان و 
ـــب  ـــان قط ـــیم. خراس ـــته باش ـــوتان داش پیشکس
ورزشـــی اســـت و شـــعبه خانـــه پیشکســـوتان 
در آن اســـتان ایجـــاد خواهـــد شـــد و تجلیـــل 
ـــتور کار  ـــتان در دس ـــی آن اس ـــام آوران ورزش از ن

ـــرار دارد. ق
ـــان  ـــت از قهرمان ـــدوق حمای ـــل صن مدیرعام
و پیشکســـوتان گفـــت: صنـــدوق پایـــش 
ســـامت پیشکســـوتان راه انـــدازی شـــد تـــا 
ـــه  ـــرد ب ـــای ف ـــی در روزه ـــوتان ورزش پیشکس
ـــه  ـــتیتو تغذی ـــا انس ـــد و ب ـــه کنن ـــا مراجع آنج
تهـــران در حـــال گفـــت و گـــو هســـتیم تـــا 
ــه  ــرای تغذیـ ــی بـ ــی و علمـ ــه آموزشـ برنامـ

مناســـب بـــرای ایـــن قشـــر بگنجانیـــم.
ابطحـــی اضافـــه کـــرد: کار دیگـــری کـــه 
ــوه  ــاون قـ ــا معـ ــی بـ ــم، رایزنـ ــام دادیـ انجـ
ـــار  ـــت و اعتب ـــتفاده از ظرفی ـــرای اس ـــه ب قضایی
آنـــان بـــرای پایـــان بخشـــیدن بـــه دعـــاوی 
و شـــکایات مـــردم اســـت. همچنیـــن 17 
دی مـــاه ســـالروز درگذشـــت »غامرضـــا 
تختـــی« در تقویـــم رســـمی کشـــور روز 

پیشکســـوتان نامگـــذاری خواهـــد شـــد.
از  حمایـــت  صنـــدوق  عامـــل  مدیـــر 
ـــک  ـــوص کم ـــوتان درخص ـــان و پیشکس قهرمان
بـــه ایـــن ســـرمایه های ورزشـــی اظهـــار 
ــه  ــک بـ ــد در کمـ ــا بایـ ــت مـ ــت: دسـ داشـ
کســـی کـــه تاکنـــون بـــه او کمـــک نشـــده 
بلندتـــر باشـــد و بـــا تصویـــب وزارت ورزش و 
ـــاح  ـــنامه را اص ـــد اساس ـــاه بع ـــا 6 م ـــس ت مجل
ـــدوق  ـــو صن ـــر عض ـــزار نف ـــم. 1۰ ه ـــی کنی م
ـــی  ـــدوق معرف ـــه صن ـــه ب ـــانی ک ـــتند و کس هس
ـــت  ـــز اهمی ـــیون حای ـــرف فدراس ـــدند از ط نش
نبوده انـــد. تاکنـــون موظـــف بودیـــم تـــا بـــه 
ــک  ــی کمـ ــی و پارالمپیکـ ــان المپیکـ قهرمانـ
ـــد پیشکســـوتان  ـــا در اساســـنامه جدی ـــم ام کنی

ملـــی نیـــز اضافـــه شـــدند.
پیشکســـوتان  مســـتمری  دربـــاره  وی 
گفـــت: از مـــرداد 97 تاکنـــون بـــه صـــورت 
ـــوتان  ـــتمری پیشکس ـــت مس ـــر وق ـــب و س مرت
ـــوده  ـــی ب ـــر کوتاه ـــت و اگ ـــده اس ـــت ش پرداخ
در دوران مـــن رخ نـــداده اســـت. قبـــول دارم 
پرداختـــی کـــم اســـت امـــا بـــدون تبعیـــض 

پرداخـــت می شـــود.
ـــدت  ـــرای م ـــه ورزش ب ـــزود: خان ـــی اف ابطح
محـــدودی بـــه فدراســـیون شـــطرنج واگـــذار 
شـــد و امـــا زمـــان آن واگـــذاری بـــه پایـــان 
ـــتر  ـــی بیش ـــا رقم ـــدوق ب ـــت و صن ـــیده اس رس
ایـــن خانـــه را از شـــرکت توســـعه و تجهیـــز 
بـــه مـــدت ســـه ســـال اجـــاره کـــرد. فکـــر 
ــرای  ــی بـ ــه خاصـ ــطرنج هزینـ ــم شـ نمی کنـ
آن کـــرده باشـــد و مـــا در حـــال بازســـازی 
ایـــن خانـــه هســـتیم. شـــاید هتـــل پشـــت 

ایـــن خانـــه را نیـــز اجـــاره کنیـــم.

مهــدی قلــی پــور، کوهنــورد ارزنــده تبریــزی کشــورمان کــه 
ــا حضــور  ــد ب ــه اورســت گردی ــح قل ــه فت ــق ب در ســال 96 موف

در دفتــر روزنامــه از مســائل و مشــکات موجــود در رشــته 
ــو پرداخــت. ــت و گ ــه گف ــه ای ب ــوردی حرف کوهن

از جملــه  پــور  قلــی  مهــدی  بــه گــزارش خبرنگارمــا، 
کوهنوردانــی اســت کــه در 2۰ مــرداد 1395 بــا صعــود بــه قلــه 
خــان تنگــری موفــق بــه تکمیــل صعودهــای پنجگانــه منطقــه 
ــرد  ــت ک ــی را دریاف ــگ برف ــان پلن ــد و نش ــابق ش ــوروی س ش
ــان را  ــه جه ــن قل ــد تری ــت بلن ــال 96 توانس ــن در س و همچنی

ــد. ــح کن فت
ــن  ــود در ای ــی موج ــکات مال ــه مش ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ قل
ــاد  ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی اذع ــته ورزش رش
موجــود کشــور امــکان ورزش در ســطح حرفــه ای بســیار 

مشــکل شــده اســت و بــدون حامــی مالــی ادامــه ورزش حرفــه 
ــد.  ــی باش ــر نم ــکان پذی ــا ام ای تقریب

ــود  ــه کل صع ــش هزین ــال پی ــدود 2 س ــه داد: ح وی ادام
ــه  ــروز هزین ــا ام ــود ام ــزار دالر ب ــک 3۰ ه ــه نزدی ــک قل ــه ی ب
همــان صعــود بــه 7۰ هــزار دالر افزایــش داشــته اســت کــه ایــن 

ــد. ــی کن ــخت م ــکاران س ــرای ورزش ــوع کار را ب موض
کوهنــورد نــام آور آذربایجــان در مــورد وضعیــت جســمانی و 
ســطح آمادگــی خــود گفــت: در آخریــن صعــودم دچــار آســیب 
دیدگــی شــدم کــه در حــال طــی رونــد بهبــودی خــود هســتم، 
مربــی بــدن ســازی دارم و ان شــاهلل در عیــد آمادگــی صعــود را 

بدســت مــی آورم.  

ســـجادیفر، مدیریـــت مجموعـــه ورزشـــی شـــهر کانشـــهر 
ـــود در  ـــات موج ـــه از امکان ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــز ب تبری

ـــت. ـــو پرداخ ـــت و گ ـــه گف ـــی ب ـــع ورزش ـــن مجتم ای
ـــهر  ـــی ش ـــع ورزش ـــت مجتم ـــا، مدیری ـــزارش خبرنگارم ـــه گ ب
ـــی  ـــف ورزش ـــته مختل ـــون 7 رش ـــم اکن ـــه ه ـــن ک ـــان ای ـــا بی ب
ـــاخت  ـــرد: زیرس ـــار ک ـــد اظه ـــی باش ـــال م ـــه فع ـــن مجموع در ای
هـــای ورزشـــی مناســـبی را فراهـــم کـــرده ایـــم و امیدواریـــم 
ـــته  ـــی داش ـــش مثبت ـــان نق ـــه و جوان ـــاط جامع ـــتای نش در راس

ـــیم. باش
ـــه  ـــازی مجموع ـــدن س ـــته ب ـــروز رش ـــه داد: ام ـــجادیفر ادام س
ورزشـــی شـــهر یکـــی از بهتریـــن باشـــگاه هـــای شـــمالغرب 

ـــف  ـــای مختل ـــته ه ـــی در رش ـــدود 25 مرب ـــت و ح ـــور اس کش
ـــد. ـــی پردازن ـــت م ـــه فعالی ـــه ب ـــن مجموع ـــی در ای ورزش

وی اضافـــه کـــرد: تیـــم هـــای تراکتـــور و ماشـــین ســـازی 
ـــی  ـــازی م ـــدن س ـــن ب ـــه تمری ـــار در مجموع ـــک ب ـــه ای ی هفت
ــذاب  ــته ورزشـــی جـ ــردن رشـ ــه کـ ــدد اضافـ ــد و درصـ کننـ
ـــه زودی  ـــاهلل ب ـــه ان ش ـــتیم ک ـــه هس ـــه مجموع ـــت ب ـــراس فی ک

ـــود. ـــم ب ـــته خواهی ـــن رش ـــت ای ـــاهد فعالی ش
ســـجادیفر در انتهـــا هـــدف اصلـــی خـــود از بـــه وجـــود 
ــف  ــه توصیـ ــاط در جامعـ ــش نشـ ــه را افزایـ آوردن مجموعـ
ــی  ــه ورزشـ ــیس مجموعـ ــگام تاسـ ــزود: در هنـ ــرد و افـ کـ
ــه  ــم کـ ــان کردیـ ــن اذعـ ــه اماکـ ــب را بـ ــن مطلـ ــهر ایـ شـ

ـــگ ورزش در  ـــامتی و فرهن ـــترش س ـــا گس ـــی م ـــدف اصل ه
جامعـــه اســـت. 

درآمدزایی 4 میلیارد تومانی صندوق حمایت از ورزشکاران

کوهنورد تبریزی در آستانه بهبودی؛

وضعیت اقتصادی موجود، ورزش در سطح حرفه ای را مشکل کرده است

مدیر مجموعه ورزشی شهر؛ 

زیرساخت های ورزشی مناسبی را فراهم کرده ایم

خداحافظـــی ویلموتـــس، اســـتراماچونی و اخیـــرا 
کالـــدرون از فوتبـــال ایـــران، مســـائل زیـــادی را مـــی توانـــد 
در مـــورد فرهنـــگ و جامعـــه مـــا آشـــکار ســـازد. از تحریـــم 
ـــی  ـــادالت ارزی و پول ـــع از مب ـــی کـــه مان ـــن الملل هـــای بی
ـــا  ـــتاندارد قرارداده ـــص و غیراس ـــا بســـتن ناق ـــی شـــود ت م
ـــط حقوقـــی و ... امـــا آنچـــه در بیـــن  و عـــدم رعایـــت ضواب
ـــش  ـــی بی ـــان خارج ـــای مربی ـــه ه ـــا و مصاحب ـــت ه صحب
ـــت  ـــی اس ـــد موضوع ـــی کن ـــی م ـــزی خودنمای ـــر چی از ه
ـــه  کـــه یکـــی از مســـائل عمـــده فرهنگـــی در جامعـــه مـــا ب
ـــن مربیـــان،  ـــرام(. ای ـــد یعنـــی فقـــدان )احت شـــمار مـــی آی
ـــا  ـــد و ب ـــه دارن ـــینه ای ک ـــابقه و پیش ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ـــرده  ـــی ک ـــی زندگ ـــگ متفاوت ـــه در فرهن ـــه اینک ـــر ب نظ
ـــی فوتبـــال بـــه  ـــد جامعـــه مـــا و اهال ـــد انتظـــار دارن ان
کار و زحمـــت و تـــاش و تخصـــص و دانـــش آنهـــا 
)احتـــرام( بگذارنـــد. ولـــی چیـــزی کـــه عمومـــا هـــر 
ـــرام  ـــد احت ـــی یابن ـــر م ـــد کمت ـــی گردن ـــتر م ـــه بیش چ
اســـت. احتـــرام بـــه شـــان و مرتبـــه افـــراد و رعایـــت 
ــر  ــه نظـ ــذا بـ ــی. لـ ــانی و اجتماعـ ــاق انسـ آداب و اخـ
ـــی را  ـــان خارج ـــه مربی ـــش از هم ـــه بی ـــد آنچ ـــی رس م
ـــوق  ـــع حق ـــه موق ـــت ب ـــدم پرداخ ـــه ع ـــد ن ـــی ده آزار م
ـــن  ـــت. ای ـــه آنهاس ـــرام( ب ـــدم )احت ـــه ع ـــتمزها، ک و دس

مربیـــان در فرهنگـــی بـــه بـــار آمـــده انـــد کـــه در آن، 
ــدر  ــوم در صـ ــی العمـ ــم و دانـــش و تخصـــص، علـ علـ
ارزش هـــای اجتماعـــی قـــرار دارد و وقتـــی بـــا چنیـــن 
ـــه  ـــزی ک ـــوند چی ـــی ش ـــا م ـــگ م ـــهای وارد فرهن ارزش
نمـــی یابنـــد همیـــن ارج نهـــادن بـــه علـــم و دانـــش و 

ـــت.  ـــص اس تخص
هـــای  صحبـــت  بـــه  اســـت  کافـــی  مثـــا 
ـــی  ـــر نم ـــا دیگ ـــن واقع ـــد: )م ـــت کنی ـــتراماچونی دق اس
ـــیب  ـــث آس ـــم و باع ـــار بیای ـــت کن ـــن وضعی ـــا ای ـــم ب توان
دیـــدن چهـــره مـــن بـــه عنـــوان یـــک مربـــی حرفـــه 
ای فوتبـــال مـــی شـــود. مـــن نمـــی دانـــم کـــه آیـــا 
آنهـــا واقعـــا مـــن را در اســـتقال میخواهنـــد یـــا نـــه. 
چیـــزی کـــه مـــی دانـــم ایـــن اســـت کـــه مـــن االن 
واقعـــا از رفتارهـــای مدیریـــت باشـــگاه خســـته شـــده 
ام(. گایـــه اســـتراماچونی از بدقولـــی و عـــدم تعهـــد 
ــه ای  ــی و حرفـ ــه اجتماعـ ــه وجهـ ــی بـ ــی توجهـ و بـ
ـــن  ـــن مضامی ـــش همی ـــم و بی ـــم ک ـــدرون ه ـــت. کال اوس
ــوان  ــپولیس عنـ ــگاه پرسـ ــود از باشـ ــی خـ را در جدایـ
ـــان  ـــن او و بازیکن ـــی بی ـــاف افکن ـــت. از اخت ـــرده اس ک
ـــا  ـــگ م ـــم در فرهن ـــاز ه ـــه ب ـــزی ک ـــواداران و ... چی و ه
ـــر  ـــه اگ ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــج اس ـــش رای ـــم و بی ک

ـــورا  ـــد ف ـــته ای را ببینن ـــتعداد و شایس ـــرد بااس ـــی ف جای
ـــد و  ـــی دهن ـــکیل م ـــی تش ـــا گروه ـــد ی ـــد او بان ـــر ض ب
بـــا تحریـــک دیگـــران و اعمـــال فشـــار علیـــه او، بـــه 
ـــار  ـــی اعتب ـــرده و او را ب ـــه در ک ـــدان ب ـــج او را از می تدری
ـــگاه  ـــه جای ـــی ب ـــی احترام ـــکه ب ـــازند. آن روی س ـــی س م
ــی  ــا قدرناشناسـ ــی یـ ــا، ناسپاسـ ــه مـ ــراد در جامعـ افـ
اســـت. بـــه دلیـــل وجـــود همیـــن عنصـــر فرهنگـــی 
ــا، اگـــر شـــخصی هـــزاران خدمـــت در  در جامعـــه مـ
حـــق کســـی انجـــام دهـــد و تنهـــا یـــک خطـــا ولـــو 
ـــات  ـــام خدم ـــود تم ـــب ش ـــته مرتک ـــته و نادانس ناخواس
ــود.  ــی شـ ــته مـ ــده انگاشـ ــده و نادیـ ــوش شـ او فرامـ
ـــابق  ـــرمربی س ـــروش س ـــگ، کی ـــن فرهن ـــارز ای ـــال ب مث
ـــت  ـــی گرف ـــه م ـــی نتیج ـــا وقت ـــه ت ـــود ک ـــی ب ـــم مل تی
ـــابقات  ـــار در مس ـــک ب ـــه ی ـــن ک ـــی همی ـــود ول ـــی ب مرب
ـــور  ـــت مجب ـــن باخ ـــه ژاپ ـــت و ب ـــه نگرف ـــیایی نتیج آس
ـــا  ـــد ب ـــه کنی ـــن را مقایس ـــد. همی ـــران ش ـــرک ای ـــه ت ب
ـــان،  ـــی آلم ـــم مل ـــرمربی تی ـــو س ـــم ل ـــل یواخی ـــی مث کس
ـــا در  ـــای اروپ ـــام ملته ـــان از ج ـــذف آلم ـــد از ح ـــه بع ک
ســـمت خـــود ابقـــا شـــد. نتیجـــه اینکـــه خداحافظـــی 
ـــرده  ـــی، پ ـــای ایران ـــم ه ـــی از تی ـــان خارج ـــرر مربی مک
ــی  ــه مـ ــی دارد کـ ــی برمـ ــده فرهنگـ ــائل عدیـ از مسـ
ـــف و  ـــی ضعی ـــی و حقوق ـــای اجتماع ـــه پیونده ـــوان ب ت
ناپایـــا، حـــذف افـــراد شایســـته و کارآمـــد از سیســـتم 
ــه ای و  ــگاه حرفـ ــه جایـ ــرام بـ ــدم احتـ مدیریتـــی، عـ
اجتماعـــی افـــراد، عـــدم دقـــت بـــه ضوابـــط قانونـــی 
ـــار  ـــی اعتب ـــردن و ب ـــرو ک ـــی آب ـــا، ب ـــد قرارداده در عق
ـــدان  ـــردن او از می ـــارج ک ـــدف خ ـــا ه ـــخاص ب ـــردن اش ک

و نشســـتن بـــه جـــای او و ... اشـــاره کـــرد.

آنچه از رفتن مربیان خارجی در روزهای 
اخیر می توان آموخت

دکتر محمدرضا حسنی
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اوقات شرعی شهر تهران

ــد در  ــات بای ــت: مالی ــورای اســامی گف ــس ش ــرژی مجل عضــو کمیســیون ان
بخــش هایــی کــه مربــوط بــه بــازار، خدمــات و واردات اســت افزایــش و مالیــات بــر 
بخــش هــای تولیــدی کاهــش یابــد زیــرا افزایــش مالیــات بــر تولیــد در شــرایط 

فعلــی ســبب رکــود تولیــد شــده و تولیدکننــده بــا بحــران مواجــه مــی شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد خالــدی سردشــتی عضــو کمیســیون انــرژی 
مجلــس در بــا خانــه ملــت در خصــوص ســهم نفــت در بودجــه ســال آینــده بــا 
ــر  ــل مجلــس داده ب ــت تحوی بیــان اینکــه 3۰درصــد از کل بودجــه ای کــه دول
ــر ایــن  ــر اســاس اخــذ مالیــات اســت افــزود: ب اســاس فــروش نفــت و مابقــی ب

اســاس دولــت بیشــتر بــر پایــه مالیــات برنامــه ریــزی کــرده اســت کــه بــا توجــه 
بــه گزارشــات رســیده، کار دولــت بســیار ســخت خواهــد بــود.

فروش یک میلیون بشکه در سال 99 بعید است
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی موجــود محاســبات دولــت بــرای 
ــا  ــه ب ــرای اینک ــد  و ب ــر میرس ــه نظ ــد ب ــوار و بعی ــکه دش ــون بش ــروش 1میلی ف
کســری بودجــه مواجــه نشــویم بایــد بــه دنبــال راه هــای جدیــدی باشــیم. دولــت 
مــی توانــد بــا کســترش روابــط خارجــی بــا کشــورهایی کــه بــرای مــراوده بــا ایران 

تمایــل دارنــد وارد عمــل شــده و همــکاری هــای جدیــدی را شــروع کنــد.

سازوکار اخذ مالیات در کشور اصولی نیست
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: متاســفانه 
ســازوکار اخــذ مالیــات در کشــور اصولــی نیســت. مالیــات بایــد در بخــش هایــی 
ــر بخــش  ــات ب ــش و مالی ــات و واردات اســت افزای ــازار، خدم ــه ب ــوط ب ــه مرب ک
هــای تولیــدی کاهــش یابــد زیــرا افزایــش مالیــات بــر تولیــد در شــرایط فعلــی 

ســبب رکــود بــازار تولیــد شــده و تولیدکننــده بــا بحــران مواجــه مــی شــود.
خالــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در اکثــر کشــورهای جهــان، مالیــات بــر تولیــد 
کــم دریافــت مــی شــود افــزود: دولــت بــه جــای افزایــش مالیــات بایــد راه هــای 

فــرار مالیاتــی را ببنــدد.

حکــم پرونــده شــبنم نعمــت زاده در شــعبه ســوم 
دادگاه مفاســد اقتصــادی صادر شــد. 

براســاس پیگیــری هــای باشــگاه خبرنــگاران 
ــت  ــبنم نعم ــم ش ــه حک ــد ک ــخص ش ــوان مش ج
زاده در شــعبه ســوم دادگاه ویــژه مفاســد اقتصــادی 
ــا  از ســوی قاضــی مســعودی مقــام صــادر شــد و ت

ــود. ــام می ش ــه اع ــر هفت آخ
و  پرونــده  در  موجــود  شــواهد  براســاس 
کیفرخواســت صــادره از ســوی دادســرا، پیــش بینــی 
ــرای  ــس را ب ــال حب ــم 2۰ س ــود دادگاه، حک می ش

ــد. ــادر کن ــت زاده ص ــبنم نعم ش
نــام شــبنم نعمــت زاده بــه عنــوان متهــم 
ــار  ــن ب ــی اولی ــکار داروی ــده احت ــف اول پرون ردی
منتشــر شــد، امــا ایــن اولیــن بــاری نبــود کــه پــای 
ــعودی  ــی مس ــه دادگاه قاض ــت زاده ب ــواده نعم خان
مقــام و شــعبه ســوم دادگاه ویــژه جرایــم و مفاســد 

ــود. ــده ب ــاز ش ــادی ب اقتص
ــبنم  ــده ش ــه پرون ــیدگی ب ــه رس ــش از آن ک پی
نعمــت زاده آغــاز شــود و اواخــر ســال گذشــته 
در  دولتــی  ارز هــای  از  سوءاســتفاده  پرونــده  در 
رضــا  آن  اول  ردیــف  متهــم  کــه  پتروشــیمی 
ــار  ــرای ب ــواده نعمــت زاده ب ــام خان ــود، ن ــو ب حمزه ل

اول رســانه ای شــد.
مــرداد ســال گذشــته خبــری مبنــی بــر کشــف 
انبــاری در اســتان البــرز از داروهــای احتــکار شــده 
بــه ارزش پنــج میلیــارد تومــان منتشــر شــد و 
ــر  ــت زاده وزی ــر نعم ــه دخت ــق ب برخــی آن را متعل

ــتند. ــارت دانس ــدن و تج ــت، مع ــبق صنع اس
در بررســی های اولیــه مشــخص شــد کــه تعــداد 
ــته و  ــرف گذش ــخ مص ــا تاری ــن داروه ــادی از ای زی
اغلــب ایــن داروهــا جــزو داروهــای جنــرال و 

مکمل هــا بــوده اســت.
ــازمان  ــخنگوی سـ ــی سـ ــر رایگانـ ــید یاسـ سـ
تعزیـــرات حکومتـــی در مـــورد ایـــن پرونـــده 
ــت.  ــته اسـ ــده داشـ ــرد دو پرونـ ــن فـ ــت: ایـ گفـ
ـــارد  ـــک میلی ـــه ارزش ی ـــا ب ـــن پرونده ه ـــی از ای یک
و 2۰۰ میلیـــون تومـــان و دیگـــری بـــه ارزش 
پنـــج میلیـــارد تومـــان بـــوده اســـت کـــه بـــرای 
ـــی  ـــده و تمام ـــرا ش ـــادر و اج ـــم ص ـــده اول، حک پرون
ـــخصی  ـــه ش ـــا هزین ـــم ب ـــن خان ـــار ای ـــای انب داروه

خـــود معـــدوم شـــده اســـت.
وی دربــاره پرونــده دیگــر ایــن فــرد گفــت: 

پرونــده پنــج میلیــاردی ایــن فــرد کــه مربــوط بــه 
قاچــاق دارو اســت، مفتــوح بــوده و بــه دلیــل اینکــه 
در صاحیــت تعزیــرات نبــود بــه دادســرای اســتان 

کــرج ارجــاع شــده اســت.
قاضــی مســعودی مقــام قاضــی شــعبه ســه 
ــات  ــورد اتهام ــادی در م ــم اقتص ــژه جرائ دادگاه وی
شــبنم نعمــت زاده گفــت: اتهامــات مطــرح شــده در 

ــت. ــاق اس ــه دارو و قاچ ــده در زمین ــن پرون ای
شـــبنم نعمـــت زاده فرزنـــد محمدرضـــا متهـــم 
ردیـــف اول پرونـــده بـــه اتهـــام مشـــارکت در 
اخـــال عمـــده از طریـــق اخـــال در توزیـــع 
مایحتـــاج عمومـــی دارو بـــه مبلـــغ یـــک هـــزار و 
ـــزار و 599  ـــون و 379 ه ـــارد و 148 میلی 85۰ میلی
ـــه  ـــه زدن ب ـــودن در ضرب ـــر ب ـــه موث ـــم ب ـــا عل ـــال ب ری
ـــل  ـــارکت در تحصی ـــامی، مش ـــوری اس ـــام جمه نظ
ـــر  ـــغ ذک ـــان مبل ـــه هم ـــروع ب ـــق نامش ـــال از طری م
ـــض  ـــاز تعوی ـــواز و امتی ـــتفاده از ج ـــوء اس ـــده و س ش
شـــده، مشـــارکت در اخـــال نظـــام دارویـــی 
ــی  ــبکه دارویـ ــاز در شـ ــت غیرمجـ ــور، فعالیـ کشـ
ـــت و  ـــوز وزارت بهداش ـــدون مج ـــرز ب ـــتان الب در اس
ـــی  ـــریفات قانون ـــدون تش ـــاز دارو ب ـــداری غیرمج نگه

در حکـــم قاچـــاق بازداشـــت اســـت.
متهـــم ردیـــف دوم احمدرضـــا لشـــگری پـــور 
ـــال  ـــارکت در اخ ـــام مش ـــه اته ـــنگ ب ـــد هوش فرزن
ـــاج دارو  ـــع مایحت ـــال در توزی ـــق اخ ـــده از طری عم
ــارد و 148  ــزار و 85۰ میلیـ ــک هـ ــغ یـ ــه مبلـ بـ
ــم  ــا علـ ــال بـ ــزار و 599 ریـ ــون و 379 هـ میلیـ
بـــه موثـــر بـــودن اقدامـــات در ضربـــه بـــه نظـــام 
ـــال  ـــل م ـــارکت در تحصی ـــامی، مش ـــوری اس جمه
ــاز  ــتفاده از امتیـ ــا سواسـ ــروع بـ ــق نامشـ از طریـ
تفویـــض شـــده، مشـــارکت در اخـــال در نظـــام 
ـــز  ـــاظ عج ـــه لح ـــور ب ـــی کش ـــد داروی ـــع و تولی توزی

از تودیـــع وثیقـــه بازداشـــت اســـت.
ـــی  ـــا مدیرعامل ـــا ب ـــی رس ـــعه داروی ـــرکت توس ش
ـــبنم  ـــره ای ش ـــت مدی ـــت هیئ ـــور و ریاس ـــگری پ لش
ــال  ــارکت در اخـ ــه مشـ ــم بـ ــت زاده متهـ نعمـ
ــق  ــور از طریـ ــادی کشـ ــام اقتصـ ــده در نظـ عمـ
اخـــال در نطـــام توزیـــع مایحتـــاج عمومـــی دارو 
ــارد و 148  ــزار و 85۰ میلیـ ــک هـ ــغ یـ ــه مبلـ بـ
ـــارکت در  ـــال، مش ـــزار و 599 ری ـــون و 379 ه میلی
اخـــال عمـــده از طریـــق اخـــال در توزیـــع دارو 
بـــرای ایجـــاد انحصـــار دارو در کشـــور، مشـــارکت 
ـــغ  ـــه مبل ـــروع ب ـــق نامش ـــال از طری ـــل م در تحصی
ـــون و 379  ـــارد و 148 میلی ـــزار و 85۰ میلی ـــک ه ی
ـــال، مشـــارکت در اخـــال در نظـــام  ـــزار و 599 ری ه

ـــت. ـــور اس ـــی کش ـــع داروی توزی
شــعبه  در  زاده  نعمــت  شــبنم  هــای  دادگاه 
ــیدگی و  ــادی رس ــد اقتص ــژه مفاس ــوم دادگاه وی س
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــم رس ــاه خت ــت اول دی م در نهای

ــد. ــام ش ــده اع پرون

خالدی؛

دولت باید مالیات بر بخش تولید را کاهش دهد

اعالم حکم شبنم نعمت زاده تا آخر هفته 

نماینـــده مـــردم تهـــران بـــا انتقـــاد از اجـــرای 
طـــرح هـــای ناموفـــق ترافیکـــی در شـــهر تهـــران 
ـــال  ـــده، در ح ـــام ش ـــات انج ـــود اقدام ـــا وج ـــت: ب گف
حاضـــر نـــه آلودگـــی هـــوا کاهـــش یافتـــه و نـــه 

ترافیـــک پایتخـــت روان شـــده اســـت. 
ــی؛  ــروز نعمتـ ــت، بهـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــت ک ـــاه اس ـــک م ـــر ی ـــغ ب ـــه بال ـــان اینک ـــا بی ب
شـــهروندان تهـــران و ســـایر کانشـــهرها بـــه ســـختی 
تنفـــس مـــی کننـــد گفـــت: متاســـفانه همیشـــه 
بـــه جـــای علـــت، بـــه دنبـــال معلـــول هســـتیم 
و اکنـــون در شـــرایط آلودگـــی هـــوا بـــه جـــای 
ـــوا  ـــی ه ـــی آلودگ ـــت بحران ـــت وضعی ـــه عل ـــه ب آنک
ـــتیم و  ـــای آن هس ـــول ه ـــال معل ـــه دنب ـــم ب بپردازی

مـــدام صـــورت مســـئله را پـــاک مـــی کنیـــم.
ـــت:  ـــار داش ـــس اظه ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
بایـــد بـــه عنـــوان مســـئول و نماینـــده مـــردم از 
ـــتفاده  ـــردم اس ـــرا م ـــه چ ـــم ک ـــوال کنی ـــان س خودم
ــتفاده از  ــه اسـ ــخصی را بـ ــه شـ ــیله نقلیـ از وسـ
ـــه  ـــد؟ چ ـــی دهن ـــح م ـــی ترجی ـــل عموم ـــل ونق حم
ـــن  ـــی تری ـــم؟ اصل ـــوال داری ـــن س ـــرای ای ـــخی ب پاس
دلیـــل، نبـــودن حمـــل و نقـــل عمومـــی کارآمـــد 
ــن  ــوز ایـ ــت، هنـ ــهروندان اسـ ــترس شـ و در دسـ
اطمینـــان وجـــود نـــدارد کـــه بـــا حمـــل و نقـــل 
ــه  ــان صرفـ ــه هایشـ ــت و هزینـ ــی در وقـ عمومـ
جویـــی میشـــود از ایـــن رو مـــردم ترجیـــح مـــی 
ــا از  ــد امـ ــک بگذارنـ ــاعتی را در ترافیـ ــد سـ دهنـ
حمـــل و نقـــل عمومـــی فرســـوده و ناکارامـــد 

اســـتفاده نکننـــد.
ـــهرداری  ـــت و ش ـــه دول ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــی  ـــل عموم ـــل ونق ـــعه حم ـــای توس ـــر ســـاخت ه زی
را آنطـــور کـــه بایـــد فراهـــم نکـــرده اســـت تـــا 
شـــهروندان بـــی دغدغـــه از آن اســـتفاده کننـــد، 
تصریـــح کـــرد: حـــاال هـــر روز زوج و فـــرد از 
ـــای  ـــرح ه ـــک روز ط ـــم، ی ـــرا کنی ـــازل اج درب من
ترافیکـــی را اصـــاح کنیـــم، و یـــا جریمـــه هـــا را 
ــا پرداختـــن بـــه  افزایـــش دهیـــم، تمامـــی اینهـ
ـــه  ـــت بلک ـــکار نیس ـــا راه ـــه تنه ـــت و ن ـــول اس معل

مـــردم را بـــا مشـــکل مواجـــه مـــی کنـــد.

دولت و شهرداری توان توسعه حمل ونقل 
عمومی و نوسازی ناوگان عمومی را ندارند

ـــهرداری  ـــت و ش ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــی ب نعمت

ـــازی  ـــی و نوس ـــل عموم ـــل و نق ـــعه حم ـــوان توس ت
ـــرایط را  ـــد ش ـــت: بای ـــدارد گف ـــی را ن ـــاوگان عموم ن
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــی و س ـــش خصوص ـــرای ورود بخ ب

ـــم. ـــم کنی ـــش فراه ـــن بخ در ای
بخـــش  گـــذاری  ســـرمایه  داد:  ادامـــه  وی 
ـــرای ســـرمایه  ـــی ب ـــای ســـود ده ـــه معن خصوصـــی ب
ـــذار  ـــرمایه گ ـــم س ـــد تصـــور کنی ـــت و نبای ـــذار اس گ
بـــرای دلخوشـــی شـــهردار وارد ســـرمایه گـــذاری 
مـــی شـــود و یـــا منافـــع حاصـــل از فضـــای بـــه 

وجـــود آمـــده را از آن خـــود بدانیـــم.

طرح های ترافیکی  آلودگی هوا را کاهش 
نداده است 

عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــاون  ـــای مع ـــت ه ـــه صحب ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب اس
مســـتعفی حمـــل ونقـــل و ترافیـــک کـــه ســـال 
ــرای  ــران را اجـ ــوای تهـ ــودی هـ ــته بهبـ گذشـ
طـــرح هـــای ترافیکـــی خـــود عنـــوان مـــی 
کـــرد و نقـــش بـــاد و بـــاران را نادیـــده گرفـــت 
گفـــت: وضعیـــت امســـال آلودگـــی هـــوا نشـــان 
داد اظهـــارات معـــاون پیشـــین حمـــل و نقـــل و 
ترافیـــک شـــهرداری تهـــران ســـندیت نداشـــته 

اســـت.
ــوا و  ــی هـ ــه آلودگـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ نعمتـ
ــت از  ــال حکایـ ــوی امسـ ــداری جـ ــت پایـ وضعیـ
ــهرداری  ــی شـ ــای ترافیکـ ــرح هـ ــدی طـ ناکارآمـ
ــه  ــته در جلسـ ــال گذشـ ــت: سـ ــران دارد گفـ تهـ

ای خدمـــت دکتـــر پورســـیدآقایی عـــرض کـــردم، 
ــااهلل«  ــااهلل و ماشـ ــت »انشـ ــا، حکایـ ــت مـ حکایـ
اســـت آنجـــا کـــه هـــوای تهـــران خـــوب اســـت 
ـــی  ـــی و روزهای ـــوای خوب ـــه ه ـــاهلل چ ـــم ماش میگویی
ـــاهلل  ـــم ان ش ـــی گویی ـــت م ـــوب نیس ـــوا خ ـــه ه ک

خـــوب مـــی شـــود.
ـــه  ـــی ک ـــای ترافیک ـــرح ه ـــدم ط ـــت: معتق وی گف
ـــی  ـــا آلودگ ـــه تنه ـــرد  ن ـــرا ک ـــران اج ـــان در ته ایش
ـــهر  ـــز ش ـــک مرک ـــه ترافی ـــداده ک ـــش ن ـــوا را کاه ه

ـــت. ـــش داده اس ـــز افزای را نی
عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــهرداری  ـــدم ش ـــر  معتق ـــرد: اگ ـــد ک ـــامی تاکی اس
ـــوا  ـــی ه ـــک و آلودگ ـــرای ترافی ـــد ب ـــی خواه ـــر م اگ
ـــش  ـــت بخ ـــد از ظرفی ـــد، بای ـــام ده ـــر انج کاری موث
ـــی  ـــل عموم ـــل ونق ـــعه حم ـــرای توس ـــی ب خصوص
ــترس  ــد و در دسـ ــل و نقـــل کارآمـ ــه حمـ و البتـ

شـــهروندان بهـــره گیـــرد.
نعمتـــی در ادامـــه بـــه افزایـــش جریمـــه 
ورود بـــه محـــدوده هـــای ترافیکـــی اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: اگـــر شـــورای عالـــی ترافیـــک 
ایـــن تصمیـــم را صرفـــا بـــرای ایـــن ایـــام و در 
ـــرق  ـــوع ف ـــت موض ـــه اس ـــرار گرفت ـــرایط اضط ش
ــی  ــرای تمامـ ــم بـ ــن تصمیـ ــر ایـ ــا اگـ دارد امـ
ایـــام افزایـــش جریمـــه را لحـــاظ کننـــد بایـــد 
پیگیـــری شـــود چـــرا کـــه شـــرایط اقتصـــادی 
کشـــور دیگـــر جایـــی بـــرای فشـــار بـــه مـــردم 

نـــدارد.

ترکیــه از 2 ســال پیــش، طراحــی و تولیــد 
خــودروی برقــی را کلیــد زد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ترکیــه، 
ــا  ــی ب ــه مقیاســی چندان ــه فاصل کشــوری اســت ک
ایــران نــدارد و برخــی از صنایــع آن مثــل نســاجی، 
پوشــاک، خودروســازی، تامیــن قطعــه و مونتــاژ در 
منطقــه یکــه تــازی مــی کننــد. البتــه ناگفتــه نمانــد 
کــه ســایه ســنگین تحریــم هــا در رشــد برخــی از 
ــش  ــا چال ــازی را ب ــد خودروس ــع کشــور  مانن صنای
مواجــه کــرده اســت امــا بــا ایــن حــال توانســته ایــم 
در برخــی از صنایــع ماننــد صنعــت دفاعــی در دنیــا 

حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم.
ترکیــه عــاوه بــر رشــد اقتصــاد و اشــتغال زایــی 
ــه رغــم  ــا صنعــت خودروســازی توانســته اســت ب ب
تولیــد خودروهــای ایمــن آمــار تصادفــات جــاده ای 
ــئله ای  ــد. مس ــش ده ــمگیری کاه ــد چش ــا ح را ت
کــه متاســفانه در خودروهــای ایرانــی کمتــر بــه آن 
ــات جــاده ای نخســتین  ــی شــود و تصادف توجــه م
ــی محســوب مــی  ــان ایران ــل مــرگ و میــر جوان عل

شــود.
ــر  ــال عم ــه 9۰ س ــازی ترکی ــت خودروس صنع
دارد و از 2 ســال پیــش برنامــه ریزی هــا بــرای 
ــورد و   ــد خ ــی کلی ــودروی برق ــد خ طراحــی و تولی
روزهــای گذشــته شــاهد رونمایــی آن بودیــم. جالــب 
اســت کــه ایــران و ترکیــه تقریبــا بصــورت همزمــان 
ــگاه  ــا جای ــد، ام ــده ان ــازی ش ــه خودروس وارد عرص

ــل مقایســه نیســت. ــا اصــا قاب ــروزی آن ه ام
ترکیــه در صنعــت خودروســازی بــه نحــوی 
ــای  ــات و خودرو ه ــت قطع ــه کیفی ــرد ک ــت ک فعالی
ــه  ــدی ک ــه ح ــت، ب ــیار باالس ــده آن بس ــد ش تولی
محصــوالت خــود را مــی توانــد بــه کشــور های 
کــه  حالــی  در  کنــد،  صــادر  جهــان  مختلــف 
خودروهــای تولیــد شــده در ایــران مشــکاتی دارنــد 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــادرات آنه ــت ص ــه قابلی ک
معتقــد  خودروســازی  صنعــت  کارشناســان 
هســتند کــه اگــر صنعــت خودروســازی کشــورمان، 
مســیری ماننــد ترکیــه را پشــت ســر مــی گذاشــت، 
بســیاری از مشــکات حــال حاضــر در صنعــت 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــی ش ــاد نم ــازی ایج خودروس
مشــتریان ایرانــی نیــز بــه خودرو هــای متنــوع و بــا 

ــد. ــدا می کردن ــی پی ــت دسترس کیفی
ــوان کشــوری  ــه عن ــن ب ــش از ای ــه پی ــه ک ترکی
مطــرح در قطعــه ســازی و البتــه مونتــاژ خودرو هــای 
خودروســازان بــزرگ مثــل فولکــس واگــن و تویوتــا 
شــناخته می شــد، حــال شــب گذشــته از خــودروی 
ملــی خــود بــا حضــور رئیــس جمهــوری ایــن کشــور 
ــر از چراغ هــای  رونمایــی کــرد.  انتشــار ایــن تصاوی
ــپر های  ــا و س ــپس آینه ه ــد و س ــاز ش ــودرو آغ خ
ــه اشــتراک گذاشــته شــد  خــودروی ملــی ترکیــه ب
ــه  ــا ســاعتی پیــش کــه رجــب طیــب اردوغــان ب ت

صــورت رســمی ایــن خــودرو را رونمایــی کــرد.
خــودروی ملــی ترکیــه در ســگمنت اس یــو وی 
)شاســی بلنــد( و 1۰۰ درصــد برقــی ســاخته شــده 

ــار شــارژ بیــش از 3۰۰ و 5۰۰  ــا هــر ب اســت کــه ب
ــود. ــد ب ــف خواه ــر در نســخه های مختل کیلومت

گفــت:   صنعــت  کارشــناس  زاوه  فربــد 
ــری  ــران عم ــل ای ــم مث ــه ه ــازی در ترکی خودروس
ــه بــرای مــا قدیمی تــر  ــاله دارد ک حــدود 6۰ س
اســت، بــه طــوری کــه نزدیــک بــه 9۰ ســال عمــر 
خودروســازی ایــران اســت و چنــد ســالی مــی شــود 

کــه بــه طــور جــدی روی آن کار می کنیــم.
ـــرد:  ـــان ک ـــودرو بی ـــت خ ـــناس صنع ـــن کارش ای
ـــه  ـــازی ترکی ـــان خودروس ـــت اردوغ ـــل از دول ـــا قب ت
بـــه شـــدت تحـــت حمایـــت دولـــت بـــه شـــکل 
تعرفـــه ای بـــود، یعنـــی دولـــت در قالـــب نظـــام 
و  از خودروســـازی حمایـــت می کـــرد  تعرفـــه 
ـــین های  ـــدادی ماش ـــه تع ـــود ک ـــن ب ـــه آن ای نتیج
ــد  ــات تولیـ ــو و فیـ ــت رنـ ــی کیفیـ ــی و بـ قدیمـ

می شـــد.
زاوه افــزود: حــدود 1۰ تــا 12 ســال پیــش 
ــت های  ــه سیاس ــت ک ــم گرف ــه تصمی ــت ترکی دول
ــردارد و تعرفــه را هــم از محــل  حمایتــی خــود را ب
ســاخت خــودرو برداشــت و صرفــا بــه شــمار گــذاری 
ــع  ــی در واق ــرد، یعن ــوط ک ــی مرب ــخصات فن و مش
ــا  ــود کــه خــودرو ســاخت آلمــان ی دیگــر مهــم نب
ترکیــه اســت و مهــم ایــن بــود کــه خــودرو چقــدر 
ــور دارد و چقــدر مصــرف ســوخت دارد. حجــم موت

ــه  ــد ک ــث ش ــت باع ــن سیاس ــه داد: ای او ادام
در  هــم  رنــو  و  فیــات  ماننــد  خودروســاز هایی 
داخــل ترکیــه ســعی کننــد سیاست هایشــان را 
عــوض کننــد و ســرمایه گذاری را بــه ســمت تولیــد 
ــل  ــم در داخ ــد ه ــه بتوانن ــد ک ــی ببرن خودرو های
را  آن  بین المللــی  بازار هــای  در  هــم  و  ترکیــه 
صــادر کننــد، خــود ایــن موضــوع منجــر شــد کــه 
ــی  ــره ارزشــی از قطعــه ســازان بین الملل یــک زنجی
ــرمایه  ــا دالر س ــد و میلیارد ه ــه ایجــاد کنن در ترکی

ــد. ــذب کردن ج
ــرد:  ــن کارشــناس صنعــت خــودرو تشــریح ک ای
واقــع  توانســتند در  ایــن شــیوه   بــه  ترک هــا 
ــس  ــد. پ ــودرو نکنن ــه خ ــدود ب ــان را مح اقتصادش
ــام  ــن کار را انج ــی ای ــای دولت ــه حوزه ه از آن هم
ــاد  ــک اقتص ــان را از ی ــتند اقتصادش ــد و توانس دادن
متمرکــز بــه داخــل یــک اقتصــاد برون گــرای 
ــه  ــود ک ــی ب ــن اتفاق ــد. ای ــل کنن ــی تبدی صادرات
در داخــل ترکیــه حــدود 15 ســال گذشــته اتفــاق 
ــم  ــک و نی ــش از ی ــه بی ــد ترکی ــث ش ــاد و باع افت
ــا  ــده آنه ــه عم ــد ک ــد کن ــل تولی ــون اتومبی میلی
صــادر می شــود و بیــش از 14 تــا 15 میلیــارد هــم 

ــه دارد. ــادرات قطع ص
زاوه افــزود: حــدود 2 ســال پیــش دولــت ترکیــه 
در راســتای حمایــت محصــوالت ملــی خــود تــاش 
کــرد کــه یــک برنــد تــرک ایجــاد کنــد، ولــی خــود 

ــی در  ــرد یعن ــه ورود نک ــن قضی ــه ای ــن کشــور ب ای
ــه وجــود آمــده تحــت حمایــت  ایــن کنسرســیوم ب
ــت،  ــرار گرف ــت ق ــهیات دول ــی تس ــی و حت مالیات
ــش  ــرا و مدیریت ــی در اج ــه نقش ــت ترکی ــی دول ول

بــازی نکــرد.
متشــکل  کنسرســیومی  یــک  داد:  ادامــه  او 
ــان  ــام طراح ــه تم ــد ک ــکیل ش ــازنده تش از 5 س
ــازی  ــده ای از قطعه س ــم عم ــه و حج ــل ترکی داخ
ــر  ــا یکدیگ ــد و ب ــور یافتن ــی در آن  حض بین الملل
همــکاری کردنــد. پــس از آن فراینــد طراحــی 
ــا انجــام شــد و  هــم در خــارج از ترکیــه و در ایتالی
ترک هــا یــک پــروژه درســت را طراحــی، نظــارت و 

ــد. ــکاری کردن هم
ــرد:  ــان ک ــودرو بی ــت خ ــناس صنع ــن کارش ای
ــا بتواننــد صاحــب پلتفرمــی  ــه تــاش کــرد ت ترکی
اینکــه  بــر  عــاوه  پلتفــرم  ایــن  کــه  شــوند 
خودرو هــای الکتریکــی خوبــی را تولیــد مــی کنــد، 
ــون  ــد. تاکن ــتخراج کن ــری را اس ــای دیگ خودرو ه
ــرمایه  ــارد دالر س ــدود 4 میلی ــرح ح ــن ط ــرای ای ب

ــد. ــد برس ــط تولی ــه خ ــا ب ــده ت ــذاری ش گ
زاوه در پاســخ بــه ایــن ســوال مبنــی بــر اینکــه 
ــا  ــود و م ــاز ش ــودرو س ــته خ ــه توانس ــرا ترکی چ
نتوانســته ایــم، گفــت: ایــن موضــوع بــه نحــوه نــگاه 
ــاز مــی گــردد. در داخــل کشــور  ــه اقتصــاد ب ــا ب م
ســال های ســال اســت کــه گرفتــار واژه هــای 
ــال خــروج ارز از  ــه طــور مث ــم ب ــی شــده ای مجهول
ــد  ــه فاق ــی نفس ــه ف ــتند ک ــی هس ــور، واژه های کش
ارزش و اعتبــار هســتند کــه اگــر در زنجیــره جهانــی 
تعریــف نشــود بــه بــدون نــگاه بــه بــازار بیــن المللی، 
قطعــه را بــه هــر کیفیــت و هــر قیمتــی در آورده ایم 

ــد. ــی کن ــه آن را مشــتری پرداخــت م ــه هزین ک
ــرای  ــن ماشــین را ب ــا ای ــرک ه ــرد: ت ــان ک او بی

بــازار داخلــی خودشــان طراحــی نکردنــد بلکــه آن را 
بــرای افزایــش زنجیــره صــادرات طراحــی کــرده انــد 
ــور  ــه حض ــوزه قطع ــد ح ــتند مانن ــاش هس و در ت
داشــته باشــند. در گذشــته ترکیــه بــا برنــد فیــات، 
ــور  ــز حض ــا بن ــن و قب ــس واگ ــرا فولک ــو و اخی رن
ــه آن  ــرک  را ب ــد ت ــون برن ــم اکن ــه ه ــتند ک داش

ــد. ــه کردن اضاف
ــرد:  ــن کارشــناس صنعــت خــودرو تشــریح ک ای
ــه بازار هــای بیــن المللــی و ایــن عــدم  ــگاه ب ایــن ن
اســتفاده از ارزش هایــی کــه واقعــا یــا ارزش نیســت 
یــا بــه شــدت منحــرف شــده، در قالــب ارزش باعــث 
شــده کــه همچنــان در صنعــت خــودرو درجــا 

بزنیــم و محــل انتقــادات وســیع مــردم باشــد.
او گفــت: تــرک هــا بــا ســاخت ایــن خودروهــا و 
ــارد دالر ارز آوری  ــا 2۰ میلی قطعــات ســالیانه 15 ت
بــا صنعــت خــودرو ســازی دارنــد و بــه کمــک ایــن 

کار باعــث اشــتغال زایــی زیــادی شــده انــد.
ــازار  ــی ب ــت فعل ــه وضعی ــد مقایس ــه نمان ناگفت
ایــران و ترکیــه کاری منصفانــه نیســت چراکــه 
عوامــل بســیاری باعــث ایــن رونــد رشــدی در 
ترکیــه مــی شــود باعث شــده صنعــت خودروســازی 
ــذارد.  ــر بگ ــت س ــر را پش ــان ت ــدی آس ــه رون ترکی
ــده در  ــی بازدارن ــل نقش ــن عوام ــر ای ــوی دیگ از س

ــد. ــته ان ــران داش ــودروی ای ــت خ ــرفت صنع پیش
شــرایط سیاســی، اقتصــادی و نحــوه نگــرش 
مســئوالن بــه ایــن صنعــت برخــی از عواملــی 
ــاوت  ــا متف ــه کام ــران و ترکی ــه در ای ــتند ک هس
ــث  ــل باع ــن عوام ــه نظــر می رســد. ای ــر ب از یکدیگ
شــده انــد کــه صنعــت خــودروی هــر یــک از ایــن 
ــد؛  ــت کنن ــاوت حرک ــیر هایی متف ــور ها در مس کش
یکــی صــاف و همــوار و دیگــری پــر از دســت انــداز 

ــوار. و ناهم

نعمتی مطرح کرد:

دولت و شهرداری توان توسعه حمل و نقل عمومی را ندارند

تفاوت های صنعت ساخت خودرو در ترکیه و ایران 

بدينوســيله انتصــاب جنــاب عالــى؛ بــه ايــن ســمت را بــه 
ــى  ــراى جنــاب عال فــال نيــک گرفتــه و از ايــزد منــان ب
ــات  ــًا از زحم ــتاريم ضمن ــزون را خواس ــت روز اف موفقي
شــما در امــور رســانه شــهردارى مراغــه نيــز قــدر دانــى 

مــى گــردد.
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