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وزیر نفت:

پتروشیمی ها رانت خوار نیستندپتروشیمی ها رانت خوار نیستند

 افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها با تورم 
۴۰ درصدی سنخیت ندارد

عملکرد نمایندگی های خدمات پس 
از فروش قابل دفاع نیست

دولت برای خروج از برجام باید با 
مجلس مشورت کند

دنبال ساخت واحدهای مسکونی
 2۰ تا 3۰ متری نیستیم 

دستیابی ایران به تکنولوژی 
روز اروپا

مجــری طــرح دســتگاه پروتــز عصبــی حرکتــی 
ــون  ــا کن ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــایکلینگ ب پاراس
ــودن  ــاال ب ــل ب ــه دلی ــن دســتگاه ب ــه ای از ای نمون
فنــاوری آن وارد کشــور نشــده اســت، گفــت: 
خوشــبختانه مــا توانســتیم بــه ایــن فنــاوری کــه 
ــی  ــرکت های اروپای ــط ش در حــال حاضــر توس

ــم.  ــت یابی ــود دس ــد می ش تولی
ــتاد  ــان اس ــاس عرفانی ــا، عب ــزارش ایرن ــه گ ب
گــروه مهندســی پزشــکی دانشــکده بــرق دانشــگاه 
علــم و صنعــت ایران و مجــری طرح، روز دوشــنبه 
ــز  ــتگاه پروت ــی از دس ــم رونمای ــیه مراس در حاش
پاراســایکلینگ در جمــع خبرنــگاران افــزود: یکــی 
از چالش هــای افــراد مبتــا بــه ضایعــات نخاعــی 
ــراد  ــن اف ــت، ای ــی اس ــی و حرکت ــکات حس مش
عــاوه بــر آن مشــکات حادتــری دارنــد چــرا کــه 
ایــن افــراد مبتــا بــه اتروفــی اســتخوانی، پوکــی 
اســتخوان و زخــم بســتر می شــوند ضمــن آنکــه 
ــر عــدم گــردش خــون دچــار عفونت هــای  ــر اث ب
ــه و نارســایی های قلبــی و عروقــی  کلیــوی و مثان

خواهنــد شــد.
وی بیــان کــرد: یکــی از روش هــای موثــر 
ــه، اســتفاده از  ــرای جلوگیــری از عــوارض ضایع ب
روش هــای مهندســی و فنــاوری عصبــی اســت. در 
همیــن راســتا محققــان پژوهشــکده مهندســی و 
ــران  ــت ای ــم وصنع ــگاه عل ــی دانش ــاوری عصب فن
ــه  ــردی ب ــه ف ــر ب ــتم منحص ــدند سیس ــق ش موف
ــرای رفــع مشــکات  ــز پاراســایکلینگ ب ــام پروت ن
بیمــاران ضایعــه نخاعــی مبتــا بــه ام اس، ســکته 

ــد. ــزی و پارکینســون را طراحــی کنن مغ
ــی  ــتم امکان ــن سیس ــرد: ای ــان اظهارک عرفانی
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــم می کن ــاران فراه ــرای بیم را ب
رکاب بزننــد، رکاب زدن ایــن افــراد بــا اســتفاده از 

ــرد. ــورت می گی ــج ص ــات فل ــاض عض انقب
ــا  ــی ی ــز عصب ــه پروت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــز  ــی مغ ــر حرکت ــتورات قش ــازی دس ــبیه س ش
ــج و کنتــرل  ــه عضــات فل انســان و ارســال آن ب
آن باعــث رکاب زدن در ایــن افــراد می شــود، 
ــراد  ــرای اف ــکان ب ــن ام ــق ای ــن طری ــت: از ای گف
ــون در  ــردش خ ــد گ ــه بتوانن ــود ک ــاد می ش ایج
ــوارض  ــرار شــود و از ع ــا برق ــی آن ه ــدام تحتان ان

ــد. ــری کن ــی جلوگی ــات نخاع ضایع

عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن 
خاوران تبریز آغاز شد

ــاوران  ــن خ ــتگاه راه آه ــی ایس ــات اجرای عملی
ــه  ــه عنــوان حلقــه اتصــال راه آهــن میان ــز ب تبری
بــه ایــن کانشــهر روز دوشــنبه بــا حضــور معــاون 
ــس و  ــس مجل ــب ریی ــازی، نائ ــر راه و شهرس وزی

ــد.  ــاز ش ــرقی آغ ــتاندار آذربایجان ش اس
بــه گــزارش ایرنــا، معاون وزیــر راه و شهرســازی 
در ایــن مراســم در خصــوص ویژگی هــای ایســتگاه 
ــوی  ــز از س ــهر تبری ــت: ش ــاوران گفـ ــن خ راه آه
ســازمان جهانــی صنایــع دســتی بــه عنــوان شــهر 
جهانــی بافــت فــرش مشــهور اســت و بــا توجــه بــه 
ایــن عنــوان، ایســتگاه راه آهــن خــاوران بــا الهــام از 

فــرش تبریــز طراحــی شــده اســت.
ــه  ــام گرفت ــای ایســتگاه را اله وی طراحــی نم
از دار قالــی دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
بیــش از ۴۰۰ شــاعر، عــارف و رجــال نامــی ایــران 
از ۸۰۰ ســال پیــش تاکنــون در مقبــره الشــعرای 
ــه خــاک ســپرده شــده اند، ورودی  ــز ب شــهر تبری
ــعر از  ــوان ش ــاب و دی ــده کت ــا ای ــز ب ایســتگاه نی

جنــس ســنگ بنــا خواهــد شــد.
ــار  مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه اعتب
ــدود  ــروژه را ح ــن پ ــرای ای ــده ب ــی ش پیش بین
۵۰۰ میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: پایانــه 
ــه مســاحت  مســافری ایــن ایســتگاه در زمینــی ب
بیــش از ۳ هــزار متــر مربــع احــداث خواهــد شــد 
و ســایبان پایانــه مســافری آن ۱۴۰۰ متــر مربــع و 
ســکوی مســافری نیــز ۳ هــزار و ۶۰۰ متــر مربــع 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از راه آهــن 
توســط  مــاه گذشــته  در  بســتان آباد  میانــه- 
ــای  ــت ه ــرد: ظرفی ــار ک ــوری اظه ــس جمه ریی
ــت  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــا وجــود اقدامــات خــوب زیرســاختی در ایــن  و ب
ــد. ــا شــتاب ادامــه یاب ــد ب ــد ایــن رون اســتان، بای

اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  خیرالــه خادمــی 
ــم  ــای مه آذربایجــان شــرقی در مســیر کریدوره
بین المللــی گفــت: از پنــج کریــدور مهــم در 
اتصــال شــرق آســیا بــه اروپــا، ســه کریــدور مهــم 
ــه -  ــن میان ــه راه آه ــد ک ــور می کن ــران عب از ای
ــز یکــی از بخش هــای مهــم ایــن کریدورهــا  تبری

ــت. اس
وی طوالنی بودن مسیر

ــوم  ــزاره س ــوم از ه ــه س ــاز ده ــا آغ ــان ب همزم
ــم  ــوژی رفتی ــای تکنول ــراغ غول ه ــه س ــادی ب می
ــذف  ــت ح ــه رقاب ــته از گردون ــه گذش ــه در ده ک

ــدند.  ش
ــوم  ــزاره س ــان در ه ــجو، جه ــزارش دانش ــه گ ب
بــه دومیــن دهــه خــود پایــان داد و بــا تمــام 
ــه ای از  ــه صفح ــه ب ــن دو ده ــیب ها ای ــراز و نش ف
تاریــخ پیوســت. دهــه دوم میــادی بــرای بســیاری 
ــه  از انســان های جهــان خاطــرات تلــخ و شــیرین ب
ــفر  ــا س ــوز ت ــای خانمان س ــراه دارد، از جنگ ه هم
زنــان بــه فضــا؛ اکتشــافات علمــی بســیاری صــورت 
ــادی  ــب زی ــت و تکنولوژی هــای عجیــب و غری گرف

ــاوری وارد شــدند. ــه عرصــه فن ب
در روزگار تکنولوژی هــای پیشــرفته بعضی هــا 
بــا اینکــه غــول صنعــت فنــاوری بــه شــمار 
می رفتنــد و حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن 
ــود  ــوالت خ ــی محص ــد برخ ــا در تولی ــتند، ام داش
زودتــر از آنچــه در تصورشــان بــود بــه خــاک افتــاده 
و از گردونــه رقابــت حــذف شــدند. در ایــن گــزارش 
شکســت  تکنولوژی هــای  تلــخ  سرنوشــت  بــا 
خــورده دهــه گذشــته میــادی آشــنا خواهیــد شــد:

عینکگوگل
ــان  ــر از زم ــول فرات ــک محص ــوگل ی ــک گ عین
ــوق  ــوم ف ــک مفه ــوگل ی ــک گ ــود. عین ــود ب خ
ــف  ــاده، ظری ــزار آن س ــا ســخت اف ــود؛ ام ــاده ب الع
ــود در  ــن ب ــود و همیشــه ممک ــر ب و دســت و پاگی

ــد. ــیب ببین ــی آس جای

موبایلهایویندوز
ورود بــه بــازار تلفن هــای هوشــمند بســیار 
دشــوار اســت، حتــی وقتــی ســعی می کنیــد یــک 
طــرح جدیــد ارائــه دهیــد. مایکروســافت جلوتــر از 
ــا نتوانســت  ــه کار کــرد، ام ــل شــروع ب گــوگل و اپ
موفقیــت چشــمگیر اپــل و گــوگل را بدســت آورد. 
گرچــه بســیاری تصــور می کردنــد مایکروســافت 
ــا  ــازد، ام ــری بس ــدوز دیگ ــل وین ــد موبای می توان
ایــن شــرکت بــرای گوشــی های بعــدی خــود 
ــردن  ــرد و از وارد ک ــاذ ک ــد را اتخ ــتم اندروی سیس

ــید. ــما چشــم پوش ــب ش ــه جی ــدوز ب وین

گوگلپالس
ــاس  ــوگل پ ــد گ ــی مانن ــبکه اجتماع ــچ ش هی
ــوده  ــبوک نب ــیدن فیس ــش کش ــه چال ــِک ب نزدی
ــرل  ــکان کنت ــما ام ــه ش ــاس ب ــوگل پ ــت. گ اس
بیشــتر در اشــتراک گــذاری اطاعــات و پشــتیباتی 
ــتفاده از آن  ــا اس ــی داد. ام ــا را م ــی از عکس ه عال
بســیار دشــوار بــود و ماننــد بســیاری از پروژه هــای 
گــوگل، ایــن شــرکت اجــرای طوالنــی مــدت خــود 

را متوقــف کــرد و در نهایــت پــس از مــوارد امنیتــی 
ــال  ــاب در س ــادن ۵۰۰۰۰۰ حس ــر افت ــه خط و ب

ــت. ــن رف ۲۰۱۸ ازبی
 

MoviePass
ــم  ــدارن فیل ــه طراف ــی Movie Pass ب زمان
ــت ۱۰ دالر  ــا پرداخ ــه ب ــی داد ک ــکان را م ــن ام ای
در مــاه تقریبــا هــر فیلمــی کــه دوســت داشــتند را 
ببیننــد. بــه نظــر می رســید کــه ایــن پــروژه دیــدن 
ــا  ــد. ام ــده می کن ــد زن ــل جدی ــرای نس ــم را ب فیل
ــا  ــد ب ــما نمی توانی ــت ش ــوم اس ــه معل ــور ک همانط
کمــی افزایــش قیمــت نســبت بــه قیمــت متوســط 
بلیــت هــر فیلــم و امــکان دیــدن نامحــدود فیلم هــا 
 MoviePass ــن ــد؛ بنابرای ــود کنی ــاه س در هرم
بــی درنــگ بــدون ســرمایه شــد و بــا تغییــر مــداوم 
مزایــا و قیمــت، مشــترکین خــود را از دســت داد و 

ســرانجام تعطیــل شــد.
 

گلگسینوت۷
ــن  ــی از بهتری ــی یک ــن گوش ــد ای ــور می ش تص
ــر  ــه نظ ــد. ب ــد ش ــال ۲۰۱۶ خواه ــی های س گوش
می کنــد،  کار  درســت  چیــز  همــه  می رســید 
ویژگی هــای جدیــد، نمایشــگر زیبــا، باتــری خــوب، 
ــری  ــش بزرگت ــه نمای ــه آن صفح ــه ب ــی ک و طراح

ــی داد. م
امــا بطــور ناگهانــی ایــن گوشــی هوشــمند 
ــا  ــتردگی ت ــرد. گس ــدن ک ــر ش ــه منفج ــروع ب ش
ــدرال(  ــوردی ف ــه FAA )اداره هوان ــود ک ــدی ب ح
وجــود ایــن دســتگاه را درهواپیما هــا ممنــوع کــرده 
بــود. سامســونگ مجبــور شــد بزرگتریــن فراخــوان 
محصــول فنــاوری تــا بــه امــروز را صــادر کنــد و تــا 
جایــی پیــش رفــت کــه بــا ارائــه بروزرســانی مانــع 
ــن  ــه خوشــبختانه ای ــا شــد. البت ــردن تلفن ه کار ک
موضــوع کســی را نکشــت و باعــث شــد سامســونگ 
نســبت بــه باتری هــای خــود بســیار جدی تــر 

ــد. عمــل کن

پروژهآرا
زمانــی آینــده قابــل پیــش بینــی بــرای تلفن هــا، 
قابلیــت تــا شــدن یــا نمایشــگر های بــدون حاشــیه 
نبــود؛ بلکــه تلفن هایــی بــود کــه بــا خواســت شــما 
ــد. در راســتای ایــن امــر پــروژه  قابــل تنظیــم بودن
ــن امــکان را میــداد کــه تلفن هــای  ــه شــما ای آرا ب
خــود را تنظیــم و بــه روز کنیــد. نمایشــگر بهتــری 
ــگر  ــدازه نمایش ــط ان ــه فق ــه ن ــرا ک ــد؟ چ میخواهی
ــن  ــتر از دوربی ــری بیش ــه بات ــد. ب ــر بدهی را تغیی
اهمیــت میدهیــد؟ فقــط یــک باتــری دیگــر اضافــه 

کنیــد.
ــیار  ــذاری بس ــرای اثرگ ــده ب ــن ای ــفانه ای متاس
ــا  ــری Moto Z ب ــت در س ــود و موفقی ــده ب پیچی

ــد. ــراه ش ــروژه آرا هم ــن پ ــن رفت ازبی
 

Vine
شــده  منســوخ  ایده هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــی  ــود. یک ــن ب ــه ای وای ــاه ۵-۶ ثانی ــای کوت فیلم ه
ــی دارد  ــت ویدوی ــتاگرام قابلی ــه اینس ــی ک از دالیل
ــت.  ــن اس ــود دارد همی ــاک وج ــک ت ــه تی و برنام
اگرچــه ســازندگان وایــن درک نکردنــد کــه چگونــه 
ــود  ــا وج ــرد، ام ــد ک ــب درآم ــا آن کس ــود ب میش
ــد  ــازندگانی ش ــرای س ــکویی ب ــدت آن س ــاه م کوت
ــال  ــا فع ــوز روی موبایل ه ــان هن ــه هایش ــه برنام ک
اســت. زندگــی کوتــاه مــدت وایــن تاثیــر غیرقابــل 

ــت. ــته اس ــت داش ــکاری در اینترن ان
 

بلکبری
شــما نمی توانیــد بلــک بــری را بــرای عــدم 
تــاش مقصــر کنیــد، امــا وقتــی صفحــات لمســی 
جایگزیــن صفحــه کلیــد شــدند، ایــن شــرکت واقعــا 
ــل  ــری در مقاب ــک ب ــا، بل شانســی نداشــت. مطمئن
ــتاد،  ــا Black Berry۱۰ ایس ــد و iOS ب اندروی
ــد را  ــن برن امــا در نهایــت تســلیم شــد و مجــوز ای
بــرای ســاخت تلفن هــای اندرویــدی بــه TCL داد.

Juicero
آن آبمیــوه گیری مهندســی شــده ۴۰۰ دالری را 
بــه خاطــر داریــد کــه بغیــر از فشــردن آبمیوه هــای 
بســته بنــده شــده کاری نمیکــرد؟ و تــا بــه اینترنــت 
ــه دیگــر  ــداد؟ بل ــود اصــا کار انجــام نمی وصــل نب

چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. 

WebOSوPalmPre
ــام  ــا اله ــی ی ــدرن کپ ــای م ــیاری از تلفن ه بس
ــی،  ــتجوی جهان ــد. جس ــه از webOS بودن گرفت
وظایــف چندگانــه بــا کارت، جهــت یابــی، مدیریــت 
اعــان هــا، برنامه هــای وب و مــوارد دیگــر بــا 
ــخت  ــا س ــت. ام ــورت گرف ــگامی Palm ص پیش
 HP، .افــزار آن بــا نــرم افــزار تطبیــق نیافــت
webOS را خریــد و ســعی کــرد چیــزی از ایــن 
ــرای  ــزار آن ب ــرم اف ــروزه LG از ن ــد بســازد. ام برن

تلویزیون هــای خــود اســتفاده می کنــد.

Pebble
ســاعت هوشــمند Pebble اولیــن داســتان 
ــر  ــاف دیگ ــر خ ــود. ب ــت Kichstarter ب موفقی
ــن نســل  ــرای چندی ــوازم هوشــمند، Pebble ب ل
صداقــت  خــود  افزار هــای  ســخت  ســاخت  در 
داشــت. امــا در نهایــت نتواســت پــول کافــی بــرای 
 Pebble بدهــی خــود بدســت آورد. بــا ایــن حــال
ماننــد  دســتگاه هایی  محبوبیــت  بــرای  را  راه 

Apple Watch همــوار کــرد.

AirPower
روزی روزگاری، اپــل ســعی کــرد تــا شــارژر بــی 
ــازد  ــتگاه بس ــان ۳ دس ــارژ همزم ــرای ش ــیمی ب س

کــه محقــق نشــد!

گلگسیفولد
گلگســـی فولـــد سامســـونگ بـــا بازخورد هـــای 
ـــدن،  ـــق ش ـــل از موف ـــا قب ـــد. ام ـــرو ش ـــی روب مثبت
یکـــی از فاجعـــه بار تریـــن شـــروع ها اتفـــاق 
ــد  ــی از پردرآمـ ــرای یکـ ــاله بـ ــن مسـ ــاد. ایـ افتـ
ترین هـــای تلفن هـــای هوشـــمند بـــد بـــود. 
هنگامیکـــه اولیـــن گـــروه از واحد هـــای نظـــارت، 
ـــد،  ـــک فصـــل بررســـی کردن ـــد را در ی گلگســـی فول
ـــی  ـــه راحت ـــی زود و ب ـــمند خیل ـــراه هوش ـــن هم ای
ـــمت  ـــاد؛ قس ـــا از کار افت ـــیاری از ناظر ه ـــرای بس ب
ـــت  ـــود گرف ـــه خ ـــیاری ب ـــاک بس ـــرد و خ ـــوال گ ل
و نـــوار محافـــظ بـــاالی صفحـــه از بیـــن رفـــت. 
خوشـــبختانه سامســـونگ موفـــق شـــد نواقـــص را 
برطـــرف کنـــد و آن را تـــا قبـــل از پایـــان ســـال 

ـــد. ـــه ده ارائ

کدام غول های بزرگ تکنولوژی در ســال ۲۰۱۰ شکست خوردند؟ 
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ــس  ــی مجل ــتقلین والی ــیون مس ــس فراکس رئی
بــا تاکیــد بــر اینکــه خــروج کامــل ایــران از برجــام 
ــت  ــه مصلح ــور ب ــادی کش ــی اقتص ــرایط فعل در ش
ــت  ــن شــرایط دول ــه ای ــا توجــه ب نیســت، گفــت: ب
ــس مشــورت  ــا مجل ــد ب ــرای خــروج از برجــام بای ب

کنــد. 
ــرزاده  ــی جعف ــت، غامعل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــادآوری شــرایط برجــام و کاهــش  ــا ی ــادی ب ایمن آب
تعهــدات در ماه هــای گذشــته، گفــت: ایــران در 
ــا  ــام ب ــدات برج ــش تعه ــار گام کاه ــتن چه برداش
تأمــل و تعقــل رفتــار کــرد تــا بــه دنیــا ثابــت کنــد 
کــه بــه قواعــد بین المللــی پایبنــد اســت امــا دیگــر 
ــع  ــرا مناف ــرد زی ــظ ک ــن ژســت را حف ــوان ای نمی ت
ــا  ــی اقتض ــع مل ــت و مناف ــت اس ــا در اولوی ــی م مل
ــه  ــراردادی ک ــه و آرام از ق ــا طمأنین ــه ب ــد ک می کن

یــک طرفــه شــده، خــارج شــویم.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای 
اســامی، تصریــح کــرد: ایــران بــه یکبــاره تصمیــم 
ــت  ــا کاهــش تعهــدات نگرف ــه خــروج از برجــام ی ب
ــکا از  ــروج آمری ــال خ ــت یکس ــد از گذش ــه بع بلک
برجــام افزایــش فشــار و تحریــم، کاهــش تعهــدات را 

گام بنــدی کــرد تــا حداکثــر مــدارا را داشــته باشــد 
امــا دیگــر امیــدی بــه کشــورهای اروپایــی نیســت. 
منافــع  می رســد  نظــر  بــه  افــزود:  وی 
ــه  ــد ک ــا می کن ــام اقتض ــرف برج ــای ط اروپایی ه
تجــارت بــا آمریــکا را در اولویــت خــود قــرار دهنــد. 
ــا آمریــکا،  آنهــا نتوانســتند همزمــان روابــط خــود ب
چیــن، روســیه و ایــران را ادامــه دهنــد. ایــران 

ــه ای اتخــاذ  ــار عاقان ــود آمریکایی هــا رفت امیــدوار ب
کننــد امــا چنیــن اتفاقــی نیفتــاد از ایــن رو ایــران 

ــد. ــام ش ــدات برج ــش تعه ــه کاه ــور ب مجب
ــادی معتقــد اســت: دولــت در  جعفــرزاده ایمن آب
ادامــه کاهــش تعهــدات برجــام نبایــد بــه ســمت و 
ســویی رود کــه مــورد نظــر دولتمــردان آمریکایــی 
اســت، در واقــع نبایــد ترتیبــی را اتخــاذ شــود کــه 

ــد.  ــپ دهن ــه ترام ــق را ب ــا ح ــی دنی ــکار عموم اف
برجــام اجمــاع دشــمنان علیــه جمهــوری اســامی 
ایــران را شکســت و ایــن ویژگــی در زمــان کاهــش 

ــد حفــظ شــود. ــق بای ــا خــروج از تواف تعهــدات ی
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه خــروج کامــل از برجــام در شــرایط 
کــرد:  تصریــح  نمی دانــم،  مصلحــت  را  کنونــی 
ــود  ــی ب ــم خوب ــدات تصمی ــش تعه ــر کاه ــه نظ ب
ــروج  ــرای خ ــت ب ــد. دول ــدا کن ــه پی ــد ادام ــه بای ک
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــا نماین ــد ب ــام بای ــل از برج کام
دور از شــعار و احساســات مشــورت کنــد زیــرا ایــن 
ــذار  ــور تاثیرگ ــادی کش ــرایط اقتص ــم در ش تصمی
اســت بنابرایــن همــه جوانــب بایــد در نظــر گرفتــه 

شــود.
ــس  ــی مجل ــتقلین والی ــیون مس ــس فراکس رئی
ــد  ــی بای ــم عقای ــت: تصمی ــامی گف ــورای اس ش
ــه  ــه ب ــا توج ــرا ب ــت زی ــام گرف ــا برج ــاط ب در ارتب
شــرایط داخلــی تصمیــم احساســی آســیب زا اســت. 
دولــت گام پنجــم کاهــش تعهــدات برجــام را بایــد 
بــر اســاس مفــاد توافــق هســته ای تعریــف کنــد امــا 

ــه مصلحــت نیســت. ــل از برجــام ب خــروج کام

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به حداکثر مدارای ایران در چهار گام برجام:

دولت برای خروج از برجام باید با مجلس مشورت کند

ــدی  ــش ۱۵ درص ــت: افزای ــس گف ــس مجل رئی
ــی معکــوس  ــه صــورت پلکان حقــوق، بهتــر اســت ب
بیشــتر  پایین تــر  قشــر های  تــا  شــود  اجــرا 

شــوند.  بهره منــد 
ــی  ــوان، عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
در حاشــیه جلســه  مجلــس  رئیــس  الریجانــی 
کمیســیون تلفیــق در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــه 
اقتضــای شــرایط تحریــم بررســی بودجــه بایــد بــه 
ــود  ــن ش ــردم تامی ــاج م ــه مایحت ــد ک ــوی باش نح
ــن  ــد، همچنی ــا وارد آی ــه آن ه ــری ب ــا فشــار کمت ت
ــه  ــود ک ــم ش ــه ای تنظی ــه گون ــد ب ــا بای حقوق  ه

طبقــات پایین تــر، بهــره بیشــتری ببرنــد.
او افــزود: شــفافیت و واقعــی شــدن بودجــه بایــد 
ــق  ــام آن دقی ــار و ارق ــه آم ــد، هم ــدا کن ــق پی تحق

ــود  ــه وج ــن زمین ــه ای در ای ــچ ماحظ ــد و هی باش
نــدارد، درآمد هــا و هزینه هــا در بودجــه هرچــه 
ــر  ــور کمت ــی کش ــات داخل ــد، مناقش ــفاف تر باش ش

ــود. خواهــد ب
رئیــس مجلــس تاکیــد کــرد: باید شــرایط کســب 
و کار را ســاده کنیــم، در بســیاری از کشــور ها جــز 
در دو بخــش بهداشــت و درمــان و امنیــت، ســرمایه 
گــذاری، بــه اجــازه دولــت نیــاز نــدارد، زیــرا شــرایط 
ــر  ــد و ه ــام می کنن ــا اع ــرمایه گذاری را دولت ه س
ســرمایه گذار در چارچــوب اعــام شــده، عمــل 
ــه  ــن برنام ــد؛  ای ــز نظــارت می کن ــت نی ــرده، دول ک
ــه اینکــه در شــرایط  ــا توجــه ب در کشــور مــا نیــز ب
ــرمایه  ــوص س ــد در خص ــم، بای ــرار داری ــم ق تحری

ــود. ــرا ش ــرد و متوســط اج ــای خ گذاری ه

الریجانــی تصریــح کــرد: پایشــی را اتــاق بازرگانی 
ــه  در خصــوص شــرایط کســب و کار انجــام داده ک
ــور ها  ــیاری از کش ــد بس ــر مانن ــد اگ ــان می ده نش
ــم،  ــهیل نکنی ــرمایه گذاری تس ــرای س ــرایط را ب ش
نمی شــود،  انجــام  خوبــی  بــه  ســرمایه گذاری 
ــود  ــبب می ش ــع س ــارض مناف ــی تع ــن گاه همچنی
ــا  ــب و کار ه ــی از کس ــت در برخ ــازه فعالی ــه اج ک
اختیــارات  شــرایطی  چنیــن  در  نشــود؛  صــادر 
ــتان ها  ــده و اس ــارج ش ــز خ ــت متمرک ــد از حال بای
ــارات بیشــتری داشــته باشــند، پیشــنهاد هایی  اختی
ــوص  ــا در خص ــم گیری ه ــا تصمی ــت ت ــرح اس مط
ــانی  ــود و کس ــام ش ــریعتر انج ــرمایه گذاری ها س س
ــرمایه  ــف س ــای مختل ــد در بخش ه ــه می خواهن ک
ــته  ــز نداش ــوز از مرک ــه مج ــاز ب ــد، نی ــذاری کنن گ

ــند. باش
ــاره تامیــن مایحتــاج مــردم،  او تاکیــد کــرد: درب
پیشــنهاد هایی مطــرح شــد تــا امکانــات بــه خوبــی 
ــه  ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــردم برس ــت م ــه دس ب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــقف بودج ــث س ــراه بح هم

می گیــرد.
افزایــش ۱۵ درصــدی  داد:  ادامــه  الریجانــی 

ــی معکــوس  ــه صــورت پلکان ــر اســت ب ــوق بهت حق
بیشــتر  پایین تــر  قشــر های  تــا  شــود  اجــرا 
ــرخ ۱۵  ــر ن ــد شــوند، ضمــن آنکــه عــاوه ب بهره من
درصــدی افزایــش حقــوق، اســتثنائاتی درخصــوص 
افزایــش حقــوق اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها و 
خلبانــان دیــده شــده اســت, در مــورد شــرکت های 
دولتــی هــم دیــوان محاســبات بررســی هایی را 
انجــام داده و پیشــنهاد هایی را مطــرح کــرده اســت.

ــرد:  ــان ک ــامی بی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــی  ــل توجه ــم قاب ــی رق ــای عمران ــذاری طرح ه واگ
واگــذاری طرح هــای  بــا آن می تــوان  دارد کــه 
نیمــه کاره را تســهیل کــرد. می تــوان در ســطح 
اســتان ها مقدماتــی بــرای واگذاری هــا تعییــن و 
ــرای واگــذاری طرح هــای  همیــن ســازوکار را نیــز ب

ــرد. ــی ایجــاد ک مل
ــن  ــد ای ــا بای ــدف از واگذاری ه ــه داد: ه او ادام
ــی  ــازه زمان ــک ب ــر در ی ــه ســرمایه گذار اگ باشــد ک
بــه کاربــری رســید، منابعــی را کــه در اختیــار 
ایــن موضــوع می توانــد  و  پــس دهــد  داشــته 
نقدینگــی را بــه ســمت ســرمایه اصلــی کشــور 

ــد. ــت کن هدای

الریجانی:

افزایش ۱۵ درصدی حقوق باید به 
صورت پلکانی معکوس اجرا شود

ــی  ــور داخلـ ــوراها و امـ ــیون شـ ــو کمیسـ عضـ
ـــرح  ـــب ط ـــر تصوی ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب ـــور در مجل کش
ـــات  ـــی تبلیغ ـــع مال ـــازی مناب ـــفاف س ـــی ش دو فوریت
ـــرای آن  ـــه اج ـــرد ک ـــدواری ک ـــار امی ـــی اظه انتخابات
ـــید.  ـــد رس ـــس خواه ـــش روی مجل ـــات پی ـــه انتخاب ب
ـــی،  ـــد علیرضابیگ ـــت، احم ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــاح  ـــرای اص ـــس ب ـــای مجل ـــاش ه ـــادآوری ت ـــا ی ب
ـــش  ـــاه پی ـــه م ـــدود س ـــت: ح ـــات، گف ـــون انتخاب قان
ــدف  ــا هـ ــات  بـ ــدن انتخابـ ــتانی شـ ــرح اسـ طـ
اصـــاح بخشـــی از قانـــون انتخابـــات در دســـتور 
ـــب در  ـــد از تصوی ـــه بع ـــت ک ـــرار گرف ـــس ق کار مجل
ـــان  ـــورای نگهب ـــه ش ـــی ب ـــد نهای ـــرای تایی ـــن ب صح

ـــد. ـــال ش ارس
ــهر  ــکو و آذر شـ ــز، اسـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــدن  ـــتانی ش ـــث اس ـــس در بح ـــه مجل ـــه مصوب اینک
ــرو  ــان روبـ ــورای نگهبـ ــراد شـ ــا ایـ ــات بـ انتخابـ
ـــان،  ـــورای نگهب ـــراد ش ـــد از ای ـــه داد: بع ـــد، ادام ش
ــواد  ــذف  مـ ــه حـ ــدام بـ ــوراها اقـ ــیون شـ کمیسـ
ـــه  ـــرد ک ـــات ک ـــدن انتخاب ـــتانی ش ـــه اس ـــوط ب مرب
البتـــه مخالفـــت صحـــن مجلـــس را بـــه دنبـــال 
داشـــت و در نهایـــت بنـــا شـــد مجلـــس اصـــاح 
قانـــون انتخابـــات را در قالـــب الیحـــه جامـــع 
ـــخص  ـــدا مش ـــا از ابت ـــد ام ـــری کن ـــات پیگی انتخاب
ـــه  ـــوده و ب ـــر ب ـــان ب ـــم زم ـــن مه ـــام ای ـــه انج ـــود ک ب

عمـــر مجلـــس دهـــم نمـــی رســـد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم بـــا 
ــفاف  ــرح شـ ــت طـ ــب دو فوریـ ــادآوری تصویـ یـ

ســـازی منابـــع مالـــی تبلیغـــات انتخاباتـــی طـــی 
روزهـــای اخیـــر در مجلـــس، گفـــت: در تدویـــن 
ـــتانی  ـــرح اس ـــی از ط ـــش های ـــا بخ ـــرح م ـــن ط ای
ــه  ــه هزینـ ــوط بـ ــه مربـ ــات را کـ ــدن انتخابـ شـ
ــورد  ــود و مـ ــا بـ ــی کاندیداهـ ــای انتخاباتـ کردهـ
ایـــراد شـــورای نگهبـــان واقـــع نشـــده بـــود بـــا 

تغییراتـــی  در قالـــب طـــرح دو فوریتـــی تدویـــن 
ــته در  ــه گذشـ ــه دو فوریـــت آن هفتـ ــم کـ کردیـ

صحـــن علنـــی مجلـــس بـــه تصویـــب رســـید.
ــد از  ــه بعـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــا بیگـ علیرضـ
تصویـــب دوفوریـــت، طـــرح بـــرای بررســـی بـــه 
ـــب آن  ـــد، از تصوی ـــال ش ـــوراها ارس ـــیون ش کمیس

در کمیســـیون شـــوراها خبـــر داد و افـــزود: ایـــن 
طـــرح هـــم اکنـــون آمـــاده ارســـال بـــه صحـــن 
اســـت و بـــه طـــور قطـــع در دســـتور کار هفتـــه 

ــرار دارد. ــده مجلـــس قـ آینـ
وی در تشـــریح مـــواد ایـــن طـــرح بـــا بیـــان 
اینکـــه ایـــن طـــرح ناظـــر بـــه موضوعـــات 
ـــای  ـــات کاندیداه ـــش تبلغی ـــی و بخ ـــتیبانی مال پش
ـــرح  ـــن ط ـــت: در ای ـــت گف ـــس اس ـــی مجل نمایندگ
ـــرای  ـــد از آن ب ـــا می توانن ـــه نامزده ـــی ک ـــه منابع ب
ـــد  ـــی کـــه بای ـــد، مراحل ـــات اســـتفاده کنن ـــر انتخاب ام
ــود  ــد وجـ ــه بایـ ــی کـ ــد، نظارت هایـ ــی کننـ طـ
داشـــته باشـــد، اینکـــه چـــه کســـانی مجـــاز بـــه 
ـــاز  ـــانی مج ـــه کس ـــوده و چ ـــی ب ـــای مال ـــک ه کم
نیســـتند اشـــاره شـــده اســـت بـــه طـــور مثـــال 
طبـــق ایـــن طـــرح کاندیداهـــا بـــه هیـــچ عنـــوان 
مجـــاز نیســـتند کمـــک هـــای خارجـــی دریافـــت 

کننـــد.
عضـــو کمیســـیون شـــوراها و امـــور داخلـــی کشـــور 
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح 
ـــس  ـــات مجل ـــه انتخاب ـــا ب ـــی نامزده ـــفافیت مال ش
ـــاش  ـــام ت ـــرد: تم ـــد ک ـــید، تاکی ـــد رس ـــده خواه آین
ـــاز  ـــل از آغ ـــم قب ـــه بتوانی ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــان ب م
ـــه  ـــرح را ب ـــن ط ـــات ای ـــات در انتخاب ـــه تبلیغ مرحل
ـــا  ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ـــانیم ب ـــی برس ـــب نهای تصوی
ـــم  ـــرار دادی ـــتور کار ق ـــت آن را در دس ـــد دو فوری قی
ـــد  ـــه تایی ـــس ب ـــب در مجل ـــا تصوی ـــان ب ـــا همزم ت
شـــورای نگهبـــان هـــم برســـد و بتوانیـــم شـــاهد 

ـــیم. ـــش رو باش ـــات پی ـــرای آن را در انتخاب اج

علیرضا بیگی تشریح کرد:

کاندیداها مجاز به دریافت 
کمک های مالی خارجی نیستند

موسوی:
تجاوز نظامی آمریکا به خاک عراق 

مصداق بارز تروریسم است

ـــاوز  ـــت: تج ـــه گف ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام س
نظامـــی آمریـــکا بـــه خـــاک و نیروهـــای عراقـــی، 
مصـــداق بـــارز تروریســـم و بـــه شـــدت محکـــوم 

ـــت. اس
بـــه گـــزارش مهـــر، ســـیدعباس موســـوی 
ـــای  ـــاوز نیروه ـــه تج ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام س
آمریـــکا بـــه خـــاک عـــراق و حملـــه بـــه مواضـــع 
نیروهـــای حشـــد الشـــعبی را مصـــداق بـــارز 
تروریســـم دانســـت و آن را بـــه شـــدت محکـــوم 

کـــرد.
ــتقال،  ــه اسـ ــا بـ ــت تـ ــکا خواسـ وی از آمریـ
حاکمیـــت و یکپارچگـــی ارضـــی عـــراق احتـــرام 
ـــن  ـــی ای ـــور داخل ـــود را در ام ـــت خ ـــته و دخال گذاش

کشـــور متوقـــف کنـــد.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی با اشـاره به دروغ 
بـودن ادعـای آمریـکا در مبـارزه بـا تروریسـم، اظهار 
داشـت: ایـن حمـات بـار دیگـر ادعـای دروغ آمریکا 
در مبـارزه بـا گروهک تکفیـری داعـش را اثبات کرد 
بـه طـوری کـه ایـاالت متحـده، مواضـع نیروهائـی 
را هـدف قـرار داده اسـت کـه در طـول سـال های 
گذشـته ضربـات سـنگینی بـه تروریسـت های داعش 

وارد کـرده اسـت.
ــن  ــا ایـ ــکا بـ ــرد: آمریـ ــح کـ ــوی تصریـ موسـ
ـــم و  ـــود را از تروریس ـــع خ ـــت قاط ـــات، حمای حم
ـــورها  ـــت کش ـــتقال و حاکمی ـــه اس ـــی ب ـــی توجه ب
ـــن  ـــات ای ـــئولیت تبع ـــد مس ـــت و بای ـــان داده اس نش

اقـــدام غیرقانونـــی خـــود را بپذیـــرد.
وی حضـــور نیروهـــای خارجـــی در منطقـــه 
ــت  ــران دانسـ ــنج و بحـ ــی، تشـ ــب ناامنـ را موجـ
و تاکیـــد کـــرد: آمریـــکا بایـــد بـــه حضـــور 

اشـــغال گرانه خـــود پایـــان دهـــد.
ــام  ــا اعـ ــه بـ ــور خارجـ ــخنگوی وزارت امـ سـ
ـــتقال،  ـــران از اس ـــامی ای ـــوری اس ـــت جمه حمای
تمامیـــت ارضـــی و حاکمیـــت ملـــی عـــراق، 
ــه  ــن حملـ ــان ایـ ــهدا و مجروحـ ــواده شـ ــا خانـ بـ

ــرد.  ــدردی کـ ــراز همـ ــکا ابـ ــتی آمریـ تروریسـ

شعر نقش برانگیزنده و خط دهنده 
در گام دوم انقالب دارد

ــام  ــه در آذربایجانشــرقی و ام ــی فقی ــده ول نماین
ــر  ــری عنص ــه بکارگی ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری جمع
اثرگــذار شــعر بــرای تبییــن بیانیــه گام دوم انقــاب 
ــده و خــط  الزم اســت، گفــت: شــعر نقــش برانگیزن

ــاب دارد.  ــبرد گام دوم انق ــده در پیش دهن
ــا، حجــت االســام والمســلمین  بــه گــزارش ایرن
ــعرای  ــع ش ــم در جم ــی آل هاش ــد عل ــید محم س
ــان  ــا بی ــرت ب ــعر بصی ــب ش ــن ش ــتان در آیی اس
ــه  ــز ب ــر مغ ــا و پ ــح، زیب ــخن فصی ــچ س ــه هی اینک
ــعر  ــرد: ش ــار ک ــت، اظه ــذار نیس ــعر اثرگ ــدازه ش ان
نقــش راهنمــا و خــط دهنــده دارد از ایــن رو شــعرا 
مــی تواننــد از ایــن عنصــر بــرای تبییــن بیانیــه گام 

ــد. ــره گیرن ــاب به دوم انق
ــرای  ــعر ب ــرد: ش ــار ک ــز اظه ــه تبری ــام جمع ام
و مــی خوانــد  را مــی ســراید  آن  کســی کــه 
مســوولیت ایجــاد مــی کنــد و ســرودن شــاعر 
ناشــی از شــوق، دلتنگــی، احســاس و ادراک اســت، 
مشــاهده چیــزی اســت کــه دیگــران آن را مشــاهده 

ــد. ــی کنن نم
ــا  ــرقی ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
اشــاره بــه ۲ وجهــی بــودن شــعر اظهــار کــرد: شــعر 
هــم می توانــد جهــت دهنــده بــه ســمت نیکــی هــا 

باشــد و هــم مــی توانــد برعکــس باشــد.
ــه  حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم ادام
آذربایجانــی  جــوان  و  پیشکســوت  شــعرای  داد: 
ــه و  ــائل روز جامع ــه مس ــبت ب ــریع نس ــش س واکن
ــه  ــد ک ــژه ای دارن ــیت وی ــاب حساس ــوادث انق ح

ــت. ــا ارزش اس ــیار ب ــم بس ــن مه ای
وی بــا اشــاره بــه شــاخص های یــک شــاعر 
ــت  ــی در خدم ــعر زمان ــزود: ش ــاب، اف ــراز انق در ت
مفاهیــم انقــاب اســت کــه ارزش هــای نظــام 
ــاع  ــال دف ــهدای ۸ س ــای ش ــان ه ــامی و آرم اس

ــد. ــریح کن ــن و تش ــدس را تبیی مق
ــه  ــتان ب ــعرای اس ــر از ش ــن ۱۱ نف ــن آیی در ای
ــود را در  ــای خ ــروده ه ــرت س ــبت روز بصی مناس
حضــور نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و 

ــد. ــت کردن ــز قرائ ــه تبری ــام جمع ام

فعاالن مساجد در عجب شیر 
با مبانی سواد رسانه ای آشنا شدند

رییـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ــواد  ــی سـ ــزاری کارگاه آموزشـ ــیر از برگـ عجب شـ
رســـانه ای بـــرای فعـــاالن مســـاجد در ایـــن 

شهرســـتان خبـــر داد. 
ـــع  ـــور در جم ـــاد جبارپ ـــا، فره ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــا  ــک روزه بـ ــن کارگاه یـ ــت: ایـ ــگاران گفـ خبرنـ
هـــدف آمـــوزش شـــیوه ثبـــت فعالیت هـــای 
ـــهری  ـــاجد ش ـــری مس ـــی هن ـــای فرهنگ ـــون ه کان
ــجد و  ــای مسـ ــه هـ ــال بچـ ــتایی در پرتـ و روسـ
همچنیـــن شـــیوه های کســـب امتیـــاز در ســـامانه 
فهمـــا )فرهنـــگ و هنـــر مســـاجد ایـــران( و بـــا 
ـــای  ـــون ه ـــؤول کان ـــران مس ـــان و مدی ـــور رابط حض

منتخـــب شهرســـتان برگـــزار شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ارایـــه مبانـــی 
ـــن  ـــزاری ای ـــداف برگ ـــر اه ـــانه ای از دیگ ـــواد رس س
ــود، گفـــت: یکـــی  کارگاه آموزشـــی یـــک روزه بـ
از مهم تریـــن رویکردهـــای ســـتاد هماهنگـــی 
کانـــون هـــای مســـاجد اســـتان ارتقـــای ســـطح 
ـــور  ـــرای حض ـــجدی ب ـــاالن مس ـــانه ای فع ـــواد رس س
اثرگـــذار و هدفمنـــد در فضـــای مجـــازی اســـت.

کانـــون   ۹۶ این کـــه  بیـــان  بـــا  جبارپـــور 
فرهنگـــی هنـــری در مســـاجد شهرســـتان عجـــب 
شـــیر فعـــال اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: از ایـــن 
تعـــداد ۷۱ کانـــون روســـتایی و مابقـــی شـــهری 
هســـتند کـــه همـــه ســـاله در مناســـبت های 
ــی و  ــای فرهنگـ ــرح هـ ــن طـ ــف و همچنیـ مختلـ
هنـــری میزبـــان خیـــل گســـترده ای از نوجوانـــان 

ــتند. ــه هسـ ــان منطقـ و جوانـ
وی بـــر لـــزوم توجـــه کانـــون هـــای مســـاجد 
ـــا  ـــی فهم ـــرح مل ـــه ط ـــیر ب ـــب ش ـــتان عج شهرس
ــا در  ــت هـ ــت فعالیـ ــت: ثبـ ــرد و گفـ ــد کـ تأکیـ
ـــش  ـــه افزای ـــر ب ـــجد منج ـــای مس ـــه ه ـــامانه بچ س
ـــه  ـــا و در نتیج ـــون ه ـــی کان ـــتانی و مل ـــاز اس امتی
ـــد  ـــی خواه ـــای مردم ـــن نهاده ـــگاه ای ـــای جای ارتق

ـــود. ب
کارگاه یـــک روزه تبییـــن ســـند راهبـــردی 
و رویـــداد ملـــی فهمـــا بـــا حضـــور کارشناســـان 
ـــری  ـــی هن ـــای فرهنگ ـــون ه ـــی کان ـــتاد هماهنگ س
ســـالن  محـــل  در  آذربایجان شـــرقی  مســـاجد 
ـــتان  ـــری شهرس ـــی و هن ـــع فرهنگ ـــس مجتم کنفران

عجـــب شـــیر برگـــزار شـــد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات 
آذربایجان شرقی:

صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس 
تا 2۱ دی ماه بررسی می شود

ـــتان  ـــات اس ـــر انتخاب ـــارت ب ـــأت نظ ـــس هی  رئی
آذربایجـــان شـــرقی از آغـــاز مرحلـــه بررســـی 
ـــورای  ـــس ش ـــات مجل ـــان انتخاب ـــت داوطلب صاحی

اســـامی تـــا ۲۱ دی مـــاه خبـــر داد.
ـــی  ـــت بررس ـــان مهل ـــا پای ـــر، ب ـــزارش مه ـــه گ ب
صاحیـــت داوطلبـــان یازدهمیـــن دوره انتخابـــات 
هیأت هـــای  در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
اجرایـــی، مرحلـــه بررســـی صاحیـــت ایـــن 
ــده  ــاز شـ ــارت آغـ ــای نظـ ــان در هیأت هـ داوطلبـ

اســـت.
رئیـــس هیـــأت نظـــارت بـــر انتخابـــات اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی، بـــا تشـــریح اقدامـــات صـــورت 
ـــان  ـــت داوطلب ـــی صاحی ـــوص بررس ـــه در خص گرفت
ـــه  احـــراز صاحیـــت شـــده در هیـــأت نظـــارت گفـــت: ب
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــت مجل ـــون انتخاب ـــب قان موج
ـــی  ـــای اجرای ـــان، هیأت ه ـــام داوطلب ـــت ن ـــس از ثب پ
ـــرای صاحیـــت داوطلبـــان داشـــتند  فرصـــت ۱۰ روزه ب
ـــن فرصـــت، نتیجـــه بررســـی  ـــن ای ـــان یافت ـــا پای ـــه ب ک
صاحیت هـــای داوطلبـــان بـــه آنهـــا ابـــاغ شـــده 

ـــت. اس
صمـــد عزیـــزی افـــزود: کســـانی کـــه بررســـی 
ـــا رد  ـــراز ی ـــدم اح ـــه ع ـــر ب ـــأن منج ـــت ش صاحی
صاحیـــت در هیأت هـــای اجرایـــی شـــده طبـــق 
قانـــون امـــکان شـــکایت و اعتـــراض نســـبت بـــه 
بررســـی صاحیت هـــا داشـــتند کـــه مهلـــت 
ـــه صـــورت  ـــود را ب ـــکایت خ ـــتند طـــی ۴ روز ش داش

کتبـــی بـــه هیـــأت نظـــارت تحویـــل بدهنـــد.
انتخابـــات  قانـــون  طبـــق  داد:  ادامـــه  وی 
ــدت  ــه مـ ــاه بـ ــا ۲۱ دی مـ ــس، از ۲ دی تـ مجلـ
ــتان ها  ــارت اسـ ــای نظـ ــت هیأت هـ ۲۰ روز فرصـ
ـــت  ـــان ثب ـــه داوطلب ـــت هم ـــی صاحی ـــرای بررس ب
ــم  ــت هـ ــی صاحیـ ــت، بررسـ ــده اسـ ــام کننـ نـ
آن هایـــی کـــه صاحیـــت شـــأن تأییـــد شـــده و 
ـــده  ـــد نش ـــأن تأیی ـــت ش ـــه صاحی ـــی ک ـــم آن های ه

اســـت.
ـــتان  ـــات اس ـــر انتخاب ـــارت ب ـــأت نظ ـــس هی رئی
ـــان  ـــس از پای ـــرد: پ ـــوان ک ـــرقی عن ـــان ش آذربایج
ایـــن فرصـــت ۲۰ روزه نتیجـــه بررســـی صاحیت هـــا 
بـــه  فرمانداری هـــا  و  کشـــور  وزارت  توســـط 

داوطلبـــان ابـــاغ خواهـــد شـــد.
ــورای  ــات مجلـــس شـ ــت، انتخابـ ــی اسـ گفتنـ
اســـامی روز جمعـــه ۲ اســـفندماه در سراســـر 

کشـــور برگـــزار می شـــود.
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)اکبرعظیمنیا(

ــه  ــد نحــوه ارائ ــس می گوی ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
خدمــات پــس از فــروش در ایــران بــا خودروســازان بــه نــام دنیــا فاصلــه 
چشــم گیــری دارد امــا مــی تــوان امیــد داشــت ایــن مســئله در آینــده 

ــد.  ــود می یاب ــدان دور بهب ــه چن ای ن
ــیون  ــو کمیس ــور عض ــن نورقلی پ ــت، رامی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره عملکــرد نمایندگی های خودروســازی 
ــروش، گفــت: اگرچــه عملکــرد نامناســب  ــه خدمــات پــس از ف در ارائ
فــروش  از  ارائــه خدمــات پــس  نمایندگی هــای خودروســازی در 
ــت  ــکات صنع ــه در مش ــرد ریش ــن عملک ــا ای ــت ام ــکار نیس ــل ان قاب

ــور دارد. ــازی کش خودروس

عملکردنمایندگیهایخودروسازیدرارائهخدماتپساز
فروشقابلدفاعنیست

نماینــده مــردم کردکــوی، ترکمــن، بندرگــز و گمیشــان در مجلــس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه عملکــرد نمایندگی هــای خودروســازی 
در ارائــه خدمــات پــس از فــروش قابــل دفــاع نیســت، اظهــار کــرد: اگرچــه 

نحــوه ارائــه خدمــات پــس از فــروش در ایــران از اســتانداردهای جهانــی 
فاصلــه دارد امــا براســاس آمــار ارائــه شــده، خودروســازان در تــاش انــد تا 

نحــوه ارائــه ایــن خدمــات را بهبــود بخشــند.
وی بــا بیــان اینکــه هرچند خودروســازان مدعی هســتند مشــتریان از 
نحــوه ارائــه خدمــات پــس از فــروش رضایــت دارند امــا ایــن رضایتمندی 

ــه زعــم مصــرف کننــدگان  ــزود: ب ــد در واقعیــت ســنجیده شــود، اف بای
ارائــه خدمــات پــس از فــروش از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه خودروســازان 
بــه دلیــل عمــل بــه تعهــدات ســال هــای پیــش و  کمبــود نقدینگــی 
بــا موانــع بســیاری روبــه رو هســتند، اضافــه کــرد: خودروســازان هزینــه 
ــد کــه  ــک هــا مــی پردازن ــه بان ــت ســودهای پرداختــی ب بســیاری باب
ــش  ــه افزای ــا و در نتیج ــای آنه ــش هزینه ه ــب افزای ــر موج ــن ام ای

ــود. ــروش می ش ــس از ف ــات پ قیمــت خــودرو و خدم

نحوهارائهخدماتپسازفروشدرایرانبادنیافاصله
چشمگیریدارد

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس ادامــه داد: اگرچــه نحــوه 
ارائــه خدمــات پــس از فــروش در ایــران بــا خودروســازان بــه نــام دنیــا 
ــای  ــاس معیاره ــه براس ــی ک ــا در صورت ــری دارد ام ــم گی ــه چش فاصل
خودروســازی کشــور بــه ایــن مقولــه نــگاه شــود مــی تــوان امیــد داشــت 

ــد. ــه چنــدان دور بهبــود می یاب ــن مســئله در آینــده ای ن ای

نورقلی پور:

عملکرد نمایندگی های خدمات پس از فروش قابل دفاع نیست
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بهمنی: 

بودجه ۹۹ خوشبینانه بسته شده است

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
بودجــه ۹۹ خوشــبینانه اســت در حالــی کــه دولــت 
بایــد بودجــه را مبتنــی بــر واقعیــات تدویــن کنــد تــا 

دچــار کســری نشــود.
بــه گــزارش مهــر، محمــود بهمنــی دربــاره 
ویژگی هــای الیحــه بودجــه ۹۹، اظهــار داشــت: 
ــع  ــه مناب ــل ب ــال های قب ــدازه س ــه ان ــه ۹۹ ب بودج
نفتــی وابســته نیســت امــا میــزان صــادرات نفــت در 
ــق  ــن اســت محق ــده و ممک ــده ش ــاد دی ــه زی بودج

ــود. نش
ــه اینکــه صــادرات یــک میلیــون  ــا اشــاره ب وی ب
ــاید  ــت و ش ــاد اس ــه ۹۹ زی ــت در بودج ــکه نف بش
حاصــل نشــود، ادامــه داد: در بودجــه ســال ۹۸ هــم 
ــون بشــکه نفــت  ــم میلی ــک و نی ــه ی صــادرات روزان
در نظــر گرفتــه شــده بــود امــا محقــق نشــد و فقــط 

یــک میلیــون بشــکه نفــت صــادر شــد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســامی تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه 
پیش بینی هــای دولــت دربــاره میــزان صــادرات 
نفــت محقــق نشــود، آنــان مجبــور هســتند کــه اوراق 
منتشــر کننــد و از آنجایــی کــه انتشــار اوراق متعــدد 
ــد،  ــاد می کن ــی ایج ــدی بده ــای بع ــرای دولت ه ب
ــن کار  ــمت ای ــه س ــر ب ــا کمت ــت دولت ه ــر اس بهت

ــد. برون
ــا بیــان اینکــه بودجــه ۹۹ خوشــبینانه  بهمنــی ب
اســت و ممکــن اســت محقــق نشــود، گفــت: دولــت 
بایــد بودجــه را مبتنــی بــر واقعیت هــای کشــور 

ــا دچــار کســری بودجــه نشــود. ــد ت ــن کن تدوی

اکبریان مطرح کرد:
نرخ دالر با ورود سرمایه به کشور 

کاهش می یابد

ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
اقتصــادی،  نظــر  از  جامعــه  اگــر  می گویــد 
ــه  ــته باشــد زمین ــت داش ــی امنی سیاســی و فرهنگ
ــم  ــرخ دالر فراه ــش ن ــرمایه گذاری و کاه ــرای س ب

 . د می شــو
بــه گــزارش خانــه ملــت، عزیــز اکبریــان رئیــس 
دربــاره  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 
ــال  ــر س ــه از اواخ ــت: اگرچ ــرخ ارز، گف ــانات ن نوس
ــت  ــد و قیم ــاد ش ــات ایج ــازار ارز ثب ــته در ب گذش
ــای  ــا در هفته ه ــرد ام ــدا ک ــی پی ــیر نزول دالر س
اخیــر چنــد عامــل موجــب بــی ثباتــی در ایــن بــازار 

شــد.
ــش  ــادی و افزای ــال می ــان س ــه پای ــی ب نزدیک
حجــم ســفر بــه واســطه آن و ناامنــی ایجــاد شــده 
در جریانــات اخیــر موجــب فــرار ســرمایه از ایــران و 

ــرخ دالر شــد. افزایــش ن
شــورای  مجلــس  در  کــرج  مــردم  نماینــده 
اســامی در تشــریح دالیــل نوســانات بــازار ارز، 
افــزود: نزدیکــی بــه پایــان ســال میــادی و افزایــش 
حجــم ســفر بــه واســطه آن و ناامنــی ایجــاد شــده 
در جریانــات اخیــر موجــب فــرار ســرمایه از ایــران و 

ــد. ــرخ دالر ش ــش ن افزای

افزایشنرخارزمقطعیاست
ــه  ــرخ ارز در ژانوی ــه نوســان ن ــان اینک ــا بی وی ب
و نزدیکــی بــه پایــان ســال شمســی مقطعــی بــوده 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــش می یاب ــدد کاه ــرخ ارز مج و ن
امنیــت روانــی در جامعــه موجــب ورود ســرمایه بــه 
کشــور مــی شــود و مســئوالن سیاســی و فرهنگــی 
بایــد اقدامــات الزم را بــرای تحقــق ایــن مهــم انجــام 
دهنــد و بــا فرهنــگ ســازی جامعــه را بــرای جــذب 

ســرمایه هــای خارجــی آمــاده کننــد.

ریسکخریددالربسیاراست
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
ــر  ــه از نظ ــه جامع ــی ک ــه در صورت ــان اینک ــا بی ب
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی امنیــت داشــته 
کاهــش  و  ســرمایه گذاری  بــرای  زمینــه  باشــد 
نــرخ دالر فراهــم مــی شــود، اضافــه کــرد: ارز 
ــوده و  ــذاری نب ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــازار مطمئن ب
بهتــر اســت مــردم ســرمایه هــای خــود را در ســایر 
بازارهــا ســرمایه گــذاری کننــد زیــرا ریســک خریــد 

ــت. ــیار اس دالر بس

ــش  ــرا افزای ــه اخی ــکن ک ــد مس ــقف وام خری س
ــرای زوجیــن  ــراد ۱۴۰ میلیــون و ب ــرای اف یافتــه، ب
ــود  ــه س ــه ب ــت و باتوج ــان اس ــون توم ۲۴۰ میلی
ــن وام،  ــاله ای ــت ۱۲ س ــدی و بازپرداخ ۱۷.۵ درص
حداکثــر اقســاط بــرای هــر فــرد حــدود دو میلیــون 
ــه  ــدود س ــن ح ــرای زوجی ــان و ب ــزار توم و ۳۳۱ ه
ــذا  ــود؛ ل ــد ب ــان خواه ــزار توم ــون و ۹۹۷ ه میلی
ــد  ــن بای ــان و زوجی ــون توم ــد ۳۳۵ میلی ــراد بای اف
ــند.  ــته باش ــت داش ــان بازپرداخ ــون توم ۵۷۵ میلی
ــه  ــل توج ــش قاب ــا افزای ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
قیمــت مســکن از ســال گذشــته، تقاضــای بســیاری 
ــکن  ــد مس ــهیات خری ــقف تس ــش س ــرای افزای ب
وجــود داشــت، چراکــه ایــن تســهیات عمــا ســهم 
ــش  ــکونی را پوش ــازل مس ــت من ــی از قیم کوچک

ــی داد. م
ــد  ــر معتق ــئوالن تصمیم گی ــود مس ــن وج ــا ای ب
بودنــد کــه افزایــش ســقف تســهیات خریــد 
ــاره  ــش دوب ــورم و افزای ــاد ت ــبب ایج ــکن، س مس
ــد  ــد کردن ــا تاکی ــود و باره ــکن می ش ــت مس قیم
ــهیات  ــقف تس ــش س ــرای افزای ــه ای ب ــه برنام ک
ــی  ــدارد. از ســوی دیگــر، طرح های مســکن وجــود ن
ــکن  ــاخت مس ــده س ــه تمام ش ــش هزین ــرای کاه ب
ــه تبــع آن کاهــش قیمــت مســکن اعــام شــد  و ب
ــه اجــرا  ــه مرحل ــا ب ــدام از آن ه ــون هیچ ک ــه تاکن ک

ــت. ــیده اس نرس
ــک  ــل بان ــی، مدیرعام ــی انارک ــم رحیم ابوالقاس
ــه  ــود ک ــه ب ــنا گفت ــه ایس ــاره ب ــن ب ــکن در ای مس
اعتبــار ســاخت  تامیــن  ایجــاد زنجیــره  طــرح 
مســکن توســط ایــن بانــک در حــال طراحــی اســت 
کــه اجــرای آن ســبب کاهــش ۳۰ درصــدی هزینــه 
ــن کاهــش  ــد ای ســاخت مســکن می شــود و می توان

ــد. ــال ده ــز انتق ــه قیمــت مســکن نی ــه را ب هزین
بــا ایــن حــال، در شــرایطی کــه هنــوز خبــری از 
ایــن طــرح نیســت، شــورای پــول و اعتبــار در هفتــه 
گذشــته تصویــب کــرد کــه ســقف تســهیات خریــد 

و جعالــه مســکن افزایــش یابــد.
بــر اســاس آن چــه شــورای پــول و اعتبــار 
تصویــب کــرده ســقف تســهیات مســکن از ۶۰ 
ــه ۱۰۰ میلیــون  ــرای تهرانی هــا ب میلیــون تومــان ب
ــهیات  ــن تس ــقف ای ــه و س ــش یافت ــان افزای توم
بــرای مراکــز اســتان و شــهرهای بــا جمعیــت بیــش 
ــرای  ــان و ب ــون توم ــه ۸۰ میلی ــر ب از ۲۰۰ هــزار نف
ســایر مناطــق شــهری بــه ۶۰ میلیــون تومــان 

ــت. ــیده اس رس

سپردهگذارانبانکیشاملافزایشمبلغ
وامنمیشوند

ــم  ــاس تصمی ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ایــن شــورا، ســقف تســهیات جعالــه از محــل 
ــکن و  ــک مس ــط بان ــا توس ــی بانک ه ــع داخل مناب
بانک هــای تجــاری )شــامل تســهیات از محــل 
ــز  ــپرده( نی ــدون س ــدم و ب ــق تق ــی ح اوراق گواه
تــا مبلــغ ۴۰ میلیــون تومــان افزایــش یافــت؛ 
ــقف آن ۲۰  ــن س ــش از ای ــا پی ــه ت ــهیاتی ک تس

ــود. ــان ب ــون توم میلی
بـــه نظـــر می رســـد کـــه شـــورای پـــول و 
ـــرادی  ـــرای اف ـــط ب ـــهیات را فق ـــقف تس ـــار س اعتب
کـــه از طریـــق اوراق گواهـــی حـــق تقـــدم اقـــدام 
ــت  ــش داده اسـ ــد افزایـ ــت وام می کنـ ــه دریافـ بـ
و بـــه ایـــن ترتیـــب ســـپرده گذاران صنـــدوق 
پس انـــداز مســـکن یکـــم شـــامل ایـــن افزایـــش 

ــد. ــد شـ ــقف ها نخواهنـ سـ
ایــن  اجرایــی  دســتورالعمل  هنــوز  البتــه 
تســهیات بــه بانــک مســکن ابــاغ نشــده و گفتــه 
می شــود کــه ایــن دســتورالعمل روز سه شــنبه 

ــن  ــد شــد. همچنی ــاغ خواه ــا اب ــه شــعب بانک ه ب
ــهیات  ــن تس ــود ای ــده س ــام ش ــه اع ــق آنچ طب

همــان ۱۷.۵ درصــد و ۱۲ ســاله اســت.

مبلغاقساطوامجدیدمسکن
بــر اســاس تصویــب شــورای پــول و اعتبــار 
افــرادی کــه در تهــران از طریــق اوراق گواهــی 
ــه  ــد ب ــد می توانن ــکن می گیرن ــدم، وام مس ــق تق ح
صــورت فــردی تــا ۱۴۰ میلیــون تومــان تســهیات 
ــان  ــون توم ــامل ۱۰۰ میلی ــه ش ــد ک ــت کنن دریاف
ــان  ــون توم ــکن و ۴۰ میلی ــد مس ــهیات خری تس

جعالــه می شــود.
زوجیـــن نیـــز بـــر همیـــن اســـاس می تواننـــد 
ــامل ۱۰۰  ــان شـ ــون تومـ ــقف ۲۴۰ میلیـ ــا سـ تـ
میلیـــون تومـــان تســـهیات خریـــد مســـکن 
ـــه  ـــان وام جعال ـــون توم ـــر و ۴۰ میلی ـــر نف ـــرای ه ب

دریافـــت کننـــد.
اگــر نــرخ ســود ایــن تســهیات ماننــد گذشــته 
ــغ  ــر مبل ــد، حداکث ــاله باش ــد و ۱۲ س ۱۷.۵ درص
ــون و ۳۳۱  ــرد حــدود دو میلی ــرای هــر ف اقســاط ب
هــزار تومــان و بــرای زوجیــن حــدود ســه میلیــون و 

ــود.  ۹۹۷ هــزار تومــان خواهــد ب
بــه ایــن ترتیــب مبلــغ تســهیات دریافتــی 
بــرای افــراد ۱۴۰ میلیــون تومــان خواهــد بــود کــه 
بــا افــزوده شــدن بیــش از ۱۹۵ میلیــون تومــان در 
۱۲ ســال مجمــوع بازپرداخــت آن بــه بیــش از ۳۳۵ 

ــد.  ــان می رس ــون توم میلی
ــا دریافــت ۲۴۰  ــرای زوجیــن نیــز ب همچنیــن ب
میلیــون تســهیات، مبلــغ کل بازپرداخــت در طــول 
ــد  ــان خواه ــون توم ــش از ۵۷۵ میلی ــال بی ۱۲ س

بــود. 

بازپرداخت های ۳۳۵ و ۵۷۵ میلیون تومانی برای متقاضیان

مبلغ اقساط وام 24۰ میلیون تومانی خرید مسکن

مدیــرکل توافقنامــه هــا و توســعه بــازار ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی از برنامه ریــزی هنــد بــرای 
بنــدر  در  دالری  میلیــون   ۲۳۵ ســرمایه گذاری 
ــدری  ــزات بن ــن تجهی ــد و تامی ــرای خری ــار ب چابه
ــر داد  ــری خب ــه و بارگی ــات تخلی ــه عملی در زمین
بــه  عاقه منــد  بســیاری  کشــورهای  گفــت:  و 
ــدر  ــرمایه گذاری در بن ــال س ــرمایه گذاری و در ح س
ــا  ــی از آن ه ــد نام ــا نمی خواهن ــتند ام ــار هس چابه

ــود.  ــرده ش ب
بــه گــزارش ایســنا، محمــد علــی اصــل ســعیدی 
ــار  ــدر چابه ــعه بن ــتای توس ــرد: در راس پوراظهارک
مدت هاســت کــه هندی هــا ابــراز تمایــل بــرای 
آن هــا  برنامه ریــزی  و  کرده انــد  ســرمایه گذاری 
ــدری  ــزات بن ــوزه تجهی ــرمایه گذاری در ح ــرای س ب
ــون دالر  ــا ۲۳۵ میلی ــرمایه مجموع ــن س ــت. ای اس
بــوده و هندی هــا درصــدد هســتند تــا آن را در 
بــرای تخلیــه و  نیــاز  حــوزه تجهیــزات مــورد 
ــورد  ــزات م ــی، تجهی ــزات عملیات ــری، تجهی بارگی

ــلکه و... اســت. ــای اس ــر پ ــل کانتی ــرای حم ــاز ب نی
ــا ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه از  ــزود: ب وی اف
ســوی هندی هــا ســرعت و حجــم عملیــات تخلیــه 
و بارگیــری در بنــدر چابهــار افزایــش خواهــد یافــت 
و بیشــتر خواهــد شــد. البتــه در حــال حاضــر 
ــی  ــدارد و معطل ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای مش
ــورد  ــزات م ــن تجهی ــد و تامی ــا خری ــا ب ــم ام نداری
ــاء  ــدی ارتق ــن توانمن ــه ای ــی رود ک ــار م ــر انتظ نظ

ــد. ــدا کن پی
ــازار ســازمان  مدیــرکل توافقنامــه هــا وتوســعه ب
بنــادر و دریانــوردی دربــاره وضعیــت تخلیــه و 
بارگیــری در بنــدر چابهــار گفــت: هــم اکنــون 
تــوان تخلیــه و بارگیــری در ایــن بنــدر ۲۰ تــا 
ــا  ــم ب ــه می خواهی ــاعت اســت ک ــر در س ۲۵ کانتین
ــا  ــق ب ــه ۳۰ کانتینــر و مطاب ــز بیشــتر آن را ب تجهی

ــانیم. ــی برس ــتانداردهای جهان اس
ســـعیدی پور بـــا بیـــان اینکـــه بـــا وجـــود در 
ـــی  ـــای ترجیح ـــا و تعرفه ه ـــن تخفیف ه ـــر گرفت نظ

ـــد  ـــه بای ـــار آنطـــور ک ـــدر چابه ـــرد بن مناســـب، عملک
ـــا  ـــرد: هندی ه ـــح ک ـــت، تصری ـــه اس ـــش نیافت افزای
ــق  ــارت از طریـ ــرای تجـ ــود را بـ ــای خـ تعرفه هـ
ـــا  ـــد ام ـــش داده ان ـــا ۴۰ درصـــد کاه ـــار ت ـــدر چابه بن
ـــر  ـــرات اخی ـــه در مذاک ـــای صـــورت گرفت ـــا تفاهم ه ب
ـــوی  ـــز از س ـــتری را نی ـــش بیش ـــا کاه ـــن تعرفه ه ای

ـــرد. ـــد ک ـــه خواه ـــی تجرب ـــرف خارج ـــن ط ای
ـــیاری  ـــورهای بس ـــه کش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
حـــال  در  و  ســـرمایه گذاری  بـــه  عاقه منـــد 
ــا  ــتند امـ ــار هسـ ــدر چابهـ ــرمایه گذاری در بنـ سـ
ـــام  ـــود، اع ـــرده نش ـــا ب ـــی از آن ه ـــد نام نمی خواهن

ـــدر  ـــرد بن ـــرفت در عملک ـــع پیش ـــی از موان ـــرد: یک ک
ـــه  ـــی و هزین ـــل دریای ـــه حم ـــودن هزین ـــار باالب چابه
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــت  ک ـــکرانه ها اس ـــل در پس حم
ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــتیرانی و حوزه ه ـــوط کش ـــا خط ب
حمل ونقـــل زمینـــی مذاکـــرات الزم را انجـــام 
داده ایـــم و اعـــام کرده ایـــم کـــه اگـــر تعرفه هـــا 
ـــا  ـــه آن ه ـــه ب ـــی ک ـــا جای ـــود را ت ـــای خ و هزینه ه
ـــا ۹۰  ـــم ت ـــد حاضری ـــش دهن ـــم کاه ـــام کرده ای اع
ــه  ــدری بـ ــای بنـ ــا و هزینه هـ ــد در تعرفه هـ درصـ
ـــاق  ـــن اتف ـــم ای ـــم و امیدواری ـــف دهی ـــا تخفیب آن ه

ـــد.  بیافت

مدیرکل توافقنامه ها وتوسعه بازار سازمان بنادر خبر داد:

سرمایه گذاری هندی ها 
و کشورهای گمنام در بندر چابهار

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت جزییــات واگــذاری مراکــز 
ــه بخــش خصوصــی را تشــریح کــرد.  ــه ب ــن وزارتخان دندان پزشــکی ای
ــا و  ــه ام ــاره ب ــا اش ــا رییســی، ب ــر علیرض ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
ــه  ــت ب ــکی وزارت بهداش ــز دندان پزش ــذاری مراک ــاره واگ ــا درب اگره
بخــش خصوصــی، گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه مــا ایــن مراکــز را بــه 
بخــش خصوصــی واگــذار نکرده ایــم، بلکــه بــه صــورت خریــد خدمــت 
ــم. در  ــتفاده می کنی ــز اس ــن مراک ــی در ای ــش خصوص ــک بخ از کم
ــور  ــر کش ــکی در سراس ــز دندان پزش ــدود ۳۲۰۰ مرک ــر ح ــال حاض ح
داریــم کــه شــیفت بعدازظهــر آن هــا غیرفعــال بــوده و مراکــز در بعــداز 
ظهرهــا عمــا بســته اند. در عیــن حــال هزینــه دندان پزشــکی در 
ــار  ــا دچ ــد از ظهره ــردم در بع ــت و م ــیار باالس ــی بس ــش خصوص بخ

مشــکل می شــوند.
ــز دندان پزشــکی را در شــیفت  ــن اســاس مراک ــر همی ــزود: ب وی اف
عصــر بــه صــورت خریــد خدمــت بــه بخــش خصوصــی واگــذار می کنیم 
ــی، بلکــه  ــه دولت ــه خصوصــی اســت و ن ــه ن ــه مناســب ک ــا تعرف ــا ب ت
ــات  ــود، خدم ــوب می ش ــی محس ــی غیردولت ــه عموم ــی تعرف ــه نوع ب

ــد. ــه دهن ــردم ارائ ــه م ــکی را ب دندان پزش
ــکی در  ــوزه دندان پزش ــفانه در ح ــه متاس ــان اینک ــا بی ــی ب رییس
بخــش خصوصــی تعرفــه مــدون و مشــخصی وجــود نــدارد، ادامــه داد: 
تعرفــه دولتــی خدمــات دندان پزشــکی مشــخص اســت. در عیــن حــال 

یــک تعرفــه خصوصــی را هــم فــرض کردیــم و تعرفــه ای بیــن ایــن دو 
کــه البتــه بیشــتر مایــل بــه ســمت تعرفــه بخــش دولتــی اســت، بــرای 
ــا  ــز م ــر در مراک ــد از ظه ــیفت بع ــه در ش ــکی ک ــات دندان پزش خدم
ــا  ــم ت ــن کرده ای ــود، تعیی ــه می ش ــی ارائ ــش خصوص ــوی بخ و از س
شــیفت های بعــد از ظهــر را هــم بــرای مــردم فعــال کنیــم کــه همــه 

بتواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد.

ساعتفعالیتمراکزدندانپزشکیوزارتبهداشتدر
بعدازظهرها

ــز  ــن مراک ــرد: بنابرای ــد ک ــت تاکی ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
دندان پزشــکی وزارت بهداشــت در شــیفت های بعــد از ظهــر بــه 
صــورت خریــد خدمــت از بخــش خصوصــی، خدمــات دندان پزشــکی را 
تحــت نظــارت وزارت بهداشــت و بــا توجــه بــه پروتکل هــای مــا ارائــه 
ــل مراکــز جامــع ســامت  ــن مراکــز کــه در ذی ــن ای ــد. بنابرای می دهن
ــال  ــب فع ــی ۱۰ ش ــا ۹ ال ــر ت ــد از ظه ــاعت دو بع ــد، از س ــرار دارن ق

می شــوند.

ــر  ــه اگـ ــود را دارد کـ ــوخت راه  و روش خـ ــتفاده از کارت سـ اسـ
ــار  ــن اســـت صاحـــب کارت را دچـ ــود، ممکـ ــرا نشـ ــتی اجـ به درسـ
ــا  ــده تـ ــه شـ ــا توصیـ ــل بارهـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد؛ بـ ــارت کنـ خسـ
ـــن کارت هوشـــیار باشـــند.  ـــه اســـتفاده درســـت ای شـــهروندان نســـبت ب
به گـــزارش ایســـنا، ممکـــن اســـت بـــرای شـــما اتفـــاق افتـــاده 
باشـــد کـــه هنـــگام ســـوخت گیری یـــک یـــا دو لیتـــر از ســـهمیه 
کارت ســـوخت شـــما کاســـته شـــود کـــه علـــت ایـــن امـــر طبـــق 
ــش  ــی پخـ ــرکت ملـ ــخنگوی شـ ــی - سـ ــه کاهـ ــای فاطمـ گفته هـ
ــتفاده نادرســـت از کارت ســـوخت  ــا اسـ ــای نفتـــی - تنهـ فراورده هـ

اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه الزم اســـت تمـــام مالـــکان خـــودرو 
ـــه  ـــند، ب ـــیار باش ـــوخت هوش ـــق از کارت س ـــتفاده دقی ـــه اس ـــبت ب نس
ـــط  ـــه توس ـــی ک ـــه پیمایش ـــته ب ـــش  بس ـــزان کاه ـــت: می ـــنا گف ایس
دســـتگاه صـــورت می گیـــرد، متفـــاوت اســـت امـــا ممکـــن اســـت 
گاهـــی بـــه علـــت اســـتفاده نادرســـت از کارت یـــک یـــا دو  لیتـــر 

میـــزان ســـهمیه کاهـــش یابـــد.
ـــان  ـــا بی ـــی ب ـــای نفت ـــش فراورده ه ـــی پخ ـــرکت مل ـــخنگوی ش س

ــات  ــط عملیـ ــه وسـ ــت کـ ــن اسـ ــاله ایـ ــن مسـ ــت ایـ ــه علـ این کـ
ســـوخت گیری کارت خـــارج می شـــود، اظهـــار کـــرد: بـــه محـــض 
این کـــه ســـوخت گیری انجـــام و نـــازل ســـر جایـــش  قـــرار گرفـــت، 
ــود را  ــا کارت خـ ــام »لطفـ ــود و پیـ ــال می شـ ــازل فعـ ــن نـ قطع کـ
ـــرد در  ـــر ف ـــه اگ ـــود ک ـــر می ش ـــور ظاه ـــه مانیت ـــد« روی صفح برداری

ـــود  ـــه وج ـــکلی ب ـــچ مش ـــد، هی ـــارج کن ـــود را خ ـــان کارت خ ـــن زم ای
ـــد. ـــی آی نم

ـــات  ـــون عملی ـــز همچ ـــد نی ـــن فراین ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــی ب کاه
ـــارج  ـــود را خ ـــات کارت خ ـــط عملی ـــرد وس ـــر ف ـــه اگ ـــت ک ـــی اس بانک
کنـــد، عملیـــات بـــا موفقیـــت انجـــام نمی شـــود، تصریـــح کـــرد: 
ـــارت  ـــدن عب ـــر ش ـــس از ظاه ـــا پ ـــه حتم ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــه م توصی
»لطفـــا کارت خـــود را برداریـــد«، بـــه خـــروج کارت خـــود اقـــدام 
ـــا دو  ـــک ی ـــت ی ـــن اس ـــورت، ممک ـــن ص ـــر ای ـــه در غی ـــد چراک کنن
لیتـــر کاهـــش ســـهمیه بـــرای فـــرد اتفـــاق بیفتـــد و علـــت ایـــن 
اســـت کـــه هنـــوز ارتبـــاط  قطع کـــن نـــازل بـــا ســـامانه برقـــرار 

ـــت. ـــده اس نش

نحوهصحیحسوختگیریباکارتسوختدرجایگاهها
دربـــاره نحـــوه صحیـــح ســـوخت گیری تاکیـــد شـــده کـــه ابتـــدا 
ـــرار دهیـــد، ســـپس رمــــز چهـــار  کارت ســـوخت را داخـــل کارتخـــوان ق
ـــاز  ـــوخت گیری را آغ ـــته و س ـــازل را برداش ـــد، ن ـــی آن را وارد کنی رقم
ــر  ــتی سـ ــازل را به درسـ ــوخت گیری، نـ ــام سـ ــد از اتمـ ــد،  بعـ کنیـ
ـــد«  ـــام »کارت را برداری ـــاهده پی ـــس از مش ـــرار داده و پ ـــود ق ـــای خ ج
ـــان توجـــه  ـــد. متقاضی کارت ســـوخت خـــود را از کارتخـــوان خـــارج کنی
ـــرار  ـــل از ق ـــوان قب ـــوخت از کارتخ ـــتن کارت س ـــه از برداش ـــد ک کنن

ـــد. ـــودداری کنن ـــد خ ـــدا بای ـــود، ج ـــای خ ـــازل در ج دادن ن

شیفت بعدازظهر دندان پزشکی های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد

چه کنیم از سهمیه بنزین کم نشود؟

نوروزی:
 افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها با تورم 

4۰ درصدی سنخیت ندارد

ســخنگوی کمیســیون قضایــی مجلــس در حالــی 
کــه معتقــد اســت افزایــش ۱۵ درصــدی حقوق هــا 

بــا تــورم ۴۰ درصــدی ســنخیت نــدارد. 
ــر  ــوروزی  ب ــن ن ــت، حس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــا  ــش از ۱۵ درصــدی حقوق ه ــش بی ضــرورت افزای
ــت:  ــرد و گف ــد ک در الیحــه بودجــه ســال ۹۹ تاکی
درحالــی افزایــش حقوق هــا در الیحــه بودجــه 
صرفــا ۱۵ درصــد اســت کــه ایــن افزایــش بــا تــورم 
ــن  ــدارد به همی ــنخیت ن ــدی س ــش از ۴۰ درص بی
دلیــل حقوق هــا بایــد حداقــل تــا ۲۰ درصــد 

ــد. ــدا کنن ــش پی افزای
نماینــده مــردم ربــاط کریــم و بهارســتان در 
ــزود: »بارهــا  مجلــس شــورای اســامی در ادامــه اف
ــرژی آزاد و  ــای ان ــت حامل ه ــده قیم ــنهاد ش پیش
ــان  ــر هم ــود و ب ــارس ش ــج ف ــوب خلی ــاس ف براس
اســاس حقوق هــا افزایــش یابنــد بطــور مثــال 
حقــوق یــک و نیــم میلیــون تومانــی بــه ۵ میلیــون 
تومــان برســد در هرصــورت امــا دولــت نبایــد 

جزیــره ای و مقطعــی فکــر می کنــد.«
وقتــی بنزیــن بــه یکبــاره ۳ برابــر می شــود 
ــا  ــا ب ــود ت ــر ش ــل ۲ براب ــد حداق ــز بای ــوق نی حق
ایجــاد تناســب میــان تــورم و دریافتــی مــردم، بیــش 
از ایــن بــه اقشــار ضعیــف جامعــه فشــار اقتصــادی 

ــود. وارد نش
بــه گفتــه ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و 
ــش  ــا افزای ــد ب ــا می کن ــت ادع ــی مجلــس دول قضای
نقدینگــی بــه واســطه رشــد حقــوق، تــورم افزایــش 
ــن و  ــت بنزی ــاح قیم ــا اص ــت ب ــا دول ــد ام می یاب
ــا خــود  ــه حســاب خانواده ه ــن ب ــه  بنزی ــز یاران واری

ــی زد. ــن م ــه دام ــی در جامع ــش نقدینگ ــه افزای ب

در پی نامه واعظی به نمکی
مشکل داروهای تاالسمی به دلیل 
معوقات بیمه هاست نه کمبود دارو

در پـی برخـی اخبـار مبنـی بـر کمبـود شـدید 
داروی آهـن زدای بیمـاران تاالسـمی و نامـه رییـس 
دفتـر ریاسـت جمهـوری بـه وزیـر بهداشـت در ایـن 
بـاره، سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو تاکیـد کرد که 
بـه  داروخانه هـا  برخـی  دارو در  ایـن  نبـود  مشـکل 
معوقـات بیمه هـا بـه داروخانه هـا و به تبـع آن بدهی 

بازمی گـردد.  پخـش  شـرکت های  بـه  داروخانه هـا 
ــور  ــوش جهانپ ــر کیان ــنا، دکت ــزار ش ایس ــه گ ب
دربــاره اخبــاری مبنــی بــر کمبــود داروی دســفراِل 
تاالســمی ها، گفــت: هیــچ کمبــودی در زمینــه 
ــدارد و آنچــه کــه انجمــن  داروی دســفرال وجــود ن
ــی  ــه بده ــه ب ــت، توج ــرده اس ــرح ک ــمی مط تاالس
ــه  ــت ک ــهرها اس ــی ش ــا در برخ ــی داروخانه ه برخ
ــش  ــرکت های پخ ــه ش ــان ب ــل بدهی هایش ــه دلی ب

ــرد. ــرار نگی ــان ق ــت دارو در اختیارش ــن اس ممک
ــفراِل  ــل داروی دس ــن در اص ــزود: بنابرای وی اف
بیمــاران تاالســمی کمبــودی نداریــم و میــزان 
ــای  ــرای ماه ه ــی ب ــود دارد. حت ــی از دارو وج کاف
ــفرال را  ــبی از داروی دس ــره مناس ــز ذخی ــی نی آت
ــه  ــات بیمه هــا ب ــه معوق ــم. بنابرایــن موضــوع ب داری
ــه  ــا ب ــی داروخانه ه ــع آن بده ــه تب ــا و ب داروخانه ه
ــده  ــث ش ــه باع ــردد ک ــش بازمی گ ــرکت های پخ ش
ــد. ــن کنن ــد دارو را تامی ــا نتوانن ــی داروخانه ه برخ

ــرد:  ــد ک ــذا و دارو تاکی ــازمان غ ــخنگوی س س
بنابرایــن هیچگونــه کمبــودی در زمینــه داروی 
دســفرال وجــود نــدارد و در حــوزه معوقــات نیــز در 
حــال پیگیــری آنچــه کــه بــه حــوزه وزارت بهدشــت 
ــت  ــا پرداخ ــم ب ــتیم و امیدواری ــت، هس ــوط اس مرب
ــه  ــا و ب ــه داروخانه ه ــا ب ــات بیمه ه بخشــی از مطالب
ــش  ــرکت های پخ ــای ش ــت طلب ه ــع آن پرداخ تب

ــود. ــع ش ــکل رف ــا، مش ــوی داروخانه ه از س
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: در همیــن راســتا بــا 
ریاســت جمهــوری مکاتبــه کــرده  و توضیحــات الزم 

را داده ایــم.

277۰ میلیارد ریال جرایم اقتصادی در 
آذربایجان شرقی با دستگیری 246 نفر 
ــت:  ــرقی گف ــی آذربایجان ش ــس آگاه ــس پلی رئی
ارزش ریالــی جرایــم اقتصــادی ایــن اســتان ۲ هــزار و 
۷۷۰ میلیــارد ریــال در ۹ ماهــه امســال بــوده اســت. 
ــار  ــارس اظه ــا ف ــو ب ــاس زاده در گفت وگ ــر عب صاب
ــه امســال  ــی اســتان در ۹ ماه ــس آگاه داشــت:  پلی
ــا,  ــا، رب ــه ارتش ــادی از جمل ــم اقتص ــه جرای در زمین
اختــاس، زمین خــواری و تســهیات بانکــی غیرمجــاز 
پرونده هایــی تشــکیل داده کــه ارزش ریالــی ایــن 
پرونده هــا حــدود ۲ هــزار و ۷۷۰ میلیــارد  ریــال 
اســت کــه در ایــن زمینــه ۲۴۶ نفــر دســتگیر شــدند.

وی بــا بیــان اینکه بیشــترین پرونــده در ایــن زمینه ها 
را تســهیات غیرمجــاز بانکــی و ربــا بــه خــود اختصــاص 
داده اســت، خاطرنشــان ســاخت: ارزش ریالــی پرونده های 
تشــکیل یافتــه در ســال جاری در زمینــه جرائــم اقتصادی 

حــدود ۲۳ درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.
ــاع  ــرقی، اط ــی آذربایجان ش ــس آگاه ــس پلی رئی
 رســانی بیشــتر دربــاره پرونده هــای اختاس را مســتلزم 
تکمیــل پرونــده و از ســوی مقــام قضایــی اعــام کــرد.

اقتصاد

دستیابی ایران به تکنولوژی 
روز اروپا

عرفانیــان بــا بیــان اینکــه 
براســاس گــزارش ســازمان بهزیســتی در شــهریورماه 
ســال جــاری، حــدود ۶۵۰ هزارنفــر معلــول جســمی 
حرکتــی در کشــور داریــم کــه شــامل افــراد ضایعــه 
ــه  ــن دســتگاه ب ــزود: ای ــی شــود، اف ــز م ــی نی نخاع
ــرعت  ــم س ــان ه ــد همزم ــه می توان ــطه اینک واس
رکاب زدن و گشــتاور را توســط پروتــز عصبــی 
کنتــرل کنــد، فوایــد فیزیولــوژی زیــادی بــرای 

ــی دارد. ــه نخاع ــراد ضایع اف
ایــن مجــری افــزود: ایــن دســتگاه از پروتــز عصبــی 
دســتگاه میکروالکترونیــک و دوچرخــه تشــکیل شــده 
و نســبت بــه نمونــه خارجــی خــود از امــکان کنتــرل 

همزمــان ســرعت و گشــتاور برخــوردار اســت.
محصــول  ایــن  جهانــی  قیمــت  گفــت:  وی 
ــی  ــه ایران ــت نمون ــت و قیم ــزار دالر اس ۱۵تا۲۰ه
کــه طراحــی شــده ۴۰درصــد نمونــه خارجــی اســت.

ــن  ــن دســتگاه دومی ــان اینکــه ای ــا بی ــان ب عرفانی
دســتگاه طراحــی شــده بــرای بیمــاران کاهــش 
عــوارض ناشــی از ضایعــات حرکتــی در دانشــگاه 
ــاراواک کــه  علــم و صنعــت اســت، افــزود: دســتگاه پ
ســال گذشــته در ایــن دانشــگاه رونمایــی شــد، فقــط 
بــرای بیمــاران پاراپلژیــک )افــراد فلــج از دوپــا( کاربرد 
ــوالن  ــن سیســتم طیــف وســیعی از معل ــی ای دارد ول
جســمی حرکتــی را شــامل مــی شــود کــه از جملــه 
ــه  ــی ک ــه نخاع ــاران ضایع ــه بیم ــوان ب ــی ت ــا م آن ه
ســطح فلــج آن هــا از ناحیــه گــردن اســت، اشــاره کرد.

ادامه از صفحه 1
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بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی قیمت مســکن در 
آذر امســال نســبت بــه آذر ســال قبــل ۴۱.۶ درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. تعــداد معامــات در بازه اشــاره 

شــده نیــز ۴۰ درصــد رشــد داشــته اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، مطابــق آمــار بانــک مرکزی 
ــای  ــات آپارتمان ه ــداد معام ــال ته ــاه امس در آذرم
مســکونی شــهر تهــران بــه ۹۵۰۰ واحــد رســید کــه 
نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه 
ترتیــب ۱۳۴,۷ و ۴۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

در ماه مورد اشـاره متوسـط قیمـت خرید و فروش 
یـک مترمربـع زیربنای واحد مسـکونی معاماه شـده 
بنگاه هـای معامـات ملکـی شـهر تهـران  از طریـق 
۱۳۵,۳ میلیـون ریـال بوده که نسـبت به آذرماه سـال 

گذشـته ۴۱,۶ درصـد افزایـش را نشـان می دهد.
در بیــن مناطــق ۲۲ گانــه شــهرداری تهــران، 
بیشــترین متوســط قیمت معاملــه شــده ۳۱۰,۴ میلیون 
ریــال مربــوط بــه منطقــه یــک و کمتریــن آن بــا ۶۵,۱ 
میلیــون ریــال مربــوط بــه منطقــه ۱۸ اســت. ایــن ارقــام 
نســبت بــه ماه مشــابه ســال قبــل )آذرمــاه ســال ۹۷( به 

ترتیــب ۴۲,۳ و ۵۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای مســکونی 
معاملــه شــده در شــهر تهــران بــه تفکیــک عمــر بنــا 
در مــاه گذشــته حاکــی از آن اســت کــه از مجمــوع 
۹۵۳۷ واحــد مســکونی معاملــه شــده، واحدهــای تــا 
ــا ســهم ۴۲,۶ درصــد بیشــترین  ۵ ســال ســاخت ب

ــه خــود اختصــاص داده انــد. ســهم را ب
ســهم مذکــور در مقایســه بــا آذرمــاه ســال 
گذشــته ۸/. واحــد درصــد کاهــش یافتــه و در 
ــا ۱۰  ــت ۶ ت ــا قدم ــای ب ــهم واحده ــه س ــل ب مقاب

ــت. ــده اس ــزوده ش ــال اف ــا ۲۰ س ــال و ۱۶ ت س
بررســی شــاخص کرایــه مســکن اجــاری نیــز در 
شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهری طــی آذرمــاه 
ــب ۲۸,۲ و. ۳۰,۱  ــه ترتی ــد ب ــی از رش امســال حاک
درصــدی نســبت بــه آذرمــاه ســال گذشــته اســت.

شاخص کیفی هوای تبریز در وضعیت 
»قابل قبول« قرار دارد

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت آذربایجــان شــرقی گفــت: شــاخص کیفــی 
هــوای تبریــز در وضعیــت »قابــل قبــول« قــرار دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، داود قاســم زاده، در ایــن رابطــه، 
اظهــار کــرد: شــاخص کیفیــت هــوای تبریــز، برابــر بــا 

۶۵ بــوده و در وضعیــت »قابــل قبــول« قــرار دارد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه پیــش بینی های هواشناســی 
مبنــی بــر پایــداری هوا تــا اواخــر هفتــه، از ایــن رو افزایش 
ــود  ــه می ش ــوده و توصی ــار نب ــای دور از انتظ آالینده ه
مــردم تــا حدامــکان از ترددهــای غیرضــروری بــا خــودرو 
شــخصی در ســطح شــهر خــودداری کــرده و اســتفاده از 

وســایل نقلیــه عمومــی را در اولویــت قــرار دهنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــاخص کیفیــت هــوا از 
۰ تــا ۱۰۰هــوای قابــل قبــول، از ۱۰۰ تــا ۱۵۰ هــوای 
ــا ۲۰۰  ــاس و از ۱۵۰ ت ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ناس
نیــز بیانگــر ناســالم بــودن هــوا بــرای تمامــی گروه هــا 
و بیــش از ۲۰۰ نیــز نشــانگر وضعیــت بحرانــی اســت.

در راستای آشنایی با کتب فرهنگ شهروندی
شهرداران و روسای آموزش و پرورش 

مراکز استان ها به تبریز می آیند 
ــای  ــهرداران و روس ــور ش ــز از حض ــهردار تبری ش
آمــوزش و پــرورش مراکــز اســتان هــا در تبریــز بــرای 

آشــنایی بــا کتــب فرهنــگ شــهروندی خبــر داد. 
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهر در جلســه 
شــورای شــهر تبریــز بــا اشــاره بــه ضــرورت گســترش 
ــار  ــور، اظه ــه کل کش ــهروندی ب ــگ ش ــب فرهن کت
کــرد: تدویــن و چــاپ کتــب فرهنــگ شــهروندی یــک 
کار مشــارکتی و خروجــی تمامــی افــکار کارشناســان 
حــوزه آمــوزش و پــرورش و معاونــت فرهنگــی 
شــهرداری تبریــز اســت کــه یــک ســال و نیــم بــرای 
گــردآوری و تدویــن آن هــا زمــان صــرف شــده اســت.

ــج کتــب  ــزوم تروی ــه ل ــا توجــه ب ــه داد: ب او ادام
ــهرداران  ــال، ش ــان س ــا پای ــهروندی، ت ــگ ش فرهن
مراکــز اســتان هــا و مدیــران کل آمــوزش پــرورش 
ــا  ــا ب ــه تبریــز دعــوت مــی کنیــم ت اســتان هــا را ب

ــر آشــنا شــوند. ــن کتــب بیــش ت ــات ای موضوع
شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: تــاش مــی کنیــم 
ــز ثبــت  ــام تبری ــه ن کتــب فرهنــگ شــهروندی را ب
ــهرهای  ــهرها و ش ــر کانش ــه دیگ ــم و آن را ب کنی
ــا شــاهد تاثیــرات مثبــت  کوچــک تســری دهیــم ت

ــیم. ــور باش آن در کل کش

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز:
گرمخانه هایی برای اسکان کارتن خواب ها

 و بی خانمان ها احداث شود 

ـــا  ـــز ب ـــهر تبری ـــورای ش ـــی ش ـــی و اجتماع ـــیون فرهنگ ـــو کمیس عض
ـــان و  ـــکان بی خانمان ـــرای اس ـــزی ب ـــدازی مراک ـــزوم راه ان ـــه ل ـــاره ب اش
ـــراد  ـــن اف ـــرای ای ـــه ای ب ـــای گرمخان ـــد فض ـــت: بای ـــا، گف ـــن خواب ه کارت

ـــود.  ـــه ش ـــا ارائ ـــه آنه ـــرم ب ـــذای گ ـــد و غ ـــته باش ـــود داش وج
بـــه گـــزارش شـــهریار، ســـعید نیکوخصلـــت اظهـــار داشـــت: بـــه 
نظـــر می رســـد بی خانمانـــی یـــا کارتـــن خوابـــی بـــا اقتصـــاد شـــهرها 
ـــران  ـــا در ته ـــن خـــواب ه ـــودن کارت ـــت زیادب رابطـــه مســـتقیمی دارد، عل

ـــت. ـــهر اس ـــن ش ـــیع ای ـــتره وس گس
او تصریـــح کـــرد: در کشـــور مـــا مراکـــزی توســـط ســـازمان هـــای 
مـــردم نهـــاد و خیریـــن راه انـــدازی شـــده کـــه در ایـــن خصـــوص 
ـــه ۴۰ – ۵۰  ـــود دارد ک ـــزی وج ـــز مرک ـــا در تبری ـــد. مث ـــت دارن فعالی
نفـــر ســـالمند بی خانمـــان بـــاالی ۶۰ و ۶۵ ســـاله در آن زندگـــی 

. می کننـــد
ـــر  ـــزار نف ـــاالنه ۴ ه ـــورک س ـــه در نیوی ـــان اینک ـــا بی ـــت ب نیکوخصل
ــتند  ــریف هسـ ــا شـ ــردم مـ ــزود: مـ ــد، افـ ــهر می خوابنـ در ســـطح شـ
در غیـــر ایـــن صـــورت افـــراد زیـــادی در ســـطح خیابان هـــا زندگـــی 

می کردنـــد.
عضــو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای شــهر تبریــز تصریــح 
کــرد: بــا وجــود اینکــه ســبک زندگــی بیشــتر مــردم امــروزه همــراه بــا 
رفــاه اســت امــا حــس شــادی وجــود نــدارد در حالــی کــه یکــی از اولیــن 

پارامترهــای خوشــبختی، درجــه شــادی در زندگــی اســت.
ـــه  ـــونت، ادام ـــه خش ـــز در زمین ـــت تبری ـــه نخس ـــه رتب ـــاره ب ـــا اش او ب
داد: طـــی صـــد ســـال اخیـــر در دنیـــا رفـــاه مـــا حـــدود ۱۰ تـــا ۲۰ 
ـــبت  ـــز نس ـــا نی ـــد کل دنی ـــن درآم ـــت. میانگی ـــه اس ـــش یافت ـــر افزای براب
ـــام  ـــا تم ـــی ب ـــت ول ـــه اس ـــش یافت ـــر افزای ـــی دوم ۴ براب ـــگ جهان ـــه جن ب

ـــت. ـــه اس ـــر نیافت ـــا تغیی ـــردم دنی ـــادی م ـــه ش ـــا درج اینه
ـــور  ـــاد دوم کش ـــه اقتص ـــی ک ـــز زمان ـــد: تبری ـــادآور ش ـــت ی نیکوخصل
ـــم  ـــود و االن ه ـــر ب ـــاد متجاه ـــدی و معت ـــدون متک ـــهر ب ـــم ش ـــود ه ب

ـــی را دارد. ـــن ویژگ ـــت ای ـــا ۲۰ اس ـــاد ۱۲ ت ـــه اقتص ک
او اظهـــار داشـــت: پیشـــنهادی مطـــرح کـــرده ایـــم تـــا در مرکـــز 
پژوهـــش هـــای شـــورا تحقیقـــی صـــورت گرفتـــه و مشـــخص شـــود 
ـــد  ـــی توان ـــز م ـــن مرک ـــا ای ـــدر اســـت؟ آی ـــاده ۱۶ چق ـــز م اثربخشـــی مرک
موضـــوع اعتیـــاد را کنتـــرل کنـــد؟ مـــا نمـــی دانیـــم ایـــن افـــراد را 

ـــه؟ ـــا ن ـــم ی ـــی کنی ـــت م ـــته تربی وابس

دنبال ساخت واحدهای مسکونی
 2۰ تا 3۰ متری نیستیم 

ـــت  ـــه سیاس ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــازی ب ـــر راه و شهرس وزی
ـــت:  ـــم، گف ـــران را نداری ـــری در ته ـــکونی ۳۰ مت ـــای مس ـــد واحده تولی
ــا  ــت و مـ ــور اسـ ــای کشـ ــایر مؤلفه هـ ــر از سـ ــکن متاثـ ــت مسـ قیمـ
ـــتیم.  ـــکن هس ـــش مس ـــرک بخ ـــور مح ـــق موت ـــال رون ـــه دنب ـــواره ب هم
ـــس صنعـــت  ـــارس، محمـــد اســـامی در حاشـــیه کنفران ـــه گـــزارش ف ب
ـــازار  ـــوان ب ـــاختمان می ت ـــت س ـــه صنع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــاختمان ب س
ــزان  ــر میـ ــال حاضـ ــد،گفت: در حـ ــته باشـ ــور داشـ ــی در کشـ صادراتـ
ـــد.  ـــارد دالر می رس ـــک میلی ـــه ی ـــی ب ـــی مهندس ـــات فن ـــادرات خدم ص
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه زلزله هـــای بـــاالی ۵ ریشـــتر در ایـــران 
باعـــث تخریـــب در بخش هایـــی از ســـاختمان می شـــود، گفت: بـــا 
جایگزینـــی تکنولوژی هـــای جدیـــد می تـــوان مقاومـــت ســـاختمان را 

ـــش داد. ـــی افزای ـــوادث طبیع ـــن ح ـــر ای در براب
ــای  ــه تکنولوژی هـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــازی  بـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
نویـــن شـــاید گـــران باشـــند ولـــی دوام ســـاختمان را افزایـــش 
می دهنـــد، گفـــت: صنعـــت ســـاختمان می توانـــد بـــازار صادراتـــی در 
کشـــور داشـــته باشـــد و همانطـــور کـــه در آمارهـــا داریـــم در حـــال 
ـــارد دالر  ـــک میلی ـــه ی ـــی ب ـــات مهندس ـــادرات خدم ـــزان ص ـــر می حاض

می رســـد.
ـــه  ـــا توج ـــکن ب ـــت مس ـــاره قیم ـــش دوب ـــوص افزای ـــامی در خص اس
ـــت  ـــت: قیم ـــازار گف ـــکن در ب ـــرخ مس ـــانات ن ـــر از نوس ـــزارش اخی ـــه گ ب
مســـکن متاثـــر از ســـایر مؤلفه هـــای کشـــور اســـت. هـــر چنـــد مـــا 
ـــتیم. ـــکن هس ـــش مس ـــرک بخ ـــور مح ـــق موت ـــال رون ـــه دنب ـــواره ب هم

ـــکن  ـــش مس ـــاز در بخ ـــاخت و س ـــر از س ـــه غی ـــه وی، ب ـــه گفت ب
ــرمایه گذاری  ــاالنه سـ ــان سـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــش از ۲۰ هـ بیـ
ــم  ــه بخـــش خصوصـــی هـ ــود کـ ــاخت ها می شـ در بخـــش زیرسـ
ســـرمایه گذاری ۸۰ هـــزار میلیـــارد تومانـــی در ایـــن حـــوزه 

دارد.
علیرغـــم  اینکـــه  بیـــان  بـــا  شهرســـازی  و  راه  وزیـــر 
ــازار  ــاز بـ ــاخت و سـ ــوزه سـ ــه در حـ ــل توجـ ــرمایه گذاری های قابـ سـ
ــاره  ــر می پذیرد، گفـــت: در بـ ــاد کان تاثیـ ــکن از وضعیـــت اقتصـ مسـ
ـــت  ـــز سیاس ـــم هرگ ـــد بگوی ـــری بای ـــا ۳۰ مت ـــای ۲۰ ت ـــاخت واحده س
ـــت  ـــوده اس ـــی نب ـــن واحدهای ـــاخت چنی ـــم س ـــم و دوازده ـــت یازده دول

و مـــا ایـــن پروژه هـــا را در دســـتور کار نداریـــم.
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری بـــا اقلیـــم کردســـتان بـــرای 
ـــه  ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــت: ب ـــی گف ـــات مهندس ـــادرات خدم ص
ــا  ــبی بـ ــکاری مناسـ ــه همـ ــن زمینـ ــتانداردها در ایـ ــت اسـ ــا رعایـ بـ

کشـــورهای خارجـــی از جملـــه اقلیـــم کردســـتان داشـــته باشـــیم.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مبحـــث یازدهـــم مقـــررات 
ملـــی ســـاختمان می توانـــد مـــا را بـــه رویکـــرد جدیـــد و فراگیـــر در 
بحـــث مصـــرف انـــرژی هدایـــت کنـــد، گفت: می تـــوان بـــا صنعتـــی 
ســـازی جلـــو ایـــن هـــدر رفـــت مصـــرف انـــرژی در ســـاختمان ها را 

ـــت. گرف
وزیـــر راه و شهرســـازی ادامـــه داد: امـــا صنعتی ســـازی الزامـــا بـــه 
ـــد  ـــازی نبای ـــنتی س ـــد س ـــه رون ـــت و ادام ـــازی نیس ـــوه س ـــای انب معن

ـــود. ـــرژی ش ـــاف ان ـــه ات ـــر ب منج

شهر و شورا

ــس  ــران مجل ــس کمیســیون عم ــب ریی نای
ــون  ــه در قان ــرد ک ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ش
هــوای پــاک ســازوکار الزم بــرای کنتــرل 
موتورســیکلت ها،  خودروهــا،  آالیندگــی 
ــده شــده اســت و آنچــه کــه مهــم  ــع دی صنای
اســت هماهنگــی دســتگاه های مجــری در 

اجــرای ایــن قانــون می باشــد. 
ابوالفضــل  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
موســوی، بــا اشــاره بــه ضــرورت اهتمــام 
دســتگاه ها بــرای اجرایــی شــدن قانــون هــوای 
ــم دو  ــس ده ــا در مجل ــرد: م ــان ک ــاک بی پ
ــط  ــت از محی ــتای حمای ــژه در راس ــون وی قان
زیســت بــه تصویــب رســاندیم کــه یکــی 
ــود. در  ــاک ب ــوای پ ــون ه ــن قان ــن قوانی از ای
ــهرها  ــوای کانش ــی ه ــه آلودگ ــون ب ــن قان ای
توجــه شــده و وظایــف تمــام دســتگاه ها بــرای 

ــت. ــن اس ــوع روش ــن موض ــا ای ــه ب مقابل
ــون  ــن قان ــرد: در ای ــار ک ــه اظه وی در ادام
بــه ســازوکار مشــخص بــرای کنتــرل آالیندگــی 
ــع و ســوخت  خودروهــا، موتورســیکلت ها، صنای
ــل  ــل و نق ــعه حم ــر توس ــاره و ب ــی اش مصرف
عمومــی تاکیــد شــده اســت. حتــی قانون گــذار 
در ایــن قانــون اجــازه ورود دســتگاه های نظارتی 
ــرده  ــادر ک ــده را ص ــای آالین ــب واحده و پلم
اســت امــا در خصــوص برخــورد بــا واحدهایــی 
ــر  ــت موث ــط زیس ــوا و محی ــی ه ــه در آلودگ ک

ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ انعطاف هســتند هی
ــورای  ــس ش ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
ــه  ــون ب ــن قان ــرد: در ای ــح ک ــامی تصری اس
ــا توجــه  ــازه داده شــده ب ــی اج دســتگاه قضای

بــه اهمیــت مقابلــه بــا آلودگــی هــوا بــه 
ــی  ــورد قضای ــرده و برخ ــدا ک موضــوع ورود پی
الزم را بــا دســتگاه هایی کــه در انجــام وظایــف 

ــند. ــته باش ــد داش ــی کردن ــود کوتاه خ
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه این کــه »در 
ــر  ــف ه ــف و تکالی ــاک وظای ــوای پ ــون ه قان
بخــش بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا و محیــط 
زیســت بــه صــورت ریــز بــه ریــز شــفاف 
ــتگاه ها  ــام دس ــرد: تم ــان ک ــت«، بی ــده اس ش
ــون اهتمــام  ــن قان ــه اجــرای ای ــد نســبت ب بای
ــا توجــه  ــران ب داشــته باشــند. کمیســیون عم
بــه آلودگــی هــوا در کانشــهرها چنــدی پیــش 
مســئوالن دســتگاه های مربوطــه و شــهردار 
ــد تــا گزارشــی از اقدامــات  تهــران را فــرا خوان
ــده را  ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل انجــام شــده ب

ــد. ــه کنت ارائ
موســوی ادامــه داد: براســاس گزارش هــا 

آلودگــی هــوای کانشــهرها  از  ۴۰ درصــد 
علــت  کــه  می گــردد  بــاز  اتوبوس هــا  بــه 
ایــن  فرســودگی  و  مصرفــی  ســوخت  آن 
ــان کمــک  دســتگاه ها اســت. شــهرداری خواه
از دولــت بــرای بازســازی ایــن نــاوگان اســت. از 
ســوی دیگــر در بودجــه ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
بــه بازســازی و توســعه حمــل و نقــل عمومــی 
ــن بخــش  ــرای ای ــار الزم ب توجــه شــده و اعتب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــورای  ــس ش ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
اســامی در ادامــه بــا تاکیــد بــر این کــه 
ــار  ــذب اعتب ــال ج ــه دنب ــز ب ــهرداری نی »ش
بــرای بازســازی و توســعه نــاوگان حمــل و 
ــرد:  ــان ک ــی در کشــور اســت«، بی ــل عموم نق
آلودگــی  درصــد   ۱۰ گزارش هــا  براســاس 
هــوای کانشــهرها بــه موتورســیکلت بــاز 
ــز  ــاک نی ــوای پ ــون ه ــه در قان ــردد ک می گ

ضوابــط و مقــررات خــاص بــرای مدیریــت ایــن 
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــده ش ــوع دی موض
را  هــوا  آالیندگــی  درصــد   ۴۳ اتومبیل هــا 
ــزی  ــال برنامه ری ــه دنب ــد ب ــد بای ــده دارن برعه
ــود.  ــهری ب ــفرهای درون ش ــش س ــرای کاه ب
ــد را  ــکان خری ــه ام ــد ک ــن های جدی اپلیکیش
ــد در  ــد می توانن ــهیل می کن ــردم تس ــرای م ب

ــد. ــر باش ــر موث ــن ام ای
ــن موجــود  ــه قوانی ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــار  ــهرها اظه ــت در کانش ــرل جمعی ــرای کنت ب
کــرد: مــا قوانینــی داشــتیم کــه از اســتقرار 
صنایــع در کانشــهرها و بــه ویــژه تهــران 
آن طــور  متاســفانه  امــا  می کــرد،  ممانعــت 
ــه ایــن قوانیــن توجــه نشــده اســت  کــه بایــد ب
توســعه  و  کانشــهرها  در  صنایــع  اســتقرار 
خدمــات صرفــا در برخــی از شــهرها باعــث 
افزایــش جمعیت شــهری شــده اســت. متاســفانه 
ــا  ــده ت ــث ش ــی باع ــن اصول ــرای قوانی ــدم اج ع
ــد  ــه بای ــد آن طــور ک ــز نتوانن ــن نی ــایر قوانی س
و شــاید در کنتــرل وضعیــت موثــر واقــع شــود.

ــس  ــران مجل ــیون عم ــس کمیس ــب رئی نای
شــورای اســامی بیــان کــرد: ۴۳ درصــد 
بــه  مربــوط  کانشــهرها  هــوای  آلودگــی 
بــه  مربــوط  آن  درصــد   ۱۰ و  اتومبیل هــا 
موتورســیکلت ها اســت کــه در مجمــوع ۵۳ 
درصــد از آلودگــی کانشــهرها بــه ایــن دو 
ــی آن  ــل اصل ــه دلی ــردد ک ــاز می گ ــیله ب وس
وســائل  ایــن  مصرفــی  ســوخت  می توانــد 
ــد نقــش اساســی  ــن می توان نقلیــه باشــد. بنزی

در آالیندگــی کانشــهرها داشــته باشــد.
موســوی در پایــان تاکیــد کــرد: دولــت بایــد 
ــوای  ــون ه ــرای قان ــرای اج ــود را ب ــام خ اهتم
پــاک بــه کار گیــرد. هماهنگــی بیــن متولیــان 
ــت.  ــروری اس ــری ض ــون ام ــن قان ــرای ای اج
ــد  ــد در بع ــز بای ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل

ــرد. ــه کار گی ــت بیشــتری ب ــی دق نظارت

صنعــت  عملکــرد  گفــت:  نفــت  وزیــر 
تحقــق  مســیر  در  کامــا  پتروشــیمی 
ــدازی  ــت و راه ان ــوده اس ــام ب ــت های نظ سیاس
توســعه  بــه  نیــز  پتروشــیمی  واحــد  هــر 
ــزاران  ــاد ه ــتی، ایج ــع پایین دس ــتر صنای بیش
واحــد فرعــی و اشــتغال زایی قابــل توجــه 
ــود.  ــول می ش ــد و تح ــأ امی ــد و منش می انجام
بــه گــزارش فــارس، بیــژن زنگنــه در دیــدار 
حســن روحانــی بــا فعــاالن صنعت پتروشــیمی 
صنعــت  روز  گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
ــت  ــدای دول ــت: از ابت ــران گف ــیمی ای پتروش
ــعه  ــری در توس ــون، کار کم نظی ــم تاکن یازده
خام فروشــی  از  جلوگیــری  و  پتروشــیمی 
ــش  ــرد در جه ــن عملک ــه ای ــه ک ــام گرفت انج

ــت. ــده اس ــس ش ــیمی منعک دوم پتروش
صنعــت  تولیــد  ظرفیــت  افــزود:  وی 
پتروشــیمی تــا ســال ۱۴۰۰ بــه ۱۰۰ میلیــون 
ــا  ــد تقریب ــه نشــان دهنده رش ــد ک ــن می رس ت
دو برابــری آن در هشــت ســال )دولت هــای 
یازدهــم و دوازدهــم( خواهــد بــود؛ درآمــد 
صنعــت نیــز بــه حــدود ۲۵ میلیــارد دالر 
می رســد و بــه ایــن ترتیــب در بخــش ارزشــی 
را شــاهد  برابــری  از دو  بیــش  نیــز رشــد 
ــش«  ــاح »جه ــن اصط ــود، بنابرای ــم ب خواهی

ــت. ــردی اس ــن عملک ــته چنی شایس

ریلگذاریدولتدوازدهمبرایجهش
سومپتروشیمی

بـــه گفتـــه زنگنـــه، جهـــش دوم صنعـــت 
پتروشـــیمی در ســـال ۱۴۰۰ بـــه پایـــان 
مطمئنـــی  ریل گـــذاری  بـــا  و  می رســـد 
کـــه دولـــت دوازدهـــم بـــرای جهـــش ســـوم 

ـــادرات  ــت، ص ــام داده اسـ ــیمی انجـ پتروشـ
ــس از  ــال پـ ــج سـ ــی پنـ ــت طـ ــن صنعـ ایـ
ــارد  ــه ۳۷ میلیـ ــد بـ ــت، می توانـ ــان دولـ پایـ
ــذر  ــتن بـ ــوم، کاشـ ــش سـ ــد. جهـ دالر برسـ
ـــده  ـــا آین ـــه تنه ـــت؛ ن ـــده اس ـــرای آین ـــد ب تولی
صنعـــت پتروشـــیمی بلکـــه آینـــده اقتصـــاد 
غیرنفتـــی ایـــران و جلوگیـــری بیشـــتر از 

خام فروشـــی.
ــوب  ــن مطل ــه تامی ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
خــوراک بــرای پتروشــیمی ها در ســال های 
اخیــر گفــت: بــه برکــت توســعه پــارس جنوبــی 
ــتر  ــوراک بیش ــت خ ــا و دریاف ــر طرح ه و دیگ
ــدات  ــیمی، تولی ــای پتروش ــوی مجتمع ه از س
ــار  ــم فش ــت و به رغ ــش یاف ــت افزای ــن صنع ای
تحریــم پتروشــیمی ها وضــع قابــل قبولــی 

داشــته اند.

تاسیسانستیتوبرایتولیدفناورانه
محصوالتپتروشیمی

ــوالت،  ــوع محصـ ــه تنـ ــه بـ ــه توجـ زنگنـ
ـــش  ـــع و آمای ـــوراک مای ـــتر از خ ـــتفاده بیش اس
ســـرزمین را از جملـــه مـــوارد مدنظـــر در 
ـــمرد  ـــیمی برش ـــت پتروش ـــده صنع ـــعه آین توس
ـــاخت  ـــوزه س ـــت، در ح ـــن صنع ـــزود: در ای و اف
ــد  ــا و پیونـ ــازی فناوری هـ ــل و بومی سـ داخـ
بـــا دانشـــگاه کارهـــای بزرگـــی شـــده از 
ـــده  ـــیس ش ـــتیتو تاس ـــد انس ـــه چن ـــه آنک جمل
ـــوزه  ـــه در ح ـــت ک ـــیس اس ـــال تاس ـــا در ح ی
فناوری هـــای تولیـــد محصـــوالت پتروشـــیمی 

فعالیـــت می کننـــد.
ـــم  ـــائل مه ـــر از مس ـــی دیگ ـــت یک ـــز نف وزی
و نیازمنـــد توجـــه در صنعـــت پتروشـــیمی را 
ـــتار  ـــرد و خواس ـــوان ک ـــی عن ـــن مال بحـــث تامی

همراهـــی بیشـــتر بانک هـــا در تامیـــن مالـــی 
طرح هـــای پتروشـــیمی شـــد.

ـــت  ـــرای فعالی ـــات ب ـــرایط باثب ـــاد ش وی ایج
ــت و  ــروری دانسـ ــز ضـ ــیمی ها را نیـ پتروشـ
ــورند؛  ــربازان کشـ ــیمی ها سـ ــت: پتروشـ گفـ
و  نیســـتند  رانـــت  خـــوار  پتروشـــیمی ها 
می دهنـــد  ارائـــه  را  خدمـــات  بهتریـــن 
و از منافعشـــان نیـــز در مســـیر توســـعه 
صنعـــت اســـتفاده می کننـــد. اجـــازه دهیـــم 
پتروشـــیمی ها کارشـــان را انجـــام دهنـــد، 
ـــداف  ـــق اه ـــه تحق ـــات ب ـــرایط باثب ـــاد ش ایج

ــد. ــک می کنـ ــت کمـ ــن صنعـ ایـ

متنوعسازیمنابعتامینخوراک
پتروشیمیها

ــای وزارت  ــه طرح هـ ــان بـ ــه در پایـ زنگنـ
ــن  ــدف تامیـ ــا هـ ــرا بـ ــه منحصـ ــت کـ نفـ
کار  دســـتور  در  پتروشـــیمی ها  خـــوراک 
ـــی ال  ـــد، ان ج ـــرح بیدبلن ـــد ط ـــرار دارد مانن ق
۳۲۰۰، ان جـــی ال ۳۱۰۰، ان جـــی ال خـــارک 
و... نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت: بـــا تکمیـــل 
و راه انـــدازی ایـــن طرح هـــا، منبـــع خـــوراک 
ـــرای  ـــی ب ـــارس جنوب ـــز پ ـــه ج ـــی ب قابل توجه
پتروشـــیمی ها ایجـــاد و گازهـــای مشـــعل 

هـــم جمـــع آوری خواهـــد شـــد.
ــرمایه  ــا سـ ــت، بـ ــر نفـ ــه وزیـ ــه گفتـ بـ
فـــارس  خلیـــج  هلدینـــگ   گذاری هـــای 
و مـــارون، تمـــام گازهـــای فلـــر اســـتان 
خوزســـتان جمـــع آوری خواهـــد شـــد و بـــا 
ـــارک  ـــد خ ـــی مانن ـــد در مناطق ـــن رون ـــه ای ادام
و...، همـــه گازهـــای مشـــعل جمـــع آوری 

ــد. ــد شـ خواهـ

نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اجرای قانون هوای پاک بیان کرد:

خودروها 43 درصد، موتورسیکلت ها ۱۰ درصد 
و اتوبوس ها 4۰ درصد عامل آلودگی هوا

پتروشیمی ها رانت خوار نیستند 

عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن خاوران تبریز آغاز شد

» حفظ منابع آبی کشور، حفظ قدرت ملی است.«
شــرکتآبوفاضــالبروســتائیاســتانآذربایجــانشــرقیدرنظــرداردپــروژهایذیــلرابــاارزیابــیکیفــیبــهپیمــانواگــذار
کنــدلــذاازکلیــهشــرکتهایواجــدشــرایطوصالحیــتدارکــهتمایــلبــهشــرکتدرمناقصــهرادارنــددعــوتمــیشــودازتاریــخ

98/10/10تــا98/10/15بــرایدریافــتاســنادصرفــابــهســامانهســتادمراجعــهنماینــد.)ازمراجعــهحضــوریخــودداریشــود(
تهیهمصالحوتکمیللولهگذاریخطانتقالآببطول4/5کیلومترمجتمعقراءپنجگانه)قرهچپق(شهرستانبناب

)مبلغبرآورداولیه:14/880/000/001ریالمبلغتضمین:۷45/000/000ریالرتبه:آب
آخرینمهلتارائهاسنادمناقصهدرسامانهستاد،مورخ98/10/25میباشد.

اسنادواصلهدرساعت10صبحمورخه98/10/26باارائهحتییکقیمتتوسطمناقصهگر،افتتاحخواهدشد.
ضمناهزینهچاپآگهیبهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

شرکت آب و فاضالب روستائی استان آذربایجان شرقی

فروش فوری 
ملک تجاری در تبریز

مغازه به متراژ 72 متر
دارای کلیه امکانات

کامال بهداشتی
56 متر همکف، 32 متر بالکن

با سند شش دانگ
به قیمت 470 میلیون تومان

فوراً به فروش می رسد.
ــان  ــم، خیاب ــز، منج آدرس: تبری
علــی ســیاه پــوش، روبــروی کوچه 
میــر فتــاح، تاکســی تلفنی ارشــاد

نصف مبلغ، قابل معاوضه با خودرو
شماره تماس: 09144079215 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی

شناسهآگهی:۷14641
تاریخانتشارنوبتاول:1398/10/10
تاریخانتشارنوبتدوم:1398/10/11

)روزنامهعجبشیر(

شرکت آب و افضالب روستایی آرذبایجان شرقی

موجـــود  ریلـــی   
ــل  ــن عوامـ ــم تریـ ــز را از مهـ ــران- تبریـ تهـ
میانـــه-  ریلـــی  جدیـــد  خـــط  احـــداث 
بســـتان آباد- تبریـــز دانســـت و افـــزود: ایـــن 
ـــفر  ـــان س ـــش زم ـــدف کاه ـــا ه ـــی ب ـــیر ریل مس
ــافر  ــار و مسـ ــل بـ ــرعت حمـ ــش سـ و افزایـ
ـــاری  ـــال ج ـــاه س ـــه در آذر م ـــد ک ـــی ش طراح
ــول ۱۳۲  ــه طـ ــتان آباد بـ ــا بسـ ــه تـ از میانـ
ـــت و  ـــرار گرف ـــرداری ق ـــورد بهره ب ـــر م کیلومت
ـــد  ـــذاری در ح ـــل گ ـــات ری ـــون عملی ـــم اکن ه
ــال  ــاوران در حـ ــا خـ ــتان آباد تـ ــل بسـ فاصـ

ــام اســـت. انجـ
ـــن  ـــروژه اولی ـــن پ ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
پـــروژه  ریلـــی کشـــور اســـت کـــه از ابتـــدا 

بـــه صـــورت دوخطـــه اجـــرا می شـــود و 
ــب  ــون مترمکعـ ــرای آن ۶۵ میلیـ ــرای اجـ بـ
ـــزود:  ـــت، اف ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــات خاک عملی
ـــن  ـــرای ای ـــان ب ـــارد توم ـــون ۱۸۶۰ میلی تاکن
ـــه  ـــه ارزش آن ب ـــده اســـت ک ـــه ش ـــروژه هزین پ
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از ۶ ه ـــت روز بی قیم

ـــت. اس
خادمـــی بـــا بیـــان اینکـــه در کل کشـــور 
حـــدود ۱۱۶۰ کیلومتـــر آزادراه در حـــال 
اجراســـت، گفـــت: ۳۰۰ کیلومتـــر از ایـــن 
ــزرگ در  ــار آزاد راه بـ ــب چهـ ــزان در قالـ میـ
ـــک  ـــدود ی ـــه ح ـــت ک ـــرقی اس ـــان ش آذربایج
ــاخت را  ــال سـ ــای در حـ ــارم آزادراه هـ چهـ

شـــامل مـــی شـــود.

وی بـــا بیـــان اینکـــه ۳۳۰۰ کیلومتـــر مســـیر 
ــم،  ــرا داریـ ــال اجـ ــور در حـ ــی در کشـ ریلـ
ـــی در  ـــم ریل ـــرد: ســـه طـــرح مه خاطرنشـــان ک
ـــیر  ـــه مس ـــت ک ـــرقی اس ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ــن  ــزرگ تریـ ــی از بـ ــز یکـ ــه تبریـ ــه بـ میانـ

طـــرح هـــای عمرانـــی اســـت .
ـــی در  ـــیر ریل ـــن مس ـــرد: ای ـــی اظهارک خادم
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــوب اس ـــت از جن نهای
ـــدود  ـــه ح ـــد ک ـــی رس ـــل م ـــه اردبی ـــه(  ب )میان
ـــر از مســـیر ۱۷۰ کیلومتـــری آن در  ۵۰ کیلومت

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــتان واق ـــن اس ای
معــاون وزیــر راه و شهرســازی طــول بزرگــراه 
هــای کشــور را ۱۷ هــزار کیلومتــر اعــام کــرد 
ــر بزرگــراه  و گفــت: هــم اکنــون ۷۸۰۰ کیلومت

در حــال اجراســت و ســاالنه حــدود ۲۰۰۰ 
کیلومتــر بزرگــراه ســاخته مــی شــود.

ــز  ــتان آباد - تبریـ ــه - بسـ ــن میانـ  راه آهـ
ایســـتگاه  از  ۲۰۳ کیلومتـــر طـــول دارد و 
موجـــود میانـــه آغـــاز می شـــود و بـــا گـــذر 
از مســـیری نســـبتا کوهســـتانی از شـــهرهای 
ترکمن چـــای، بســـتان آباد و باســـمنج عبـــور 
کـــرده و بـــه ایســـتگاه خـــاوران مـــی رســـد 
و در نهایـــت بـــه ایســـتگاه راه آهـــن موجـــود 

تبریـــز متصـــل خواهـــد شـــد.
 زیرســـازی مســـیر بســـتان آباد تـــا تبریـــز 
۸۵ درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد و در 
ـــان  ـــا پای ـــاز ت ـــورد نی ـــار م ـــن اعتب صـــورت تأمی
ســـال ۹۹ ایـــن خـــط بـــه تبریـــز می رســـد.

ادامه از صفحه 1
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نظارت ۱7۰ بازرس بر قیمت ها در 
بازار آذربایجان شرقی 

۱۷۰ بــازرس روزانــه بــر قیمت هــا در بــازار 
می کننــد.  نظــارت  آذربایجان شــرقی 

بــه گــزارش خبرنــگاران جــوان، رییــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجان شــرقی در 
مراغــه گفــت: ۱۷۰ بــازرس روزانــه بــر قیمت هــا در 

ــد. ــارت می کنن ــرقی نظ ــازار آذربایجان ش ب
او گفــت:در خصــوص موجــودی، میــزان و قیمــت 
کاال هــای اساســی در اســتان مشــکل خاصــی وجــود 

نــدارد و همــه چیــز در کنتــرل اســت.
ــزود:  ــه اف ــازار مراغ ــد از ب ــن زاده در بازدی  امی
ــا  ــرل ب ــت کنت ــای تح ــام و کاال ه ــوع از اق ۱۴۰ ن
قیمــت، کیفیــت، میــزان و مقــدار مناســب در بــازار 

ــع شــده اســت. ــتان توزی اس
او افــزود: از ابتــدای آذر در شهرســتان مراغــه 
ــه و  ــورت گرفت ــی ص ــورد بازرس ــزار و ۱۰۰ م یکه

ــت. ــرل اس ــت کنت ــز تح ــه چی ــبختانه هم خوش
ــز  ــه نی ــژه مراغ ــتان وی ــدار شهرس شــکری فرمان
در ایــن بازدیــد گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون در 
قالــب کاال هــای اساســی و اقــام تنظیــم بــازار ۶۸۰ 
تــن برنــج، ۷۰۰ تــن شــکر، ۴۰۰ تــن قنــد، ۲۱ تــن 
ــازار در  ــت ب ــا وضعی ــاط ب ــد در ارتب ــت منجم گوش

شهرســتان مراغــه توزیــع شــده اســت.
شــکری افــزود: از ابتــدای ســال تاکنــون ۹ هــزار 
و ۸۵۰ بازرســی از اصنــاف از ســوی اکیپ هــای 
نظارتــی انجــام شــده کــه در ایــن راســتا ۴۷۳ 
ــف  ــی متخل ــای صنف ــرای واحد ه ــف ب ــده تخل پرون

ــت. ــده اس ــکیل ش تش

کشف خودروی قاچاق
 6 میلیارد ریالی در پاوه 

ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــتان  ــی شهرس ــوران انتظام ــاش مام ــا ت ــت: ب گف
پــاوه، یــک دســتگاه خــودروی »پــژو ۳۰۸« قاچــاق 

ــد.  ــف ش ــال کش ــارد ری ــه ارزش ۶ میلی ب
ــارس، ســرهنگ جمــال ســلمانی  ــزارش ف ــه گ ب
در جمــع اصحــاب رســانه اظهــار داشــت: مامــوران 
پاســگاه شمشــیر حیــن گشــت زنــی در یکــی 
از روســتاهای اطــراف بــه تــردد یــک دســتگاه 
خــودروی پــژو ۳۰۸ مشــکوک و نســبت بــه توقیــف 

ــد. ــدام کردن آن اق
وی ادامــه داد: مامــوران حیــن بررســی مــدارک 
ــاک  ــودن پ ــی ب ــه خــودرو، متوجــه جعل ــوط ب مرب
آن شــده و نســبت بــه توقیــف آن و دســتگیری 

ــد. ــدام کردن ــده اق رانن
ســلمانی تصریــح کــرد: طــی بررســی هــای 
ــق  ــه طب ــودرو ک ــن خ ــودن ای ــاق ب ــی، قاچ تکمیل
ــال  ــارد ری ــه ۶ میلی ــان ارزش آن ب ــر کارشناس نظ

ــد. ــجل ش ــید، مس ــی رس م
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
همچنیــن از معرفــی فــرد دســتگیر شــده بــه 
ــی و  ــل قانون ــیر مراح ــت س ــی جه ــتگاه قضائ دس

صــدور حکــم الزم خبــر داد.
ــوع قاچــاق  ــا هرن ــس ب ــت: پلی ــان گف وی در پای
ــان  ــه قاچاقچی ــورد و ب ــه برخ ــورت قاطعان ــه ص ب

ــد. ــی ده ــت نم ــازه فعالی اج

زمان اعالم نتایج پذیرش مشمولین 
متقاضی امریه سربازی اعزام اسفند ماه 

امــور اداری و اســتخدامی کارکنــان اداری قــوه 
ــمولین  ــرش مش ــج پذی ــام نتای ــان اع ــه از زم قضایی
متقاضــی امریــه ســربازی اعــزام اســفند مــاه خبــر داد. 
ــر  ــوان، بناب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اعــام امــور اداری و اســتخدامی کارکنــان اداری قوه 
ــزام ۰۱/۱۲/۱۳۹۸  ــان اع ــدارک متقاضی ــه، م قضایی
ــج  ــاه( در حــال بررســی می باشــد و نتای )اســفند م
پذیــرش مشــمولین اعــزام مذکــور از طریــق تمــاس 
تلفنــی تــا مــورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ بــه متقاضیــان 

ــردد. ــام می گ اع
شــایان ذکــر اســت، صرفــاً بــا » پذیرفته شــدگان 
ــورخ  ــا م ــاه » ت ــفند م ــزام اس ــربازی اع ــه س امری
۲۵/۱۰/۱۳۹۸ تمــاس حاصــل می شــود و عــدم 
ــدم  ــه » ع ــه منزل ــان ب ــایر متقاضی ــا س ــاس ب تم

ــت. ــرش » اس پذی

آغاز فرایند ثبت نام بسته معیشتی یارانه نگیرها 

ــی شــود و  ــز م ــاه واری ــردا ۱۰ دی م ــه معیشــتی ف ــه دوم یاران مرحل
آن دســته از افــرادی کــه یارانــه نقــدی دریافــت نمــی کردنــد و مشــمول 
ــه در  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــردا م ــم نشــدند، از ف ــی ه ــه حمایت یاران

ــد.  ــام کنن ــت ن ــامانه hemayat.mcls.gov.ir ثب س
ــی،  ــی دولت ــای حمایت ــزارش تســنیم، در راســتای سیاســت ه ــه گ ب
ــام  ــد ثبــت ن ــه معیشــتی  پرداخــت مــی شــود.  فراین ــه دوم یاران مرحل
آن دســته از افــراد جامانــده ای کــه یارانــه نقــدی دریافــت مــی کردنــد 
hemayat. امــا یارانــه معیشــتی دریافــت نکردنــد بــه زودی در ســامانه

ــدی  ــه نق ــه یاران ــرادی ک ــن اف ــی شــود. همچنی ــاز م mcls.gov.ir آغ
ــق  ــا تعل ــه آنه ــز ب ــد و در نتیجــه سبدمعیشــتی نی ــت نمــی کردن دریاف
ــود را در  ــت خ ــاه درخواس ــد از ۱۰ دی م ــم می توانن ــت ه ــی گرف نم

ــد. ــت کنن ــامانه hemayat.mcls.gov.ir ثب س
ــرح  ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س ــی ،س ــین میرزای حس
ــته  ــی روز گذش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتی وزارت تع ــت معیش حمای
ــی  ــه و بودجــه زمان ــا ســازمان برنام ــرد: براســاس هماهنگــی ب ــام ک اع
ــت  ــبد حمای ــت س ــرای دریاف ــان ب ــه درخواستش ــی ک ــرای متقاضیان ب

ــود. ــام می ش ــده، اع ــد ش ــت تایی ــتی دول معیش
 وی  ادامــه داد:پرداخــت دور دوم ســبد حمایــت معیشــتی دولــت در 
زمــان تعییــن شــده )۱۰ دی مــاه( بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریــز 

می شــود.

درصورتتأییددرخواست،یارانهمعیشتی
بهصورتیکجاپرداختمیشود

ـــتی  ـــت معیش ـــبد حمای ـــه در دور اول س ـــرادی ک ـــزود: اف ـــی اف میرزای
دولـــت را دریافـــت نکردنـــد و درخواســـت خـــود را در ســـامانه 
hemayat.mcls.gov.ir ثبـــت کرده انـــد، چنانچـــه درخواســـت 
ـــا  ـــورت یکج ـــه ص ـــتی دو دوره ب ـــه معیش ـــد یاران ـــده باش ـــد ش ـــا تایی آنه
ــان تعییـــن شـــده کـــه اعـــام می شـــود بـــرای سرپرســـت  و در زمـ

ــود. ــز می شـ ــوار واریـ خانـ
ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن طــرح حمایــت معیشــتی گفت: 
حــدود ۶۶۶هــزار نفــر از افــراد کــه یارانــه نقــدی دریافــت نمی کردنــد و 
ــد  ــت،  می توانن ــق نمی گرف ــا تعل ــه آنه ــز ب در نتیجــه ســبد معیشــتی نی
hemayat.mcls.gov. از ۱۰ دی مــاه درخواســت خــود را در ســامانه

ir ثبــت کننــد.
ــی  ــاه بررس ــک م ــرف ی ــراد ظ ــن اف ــت ای ــرد: درخواس ــه ک وی اضاف
ــد  ــا تایی ــت آنه ــه درخواس ــود و چنانچ ــام می ش ــج اع ــود و نتای می ش
شــود در لیســت مشــموالن قــرار می گیرنــد. درخواســت ایــن افــراد تنهــا 
بــرای دریافــت ســبد حمایــت معیشــتی اســت و هیــچ ربطــی بــه دریافــت 

یارانــه نقــدی نــدارد.

زوج رمال در شهرستان سلطانیه دستگیر شدند 
ـــال  ـــس و رم ـــتگیری زوج دعانوی ـــلطانیه از دس ـــی س ـــده انتظام فرمان

ـــر داد.  ـــتان خب ـــن شهرس ـــی ای ـــس آگاه ـــوی پلی ـــردار از س کاهب
ــو گفـــت: در پـــی  ــین اصانلـ ــا، ســـرهنگ حسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
دریافـــت خبـــر مبنـــی بـــر اینکـــه زوجـــی باشـــیوه و شـــگرد رمالـــی 
و دعانویســـی و بـــا ســـوء اســـتفاده از اعتقـــادات مـــردم، اقـــدام بـــه 
ــتور کار  ــژه در دسـ ــورت ویـ ــوع به صـ ــد، موضـ ــرداری می کننـ کاهبـ

پلیـــس آگاهـــی ایـــن شهرســـتان قـــرار گرفـــت.
وی افـــزود: مامـــوران پلیـــس آگاهـــی پـــس از شناســـایی محـــل 
ـــی  ـــس از هماهنگ ـــوع پ ـــت موض ـــان از صح ـــان و اطمین ـــای متهم اختف
ــتگیر  ــم را دسـ ــر ۲ متهـ ــه  هـ ــات غافلگیرانـ ــی در یـــک عملیـ قضایـ

کردنـــد.
ـــن زوج  ـــا ای ـــل اختف ـــی از مح ـــت: در بازرس ـــار داش ـــو  اظه اصانل
ـــدادی  ـــی و تع ـــاب و آالت و ادوات رمال ـــد کت ـــک جل ـــردار، ی کاهب
دعـــای دســـت نویـــس، کشـــف شـــد و متهمـــان دســـتگیر شـــده 
ــرار  ــی قـ ــع قضایـ ــار مرجـ ــون در اختیـ ــال قانـ ــور اعمـ ــه منظـ بـ

گرفتنـــد.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان ســـلطانیه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ـــدارد،  ـــی ن ـــی و علم ـــأ دین ـــه و منش ـــه ریش ـــی، هیچگون ـــای خراف باوره
ــری و  ــی، جن گیـ ــه رمالـ ــدام بـ ــه اقـ ــون هرگونـ ــق قانـ ــت: مطابـ گفـ
ـــی  ـــورد قانون ـــان برخ ـــا خاطی ـــود و ب ـــوب می ش ـــرم محس ـــری ج فالگی

صـــورت خواهـــد گرفـــت.
اصانلـــو از شـــهروندان خواســـت، فریـــب اینگونـــه افـــراد شـــیاد و 
کاهبـــردار را نخورنـــد و در صـــورت مواجهـــه بـــا این گونـــه مـــوارد، 
ــی ۱۱۰  ــای پلیسـ ــز فوریت هـ ــق مرکـ ــوع را از طریـ ــه موضـ بافاصلـ

اطـــاع دهنـــد.

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــت اســتان در الیحــه  ــه وضعی آذربایجــان شــرقی ب
ــاری  ــه ج ــت: بودج ــرد و گف ــاره ک ــه ۹۹ اش بودج
ــی  ــتگاه اجرائ ــرای ۲۳ دس ــتان )ب ــه ای( اس )هزین
اســتانی( حــدود ۵۸۰ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده 
ــز  ــتان نی ــی اس ــه عمران ــن بودج ــت و همچنی اس

ــت.  ــان اس ــارد توم ــدود ۴۶۴ میلی ح
تبییـن  در  بهبـودی  داود  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
در  انقـاب،  دوم  گام  بیانیـه  اقتصـادی  جنبه هـای 
هزینـه ای  اعتبـارات  کـرد:  اظهـار  خصـوص  ایـن 
دسـتگاه های ملـی و نیـز اعتبـارات پروژه هـای ملـی 
و ملـی- استانی شـده، عـاوه بـر مبالـغ مذکـور بالـغ 
بـر ۱۰ هـزار میلیارد تومـان بوده و این در حالیسـت 
کـه پیش بینی می شـود مجمـوع درآمدهـای وصولی 
دولـت  در اسـتان  اعـم از مالیـات و سـایر حقـوق 

دولتـی بـه حـدود ۴۴۰۰ میلیـارد تومـان برسـد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بیــان کــرد: 
ــده  ــن پدی ــوان بزرگ تری ــه عن ــامی ب ــاب اس انق
سیاســی قــرن بیســتم آرمــان یــک ملــت بــود کــه 
ــا رهبــری امــام خمینــی و همراهــی آحــاد ملــت  ب

ــار نشســت. ــه ب ب
وی بـا بیـان این که انقاب اسـامی در عرصه های 
مختلـف کشـور تحوالت اساسـی ایجـاد کـرد، افزود: 
ایـن انقـاب، در حـوزه سیاسـی رژیـم سـلطنتی را 
بـه جمهـوری اسـامی و در حـوزه اجتماعـی مـردم 
مـداری را بـه یـک اصـل و اراده ملـی غالـب تبدیـل 

کـرده و همچنین در مسـائل عمرانـی و اقتصادی نیز 
اتـکا بـه توانمنـدی داخلـی و شـعار »ما مـی توانیم« 

را شـعاری همگانـی کرد.
بهبـودی با بیـان این که بیانیـه گام دوم انقاب تنها 
بـر موفقیت هـا تمرکـز نـدارد بلکه ضعف هـا و چالش ها 
را هـم نشـان می دهـد، افـزود: اقتصـاد کشـور طی ۴۰ 
سـال سرشـار از موفقیـت و عـدم موفقیـت اسـت؛ بـه 
عنـوان مثـال میـزان صـادرات غیرنفتـی ما نسـبت به 
اوایـل انقـاب کـه اصـا هیـچ موضوعیتـی نداشـت به 
مراتـب بیشـتر بوده و سـطح رفـاه و برخـورداری مردم 
نیز هرچند رضایت بخش نیسـت اما در مقایسـه با ۴۰ 

سـال پیـش بسـیار ارتقا یافته اسـت.
وی افــزود: در عرصــه اقتصــاد بــا تاکیــدات 
و راهنماییهــای مقــام معظــم رهبــری گفتمــان 
اقتصــاد مقاومتــی ایجــاد شــده کــه عناصــر اصلــی 
ــردم  ــت محــوری، م ــی، عدال ــی، برونگرای آن درونزای

ــت. ــی اس ــش بنیان ــداری و دان م
بهبـودی بـا بیـان این که تحقـق فرمایشـات مقام 
معظـم رهبری در بیانیـه گام دوم در زمینه اقتصادی 
و بـا توجـه بـه تاکیـد ایشـان بـر اهمیـت عدالـت، 
هماهنـگ  ضـرورت  افـزود:  اسـت،  الزامـات  دارای 
اقدامـات  و  برنامه هـا  سیاسـت ها،  همسوسـازی  و 

شـفاف  مـردم،  مشـارکت  الگـوی  تبییـن  اجرائـی، 
سـازی، پاسـخگوئی و اتخـاذ الگـوی توانمندسـازی و 
توسـعه ظرفیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی، انتخـاب 
رویکـرد رشـد فقـرزدا )رشـد حامـی فقـرا(، توسـعه 
تعامـل و درهـم تنیدگـی بـا اقتصـاد جهانـی، بهبـود 
و  مصرف زدگـی  از  اجتنـاب  کار،  و  کسـب  فضـای 
حـذف رانـت و مبـارزه بـی امان با ریشـه های فسـاد 

از جملـه ی ایـن الزامـات اسـت.
رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان بیان 

کـرد: ایـن عوامل در بسـتر امیدآفرینی صـادق، تقویت 
اعتمـاد عمومـی و سـرمایه اجتماعـی و بازآفرینـی و 

تقویـت پیونـد مـردم با حکومـت محقق می شـود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
گفــت: عرصــه اقتصــادی کان کشــور هنــوز بعــد از 
ــت  ــدت سیاس ــه ش ــاب ب ــال از انق ــت ۴۰ س گذش
ــوده و اجــازه نمی دهــد کــه قواعــد اقتصــادی  زده ب

درســت عمــل کنــد.
وی بـا بیـان این کـه در کشـورهایی که در مسـیر 

توسـعه قـرار گرفته اند از تمـام ظرفیت های سیاسـی 
و فرهنگـی بـرای تقویـت اقتصـاد بهـره می برنـد اما 
هنـوز نتوانسـته ایم ایـن ادبیـات را نهادینـه کنیـم، 
افـزود: اغلـب هزینه هـای اقتصادی گفتمان سیاسـی 

و فرهنگـی را بطـور دقیـق ارزیابـی نمی کنیـم.
وی با اشـاره بـه دولتی بودن اقتصاد در گذشـته بر 
اسـاس رویکـرد حاکـم بر قانون اساسـی و پـس از آن 
اجـرای ناصحیح سیاسـت های اصل ۴۴ قانون اساسـی 
مبنـی بر خصوصی سـازی اقتصـاد، تاکید کـرد: دولتی 
یـا خصوصی بـودن اقتصاد اصل نیسـت، بلکـه کارایی 

بـودن اقتصـاد اصل مهـم در این رابطه اسـت.
اقتصـاد  قالـب  در  دولـت  داد:  ادامـه  بهبـودی 
مقاومتی بسـته های متعـددی را در راسـتای حمایت 
از تولیـد، ایجـاد اشـتغال و سـرمایه گذاری ارائه کرده 
کـه در سـطوح مختلـف اجـرا می شـود امـا هـر کدام 
از مـوارد الزاماتـی دارد؛ بـه عنـوان مثـال دولت هـا 
سـال های متمـادی وام هـای تکلیفـی کم بهـره بـرای 
ایجـاد  اعطـا کرده انـد کـه در راسـتای  اشـتغالزایی 
اشـتغال موردنظـر چنـدان موثـر نبوده اسـت، چراکه 
و  بـوده  اشـتغالزایی  ابزارهـای  از  یکـی  تسـهیات  
توانمندسـازی، آمـوزش، مهـارت آمـوزی، بازاریابـی 
و فـروش و همچنیـن اهلیـت تسـهیات گیرنـدگان 

نـکات مهـم در ایـن رابطـه اسـت.
ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــتان در بخ اس
ــر  پتانســیل های اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ذخای
معدنــی فلــزی و غیرفلــزی زیــادی در اســتان وجــود 
دارد کــه در گذشــته ســرمایه گذاری هــای چندانــی 

ــود. ــن عرصــه انجــام نشــده ب در ای
وی ادامه داد: طی سـال های اخیر میزان سـرمایه 
گـذاری در بخش معدن آذربایجان شـرقی چشـمگیر 
بـود و پروژه هـای بزرگـی همچـون توسـعه صنایـع 
مـس اعـم از کنسـانتره، ذوب، پاالیـش و تولید کاتد، 
راه انـدازی شـهرک تخصصـی صنایـع پائین دسـتی 
مـس و نیز فعال سـازی پـروژه فرآوری معـادن نفلین 
پاییـن  آلومینـا و طراحـی صنایـع  سـینیت، تولیـد 

دسـتی آن در دسـت اقـدام قـرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی آذربایجـان شـرقی، وی افـزود: سـهم 
اقتصاد اسـتان چهار درصد کشـور اسـت و راه اندازی 
و تکمیـل هـر کـدام از صنایـع پاییـن دسـتی مـس، 
نفلیـن و آلومینیـوم بالقـوه مـی توانـد به میـزان یک 
درصـد سـهم اقتصـادی اسـتان را افزایـش دهـد که 

یـک افـق برنامه ۱۰ سـاله اسـت.

ــط  ــازمان حفاظــت محی ــر س ــش فراگی ــر پای سرپرســت دفت
ــل و  ــود کیفیــت ســوخت گازوئی ــه بهب زیســت ضمــن اشــاره ب
بنزیــن در کشــور طــی مهــر و آبــان نســبت بــه ابتــدای امســال 
گفــت: بــر اســاس نمونه برداری هــای انجــام شــده کیفیــت 
ــن رو  ــود و از ای ــتاندارد ب ــد اس ــه ح ــک ب ــوخت کشــور نزدی س
آلودگــی هــوا در کانشــهرهای کشــور طــی ایــن مــدت ارتباطــی 

ــه کیفیــت ســوخت نداشــت.  ب
بــه گــزارش ایســنا، زهــرا ســماعی دربــاره آخریــن وضعیــت 
کیفیــت ســوخت در کشــور اظهــار کــرد: طــی پاییــز امســال بــه 
صــورت تصادفــی از ۱۶۳ جایــگاه توزیــع ســوخت در محورهــای 
مواصاتــی - کــه در قانــون هــوای پــاک از آن هــا نامبــرده شــده 

ــه اســت. ــرداری صــورت گرفت - نمونه ب
وی افــزود: خوشــبختانه گوگــرد موجــود در نفت گاز در بیشــتر 
جایگاه هــا نســبت بــه ابتــدای امســال وضعیــت بهتــری داشــت و 
ــود. در برخــی  ــتاندارد PPM ۵۰ ب ــا در حــد اس بیشــتر نمونه ه
  PPM ۱۰۰ ــد ــرد در ح ــوای گوگ ــز محت ــا نی ــر از نمونه ه دیگ
بــود امــا بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــیم کــه ســال های 
ــا  ــدود ۶۰۰ ت ــل ح ــود در ســوخت گازوئی ــرد موج ــته گوگ گذش

۷۰۰ و حتــی تــا PPM ۱۰۰۰ بــود و ایــن نشــان می دهــد کــه 
ســوخت گازوئیــل بــه اســتاندارد نزدیکتــر شــده اســت.

ــط  ــازمان حفاظــت محی ــر س ــش فراگی ــر پای سرپرســت دفت
ــزان گوگــرد نفــت گاز  ــزود: در برخــی از نمونه هــا می زیســت اف
زیــر PPM ۵۰ و در برخــی نمونه هــا بــه طــور تصادفــی حــدود 

ــود. PPM ۲۵۰ ب
ــد  ــان می ده ــا نش ــن نمونه برداری ه ــماعی ای ــه س ــه گفت ب
ــان  ــر و آب ــوا در کانشــهرهای کشــور طــی مه ــی ه ــه آلودگ ک

ــال  ــی س ــت. ط ــل نداش ــوخت گازوئی ــت س ــه کیفی ــی ب ارتباط
گذشــته کیفیــت ایــن ســوخت از حــد اســتاندارد فاصلــه 
ــری  ــوده کمت ــن وجــود روزهــای آل ــا ای ــا ب بیشــتری داشــت ام

ــتیم. ــهرها داش در کانش
ــن در  ــرد بنزی ــوای گوگ ــه محت ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
شــهرهای کشــور نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، گفــت: 
ــان  ــن ســوخت طــی ماه هــای مهــر و آب محتــوای گوگــرد در ای
نوســاناتی داشــته و به صــورت یکنواخــت نبــوده اســت. در 
برخــی جایگاه هــا محتــوای گوگــرد بنزیــن زیــر PPM ۵۰ و در 
برخــی دیگــر حــدود PPM ۸۰ گــزارش شــده اســت همچنیــن 
میــزان گوگــرد بنزیــن طــی دو مــاه ابتدایــی پاییــز نیــز وضعیــت 

بهتــری نســبت بــه ابتــدای ســال داشــت.
ابتــدای مهــر مــاه امســال ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــد ک ــام کردن ــران اع ــوای ته ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت و ش
ــن در تهــران  نمونه برداری هــای صــورت گرفتــه از ســوخت بنزی
نشــان می دهــد کــه غلظــت گوگــرد در کلیــه نمونه هــا - 
شــامل بنزیــن معمولــی و ســوپر - در تابســتان ســه برابــر حــد 

ــود.  مجــاز ب

ــاق  ــراه اتـ ــن همـ ــی تلفـ ــه تخصصـ ــب رییـــس کمیتـ نایـ
اصنـــاف ایـــران گفـــت: بـــا سیاســـتهای دولـــت و قانونمنـــد 
شـــدن واردات گوشـــی تلفـــن همـــراه، وضعیـــت ایـــن کاال در 
ــن  ــی های تلفـ ــداد گوشـ ــده و تعـ ــت شـ ــور تثبیـ ــازار کشـ بـ
ـــیده  ـــد رس ـــج درص ـــر از پن ـــه کمت ـــازار ب ـــاق در ب ـــراه قاچ هم

اســـت. 
ــزود:  ــداد افـ ــری حـ ــین اکبـ ــا، افشـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــود و  ــدود بـ ــراه محـ ــن همـ ــی تلفـ ــتر، واردات گوشـ پیشـ
ایـــن موضـــوع بـــه گســـترش گوشـــی های قاچـــاق در بـــازار 

دامـــن مـــی زد.
ـــوی  ـــده از س ـــال ش ـــتهای اعم ـــا سیاس ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
ـــی  ـــی گوش ـــورت قانون ـــه ص ـــرکت ب ـــک ۲۰۰ ش ـــم این ـــت، ه دول
تلفـــن همـــراه را بـــه تعـــداد زیـــاد وارد کشـــور می کننـــد و 
هـــم اینـــک عمـــده گوشـــی های تلفـــن همـــراه موجـــود در 
ایـــران از برندهـــای اصلـــی »سامســـونگ، هـــوآوی، آنـــر، آی 

ـــون، نوکیـــا و شـــیائومی« هســـتند. ف
ـــزات  ـــات تلفـــن همـــراه و تجهی ـــه صنـــف خدم رییـــس اتحادی
مخابراتـــی مشـــهد گفـــت: نیـــاز کشـــور بـــه گوشـــی تلفـــن 

ـــت  ـــد قیم ـــت هرچن ـــدد اس ـــون ع ـــک میلی ـــاه ی ـــراه در م هم
گوشـــی تلفـــن همـــراه متناســـب بـــا نـــرخ ارز افزایـــش یـــا 
ـــرایط  ـــراه در ش ـــن هم ـــازار تلف ـــد ب ـــا رون ـــد ام ـــش می یاب کاه

ـــت. ـــش اس ـــه کاه ـــت آن رو ب ـــه و قیم ـــرار گرفت ـــی ق ثابت
اکبـــری افـــزود: مـــاه گذشـــته ۱۵ درصـــد جهـــش 
ــه افزایـــش قیمـــت  ــر بـ ــور رخ داد کـــه منجـ ارزی در کشـ
گوشـــی تلفـــن همـــراه شـــد امـــا دولـــت در تـــاش اســـت 

ـــت آن  ـــن کاال قیم ـــه واردات ای ـــی ب ـــاص ارز نیمای ـــا اختص ب
را کنتـــرل کنـــد کـــه بـــه زودی شـــاهد تثبیـــت قیمـــت در 

بـــازار خواهیـــم بـــود.
ناظـــر گمـــرکات خراســـان رضـــوی نیـــز بـــه خبرنـــگار 
ایرنـــا گفـــت: آمـــار ۹ ماهـــه واردات از گمـــرکات خراســـان 
رضـــوی نشـــان می دهـــد کـــه بـــرای نخســـتین بـــار طـــی 
ســـال جـــاری گوشـــی تلفـــن همـــراه جـــزء چهـــار کاالی 
نخســـت اقـــام عمـــده وارداتـــی بـــه اســـتان قـــرار گرفتـــه 

اســـت.
ـــب  ـــه ترتی ـــه امســـال ب ـــزود: طـــی ۹ ماه ـــد جهان خـــواه اف امی
ـــرور پتاســـیم و ابریشـــم خـــام  »پنبـــه، گوشـــی تلفـــن همـــراه، کل
ـــه ترتیـــب چهـــار کاالی عمـــده وارداتـــی از طریـــق گمـــرکات  » ب

ـــد. ـــان رضـــوی بودن ـــتان خراس اس
وی ادامـــه داد: در ایـــن مـــدت ۲۱۴ هـــزار تـــن کاال بـــه 
ارزش ۲۷۰ میلیـــون دالر از طریـــق گمـــرکات و بازارچه هـــای 
مـــرزی اســـتان خراســـان رضـــوی وارد کشـــور شـــد کـــه در 
ـــل از نظـــر وزن ۱۶ درصـــد  ـــدت مشـــابه ســـال قب ـــا م مقایســـه ب

ـــت. ـــد داش ـــد رش ـــر ارزش ۹ درص و از نظ

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

بودجه عمرانی آذربایجان شرقی در بودجه ۹۹ برابر با 464 میلیارد تومان است

آخرین وضعیت کیفیت سوخت توزیعی در کشور

گوشی های تلفن همراه قاچاق به کمتر از پنج درصد رسیده است

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
ـــار  ـــات انتش ـــاره جزیی ـــس درب ـــبات مجل محاس
ــال ۹۹  ــه سـ ــه بودجـ ــی در الیحـ اوراق مالـ

ــرد.  ــه کـ ــی ارائـ توضیحاتـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمـــد 
ـــه  ـــه، بودج ـــیون برنام ـــو کمیس ـــینی عض حس
ــی  ــاره پیش بینـ ــس دربـ ــبات مجلـ و محاسـ
میـــزان انتشـــار اواراق در الیحـــه بودجـــه 
ــه  ــه در الیحـ ــی کـ ــت: رقمـ ــال ۹۹، گفـ سـ
بودجـــه ســـال آینـــده بـــرای انتشـــار اســـناد 
خزانـــه اســـامی، اوراق مشـــارکت و اوراق 
ـــم  ـــه شش ـــا برنام ـــده ب ـــی ش ـــش بین ارزی پی
توســـعه مغایـــرت اســـت زیـــرا در برنامـــه ششـــم 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــرای دول ـــقفی ب س
ــرمایه  ــازار سـ ــزار بـ ــن ابـ ــد از ایـ ــا بتوانـ تـ
ـــه  ـــه بودج ـــه در الیح ـــد درحالیک ـــتفاده کن اس
ـــت. ـــده اس ـــارج ش ـــدوده خ ـــن مح ـــت از ای دول

پیشبینیانتشار80هزارمیلیارد
توماناوراقمالیدرالیحهبودجه

سال99
و  تفـــرش، آشـــتیان  نماینـــده مـــردم 
ـــزود:  ـــامی اف ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل فراه
در الیحـــه بودجـــه ســـال ۹۹ حـــدود ۸۰ 
هـــزار میلیـــارد تومـــان انتشـــار اوراق مالـــی 
ــش  ــی پیـ ــی مالـ ــک دارایـ ــش تملـ در بخـ
بینـــی شـــده کـــه ایـــن عـــدد از ســـقف در 
ـــعه  ـــم توس ـــه شش ـــده در برنام ـــه ش ـــر گرفت نظ

بیشـــتر اســـت.
ــه  ــره ۵ الیحـ ــرد: در تبصـ ــار کـ وی اظهـ
ـــی  ـــای دولت ـــرکت ه ـــه ش ـــال ۹۹ ب ـــه س بودج
و نفتـــی اجـــازه داده شـــده، اوارق ارزی و 
مشـــارکت صـــادر کنـــد کـــه رقـــم انتشـــار 
ــال  ــه سـ ــبت بـ ــره نسـ ــن تبصـ اوراق در ایـ
ـــا  ـــد آی ـــد دی ـــت. بای ـــتر اس ـــته بیش ـــای گذش ه
ـــم را دارد. ـــن تصمی ـــش ای ـــرمایه کش ـــازار س ب

پیشبینیانتشار3میلیارددالر
اوراقارزیدرالیحهبودجهسال

آینده
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
بـــا بیـــان اینکـــه در الیحـــه بودجـــه ســـال 

ـــارد دالر اوراق ارزی  ۹۹ انتشـــار حـــدود ۳ میلی
پیـــش بینـــی شـــده اســـت، اضافـــه کـــرد: 
همچنیـــن انتشـــار ۲ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ـــط  ـــی توس ـــی -خرج ـــورت جمع ـــه ص اوراق ب
ـــا در  ـــی ه ـــش بین ـــر پی ـــی دیگ ـــهرداری یک ش

الیحـــه بودجـــه ســـال آینـــده اســـت.
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
ــه در  ــان اینکـ ــا بیـ ــس بـ ــبات مجلـ محاسـ
الیحـــه بودجـــه بـــه منظـــور ریســـک بیمـــه 
ـــک  ـــار ی ـــازه انتش ـــزی اج ـــک مرک ـــه بان ای  ب
هـــزار میلیـــارد اوراق بهـــادار داده شـــده 
اســـت، ادامـــه داد: اوراق مذکـــور در ســـر 
ـــی  ـــان اوراق مال ـــارد توم ـــزار میلی ـــع ۸۰ ه جم
ـــده  ـــاظ نش ـــی لح ـــی مال ـــک دارای ـــش تمل بخ

ـــازار  ـــرایط ب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت، بنابرای اس
ـــروش  ـــار و ف ـــکان انتش ـــد ام ـــد دی ـــرمایه بای س

ــود دارد. ــم از اوراق وجـ ایـــن حجـ

انتشاراوراقدرالیحهبودجهسال99
یکیازچالشهایبودجهسالآینده

وی انتشـــار اوراق پیـــش بینـــی شـــده در 
ـــش  ـــی از چال ـــال ۹۹ را یک ـــه س ـــه بودج الیح
هـــای بودجـــه ســـال آینـــده دانســـت و 
ـــود  ـــکات موج ـــائل و مش ـــرد: مس ـــح ک تصری
در مســـیر انتشـــار اوراق موجـــب مـــی شـــود 
ــه  ــر گرفتـ ــار در نظـ ــان اعتبـ ــه کارشناسـ کـ
شـــده در ایـــن حـــوزه را بخشـــی از کســـری 
بودجـــه یـــا عـــدم تحقـــق منابـــع در الیحـــه 

پیشـــنهادی دولـــت معرفـــی کننـــد.

ضرورتاصالحانتشاراوراقدرالیحه
بودجهسال99براساسبرنامهششم

بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  عضـــو 
و محاســـبات مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه 
هزینه هایـــی کـــه در برابـــر منابـــع بـــه 
دســـت آمـــده از فـــروش اوراق ایجـــاد شـــده 
ـــروری  ـــر و ض ـــاب ناپذی ـــای اجتن ـــه ه از هزین
ــای  ــت هـ ــد دولـ ــد دیـ ــت: بایـ ــت، گفـ اسـ
ـــل  ـــی حاص ـــد بده ـــی توانن ـــه م ـــده چگون آین
ـــر اســـت  ـــد. بهت ـــران کنن از انتشـــار اوراق را جب
اعـــداد مربـــوط بـــه انتشـــار اوراق براســـاس 

برنامـــه ششـــم اصـــاح شـــود.

حسینی: 

جزییات انتشار اوراق مالی در الیحه بودجه ۹۹
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کوکو ماکارونی

موادالزم:
تخم مرغ                                         ۳ عدد
شیر کم چرب                                      ۳/۲ پیمانه
خامه پر چرب                                     ۳/۱ پیمانه
پنیر پارمزان                               ۱ و ۴/۱ پیمانه
ماکارونی پخته                                   ۳ پیمانه
روغن زیتون                              ۱ قاشق غذاخوری
فلفــل دلمــه ای قرمــز                         ۱ عــدد
پیازچه خرد شده                             ۴/۱ پیمانه
بیکن پخته خرد شــده                       ۴ تکه
نمک                                  ۱ قاشق چایخوری
فلفل سیاه                          ۲/۱ قاشق چایخوری
پودر فلفل قرمز                             به مقدار الزم

ــی از  ــی جذاب ــب خیل ــی ترکی ــو ماکارون کوک
ــی  ــاب عال ــه انتخ ــت. ی ــو هس ــی و کوک ماکارون
ــدار  ــم طرف ــه ه ــی ک ــته از آدمای ــرای اون دس ب
کوکــو هســتن و هــم ماکارونــی رو دوســت دارن. 
ایــن کوکــو یــه راهــکار عالــی بــرای وقــت هاییــه 
ــا  ــه قب ــی ای ک ــادی از ماکارون ــداری زی ــه مق ک
ــی  ــده. کوکــو ماکارون ــن، باقــی مون درســت کردی
ــن  ــا در ای ــه ام ــه میش ــم تهی ــزا ه ــر پیت ــا پنی ب
ــم.  ــتفاده کردی ــزان اس ــر پارم ــا از پنی ــب م مطل
شــما مــی تونیــن از پنیــر مــوزارال هــم اســتفاده 

ــن. کنی
در ایــن دســتور کوکــو ماکارونــی در فــر تهیــه 
میشــه. ولــی طــرز تهیــه کوکــو ماکارونــی بــدون 
ــت.  ــا هس ــواع کوکوه ــردن ان ــرخ ک ــل س ــر مث ف
بــرای راحتــی کار پخــت ایــن غــذا بهتــره از 
ــو  ــه کوک ــا اگ ــن. ام ــک بگیری ــب کم ــه نچس تاب
ماکارونــی قالبــی مــی خوایــن بایــد همیــن مــواد 
و مراحــل رو بــا قالــب دلخواهتــون انجــام بدیــن. 
درســت شــبیه بــه کیــک ماکارونــی و پنیــر. بــرای 
ــن  ــی تونی ــته ای م ــی رش ــو ماکارون ــه کوک تهی
از روش تهیــه اســپاگتی یــا ماکارونــی دمــی 
اســتفاده کنیــن و بــرای کوکــو ماکارونــی شــکلی 
ــی  ــه ماکارون ــا ب ــی شــما تقریب کار پخــت ماکارون
ــتتون  ــا دس ــه کام ــباهت داره. خاص ــی ش صدف
ــم  ــازه. ه ــتا ب ــی و پاس ــوع ماکارون ــاب ن در انتخ
ــت  ــه دوس ــاده ای ک ــر م ــن ه ــی تونی ــن م چنی
داریــن مثــل ذرت، کالبــاس و سوســیس و … بــه 

ــن. ــه کنی ــذا اضاف ــن غ ای
 

طرزتهیه:
۱- فــر را روشــن کنیــد. آن را روی دمــای ۴۰۰ 
ــراد  ــانتی گ ــه س ــا ۲۰۰ درج ــت ی ــه فارنهای درج

تنظیــم کنیــد تــا کــم کــم گــرم شــود.
ــانتی  ــر ۲۰ س ــا قط ــب ب ــه نچس ــک تاب ۲- ی
ــن  ــد. روغ ــط بگذاری ــرارت متوس ــر را روی ح مت
ــا گــرم شــود. ــد ت زیتــون را روی حــرارت بگذاری

۳- فلفـل دلمـه ای قرمـز را خـرد کنیـد. برش 
هـا بایـد حـدودا یـک سـانتی متـری باشـند. حاال 
فلفـل دلمـه ای را در تابـه بریزیـد و تفـت دهیـد. 
حـدودا ۵ دقیقـه بـرای تفـت دادن کافـی اسـت تا 
حـدی کـه فلفل دلمـه ای ها نـرم و لطیف شـوند.

ــا را  ــرغ ه ــزرگ، تخــم م ــک کاســه ب ۴- در ی
بشــکنید. خامــه پــر چــرب و شــیر کــم چــرب را 
اضافــه کنیــد. نمــک، فلفــل ســیاه و فلفــل قرمــز 

را اضافــه کنیــد. 
ــواد  ــا م ــد ت ــوط کنی ــوب مخل ــواد را خ ۵- م
ــا هــم ترکیــب شــوند. ــا ب ــی کام ــو ماکارون کوک

ــه کاســه  ــد. ب ــز کنی ۶- پیازچــه را خــرد و ری
بــزرگ محتــوی مخلــوط تخــم مرغــی، ماکارونــی 
و فلفــل دلمــه تفــت داده شــده را اضافــه کنیــد. 
حــاال پیازچــه خــرد شــده، بیکــن و پنیــر پارمــزان 

رنــده شــده را در کاســه بریزیــد.
ــه طــور کامــل  ــی را ب ۷- مــواد کوکــو ماکارون

بــه هــم بزنیــد.
۸- حــاال مخلــوط بــه دســت آمــده را بــه تابــه 
منتقــل کنیــد. تابــه را روی حــرارت متوســط 
بگذاریــد و بــه مــدت ۳ الــی ۴ دقیقــه آن را 
بپزیــد. وقتــی زیــر کوکــو ماکارونــی طایــی رنــگ 

ــد. ــرارت برداری ــد آن را از روی ح ش
۹- حــاال بایــد تابــه را در فــر بگذاریــد. کوکــو 
ــد  ــر بمان ــا ۱۵ دقیقــه در ف ــه مــدت ۱۲ ت ــد ب بای

تــا آمــاده شــود.
۱۰- پـس از گذشـت ایـن زمـان، تابـه را از فـر 
خـارج کنیـد و در کنـاری بگذارید. کوکـو باید ۲ تا 

۳ دقیقـه در همیـن حالـت بمانـد تا خنک شـود.
ــو  ــای کوک ــه ه ــد. لب ــو برداری ــک چاق ۱۱- ی
ماکارونــی را بــه کمــک چاقــو از تابــه جــدا کنیــد.

ــه روی  ــا تاب ــدازه ب ــم ان ــقاب ه ــک بش ۱۲- ی
ــه  ــد ک ــتفاده کنی ــتکش اس ــد. از دس آن بگذاری
ــا  ــد ت ــه را برگردانی ــاال تاب ــوزد. ح ــتتان نس دس

ــد.  ــقاب بیفت ــو روی بش کوک
۱۳- تابــه را برداریــد و کوکــو را بــرش دهیــد. 
ایــن غــذا را مــی توانیــد بــا ســس کچــاپ و انــواع 

نوشــیدنی ســرد نــوش جــان کنیــد.
 

نکاتکلیدیتهیهکوکویماکارونی
ــه روز در  ــا س ــد ت ــی توانی ــو را م ــن کوک - ای

ــد. ــه داری کنی ــال نگ یخچ
- در این دسـتور به جای دو سـوم پیمانه شـیر 
کـم چـرب و یک سـوم پیمانـه خامه پـر چرب می 
توانیـد از یـک دوم پیمانـه شـیر کامـل و یک دوم 

پیمانـه خامه کـم چرب اسـتفاده کنید.
- کوکــو ماکارونــی بــا مــرغ و قــارچ هــم تهیه می 
شــود. اما اگر دوســت داشــته باشــید کوکــو ماکارونی 
بــدون گوشــت باشــد مــی توانیــد کوکــو ماکارونــی با 

کالبــاس و یــا بــا سوســیس تهیــه کنید. 
منبع:ایرانکوک

با محدودیت بزرگ در تعامالت بین المللی مواجهیم

معــاون برنامــه ریــزی و فنــاوری اطاعــات دانشــگاه تهــران در 
ــرات آن  ــده FATF و تاثی ــه معاه ــران ب ــتن ای ــر نپیوس ــوص تاثی خص
بــر تعامــات بیــن المللــی دانشــگاه هــا، اظهــار کــرد: بایــد ببنیــم چــه 
ــه الیحــه FATF در  ــران ب ــا نپیوســتن ای ــاره پیوســتن ی تصمیمــی درب
کشــور گرفتــه می شــود، امیدواریــم آن چــه کــه بــه نفــع کشــور اســت 
تصمیــم گیــری شــود. امــا نپیوســتن ایــران بــه ایــن معاهــده تبعاتــی دارد 
ــه تعامــات دانشــگاه ها محــدود نمی شــود و سیاســتمداران  کــه طبعــا ب

ــد.  ــد در خصــوص تبعــات کشــوری آن اظهــار نظــر کنن بای
ــه  ــب ب ــان مطل ــن بی ــاری، ضم ــی مق ــر عل ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــرد و  ــاره ک ــگاه ها اش ــی دانش ــات بین الملل ــر تعام ــا ب ــر  تحریم ه تاثی
اظهــار کــرد: فعالیــت در عرصــه بیــن الملــل طــی دو ســه ســال اخیــر بــه 
ــا،  ــزاری کنفرانس ه ــده و برگ ــه ش ــکاتی مواج ــا مش ــا ب ــل تحریم ه دلی
ــن  ــور و همچنی ــه کش ــی ب ــاتید خارج ــد اس ــت و آم ــا و رف همایش ه
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــده اس ــدود ش ــارج مح ــه خ ــی ب ــاتید ایران اس
دانشــگاه تهــران در حــد تــوان خــود ســعی کــرده اســت ایــن تعامــات 

ــد. ــظ کن را حف
وی از انعقــاد قراردادهــای مشــترک پژوهشــی بــا دانشــگاه های 
خارجــی خبــر داد و گفــت: ایــن پروژه هــا بیشــتر بــا دانشــگاه های 
ــه  ــا علی ــال تحریم ه ــا اعم ــت. ام ــده اس ــاد ش ــی انعق ــورهای اروپای کش
کشــورمان رونــد انجــام ایــن پروژه هــا را کندتــر کــرده اســت زیــرا انجــام 
ــی ارز بیــن دو کشــور اســت  ــن پروژه هــا مســتلزم جابجای بســیاری از ای
امــا در حــال حاضــر از ســمت دانشــگاه های کشــورهای اروپایــی امــکان 
انتقــال پــول بســیار ســخت شــده اســت و در مــواردی ایــن انتقــال انجــام 

ــت مواجــه هســتیم. ــا محدودی ــت ب ــن جه ــه همی نمی شــود ب
ــران خاطــر  ــات دانشــگاه ته ــاوری اطاع ــزی و فن ــه ری ــاون برنام  مع
ــر  ــن دانشــگاهی کمت ــات بی ــی در تعام ــرد: دانشــگاه های غرب نشــان ک
وارد مباحــث سیاســی می شــوند و شــأن آکادمیــک خــود را اغلــب 
حفــظ می کننــد امــا چــون مبادلــه پــول و ارز در سیســتم بانکــی انجــام 

ــر دارد. ــه تاثی ــن زمین ــا در ای ــه محدودیت ه ــود در نتیج می ش
ــر  ــوص تاثی ــرد: در خص ــان ک ــر نش ــان خاط ــاری در پای ــر مق دکت
FATF بــر تبــادالت علمــی دانشــگاه ها بایــد گفــت کــه وقتــی 
کشــورهای مختلــف ملــزم می شــوند بــرای انجــام ارتباطــات بیــن 
المللــی یــک ســری قواعــد را رعایــت کننــد اگــر مــا در آن قالــب قــرار 
ــی  ــن الملل ــی بی ــات علم ــات و ارتباط ــود تعام ــه خ ــود ب ــم خ نگیری
ــار  ــز دچ ــاوری نی ــش و فن ــال دان ــه انتق ــود در نتیج ــدود می ش ــا مح م

محدودیت هایــی خواهــد شــد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:
زمینه مبادالت فرهنگی

 بین تبریز و ارزروم باال است 

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
خواهــر خواندگــی تبریــز و ارزروم گفــت: زمینــه مبــادالت فرهنگــی بیــن 

تبریــز و ارزروم بــاال اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده کــرد. 
بـه گـزارش شـهریار، محمـد محمدپـور در حاشـیه مراسـم فرهنگی و 
ادبـی تبریـز که در شـهر ارزروم برگزار شـد، گفت: تبریز و ارزروم دو شـهر 

فرهنگـی هسـتند کـه بایـد مراودات این دو شـهر گسـترش پیـدا کند.
او بــا اشــاره بــه رونمایــی ترجمــه ترکــی دیــوان پرویــن اعتصامــی در 
ارزروم گفــت: دیــوان پرویــن اعتصامــی توســط نویســنده خــوب ترکیــه 
ــی و  ــم فرهنگ ــه در مراس ــت ک ــده اس ــه ش ــم ترجم ــت ایلدیری ای نعم

ــز در شــهر ارزروم رونمایــی شــد. ــی تبری ادب
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی آذربایجان شـرقی با اشـاره به اینکه 
مـردم ترکیـه عاقـه فراوانـی به ادبیات فارسـی دارنـد، گفت: ایـن موضوع 

مـی توانـد در گسـترش فرهنگ کشـورمان در ترکیه موثر باشـد.
محمدپــور افــزود: رونمایــی از ایــن کتــاب قــدم خوبــی بــود و 
آمــاده حمایــت از ترجمــه دیگــر کتــاب هــای فارســی بــه زبــان ترکــی 

ــتیم. ــتانبولی هس اس

حمایت آموزش و پرورش از معلمان پژوهنده 
رییــس پژوهشــگاه مطالعــات وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــه منظــور تقویــت امــر پژوهــش در مــدارس ایجــاد 
ــده را  ــان پژوهن ــادی از معلم ــای م ــی و حمایت ه ــای مطالعات فرصت ه

در دســتور کار دارد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، کریمــی  رییــس پژوهشــگاه 
مطالعــات وزارت آمــوزش و پــرورش در نشســت تخصصــی بازاندیشــی در 
مســائل آمــوزش و پــرورش در تبریــز گفــت: وزارت آمــوزش و پــرورش بــه 
منظــور تقویــت امــر پژوهــش در مــدارس، ایجــاد فرصت هــای مطالعاتــی 

و حمایت هــای مــادی از معلمــان پژوهنــده را در دســتور کار دارد.
ــرد کــه  ــه ســر می ب ــی ب کریمــی گفــت: آمــوزش و پــرورش در دوران

بایــد ســند تحــول بنیادیــن را در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
رییـس پژوهشـگاه مطالعـات وزارت آموزش و پرورش بـر توجه بیش از 
پیـش مجموعـه بـه پژوهش محـوری تاکیـد کرد و افـزود: سـند تحول به 

خـودی خـود می تواند در جامعه تاثیر شـگرفی داشـته باشـد.
او افــزود: بایــد همــه برنامه هــای وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان 
متولــی امــر تعلیــم و تربیــت از مرحلــه اول بررســی موضــوع و نیازســنجی 

تــا پایــان آن مبتنــی بــر پژوهــش باشــد.
ــت و  ــا جدی ــد ب ــر جــای دیگــری بای ــش از ه ــا بی ــت: م کریمــی گف
حساســیت بــه فکــر پژوهــش محــوری باشــیم، چــون بــا امــر رفتارســازی 

و ذهــن و روان فرزنــدان ایــن ســرزمین ســر و کار داریــم.
 قهرمانــی معــاون پژوهــش، برنامــه ریــزی و نیــروی انســانی آمــوزش و 
پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: در اســتان مــا بــا تصویــب 
گــروه تحقیــق و پژوهــش آمــوزش و پــرورش اســتان راهبــران آموزشــی 
ــن برنامــه در مناطــق محــروم و  ــر تشــکیل شــده و ای در ســال های اخی

کــم برخــوردار اســتان نیــز اجــرا می شــود.

ــوزش متوســطه نظــری  ــر آم ــرکل دفت مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر اینکــه 
تعطیلــی  مــدارس بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
ــی و  ــد یادده ــه فراین ــد ب ــوا نبای ــی ه آلودگ
ــی  ــورای عال ــت: ش ــد گف ــه بزن ــری لطم یادگی
ــه  ــن نام ــاده ۹۶ آیی ــرورش در م ــوزش و پ آم
ــاره و  ــوع اش ــن موض ــه ای ــدارس ب ــی م اجرای
تاکیــد کــرده اســت کــه اگــر بــه دلیــل شــرایط 
ــر  ــث تغیی ــل و باع ــه تعطی ــراری، مدرس اضط
ــد  ــه بای ــر مدرس ــود، مدی ــاالنه بش ــم س تقوی
ــدام  ــی اق ــب افتادگ ــران عق ــه جب ــبت ب نس

ــد.  کن
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس ســلطانیان 
ــی  ــب ماندگ ــران عق ــای جب ــاره راهکاره درب
در  دبیرســتانی  آمــوزان  دانــش  درســی 
ــوا  ــی ه ــت آلودگ ــه عل ــه ب ــهرهایی ک کانش
ســنوات  در  کــرد:  اظهــار  بودنــد  تعطیــل 
گذشــته نیــز آمــوزش و پــرورش بــا تعطیــات 
ــم  ــال ه ــه امس ــوده ک ــرو ب ــته ای روب ناخواس
ــوا و  ــدی آب و ه ــل ب ــه دلی ــد و ب ــرار ش تک

آلودگــی جــوی، تعطیلــی داشــتیم.
وی افــزود: ایــن تعطیلی هــا نبایــد بــه 
فراینــد یاددهــی و یادگیــری لطمــه بزنــد. 
ــا توجــه بــه محتــوای کتــاب  زمــان آمــوزش ب

بینــی شــده و در اختیــار  درســی، پیــش 
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــان ق معلم
ــد. ــدا کنن ــت پی ــی دس ــاب درس ــداف کت اه

ــوزش متوســطه نظــری  ــر آم ــرکل دفت مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
قانونگــذار یعنــی شــورای عالــی آمــوزش و 
پــرورش در مــاده ۹۶ آییــن نامــه اجرایــی 
مــدارس بــه ایــن موضــوع اشــاره و تاکیــد کرده 
اســت کــه اگــر بــه دلیــل شــرایط اضطــراری، 
مدرســه تعطیــل و باعــث تغییــر تقویــم ســاالنه 

بشــود، مدیــر مدرســه بایــد نســبت بــه جبــران 
ــد. ــدام کن ــب افتادگــی اق عق

روزهــای  تعــداد  داد:  ادامــه  ســلطانیان 
متفــاوت  مختلــف،  شــهرهای  در  تعطیلــی 
ــر  ــد مدنظ ــز بای ــدارس را نی ــرایط م ــت. ش اس
ــرار بدهیــم، برخــی دو نوبتــه و برخــی یــک  ق
ــه اشــکال  نوبتــه هســتد. مــدارس می تواننــد ب
مختلــف از امکاناتــی کــه دارنــد اســتفاده 
ــاء،  ــاع اولی ــا اط ــال ب ــوان مث ــه عن ــد، ب کنن
ــا  ــا ب ــد و ی ــزار کنن ــه برگ ــوق برنام کاس ف

اطــاع اداره آمــوزش و پــرورش کاس هایــی در 
روزهــای پنج شــنبه تشــکیل دهنــد.

مــدارس  مدیــران  کــرد:  اضافــه  وی 
تــا پایــان ســال تحصیلــی فرصــت دارنــد 
عقب ماندگی هــای درســی را جبــران کننــد.

ــوزش متوســطه نظــری  ــر آم ــرکل دفت مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره وضعیــت 
ــق  ــت: طب ــز گف ــوزان نی ــش آم ــات دان امتحان
دوم  دوره  آموزشــی  نامــه  آییــن  مــاده ۳۷ 
ــال اول در دی  ــم س ــات نی ــطه، امتحان متوس
روزهــای  و  زمــان  می شــود.  برگــزار  مــاه 
دی  در  اول  نیم ســال  امتحانــات  برگــزاری 
ــا هماهنگــی اداره  ــار مدرســه و ب ــاه در اختی م
ــه  ــم ک ــن می شــود. شــاهد بودی مربوطــه تعیی
ــا  ــران ب ــهر ته ــال اول در ش ــات نیم س امتحان

ــد. ــاز ش ــر آغ ــی تاخی کم
تغییــر  ضرورت هــای  دربــاره  ســلطانیان 
تقویــم آموزشــی اظهــار کــرد: بازنگــری در 
تقویــم آموزشــی بارهــا مطــرح شــده اســت، بــا 
ــا از اقلیم هــای آب  ــه اینکــه کشــور م توجــه ب
ــد کار  ــوردار اســت بای ــی برخ ــی متفاوت و هوای
کارشناســی روی ایــن طــرح انجــام شــود و اگــر 
ــد،  ــم و تربیــت کمــک می کن ــان تعلی ــه جری ب

ایــن اتفــاق بیفتــد.

وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی گفــت: 
بــا توجــه بــه اتفاقــات کان شــهرها، آلودگــی هــوا و تعطیــات 
پراکنــده ای کــه اعمــال شــد، ایــن وزارتخانــه موضــوع تعطیــات 

زمســتانی را پیشــنهاد داده اســت. 
ــد از  ــا، علــی اصغــر مونســان  در حاشــیه بازدی ــه گــزارش ایرن ب
بــاغ و عمــارت اکبریــه بیرجنــد در جمع خبرنــگاران درباره پیشــنهاد 
تعطیــات زمســتانی اظهــار داشــت: مطــرح کردیــم کــه پنــج روز 
نیمــه دوم دی مــاه تعطیــات مــدارس را داشــته باشــیم از ایــن رو 
ظرفیت هــای خوبــی در حــوزه گردشــگری کشــور فعــال می شــود.

وی افــزود: پیشــنهاد دادیــم تعطیــات پراکنــده و دیرهنــگام 
ــی  ــش آلودگ ــه کاه ــر کمــک ب ــاوه ب ــا ع ــود ت ــازماندهی ش س
هــوا، رونــق اقتصــادی در قالــب گردشــگری را هــم ایجــاد کنیــم.

وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی گفــت: 
وزیــر آمــوزش و پــرورش موافقــت خــود را اعــام کــرد و امیــد 
ــوا  ــی ه ــی از آلودگ ــات ناش ــده، تعطی ــال آین ــرای س ــت ب اس

ــرای کشــور شــود. ــت اقتصــادی ب ــه مزی ــل ب تبدی
وی  ادامــه داد: افزایــش قیمــت بنزیــن روی گردشــگر 
ــی  ــفرهای داخل ــتر روی س ــری دارد و بیش ــر کمت ــی اث خارج
اثــر داشــته اســت اگرچــه بعــد از مدتــی بــه شــرایط نرمــال بــر 
ــوان تحمــل  ــازار گردشــگری ت ــه نظــر می رســد ب ــردد و ب می گ

ــی را دارد. ــرات منف اث
ــای  ــی ظرفیت ه ــان جنوب ــت: خراس ــن گف ــان همچنی مونس
ــی و  ــش فرهنگ ــژه در بخ ــه وی ــگری ب ــوزه گردش ــی در ح مهم
تاریخــی دارد و بــا توجــه بــه تنــوع آب و هوایــی ایــن منطقــه، 
اکوتوریســم یکــی از موضوعــات مهــم می توانــد باشــد و در کنــار 

آن توجــه بــه صنایــع دســتی فاخــر هــم اهمیــت دارد.
وی تصریــح کــرد: اســتان خراســان جنوبــی ظرفیــت جــذب 
باالتــر گردشــگر را دارد اگرچــه روی معرفــی ظرفیت هــای 
ــش  ــی از افزای ــا حاک ــود و آماره ــتر کار ش ــد بیش ــتان بای اس
گردشــگران خارجــی در خراســان جنوبــی اســت امــا ایــن آمارهــا 
ــگران  ــود گردش ــاش ش ــد ت ــژه بای ــه وی ــد ب ــی کن ــت نم کفای

ــوند. ــتان ش ــن اس ــی بیشــتری جــذب ای داخل
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بیــان 
کــرد: نبــود هتل هایــی بــا ســتاره های باالتــر در خراســان 

جنوبــی احســاس می شــود و از چنــد وقــت پیــش تــرم جدیــد 
ــران  ــورد در ته ــد م ــه چن ــم ک ــا را شــروع کردی ــک هتل ه بوتی

افتتــاح شــده اســت.
وی افــزود: بناهــای تاریخــی کــه تبدیل بــه بوتیک هتــل و به نحوی 

تجهیز شــدند، مــورد اقبال گردشــگران خارجی و داخلی اســت.
ــل در  ــک هت ــت بوتی ــر، تقوی ــک راه میانب ــت: ی مونســان گف
خراســان جنوبــی اســت تــا ایــن موضــوع  در اســتان بــه عنــوان 

پایلــوت کشــوری ســرعت بیشــتری پیــدا کنــد.
وی ادامــه داد: بــرای صنایــع دســتی هــم مبلــغ ویــژه ای بــه 
منظــور پشــتیبانی وام هــای ارزان قیمــت در اختیــار متقاضیــان 

ــرد. ــرار می گی ق
ــت:  ــتی گف ــع دس ــازی صنای ــاری س ــر تج ــد ب ــا تاکی وی ب
تولیــد صنایــع دســتی در اســتان خــوب اســت امــا در بازاریابــی 
مشــکل دارد کــه بایــد از فلــه فروشــی بــه ســمت برنــد فروشــی 

ــا ایجــاد ارزش افــزوده  حرکــت کنیــم. ب
وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بیـان کرد: 
طراحی مبتنی بر سـلیقه مشـتری و بسـته بندی باید تقویت شـود.

ــوروز  ــام ن ــه پرســش دیگــری گفــت: ای مونســان در پاســخ ب
مــردم نیــاز بــه ســفر دارنــد و بایــد ســهمیه ویــژه در نظــر گرفتــه 
شــود کــه بعــد از ایــن ســفر از دولــت درخواســت ســهمیه ویــژه 

ــد. ــاق بیافت ــم اتف ــن می شــود و امیدواری بنزی
وی اضافــه کــرد: در کنــار اســتاندار کــه اهمیــت زیــادی بــه 
گردشــگری می دهنــد، تــاش می کنیــم از اعتبــارات ملــی 
اســتفاده شــود و از رســانه ملــی نیــز درخواســت می شــود 
ــود و در  ــه ش ــتان پرداخت ــای اس ــی ظرفیت ه ــه معرف ــتر ب بیش
ــد. ــد ش ــال خواه ــات ارزان دنب ــوع تبلیغ ــازی موض ــای مج فص

مونســان بــا اشــاره بــه حضــور معــاون گردشــگری کشــور در 
ایــن ســفر گفــت: تــاش می شــود تورهــا را بــه ســمت خراســان 
ــش  ــتان افزای ــگری اس ــار گردش ــا آم ــم ت ــت کنی ــی هدای جنوب

یابــد.
وی اظهــار داشــت: یارانــه خاصــی بــرای تورهــای گردشــگری 
ــم شــاهد  ــا همــان حمایت هــای همیشــگی امیدواری ــم و ب نداری

رونــق تورهــای گردشــگری باشــیم.
ــتی  ــع دس ــی صنای ــای دائم ــدازی بازارچه ه ــزود: راه ان وی اف

در کشــور شــروع امــا همزمــان بــا کاهــش درآمــد دولــت 
همــراه شــد بنابرایــن در طــرح داریــم کــه بــرای هــر شــهر یــک 
ــایت های  ــی س ــیم و تمام ــته باش ــتی داش ــع دس ــه صنای بازارچ
تاریخــی در اختیــار وزارتخانــه آمادگــی دارد بــه صــورت رایــگان 
ــت  ــگاه های موق ــب نمایش ــد و در قال ــتان ها باش ــار اس در اختی

ــوند. ــتقر ش ــایت ها مس ــن س در ای
ــهرهایی  ــوص در ش ــه خص ــت ب ــای ثاب ــت: فض ــان گف مونس
ــرا  ــال اج ــادی در ح ــای زی ــا پروژه ه ــم ام ــران نداری ــل ته مث
ــتان و  ــاوران، گلس ــوزه نی ــت کاخ م ــور موق ــه ط ــه ب ــم ک داری
ســعدآباد بــه صــورت رایــگان در خدمــت هنرمنــدان اســت و بــه 

ــد. ــزار کنن ــگاه برگ ــورت دوره ای نمایش ص
ــاز کاروانســرای قدیمــی شــهر بیرجنــد  ــه نی ــا اشــاره ب وی ب
ــرای بازارچــه دائمــی افــزود: اگــر در زمینــه تکمیــل نیــاز بــه  ب

ــم. ــک می کنی ــا کم ــد حتم ــار باش اعتب
وی اظهــار داشــت: بناهــای تاریخــی زیــاد و بودجــه محــدود 
ــا اولویــت انجــام می شــود و در  اســت کــه مرمــت و بازســازی ب

ــرای مرمــت می گذاریــم.   ایــن ســفر هــم اعتبــاری ب
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کــه صبح 
امــروز )دوشــنبه( وارد بیرجنــد شــد، همچینــن از خانــه شــریف و 
ارگ کاه فرنگــی بیرجنــد بازدیــد و بــر حمایــت از بخش خصوصی 

در بازســازی و مرمــت بناهــای تاریخــی تاکیــد کــرد.
ــی  ــی و جمع ــان جنوب ــتاندار خراس ــراه اس ــه هم ــان ب مونس
ــور  ــز حض ــد نی ــهر بیرجن ــی ۹ دی ش ــووالن در راهپیمای از مس

ــت. یاف
از  بازدیــد  بوم گــردی،  اقامتگاه هــای  همزمــان  گشــایش 
قنــات جهانــی بلــده فــردوس، بــاغ گلشــن طبــس، بافــت 
تاریخــی اصفهــک و کاروانســرای جوخــواه از جملــه برنامه هــای 
ــی، گردشــگری و صنایــع  ــر میــراث فرهنگ ســفر ۲ روزه وزی

ــت. ــی اس ــان  جنوب ــتی در خراس دس

تغییر تقویم آموزشی با توجه به اقلیم کشور 

مونسان:  

تعطیالت زمستانی را پیشنهاد دادیم

پرســتاری از شــغل هــای بســیار ظریف و پرمســئولیت 
ــتار  ــت. پرس ــت اس ــال دارای ارج و منزل ــن ح و در عی
ــی  ــور نم ــذا مجب ــوردن غ ــه خ ــار را ب ــه بیم ــت ک اس
ــواب  ــگام خ ــورد و هن ــی خ ــزد وی نم ــزی ن ــازد، چی س

ــد.  ــی کن ــش را م ــات حال او، مراع
ــه  ــس، ک ــن ب ــتاری همی ــرافت پرس ــت و ش در عظم
ــود  ــر خ ــی از عم ــام،  مّدت ــا الس ــب علیه ــرت زین حض
ــوده اســت.  ــده خــدا ب ــن برگزی ــادگار آخری را پرســتار ی
ــده دار  ــه وی عه ــاری ک ــی سرپرســت و بیم ــودکان ب ک
مراقبــت از آنــان بــوده، نیــاز شــدید بــه عطوفــت، محبت 
ــی  ــات و ویژگ ــد، صف ــی تردی ــد. ب ــته ان ــی داش و مهربان
ــام  ــا الس ــری علیه ــب کب ــات زین ــاخص حی ــای ش ه
ــلمان  ــوان مس ــاً بان ــامی، خصوص ــت اس ــه اّم ــرای هم ب
سرمشــق اســت و مــی توانــد زمینــه ســاز تّحــول روحــی 
ــژه گــروه زحمــت کــش پرســتاران باشــد.  در همــه، بوی
بنابرایــن پرســتاران، بایــد ویژگــی هایــی نظیــر 
ــه  ــوش دادن ب ــار، گ ــند. ایث ــته باش پیشــوای خــود داش
آرامــش  او و  بیمــار و تســکین آالم روحــی  درد دل 
ــه  ــت ک ــی اس ــه صفات ــار از جمل ــه بیم ــر دادن ب خاط
بایــد پرســتاران عزیــز آنهــا را داشــته باشــند و از خــود 
ــدم  ــد هم ــا بتوانن ــند ت ــوردار باش ــتگی الزم برخ گذش
ــرای  ــامتی ب ــر وس ــع خی ــوند و منب ــار ش ــراز بیم و هم

ــند.  ــان باش آن
پرســتار در فرهنــگ اســامی، پیشــینه ای بســیار 
دیریــن دارد و تاریــخ آن بــه صــدر اســام بــر مــی گــردد 
ــر  ــدان پیامب ــوان خان ــلمانان، بان ــای مس ــگ ه و در جن
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلّم و زنــان مســلمان در 
پرســتاری شــرکت مــی کردنــد. پرســتار شــخص پیامبــر 
ــرای  ــود کــه ب در جنــگ احــد، حضــرت فاطمــه )س( ب
ــیار  ــاش بس ــرت ت ــم آن حض ــون از زخ ــد آوردن خ بن

ــاق  ــوب، اخ ــی خ ــارت ارتباط ــد مه ــتار بای ــرد. پرس ک
ــم  ــادی داشــته باشــد ه ــر زی ــاال و صب مناســب، درک ب
چنیــن بایــد بتوانــد فشــار هــای کاری را تحمــل کــرده 
و آرامــش خــود را تحــت هــر شــرایطی حفــظ نمایــد. در 
ــا  ــاط جامعــه ب بســیاری از کشــور هــا اولیــن خــط ارتب
سیســتیم پزشــکی، پرســتار اســت چــرا کــه پرســتاران 
نســبت بــه دیگــر افــراد تیــم پزشــکی تعدادشــان بیشــتر 
اســت و در دســترس قــرار دارنــد و اطاعــات بهداشــتی- 

ــی آنهــا جامــع مــی باشــد.  درمان
در ایــران نیــز بــا ایــن کــه پرســتاران جایــگاه واقعــی 
ــا  ــز ب ــر نی ــال اخی ــد س ــد و در چن ــه ان ــود را نیافت خ
ــتاری   ــان پرس ــارغ التحصی ــی از ف ــل توجه ــداد قاب تع
ــوز  ــا هن ــتیم اّم ــرو هس ــف روب ــای مختل ــگاه ه از دانش
ــص،  ــتاران متخّص ــه پرس ــی ب ــتی - درمان ــز بهداش مراک
مّجــرب و توانمنــد نیازمنــد هســتند و در واقــع بــازار کار 
بــرای فــارغ التحصیــان خــوب ایــن رشــته، وجــود دارد. 
پرســتاری  بــا وجــود اینکــه در قالــب مشــاغل ســخت 
جــای مــی گیــرد ولــی تعرفــه گــذاری پرســتاران ماننــد 
پزشــکان انجــام نمــی شــود یعنــی بایــد مــزد کارهایــی 
کــه پرســتاران انجــام مــی دهنــد بــه خودشــان برگــردد 
و از طرفــی در حــوزه هــای اجتماعــی و قانــون گــذاری 
ــن حیطــه  ــد در ای ــس، متخّصصــی کــه بتوان ــر مجل نظی
صاحــب نظــر باشــد بســیار کــم اســت یعنــی بــه عنــوان 
مثــال نماینــده ای کــه بــه موضوعــات و مشــکات 
پرســتاری اشــراف کامــل داشــته باشــد تــا بتوانــد زبــان 
گویــای مشــکات ایــن قشــر از جامعــه باشــد را بــه طــور 
ــه  ــود مواج ــا کمب ــراد، ب ــل اف ــن قبی ــداد ای ــی در تع کلّ

هســتیم. 
امـــروزه پرســـتاری جنبـــه هـــای تخصصـــی و روان 
ـــن  ـــای ای ـــکده ه ـــت و دانش ـــرده اس ـــدا ک ـــناختی پی ش

رشـــته در سرتاســـر جهـــان شـــکل گرفتـــه انـــد اّمـــا 
ـــره  ـــی از چه ـــان بخش ـــه همچن ـــود ک ـــان نم ـــد اذع بای
ــه  ــناخته مانـــده اســـت و اســـام کـ آن، کـــدر و ناشـ
ـــا  ـــن زوای ـــا ای ـــا را ب ـــت م ـــر اس ـــه نگ ـــه جانب ـــی هم دین

ـــد.  ـــی کن ـــنا م آش
اگــر فقــه پرســتاری جمــع آوری و ترویــج شــود 
ــی  ــر م ــتاران بیدارت ــوی در دل پرس ــای معن ــزه ه انگی
ــل  ــکافی عم ــی و موش ــز بین ــا ری ــام ب ــن اس ــود. دی ش
ــار را در  ــه بیم ــد ک ــی کن ــفارش م ــی را س ــه احکام ب
ســامتی جســم و روح، یــاری مــی رســاند. امیــد اســت 
فقــه پرســتاری در دانشــکده هــای پرســتاری جایگاهــی 
ــف آن  ــاد مختل ــه ابع ــد و ب ــدا کن ــزا پی ــب و بس مناس
ــش  ــش از پی ــتاران زحمتک ــژه پرس ــه وی ــردم ب ــرای م ب

ــد.  ــنی بخش روش
ــاد  ــه ی ــال 98 ب ــاه س ــم دی م ــر کام، یازده درآخ
ــرت  ــوا حض ــت نین ــوی دش ــار،  بان ــوی و ایث ــوه تق اس
ــن  ــتار مّزی ــام پرس ــا ن ــام، ب ــا الس ــری علیه ــب کب زین
شــده اســت، لــذا بــا آرزوی توفیقــات روزافــزون و 
ــرای تــک تــک انســان  ســامتی جســم و روح و روان، ب
هــای وارســته ای کــه قــدم گذاشــته انــد در راه خدمــت 
ــان  ــت، روزش ــان و عطوف ــه درم ــد ب ــراد نیازمن ــه اف ب
ــان در درگاه  ــواب کارش ــد و ث ــده باش ــارک و فرخن مب

ــد.   ــوظ بمان ــق محف ح

وارستگان صبورّیت
فیروز صفری
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 وانت ها؛ خارجی  و ایرانی 
نقـش  امـروزه  وانت هـا،  همـان  یـا  پیکاپ هـا 
بین شـهری  و  شـهری  حمل ونقـل  در  کلیـدی 
صنعـت  بـار  از  زیـادی  حجـم  و  می کننـد  ایفـا 
حمل ونقـل در جهـان را به دوش می کشـند. ایران 
هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و پیکاپ ها به 
دلیـل هزینه هـای کمتـری که نسـبت بـه کامیون 
و کامیونـت دارنـد بـا اسـتقبال بیشـتری از سـوی 
کارفرمایـان و راننـدگان مواجـه شـده اند. در ایـن 
گـزارش بـه آخریـن وضعیـت پیکاپ ها چـه از نظر 
قیمـت و چـه به لحاظ ویژگی اشـاره شـده اسـت. 
در ایـران جـز دو یا سـه مـدل وانت که توسـط 
خودروسـازان داخلی تولید می شـد، وانـت دیگری 
در بـازار ایران وجود نداشـت. »وانـت پیکان باردو« 
ایـران خـودروی تبریـز، »وانت مزدا« گـروه بهمن، 
در دو مـدل ۱۶۰۰ سـی سـی و ۲۰۰۰ سـی سـی 
در کاس هـای تـک کابیـن و دو کابیـن و »وانـت 
کاس هـای  در  زامیـاد  شـرکت   »Z۲۴ نیسـان 
دارای مشـتریان خـاص  ایـران  بـازار  مختلـف در 

خود بـوده و هسـتند.
وانتهایداخلی

نمانـدن  عقـب  بـرای  داخلـی  خودروسـازان 
تولیـد  و  طراحـی  بـا  وانت هـا،  سـاخت  قافلـه  از 
خودروهـای  پلت فـرم  روی  وانـت  خودروهـای 
پرایـد،  وانـت  ماننـد  تولیـدی خـود، محصوالتـی 
وانـت تنـدر و وانـت آریسـان را بـه بـازار عرضـه 
کرده انـد کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره 

. د می شـو
پیشـرانه وانـت تنـدر ۹۰ همـان پیشـرانه ۱.۶ 
لیتـری خـودرو تندر سـدان بوده کـه گیربکس آن 
نیـز تقویت شـده اسـت. ایـن موتور قدرتـی معادل 
۱۰۵ اسـب بخار و گشـتاوری برابر بـا ۱۴۰ نیوتون 
متـر تولیـد می کند که توسـط گیربکس ۵ سـرعته 
دسـتی بـه چرخ هـای جلـو منتقـل می شـود. ایـن 

وانـت توانایـی حمـل ۸۰۰ کیلوگرم بـار را دارد.
و  کوچـک  وانـت  یـک   ۱۵۱ پرایـد  وانـت 
جمع وجـور از موتـور ارتقا یافته پرایدهای سـواری 
بـا حجـم ۱.۴ لیتـر اسـت که ۶۸ اسـب بخـار توان 
هماننـد   ۱۵۱ سـایپا  می کنـد.  فراهـم  برایـش 
پرایدهـای سـواری، یـک خـودرو دیفرانسـیل جلو 
اسـت و همچـون همـه نمونه هـای جدیـد آن روی 
پلـت فـرم ارتقا یافته X۱۰۰ سـایپا سـاخته شـده 
اسـت و البتـه تغییراتـی در مجموعـه تعلیـق عقب 
خـودرو و گیربکـس و دیفرانسـیل آن اعمال شـده 
تـا مناسـب باربـری شـود. ظرفیـت حمـل بـار این 

وانـت تـا ۵۰۰ کیلوگـرم اسـت.
وانـت مزدا-کارا ۲۰۰۰ هم توسـط گـروه بهمن 
تولیـد می شـود و امـکان حمـل بـار ۶۰۰ کیلوگرم 
را دارد. از لحـاظ ابعـادی ماننـد مـدل تـک کابیـن 
تعـداد  و  بـار  تنهـا وزن، حجـم محفظـه  و  بـوده 
سرنشـین آنهـا بـا هـم متفـاوت اسـت. مـدل تک 
کابیـن نیـز توانایـی حمـل یـک تـن بـار را دارد و 
زیـادی  و کارخانجـات  اسـتفاده شـرکت ها  مـورد 
اسـت. هـر دو مـدل از یـک پیشـرانه ۲ لیتـری ۴ 
سـیلندر انژکتـوری بـا قـدرت ۹۵ اسـب بخـار و 

گشـتاور ۱۵۱ نیوتـون متـر نیـرو می گیـرد.
وانـت زامیـاد ۲۴z از دیرباز خودرویی مناسـب 
بـرای حمل ونقـل سـنگین به شـمار مـی رود. ایـن 
سـیلندر  چهـار  موتـور  یـک  بـه  مجهـز  خـودرو 
۲.۴ لیتـری، حداکثـر قـدرت ۱۰۰ اسـب بخـار و 
گشـتاور ۱۹۰ نیوتـون متر اسـت. دارای اسـتاندارد 
بـار ۲۱۰۰  مجـاز  و ظرفیـت   ۴ یـورو  آالیندگـی 

کیلوگـرم اسـت.
وانتهایخارجی

دو  دوکابیـن  صـورت  بـه  کـه  تونلنـد  وانـت 
تولیـد  دیـزل  ایـران خـودرو  توسـط  دیفرانسـیل 
می شـود، از یـک پیشـرانه توربو دیـزل ۲.۸ لیتری 
بـا قدرت ۱۶۱ اسـب بخـار و گشـتاور ۳۶۰ نیوتون 
متـر بهـره می برد کـه توسـط گیربکس ۵ سـرعته 
دسـتی و حداکثر سـرعت ۱۵۰ کیلومتر در سـاعت 
را برایـش فراهـم می کنـد. ایـن خـودرو توانایـی 

حمـل یـک تـن بـار را دارد.
گـروه خودروسـازی بهمـن وانـت چینـی بـه نام 
 Zhang کاپـرا تولید می کند که محصول شـرکت
Xing Auto بـوده و بـا اقتبـاس از وانـت تویوتـا 
تونـدرا طراحی شـده اسـت. کاپـرا دو دیفرانسـیلی 
توسـط یـک موتـور ۲.۴ لیتـری بنزینـی، توانایـی 
و گشـتاور ۲۰۵  بخـار  اسـب  قـدرت ۱۲۵  ایجـاد 
نیوتـون متـر را دارد. قـدرت توسـط یـک گیربکس 
۵ سـرعته دسـتی بـه چرخ هـا منتقل می شـود. این 

وانـت توانایـی حمـل یک تـن بـار را دارد.
شـرکت پـارس خـودرو هـم بـا معرفـی وانـت 
دوکابیـن ریـچ بـه بـازار، بـار دیگـر شـانس خـود 
را بـرای حضـور در بـازار ویـژه خودروهـای کاس 
وانـت امتحـان می کنـد. وانـت دو کابیـن ریـچ که 
محصـول شـرکت دانـگ فنـگ چیـن اسـت، بـه 
یـک پیشـرانه ۴ سـیلندر ۱۶ سـوپاپ ۲.۴ لیتـری 
بـا قـدرت ۱۳۳ اسـب بخـار مجهـز شـده و قدرت 
موتـور آن توسـط گیربکـس ۵ سـرعته دسـتی بـه 
چهـار چـرخ منقـل می شـود.  ایـن وانـت توانایـی 

حمـل یـک تـن بـار را دارد.
امـا یکـی از محصـوالت ایـران خـودرو کـه در 
گـروه وانت هـای دو کابیـن موجـود در بـازار داخلی 
کشـور جـای گرفتـه اسـت، فوتـون نـام دارد. ایـن 
خـودرو در دو نمونـه بنزینـی و دیزلـی عرضه شـده 
اسـت کـه نمونـه دیزلـی ایـن خـودرو مدتیسـت از 
خـط تولیـد خارج شـده و مـدل بنزینـی آن با مدل 
سـاخت ۱۳۹۷ تولیـد و بـه بـازار فـروش عرضـه 
موجـود  کابیـن  دو  وانت هـای  دیگـر  از  می شـود. 
در بـازار خودرویـی ایـران هـم، می تـوان گریت وال 
وینـگل ۵ را نـام بـرد. ایـن خـودرو توسـط شـرکت 
دیـار خـودرو به بازار داخلی کشـور عرضه می شـود.
منبع:ایرنا

مشکالت مالی باز هم گریبان
 رده های  پایه را گرفت 

ــرداری  ــه ب ــیون وزن ــد فدراس ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــای  ــدارد تیم ه ــا ن ــی بن ــکات مال ــل مش ــه دلی ب
نوجوانــان و جوانــان را بــه صــورت کامــل بــه 
مســابقات قهرمانــی آســیا در ازبکســتان اعــزام کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، تیــم هــای ملــی وزنــه 
ــال ۲۰۱۹  ــرای س ــان ب ــان و جوان ــرداری نوجوان ب
ــی آســیا را از  ــادی حضــور در مســابقات قهرمان می
ــی  ــم مشــکات مال ــل آن ه ــه دلی ــد ک دســت دادن
عنــوان شــد. از آنجــا کــه مســابقات در کــره شــمالی 
برگــزار شــد، فدراســیون  هــم قیــد ایــن اعــزام را زد.

اکنــون مســابقات قهرمانــی نوجوانــان و جوانــان 
آســیا ۲۰۲۰ در تاشــکند ازبکســتان برگــزار خواهــد 
ــان و  ــزام نوجوان ــی  اع ــائل مال ــاره مس ــد و دوب ش
جوانــان را بــه امــا و اگــر کشــانده اســت. در حــال 
حاضــر گفتــه شــده اعــزام تیــم نوجوانــان و جوانــان 
ــی  ــورت کیف ــه ص ــی ب ــکات مال ــل مش ــه دلی ب
خواهــد بــود. یعنــی تنهــا نفراتــی اعــزام مــی 
ــه  ــند. البت ــته باش ــدال داش ــانس م ــه ش ــوند ک ش
ــم  ــم تصمی ــاز ه ــده ب ــای آین ــرار اســت در روزه ق

ــری شــود. گی
ــم  ــوز تصمی ــم هن ــران ه ــزام دخت ــورد اع در م

ــت. ــده اس ــری نش گی
مســابقات نوجوانــان و جوانــان قهرمانــی آســیا از 
۱۳ تــا ۱۹ فوریــه )۲۴ تــا ۳۰ بهمــن( در ازبکســتان 
برگــزار مــی شــود و بایــد دیــد در نهایــت فدراســیون 

چنــد نفــر را راهــی ایــن مســابقات مــی کنــد.
ـــت  ـــم اس ـــیار مه ـــه بس ـــزام در رده پای ـــث اع  بح
ــان و  ــای نوجوانـ ــزام هـ ــد  اعـ ــرار باشـ ــر قـ و اگـ
ـــا   ـــوند، قطع ـــین ش ـــه نش ـــا خان ـــو و آنه ـــان لغ جوان
وزنـــه بـــرداری ایـــران از لحـــاظ کمـــی و کیفـــی 
ـــرد.  ـــی گی ـــرار م ـــدی ق ـــب ب ـــه مرات ـــت ب در وضعی
البتـــه اکنـــون هـــم شـــاهد ایـــن افـــت کمـــی و 
کیفـــی هســـتیم و اســـتقبال نـــه چنـــدان جالـــب  
ـــف  ـــتانهای مختل ـــه در اس ـــی ک ـــای انتخاب از  رقابته
ـــوع  ـــن موض ـــر ای ـــواه ب ـــود گ ـــود خ ـــی ش ـــزار م برگ
اســـت بنابرایـــن ایـــن انتظـــار هســـت فدراســـیون 
ـــای  ـــزه ه ـــذارد انگی ـــه نگ ـــای پای ـــم ه ـــزام تی ـــا اع ب
ـــرود و  ـــن ب ـــد از بی ـــی کنن ـــت م ـــه فعالی ـــی ک نفرات
در نهایـــت  اوضـــاع وزنـــه بـــرداری از ایـــن بدتـــر 

ـــود.  ش

ـــا  ـــدازی ب ـــأت تیران ـــس هی ـــادی، رئی ـــم قب  کاظ
کمـــان آذربایجـــان شـــرقی بـــا حضـــور در دفتـــر 
روزنامـــه در مـــورد عملکـــرد مـــاه هـــای اخیـــر، 
ــائل و  ــی و مسـ ــای آتـ ــال هـ ــداز سـ ــم انـ چشـ
ـــان  ـــا کم ـــدازی ب ـــون ورزش تیران ـــکات پیرام مش

اســـتان بـــه گفـــت و گـــو پرداخـــت.
بـــه گـــزارش خبرنگارمـــا، رئیـــس هیـــأت 
ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــتان بـ ــان اسـ ــا کمـ ــدازی بـ تیرانـ
ـــت:  ـــار داش ـــی دارد اظه ـــت خوب ـــت وضعی ـــه هیئ ک
ضعـــف هایـــی وجـــود داشـــت کـــه خوشـــبختانه 
ـــخت  ـــات س ـــال امکان ـــرای مث ـــت، ب ـــده اس ـــل ش ح
افـــزاری مناســـبی در اختیـــار نداشـــتیم امـــا 
ــرای  ــب بـ ــکان مناسـ ــتیم مـ ــال ۹۷ توانسـ در سـ
ــز  ــران تبریـ ــان قطـ ــع در خیابـ ــدازی را واقـ تیرانـ
فراهـــم کنیـــم کـــه الزم اســـت از دکتـــر بهتـــاج، 
ـــک  ـــت کم ـــتان جه ـــان اس ـــر کل ورزش و جوان مدی

هایشـــان قـــدر دانـــی کنـــم.
ــر  ــگاه تیـ ــز باشـ ــه جـ ــه داد: بـ ــادی ادامـ قبـ
ـــن  ـــار زمی ـــران، کن ـــه قط ـــان محل ـــا کم ـــدازی ب ان
و  ورزش  در خیابـــان  واقـــع  فوتبـــال مشـــعل 
ـــزی آن  ـــن ری ـــه ش ـــاد ک ـــی میردام ـــه ورزش مجموع
تمـــام شـــده، اکنـــون در ســـه ضلـــع شـــهر مـــی 

ــم. ــم کار کنیـ توانیـ
ــتان  ــی اسـ ــرات بومـ ــود نفـ ــه نبـ وی در ادامـ
در فدراســـیون را از دیگـــر ضعـــف هـــا دانســـته و 
ـــا کمـــان  ـــدازی ب ـــی در فدراســـیون تیران گفـــت: زمان
ــتیم  ــری نداشـ ــرقی نفـ ــان شـ ــتان آذربایجـ از اسـ
ـــه  ـــئول کمیت ـــوان مس ـــه عن ـــده ب ـــروز بن ـــی ام ول
ـــای  ـــه ه ـــه از کمیت ـــتم ک ـــری هس ـــد آرچروترم فیل

ـــم  ـــن خان ـــد و همچنی ـــی باش ـــیون م ـــم فدراس مه
ـــاز  ـــدن س ـــی ب ـــوان مرب ـــه عن ـــر ب ـــخائی ف ـــا س لی
تیـــم ملـــی پارالمپیـــک کشـــورمان فعالیـــت دارد.

ـــتان  ـــان اس ـــا کم ـــدازی ب ـــر ان ـــأت تی ـــس هی رئی
اضافـــه کـــرد: مدتـــی بـــود کـــه در اســـتان مـــا 
ــه  ــی کـ ــرد درحالـ ــی کـ ــرکت نمـ ــگ شـ در لیـ
پتانســـیل بســـیار خوبـــی در ایـــن ورزش داریـــم؛ 

امســـال توانســـتیم در لیـــگ ۹۸ حضـــور یافتـــه و 
ـــیار  ـــه بس ـــم، نکت ـــت آوری ـــام بدس ـــته مق در دو رش
ـــگ  ـــای اول و دوم لی ـــم ه ـــه تی ـــود ک ـــن ب ـــب ای جال
ــرباز  ــوان سـ ــه عنـ ــا بـ ــتان مـ ــدازان اسـ از تیرانـ
اســـتفاده مـــی کردنـــد و قســـمتی از تیرانـــدازان 
ـــم  ـــه تی ـــل نداشـــتن اسپانســـر ب ـــه دلی ـــز ب ـــی نی بوم

هـــای ســـایر اســـتان هـــا پیوســـته بودنـــد.
ــته  ــه رشـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ ــادی بـ قبـ
ـــی  ـــد زای ـــد درآم ـــی توان ـــان م ـــا کم ـــدازی ب تیران
خوبـــی نیـــز داشـــته باشـــد عنـــوان کـــرد: تمـــام دوره 
ـــه صـــورت مســـتقیم  ـــر هـــر هفتـــه ب هـــای لیـــگ برت
ـــا  ـــتیم ب ـــا توانس ـــود، م ـــی ش ـــش م ـــون پخ از تلویزی
ـــی،  ـــرات بوم ـــا نف ـــه و ب ـــان هزین ـــون توم ۵۲ میلی
رتبـــه چهـــارم کشـــور را بدســـت آوریـــم کـــه در 
صـــورت افزایـــش تـــوان اقتصـــادی مطمئنـــا بـــه 

ســـطح بهتـــری نیـــز خواهیـــم رســـید.
ـــأت  ـــش رو هی ـــای پی ـــه ه ـــا از برنام وی در انته
خبـــر داد و برنامـــه ریـــزی در جهـــت بهبـــود 
وضعیـــت رنکینـــگ انفـــرادی اســـتان، برگـــزاری 
ـــی  ـــش افزای ـــای دان ـــری، دوره ه ـــای مربیگ دوره ه
ـــای مناســـب را در  و توســـعه و ایجـــاد زیرســـاخت ه

اولویـــت دانســـت.  

لیســت تیــم ملــی امیــد بــرای انتخابــی المپیــک 
۲۰۲۰ تایلنــد انتخــاب شــد. 

بــه گــزارش ایســنا، در پایــان اردوی آمــاده 
ــه  ســازی قطــر و در آســتانه اعــزام تیــم المپیــک ب
مســابقات قهرمانــی زیــر ۲۳ ســال آســیا در تایلنــد، 
کادر فنــی فهرســت نهایــی ایــن تیــم را اعــام کــرد.

بــر ایــن اســاس معــراج اســماعیلی، حبیــب 
فرعباســی، مهــدی نوراللهــی، امیــد نورافکــن، عــارف 
ــم زاده،  ــن کری ــی، متی ــاهین طاهرخان ــی، ش آقاس
ــی  ــاکی، مجتب ــین س ــر، حس ــان مه ــران درخش مه
نجاریــان، ســینا زامهــران، محمــد خدابنــده لــو، رضا 
دهقانــی، مهــدی مهدی خانــی، امیــر روســتایی، 
ــا  ــلمانی، رض ــر س ــین زاده، جعف ــین حس امیرحس
ــدی  ــی، مه ــد محب ــجاعی، محم ــی ش ــکاری، عل ش
قائــدی، رضــا جبیــره و اللهیــار صیادمنــش ۲۳ 
ــران در  بازیکــن نهایــی تیــم ملــی فوتبــال امیــد ای
مرحلــه نهایــی رقابت هــای قهرمانــی زیــر ۲۳ ســال 

ــود. ــد ب ــد خواهن ــیا در تایلن آس
ــدی  ــت ج ــروز مصدومی ــورت ب ــن در ص همچنی
ــرار  کــه مــورد تاییــد کنفدراســیون فوتبــال آســیا ق

بگیــرد امــکان جایگزینــی بازیکــن مصــدوم از لیســت 
ــیا  ــال آس ــیون فوتب ــه کنفدراس ــده ب ــام ش رزرو اع

ــد داشــت. ــره( وجــود خواه ــی ۵۰ نف )فهرســت کل
اعضــای تیــم ملــی فوتبــال امیــد شــب گذشــته 
بازگشــتند  تهــران  بــه  قطــر  اردوی  پایــان  در 
و شــامگاه ۱۱ دی مــاه بــه منظــور حضــور در 
ــی  ــیا راه ــال آس ــر ۲۳ س ــی زی ــابقات قهرمان مس

ــد. ــد ش ــد خواهن تایلن
ــه  ــی امیــد امــروز )دوشــنبه( از دوحــه ب تیــم مل
ایــران بازمی گــردد تــا آمــاده حضــور در تایلنــد بــرای 
ــس از حضــور  ــک شــود. پ ــی المپی مســابقات انتخاب
ایــن تیــم در اردوهــای مختلــف حمیــد اســتیلی بــه 
لیســت بازیکنــان دلخــواه خــود بــرای حضــور در ایــن 
ــس  ــل او، یون ــاف می ــر خ ــه ب ــید ک ــابقات رس مس
ــک اجــازه  ــال شــارلوا بلژی ــم فوتب دلفــی مهاجــم تی
حضــور در مســابقات انتخابــی را پیــدا نکرد و باشــگاه 
بلژیکــی بــا ارســال نامــه ای بــا حضــور ایــن بازیکــن 

در تیــم ملــی امیــد مخالفــت کــرد.
ــن مســابقات  ــزاری ای ــت، برگ ــن مخالف ــل ای دلی

ــادی اســت.  ــر از فیف ــی غی در روزهای

جلســه اعضــای کمیتــه انجمــن کیک بوکســینگ 
واکــو اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون انجمنهای 
ورزشــی و بــه نقــل از انجمن کیــک بوکســیتگ واکو، 
ــتان  ــای شهرس ــه ه ــا حضــور کمیت ــن نشســت ب ای
هــای تبریــز، ســهند، بــا ســمند، ســعید آبــاد، اســکو 
و اهــر در ســالن کنفرانــس اداره کل ســامت و امــور 

اجتماعــی شــهرداری تبریــز برگــزار گردیــد.
ایــن جلســه پیــرو دعــوت صمــد کریم پور مســئول 
کمیتــه انجمــن کیــک بوکســینگ واکــو اســتان 
آذربایجــان شــرقی در جهــت هماهنگــی و آمادگــی هر  
چــه بیشــتر بــرای حضــور در مســابقات و برنامــه هــای 
ــک  ــی ســال ۱۳۹۹  انجمــن کی ــن الملل ــی و بی داخل

بوکســینگ واکــو ایــران برگــزار گردیــد.

ــتان  ــه اس ــای کمیت ــه ه ــه برنام ــن جلس در ای
ــای  ــتان ه ــای  شهرس ــه ه ــئوالن کمیت ــط مس توس
اســتان بنابــر اعــام انجمــن کیــک بوکســینگ 
ــه  ــام برنام ــم و اع ــوص تنظی ــران در خص ــو ای واک
ــتانها  ــو در اس ــن واک ــای انجم ــه ه ــرف کمیت از ط

ــد. ــر گردی ــادل نظ ــور تب کش
ــه دوره  ــد ک ــه ش ــم گرفت ــه تصمی ــن جلس در ای
ــال و دوره  ــه اول س ــری در نیم ــی و مربیگ ــای فن ه
هــای داوری و مســابقات اســتانی در نیمــه دوم ســال 
۱۳۹۹ بــا هماهنگــی بــا کمیتــه هــای مربوطــه 
انجمــن کیــک بوکســینگ واکــو ایــران برگــزار شــود.

همچنیــن همایــش ورزش کیــک بوکســینگ 
توســط کمیتــه و ورزشــکاران انجمــن اســتان در 
جشــن هــای ملــی در اســتان برگــزار خواهــد گردیــد.

رئیس هیأت تیراندازی با کمان استان؛ 

زیر ساخت ها و امکانات سخت افزاری در حال توسعه است

اعالم لیست تیم ملی امید
 برای انتخابی المپیک

 نشست اعضای کمیته انجمن کیک 
بوکسینگ واکو استان آذربایجان شرقی

ـــار  ـــوان از ۸ آذر طـــی چه ـــان و بان ـــگ شـــنای آذربایجـــان شـــرقی در دو بخـــش آقای لی
ـــا  ـــا محمدرض ـــی را ب ـــوی کوتاه ـــت و گ ـــتا گف ـــن راس ـــه در همی ـــده ک ـــاز گردی ـــه آغ مرحل

ـــم. ـــام داده ای ـــن خصـــوص انج ـــتان در ای ـــنا اس ـــگ ش ـــازمان لی ـــس س ـــی، رئی ـــرج الله ف
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــنا اس ـــگ ش ـــازمان لی ـــس س ـــا، رئی ـــزارش خبرنگارم ـــه گ ب
ـــه  ـــاد زمین ـــنا و ایج ـــترش ورزش ش ـــم و گس ـــت تعمی ـــتان در جه ـــنای اس ـــأت ش ـــه هی ک
ـــوان  ـــتعدادهای ج ـــکوفایی اس ـــد و ش ـــرورش، رش ـــذب، پ ـــرای کشـــف، ج ـــب ب ـــای مناس ه
ـــگ  ـــابقات لی ـــته مس ـــال گذش ـــت س ـــرد: در هش ـــار ک ـــی دارد اظه ـــر م ـــدم ب ـــتان ق اس
شـــنای اســـتان آذربایجـــان شـــرقی را بـــا همـــکاری، مشـــارکت و همراهـــی مدیـــران 
ـــف  ـــای مختل ـــا و نهاده ـــای ورزشـــی و ارگان ه ـــات ه ـــا، اســـتخرها، هی ـــگاه ه ـــرم باش محت
ـــال  ـــوان و فع ـــای ج ـــری از نیروه ـــره گی ـــدرت و به ـــا ق ـــز ب ـــال نی ـــوده و امس ـــزار نم برگ
ـــار  ـــی چه ـــوان ط ـــان و بان ـــزای آقای ـــش مج ـــال ۹۸ را در دو بخ ـــگ س ـــتان، لی ـــنا اس ش
ـــا  ـــم ت ـــد داری ـــم و امی ـــی کنی ـــزار م ـــتان برگ ـــف اس ـــای مختل ـــتان ه ـــه و در شهرس مرحل

ـــد. ـــی باش ـــه قهرمان ـــد در عرص ـــناگران قدرتمن ـــرورش ش ـــگ پ ـــن لی ـــی ای خروج
فرج اللهی همچنین تیم های حاضر در این دوره را به شرح زیر بیان نمود:

ــی،  ــهید قاض ــتخر ش ــگامان، اس ــتارگان، پیش ــم )س ــور ده تی ــا حض ــوان ب ــش بان  بخ
ــر،  ــتعدادهای برت ــز، اس ــه ۲ تبری ــرورش ناحی ــوزش و پ ــران، پیشــتازان، آم اســتخر آبادگ

ــران ۲(  ــتخر کارگ ــان، اس ــران آذربایج ــش، آبادگ ــد ارت ــتخر مرواری اس
بخـــش آقایـــان بـــا حضـــور یـــازده تیـــم )هیـــات شـــنای اهـــر، ســـتارگان، هیـــات 
ـــه،  ـــاس میان ـــردرود، الم ـــنای س ـــات ش ـــه ب، هی ـــنای مراغ ـــات ش ـــف، هی ـــه ال ـــنای مراغ ش
ـــات  ـــکو، هی ـــاران اس ـــز، آبش ـــن تبری ـــا، دلفی ـــع نی ـــی رفی ـــه، بازرگان ـــنای میان ـــات ش هی

ـــد( ـــنای مرن ش
وی ادامــه داد: مرحلــه اول بخــش آقایــان و بانــوان ۸ آذر بــه میزبانــی شهرســتان اهر در 
بخــش پســران و میزبانــی شهرســتان تبریــز در بخــش دختــران برگــزار گردیــد و مرحلــه 

دوم نیــز ۲۹ آذر بــه میزبانــی ســردرود در بخــش پســران و ۶ دی 
در بخــش دختــران بــه میزبانــی شهرســتان تبریــز برگــزار گردید 

کــه تــا پایــان مرحلــه دوم نتایــج زیــر حاصــل شــده اســت:
ــا پایــان مرحلــه دوم در  مجمــوع امتیــازات تیمــی ت

بخــش بانــوان؛
ردهسنی11-12سال

پیشگامان با ۱۴۹ امتیاز اول
ستارگان با ۱۴۸ امتیاز دوم

پیشتازان با ۱۰۵ امتیاز سوم
ردهسنی13-14سال
استخر قاضی طباطبایی با ۱۵۱ امتیاز اول

پیشگامان با ۱۲۱ امتیاز دوم
استخر آبادگران با ۱۱۶ امتیاز سوم

ردهسنی15سالبهباال
استخر قاضی طباطبایی با ۱۴۱ امتیاز اول

ستارگان با ۱۳۹ امتیاز دوم
استخر آبادگران با ۱۱۶ امتیاز سوم

ــا پایــان مرحلــه دوم در  مجمــوع امتیــازات تیمــی ت
بخــش آقایــان؛

ردهسنی11-12سال
هیات شنای میانه با ۱۲۵ امتیاز اول
بازرگانی رفیع نیا با ۱۱۵ امتیاز دوم

هیات شنای مراغه الف با ۱۰۵ امتیاز سوم
ردهسنی13-14سال

هیات شنای مراغه الف با ۱۵۱ امتیاز اول
هیات شنای میانه  با ۱۲۰ امتیاز دوم

ستارگان تبریز با ۹۴ امتیاز سوم
ردهسنی15سالبهباال

ستارگان تبریز با ۱۶۴ امتیاز اول
هیات شنای میانه با ۱۲۴ امتیاز دوم

هیات شنای مراغه الف با ۱۱۶ امتیاز سوم
الزم بــه ذکــر اســت مرحلــه ســوم و چهــارم ایــن مســابقات 
نیــز طــی مــاه هــای دی و بهمــن ســال جــاری برگــزار خواهــد 

شــد.

لیگ شنا استان با چشم انداز پرورش شناگران قدرتمند

ــز گفــت:  ــل باشــگاه ماشین ســازی تبری مدیرعام
بخشــی از مبلــغ واریــزی ایــن باشــگاه از بابــت 
ــن  ــل ای ــل قب ــی دو فص ــن برزیل ــه بازیک ــی ب بده

ــورد.  ــت خ ــم، برگش تی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، هوشــنگ 
نصیــر زاده مدیرعامــل باشــگاه ماشین ســازی تبریــز  
در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت 
پرداخــت طلــب لوســیانو پریــرا )شــیمبا( بــرای بــاز 
ــازی،  ــین س ــی ماش ــل و انتقاالت ــره نق ــدن پنج ش
ــه  ــیمبا ب ــه ش ــابی ک ــماره حس ــت: ش ــار داش اظه
مــا داده مربــوط بــه یکــی از زیرمجموعه هــای 
یــک شــرکت چینــی مســتقر در هنگ کنــگ اســت 
ــن  ــه ای ــزار دالر ب ــه صــورت آزمایشــی ۱۰ ه ــه ب ک
ــت  ــول برگش ــن پ ــا ای ــم، ام ــز کردی ــاب واری حس

خــورد.
ــا  ــه فیف ــه ای ب ــر نام ــن خاط ــه همی ــزود: ب او اف
ــام  ــه آن و اع ــی را ضمیم ــش پرداخت ــال و فی ارس
ــه  ــاب ب ــه آن حس ــا ب ــی م ــز آزمایش ــم واری کردی
و  نشــد  انجــام  داشــت  کــه  مشــکاتی  دلیــل 
ــه  ــه اینکــه ب ــا توجــه ب برگشــت خــورده اســت و ب

ــدارد  ــی ن ــار کاف ــاب اعتب ــن حس ــد ای ــر می رس نظ
ــک  ــه ی ــام شــخص بازیکــن باشــد و ن ــه ن ــد ب و بای
ــاز  ــا را ب ــم پنجــره م ــا تقاضــا کردی شــرکت، از فیف
کنــد تــا در آینــده شــیمبا شــماره حســاب جدیــدی 

ــا بدهــد. ــه م ب
ــا ایــن حــال نامــه مــا  نصیــرزاده اضافــه کــرد: ب
بــه تعطیــات ســال نــو میــادی خــورده و تاکنــون 

پاســخی بــه آن داده نشــده اســت.
ــه  ــون هنریک ــب ادیس ــت طل ــورد پرداخ او در م
ــا  ــت: م ــز گف ــازی نی ــین س ــبق ماش ــن اس بازیک
ــم و  ــی داری ــزار دالر بده ــن ۳۰ ه ــن بازیک ــه ای ب
ــابش در  ــه حس ــول را ب ــن پ ــطه، ای ــق واس از طری
ــوع  ــن موض ــا ای ــم، ام ــز کردی ــی واری ــک برزیل بان
ــا مشــکاتی مواجــه شــده و شــبیه موضــوع  ــز ب نی

ــت. ــده اس ــتقال ش ــتراماچونی در اس اس
نصیــر زاده بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی برزیــل 
ــول  ــن پ ــر ای ــرده اگ ــام ک ــن اع ــن بازیک ــه ای ب
ــد توســط حســاب  ــا اســت بای ــه رای فیف ــوط ب مرب
همــان باشــگاه پرداخــت شــود، ادامــه داد: ایــن در 
حالــی اســت کــه هیــچ باشــگاه ایرانــی حســابی در 

ــدارد. خــارج از کشــور ن
ــاس  ــن تم ــا م ــه روز گذشــته ب ــت: هنریک او گف
گرفــت و گفــت بانــک مرکــزی برزیــل اعــام کــرده 
بایــد پرداخت کننــده را مشــخص کننــد کــه از 
نماینــدگان باشــگاه بــوده یــا خیــر و ایــن موضوعــی 
اســت کــه هــر روز کار را بــرای باشــگاه های ایرانــی 
ســخت تر می کنــد؛ در هــر حــال امــروز یــک نامــه 
بــه بانــک مرکــزی برزیــل ارســال کردیــم و فــرد را 
ــم  ــه امیدواری ــم ک ــی کردی ــگاه معرف ــل باش از عوام

مشــکل حــل شــود.
نصیــرزاده اظهــار داشــت: باشــگاه ماشــین ســازی 
مبلــغ ۵ هــزار فرانــک ســوئیس هــم بــه دلیــل برخی 
از دیرکرد هــا توســط فیفــا جریمــه شــده اســت کــه 
ــه حســاب  ــک واســطه ب ــخ توســط ی آن را در زوری

فدراســیون جهانــی فوتبــال واریــز کردیــم.
او بــا بیــان اینکــه تــا زمانــی کــه مشــکل بدهــی 
ــره  ــود پنج ــل نش ــیمبا ح ــه ش ــازی ب ــین س ماش
بــاز نمی شــود و در ایــن زمینــه فیفــا بایــد بــا 
ــل سوئیســی  ــد، از اســتخدام وکی ــکاری کن ــا هم م
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــن مشــکل خب ــع ای ــت رف جه

ــزو  ــرده و ج ــا کار می ک ــل فیف ــاق ح ــل در ات وکی
افــرادی اســت کــه آشــنایی خوبــی بــا قوانیــن ایــن 
نهــاد دارد و ۱۰۰ درصــد امیــدوار هســتیم کــه ایــن 

ــا کمــک او حــل شــود. مشــکل ب
مدیرعامــل باشــگاه ماشــین ســازی تشــریح کــرد: 
ــران  ــه در ای ــی ک ــا زمان ــان خارجــی ت ــام بازیکن تم
ــر از  ــود و اگ ــویه ش ــان تس ــد طلب ش ــتند بای هس

ــوند. ــاز می ش ــوند مشکل س ــارج ش ــران خ ای
ــال  ــز امس ــازی تبری ــین س ــال ماش ــم فوتب  تی
ــن  ــوان دومی ــه عن ــال ب ــنی ۲۴ س ــن س ــا میانگی ب
ــاز در  ــا کســب ۲۲ امتی ــر، ب ــگ برت ــوان لی ــم ج تی
رده نهــم جــدول رده بنــدی قــرار دارد کــه کســب 
ایــن نتایــج بــا نفــرات جــوان و کادرفنــی بومــی در 

ــود. ــن ب ــل دور از ذه ــدای فص ابت
ایــن تیــم در هفتــه ۱۷ لیــگ برتــر قــرار 
ــی  ــان میزبان ــپاهان اصفه ــز از س ــت در تبری اس
هنــوز  بــازی  ایــن  دقیــق  زمــان  کــه  کنــد 
ــر اخبــار غیــر  مشــخص نشــده اســت، امــا بنــا ب
ــن  ــل دوم از ۵ بهم ــم فص ــای نی ــق بازی ه موث

مــاه شــروع می شــود.

بدهی واریزی ماشین سازی به فوتبالیست خارجی برگشت خورد 

اختصاصی:  هیأت شنا، شیرجه و واترپلو  استان آذربایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــد  ـــر و امی ـــت تدبی ـــت دول ـــال فعالی ـــول ۶ س ـــرو در ط ـــر نی ـــه وزی ـــه گفت ب
حـــدود ۱۳ هـــزار مـــگاوات بـــه ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور اضافـــه شـــده 
ـــش  ـــت افزای ـــن دول ـــت ای ـــل از فعالی ـــه قب ـــبت ب ـــد نس ـــال ۲۵ درص ـــر س ـــه ه ک

ظرفیـــت احـــداث نیروگاهـــی داشـــته ایم. 
ـــا  ـــای کهرب ـــروگاه ه ـــاح نی ـــن افتت ـــان در آیی ـــا، رضـــا اردکانی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــی  ـــت نیروگاه ـــش ظرفی ـــه پی ـــار ده ـــزود:  چه ـــنجان اف ـــرزی رفس ـــان ان و کیه
ـــگاوات  ـــزار م ـــه ۶۹ ه ـــت ب ـــاز دول ـــود و در آغ ـــگاوات ب ـــزار م ـــت ه ـــران هف ای
ـــرق در  ـــی ب ـــت نیروگاه ـــگاوات ظرفی ـــزار م ـــتانه ۸۳ ه ـــروز در آس ـــید و  ام رس

ـــتیم. ـــور هس کش
ـــت و  ـــان دول ـــا پای ـــم ت ـــش بروی ـــه پی ـــق برنام ـــر مطاب ـــرد: اگ ـــان ک وی بی
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــت جدی ـــگاوات ظرفی ـــزار و ۳۰۰ م ـــدود ۶ ه ـــال ۱۴۰۰ ح ـــه س نیم
ـــه ۲۰  ـــک ب ـــا افتخـــار توانســـته نزدی ـــت ب ـــم شـــد و  دول ـــه خواهی ـــه اضاف مجموع
ـــاالنه  ـــه س ـــاند ک ـــرداری برس ـــدار بهره ب ـــه م ـــد ب ـــروگاه جدی ـــگاوات نی ـــزار م ه

۳۸ درصـــد افزایـــش عملکـــرد را نشـــان می دهـــد.
ـــب در  ـــای مناس ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــا و س ـــاخت ه ـــه زیرس ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاب  ـــک ه ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــی توان ـــران م ـــرد: ای ـــح ک ـــرژی کشـــور تصری حـــوزه ان
ـــرژی را  ـــای ان ـــد و ظرفیت ه ـــل کن ـــه عم ـــرژی در منطق ـــال در ان ـــه اتص و  نقط
ـــاط  ـــادل و ارتب ـــن تب ـــل و ای ـــیا منتق ـــرب آس ـــوب غ ـــد در جن ـــه مناطـــق نیازمن ب
ـــه  ـــران منطق ـــعه و عم ـــه توس ـــک ب ـــه و کم ـــای منطق ـــور در بازاره ـــرای حض ب

ـــد. ـــک کن ـــت کم ـــش اس ـــح و آرام ـــاوی صل ـــه مس ک
اردکانیـــان گفـــت: وزارت نیـــرو در  پویـــش هـــر هفته-الف-ب-ایـــران تـــا 
ـــرمایه گذاری  ـــا س ـــتان ب ـــزرگ را در ۳۱ اس ـــرح ب ـــاری ۲۲۷ ط ـــال ج ـــان س پای

۳۳ هـــزار میلیـــارد تومـــان بهره بـــرداری خواهـــد کـــرد.
ـــروژه، ۹۲  ـــش، از ۲۲۷ پ ـــن پوی ـــم ای ـــه یازده ـــان هفت ـــا پای ـــه داد: ت وی ادام
پـــروژه بـــزرگ شـــامل ایـــن نیـــروگاه رفســـنجان بـــه ســـرمایه گذاری هفـــت 

ـــت. ـــده اس ـــاح ش ـــان افتت ـــارد توم ـــزار و ۹۲۰ میلی ه
ـــزار  ـــک ه ـــه ی ـــال هم ـــان س ـــا پای ـــن ت ـــرد: همچنی ـــد ک ـــرو تاکی ـــر نی وزی
و ۲۴ روســـتا، ۲۹ تصفیه خانـــه فاضـــاب، ۱۲ تصفیـــه خانـــه آب و  غیـــره 
را بـــه بهره بـــرداری خواهیـــم رســـاند و بـــه مـــردم نشـــان می دهیـــم بـــه 
رغـــم تحریم هـــا و ســـختی ها، چرخ هـــای توســـعه کشـــور در حـــال 
چرخیـــدن اســـت و کســـانی کـــه قصـــد توقـــف ایـــن چرخ هـــا را دارنـــد 
و تحریـــم ظالمانـــه را تحمیـــل کردنـــد از ادامـــه ایـــن مســـییر منصـــرف 

کنیـــم.
ـــرق،  ـــروژه وزارت نیـــرو در بخـــش آب و ب ـــزود: در اســـتان کرمـــان ۵۴ پ وی اف

ـــزار و ۲۰۰  ـــر ۱۸ ه ـــغ ب ـــرمایه گذاری بال ـــا س ـــتا ب ـــهر و روس ـــاب ش آب و فاض
ـــد  ـــط۴۰ درص ـــور متوس ـــه ط ـــه  ب ـــت ک ـــرا اس ـــال اج ـــان در ح ـــارد توم میلی

پیشـــرفت پروژه هـــا را داریـــم.  
نیروگاه هـــای  از  تجدیدپذیـــر  یروگاه هـــای  کـــرد:  بیـــان  اردکانیـــان 
ـــا دارد  ـــروگاه ه ـــن نی ـــه ای ـــژه ای ب ـــگاه وی ـــرو ن ـــتند و وزارت نی ـــمندی هس ارزش
بـــه طـــوری کـــه در حـــال حاضـــر ۷۸۴ نیـــروگاه تجدیدپذیـــر  در کشـــور در 

دســـت احـــداث و راه انـــدازی اســـت.
ــش  ــه بخـ ــا بـ ــص آب دریـ ــرای تخصیـ ــوزات الزم بـ ــه داد: مجـ وی ادامـ
صنعتـــی کرمـــان داده شـــده اســـت و همچنیـــن در بخـــش کشـــاورزی نیـــز 

ـــه ای  ـــت گلخان ـــاورزی و کش ـــا کش ـــط ب ـــع مرتب ـــی صنای ـــای آب ـــه نیازه ـــک ب کم
ـــی  ـــرای اجـــرای راهکارهای ـــی ب ـــر خوب ـــم داشـــت و تدابی را در دســـتور کار خواهی
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــاورزی در نظ ـــتر آب کش ـــره وری بیش ـــتای به در راس

وزیـــر نیـــرو افـــزود: همـــکاران مـــا موفـــق شـــدند پـــس از مطالعـــه و 
بررســـی بـــرای مصـــارف آب در بخـــش هـــای صنایـــع و کشـــاورزی اســـتان 
ــان  ــتان کرمـ ــه اسـ ــر مکعـــب آب بـ ــون متـ ــزان هفـــت میلیـ ــان، میـ کرمـ
ـــتان  ـــه اس ـــتان از جمل ـــد اس ـــرب چن ـــارف ش ـــن مص ـــد و تامی ـــاص دهن اختص
کرمـــان بـــه تصویـــب شـــورای عالـــی آب رســـیده اســـت و در یـــک برنامـــه 
بلندمـــدت تـــا ســـال ۱۴۲۵ آب ایـــن اســـتان هـــای کشـــور تامیـــن شـــده 

اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: بعـــد از ســـال ها موفـــق شـــدیم اصاحیـــه ای در 
دســـتورالعمل مـــاده ۲۷ و ۲۸ اجـــرا کنیـــم و بـــه اســـتناد اصاحیـــه امـــکان 
جابجایـــی چـــاه و یـــا انتقـــال آب از یـــک چـــاه مجـــاز و فعـــال کشـــاورزی 
بـــه مجتمـــع و شـــهرهای کشـــاورزی و صنایـــع تکمیلـــی و تبدیلـــی بخـــش 

ــود دارد. ــاورزی وجـ کشـ
ـــرای  ـــه ب ـــه خـــارج از منطق ـــال آب ب ـــن اجـــازه انتق ـــزود: همچنی ـــان اف اردکانی
ـــف  ـــن تکلی ـــرای تعیی ـــت و ب ـــده اس ـــان داده ش ـــتان کرم ـــه اس ـــز ب ـــت نی صنع

ـــم. ـــتور کار داری ـــی را در در دس ـــز اقدامات ـــه نی ـــد پروان ـــای فاق چاه ه
ـــد  ـــورهای ثروتمن ـــت و کش ـــدی اس ـــور ثروتمن ـــران کش ـــرد:  ای ـــد ک وی تاکی
ـــره وری  ـــه به ـــن ب ـــم مجـــال پرداخت ـــا مه ـــا هســـت ام ـــز در اطـــراف م ـــادی  نی زی

ـــت. ـــدادادی اس ـــای خ ـــن ثروت ه از ای
نیـــروگاه هـــای ۵۸.۲ مگاواتـــی کهربـــا و کیهـــان رفســـنجان بـــا اعتبـــار  
چهـــار هـــزار و ۱۶۰ میلیـــارد ریـــال امـــروز )دوشـــنبه ( طـــی مراســـمی بـــا 
حضـــور وزیـــر نیـــرو ، اســـتاندار کرمـــان و جمعـــی از مســـئوالن بـــه بهـــره 

بـــرداری رســـید.

دانشــجویان شــهید عباســپور روز گذشــته در 
ــا  ــد و ی ــذف واح ــغ ح ــت مبال ــه دریاف ــراض ب اعت
پــاس نشــدن دروس از ســوی دانشــگاه تجمــع 

ــد.  کردن
تعــداد  گذشــته  روز  دانشــجو،  گــزارش  بــه 
ــی  ــی و مهندس ــس فن ــجو یان پردی ــادی از دانش زی
ــاره  ــه یکب ــه ب ــی ک ــی خطای شــهید عباســپور در پ
ــه  ــد، دســت ب در سیســتم گلســتان مشــاهده کردن

ــد.  ــع زدن تجم
پــس از اعتراضــات دانشــجویان، معــاون آموزشــی 
ــجویان  ــع دانش ــه جم ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــگاه  ــی دانش ــاون آموزش ــا مع ــجویان ب ــد و دانش آم
ــز  ــی نی ــت نشســتن و قول های ــه صحب ــی را ب دقایق
توســط مســئولین داده شــد کــه مشــکل بــه صــورت 
موقــت رفــع خواهــد شــد تــا در ادامــه، مســئله بــه 
صــورت ریشــه ای بــه وســیله  صحبــت نمایندگانــی از 
دانشــجو ها و مســئولین ارشــد دانشــگاه حــل شــود.

علتاعتراضاتدانشجویانچهبود؟
در تاریــخ ۱ خــرداد ۹۷ مصوبــه ای توســط وزارت 
ــب  ــطح ۱ و ۲ تصوی ــگاه های س ــرای دانش ــوم ب عل
شــد، کــه در تبصــره مــاده ۵ آن اجــازه پــول گرفتــن 
را بــه دانشــگاه بــرای حــذف درس و یــا پــاس 
نکــردن درس از دانشــجو داد. البتــه الزم بــه ذکــره 
ــغ و زمــان گرفتــن آن  ــه مبال کــه هیــچ اشــاره ای ب
ــن  ــن ای ــده و تعیی ــوم نش ــه وزارت عل ــن نام در آیی
ــپرده  ــگاه س ــود دانش ــای خ ــت امن ــه هیئ ــوارد ب م

شــده اســت.
در راســتای دلیــل ایــن اعتــراض علــی ســاحی، 
ــپور در  ــگاه عباس ــجویی دانش ــیج دانش ــئول بس مس
ــگار مــا گفــت: بســیج دانشــجویی  ــا خبرن گفتگــو ب
ــق  ــودش را متعل ــه خ ــپور ک ــهید عباس ــس ش پردی
ــرده  ــد و همیشــه ســعی ک ــی بین ــه دانشــجو ها م ب
ــواردی  ــه م ــد ب ــجو ها باش ــار دانش ــکات کن در مش

ــراض دارد. اعت
ــن  ــه اصــل آیی ــه ب ــدا اینک ــرد: ابت ــه ک وی اضاف
را  وآن  دارد  اساســی  ایــراد  علــوم  وزارت  نامــه 
ــر قراراســت  ــم، اگ ــی آموزشــی میدانی ــک ناعدالت ی
ــه در دوره  ــی ک ــات فراوان ــد از زحم دانشــجو یان بع
ــگاه  ــه در دانش ــد از اینک ــند و بع ــی کش ــور م کنک
ســطح ۱ قبــول مــی شــوند حتــی از تحصیــل 
رایــگان نیــز محــروم باشــند، برایشــان ناامیــد 
ــه  ــد ک ــول کنن ــد قب ــی توانن ــت و نم ــده اس کنن
منابــع زیــادی کــه بــه وزارت علــوم اختصــاص داده 
ــای  ــرف هزینه ه ــت ص ــرار نیس ــر ق ــود اگ ــی ش م
آموزشــی دانشــجو یان شــود پــس کجــا قــرار اســت 

ــود؟ ــه ش هزین
ــی  ــه مـ ــن مصوبـ ــه داد: در ایـ ــاحی ادامـ سـ

کننـــد  اعـــام  دانشـــجو یان  بـــه  توانســـتند 
در زمـــان تعییـــن شـــده ســـنوات )مثـــا در 
ــود را  ــای خـ ــد واحد هـ ــرم( بایـ ــی ۹ تـ کارشناسـ
ـــه  ـــزم ب ـــورت مل ـــن ص ـــر ای ـــد و در غی ـــاس کنن پ

ــوند. ــی شـ ــه مـ ــت هزینـ پرداخـ
ــزود:  ــپور افـ ــگاه عباسـ ــیج دانشـ ــئول بسـ مسـ
ـــل  ـــه دلی ـــغ ب ـــن مبل ـــود ای ـــی ش ـــه م ـــه گفت البت
ــه  ــود بلکـ ــی شـ ــت نمـ ــه دریافـ ــری بودجـ کسـ
ــه  ــجو یان بـ ــه دانشـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــه خاطـ بـ
ــذر  ــر عـ ــن اظهارنظـ ــد، ایـ ــت بدهنـ درس اهمیـ
بدتـــر از گنـــاه اســـت، بـــه جـــای اینکـــه چنـــد 
ــویق  ــتای تشـ ــت در راسـ ــفاف و درسـ ــون شـ قانـ
دانشـــجو یان موفـــق تصویـــب کننـــد تـــا باعـــث 
ـــند  ـــته باش ـــازوکاری داش ـــود و س ـــه ش ـــزه بقی انگی
ــغلی  ــده شـ ــه آینـ ــبت بـ ــجو یان نسـ ــه دانشـ کـ
ــی  ــزه ی کافـ ــا انگیـ ــوند و بـ ــدوار شـ ــود امیـ خـ
درس بخواننـــد، راحت تریـــن و بدتریـــن راه یعنـــی 
ـــت  ـــا دانشـــجو را تربی ـــد ت ـــش گرفتن ـــه رو در پی تنبی

کننـــد.

اعتراضدومبههیئتامنایدانشگاه
شهید

بهشتیاست
ــه  ــرض اینک ــا ف ــد: ب ــادآور ش ــجو ی ــن دانش ای
ــول  ــم قب ــوم رو ه ــه وزارت عل ــون ناعادالن ــا قان م
کنیــم، ولــی خیلــی از دانشــگاه های مطــرح کشــور 
ــان  ــد و همچن ــغ را از دانشــجو  نمــی گیرن ــن مبل ای
ــرا  ــت، چ ــگان اس ــا رای ــورت کام ــه ص ــل ب تحصی
ــن کار  ــتی ای ــهید بهش ــگاه ش ــای دانش ــت امن هیئ
را انجــام میدهــد؟ آیــا واقعــا بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه دانشــجو  بیشــتر درس بخوانــد؟ آیــا مســئولین 
علمــی  ســطح  اینکــه  از  دیگــر  دانشــگاه های 
دانشگاهشــان باال تــر بــرود ناراحــت مــی شــوند؟ یــا 
اینکــه راه هــای بهتــری هــم وجــود دارد؟ کــه بنظــر 

ــود دارد. ــا وج ــا قطع م
ــز  ــوع نی ــن موض ــت: از ای ــار داش ــاحی اظه س
ــت  ــغ باب ــن مبل ــه ســختی(، تعیی ــه ب ــم )البت بگذری
هــر واحــد و زمــان اخــذ آن بــه هیئــت امنــا ســپرده 
شــده کــه در ایــن دو مــورد هیئــت امنــای دانشــگاه 

بســیار بــد عمــل کــرد.
ــا  ــر واحــد حقیقت ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ۱۴۵ ه
مبلــغ زیــادی بــرای دانشــجویان اســت، در شــرایط 
فعلــی کشــور کــه دانشــجو بــه ســختی مــی توانــد 
ــد  ــن کن ــود را تامی ــاری خ ــای ج ــا هزینه ه صرف
تحمیــل ایــن هزینه هــا واقعــا غیرقابــل تحمــل 
ــک درس ۳  ــذف ی ــه ازای ح ــط ب ــی فق ــت، یعن اس
واحــدی دانشــجو بایــد ۴۳۵ هــزار تومــان پرداخــت 

ــد؟! کن

اعتراضسومبهزمانگرفتناینمبالغاست
تــا قبــل از تجمــع مســالمت آمیــز دیــروز 
دانشــجو یان و صحبــت بــا مســئولین دانشــگاه قــرار 
ــغ از دانشــجو یان  ــن مبل ــرم ای ــن ت ــر همی ــود آخ ب
ــای  ــد در ترم ه ــن رون ــا همی ــود و قاعدت ــذ ش اخ
بعــد هــم طــی شــود. صحبــت مــا ایــن اســت کــه 
ــا  ــه دانشــجو  داده شــود ت حداقــل فرصــت کافــی ب
ــغ را تســویه کنــد. آخــر دوره کارشناســی ایــن مبل

 اعتراضآخرومهمبهنحوهاجرایی
همهیاینقانونهایبددردانشگاهاست

ایــن دانشــجو ادامــه داد: بــا فــرض اینکــه مــا همه  
ــد قبــول  ــا همــه ایراداتــی کــه دارن ــاال را ب قوانیــن ب
کنیــم چــرا بــه درســتی اجــرا نمــی شــود؟ چــرا در 
اجــرای قانــون شــبیخون مــی زننــد؟ متاســفانه مــا از 
ایــن رونــد اجــرای قانــون در کشــور کــم نداشــتیم و 
در قضیــه بنزیــن هــم مــردم صبــح از خــواب بیــدار 
شــدند و دیدنــد کــه بنزیــن گــران شــده اســت.باید 
ــجو   ــه دانش ــروع آن ک ــل از ش ــرم و قب ــدای ت از ابت
هنــوز انتخــاب واحــد نکــرده کامــا از ایــن مســائل 
آگاه باشــد تــا بتوانــد برنامــه ریزی هــای الزم را انجــام 

دهــد. ایــن حداقــل خواســته دانشــجو اســت.
ســاحی گفــت: در هفتــه ی اخــر تــرم کــه 
ــرم و  ــان ت ــات می ــر امتحان ــجو ها درگی ــن دانش ذه
پایــان تــرم اســت و از طرفــی دغدغــه برنامــه ریــزی 
درســی بــرای تــرم بعــد را دارنــد بــه یکبــاره سیســتم 
گلســتان اجــازه دیــدن برنامــه درســی تــرم آینــده را 
ــت  ــای پرداخ ــا خط ــرد و ب ــلب ک ــجو یان س از دانش

بدهــی مواجــه شــدند؟
ــا مســئولین  ــه ب ــی ک ــت: صحبت ــان گف وی در پای
ــا  ــا ب ــن شــد ت ــر ای ــرار ب ــت ق ــت در نهای صــورت گرف
ــاز شــدن  ــی ب ــن موضــوع یعن ــت ای حــل شــدن موق
سیســتم بــرای مشــاهده برنامه درســی و انتخــاب واحد 
رایــگان دانشــجو ها در نیــم ســال دوم تحصیلــی انجــام 
ــد و  ــه تحصــن نزنن ــا دانشــجو ها دســت ب ــود، فع ش
بــا انتخــاب نمایندگانــی از خودشــان بــا دانشــگاه وارد 
مذاکــره شــوند کــه امیدواریــم ایــن مســائل بــه طــور 
کامــل حــل شــود و دیگــر هــم شــاهد تصویــب اینگونه 
قوانیــن عجیــب از ســوی نهــادی در دانشــگاه نباشــیم.

ــا رعایــت کامــل  ــادآور شــد: دانشــجویان ب وی ی
قانــون  و بــدون جهــت گیــری سیاســی دســت بــه 
تجمــع زدنــد و در ادامــه نیــز بــرای خواســته  خــود 
ــد شــد و موضــوع  ــا دانشــگاه وارد مذاکــره خواهن ب
ــی  ــرد. فیلم ــد ک ــل خواهن ــو ح ــن نح ــه بهتری را ب
هــم کــه در برخــی رســانه های معانــد پخــش شــده 
ــت  ــات نادرس ــا اطاع ــده و ب ــذاری ش ــت صداگ اس
اســت کــه هیــچ ارتباطــی بــه دانشــجویان پردیــس 

ــدارد. فنــی و مهندســی شــهید عباســپور ن

ــی اســت  ــان مدع ــن اصفه ــای زری ــل ن مدیرعام
از زمانــی کــه معــاون وزیــر صمــت و اســتاندار 
اصفهــان بــرای بازدیــد از کارخانــه آمدنــد بــه 
 ۵۰ کاهــش  شــاهد  روز   ۱۰ عــرض  در  یکبــاره 
ــه  واردات چــادر شــدیم کــه همیــن  درصــدی تعرف

ــد.  ــه ش ــی کارخان ــث تعطیل ــر باع ام
 بــه گــزارش دانشــجو، محمــد جهانگیــری، 
ــال  ــور در س ــده در کش ــه ش ــای گرفت ــق آمار ه طب
ــی چــادر مشــکی حــدود  ۸۵ مصــرف ســاالنه داخل
۳۵ میلیــون متــر بــود کــه تنهــا ۵/۱ میلیــون متــر 
آن در داخــل تولیــد می شــد، بــه یــک معنــا از 
ــد،  ــده می ش ــور خری ــه در کش ــادری ک ــر ۲۵ چ ه
یــک چــادر از تولیــدات داخلــی بــود ایــن در حالــی 
ــن  ــای زری ــه ن اســت کــه در ســال ۸۵ ســه کارخان
ــد و  ــد بودن ــال تولی ــاز در ح ــرپ ن ــوس و ک و مرین
امــروز حجــاب شــهرکرد اســت کــه از ســال ۹۵ بــار 
تولیــد را بــه دوش می کشــد و امــروزه حــدود ۱۰۰ 
ــع مصــرف داخلــی کشــور اســت  میلیــون متــر مرب
کــه ســهم تولیــد داخــل تنهــا ۷ درصــد کل مصــرف 

اســت.

بیکفایتیمسولینعاملتعطیلی
کارخانهها

ــا  ــان ت ــن اصفه ــای زری ــل ن ــه مدیرعام ــه گفت ب
زمانــی کــه ایــن کارخانــه تحــت لیســانس کــره بــود 
مشــکلی نداشــتیم، ولــی از زمانــی کــه معــاون وزیــر 
صمــت و اســتاندار اصفهــان بــرای بازدیــد از کارخانــه 
خودکفــای نــای زریــن آمدنــد و ایــن موضــوع 
رســانه ای شــد بــه یکبــاره در عــرض ۱۰ روز شــاهد 
ــه  ــدیم ک ــادر ش ــه ی واردات چ ــش ۵۰% تعرف کاه

ــه شــد. ــی کارخان ــر باعــث تعطیل ــن ام همی
انجمــن  اعضــای  از  قلعه ونــد  همچنیــن 
برنامــه  در  حجــاب  محصــوالت  تولیدکننــدگان 
ــی  ــت تعطیل ــت: عل ــری گف ــژه ی خب ــوی وی گفتگ
ــکات  ــی مش ــده دارد؛ یک ــل عم ــه دو دلی کارخان
ــث  ــل بح ــه مح ــت ک ــور اس ــادی و ارزی کش اقتص
مــا نیســت؛ دومیــن مشــکل مباحــث تخصصــی کاال 
ــال نظــارت دقیقــی  ــه طــور مث و پوشــاک اســت، ب
روی تولیــد، عرضــه، واردات و قیمت گــذاری بــر 
ــدم  ــن ع ــت و همی ــاب نیس ــوالت حج روی محص
نظــارت و عــدم یــاری شــرکت های تولیدکننــده 
محصــوالت حجــاب باعــث تعطیلــی آن هــا میشــود.

نبودحمایتوکمبودامکانات
همچنیــن اســداهلل ســلیمانی مدیــر انجمــن 
تولیدکننــدگان محصــوالت حجــاب نیــز گفــت: 
کارخانــه  تنهــا  گریبان گیــر  زیــادی  مشــکات 
ــور  ــه ط ــت ب ــران اس ــکی در ای ــه مش ــد پارچ تولی

مثــال ارزش افــزوده ۹% و همچنیــن میتــوان تهیــه 
ــد. ــت خوان ــن دس ــیمی را از ای ــه پتروش ــواد اولی م

 ۸۰۰ و  دومیلیــون  روزانــه  کل  طــور  بــه 
ــه  ــا قیمــت ۶۵ دالر ب هزاربشــکه نفــت در کشــور ب
ــه  ــه ک ــت ک ــی اس ــن در حالت ــرود و ای ــروش می ف
ــع نســاجی وزارت  ــرکل صنای ــای مدی ــق گفته ه طب
ــرای طرح هــای وزارت  صمــت بودجــه مــورد نیــاز ب
صنعــت معــدن تجــارت جهــت رونــق تولیــد حــدود 
۱۵۰ میلیــارد یــورو و همچنیــن ۸۰۰ میلیــارد ریــال 

اســت.
ــک روز  ــه ی ــروز بودج ــی ام ــرایط فرهنگ در ش
ــادر  ــد چ ــق تولی ــه رون ــد ب ــت نمیتوان ــروش نف ف
اســت  فرهنــگ  در  مهــم  امــری  کــه  مشــکی 

اختصــاص یابــد؟!
فقــط در ســال ۹۵ حــدود ۷۳ درصــد بــه واردات 
چــادر مشــکی نســبت بــه ســال قبــل از آن اضافــه 
ــر ۱۴  ــغ ب ــی بال ــال ۹۴ واردات ــت. در س ــده اس ش
ــتیم.  ــکی داش ــادر مش ــه چ ــن پارچ ــزار و ۳۵۰ ت ه
ــن  ــزار و ۲۶۷ ت ــه ۱۸ ه ــم ب ــن رق ــال ۹۵ ای در س
رســید یعنــی از نظــر وزنــی ۲۷ درصــد در ســال ۹۵ 
ــوده و از نظــر  ــل از آن ب ــال قب واردات بیشــتر از س
ــون و ۶۰۰ هــزار دالردر ســال ۹۴  ارزشــی ۷۱ میلی

ــتیم. واردات داش
در ســال ۹۵ ایــن رقــم ۱۲۴ میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار رســید یعنــی ۷۳ درصــد افزایــش پیــدا کــرد. 
اســم ایــن کار حمایــت از تولیــد کننــده نیســت آن 
ــزرگان مملکــت رســماً  ــاً در ســالی کــه ب هــم دقیق
ــد،  ــاح کردن ــاب را افتت ــه حج ــد کارخان ــط تولی خ
ــر از ســال قبــل  ــر بســیار بزرگ ت اجــازه ورود مقادی

هــم داده شــده اســت.
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ــار  ــد، تج ــه باش ــور به صرف ــد در کش ــر تولی اگ
ــا  ــد، ام ــاد می کنن ــه ایج ــود کارخان ــش خ ــن بخ ای
ــده  ــث ش ــام آور واردات باع ــود سرس ــفانه س متاس
اســت کــه هیــچ ســرمایه گــذاری وارد ایــن عرصــه 
نشــود؛ همچنیــن به دلیــل حمایــت نکــردن دولــت، 
ــی  ــور های خارج ــکی از کش ــادر مش ــد چ ۹۰ درص
ــور  ــمی کش ــادی رس ــهم مب ــه س ــود ک وارد میش
از ایــن رقــم ۵۰% اســت و مابقــی بــه اشــکال 

غیرمجــاز وارد کشــور می شــوند.
ــد  ــن تولی ــل انجم ــلیمانی مدیرعام ــداهلل س اس
ــری  ــش دیگ ــاب در بخ ــوالت حج ــدگان محص کنن
ــه واردات  ــت تعرف ــه دول ــت: این ک ــخنانش گف از س
چــادر مشــکی را افزایــش داده اســت، حمایــت 
از تولیــد داخلــی از جیــب مــردم اســت و ایــن 
خســارتی اســت کــه گمــرک آن را وارد کــرده اســت. 

ــون  ــا چ ــت، ام ــه نداش ــکی تعرف ــادر مش واردات چ
ــکی وارد  ــادر مش ــب چ ــر را در قال ــای دیگ پارچه ه
می کردنــد گمــرک بــرای اینکــه کار خــود را آســان 
ــکی  ــادر مش ــه چ ــا از جمل ــه پارچه ه ــه هم ــد ب کن

ــه بســت. ــز تعرف نی
وی در ادامــه جــواب وزیــر و مدیــران ارشــد 
وزارت صمــت در مــورد خودکفایــی در ایــن صنعــت 
ــده  ــال آین ــدارد در دوس ــکان ن ــه داد: ام را اینگون
کشــور مــا بــه خودکفایــی در صنعــت چــادر مشــکی 
ــه  ــک تجرب ــد ی ــت نیازمن ــن صنع ــه ای برســد چراک
ــن  ــن چنی ــت وجــود ای ــدت اســت و عل ــی م طوالن
ــه وزارت  ــت ک ــن اس ــه ای ــن زمین ــا در ای حرف ه
ــکی  ــادر مش ــه چ ــد ب ــه بای ــه ای ک ــت از یاران صم

ــد. ــی می کن ــانه خال ــد، ش بده
ــاجی و  ــع نس ــرکل صنای ــی مدی ــانه محراب افس
پوشــاک کشــور از مســتند نبــودن وجــود مافیــا در 
بخــش واردات چــادر مشــکی خبــر داده اســت و این 
ــع  ــن صنای ــر انجم ــه دبی ــت ک ــی اس ــه درحال گفت
ــود  ــروش زاده وج ــل ف ــن نی ــران، حس ــاجی ای نس
ــه ۷۰  ــه اســت: در ده ــرده و گفت ــد ک ــا را تایی مافی
کــه پــروژه واحــد حجــاب شــهرکرد توســط اینجانب 
پایه گــذاری شــد، دالر بخــش صنعــت ۷۴۰ تومــان 
ــرای  ــادر مشــکی، ب ــود چ ــه کمب ــا بهان ــا ب ــود، ام ب

ــد. ــاص داده ش ــی اختص واردات، دالر ۳۰۰ تومان
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ــط  ــه توس ــران ک ــرک ای ــاِت گم ــاس اطاع براس
ــر شــده  ــم تکثی ــران ه ــع نســاجی ای انجمــن صنای
ــال ۹۴  ــادر مشــکی در س ــۀ چ ــزان واردات پارچ می
ــت،  ــوده اس ــن ب ــزار و ۳۵۰ ت ــی ۱۴ ه ــر وزن از نظ
ــط  ــه خ ــال ۹۵ ک ــت در س ــب اینجاس ــت: جال گف
ــاب  ــاجی حج ــرکت نس ــکِی ش ــادر مش ــد چ تولی
رســماً توســط معــاون اول ریاســت جمهــوری و 
ــا  ــر صنعــت و معــدن و تجــارت افتتــاح شــد، ب وزی
توجــه بــه ایــن موضــوع مگــر چــه اتفاقــی در کشــور 
رخ داده کــه واردات بــه ۱۸ هــزار تــن افزایــش پیــدا 
ــران ۳۰  کــرده اســت؟! مگــر در ســال ۹۵ مــردم ای

ــد؟ ــاد شــده ان درصــد زی
ــکل  ــه مش ــی ک ــا زمان ــت ت ــد گف ــفانه بای متاس
ــور  ــه ط ــوان ب ــود نمیت ــل نش ــور ح ــاق در کش قاچ
ــعه  ــل و توس ــدگان داخ ــورد تولیدکنن ــل در م کام
ــر  ــی اگ ــه حت ــرد چراک ــردازی ک ــه پ ــا نظری آن ه
ــاد شــود حتــی اگــر کارخانه هــای چــادر  ــه زی تعرف
ــور  ــرف کش ــر مص ــی اگ ــود حت ــاد ش ــکی زی مش
ــته  ــکل گذش ــه ش ــاق ب ــی قاچ ــود، ول ــر ش دو براب
خــودش باقــی مانــده باشــد هیچکــدام از مــوارد بــاال 
نمیتوانــد کمکــی بــه تولیدکننــده ی داخلــی بکنــد.
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