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تراکتور می توانست 
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کمیسیون تلفیق ارائه دادیم 

گفته بودم که بنده برای کشــور، اســتان و شهرم هزینه هایی تقبل شدم تا 
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سخنگوی قوه قضائیه؛

آخرین جزئیات از دادگاه های  
                                              سیف و مهدی جهانگیریسیف و مهدی جهانگیری

ساز ناکوک بانک ها برای 
تسهیالت تولید 

طرح شناسنامه اقتصادی خانوار 
به جریان افتاد

سایه روشن واردات بی رویه پوشاک 
از مناطق آزاد 

 شبنم نعمت زاده به ۲۰ سال 
حبس محکوم شد 
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دســتورالعمل رســیدگی بــه پرونده هــای معــوق و تعییــن 
ــاغ شــد.  ــه اب ــوه قضایی ــوری آن هــا از ســوی رئیــس ق تکلیــف ف
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســخنگوی قــوه قضاییه 
در هفدهمیــن نشســت خبــری خــود از ابــاغ »دســتورالعمل 
رســیدگی بــه پرونده هــای معــوق و تعییــن تکلیــف فــوری آن هــا« 
ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــلمین س ــام و المس ــت االس ــوی حج از س

رئیــس قــوه قضاییــه خبــر داد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

ــه اســتناد مــاده  ــه دادرســی و ب ــه ضــرورت رفــع اطال »نظــر ب
ســه قانــون آییــن دادرســی کیفــری، مصــوب ۱۳۹۲ بــا اصاحــات 
و الحاقــات بعــدی و شــاخص های توســعه حقوقــی و قضایــی 
ــم  ــاله شش ــج س ــه پن ــون برنام ــاده ۱۱۳ قان ــد »د« م ــوع بن موض
ــریع  ــت تس ــت جه ــران، الزم اس ــامی ای ــوری اس ــعه جمه توس
در رســیدگی بــه پرونده هــای تشــکیل شــده قبــل از تاریــخ 
ــود: ــام ش ــل انج ــات ذی ــال ۱۳۹۸ اقدام ــان س ــا پای ۱.۷.۱۳۹۸، ت

تمامــی  روســای  و  اســتان ها  دادگســتری  کل  ۱-رؤســای 
ایــن  ابــاغ  از  روز  ده  ظــرف  موظفنــد  قضایــی  واحد هــای 
دســتورالعمل فهرســت پرونده هــای موضــوع ایــن دســتورالعمل را 
بــه تفکیــک واحــد قضائــی، شــعبه، نــوع پرونــده و تاریــخ تشــکیل 
پرونــده تهیــه و اقدامــات و تدابیــر مدیریتــی الزم از جملــه مــوارد 

ــد. ــی کنن ــی و اجرای ــر را عملیات زی
الــف( اســتفاده از ظرفیــت شــورا های حــل اختــاف بــا 
اولویــت پرونده هــای مشــمول ایــن دســتورالعمل بــا اهتمــام ویــژه 
ــماره ۱۰۰/  ــنامه ش ــرای بخش ــازش، در اج ــح و س ــت صل در جه

مــورخ ۲۸.۵.۹۸.  ۹۰۰۰ /۶۳۹۴۰
ــعبی  ــورد ش ــژه در م ــه وی ــا ب ــاع پرونده ه ــاماندهی ارج ب( س

ــد. ــتر دارن ــه بیش ــای معوق ــه پرونده ه ک
ــه دادرســی در پرونده هــای  ــل و عوامــل اطال پ( شناســایی عل
مذکــور و پیــش بینــی راهــکار مناســب در جهــت مرتفــع کــردن 

آن هــا.
ــا قضــات  ــرای قضــات ســتادی ی ت( صــدور ابــاغ مأموریــت ب
شــاغل در شــعبی کــه پرونــده معــوق نداشــته یــا پرونــده معــوق 
کمتــری دارنــد، جهــت همــکاری و انجــام وظیفــه در شــعبی کــه از 

تراکــم بیشــتری برخــوردار اســت.
ــارج از  ــی در خ ــیدگی های قضای ــت رس ــه جه ــاد زمین ج( ایج

وقــت اداری و روز هــای تعطیــل بــا پیــش بینــی مشــوق های الزم 
و پرداخــت بهــره وری و اضافــه کاری

ــای  ــیدگی پرونده ه ــع رس ــی موان ــرای بررس ــتان ها ب ۲-دادس
ــزام  ــل اع ــات الزم از قبی ــرا اقدام ــعب دادس ــی ش ــده در برخ مان
ــی و  ــی و امنیت ــع انتظام ــق و مراج ــعب تحقی ــه ش ــن ب معاونی
ــای  ــی پرونده ه ــام و تمام ــان را انج ــا کارشناس ــه ب ــکیل جلس تش
مشــمول ایــن دســتور العمــل را بررســی کــرده و در جهــت تســریع 
ــا  ــال ت ــی اعم ــارت قانون ــاذ و نظ ــکار الزم اتخ ــیدگی راه در رس

ــود. ــدام ش ــا اق ــف پرونده ه ــن تکلی ــه تعیی ــبت ب نس
مــورد  در  موظفنــد  نیــز  قضایــی  واحد هــای  روســای   -۳
ــدود  ــد ۲ در ح ــرح بن ــه ش ــم ب ــه در محاک ــای مطروح پرونده ه

ــد. ــدام کنن ــف اق وظای

ــدرج در  ــات من ــر اقدام ــاوه ب ــد نظــر ع ــای تجدی ۴- دادگاه ه
ــام  ــر مق ــی اذن اخی ــای قانون ــد از ظرفیت ه ــل بای ــای قب بند ه
معظــم رهبــری مدظلــه العالــی اســتفاده کــرده و در جهت تســریع 

ــد. ــه عمــل آورن ــدام الزم ب ــا اق ــن پرونده ه ــه ای در رســیدگی ب
ــتانی  ــتان و شهرس ــی اس ــات قضای ــات مقام ــر واقدام ۵-تدابی
ــان ســال ۱۳۹۸ پرونده هــای  ــا پای ــه ای باشــد کــه ت ــه گون ــد ب بای
تشــکیل شــده قبــل از ۱.۷.۱۳۹۸ تعییــن تکلیــف شــود و در هــر 
ــن  ــکان تعیی ــی ام ــر قانون ــل و معاذی ــت عل ــه جه ــه ب ــورد ک م
تکلیــف در بــازه زمانــی مذکــور مقــدور نباشــد، بــرای هــر پرونــده 
نســبت بــه تکمیــل فــرم شــماره یــک پیوســتی اقــدام ونســخه ای 
ــزد  ــده گشــته و نســخه ی دوم ن ــد پرون ــه پشــت جل از آن ضمیم

رئیــس کل دادگســتری اســتان ارســال شــود.

ــزارش  ــد گ ــتری بای ــای کل دادگس ــال، روس ــان س ۶- در پای
ــه  ــر فرم هــای شــماره ۲ و ۳، ب عملکــرد ایــن دســتورالعمل را براب

ــد. ــوه ارســال کنن ــردی ق ــت راهب حــوزه معاون
ــب  ــتان ها حس ــتری اس ــای کل دادگس ــتان ها وروس ۷- دادس

ــد: ــدام الزم را انجــام می دهن ــر اق ــوارد زی ــه م ــورد نســبت ب م
الــف( نظــارت مســتمر بــر عملکــرد شــعب دادگاه هــا و 
ــری  ــه منظــور جلوگی ــاری ب ــای آم ــرل گزارش ه دادســرا ها و کنت

از افزایــش حجــم موجــودی شــعبه و پرونده هــای معوقــه
ب( تعامــل مســتمر بــا ضابطــان و دســتگاه های مربــوط، ماننــد 
ــور  ــه منظ ــناد ب ــت اس ــمی و ادارات ثب ــان رس ــون کارشناس کان
ــه  ــریع ب ــخگویی س ــی و پاس ــتورات قضای ــع دس ــه موق ــرای ب اج

ــتعامات. اس
پ( نظــارت بــر عملکــرد شــرکت های بیمــه و تعامــل بــا آنــان 

بــه منظــور افزایــش دقــت و ســرعت در پرداخــت دیــه.
ـــع  ـــا مراج ـــل ب ـــت و تعام ـــرای نیاب ـــعب اج ـــر ش ـــارت ب ت( نظ
قضایـــی مجـــری نیابـــت، بـــه ویـــژه مراجـــع قضایـــی حـــوزه 
ــرای  ــریع درا جـ ــور تسـ ــه منظـ ــوط بـ ــتان مربـ ــی اسـ قضایـ

. بت هـــا نیا
ث( گــزارش گیــری از پرونده هــای معوقــه و دریافــت اطاعــات 

الزم برابــر ضوابــط و فرم هــای ایــن دســتورالعمل و تحلیــل آن.
۸- معاونــت راهبــردی مکلــف اســت عــاوه بــر پرداخــت 
ــرای پرونده هــای معوقــه  ــوط ب ــر دســتورالعمل مرب بهــره وری براب
مذکــور بــر اســاس گــزارش عملکــرد اســتانی بهــره وری جداگانه ای 
ــا  ــال ب ــان س ــه پای ــه ماه ــور در س ــغ مذک ــاص داده و مبال اختص
ــی و  ــای قضای ــای واحد ه ــتان ها و روس ــر دادس ــه نظ ــت ب عنای
تأییــد رئیــس کل دادگســتری، بــر اســاس آمــار عملکــرد قضــات و 
کارکنــان پرداخــت شــود. ضمنــاً از همیــن محــل از شــعبی کــه بــا 
عملکــرد مناســب در طــول ســال فاقــد پرونــده معوقــه بــوده نیــز 

تقدیــر بــه عمــل آیــد.
۹- دیــوان عالــی کشــور و دادســتان کل کشــور ضمــن نظــارت 
مســتمر بــر رســیدگی عادالنــه تــوأم بــا دقــت و ســرعت دادگاه هــا 
و دادســراها، اجــرای ایــن دســتورالعمل را پیگیــری و مــوارد الزم را 

بــه حــوزه معــاون اول قــوه قضاییــه اعــام کننــد.
نتیجــه اجــرای ایــن دســتورالعمل درپایــان هــر هفتــه از ســوی 

معــاون اول قــوه قضاییــه بــه حــوزه ریاســت اعــام خواهــد شــد.

از سوی رئیس قوه قضاییه انجام شد؛

ابالغ دستورالعمل رسیدگی به پرونده های 
معوق و تعیین تکلیف فوری آن ها

ــوه  ــخنگوی ق ــماعیلی س ــری اس ــت خب ــن نشس هفدهمی
ــد.  ــزار ش ــانه برگ ــاب رس ــور اصح ــا حض ــروز ب ــه ام قضائی

بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، غامحســین 
ــت  ــن نشس ــه در هفدهمی ــوه قضائی ــخنگوی ق ــماعیلی س اس
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد: ســالروز حماســه 
۹ دی، روز بصیــرت مــردم ایــران اســامی را تبریــک می گویــم؛ 

ــد. ــوش کردن ــمن را خام ــه دش ــردم فتن ــن روز م در ای
نام هــای  بــه  کردســتانی  کولبــر  دو  فــوت  افــزود:  وی 
فرهــاد و آزاد را بــه مــردم کردســتان و خانــواده آن هــا تســلیت 
می گویــم؛ امیــدوارم ایــن حادثــه آخریــن حادثــه باشــد، بــرای 

ــد. ــن آن را دارن ــم مزدتری ــخت ترین کار و ک ــه س اینک
وی ادامــه داد: قاچاقچیــان بداننــد کــه آتــش اجــرای عدالــت 
ــوال  ــش کشــیدن ام ــر آت ــاوه ب ــرد و ع ــا را می گی ــن آن ه دام
کشــف شــده، خودشــان هــم مجــازات می شــوند؛ بار هــا گفتــه 

ایــم نحــوه تخصیــص ارز یکــی از دالیــل قاچــاق اســت.

مالقات های مردم با مسئوالن قضائی صد دردصد 
افزایش یافته است

وی ادامــه داد: امــروز و در دوره تحــول خدمــت رســانی بــه 
مــردم و فرهنــگ کار جهــادی و خدمــت بــی ادعــا شــعار اصلــی 

قــوه قضائیــه اســت.
ــد  ــت و بازدی ــعار نیس ــا ش ــن کار تنه ــت: ای ــماعیلی گف اس
ــه  ــان داد ک ــوا نش ــتری پیش ــه از دادگس ــوه قضائی ــس ق رئی
ــه  ــیدگی ب ــا از رس ــیدگرفتگی و بیانیه ه ــوا و خورش ــی ه آلودگ
ــت را در  ــاز آی ــود نم ــد و می ش ــری نمی کن ــردم جلوگی کار م
ــرد. ــردم رســیدگی ک ــه کار م ــد و ب ــی خوان ــز درمان ــک مرک ی

وی اظهــار کــرد: دســتورالعمل رســیدگی بــه پرونده هــای معوقه 
روز گذشــته از ســوی رئیــس قــوه قضائیــه بــه اســتان ها ابــاغ شــد.

ســخنگوی دســتگاه قضــا  تاکیــد کــرد: در ۹ ماهــه امســال 
ــتند  ــردم توانس ــد و م ــام ش ــی انج ــات مردم ــزار ماق ۸۳ ه
ــی  ــئوالن قضای ــا مس ــره ب ــه چه ــره ب ــود را چه ــکات خ مش

ــد. ــرح کنن مط
اســماعیلی تصریــح کــرد: ایــن ماقات هــای مردمــی نســبت بــه 
ســال گذشــته ۱۰۰ درصــد افزایــش داشــته اســت، در حالــی کــه 

تعــداد کارکنــان و مســئوالن قــوه قضاییــه تغییــری نکــرده اســت.

شبنم نعمت زاده به ۲۰ سال حبس محکوم شد
وی گفــت: شــبنم نعمــت زاده و احمــد لشــکری پــور 
ــاق و  ــه ش ــس و ۷۰ ضرب ــال حب ــل ۲۰ س ــه تحم ــدام ب هرک

ــدند. ــوم ش ــی محک ــاغل دولت ــم از مش ــت دائ محرومی
ــا بیشــترین کشــف  ــرد: م ــار ک ــه اظه ــوه قضائی ســخنگوی ق
ــد  ــه بای ــرون ســازمانی داشــتیم ک ــق نهاد هــای ب جــرم را از طری
ایــن موضــوع برعکــس باشــد و گزارش هــا درون ســازمانی باشــند.

ــاد در درون  ــه فس ــیدگی ب ــرد: رس ــار ک ــماعیلی اظه   اس
دســتگاه قضایــی و نظــارت درون ســازمانی ایجــاد شــده اســت 
ــتگاه های  ــه دس ــه ب ــم ک ــاد نداری ــن موضــوع اعتق ــه ای ــا ب و م

ــم. ــان ســوزن بزنی ــه خودم ــدوز و ب ــر جوال دیگ
وی گفــت: مــا اعتقــاد داریــم اگــر در درون قــوه بــا فســاد و 
غــده چرکیــن روبــرو شــدیم بایــد بــه آن نیشــتر بزنیــم و ایــن 

غــده را از جــای بکنیــم.

محکومیت ۳۰۲ سردفتر و دفتریار متخلف
 به انفصال

ســخنگوی قــوه قضائیــه اظهــار کــرد: در ۹ ماهــه امســال بیــش 
از ۲۷ هــزار بازرســی از دفاتــر اســناد رســمی انجــام شــد؛ ایــن رقم 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵ درصد رشــد داشــت.
ــی ها ۳۰۲  ــن بازرس ــر ای ــه در اث ــان اینک ــا بی ــماعیلی ب اس
ــوم  ــت محک ــال موق ــه انفص ــاران ب ــردفتران و دفتری ــر از س نف
ــه  شــدند، بیــان کــرد: ۳۳ نفــر ســلب صاحیــت و ۵۱۷ نفــر ب

ــوم شــدند. ــدی محک جــزای نق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۷۰ پرونــده دیگــر در حال رســیدگی 
اســت کــه پیشــنهاد شــده این هــا نیــز ســلب صاحیــت شــوند، 
گفــت: فقــط در اســتان تهــران ۳۰ نفــر از اداره کل ثبــت اســناد 

و امــاک تهران بازداشــت شــدند.
ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه حکــم پرونــده دیگــری 
ــی  ــان کــرد: عل هــم در شــعبه مفاســد اقتصــادی صــادر شــد، بی
زرنانــی بــه ۱۵ ســال حبــس و ۷۴ ضربــه شــاق و انفصــال دائــم از 
خدمــات دولتــی محکــوم شــد. اخــوت نیــز بــه ۱۰ ســال حبــس و 
۷۴ ضربــه شــاق و انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی محکــوم شــد.

ــه ۵ ســال  ــا بیــان اینکــه جنــت مــکان هــم ب اســماعیلی ب
ــر  ــک کارگ ــن ی ــد م ــزود: وی می گوی حبــس محکــوم شــد، اف
ســاده بــودم و بــا فــردی بــه نــام زرنانــی آشــنا شــدم کــه برایــم 
کــت و شــلوار خریــد و حســاب بانکــی بــاز کــرد؛  زرنانــی بعدهــا 

مــن را مدیرعامــل شــرکت کــرد.
ــن  ــد م ــم می گوی ــواه ه ــه نوروزخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــایی ام  ــدارک شناس ــت م ــی در ازای دریاف ــودم و زرنان ــاد ب معت
۵۰ هــزار تومــان پــول داد، بیــان کــرد: زرنانــی بــرای شــرکت 
طــرح و نقشــه پناهــی حســاب بانکــی بــاز کــرد و ایــن شــرکت 

ــت. ــی گرف ــزار ۲۰۰ تومان ــی ۴ ه ارز دولت
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــتگاه قض ــخنگوی دس س
رئیــس قــوه قضائیــه اعــام کــرده کســانی کــه مفاســد را اعــام 
ــاق رخ داده  ــن اتف ــون ای ــا تاکن ــوند، آی ــویق می ش ــد تش کنن
ــد  ــدا بای ــه ابت ــت ک ــش داش ــد بخ ــن کار چن ــت،گفت: ای اس
ــد. ــاد می ش ــی ایج ــای مردم ــه گزارش ه ــرای ارائ ــکاری ب راه

اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: در ســازمان بازرســی کل 
کشــور ســامانه ای بــه صــورت الکترونیکــی ایجــاد شــد و مــردم 

ــته اند. ــی نخواس ــویق مال ــا تش ــون از م تاکن
صحت شــان  و  بررســی  بایــد  داد:گزارش هــا  ادامــه  وی 
اثبــات شــود و بعــد از اثبــات آن هــا گــزارش دهنــدگان مــورد 

ــد. ــرار بگیرن ــویق ق تش

هشدار سخنگوی قوه قضائیه به شهرداران و اعضای 
شورای شهر

ــهرداری  ــاد در ش ــورد فس ــا در م ــتگاه قض ــخنگوی دس س
پاکدشــت اظهــار کــرد: مــا شــاهد فســاد در شــورا و شــهرداری 
ــورا و  ــای ش ــر از اعض ــش از ۲۵ نف ــه بی ــم ک ــت بودی پاکدش

ــدند. ــت ش ــت بازداش ــهرداری پاکدش ش
ــا رای  ــه ب ــرادی ک ــت اف ــف اس ــای تاس ــه داد: ج وی ادام

ــام  ــوب انج ــه کار مطل ــای اینک ــه ج ــدند ب ــاب ش ــردم انتخ م
دهنــد، تخلــف می کننــد.

اســماعیلی بیــان کــرد: بــه شــهرداران و اعضــای شــورا تذکــر 
ــتگاه  ــف دس ــا از وظای ــور آن ه ــه ام ــیدگی ب ــه رس ــم ک می ده

قضایــی اســت.
وی گفــت: تــا امــروز حــدود ۲۰ شــهردار و ۵۰ عضــو شــورای 
شــهر و ۱۰۰ کارمنــد شــهرداری در شــهر های مختلــف تحــت 

ــد و بازداشــت شــده اند. ــرار گرفته ان ــی ق تعقیــب قضای
ــت ۴۰۰  ــرد: در پاکدش ــار ک ــه اظه ــوه قضائی ــخنگوی ق س
پیمانــکار گــزارش دادنــد کــه شــورا و شــهرداری از مــا پــول و 

ــد. ــوه درخواســت کردن رش

آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری
ســخنگوی دســتگاه قضــا گفــت: پرونــده مهــدی جهانگیــری 
ــد  ــه و چن ــه دادگاه رفت ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی ــرادر مع ب

جلســه دادگاه هــم تشــکیل شــده اســت.
ــه  ــه ک ــی گرفت ــس دادگاه نواقص ــه رئی ــان اینک ــا بی وی ب
دادگاه یــا دادســتانی آن هــا را حــل می کنــد و رونــد رســیدگی 
ادامــه دارد، اظهــار کــرد: تشــخیص علنــی بــودن و غیــر علنــی 

ــا قاضــی اســت. ــودن دادگاه ب ب
اســماعیلی در مــورد آلودگــی هــوا و کــم کاری دســتگاه های 
مربوطــه گفــت: ایــن ســطح از آالیندگــی بــرای مــردم و جامعــه 
ــد  ــاش کنن ــد ت ــردم و مســئولین بای ــول نیســت و م ــل قب قاب

ایــن مشــکل حــل شــود.
ــکل  ــم مش ــاد داری ــزود: اعتق ــا اف ــتگاه قض ــخنگوی دس س
ــد وزارت  ــل حــل اســت و دســتگاه هایی مانن ــوا قاب ــی ه آلودگ
ــد؛  ــل کنن ــود عم ــف خ ــه وظای ــد ب ــهرداری ها بای ــت و ش نف
ــد  ــه وظایــف خــود عمــل می کردن البتــه اگــر آن هــا تاکنــون ب

ــم. ــوا نبودی ــی ه ــن ســطح از آلودگ شــاهد ای
ــه مــردم  ــد ب ــی بای اســماعیلی اظهــار کــرد: دســتگاه های متول
گــزارش دهنــد کــه بــرای کاهــش آلودگــی هــوا چــه کار کــرده اند.

وی گفــت: در ســال های قبــل ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــی کاهــش آلودگــی  ــه متول ــف دســتگاه هایی ک ــورد وظای در م
ــد و  ــی داد کــه در حــد پیشــنهاد بودن ــد گزارش های هــو ا بودن

برخــورد قضایــی انجــام نشــده اســت.
اســماعیلی افــزود: در حــال حاضــر رئیس قــوه قضائیه به ســازمان 
بازرســی دســتور داده کــه گــزارش جدیدی تهیــه کند و اگــر قصوری 

رخ داده باشــد مقصریــن به دادســتانی معرفی می شــوند.
ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه در ســیاب های اخیــر 
ــور  ــته قص ــه در گذش ــی ک ــده مدیران ــه پرون ــد ب ــتور داده ش دس
داشــتند رســیدگی شــود، اظهــار کرد: تــا کنــون تعــدادی از مقامات 
در ســیل شــیراز و خوزســتان احضــار و توضیحــات گرفتــه شــدند.

ــه  ــم ب ــان اینکــه ســازمان بازرســی کل کشــور ه ــا بی وی ب
ــران  ــرای جب ــت: ب ــت، گف ــرده اس ــدا ک ــائل ورود پی ــن مس ای

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــیل وجوه ــارت س خس
ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه بــه اکثــر 
پرونده هــای حــوادث آبــان مــاه رســیدگی شــد و بیشــتر افــراد 
ــرم  ــه مج ــرادی ک ــرای اف ــت: ب ــدند، گف ــام ش ــع اته آزاد و رف
شــناخته شــدند کیفرخواســت صــادر شــد و در برخــی از 

شــهر ها دادگاه افــراد هــم تشــکیل شــد.
وی اظهــار کــرد: حکــم افــرادی کــه در آتــش زدن امــوال عمومــی 
نقــش داشــتند را بعــد از اتمــام رونــد رســیدگی اطاع رســانی می کنیم.

بازداشت سه قاضی در ارتباط با پرونده طبری
اســماعیلی در مــورد بازداشــت بازپــرس دادســرای کارکنــان 
ــده طبــری گفــت: مــا ایــن خبــر را  ــا پرون ــت در ارتبــاط ب دول
تائیــد می کنیــم و تاکنــون ۳ قاضــی و چنــد نفــر دیگــر هــم در 

ارتبــاط بــا ایــن پرونــده بازداشــت شــدند.
ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه گزارش هــای 
ــان در  ــوق ادی ــع حق ــورد تضعی ــی در م ــازمان های بین الملل س
ایــران گفــت: قومیت هــا و ادیــان مختلــف بــه صــورت برادرانــه 
در کشــور مــا حضــور دارنــد و حقوقشــان بــه رســمیت شــناخته 

می شــود.
ــد شــده اســت  ــم تاکی ــی در محاک ــان اینکــه حت ــا بی وی ب
ــه مذهــب  ــا توجــه ب ــان ب ــان دیگــر ادی ــده ایرانی ــه پرون ــه ب ک

آن هــا رســیدگی شــود، گفــت: در انتخابــات نیــز ادیــان مختلــف 
ــد و هیــچ جــای جهــان چنیــن موضوعــی وجــود  حضــور دارن

نــدارد.
اســماعیلی بــا اشــاره بــه گزارش هــای خبرگزاری هــای 
ــاره کشته شــدگان حــوادث اخیــر بیــان کــرد: مــا  خارجــی درب
شــاهد دروغ ســازی و جعــل اخبــار رســانه های خارجــی دربــاره 
ــا  ــن خبرگزاری ه ــر هســتیم و ای کشــته شــدگان حــوادث اخی

متخصــص جعــل اخبــار هســتند.
وی افــزود: گفتــه می شــود قــوه قضائیــه و دادســتانی ها 
بایــد گــزارش جانباختــگان حــوادث اخیــر را اعــام کننــد کــه 
درســت نیســت، و ایــن موضــوع وظیفــه شــورای امنیــت کشــور 

اســت.
ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد توســط 
ــان  ــد، خاطرنش ــده ان ــته ش ــازمانی کش ــر س ــلحه های غی اس
ــان  ــلحه در اصفه ــه اس ــط ۱۲۰ قبض ــورد فق ــک م ــرد: در ی ک

ــود. ــکا ب کشــف شــد کــه ســاخت آمری

ادعای ضرب و شتم »نرگس محمدی« را با 
سند تکذیب می کنیم

ــا  ــه ادع ــاره اینک ــرد: درب ــار ک ــه اظه ــوه قضائی ســخنگوی ق
ــرار  ــدان مــورد ضــرب و شــتم ق شــده نرگــس محمــدی در زن
گرفتــه هــم اداره کل زندان هــا پاســخ داد و هــم بنــده بــا 
ــت  ــتند صحب ــه حضــور داش ــه در صحن ــرادی ک ــدادی از اف تع

ــردم. ک
وی افــزود: در بنــد زنــان، تمــام مامــوران زن هســتند و بــرای 
کار انتقــال متهــم تعــدادی ازمامــوران وزارت اطاعــات حضــور 

شتند. دا
ســخنگوی دســتگاه قضــا تاکیــد کــرد: اگــر ایــن صحبت هــا 
ــه براســاس  ــدرک اســت، ن ــند و م ــا س ــم ب ــب می کنی را تکذی

ادعــای یــک فــرد.
اســماعیلی گفــت: زنــدان مقــررات دارد و بخشــی از جامعــه 
مــا اســت و همــان گونــه کــه بایــد مقــررات جامعــه را رعایــت 
کنیــم کســی هــم کــه بــه زنــدان مــی رود بایــد مقــررات آنجــا 
ــد از  ــت می کنن ــررات را رعای ــه مق ــرادی ک ــد؛ اف ــت کن را رعای

ــد مرخصــی برخــوردار می شــوند. ــی مانن امتیازات
وی در مــورد گــزارش ســازمان پایــش هــوای ســازمان 
محیــط زیســت کــه اعــام کــرد بیشــتر بنزیــن مصرفــی 
ــن قاضــی  ــت: م ــی دارد، گف ــرد باالی ــتاندارد نیســت و گوگ اس
ــوا  ــی ه ــه هســتم و متخصــص آلودگ ــوه قضایی و ســخنگوی ق

ــتم. نیس
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه بعــد از گــزارش ســازمان بازرســی 
ــر  ــزود: اگ ــم، اف ــیدگی می کنی ــا رس ــه پرونده ه ــور ب کل کش
ســازمان محیــط زیســت گزارش هــای محکمــی دارد بــرای مــا 
ارســال کنــد؛ کارشناســان هــم بــه مــا کمــک می کننــد تــا مــا 

رای قضایــی را صــادر کنیــم.

پرونده سیف به دادسرا ارسال شده است
ــده  ــاره آخریــن وضعیــت پرون ســخنگوی دســتگاه قضــا درب
ســیف رئیــس ســابق بانــک مرکــزی اظهــار کــرد: ایــن پرونــده 
ــه دادســرا ارســال شــده اســت؛ میــزان وجــوه ارزی  از دادگاه ب

ــام می شــود. ــزارش دادســتانی اع ــد از گ ــده بع ــن پرون در ای
ــوس  ــتند اختاپ ــران مس ــت کارگ ــاره بازداش ــماعیلی درب اس
اظهــار کــرد: ایــن مســتند دارای شــاکی خصــوص اســت.گفته 
ــه دســتور  ــرا اســت ک ــن و افت ــن مســتند دارای توهی شــده ای

ــوارد رســیدگی شــود. ــن م ــه ای داده شــد ب
ــادر نشــده  ــب و بازداشــت ص ــتور جل ــرد: دس ــد ک وی تاکی

ــن رابطــه بازداشــت نشــده اســت. ــم در ای ــود و کســی ه ب
ســخنگوی قــوه قضائیــه در مــورد بدهــکاران بانکــی اظهــار 
کــرد: حســاب تمــام بانک هــا در اختیــار مــا نیســت؛ مــا کمــک 
می کنیــم بدهــی بانکــی پرداخــت شــود و هرجــا پرونــده ای بــه 

دســت مــا برســد بــه آن رســیدگی می کنیــم.
اســماعیلی ادامــه داد: مــا آمادگــی داریــم بــه وصــول 
ــزار و ۵۰۰  ــون ۷ ه ــم و تاکن ــک کنی ــا کم ــات بانک ه مطالب
ــت  ــازمان ثب ــق س ــی از طری ــات بانک ــان از مطالب ــارد توم میلی

ــت. ــده اس ــول ش ــناد وص اس

وی دربــاره انتصــاب آقــای باقــری کنــی در ســتاد حقوق بشــر 
و شــایعه تغییــرات دیگــر مدیــران قــوه قضائیــه گفــت: مــا هــر 
جایــی کــه تغییــرات داشــته باشــیم شــفاف اعــام می کنیــم و 

ــن ســتاد انجــام می شــود. ــه در ای ــع و معارف ــردا هــم تودی ف
اســماعیلی اظهــار کــرد: رئیــس ســتاد حقــوق بشــر معــاون 
رییــس قــوه قضائیــه اســت و بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه 

ایــن معاونــت پیگیــر مســائل کشــور اســت.
ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه برخــی از شــایعات 
مطــرح در خصــوص تغییــر مدیــران ارشــد قــوه قضائیــه را قویــا 
ــی خبــری از  ــار ناشــی از ب ــن اخب ــب می کنــم، گفــت: ای تکذی

درون دســتگاه قضایــی اســت.
ــای  ــوص ابت ــه در خص ــوه قضائی ــخنگوی ق ــات س توضیح
ــدز ــه ای ــردگان ب ــع ل ــودی از تواب ــی چنارمحم ــدادی از اهال تع

ــی چنارمحمــودی  ــدادی از اهال ــای تع وی در خصــوص ابت
از توابــع لــردگان بــه ایــدز اظهــار کــرد: از افــراد نمونــه گیــری 
شــد و مــوارد منفــی و مثبــت مشــخص شــده اســت. پزشــکی 
ــه چنــد آزمایــش تخصصــی  قانونــی اعــام کــرده اســت کــه ب

ــدارد. نیــاز دارد کــه خــودش تجهیــزات آن را ن
اســماعیلی تاکیــد کــرد: الزم اســت ایــن آزمایش هــا توســط 
وزارت بهداشــت انجــام شــود و بعــد از اعــام نتایــج گزارش هــا 

ــود. ــام می ش اع
ــا  ــواده پوی ــت خان ــاره بازداش ــا درب ــتگاه قض ــخنگوی دس س
بختیــاری بیــان کــرد: مــا کاری بــه خانــواده افــراد نداریــم، زمانی 
ــارج از کشــور وصــل می شــود و  ــه خ ــه ب ــات مجرمان ــه اقدام ک

ــم. ــدا می کنی ــد ورود پی ــد می کن ــردم را تهدی ــت م امنی
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه شــورای تامیــن اســتان گــزارش 
ــه  ــوه قضائیــه ب داد کــه نقــش ضــد انقــاب روشــن اســت و ق
ــه  ــاه ب ــردم در ۵ دی م ــزود: م ــرد، اف ــاد ک ــزارش اعتم ــن گ ای

ــد. فراخــوان ضــد انقــاب توجــه نکردن
ــذاری ۲  ــپرده گ ــده س ــاره پرون ــه درب ــوه قضائی ــخنگوی ق س
میلیــارد دالری در خــارج از کشــور اظهــار کــرد: پرونده به دادســرای 
ــاز می گــردد. ــه گذشــته ب ــده ب تهــران ارســال شــده و اصــل پرون

ــد روشــن شــود اصــل ســپرده  ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــی از ای ــرد: بخش ــان ک ــت، بی ــوده اس ــت ب ــذاری درس گ
ــت  ــادی در دول ــش زی ــل و بخ ــت قب ــذاری در دول ــپرده گ س

ــود. ــی ش ــرا بررس ــد در دادس ــه بای ــوده ک ــی ب فعل
۱۸ دی دادگاه پرونده سکه ثامن تشکیل می شود

ســخنگوی قــوه قضائیــه در خصــوص آخریــن وضعیــت 
پرونــده ســکه ثامــن اظهــار کــرد: پرونــده ســکه ثامــن تعییــن 

وقــت شــده و روز ۱۸ دی مــاه دادگاه تشــکیل می شــود.
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه پرونــده ســکه ثامــن ۳ هــزار ۲۵۰ 
شــاکی دارد، خاطرنشــان کــرد: ایــن پرونــده هــزار و ۸۱۲ میلیارد 

و ۵۵۲ میلیــون و ۶۳۰ هــزار و ۴۴۰ ریــال مطالبــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون هــزار و ۶۱۳ نفر از شــاکیان 
ــد،  ــت کردن ــد دریاف ــورت ۱۰۰ درص ــه ص ــود را ب ــات خ مطالب

گفــت: مابقــی نیــز ۳۰ درصــد بدهــی را دریافــت کردنــد.
ســخنگوی قــوه قضائیــه در خصــوص بازداشــت چنــد 
نوجــوان در حــوادث اخیــر اظهــار کــرد: تــا جایــی کــه اطــاع 
دارم فقــط ۲ تــا ۳ نوجــوان در کانــون اصــاح و تربیت بازداشــت 
ــی  ــت باق ــی در بازداش ــروز کس ــا ام ــم ت ــد می دان ــد؛ بعی بودن

ــدند. ــی آزاد ش ــند و همگ ــده باش مان

هر مدیری که روی کار می آید باید در سامانه
 »ثبت اموال مسئوالن« ثبت نام کند

ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوال باشــگاه 
ــئوالن  ــوال مس ــت ام ــامانه ثب ــاره س ــوان درب ــگاران ج خبرن
ــتقبال  ــا اس ــدارم، ام ــا ن ــت نامی ه ــداد ثب ــاری از تع ــت: آم گف

ــت. ــوده اس ــوب ب ــامانه خ ــن س از ای
وی بــا بیــان اینکــه ثبــت نام هــا ادامــه دارد و ســامانه بســته 
ــه  ــامانه محرمان ــن س ــات در ای ــت: اطاع ــود، گف نشــده نمی ش
اســت و هنــوز اطاعــات بازگــذاری شــده پایــش نشــده اســت.

ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه اینکــه هــر مدیــری 
ــام کنــد، اظهــار  کــه روی کار می آیــد بایــد در ســامانه ثبــت ن
کــرد: رئیــس جدیــد ســتاد حقــوق بشــر هــم بایــد در آن ثبــت 

نــام کنــد و ایــن رونــد ادامــه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه؛

آخرین جزئیات از دادگاه های سیف و مهدی جهانگیری

حاجی دلیگانی: 
برای رو شدن نجومی بگیران

 فعال سکوت می کنم 
ــخص  ــت: از شـ ــهر گفـ ــاهین شـ ــده شـ نماینـ
ـــری  ـــه پیگی ـــاغ نام ـــل اب ـــه دلی ـــت ب ـــای نوبخ آق

ــم.  ــکر می کنـ ــران تشـ ــی بگیـ ــوق نجومـ حقـ
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــی دلیگانـ ــینعلی حاجـ حسـ
ـــره ای  ـــت ۳۰ نف ـــاره لیس ـــود درب ـــر خ ـــه اخی مصاحب
ـــازمان  ــرد: از س ــار کـ ــران اظهـ ــی بگیـ از نجومـ
برنامـــه و بودجـــه و شـــخص آقـــای نوبخـــت بـــه 
ــی  ــوق نجومـ ــری حقـ ــه پیگیـ ــاغ نامـ ــل ابـ دلیـ
ــوع را در  ــن موضـ ــم، ایـ ــکر می کنـ ــران تشـ بگیـ
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــق ک ـــیون تلفی ـــروز کمیس ـــه ام جلس
ـــردم. ـــام ک ـــم اع ـــد، ه ـــزار ش ـــس برگ ـــس مجل رئی

ــت  ــود در لیسـ ــامی موجـ ــا اسـ ــزود: فعـ او افـ
ــه  ــم، چراکـ ــاش نمی کنـ ــران را فـ ــی بگیـ نجومـ
از زمـــان اعـــام ایـــن خبـــر از ســـوی بنـــده  
شـــرکت هایی بـــا مـــن تمـــاس گرفتـــه انـــد تـــا 
ـــا  ـــت ی ـــوده  اس ـــا ب ـــا آنه ـــورم ب ـــه منظ ـــد ک ببینن

خیـــر.
ـــامی  ـــر اس ـــرد: اگ ـــح ک ـــی تصری ـــی دلیگان حاج
نجومـــی بگیـــران را اعـــام کنـــم مشـــخص 
ــا  می شـــود منظـــورم بـــا کـــدام نهـــاد، ارگان  یـ
ـــکوت  ـــا س ـــن  فع ـــت، بنابرای ـــاص اس ـــخاص خ اش
می کنـــم تـــا در جریـــان بررســـی ها دســـت 

تمامـــی نجومـــی بگیـــران کشـــور رو شـــود.
اخیـــرا ایـــن نماینـــده از فیش هـــای حقوقـــی 
یکـــی از شـــرکت های دولتـــی خبـــر داده بـــود در 
ایـــن شـــرکت  ســـی نفـــر ماهـــی یـــک میلیـــارد 
تومـــان حقـــوق دریافـــت می کننـــد، رئیـــس 
ــن  ــروی ایـ ــم پیـ ــه هـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
ـــت  ـــبات خواس ـــوان محاس ـــه ای از دی ـــر در نام خب
ـــه را  ـــی و نتیج ـــم را بررس ـــن مه ـــتندات ای ـــا مس ت

اعـــام کنـــد.
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جریان افتاد
معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــت  ــن معاون ــه در ای ــئله ای ک ــت: مس ــی گف اجتماع
مطــرح شــده و بــه جریــان افتــاده ایجــاد »شناســنامه 
ــا اســت. منفعــت  ــرای تمامــی خانواره اقتصــادی« ب
شناســنامه اقتصــادی بســته معیشــتی نیســت بلکــه 
ــدرن و  ــای م ــه دنی ــرط ورود ب ــنامه ش ــل شناس مث
مطلــوب آینــده اســت و ایــن موضــوع به دانشــگاهیان 

ــه شــده اســت.  ــا ارائ ــن طرح ه ــه بهتری ــرای ارائ ب
ــا، احمــد میــدری در »همایــش  ــه گــزارش ایرن ب
کریــدور کار آفرینــی داده بــاز ایــران« اظهــار داشــت: 
ــا  ــه ج ــا ب ــی را ج ــه منافع ــری در جامع ــر تغیی ه
ــا  ــد کــه ب ــی اتفــاق می افت ــر تغییرات می کنــد و کمت
ــوان  ــن نمی ت ــد. همچنی ــراه نباش ــع هم ــر مناف تغیی
تغییــری در حــوزه اقتصــاد ایجــاد کــرد مگــر اینکــه 
حــوزه سیاســت را تغییــر دهیــم و بایــد مخالفــان و 

موافقــان شــناخته شــوند.
تعــاون، کار و  معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت 
رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اعمــال رمــز دوم 
پویــا، تصریــح کــرد: دربــاره موضــوع رمــز دوم 
ــام  ــن کار انج ــه ای ــتادند ک ــی ایس ــای بزرگ گروه ه
نشــود. بــا اینکــه بانــک مرکــزی جــزو قدرتمندتریــن 
ســازمان های کشــور اســت و هــر کوتاهــی بــه 
ــن  ــن در قوانی ــود، بنابرای ــر می ش ــورم منج ــق ت خل
کشــورها قــدرت زیــادی دارنــد امــا بــا ایــن حــال بــا 
چالش هــای زیــادی بــرای تغییــر رو بــه رو هســتند.

میــدری در دانشــگاه علــم و صنعــت تصریــح کرد: 
حکومــت بنــا بــر نیــاز خــود بــه ایرانیــان شناســنامه 
ــت در  ــع آحــاد مل ــاز حکومــت مناف ــا نی می دهــد ام
ــدون  ــر طــرف کــرد. ب ــن شناســنامه ها را ب ایجــاد ای
شناســنامه اقتصــادی نیــز اصــاح امــکان پذیــر 

نیســت.
وی اظهــار داشــت: همچنیــن مالیــات مانند ســایر 
کشــورها بایــد خانــواده محــور نــه بنــگاه محور باشــد. 
انــواع مالیــات و عــوارض از بنگاه هــا گرفتــه می شــود 
و در نتیجــه بنگاه هــا نمی تواننــد بــا بنگاه هــای 
ــروت  ــد ث ــه بای ــی ک ــد در حال ــت کنن ــی رقاب خارج
آفرینــی و ایجــاد شــغل کننــد امــا ضربــه می بیننــد.

میــدری بــا اشــاره بــه شناســنامه اقتصــادی گفت: 
ــایی  ــی شناس ــه خوب ــرا را ب ــد فق ــرح بای ــن ط در ای
ــه و بســته معیشــتی  ۷۰ هــزار  ــم. امســال یاران کنی
ــه  ــد ک ــردم داده ش ــه م ــه هم ــی ب ــارد تومان میلی
اشــتباه اســت، در حالــی کــه کشــورهای دیگــر ایــن 
مبلــغ را بــه ۳۰ درصــد کشــور اعمــال می کننــد امــا 

مــا نتوانســتیم خوشــه بنــدی کنیــم.
معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــک  ــرح پزش ــن ط ــرد: همچنی ــوان ک ــی عن اجتماع
ــات ســکونت  ــدون اینکــه ســاختار و اطاع ــوار ب خان
را داشــته باشــیم اجــرا شــد. بنابرایــن بــا شناســنامه 
اقتصــادی دولــت و خــود مــردم وضعیــت اقتصــادی 
ــا  ــت ام ــد اس ــات مفی ــن اصاح ــند. ای را می شناس
ــان  ــرا مخالف ــورد زی ــت می خ ــا شکس ــوم آن ه عم

ــد. ــان دارن ــدرت بیشــتری از موافق ق
ــی  ــا بررس ــه داده ه ــی ک ــرد: زمان ــوان ک وی عن
ــران  ــای ای ــدیم ۴۹ درصــد خانواره ــه ش ــد متوج ش
خــودرو ندارنــد. افــرادی کــه فقیــر هســتند نیــاز بــه 
ــد  ــکان دهنــده اســت و بای ــد و آمارهــا ت توجــه دارن
بــه اقشــار ضعیف تــر توجــه کــرد کــه ایــن موضــوع 

ــتگاه ها دارد. ــن دس ــکاری بی ــه هم ــاز ب نی
معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــتم داده  ــن سیس ــه بهتری ــان اینک ــا بی ــی ب اجتماع
ــاز  ــن نی ــت:  بنابرای ــا دارد، گف ــد خط کاوی ۵ درص

ــن حــل شــود. ــه پایی ــاال ب ــاط از ب اســت انضب
همچنیــن در ادامــه تفاهم نامــه ای بیــن وزارت 
کار بــا دانشــگاه علــم و صنعــت منعقــد شــد کــه در 
آن اطاعــات ۵۰۰ هــزار خانــواده از دســتگاه های 
ــز داده کاوی و  ــتان )مرک ــز کاوس ــه مرک ــف ب مختل
نــوآوری بــاز( دانشــگاه بــرای ارائــه طــرح در خصــوص 
ــن  ــه بزرگتری ــود ک ــنامه اقتصــادی داده می ش شناس
داده خانــواده در ایــران اســت. همچنیــن بــا برگــزاری 
ــای  ــرای نهاده ــود و ب ــری می ش ــابقه تصمیم گی مس

حمایتــی ایــن ظرفیــت اســتفاده خواهــد شــد.

سایه روشن واردات بی رویه پوشاک 
از مناطق آزاد 

مدیــر گمــرک، توســعه صــادرات و ارزش افــزوده 
ــاص و  ــرایط خ ــاظ ش ــه لح ــت: ب ــق آزاد گف مناط
ــق آزاد  ــی واردات در مناط ــد داخل ــت از تولی حمای

محــدود شــده اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، ناصــر خرمالــی مدیــر 
ــزوده مناطــق  گمــرک، توســعه صــادرات و ارزش اف
آزاد گفــت: براســاس قانــون چگونگــی اداره مناطــق 
آزاد تجــاری و صنعتــی ورود هــر گونــه کاال بــه 
اســتثنای کاالی ممنوعــه شــرعی بــا پرداخــت 
عــوارض مربوطــه بــه محــدوده ایــن مناطــق بامانــع 
اســت امــا از ســال ۹۶ بــه لحــاظ شــرایط خــاص و 
حمایــت از تولیــد داخــل کمیتــه ای تشــکیل شــد تــا 

ــود. ــدود ش ــی واردات مح ــازه قانون اج
ــه ســال ۹۶ و ۹۷ و  ــر اســاس مصوب وی گفــت: ب
لحــاظ شــرایط کشــور حتــی کاالی همــراه مســافر 

هــم محــدود شــد.
ــه خــارج  ــی گفــت: ۱۸ میلیــون مســافر ب خرمال
از کشــور داریــم و ایــن می توانــد ارز قابــل توجهــی 
ــا ایجــاد  ــا مناطــق آزاد ب ــد، ام از کشــور خــارج کن
ــی را  ــی از ارز خروج ــل توجه ــش قاب ــت بخ جذابی

ــد. ــذب کن ــد ج می توان
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد اشــتغال در مناطق آزاد 
تحــت شــعاع برخــی رویکردهــا قــرار گیــرد، افــزود: 
ــه  ــاری کاال ب ــق آزاد و ورود تج ــق مناط ــا رون قطع
مناطــق آزاد بــرای عرضــه مســافری بــه گردشــگران 
بــرای  ویــژه ای  مزیت هــای  می توانــد  داخلــی 

ــه همــراه داشــته باشــد. مناطــق ب
مدیــر گمــرک، توســعه صــادرات و ارزش افــزوده 
مناطــق آزاد بــا اشــاره بــه اینکه اهــداف مناطــق آزاد 
صرفــاً صــادرات نیســت، افــزود: مــا در مناطــق آزاد 
ــده  ــد ش ــگام تولی ــی پیش ــوص در ارس و انزل بخص

ایــم.
بهــرام شــهریاری نایــب رئیــس اتحادیــه پوشــاک 
ــد ورود  ــوع ش ــفارش ممن ــت س ــون ثب ــت: چ گف
ــد از  ــا بع ــد، ام ــوع ش ــم ممن ــاک ه ــش و پوش کف

ــد. ــاز ش ــوش ب ــراغ خام ــا چ ــی کد ه ــی برخ مدت
وی افــزود: قیــد ثبــت ســفارش کفــش و پوشــاک 
از جملــه اقامــی بــود کــه برداشــته شــد و کفــش و 

پوشــاک بــی رویــه وارد شــد.
ــذاری مناطــق  ــدف گ ــاد از ه ــا انتق شــهریاری ب
آزاد بــرای واردات، گفــت: بــا خــروج برند هــای 
خارجــی تولیــدات داخلــی جایگزیــن آن هــا خواهنــد 

شــد.

ـــاره  ـــا اش ـــتغال وزارت کار ب ـــعه اش ـــاون توس مع
بـــه اینکـــه در شـــرایط کنونـــی کشـــورمان، 
رویکـــرد ایجـــاد اشـــتغال جدیـــد وجـــود نـــدارد 
زمینه هـــای  و  فرصت هـــا  توســـعه  بلکـــه 
ـــی  ـــت:در برخ ـــت گف ـــر اس ـــود مدنظ ـــتغال موج اش
ـــل  ـــراد تحصی ـــرای اف ـــکاری ب ـــکل بی ـــتان ها مش اس
کـــرده اســـت و حتـــی بـــی ســـواد ها شـــاغل 

ــتند.  هسـ
بــه گــزارش تســنیم، عیســی منصــوری، معــاون 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب توســعه کارآفرینــی وزارت کار ب
بــرای رفــع موانــع اشــتغال میــان بخــش خصوصــی 
و دولتــی بایــد هماهنگــی الزم صــورت گیــرد گفــت: 
ــز  ــی« متمرک ــاظ »حکمران ــه لح ــور ب ــاختار کش س
ــد  ــد راه بیفت اســت. بیزینــس بخــش خصوصــی بای
ــن  ــم و ای ــاع می دهی ــون ارج ــه قان ــا آن را ب ــا م ام
ــا مســاله اســت و اگــر  ســاده ترین شــکل برخــورد ب
قــرار اســت کاری حــل نشــود، پــس چــرا جلســات 

ــود. ــه می ش گرفت
وی اظهـــار کـــرد: نـــگاه ســـنتی قدیمـــی بـــا 
ــت  ــکل گرفـ ــور شـ ــه در کشـ ــوری کـ ــر تئـ ظاهـ
منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه بـــرای درآمـــد بـــاال 
کارخانـــه بـــزرگ بزنیـــم؛ در خوزســـتان بیـــکاری 
فـــارغ التحصیـــان بیشـــتر از کم ســـوادان اســـت 
کـــه بـــا راه انـــدازی کارخانـــه مشـــکل حـــل 
ــتیم  ــا نتوانسـ ــم امـ ــیمی داریـ ــود، پتروشـ نمی شـ
مســـاله مـــردم را حـــل کنـــد؛ امـــا می تـــوان بـــر 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــرا ک ـــرد، چ ـــان کار ک ـــوزه آبزی روی ح
ــی  ــرده و حتـ ــل کـ ــراد تحصیـ ــم افـ ــورت هـ صـ

می شـــوند. شـــاغل  بی ســـواد 
معـــاون توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت 
ــر  ــد بـ ــا تأکیـ ــی بـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ تعـ
ــی  ــه هماهنگـ ــاز بـ ــوارد نیـ ــی از مـ ــه بخشـ اینکـ
داد:  ادامـــه  دارد،  دســـتگاه ها  بخشـــی  بیـــن 
ــت  ــی دولـ ــه هماهنگـ ــاز بـ ــه نیـ ــه دوم آنکـ نکتـ
بـــا بخـــش خصوصـــی اســـت کـــه بایـــد بـــرای 
آن جلســـات داخلـــی برگـــزار و در راســـتای رفـــع 
الزم  برنامه ریزی هـــای  و  هماهنگی هـــا  موانـــع 
ـــی  ـــه کاریاب ـــی ک ـــر کس ـــه ه ـــا ب ـــود، م ـــام ش انج
ـــت  ـــن حال ـــد از ای ـــم؛ بای ـــوز می دهی ـــد، مج می کن

ـــود،  ـــوز داده ش ـــا مج ـــد ت ـــر بمانن ـــردم منتظ ـــه م ک
ـــتم،  ـــدی سیس ـــث ناکارآم ـــم و در بح ـــرون بیابی بی
ـــتغال و  ـــوزه اش ـــازی را در ح ـــد ب ـــد قواع ـــاً بای اساس
ـــت. ـــن اس ـــا همی ـــع م ـــم، موض ـــر دهی ـــه تغیی بیم

ـــان  ـــث آبزی ـــرای بح ـــد: ب ـــادآور ش ـــوری ی منص
ــم و در  ــدی کنیـ ــائل را اولویت بنـ ــد اول مسـ بایـ
ـــود و دیگـــر  همیـــن جـــا توافقـــات الزم انجـــام ش
ــام  ــم انجـ ــه می توانیـ ــی کـ ــدازه حرکتـ ــه انـ آنکـ
ــر  ــم و اگـ ــت کنیـ ــوردش صحبـ ــم را در مـ دهیـ
ـــاظ  ـــه لح ـــم، ب ـــی را برداری ـــد گام اساس ـــم چن بتوانی

ــد. ــی بیفتـ ــات خوبـ ــد اتفاقـ ــتغال می توانـ اشـ
وی گفـــت: پیشـــنهادهای مـــان آن اســـت 
کـــه در بحـــث رونـــق نبـــودن کاســـبی، دولـــت 
می توانـــد بـــرای رونـــق آن ســـرمایه گذاری کنـــد 
ـــش  ـــی بخ ـــه زن ـــوان چان ـــود و ت ـــن ش ـــر چنی و اگ
ـــرمایه گذاری  ـــوع س ـــود موض ـــتر ش ـــی بیش خصوص
بـــرای دولـــت مـــی ارزد؛ لـــذا بـــرای انجـــام ایـــن 
ـــل  ـــک فص ـــرای ی ـــد ب ـــع ی ـــوع خل ـــد موض کار بای
کاری عقـــب بیفتـــد و فرصـــت بـــرای اثبـــات بـــه 
ـــره کاری را  ـــتگاه ها گ ـــه دس ـــود و اینک ـــا داده ش م
ـــم  ـــور حت ـــه ط ـــن کار ب ـــام ای ـــا انج ـــد، ب ـــر کنن کمت
بـــه نتیجـــه می رســـیم و بایـــد در پـــس گرفتـــن 
ـــی  ـــش خصوص ـــا بخ ـــت بدهی ه ـــا و پرداخ مجوزه

ـــم. ـــاد کنی ـــت ایج فرص
ــه  ــه از مرحلـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــوری بـ منصـ
اینکـــه برویـــم وامـــی بدهیـــم تـــا یـــک نفـــر کار 

ــم،  ــذر کرده ایـ ــر گـ ــد دیگـ ــاد کنـ ــک ایجـ کوچـ
افـــزود: بایـــد در کل زنجیـــره، ارزش ایـــن رشـــته 
ـــه مزرعـــه  ـــذا اگـــر بیمـــاری ب فعالیـــت را ببینیـــم و ل
وارد و آن را دچـــار مشـــکل کـــرد و راندمـــان کار 
ـــرای آن در  ـــذا ب ـــم؛ ل ـــد ورود کنی ـــد، بای ـــوب نش خ
قالـــب کارشناســـان کمـــک باعـــوض می کنیـــم. 
وی از آمـــوزش، استاندارســـازی کیفیـــت، ایجـــاد مرکـــز 
ــای  ــوان پیش نیازهـ ــه عنـ ــی بـ ــی و آموزشـ تحقیقاتـ
ضـــروری بهبـــود و توســـعه فعالیت هـــا در حـــوزه 
»آبزیـــان« نـــام بـــرد و اظهـــار کـــرد: مـــا در راســـتای 
ـــی  ـــر کس ـــم، ه ـــی داری ـــق آن آمادگ ـــه تحق ـــک ب کم
ـــود،  ـــه ش ـــد بیم ـــود بای ـــاغل می ش ـــه ش ـــن زمین در ای
ـــه  ـــان را بیم ـــراد شاغلش ـــوالت و اف ـــد محص ـــتان بای دوس
تأمیـــن اجتماعـــی و یـــا بیمـــه روســـتایی عشـــایری کننـــد، 
ـــاورزی  ـــاد کش ـــا جه ـــه ب ـــق حاصل ـــه تواف ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــن اجتماع ـــا تأمی ـــود و ب ـــه ش ـــد بیم ـــول بای محص
ـــد. ـــه کنن ـــم اضاف ـــان را ه ـــا سهمش ـــد ام ـــهم بگیرن س

معـــاون توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت 
ــرد:  ــح کـ ــی تصریـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ تعـ
از محـــل مشـــوق های بیمـــه ای بـــرای فـــارغ 
ــن  ــم ایـ ــعی می کنیـ ــگاهی سـ التحصیـــان دانشـ
ــم و  ــا توافـــق کنیـ ــم و یـ ــتر کنیـ ــوزه را بیشـ حـ
ـــه  ـــان بیم ـــادل هم ـــه مع ـــم ک ـــتمزد دهی ـــه دس یاران
می شـــود )یـــک ســـوم دســـتمزد( نکتـــه اصلـــی 
آن اســـت کـــه آن قاعـــده ای کـــه در کرمانشـــاه و 
ـــرش  ـــا پیچیده ت ـــد، در اینج ـــرا ش ـــا اج ـــایر جاه س

ـــد  ـــرکت توانمن ـــد ۵ ش ـــرای آن بای ـــود و ب ـــام ش انج
ـــن  ـــرای ای ـــد، ب ـــاز کنن ـــد و کار را آغ ـــزرگ بیاین و ب
ـــل  ـــن قائ ـــود پایی ـــا س ـــرای دادن وام ب ـــقفی ب کار س
نمی شـــویم و از منابـــع ملـــی پـــول می گذاریـــم، 
اگـــر بـــا واحدهـــای کوچـــک ســـرمایه گذاری 
ـــم  ـــول می گذاری ـــز پ ـــا نی ـــود م ـــام ش ـــارکتی انج مش
و بـــر همیـــن مبنـــا کســـی کـــه تولیـــد کـــرد و 
ــرد،  ــه کـ ــزرگ ارائـ ــرکت بـ ــه شـ ــدش را بـ تولیـ
ـــه  ـــن اینک ـــرد؛ ضم ـــد می گی ـــک نق ـــش را از بان پول
شـــرکت بـــزرگ موظـــف بـــه آمـــوزش نیروهـــا، 
ـــد  ـــت و بای ـــتاندارد اس ـــف اس ـــوراک و تعری دادن خ

مـــوارد را در قـــرارداد بیـــاورد.
ــادآور شــد: کارکــرد ایــن شــرکت ها  منصــوری ی
ــه  ــه از صــادرات صــرف ب ــن اســت ک ــر ای ــوط ب من
ــم  ــورها ه ــایر کش ــه س ــد و ب ــر برون ــراق پیش ت ع
باشــند و در شــرایط کنونــی  صــادرات داشــته 
ــد وجــود  کشــورمان، رویکــرد ایجــاد اشــتغال جدی
زمینه هــای  و  فرصت هــا  توســعه  بلکــه  نــدارد 

ــت. ــر اس ــود مدنظ ــتغال موج اش
وی گفــت: در حــوزه صیــادی پیشــنهاد آن اســت 
ــود  ــدن ش ــه ش ــه بیم ــروط ب ــوزه مش ــن ح ــه ای ک
ــد پوشــش  ــن کمکــی شــود، می توان ــر چنی ــه اگ ک
ــه شــکل تشــکل  ــی کــه ب بیمــه ای دهــد، در صورت
ــاب دهیــم و  کار کنــد می توانیــم دســتگاه ماهــی ی
ــا افزایــش فعالیت هــا در خریــد کشــتی پشــتیبان  ب
ــد  ــا می توان ــل از این ه ــد حاص ــم، درآم ــک کنی کم
ــکل  ــه ش ــد ب ــود، بای ــبب ش ــه را س ــت بیم پرداخ
ــه آنچــه  ــا ب ــن مســئله باشــیم ت ــر ای ــه پیگی مجدان

ــوب همــگان اســت، برســیم. مطل
ــق آزاد و  ــون مناطـ ــث قانـ ــزود: در بحـ وی افـ
ســـرزمین اصلـــی بایـــد یـــک هماهنگـــی میـــان 
اداره  و  ارونـــد  آزاد  کار ســـازمان منطقـــه  اداره 
کار ســـرزمین اصلـــی بـــه وجـــود آیـــد کـــه اگـــر 
چنیـــن شـــود هـــم منابـــع می آیـــد و هـــم 
ـــورت  ـــن ص ـــر ای ـــود، در غی ـــل می ش ـــکات ح مش
ـــکل  ـــه مش ـــن منطق ـــی رود؛ در ای ـــش نم کاری از پی
ـــکل  ـــرای آن مش ـــه در اج ـــدارد بلک ـــود ن ـــون وج قان
ـــق  ـــن مناط ـــانی قوانی ـــا همپوش ـــد ب ـــه بای ـــت ک هس

آزاد و ســـرزمین اصلـــی مســـائل را حـــل کـــرد.

ایجاد اشتغال جدید سیاست دولت نیست 

براســـاس بخشـــنامه بانـــک مرکـــزی از ســـوم 
خـــرداد ۹۹ ســـرویس برخـــط ســـامانه »ســـیاح« 
ـــاح  ـــاس آن، افتت ـــر اس ـــه ب ـــود ک ـــدازی می ش راه ان
موسســـات  و  بانک هـــا  در  حســـاب  هرگونـــه 
ـــری  ـــماره پیگی ـــت ش ـــه دریاف ـــروط ب ـــاری مش اعتب

از ســـامانه ســـیاح خواهـــد بـــود. 
مرکـــزی  بانـــک  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
در بخشـــنامه ای اعـــام کـــرده اســـت کـــه 
ایـــن بانـــک بـــر اســـاس تکالیـــف مقـــرر 
در  وجـــوه  مستندســـازی  آیین نامـــه  در 
کشـــور و مـــاده ۱۹ قانـــون نحـــوه اجـــرای 
بـــه  موظـــف  مالـــی،  محکومیت هـــای  
راه انـــدازی ســـامانه حســـاب های مشـــتریان 
حســـاب های  کلیـــه  فهرســـت  ارایـــه  و 
محکومیـــن در بانک هـــا و موسســـات مالـــی 
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــع قضای ـــه مراج ـــاری ب و اعتب

ــات  ــال اطاعـ ــرای ارسـ ــاس بـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
حســـاب های موجـــود بـــه ســـامانه ســـیاح )فـــاز 
ــات  ــامانه در درگاه خدمـ ــی سـ ــناد فنـ دوم(، اسـ
portal. الکترونیـــک بانـــک مرکـــزی بـــه آدرس

ــاخت های الزم  ــاد زیرسـ ــت ایجـ pbn.net جهـ

درج شـــده اســـت.
بـــه حساســـیت های موجـــود  توجـــه  بـــا 
بـــرای  ســـامانه ها  برخـــط  ارتبـــاط  دربـــاره 
افتتـــاح حســـاب اشـــخاص، الزم اســـت اقدامـــات 
ـــده،  ـــن ش ـــدی تعیی ـــان بن ـــق زم ـــر طب ـــورد نظ م

اجـــرا شـــود.
بـــر اســـاس ایـــن بخشـــنامه، بـــا توجـــه 
بـــه لـــزوم درج کـــد شـــهاب در بخش هـــای 
ــات  ــت اقدامـ ــروری اسـ ــامانه، ضـ ــی سـ اطاعاتـ
ـــان  ـــهاب صاحب ـــه ش ـــص شناس ـــت تخصی الزم جه
حســـاب بـــه همـــه حســـاب های حقیقـــی و 
حقوقـــی نـــزد آن بانـــک در کوتاه تریـــن زمـــان 

انجـــام شـــود.
همچنیـــن اطاعـــات حســـاب های موجـــود 
نـــزد بانـــک و موسســـه اعتبـــاری بایـــد هماننـــد 
ــورت  ــه صـ ــاه بـ ــر مـ ــان هـ ــابق در پایـ روال سـ
دســـته ای ارســـال شـــود، بـــه گونـــه ای کـــه 
ــال  ــان روز ۳۱ اردیبهشـــت سـ ــا پایـ ــر تـ حداکثـ
ــامانه  ــود در سـ ــاب های موجـ ــه حسـ ۱۳۹۹، کلیـ

مذکـــور ثبـــت شـــده باشـــد.
ـــا  ـــد ت ـــامانه بای ـــط س ـــرویس های برخ ـــه س هم

ـــد  ـــط واح ـــاری توس ـــال ج ـــاه س ـــن م ـــان بهم پای
فنـــاوری اطاعـــات بانک هـــا تســـت شـــده و 
ـــات  ـــه اداره اطاع ـــی ب ـــورت کتب ـــه ص ـــه آن ب نتیج

بانکـــی اعـــام شـــود.
اعتبـــاری  موسســـه  هـــای  و  بانـــک  هـــا 
ــماره  ــه شـ ــتند همـ ــف هسـ ــی مکلـ ــر بانکـ غیـ
ــیاح را  ــامانه سـ ــای اخـــذ شـــده از سـ پیگیری هـ
ســـامانه های  در  مشـــتریان  حســـاب های  بـــه 
داخلـــی خـــود اختصـــاص داده و در ســـوابق 

نگهـــداری کننـــد.
از ابتـــدای روز ۳ خـــرداد ســـال ۱۳۹۹ ســـرویس 

ـــر  ـــاح ه ـــده و افتت ـــدازی ش ـــیاح راه ان ـــط س ـــر خ ب
موسســـه های  و  بانک هـــا  در  حســـاب  گونـــه 
ــت  ــه دریافـ ــوط بـ ــی، منـ ــر بانکـ ــاری غیـ اعتبـ
ـــود. ـــد ب ـــیاح خواه ـــامانه س ـــری از س ـــماره پیگی ش

 پـــس از راه انـــدازی ســـرویس بـــر خـــط، 
بانک هـــا و موسســـه های اعتبـــاری غیـــر بانکـــی 
مکلـــف هســـتند حداکثـــر ظـــرف مـــدت یـــک 
مـــاه، هـــر گونـــه تغییـــر وضعیـــت حســـاب های 
ارســـالی قبـــل از تاریـــخ ۳۱ اردیبهشـــت ۱۳۹۹ 
ـــر،  ـــرویس تغیی ـــق س ـــیاح از طری ـــامانه س را در س

اعمـــال کننـــد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی

بـــا موافقـــت شـــورای پـــول و اعتبـــار، ســـقف 
ــل  ــکن از محـ ــد مسـ ــاخت و خریـ ــهیات سـ تسـ
اوراق گواهـــی حـــق تقـــدم افزایـــش یافـــت و وام 
انفـــردای مســـکن در تهـــران بـــه ۱۴۰ میلیـــون و 
ـــید.  ـــان رس ـــون توم ـــه ۲۴۰ میلی ـــن ب ـــرای زوجی ب
ـــه وام  ـــرای تهی ـــی ب ـــن تهران ـــاس زوجی ـــن اس ـــر ای ب
ـــون  ـــد ۲۰ میلی ـــه بای ـــی مســـکن و جعال ۲۴۰ میلیون
ـــای  ـــد و مجرده ـــه کنن ـــان هزین ـــزار توم و ۱۶۰ ه
تهرانـــی هـــم بـــرای دریافـــت وام ۱۴۰ میلیونـــی 
ـــزار  ـــون و ۵۶۰ ه ـــد ۱۱ میلی ـــه بای ـــکن و جعال مس

ـــد.  ـــان بپردازن توم
ـــورای  ـــاه ش ـــارم دی م ـــنا، چه ـــزارش ایس ـــه گ ب
پـــول و اعتبـــار بـــا افزایـــش ســـقف تســـهیات 
ـــن  ـــر ای ـــرد. ب ـــت ک ـــل اوراق موافق ـــکن از مح مس
اســـاس، در تهـــران ســـقف تســـهیات انفـــرادی 
ـــن  ـــرای زوجی ـــان و ب ـــون توم ـــکن ۱۰۰ میلی مس
۲۰۰ میلیـــون تومـــان تعییـــن شـــده اســـت. در 
 ۲۰۰ بـــاالی  شـــهرهای  و  اســـتان ها  مراکـــز 
ـــرادی  ـــهیات انف ـــقف تس ـــت س ـــر جمعی ـــزار نف ه
ـــایر  ـــان و در س ـــون توم ـــن ۱۶۰ میلی ۸۰ و زوجی
مناطـــق شـــهری )شـــهرهای بـــا جمعیـــت ۲۰۰ 
ـــرادی  ـــهیات انف ـــقف تس ـــر( س ـــر و کمت ـــزار نف ه
۶۰ و زوجیـــن ۱۲۰ میلیـــون تومـــان اعـــام 
شـــده اســـت. پیـــش از ایـــن ســـقف وام در 
ـــن  ـــرای زوجی ـــرادی ۶۰ و ب ـــت انف ـــران در حال ته
۱۰۰ میلیـــون تومـــان بـــود کـــه بـــا وام جعالـــه 
ــان را  ــون تومـ ــا ۱۲۰ میلیـ قابلیـــت افزایـــش تـ

داشـــت.
بـــر ایـــن اســـاس، امتیـــاز تســـهیات مســـکن 

در ســـال جـــاری بیـــن ۴۰ تـــا ۴۲ هـــزار تومـــان 
ــن،  ــه فروردیـ ــه تسـ ــه طوریکـ ــت؛ بـ ــر اسـ متغیـ
اردیبهشـــت، خـــرداد و مـــرداد ســـال جـــاری 
ــود  ــتد می شـ ــان داد و سـ ــزار تومـ ــدود ۴۲ هـ حـ
ـــان  ـــزار و ۲۰۰ توم ـــال ۴۰ ه ـــهریور امس ـــه ش و تس
ــهیات  ــاز تسـ ــه امتیـ ــی کـ ــت دارد. درحالـ قیمـ
ــزار  ــدود ۴۲ هـ ــه حـ ــال بـ ــان  امسـ ــکن آبـ مسـ

تومـــان رســـیده اســـت.
در ایـــن میـــان قیمـــت هـــر ورق از اوراق 
ـــال  ـــن س ـــک مســـکن فروردی تســـهیات مســـکن بان
ـــرداد،  ـــان و م ـــزار و ۶۰۰ توم ـــادل ۴۳ ه ۱۳۹۷ مع
ــزار  ــدود ۴۲ هـ ــز حـ ــال نیـ ــن سـ آذر و دی همیـ
ــال  ــاه سـ ــن اوراق تیرمـ ــت.  همچنیـ ــان اسـ تومـ
۱۳۹۶ معـــادل ۴۱ هـــزار و دی  مـــاه ســـال ۱۳۹۶ 

معـــادل ۴۰ هـــزار تومـــان معاملـــه می شـــود، 
درحالـــی کـــه ایـــن قیمـــت بـــرای آبـــان  ســـال 
ــت. ــان اسـ ــزار و ۴۰۰ تومـ ــادل ۳۲ هـ ۱۳۹۶ معـ

ـــی  ـــرایط کل ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــاس، ب ـــن اس ـــر ای ب
ـــر ورق از اوراق تســـهیات  ـــازار قیمـــت متوســـط ه ب
ـــه  ـــر گرفت ـــان در نظ ـــزار توم ـــدود ۴۲ ه ـــکن ح مس
ـــار  ـــرای اقش ـــکن ب ـــه وام مس ـــم، هزین ـــن رق ـــا ای و ب

ـــت. ـــده اس ـــبه ش ـــف محاس مختل

هزینه وام مسکن تهرانی ها
ـــار،  ـــول و اعتب ـــورای پ ـــب ش ـــاس تصوی ـــر اس ب
افـــرادی کـــه در تهـــران از طریـــق اوراق گواهـــی 
ــد  حـــق تقـــدم، وام مســـکن می گیرنـــد می تواننـ
ـــون  ـــا ۱۴۰ میلی ـــران ت ـــردی در ته ـــورت ف ـــه ص ب

تومـــان تســـهیات دریافـــت کننـــد کـــه شـــامل 
۱۰۰ میلیـــون تومـــان تســـهیات خریـــد مســـکن 
ـــن  ـــود؛ بنابرای ـــه می ش ـــان جعال ـــون توم و ۴۰ میلی
ـــد ۲۰۰  ـــهیات بای ـــان تس ـــون توم ـــرای ۱۰۰ میلی ب
ـــه  ـــد ک ـــداری کنن ـــکن خری ـــهیات مس ـــه تس برگ
ـــون و ۲۰۰  ـــت میلی ـــداد اوراق هش ـــن تع ـــه ای هزین
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــه ب ـــود ک ـــان می ش ـــزار توم ه
ـــد ۸۰ ورق  ـــرای آن بای ـــه ب ـــه ک ـــون جعال ۴۰ میلی
بـــه میـــزان ســـه میلیـــون و ۳۶۰ هـــزار تومـــان 
خریـــداری کننـــد، ۱۱ میلیـــون و ۵۶۰ هـــزار 

ــود. ــان می شـ تومـ
ــاس  ــن اسـ ــر همیـ ــز بـ ــی نیـ ــن تهرانـ زوجیـ
می تواننـــد تـــا ســـقف ۲۴۰ میلیـــون تومـــان 
شـــامل ۱۰۰ میلیـــون تومـــان تســـهیات خریـــد 
ـــان وام  ـــون توم ـــر و ۴۰ میلی ـــر نف ـــرای ه ـــکن ب مس
جعالـــه دریافـــت کننـــد؛ بنابرایـــن زوجیـــن بایـــد 
ـــد  ـــداری کنن ـــکن خری ـــهیات مس ـــه تس ۴۰۰ برگ
ـــان  ـــزار توم ـــون و ۸۰۰ ه ـــه آن، ۱۶ میلی ـــه هزین ک
اســـت کـــه همـــراه بـــا ۴۰ میلیـــون تومـــان وام 
ـــه  ـــد، س ـــداری کنن ـــد خری ـــه ۸۰ اوراق بای ـــه ک جعال
ــد  ــان پرداخـــت کننـ ــزار تومـ ــون و ۳۶۰ هـ میلیـ
ـــد  ـــان بای ـــزار توم ـــون و ۱۶۰ ه ـــا ۲۰ میلی ـــه جمع ک

دریافـــت کننـــد.

هزینه وام مسکن مراکز استان ها
ســـقف ایـــن تســـهیات بـــرای مراکـــز اســـتان 
ــزار  ــش از ۲۰۰ هـ ــت بیـ ــا جمعیـ ــهرهای بـ و شـ
ـــد  ـــه بای ـــیده ک ـــان رس ـــون توم ـــه ۸۰ میلی ـــر ب نف
ـــش  ـــه آن ش ـــه هزین ـــد ک ـــداری کنن ۱۶۰ ورق خری
ـــزان  ـــن می ـــت. ای ـــان اس ـــزار توم ـــون و ۷۲۰ ه میلی
بـــرای ســـایر مناطـــق شـــهری بـــه ۶۰ میلیـــون 
تومـــان رســـیده اســـت کـــه بایـــد ۱۲۰ ورق 
خریـــداری کننـــد کـــه هزینـــه آن پنـــج میلیـــون 

ــود. ــان می شـ ــزار تومـ و ۴۰ هـ

قیمت خرید اوراق برای وام های ۱۴۰ و ۲۴۰ میلیونی

با 2۰ میلیون وام 2۴۰ میلیونی بگیرید امیری خامکانی مطرح کرد
ضرورت برخورد با کم فروشی 

در برخی پمپ بنزین ها
ــرژی مجلــس از کم فروشــی  عضــو کمیســیون ان
ــتار  ــرد و خواس ــاد ک ــوخت انتق ــای س در جایگاه ه

ــا متخلفــان شــد.  برخــورد دولــت ب
امیــری  ملــت، حســین  بــه گــزارش خانــه 
ــیده در  ــای رس ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ــی ب خامکان
ــد  ــت: بای ــا، گف ــی پمپ بنزین ه ــا کم فروش ــه ب رابط
ــگاه داران نظــارت بیشــتری شــود  ــرد جای ــر عملک ب
ــاک  ــوا وارد ب ــر ه ــد لیت ــا چن ــه کم فروشــی ی چراک
ــن  ــت و در ای ــون اس ــاف قان ــردن خ ــا ک خودروه
ــد  ــن نبای ــی بنزی ــادی و گران ــخت اقتص ــرایط س ش

ــود. ــن کاری داده ش ــازه چنی اج
ــس  ــان در مجل ــد و کوهبن ــردم زرن ــده م نماین
ــوخت  ــای س ــه داد: جایگاه ه ــامی ادام ــورای اس ش
ــس  ــل مجل ــن دلی ــه همی ــتند ب ــف هس دارای صن
ــا  ــف آن ه ــق صن ــدا از طری ــارت ابت ــار دارد نظ انتظ
ــگاه داران ســوخت«  ــوان »انجمــن صنفــی جای باعن
صــورت گیــرد و اجــازه ندهنــد چنــد جایــگاه دار بــه 

ــد. ــه وارد کن ــگاه داران لطم ــی جای ــت تمام حیثی
ــرژی مجلــس مطــرح کــرد:  عضــو کمیســیون ان
از راه هــای نظارتــی ســاماندهی و  یکــی دیگــر 
تجمیــع جایگاه هــا اســت تــا دولــت بــا چنــد 
و  نظــارت  باشــد، همچنیــن  جایــگاه دار طــرف 
مدیریــت بــر جایگاه هــا از طریــق شــرکت های 
ــن  ــون ای ــا تاکن ــود ام ــتر ش ــده بیش ــکیل ش تش

تجمیــع صــورت نگرفتــه اســت.
بــه گفته عضــو کمیســیون تلفیــق بودجه ســال ۹۹، 
شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی نیــز بایــد 
تــاش کنــد بیــش از ایــن در حق مــردم اجحاف نشــود.

اقتصاد

گرمابی:
وزارت صمت با تامین تسهیالت 
واحدهای تولیدی، تولیِد چادر 

مشکی را افزایش دهد
ــا  ــس ب ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
ــن  ــا تامی ــد ب ــت می توان ــه وزارت صم ــان اینک بی
تســهیاِت واحدهــای تولیــدی، میــزان تولیــد چــادر 
مشــکی را افزایــش دهــد، گفــت: می تــوان بــا 
واردات تکنولوژی هــای بــه روز، نیــاز داخــل را رفــع 

ــرد.  ک
بــه گــزارش خانــه ملــت، حمیــد گرمابــی عضــو 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
ــده  ــای تولیدکنن ــاره مشــکات واحده اســامی درب
چــادر مشــکی، گفــت: در گذشــته تعــداد واحدهــای 
تولیدکننــده چــادر مشــکی کــم بــود کــه در حــال 
حاضــر ایــن واحدهــا افزایــش یافتــه امــا ایــن 
واحدهــا بــه دلیــل برخــی مشــکات غیرفعال شــدند 
ــد  ــت نمی کنن ــود فعالی ــت خ ــام ظرفی ــا تم ــا ب ی
ــن  ــکات ای ــع مش ــال رف ــه دنب ــد ب ــه بای در نتیج

ــود. ــدی ب ــای تولی واحده

انحصار در واردات چادر قیمت را افزایش می دهد
ـــس  ـــابور در مجل ـــروزه و نیش ـــردم فی ـــده م نماین
شـــورای اســـامی دربـــاره برخـــی شـــائبه ها 
مبنـــی بـــر اینکـــه واردات چـــادر مشـــکی در 
ــزود: در  ــت، افـ ــدودی اسـ ــداد محـ ــار تعـ انحصـ
سوءاســـتفاده های  انحصـــار،  وجـــود  صـــورت 
ـــه  ـــه گون ـــد ب ـــه رخ می ده ـــن زمین ـــیاری در ای بس
ـــزان  ـــه می ـــادر را ب ـــدگان قیمـــت چ ـــه واردکنن ای ک

دلخـــواه افزایـــش می دهنـــد.
وی اظهــار کــرد: هرچنــد یکــی از مشــکات 
واحدهــای تولیــدی کمبــود مــواد اولیــه اســت امــا 
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــود از آنجایــی کــه 
واردات پارچــه چــادر، منعــی نــدارد قطعــا می تــوان 
مــواد اولیــه و نــخ مودرنیــاز تولیــد چــادر را نیــز بــه 
راحتــی از کشــورهایی ماننــد هنــد، چیــن و ترکیــه 

وارد کــرد.
ــا بیــان  ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ب
اینکــه وزارت صمــت می توانــد بــا تامیــن تســهیات 
واحدهــای تولیــدی میــزان تولیــد چــادر مشــکی را 
ــا واردات  ــوان ب ــرد: می ت ــه ک ــد، اضاف ــش ده افزای
ــرد. ــع ک ــاز داخــل را رف ــه روز، نی ــای ب تکنولوژی ه

تولید چادر مشکی ارزش افزوده بسیاری برای 
کشور ایجاد می کند

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــد چــادر در کشــور  ــم اینکــه تولی ــه داد: علیرغ ادام
ــد آن در کشــور  ــا تولی ــاز دارد ام ــخ نی ــه واردات ن ب
می توانــد ارزش افــزوده ی بســیاری ایجــاد کنــد کــه 

ــاز دارد. ــه توجــه بیشــتری نی ــر ب ــن ام تحقــق ای
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ــا  ــه ت ــه اینک ــا اشــاره ب ــر راه و شهرســازی ب وزی
پایــان دولــت ۱۵۰۰ کیلومتــر خطــوط جدیــد ریلــی 
ــه می شــود، گفــت:  ــی کشــور اضاف ــه خطــوط ریل ب
تکمیــل چهــار خطــه کــردن اتوبــان تهــران - کــرج 

در دســتور کار اســت. 
بــه گــزارش فــارس، محمــد اســامی در مراســم 
ــه  ــا اشــاره ب ــروی گلشــهر - هشــتگرد ب ــاح مت افتت
ــه  ــل ب ــر ری ــت ۱۵۰۰ کیلومت ــان دول ــا پای ــه ت اینک
خطــوط ریلــی کشــور اضافــه می  شــود، گفــت: 
معضــل بــزرگ اتوبــان تهــران - کــرج رفت وآمدهــای 
بســیار زیــاد خودروهــا اســت بنابرایــن راه حل هــای 
ــان  ــک در اتوب ــم ترافی ــش حج ــرای کاه ــی ب خوب

ــت. تهــران - کــرج صــورت خواهــد گرف
ــار  ــا چه ــن راه حل ه ــی از ای ــه داد: یک وی ادام
ــه  ــرج،  دو خط ــران - ک ــان ته ــردن اتوب ــه ک خط
کــردن آبیــک بــه کــرج و دو خطــه کــردن قزویــن 

ــه زنجــان اســت. ب
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: تــا پایــان 
دولــت ۵۸۰ کیلومتــر آزادراه بــه آزادراه هــای کشــور 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــز اضاف نی
 - گلشــهر  متــروی  خصــوص  در  اســامی 
ــد  ــرو می توان ــن مت ــاً ای ــت: قطع ــز گف ــتگرد نی هش
در کاهــش حجــم ترافیــک اتوبــان تهــران - کــرج و 

ــد. ــر باش ــران مؤث ــن - ته ــی قزوی حت

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تبریز:

سال 99، سال »نهضت فضای سبز« 
تبریز خواهد بود

ــات  ــت و خدم ــط زیس ــیون محی ــس کمیس ریی
شــهری شــورای اســامی شــهر تبریــز گفــت: طبــق 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــت گذاری های کان ش سیاس
تبریــز و برنامــه شــهرداری، ســال ۹۹، ســال نهضــت 

فضــای ســبز در تبریــز خواهــد بــود. 
بــه گــزارش ایســنا، عبــداهلل تقــی پــور، در 
ــت  ــط زیس ــیون محی ــای کمیس ــوص برنامه ه خص
ــز،  ــات شــهری شــورای اســامی شــهر تبری و خدم
اظهــار کــرد: احــداث پارک هــای محلــه ای و توســعه 
ــت. ــن برنامه هاس ــه ای ــبز از جمل ــای س ــدار فض پای

توسعه  نامتوازن شهر، از دالیل کمبود فضای 
سبز در شهر تبریز است

فضــای ســبز  عمــده دالیــل کمبــود  از  وی 
ــوزه  ــوازن در ح ــعه ی نامت ــز را توس ــهر تبری در ش
شهرســازی دانســت و گفــت: ایــن عامــل منجــر بــه 
از بیــن رفتــن باغــات و فضــای ســبز شــهر تبریــز در 

ــت. ــده اس ــی ش ــال های متوال ــول س ط
ــا بیــان ایــن کــه در ایــن رابطــه طــرح دو  وی ب
فوریتــی بــه شــورای شــهر تبریــز ارائــه شــده کــه تــا 
ســال بعــد اجرایــی می شــود، افــزود: هــدف از ایــن  
طــرح تبدیــل خــودرو محــوری بــه انســان محــوری 

اســت.
ــز  ــات تبری ــه باغ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــور ب تقی پ
بایــد تحــت تملــک شــهرداری درآینــد، افــزود: ایــن 
اقدامــات در راســتای حفــظ باغــات و فضــای ســبز 

ــود. ــام می ش ــز انج ــهر تبری ــود ش موج

با حضور تنی چند از اعضای شورای شهر؛
پروژه های آتی شهرداری منطقه 8 

تبریز تبیین شد 

طــی جلســه ای کــه بــا حضــور چندتــن از اعضای 
شــورای شــهر تبریــز، مدیــران مــاده صــد شــهرداری 
و شــهردار منطقــه ۸ برگــزار شــد، پروژه هــای چشــم 
انــداز شــهرداری ایــن منطقــه تشــریح و در خصــوص 

اجــرای آنهــا تبــادل نظــر شــد. 
ــا  ــه ب ــه ک ــن جلس ــهریار، در ای ــزارش ش ــه گ ب
ــم  ــان و  کری ــعودی ریح ــین مس ــور غامحس حض
صــادق زاده از اعضــای شــورای اســامی شــهر تبریــز 
ــه ۸ در  ــهردار منطق ــر ش ــی مدب ــد، عل ــزار ش برگ
ــهرداری  ــده ش ــای کارشناســی ش خصــوص پروژه ه
منطقــه ۸ توضیحاتــی ارائــه داده و در خصــوص 
نحــوه اجــرای آنهــا و امــکان جــذب ســرمایه گــذار، 

ــرد. ــادل نظــر ک ــا اعضــای شــورای شــهر تب ب
ــز  ــای تاریخــی تبری ــازار تاریخــی و خانه ه او از ب
ــگری  ــوزه گردش ــان ح ــن درخش ــوان نگی ــه عن ب
تبریــز نــام بــرده و از برنامــه ریــزی شــهرداری 
منطقــه ۸ بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن پتانســیل ها 

ــر داد.  ــگری  خب ــعه گردش ــتای توس در راس
ــوک در محــات  ــن بل ــه طراحــی چندی ــر ب مدب
کــم برخــوردار و فرســوده منطقــه از قبیــل گجیــل 
و راســته کوچــه و فلســطین اشــاره کــرد و از 

ــر داد. ــق خب ــن مناط ــهری در ای ــی ش بازآفرین
ــق بخشــی  ــه رون ــه ب شــهردار منطقــه ۸ در ادام
میــدان شــهید بهشــتی اشــاره کــردو از راه انــدازی 
کاربری هــای رفاهــی، خدماتــی و گردشــگری در 

ــر داد. ــی خب ــای آت ــی ماه ه ــدان ط ــن می ای
در ادامــه ایــن جلســه مســعودی ریحــان و 
صــادق زاده ضمــن اعــام رضایــت از اقدامــات 
ــی  ــت بخش ــتای هوی ــه ۸ در راس ــهرداری منطق ش
بــه منطقــه تاریخــی شــهر، اعــام کردنــد: کارهــای 
بزرگــی در شــهرداری منطقــه ۸ در حــال اجراســت 
ــز نیــز در اجــرای  کــه شــورای اســامی شــهر تبری
ــی، نهایــت همــکاری را در تخصیــص  پروژه هــای آت
اجــرای  بــرای  نیــاز  مــورد  بودجــه  و تصویــب 

ــت. ــد داش ــه خواه ــی منطق ــای آت پروژه ه
ــهر  ــورای ش ــای ش ــه اعض ــن جلس ــان ای در پای
تبریــز بــه همــراه شــهردار منطقــه ۸ از مــوزه بــازار 
و مشــاغل و یخچــال تاریخــی صادقیــه بازدیــد 
ــگری  ــات گردش ــان اقدم ــل آورده و در جری ــه عم ب

ــد. ــرار گرفتن ــوزه ق ــن م ــه در ای منطق

ابراهیمی:
منابع ارزی متناسب با نیاز واقعی

 بخش کشاورزی نیست

ســـخنگوی کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس، گفـــت: منابعـــی کـــه 
دولـــت در زمینـــه کشـــاورزی پیـــش بینـــی کـــرده هماننـــد ســـنوات 
ـــث  ـــت و باع ـــوزه نیس ـــن ح ـــی ای ـــای واقع ـــا نیازه ـــب ب ـــته مناس گذش

ــود.  ــی می شـ ــکات اساسـ ــروز مشـ بـ
ابراهیمـــی ســـخنگوی  بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، علـــی 
ــت  ــط زیسـ ــی و محیـ ــع طبیعـ ــاورزی، آب، منابـ ــیون کشـ کمیسـ
مجلـــس شـــورای اســـامی،  در خصـــوص تعییـــن قیمـــت خریـــد 
تضمینـــی گنـــدم در جریـــان بررســـی الیحـــه بودجـــه ۹۹، گفـــت: 
ــه  ــی بـ ــزار ۲۰۰ تومانـ ابهاماتـــی در خصـــوص تخصیـــص ارز ۴ هـ
ــه مشـــکات تامیـــن  ــه بـ ــا توجـ ــاورزی بـ ــای کشـ واردات نهاده هـ

ــود دارد. ارز وجـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــازند در مجل ـــردم ش ـــده م نماین
ـــرده  ـــی ک ـــش بین ـــاورزی پی ـــه کش ـــت در زمین ـــه دول ـــی ک ـــه منابع اینک
ـــوزه  ـــن ح ـــی ای ـــای واقع ـــا نیازه ـــب ب ـــته مناس ـــنوات گذش ـــد س همانن
ـــی  ـــه داد: یک ـــود، ادام ـــی می ش ـــکات اساس ـــروز مش ـــث ب ـــت و باع نیس
ـــد  ـــب خری ـــرخ مناس ـــن ن ـــس تعیی ـــدگان در مجل ـــای نماین از دغدغه ه
تضمینـــی گنـــدم توســـط شـــورای اقتصـــاد اســـت کـــه تاکنـــون دور 

ـــدارد.  ـــبی ن ـــای مناس نم
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا تاکیـــد 
ـــزار و ۲۰۰  ـــرخ ۲ ه ـــه ن ـــبت ب ـــدگان نس ـــیاری از نماین ـــه بس ـــر اینک ب
ـــرد: ارز در  ـــوان ک ـــد، عن ـــراض دارن ـــدم اعت ـــی گن ـــد تضمین ـــان خری توم
نظـــر گرفتـــه شـــده بـــرای تامیـــن نهاده هـــای کشـــاورزی بـــا توجـــه 
بـــه تجربـــه ســـال های گذشـــته بـــه صـــورت کامـــل تخصیـــص پیـــدا 

نمی کنـــد.

چانه زنی مجلس بر روی قیمت خرید تضمینی گندم
و  طبیعـــی  منابـــع  آب،  کشـــاورزی،  کمیســـیون  ســـخنگوی 
محیـــط زیســـت مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه دولـــت 
هماننـــد ســـال های گذشـــته قـــادر نیســـت نهاده هـــای مـــورد نیـــاز 
کشـــاورزان را بـــه صـــورت کامـــل و بـــه میـــزان کافـــی وارد نماینـــد 
بـــه همیـــن دلیـــل شـــاهد مافیـــا و فرصت هـــای نابرابـــر می شـــویم، 
گفـــت:  تـــاش می کنیـــم تـــا در جریـــان بررســـی الیحـــه بودجـــه 
ـــه  ـــن زمین ـــم و در ای ـــش دهی ـــدم را افزای ـــی گن ـــد تضمین ـــت خری قیم

می گیـــرد. صـــورت  چانه زنی هایـــی 

تولید ساالنه 6 میلیون قطعه ماهی زینتی
 در آذربایجان شرقی

ـــان  ـــاورزی آذربایج ـــازمان جهادکش ـــان س ـــور آبزی ـــیات و ام ـــر ش مدی
ـــان  ـــرورش ماهی ـــه پ ـــدگان اولی ـــروع کنن ـــه از ش ـــان این ک ـــا بی ـــرقی ب ش
زینتـــی در کشـــور هســـتیم، گفـــت: ســـاالنه شـــش میلیـــون قطعـــه 

ـــود.  ـــد می ش ـــرقی تولی ـــان ش ـــی در آذربایج ـــی زینت ـــواع ماه ان
بـــه گـــزارش ایســـنا، قاســـم جعفرونـــد در جلســـه هـــم اندیشـــی 
افزایـــش تولیـــد ماهیـــان زینتـــی، بـــا بیـــان این کـــه هـــدف مـــا از 
ـــی  ـــان زینت ـــادرات ماهی ـــد و ص ـــت از تولی ـــه حمای ـــن جلس ـــزاری ای برگ
ـــکات  ـــی از مش ـــا بخش ـــم ت ـــاش کنی ـــد ت ـــزود: بای ـــت، اف ـــتان اس از اس

تولیدکننـــدگان ماهیـــان زینتـــی اســـتان را برطـــرف کنیـــم.
ـــی در اســـتان  ـــان زینت ـــدگان ماهی ـــه تولیدکنن ـــه اینک ـــا اشـــاره ب وی ب
دارای دانـــش فنـــی هســـتند، اظهـــار کـــرد: آذربایجـــان شـــرقی بـــا 
ـــم  ـــه هفت ـــی، رتب ـــان زینت ـــواع ماهی ـــه از ان ـــون قطع ـــش میلی ـــد ش تولی
ـــد ۶۷  ـــا تولی ـــان ب ـــتان اصفه ـــاص داده و اس ـــود اختص ـــه خ ـــوری را ب کش

ـــت. ـــور اس ـــه اول در کش ـــه، دارای رتب ـــون قطع میلی
ـــان  ـــد ماهی ـــب تولی ـــز قط ـــهر تبری ـــه کانش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــدگان  ـــده تولیدکنن ـــکات عم ـــه مش ـــه داد: از جمل ـــت، ادام ـــی اس زینت
ـــد و کارشـــناس  ـــی تولی ـــود کارشـــناس فن ـــی در اســـتان، نب ـــان زینت ماهی
ـــی از  ـــی در برخ ـــام مهندس ـــه نظ ـــدور پروان ـــت ص ـــتی جه ـــی بهداش فن

ـــت. ـــدی اس ـــای تولی واحده
مدیـــر شـــیات و امـــور آبزیـــان ســـازمان جهادکشـــاورزی اســـتان 
ـــق  ـــتان از طری ـــده در اس ـــد ش ـــی تولی ـــان زینت ـــه ماهی ـــان این ک ـــا بی ب
اســـتان اصفهـــان و خراســـان رضـــوی بـــه کشـــورهای دیگـــر صـــادر 
ـــدگان  ـــرایط، تولیدکنن ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــریح ک ـــود، تش می ش
اســـتانی نمی تواننـــد از مزایـــای بـــازار فـــروش ماهیـــان زینتـــی بـــه 

نحـــو مطلـــوب بهره منـــد شـــوند.
ـــی،  ـــی  زینت ـــای ماه ـــا بیماری ه ـــدگان ب ـــنائی تولیدکنن ـــدم آش وی ع
نبـــود اطاعـــات کافـــی ســـازمان نظـــام مهندســـی و اداره کل دامپزشـــکی 
ـــازمان و  ـــن س ـــریع بی ـــوب و س ـــانی مطل ـــاع رس ـــف اط ـــتان و ضع اس
ـــوان  ـــه عن ـــن زمین ـــرح در ای ـــکات مط ـــه مش ـــدگان را از جمل تولیدکنن

ـــرد. ک
ـــا  ـــتر ب ـــاط بیش ـــازی و ارتب ـــبکه مج ـــال ش ـــاد کان ـــا ایج ـــت: ب وی گف
تولیدکننـــدگان، واحدهـــای تولیـــدی می تواننـــد مشـــکات، انتقـــادات 

ـــد. ـــرح کنن ـــی مط ـــه راحت ـــود را ب ـــنهادات خ و پیش
جعفرونـــد افـــزود: بـــدون وجـــود تشـــکل ها، در تولیـــد و پـــرورش 
ــن  ــه تامیـ ــود در زمینـ ــکات موجـ ــوان مشـ ــی نمی تـ ــان زینتـ ماهیـ
ـــل  ـــل و فص ـــکاس و ح ـــتی انع ـــه درس ـــادرات را ب ـــروش و ص ـــا، ف نهاده ه

ـــرد. ک
 وی ادامـــه داد: بخـــش دوم مشـــکات نیـــز مربـــوط بـــه صـــادرات 
بـــوده و مقـــرر شـــده تـــا دســـتورالعمل صـــادرات ماهیـــان زینتـــی 

اباغـــی وزارت جهادکشـــاورزی اطـــاع رســـانی شـــود.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان جهادکشـــاورزی اســـتان، 
وی در خاتمـــه تاکیـــد کـــرد: بـــرای تولیـــد تـــا ســـقف ۱۰۰ هـــزار 
قطعـــه در داخـــل شـــهرها، مجـــوز الزم صـــادر می شـــود بـــه شـــرطی 
ـــار  ـــود اعتب ـــورت وج ـــد و در ص ـــته باش ـــود داش ـــری الزم وج ـــه کارب ک

ــود. ــز پرداخـــت می شـ تســـهیات بانکـــی نیـ

شهر و شورا

پایـان  بـه  کشـور  سدسـازی  ظرفیـت  اگـر 
رسـیده چـه دلیلـی دارد کـه ۵ برابـر بودجـه 
سـازمان محیـط زیسـت را فقـط بـرای مطالعـه 
و یـا اجـرای سدسـازی در نظـر بگیریـم؟ چـرا 
بـه سـمت ایـن نمی رویـم کـه ضریـب هـرزآب 
دهیـم؟  کاهـش  را  باالدسـت  حوضه هـای  در 
چـرا این اعتبـار را بـرای بازگرداندن تـاب آوری 
پوشـش های گیاهـی هزینـه نمی کنیـم و اجازه 
می دهیـم جنگل هـا و مراتـع تخریـب شـوند؟ 
بـه گـزارش ایلنـا، محمـد درویـش، در نقـد 
پروژه هـای سدسـازی اظهار داشـت: طبق گفته 
چیت چیـان وزیـر سـابق نیـرو ما در سدسـازی 
افـراط کرده ایـم، او گفتـه بـود بـه جـای اینکـه 
بـرای ۴۷.۶ میلیـارد متر مکعب مخزن بسـازیم 
بیـش از ۳۰ میلیـارد متـر مکعب بیشـتر از این 
میـزان هـم مخـزن و یـا سـد سـاختیم و یـا در 
حـال سـاختیم و ایـن در حالـی اسـت کـه آبی 
پشـت ایـن سـدها جمـع نخواهـد شـد، اصـا 
چنیـن ظرفیتـی در رودخانه هـای کشـور وجود 

ندارد.
سـازه ای  تفکـر  غلبـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـرای تـداوم بیزینـس برخی هـا اسـت، افـزود: 
اگـر ظرفیت سدسـازی کشـور به پایان رسـیده 
چـه دلیلـی دارد کـه ۵ برابـر بودجـه سـازمان 
محیـط زیسـت را فقط برای مطالعـه و یا اجرای 
سدسـازی در نظـر بگیریـم؟ چـرا به سـمت این 
نمی رویـم کـه ضریـب هـرزآب در حوضه هـای 

باالدسـت را کاهـش دهیـم؟ چـرا ایـن اعتبـار 
پوشـش های  تـاب آوری  بازگردانـدن  بـرای  را 
می دهیـم  اجـازه  و  نمی کنیـم  هزینـه  گیاهـی 
جنگل هـا و مراتـع تخریـب شـوند؟ چـرا ایـن 
پـول را بـرای بازچرخانی آب صـرف نمی کنیم؟ 
چـرا تـاش نمی کنیـم بـه جـای تامین بـرق از 
طریـق سـدهای برقابـی از انرژی خورشـیدی و 
بادی اسـتفاده شـود؟ اینها پرسـش های اساسی 
اسـت که نشـان می دهد جهت گیـری راهبردی 

در بودجـه ۹۹ درسـت انتخـاب نشـده اسـت.
ــح  ــت تصری ــط زیس ــناس محی ــن کارش ای
کــرد: مطابــق آمــار وزارت نیــرو ۳۰ درصــد 
ــه  ــل از رســیدن ب ــع آب شــرب کشــور قب مناب
دســت مصــرف کننــده تلــف می شــود کــه ایــن 
ــه خاطــر فرســودگی لوله هــا  ــا ب ــف شــدن ی تل
ــی  ــی و اجرای ــا بخاطــر مشــکات دیگــر فن و ی
اســت. آیــا بهتــر نیســت بــه جــای اینکــه منابــع 

جدیــد آب شــرب تعریــف کنیــم، ســدهای 
ــرا  ــال آب اج ــای انتق ــازیم و طرح ه ــتر بس بیش
کنیــم، اجــازه ندهیــم ایــن ۳۰ درصــد آب هــدر 
بــرود؟ اکنــون ضایعــات بخــش کشــاورزی چنــد 
ــاالنه  ــتاندارد اســت و ســبب شــده س ــر اس براب
ــش  ــن بخ ــه ای ــب آب ب ــر مکع ــا مت میلیارده
ــو  ــل و دپ ــای حم ــون تکنیک ه ــا چ ــرود، ام ب
غلــط اســت و بــه انــدازه کافــی ســردخانه 
ــل  ــات تبدی ــه ضایع ــن محصــوالت ب ــم ای نداری
می شــود و عمــا بــه دســت مصرف کننــده 
ــه جــای اینکــه  ــر نیســت ب ــا بهت نمی رســد. آی
آب بیشــتری بــه کشــاورزی برســانیم، کاری 
ــه و  ــزاری یافت ــای نرم اف ــاورزی ارتق ــم کش کنی

ــد؟ ــش یاب ــات کاه ضایع
وی تاکیـد کـرد: اگـر می خواهیـم آب کافی 
اینکـه  جـای  بـه  کنیـم  تامیـن  ایـران  بـرای 
سـدهای بیشـتر احـداث و طرح هـای انتقال آب 

اجـرا کنیـم سـراغ مدیریـت مصـرف، طرح های 
بازچرخانـی آب، سـاخت تصفیه خانه هـا برویـم 
کشـاورزی،  بخش هـای  در  را  افـزوده  ارزش  و 

صنعـت و شـرب افزایـش دهیـم.
درویـش دربـاره مخاطـرات اجرای سـدهای 
السـتیکی نیـز گفت: سـدهای السـتیکی همان 
خطـرات و همـان تخریب هـای سـدهای دیگـر 
فرآینـد  چـون  دارنـد.  را  بیشـتر  شـاید  یـا  و 
ساخت شـان سـریع تر اسـت، جنگل هـا و مراتـع 
را نابـود می کننـد و نظـام هیدرولوژیکـی را بهم 
می زننـد. در شـمال کشـور سـاخت سـد یـک 
جنایـت اسـت بـه این دلیـل کـه رویش گاه های 
نابـود  هیرکانـی  در  را  بی رقیـب  و  ارزشـمند 
می کنیـم، در شـمال کشـور براحتـی می توانیـم 
بـا مدیریـت مصـرف، کاهـش ضایعـات و ایجاد 
شـرب  بخـش  بـرای  را  الزم  آب  تصفیه خانـه 
کشـاورزی و صنعـت تامین کنیم، ما در شـمال 
کشـور با کمبـود آب روبرو نیسـتیم، با هدررفت 
آب روبرو هسـتیم، تاسف آور اسـت که همچنان 
اجـرا  سدسـازی  طرح هـای  منطقـه  ایـن  در 

می شـود.
بـر اسـاس برآوردهـای صـورت گرفتـه بیش 
یـا  سـاخت  بـرای  تومـان  میلیـارد   ۱۹۰۰ از 
مطالعه سـدهای جدید در کشـور در بودجه ۹۹ 
پیش بینـی شـده اسـت. بخشـی از ایـن سـدها 
قـرار اسـت در محـدوده جنگل هـای هیرکانـی 

شـمال کشـور سـاخته شـود.

یـک کارشـناس اقتصـادی بـا تاکیـد بـر شناسـایی کارگـران 
بـدون مسـکن، واگـذاری پروژه های مسـکن ملـی بـه کارفرمایان 

صاحـب صاحیـت و دارای اعتبـار را خواسـتار شـد. 
بـه گزارش ایسـنا، حمید نجـف، با اشـاره به انعقـاد تفاهم نامه 
همـکاری میـان وزارت کار و راه و شهرسـازی در خصـوص تامین 
مسـکن کارگـران، اظهـار کـرد: اگـر میخواهیـم ایـن طـرح موفق 
شـود و بـا اجـرای ایـن تفاهم نامـه کارگـران را صاحـب مسـکن 
کنیـم قبـل از هـر چیـز بایـد از مـوازی کاری بپرهیزیـم و متولی 

تامیـن مسـکن کارگـران را مشـخص کنیم.
وی ادامـه داد: متولـی اصلـی مسـئولیت اصلـی کار را برعهـده 
دارد کـه طبعـا در ایـن زمینه بنیاد مسـکن خواهد بـود لذا وزارت 
کار و وزارت راه و شهرسـازی بایـد خودشـان کار را بـه دسـت 
بگیرند و به جای دادن پروژه دسـت انبوه سـاز و بسـاز بفروش از 
طریـق بنیـاد مسـکن و بانک مسـکن و بانک توسـعه تعـاون برای 

خانـه دار شـدن کارگران اقـدام کنند.
گرفتـن  اختیـار  در  از  بعـد  مسـاله  مهم تریـن  افـزود:  نجـف 
زمین هـا و شـروع سـاخت و سـاز و پرداخـت وام و تسـهیات بـه 
کارگـران، نظـارت اسـت یعنـی صفـر تا صد ایـن طرح بایـد مورد 
نظـارت عالیـه و دقیـق قـرار بگیـرد و از زمانـی کـه کلنـگ زمین 
زده می شـود تـا زمانـی که سـند آمـاده تحویـل می شـود، نظارت 

متولیـان اصلی را شـاهد باشـیم.

شناسایی کارگران فاقد مسکن برای خانه دار شدن
شناسـایی  بعـد،  گام  تاکیدکـرد:  اقتصـادی  کارشـناس  ایـن 
کارگـران فاقـد مسـکن اسـت و بایـد مشـخص شـود چـه تعـداد 

کارگر فاقد مسـکن داریم و قرار اسـت برایشـان مسـکن بسـازیم. 
ایـن کار هـم سـخت نیسـت چـون همانطور کـه آمـار ثروتمندان 
را بـرای حـذف یارانـه در اختیـار داریم قطعـا آمار کارگـران فاقد 

مسـکن را هـم می توانیـم اسـتخراج کنیـم.
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر مشـکل اصلی 
مسـکن در کشـور این اسـت کـه متولی نـدارد. هر دسـتگاهی که 
متولـی مسـکن اسـت بایـد در جریـان آغاز تـا اتمام پروژه باشـد. 
نبایـد مسـئولیت زمین هایـی کـه اطـراف شـهرها وجـود دارد بـه 
مردم بدهیم که چند بسـاز بفروش وارد شـوند و فرسـوده سـازی 
در بافتهـای فرسـوده را انجـام بدهنـد و خانه هـای نـه چنـدان 
مقـاوم تحویـل مـردم بدهنـد. فراینـد سـاخت خانـه در کشـور از 
طریـق بنیـاد مسـکن و بانک مسـکن اسـت چـون اعتبـار دارند و 
مـردم بـه اعتبـار آنهـا اسـت کـه اعتمـاد می کننـد و وارد جریان 
سـاخت و خریـد مسـکن می شـوند؛ لـذا اگـر دولـت بخواهـد در 
طـرح ملـی مسـکن سـاخت و سـاز را بـه دسـت عـده ای بسـاز 
بفـروش بدهـد بـا وضعیـت آشـفته ای کـه هـم اکنـون در بحـث 
افزایـش قیمـت مسـکن و عـدم اسـتحکام بنـا دیـده می شـود، 

مواجـه خواهیم شـد.

واگذاری پروژه های مسکن به کارفرمای صاحب صالحیت
به اعتقاد این کارشـناس اقتصادی، بخشـی از شکسـت مسکن 
مهـر بـه دلیـل این بود کـه پروژه هـا در اختیـار کارفرمـای واقعی 
قـرار نگرفـت و بـه مردم واگـذار شـد در نتیجه هیـات مدیره های 
تعاونـی ضعیـف عمل کردنـد و پرونده های اختاس و شـکایت در 
دادگاههـا تشـکیل شـد امـا پروژه هایی کـه به سـازندگان صاحب 

صاحیت سـپرده شـدند به شـکل صحیحـی پیش رفت.
نجـف در عیـن حـال بـا بیـان اینکـه سـاخت مسـکن در طرح 
مسـکن ملـی سـه سـال پیش بینـی شـده و در سـالهای آخـر عمر 
دولـت هسـتیم، گفت: یـک نگرانی وجود دارد که اگر طرح مسـکن 
ملـی در ایـن دولـت بـه نتیجـه نرسـد سرنوشـت آن در دولت بعد 
چگونـه رقـم خواهد خـورد؟ آیـا دولت بعـد مایل اسـت پروژه های 

نیمـه کاره مسـکن ملـی را مثـل مسـکن مهر تکمیـل کند؟

به نتیجه رسیدن پروژه های مسکن ملی تا پایان دولت
وی گفـت: اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه نبایـد با عـوض کردن 
اسـم مسـکن مهـر و تبدیـل آن بـه مسـکن ملـی بـه فکـر تامین 
مسـکن مـردم باشـیم. چـرا وقتی اهـداف هـر دو طـرح و مناطق 
پـروژه  اسـت  یکـی  زمیـن  اختصـاص  بـرای  شـده  پیش بینـی 
جدیـدی تعریـف می کنیـم. سـاخت مسـکن بـرای اقشـار جامعه 
بـه ویـژه کارگـران باید زودتـر آغاز می شـد و فارغ از نـگاه مثبتی 
کـه می تـوان بـه موضوع خانـه دار شـدن کارگـران در ایـن طرح 
داشـت بایـد امیـدوار بـود کـه پروژه هـای مسـکن ملـی تـا پایان 

عمـر دولـت بـه نتیجه برسـد.
بـه گـزارش ایسـنا، پـروژه احـداث ۲۰۰ هـزار واحـد مسـکن 
کارگـری در قالـب طـرح مسـکن ملـی اخیـرا بـه امضـای وزرای 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و راه و شهرسـازی رسـید. بـر ایـن 
از  اسـاس قـرار اسـت بـرای خانـه دار شـدن کارگـران، بخشـی 
تسـهیات مـورد نیـاز از طریـق بانکهـای توسـعه تعـاون و رفـاه 
کارگـران، صنـدوق بازنشسـتگی و بانک مرکزی و بخشـی دیگر از 

محـل آورده کارگـران فراهـم شـود.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
اینکــه بــا توجــه بــه تصویــب قانــون هــوای پــاک خــأ قانونــی 
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد بــر ضــرورت اجــرای ایــن قانــون از 

ســوی دســتگاه های اجرایــی مرتبــط تأکیــد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، فریــده اوالدقبــاد اظهــار کــرد:  پاســداری 
ــت  ــط زیس ــت محی ــی از حفاظ ــاک بخش ــالم و پ ــوای س از ه
اســت چــرا کــه هــوای ســالم و پــاک ضروری تریــن نیــاز 
ــرای انســان  ــه تنهــا ب ــوده ن حیاتــی انســان ها اســت و هــوای آل
و حیوانــات بلکــه بــرای گیاهــان و درختــان نیــز زیــان آور اســت.

ــده  ــزی نش ــریع و برنامه ری ــد س ــوازات رش ــه م ــزود: ب وی اف
ــاوگان حمــل  ــش تقاضــای اســتفاده از ن جمعیــت شــهرها افزای
ــه  ــر الگــوی مصــرف، افزایــش تعــداد وســایل نقلی و نقــل،  تغیی
موتــوری فعــال در ســطح شــهرها، تــردد خودروهــا بــا ســن بــاال 
ــت  ــع ثاب ــیلی در مناب ــوخت های فس ــتفاده از س ــوده، اس و فرس
ــز تجــاری و مســکونی  ــی مراک ــا و حت ــع، نیروگاه ه ــد صنای مانن
ــرژی  ــف ان ــع مختل ــزون تقاضــای مصــرف مناب ــش روزاف و افزای
ــاهد  ــوده را ش ــای فرس ــا فناوری ه ــی ب ــای صنعت در فعالیت ه
ــع در مجــاورت و  ــار اســتخراج صنای هســتیم کــه این هــا در کن
حریــم شــهرها از جملــه عوامــل افزایــش آلودگــی هــوا هســتند.

ــان اینکــه  ــا بی ــس ب ــوزش در مجل ــن عضــو کمیســیون آم ای
تخریــب محیــط زیســت و اســتفاده نادرســت از منابــع آب و خاک 
ــای  ــروز پدیده ه ــادآور شــد: ب ــر هســتند، ی ــوا موث در آلودگــی ه
طبیعــی و انســان ســاخت ماننــد ریزگردهــا نیــز بــه ایــن آلودگــی 
ــی  ــت محیط ــات زیس ــن معض ــه از مهمتری ــد ک ــک می کن کم
کشــور خصوصــا در کانشــهرها اســت و عــوارض اجتماعــی، 

ــی داشــته اســت. ــادی را در پ اقتصــادی و بهداشــتی زی
اوالدقبــاد خاطــر نشــان کــرد: بــرای مواجهــه بــا ایــن پدیــده 
ــم  ــا در دوره ده ــن آن ه ــه مهمتری ــه ک ــی صــورت گرفت اقدامات
مجلــس تصویــب قانــون هــوای پــاک اســت کــه متأســفانه اجــرا 
ــه  ــم بلک ــون نداری ــف قان ــا ضع ــع م ــی در واق ــود؛ یعن نمی ش
ــا  ــه استانداردســازی خودروه ــه ب ــون اســت ک مهــم اجــرای قان
ــی  ــی آلودگ ــل اصل ــردد. عام ــل برمی گ ــد داخ ــوخت تولی و س
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــت ک ــه اس ــایل نقلی ــودرو وس ــز خ ــوا نی ه
آن هــا اســتاندارد نیســت و اســتفاده زیــاد از آن هــا و همچنیــن 
ســوخت های فســیلی در منــازل و صنایــع موجــب ایــن آلودگــی 

ــردم دارد. ــر ســامت م ــی ب ــر منف ــه تأثی ــود ک می ش
ــه  ــی ک ــه داد: زمان ــس ادام ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
یــک قانــون در مجلــس مصــوب می شــود دســتگاه های اجرایــی 

ــت یکســری اصــول و اســتانداردها  ــه رعای ــزم ب ــز مل ــط نی مرتب
الزاماتــی  نیــز  قانــون  ایــن  در  کــه  همچنــان  می شــوند 
پیش بینــی شــده اســت امــا متأســفانه ایــن قانــون کــه ۲۵ تیــر 
ــه درســتی اجــرا نمی شــود. ــاغ شــده ب ــب و اب ســال ۹۶ تصوی

ــون  ــدای ســال جــاری تاکن ــان اینکــه از ابت ــا بی ــاد ب اوالدقب
ــرای  ــالم ب ــالم، ۵۹ روز ناس ــاک، ۱۹۶ روز س ــران ۲۵ روز پ ته
ــا  ــه گروه ه ــرای هم ــالم ب ــج روز ناس ــاس و پن ــای حس گروه ه
ــعه  ــاخص های توس ــوا از ش ــی ه ــزود: آلودگ ــرده اف ــه ک را تجرب
ــه  ــراد جامع ــم اف ــر می خواهی ــود و اگ ــوب می ش ــی محس یافتگ
ــز  ــتگاه ها نی ــند دس ــاک باش ــوای پ ــوردار از ه ــالم و برخ ــا س م
ــد. آنچــه در  ــون بدانن ــن قان ــه اجــرای ای ــزم ب ــد خــود را مل بای
زمینــه تعطیلــی مــدارس و زوج و فــرد کــردن عبــور خودروهــا 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــاه مدت ــی و کوت ــای مقطع ــاهدیم راهکاره ش
ــالم  ــوای س ــتن ه ــرای داش ــه ب ــت بلک ــو نیس ــی جوابگ تنهای

ــتیم. ــدت هس ــزی بلندم ــد برنامه ری نیازمن

ضرورت شناسایی کارگران بدون مسکن برای خانه دار شدن

سدسازی برای ذخیره آبی که وجود ندارد

انتقاد عضو کمیسیون آموزش از دستگاه های 
متولی اجرای قانون هوای پاک

» حفظ منابع آبی کشور، حفظ قدرت ملی است.«
شــرکت آب و فاضــالب روســتائی اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــردارد پــروژه ای ذیــل را بــا ارزیابــی کیفــی بــه پیمــان واگــذار 
کنــد لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد شــرایط و صالحیــت دار کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه را دارنــد دعــوت می شــود از تاریــخ 

98/1۰/1۰ تــا 98/1۰/1۵  بــرای دریافــت اســناد صرفــا بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد. ) از مراجعــه حضــوری خــودداری شــود(
تهیه مصالح و تکمیل لوله گذاری خط انتقال آب بطول 4/۵ کیلومتر مجتمع قراء پنجگانه) قره چپق( شهرستان بناب 

) مبلغ برآورد اولیه: 88۰/۰۰۰/۰۰1/ 14   ریال مبلغ تضمین: 74۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  رتبه: آب
آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه در سامانه ستاد، مورخ 98/1۰/۲۵ می باشد.

اسناد واصله در ساعت 1۰ صبح مورخه 98/1۰/۲6 با ارائه حتی یک قیمت توسط مناقصه گر، افتتاح خواهد شد. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضالب روستائی استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی

شناسه آگهی: 714641
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/1۰/11

)روزنامه عجب شیر(

شرکت آب و افضالب روستایی آرذبایجان شرقی
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استاندار آذربایجان شرقی:
طرح تحول سالمت فرقی
 به حال پرستاران نکرد

ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ــوده و  ــی بـ ــرح خوبـ ــامت طـ ــول سـ ــرح تحـ طـ
دولـــت نیـــز بـــا آن همراهـــی کـــرد، گفـــت: امـــا 
ایـــن طـــرح فرقـــی بـــه حـــال پرســـتاران نکـــرد؛ 
امیدواریـــم در ایـــن راســـتا طـــرح خدمـــات 

پرســـتاری اجـــرا شـــود. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدرضـــا پورمحمـــدی 
ــخ  ــه تاریـ ــاره بـ ــا اشـ ــتار بـ ــم روز پرسـ در مراسـ
ـــان،  ـــار آذربایج ـــتاری در دی ـــب و پرس ـــان ط درخش
گفـــت: دانشـــکده پرســـتاری بـــا بیـــش از هـــزار 
ســـال قدمـــت در آذربایجـــان شـــرقی قـــرار دارد.

کـــه  مطمئنیـــم  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ـــن و  ـــتان امی ـــه در دس ـــامت جامع ـــت و س بهداش
دلســـوزی قـــرار دارد کـــه عمـــر خـــود را در ایـــن 

راه گذاشـــته اندـ
ــه  ــت بـ ــچ خدمـ ــه هیـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
انـــدازه نجـــات جـــان انســـان ها بـــاارزش نیســـت، 
خاطرنشـــان کـــرد: پرســـتاری دســـت کـــم از 
ـــدون  ـــز ب ـــکان نی ـــات پزش ـــدارد و زحم ـــکی ن پزش

حضـــور پرســـتاران، هـــدر مـــی رود.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی  بـــا بیـــان 
ــو  ــن الگـ ــب )س( بهتریـ ــرت زینـ ــه حضـ این کـ
بـــرای پرســـتاران اســـت، گفـــت: پرســـتاری 
ـــوزی  ـــه و دلس ـــق، عاق ـــه عش ـــت بلک ـــغل نیس ش

اســـت.

محجوب:
دولت برای تسویه بدهی های سازمان 

تامین اجتماعی اقدام کند
مجلـــس  اجتماعـــی  کمیســـیون  عضـــو 
شـــورای اســـامی گفـــت: دولـــت بـــرای تســـویه 
ــد  ــی بایـ ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــای سـ بدهی هـ

ــد.  ــته باشـ ــدی داشـ ــزم جـ عـ
ـــوب  ـــا محج ـــت، علیرض ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
گفـــت: تســـویه بدهی هـــای ســـازمان تامیـــن 
ــال  ــه سـ ــتان ها در بودجـ ــه بیمارسـ ــی بـ اجتماعـ

۹۹ لحـــاظ نشـــده اســـت.
نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، 
شـــورای   مجلـــس  در  پردیـــس  و  اسامشـــهر 
ــنهاد  ــال گذشـــته پیشـ ــا سـ اســـامی افـــزود: مـ
امـــا  کردیـــم  مطـــرح  را  بدهی هـــا  تهاتـــر 

نیامدنـــد. کار  پـــای  دولتمـــردان 
بنابرایـــن دولتمـــردان نـــه  ادامـــه داد:  وی 
تنهـــا بدهی هـــای خـــود را بـــه ســـازمان تامیـــن 
هـــم  تهاتـــر  بلکـــه  نمی دهنـــد،  اجتماعـــی 

. نمی کننـــد
ـــروش  ـــا ف ـــه ب ـــه البت ـــان اینک ـــا بی ـــوب ب محج
برخـــی امـــوال، دولـــت توانســـت بخشـــی از 
ــد و بخـــش کوچکـــی  ــا را پرداخـــت کنـ بدهی هـ
از ایـــن بدهی هـــا باقـــی مانـــده اســـت، تصریـــح 
ـــازمان  ـــای س ـــویه بدهی ه ـــرای تس ـــت ب ـــرد: دول ک
تامیـــن اجتماعـــی هیـــچ راه حلـــی را در بودجـــه 

ســـال ۹۹ در نظـــر نگرفتـــه اســـت.
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــو کمیس عض
اســـامی گفـــت: البتـــه مـــا اقدامـــات خودمـــان 
ــرد  ــم کـ ــال خواهیـ ــال ۹۹ اعمـ ــه سـ را در بودجـ
امـــا دولـــت هـــم بایـــد عزمـــی بـــرای پرداخـــت 

ــد. ــته باشـ ــا داشـ بدهی هـ

اسماعیلی:
 شبنم نعمت زاده به 2۰ سال حبس محکوم شد 

ـــه ۲۰  ـــت زاده ب ـــبنم نعم ـــت ش ـــه از محکومی ـــوه قضائی ـــخنگوی ق س
ـــر داد.  ـــس خب ـــال حب س

بـــه گـــزارش تســـنیم، غامحســـین اســـماعیلی در ادامـــه 
ــوال  ــن سـ ــه ایـ ــح بـ ــود در پاسـ ــری خـ ــن نشســـت خبـ هفدهمیـ
ــت  ــری نیسـ ــدا خبـ ــادی جدیـ ــد اقتصـ ــای مفاسـ ــه از دادگاه هـ کـ
ـــزو  ـــه ج ـــوه قضائی ـــادی در ق ـــاد اقتص ـــا مفس ـــارزه ب ـــر مب ـــت: ام گف
اولویت هـــای ماســـت و شـــاید برخـــی رویدادهـــای اخیـــر، تـــاش 
و زحمـــات همـــکاران مـــا را در دادگاه هـــای مبـــارزه بـــا مفســـاد 

ــرار داد. ــایه قـ ــادی در سـ اقتصـ
دادگاه هـــای  شـــعب  تعـــداد  بـــر  زودی  بـــه  افـــزود:  وی 
رســـیدگی کننده بـــه مفاســـد اقتصـــادی افـــزوده می شـــود. در همیـــن 
ایـــام نیـــز حدفاصـــل نشســـت قبلـــی و فعلـــی، آرای بســـیار خوبـــی 
صـــادر شـــد. از جملـــه رای پرونـــده شـــبنم نعمـــت زاده و احمدرضـــا 
ـــژه  ـــه دادگاه وی ـــا از ناحی ـــت آنه ـــت مدیری ـــه تح ـــور و موسس ـــگری پ لش

مبـــارزه بـــا مفســـاد اقتصـــادی صـــارد شـــد.
ــه  ــگری پور بـ ــا لشـ ــت زاده و احمدرضـ ــبنم نعمـ ــت: شـ وی گفـ
ــادی  ــام اقتصـ ــده و کان در نظـ ــال عمـ ــارکت در اخـ ــرم مشـ جـ
ـــر  ـــع مایحتـــاج عمومـــی، ه ـــام توزی ـــال درنظ ـــق اخ ـــور از طری کش
ـــه  ـــاوه ۷۴ ضرب ـــه ع ـــری ب ـــس تعزی ـــال حب ـــل ۲۰ س ـــه تحم ـــدام ب ک
شـــاق تعزیـــری و محرومیـــت دائـــم از هرگونـــه خدمـــات دولتـــی 
ـــال  ـــه رد م ـــخصا ب ـــت زاده ش ـــبنم نعم ـــن ش ـــدند. همچنی ـــوم ش محک
معـــادل ۴۵ میلیـــارد ریـــال و متضامنـــاً بـــه رد ۳۶ میلیـــارد ریـــال 
در حـــق اســـتراژن دارو، ۱۷۷ میلیـــارد ریـــال در حـــق داروســـازی 
ـــان، ۵  ـــن حی ـــازی جابرای ـــق داروس ـــال در ح ـــارد ری ـــوه، ۱۷۵ میلی اس
ـــق  ـــال در ح ـــارد ری ـــرنگ، ۲۶ میلی ـــران س ـــق ای ـــال در ح ـــارد ری میلی
ـــارد  ـــراوی، ۴۶۲ میلی ـــق زه ـــال در ح ـــارد ری ـــن، ۱۳۷ میلی رامافارمی
ــارای، ۳۷  ــازی فـ ــرکت داروسـ ــق شـ ــال در حـ ــون ریـ و ۷۲۶ میلیـ
میلیـــارد ریـــال در حـــق شـــرکت البراتورهـــای ازک، ۱۶۸ میلیـــارد 
ریـــال در حـــق شـــرکت دراوســـازی پـــارس دارو، ۵۶ میلیـــارد در 
حـــق کاســـپین تامیـــن، ۲۷ میلیـــارد ریـــال در حـــق داروســـازی 
ــیمی و  ــا شـ ــق فارمـ ــال در حـ ــارد ریـ ــان، ۲۲ نیلیـ ــه اصفهـ ریحانـ
همچنیـــن شـــرکت داروســـازی رســـا بـــه عنـــوان شـــخص حقوقـــی 
ـــزار  ـــون و ۷۵۹ ه ـــارد و ۲۹۶ میلی ـــزار و ۷۰۰ میلی ـــت ۳ ه ـــه پرداخ ب
ـــت  ـــدوق دول ـــق صن ـــدی در ح ـــزای نق ـــوان ج ـــه عن ـــال ب و ۱۹۸ ری

ـــت. ـــده اس ـــوم ش محک

تفاهم نامه همکاری بین
 پتروشیمی شازند و تبریز امضا شد

بــا  ســرمایه گذاری  و  فنــی  مشــترک  همکاری هــای  تفاهم نامــه 
هــدف توســعه زنجیــره ارزش بیــن مدیــران عامــل شــرکت پتروشــیمی 

ــد.  ــه ش ــد و مبادل ــز منعق ــیمی تبری ــرکت پتروش ــازند و ش ش
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــر عامــل شــرکت پتروشــیمی تبریــز در 
ــری از  ــرای جلوگی ــه را ب ــم نام ــن تفاه ــای ای ــگاران امض ــع خبرن جم
خــام فروشــی، ایجــاد ارزش افــزوده، تنــوع بخشــی و افزایــش تولیــد در 
صنایــع پتروشــیمی عنــوان و اظهــار کــرد: بــر اســاس ایــن توافــق نامــه 
بســتر الزم بــرای ســرمایه گــذاری مشــترک در حــوزه اســتایرن هــا، پلــی 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــزن ایج ــتایرن ها و بن اس
ســیاوش درفشــی افــزود: دانــش فنــی ایــن قــرارداد بــر عهده پتروشــیمی 

تبریــز اســت و خــوراک آن را نیــز پتروشــیمی اراک تامیــن می کنــد.
ــده در حوضــه  ــای آین ــر اســاس قرارداده ــه داد: ب ــن ادام وی همچنی
ــزن، اســتایرن و  ــزن و توســعه واحدهــای بن ــه بن ــل PGH اراک ب تبدی
پلــی اســتایرن اقــدام خواهیــم کــرد و از PGH بعنــوان خــوراک، بنــزن 

ــود. ــتخراج می ش ــر اس ــا ارزش باالت ــای ب ــایر فرآورده ه و س
درفشــی گفــت: بــر اســاس ایــن قــرارداد، از یــک محصــول اولیــه بــه 
نــام PGH بنــزن و ســایر محصــوالت زنجیــره ای ارزش افــزوده پاییــن 

ــود. ــد می ش ــتی تولی دس
ــر  ــت: ب ــز گف ــازند نی ــیمی ش ــل پتروش ــی مدیرعام ــم ولدخان ابراهی
اســاس ایــن قــرارداد از یــک محصــول اولیــه بنــام PGH بنــزن و ســایر 
محصــوالت زنجیــره ای ارزش افــزوده پاییــن دســتی تولیــد خواهــد شــد.

طــرح مجتمــع پتروشــیمی تبریــز در قانــون بودجــه ســال ۱۳۶۶ کل 
ــد  ــه تائی ــاه ۱۳۶۷ ب ــن م ــرح در بهم ــات ط ــد و کلی ــب ش کشــور تصوی
ــای  ــع پتروشــیمی رســید، فعالیت ه ــی صنای ــره شــرکت مل ــت مدی هیئ
ــب در  ــات نص ــال ۱۳۶۸ و عملی ــه دوم س ــی در نیم ــی و مهندس طراح

ــاز شــد. ســال ۱۳۷۱ آغ

ــرده  ــام کـ ــزی اعـ ــک مرکـ ــه بانـ اگرچـ
دریافـــت رمـــز دوم پویـــا از طریـــق پیامـــک، 
ــذارد  ــتریان نمی گـ ــه دوش مشـ ــه ای بـ هزینـ
امـــا اپراتورهـــا هزینـــه پیامـــک را از حســـاب 

ــد. ــم می کننـ ــتری کـ مشـ
بــه گــزارش مهــر، فرآینــد عملیاتــی شــدن 
ــاه  ــود از اول دی م ــرار ب ــا ق ــای دوم پوی رمزه
ســال جــاری، از ســوی تمامــی بانک هــای 
ــود.  ــی ش ــور عملیات ــی کش ــی و خصوص دولت
ــکار  ــزی دو راه ــک مرک ــد، بان ــن فرآین در ای
را بــرای دریافــت رمــز دوم پویــا از ســوی 
مشــتریان نظــام بانکــی اعــام کــرده بــود کــه 
ــار مصــرف از  ــز یکب ــت رم ــا دریاف یکــی از آنه
طریــق پیامــک و دیگــری نصــب اپلیکیشــن از 
ســوی مشــتریان نظــام بانکــی اســت. در ایــن 
ــه اینکــه بســیاری از  ــا توجــه ب میــان، البتــه ب
ــوده و  ــی ب ــام بانک ــتریان نظ ــه مش ــرادی ک اف
البتــه آشــنایی یــا تمایــل باالیــی بــه اســتفاده 
از اپلیکیشــن ها بــرای دریافــت رمــز پویــا 
نداشــته و یــا راهکارهــای مؤثــر اســتفاده از آن 
را نمی داننــد، بــه ســمت اســتفاده از روش اول 

ــد. ــش رفته ان ــک پی ــان پیام ــی هم یعن
بانک هـــا البتـــه تمایـــل دارنـــد مشـــتریان 
ـــاش  ـــام ت ـــد و تم ـــتفاده کنن ـــن اس از اپلیکیش
خـــود را بـــه کار بســـته اند تـــا بتواننـــد بـــا 
معرفـــی نرم افزارهـــای خـــود، مـــردم را بـــه 
ـــن  ـــق اپلیکیش ـــا از طری ـــای پوی ـــت رمزه دریاف
ترغیـــب نماینـــد. مـــردم در خـــاف جهـــت 
ــتفاده از  ــه اسـ ــب بـ ــتر راغـ ــا، بیشـ بانک هـ

رمزهـــای پویـــای یکبارمصـــرف از طریـــق 
پیامـــک هســـتند.

از  اســـتفاده  در  نگرانی هـــا  از  یکـــی 
ــتریان  ــه مشـ ــود کـ ــه ای بـ ــک، هزینـ پیامـ
ـــای  ـــت رمزه ـــرای دریاف ـــد ب ـــی بای ـــام بانک نظ
ـــال،  ـــر ح ـــه ه ـــه ب ـــد؛ چراک ـــا می پرداختن پوی
ـــاز  ـــدون کارت، نی ـــی ب ـــش بانک ـــار تراکن ـــر ب ه
ـــر  ـــرف دارد و اگ ـــار مص ـــز یکب ـــت رم ـــه دریاف ب
مشـــتری بخواهـــد رمـــز خـــود را از طریـــق 
ـــت  ـــه پرداخ ـــزم ب ـــد، مل ـــت کن ـــک دریاف پیام
ـــی  ـــن نگران ـــه ای ـــی ک ـــا جای ـــت؛ ت ـــه اس هزین
ــرای  ــد اجـ ــه رونـ ــود کـ ــن بـ ــی ممکـ حتـ
کار را کنـــد نمایـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل 
بانـــک مرکـــزی اعـــام کـــرد کـــه ارســـال و 
ـــچ  ـــا، هی ـــای پوی ـــرای رمزه ـــک ب ـــت پیام دریاف
ـــت. ـــد داش ـــتریان نخواه ـــرای مش ـــه ای ب هزین

در  بارهـــا  و  بارهـــا  مرکـــزی  بانـــک 
ــت  ــرده اسـ ــد کـ ــود تاکیـ ــای خـ اطاعیه هـ
کـــه ارســـال و دریافـــت پیامـــک بابـــت 
ــای  ــا در تراکنش هـ ــز دوم پویـ ــت رمـ دریافـ
ــتریان  ــرای مشـ ــه ای بـ ــچ هزینـ ــی هیـ بانکـ
نـــدارد و بانک هـــا حـــق ندارنـــد بابـــت 
ـــتریان  ـــا، از مش ـــز دوم پوی ـــک رم ـــال پیام ارس
وجهـــی دریافـــت کننـــد. و اگـــر مشـــتریان 
در ایـــن رابطـــه بـــا مـــورد خـــاف مواجـــه 

ــد. ــام کننـ ــدند، آن را اعـ شـ
ـــن طـــرح از اول  ـــه اجـــرای ای ـــون ک ـــا اکن ام
دی مـــاه بـــه اول بهمن مـــاه منتقـــل شـــده 
ــم  ــیوه های اجرایـــی آن هـ ــا شـ اســـت، گویـ
دچـــار برخـــی تغییراتـــی شـــده اســـت؛ بـــه 
نحـــوی کـــه اکنـــون برخـــی از مشـــتریان نظـــام 
ـــق  ـــود را از طری ـــای خ ـــز پوی ـــه رم ـــی ک بانک

ـــرای  ـــی ب ـــد، در حال ـــرده ان ـــال ک ـــک فع پیام
ـــار شـــماره آخـــر کارت  ـــز چه ـــن رم ـــت ای دریاف
ـــوی  ـــده از س ـــام ش ـــماره اع ـــه سرش ـــود را ب خ
بانـــک، ارســـال می کننـــد کـــه اپراتورهـــا از 

آنهـــا هزینـــه کســـر می کننـــد.
یکــی از مشــتریان نظــام بانکــی گفــت: بــرای 
ــک را  ــرف، روش پیام ــز یکبارمص ــت رم دریاف
ــاب  ــور انتخ ــزرگ کش ــای ب ــی از بانک ه در یک
ــه  ــت ک ــد روزی اس ــون چن ــا اکن ــرده ام، ام ک
وقتــی چهــار شــماره آخــر کارت بانکــی را بــرای 
دریافــت رمــز پویــا بــه سرشــماره بانــک مربوطه 
ــن  ــن همــراه از م ــور تلف ــم، اپرات ارســال می کن

ــد. ــر می کن ــه کس هزین
وی می افزایــد: حتــی زمان هایــی کــه شــارژ 
پولــی تلفــن همــراه مــن کــم اســت و به انــدازه 
ارســال یــک پیامــک نباشــد، بانــک بــرای مــن 
ــود  ــن خ ــه ای ــد ک ــال نمی کن ــا ارس ــز پوی رم
ــک مرکــزی  معضــل بزرگــی اســت چراکــه بان
اعــام کــرده بــود کــه بانک هــا اجــازه دریافــت 
ــک را از  ــت پیام ــال و دریاف ــرای ارس ــه ب هزین

مشــتریان ندارنــد.
بـــه نظـــر می رســـد برخـــی کارشـــکنی ها 
ـــر ســـر راه اســـتفاده از رمـــز یکبـــار مصـــرف از  ب
ـــا بیشـــتر  ـــق پیامـــک وجـــود دارد و بانک ه طری
تمایـــل دارنـــد کـــه از طریـــق اپلیکیشـــن ها 
کار را هدایـــت کـــرد کـــه ایـــن درســـت بـــر 
ــای  ــه در روزهـ ــت کـ ــده ای اسـ ــاف وعـ خـ
ــانه ها  ــزی در رسـ ــک مرکـ ــوی بانـ اول، از سـ

ـــت. ـــده اس ـــوان ش عن

ـــی  ـــق از بررس ـــیون تلفی ـــخنگوی کمیس س
ـــا در  ـــن خودروه ـــرخ بنزی ـــش ن ـــال افزای احتم

ـــر داد.  ـــده خب ـــال آین س
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
ـــق  ـــیون تلفی ـــخنگوی کمیس ـــی س ـــادی قوام ه
بودجـــه ســـال ۹۹ در نشســـت خبـــری ایـــن 
ــته در  ــرد: روز گذشـ ــار کـ ــیون اظهـ کمیسـ
جلســـه کمیســـیون تلفیـــق کـــه بـــا حضـــور 
رئیـــس مجلـــس برگـــزار شـــد، ایـــن بحـــث 
ــش  ــال کاهـ ــا احتمـ ــه آیـ ــد کـ ــرح شـ مطـ
ـــود دارد  ـــده وج ـــال آین ـــن در س ـــت بنزی قیم

ـــر؟ ـــا خی ی
ـــن  ـــت ای ـــر صحب ـــال حاض ـــزود: در ح او اف
ــدری  ــا قـ ــهمیه ها خودرو هـ ــه سـ ــت کـ اسـ
ــه  ــت کـ ــرار اسـ ــد و قـ ــدا کنـ ــش پیـ افزایـ
ایـــن موضـــوع بـــه کمـــک دولـــت و مرکـــز 
ـــه  ـــرد ک ـــرار بگی ـــی ق ـــورد بررس ـــا م پژوهش ه
ـــش مصـــرف  ـــان افزای ـــت در زم ـــن ظرفی ـــا ای آی
ـــود دارد و  ـــتان وج ـــوروز و تابس ـــام ن ـــد ای مانن
ـــی  ـــه تغییرات ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــن اس ممک

ـــد. ـــاق بیفت اتف
ـــی  ـــه ای مبن ـــوز مصوب ـــه داد: هن ـــی ادام قوام
بـــر تغییـــر ســـهمیه ســـوخت خودرو هـــا در 
کمیســـیون تلفیـــق بـــه تصویـــب نرســـیده و 
ـــد  ـــدگان بای ـــی نماین ـــنهاد بنزین ـــورد پیش در م
بگویـــم کـــه هنـــوز مطلبـــی مطـــرح نشـــده 

ـــت. اس
ــه  ــق بودجـ ــیون تلفیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
بـــه  مربـــوط  کـــه   ۶ تبصـــره  افـــزود: 
ــن  ــت و همچنیـ ــی اسـ ــای مالیاتـ معافیت هـ
عـــوارض موضـــوع مـــاده ۵ قانـــون حمایـــت 
از صنعـــت بـــرق کـــه از مشـــترکان شـــهری 
برق رســـانی  بـــرای  و  می شـــود  گرفتـــه 
انرژی هـــای  بـــه مشـــترکان روســـتایی و 
ایـــن  می شـــود،  اســـتفاده  تجدیدپذیـــر 

کـــردن  واقعـــی  کمیتـــه  در  موضـــوع 
ــا در  ــت هزینه هـ ــن درسـ ــا و تخمیـ درآمد هـ

ــت. ــی اسـ ــت بررسـ دسـ
 ۲ آینـــده  ســـال  در  گفـــت:  قوامـــی 
هـــزار و ۱۵۰ میلیـــارد تومـــان از محـــل ۱۰ 
درصـــد بـــرق مصرفـــی مشـــترکان بـــه غیـــر 
مشـــترکان بـــرق روســـتایی، عشـــایری و 
می شـــود  گرفتـــه  کشـــاورزی  چاه هـــای 
کـــه بـــرای تأمیـــن برق رســـانی بـــه مناطـــق 
روســـتایی و تأمیـــن انرژی هـــای پـــاک از 
وزارت  در  ســـرمایه گذاری  جـــذب  طریـــق 

نیـــرو اجـــرا می شـــود.
او بیـــان کـــرد: قانـــون مالیـــات بـــر 
ارزش افـــزوده کـــه الیحـــه آن در مجلـــس 
ـــت  ـــی اس ـــال بررس ـــامی در ح ـــورای اس ش
تـــا ســـال آینـــده تـــا زمـــان تصویـــب 
ــد،  ــد شـ ــس تمدیـ ــون در مجلـ ــن قانـ ایـ
همچنیـــن بـــه منظـــور کاهـــش فشـــار بـــر 
ــب  ــه موجـ ــده بـ ــرکت های مالیات دهنـ شـ

ـــون  ـــن قان ـــی در ای ـــناد مالیات ـــداری اس نگه
عبـــارت ۱۰ برابـــر بـــه ۳۰ برابـــر افزایـــش 

یافـــت.
ســـخنگوی کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه 
ـــون  ـــر در قان ـــد دیگ ـــک بن ـــرد: ی ـــح ک تصری
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده در ارتبـــاط 
ــه  ــرا کـ ــد چـ ــد شـ ــکاران تمدیـ ــا پیمانـ بـ
تـــا قبـــل از ســـال ۹۸ وضعیـــت بـــه ایـــن 
شـــکل بـــود کـــه پیمانکارانـــی کـــه بـــرای 
دولـــت کار انجـــام می دادنـــد از محـــل 
ـــد  ـــا ۹ درص ـــد ت ـــور بودن ـــود مجب ـــع خ مناب
ــد،  ــزوده را بپردازنـ ــر ارزش افـ ــات بـ مالیـ
چـــون بهـــای پیمانـــکاری را بـــه صـــورت 
ــئله  ــن مسـ ــد ایـ ــت می کردنـ اوراق پرداخـ
بـــه پیمانـــکاران فشـــار مـــی آورد بنابرایـــن 
ــه  ــون بودجـ ــر قانـ ــال ۹۹ بنابـ ــرای سـ بـ
۹۸ مصـــوب شـــد کـــه ســـازمان امـــور 
مالیاتـــی حـــق نـــدارد در صـــورت تأخیـــر 
ــزوده  ــر ارزش افـ ــات بـ ــت مالیـ در پرداخـ

ــد. ــه کنـ ــکاران را جریمـ پیمانـ
قوامـــی تصریـــح کـــرد: طبـــق تبصـــره ۶ 
ـــه  ـــران مدرس ـــده خی ـــال آین ـــه س ـــون بودج قان
ـــعاب  ـــق انش ـــت ح ـــال ۹۹ از پرداخ ـــاز در س س

آب و بـــرق و گاز معـــاف می شـــوند.
ـــه  ـــه بودج ـــره ۷ الیح ـــه تبص ـــاره ب ـــا اش او ب
گفـــت: در تبصـــره دولـــت اجـــازه داده شـــد 
ـــرای  ـــرو ب ـــه وزارت نی ـــه ب ـــی ک ـــت تکلیف قیم
ســـد ســـازی و طرح هـــای آب و فاضـــاب 
و ... بـــر اســـاس مـــاده ۳۲ قانـــون برنامـــه و 
بودجـــه پـــس از بهره بـــرداری بایـــد اصـــل و 

ـــردد. ـــه برگ ـــه خزان ـــرمایه ب ـــود س س
ــه  ــق بودجـ ــیون تلفیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
خاطـــر نشـــان کـــرد: در تبصـــره ۹ بـــه 
دانشـــگاه ها اجـــازه داده شـــد تـــا ســـقف 
ــال  ــی در سـ ــای اختصاصـ ــرد درآمد هـ عملکـ
۹۸ نســـبت بـــه اخـــذ تســـهیات از بانک هـــا 
ــود  ــار خـ ــوال در اختیـ ــع امـ ــل توزیـ از محـ
ــام را  ــه تمـ ــای نیمـ ــد و طرح هـ ــدام کننـ اقـ

بـــه اتمـــام برســـانند.
قوامـــی ادامـــه داد: صـــد درصـــد وجـــوه 
اعـــاده شـــده از محـــل بازپرداخـــت وام هـــای 
ـــارد  ـــقف ۸۰۰ میلی ـــا س ـــجویی ت ـــهریه دانش ش
ـــز شـــود  ـــه داری کل کشـــور واری ـــه خزان ـــال ب ری
ـــور  ـــازمان ام ـــداف س ـــه اه ـــک ب ـــرای کم ـــا ب ت
ــرد  ــرار گیـ ــان قـ ــار آنـ ــجویی در اختیـ دانشـ
همچنیـــن بـــه دانشـــگاه ها و آمـــوزش و 
ــت  ــود از پرداخـ ــازه داده می شـ ــرورش اجـ پـ
عـــوارض تغییـــر کاربـــری و نقـــل و انتقـــال 

امـــوال معـــاف باشـــند.
ـــد دال تبصـــره  ـــر بن ـــت: بناب ـــان گف او در پای
از هزینه هـــای  ۱۶ دولـــت یـــک درصـــد 
شـــرکت های دولتـــی ســـودده را بـــه عنـــوان 
منابـــع درآمـــد شناســـایی کـــرده بـــود کـــه 

بـــه ۲ درصـــد افزایـــش یافـــت.

دریافت رمز پویای برخی بانکها پولی شد

قوامی در نشست خبری مطرح کرد؛
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ــل  ــز اصـ ــی تبریـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
وجـــود ســـتاد تســـهیل و قوانیـــن آن را 
و  می کنـــد  ارزیابـــی  مثبـــت  و  ایـــده آل 
می گویـــد: قوانیـــن و کاغـــذ نوشـــته های 
ــا  ــت امـ ــده آل اسـ ــا ایـ ــتاد کامـ ــن سـ ایـ
اجرایـــی شـــدن قوانیـــن آن توســـط حـــوزه 
ـــت. ـــه اس ـــادی مواج ـــکات زی ـــا مش ـــی ب بانک

ـــت  ـــم اردیبهش ـــارس،  پنج ـــزارش ف ـــه گ ب
ســـال ۱۳۸۹ بـــود کـــه دولـــت وقـــت بـــرای 
ــه  ــد از جملـ ــد راه تولیـ ــکات سـ ــع مشـ رفـ
مشـــکل ســـرمایه در گـــردش، بـــه پیشـــنهاد 
بـــه اســـتناد اصـــل  رئیـــس جمهـــور و 
ــامی  ــوری اسـ ــی جمهـ ــون اساسـ ۱۲۷ قانـ
ایـــران ســـتاد تســـهیل امـــور و پشـــتیبانی از 
واحدهـــای تولیـــدی و شـــهرک های صنعتـــی 
بـــه ریاســـت وزیـــر صنایـــع و معـــادن بـــه 
عنـــوان نماینـــده ویـــژه رئیـــس جمهـــور در 

امـــور اجرایـــی، تشـــکیل شـــد.
ـــن  ـــرای قوانی ـــد در اج ـــر می رس ـــال بنظ ح
ایـــن ســـتاد و بهره منـــدی حـــوزه تولیـــد از 
آمـــده  بوجـــود  آن گره هـــای  تســـهیات 

اســـت.
در  تبریـــز  بازرگانـــی  اتـــاق  رئیـــس 
ــز،  ــارس در تبریـ ــگار فـ ــا خبرنـ ــو بـ گفت وگـ
اصـــل وجـــود خـــود ایـــن ســـتاد و قوانیـــن 
ــد  ــی می کنـ ــت ارزیابـ ــده آل و مثبـ آن را ایـ
ــته های  ــذ نوشـ ــن و کاغـ ــد: قوانیـ و می گویـ
ــا  ــت امـ ــده آل اسـ ــا ایـ ــتاد کامـ ــن سـ ایـ

اجرایـــی شـــدن قوانیـــن آن توســـط حـــوزه 
ـــت. ـــه اس ـــادی مواج ـــکات زی ـــا مش ـــی ب بانک

یونـــس ژائلـــه از عنـــوان اینکـــه بانک هـــا 
بـــرای دادن ایـــن تســـهیات ســـاز خـــود را 
می زننـــد اســـتفاده می کنـــد تـــا بتوانـــد 
وخامـــت اوضـــاع در اجـــرای مصوبـــات ایـــن 
ســـتاد در بخـــش بانکـــی را بـــه رخ بکشـــد، 
تاکیـــد می کنـــد: متاســـفانه بانک هـــا در 
اجـــرای مصوبـــات ایـــن ســـتاد محافظـــه 
ــد. ــت می کننـ ــتی حرکـ ــه و الک پشـ کارانـ

سیاست های بانک مرکزی به نفع تولید و 
در بلند مدت به نفع اشتغال نیست

وی افـــزود: سیاســـت های بانـــک مرکـــزی 
در حمایـــت از تولیـــد بـــه نفـــع تولیـــد و در 

ـــرا  ـــت چ ـــتغال نیس ـــع اش ـــه نف ـــدت ب ـــد م بلن
کـــه در همیـــن تســـهیات ارائـــه شـــده بـــه 
ــتاد  ــارات سـ ــل اعتبـ ــد از محـ ــش تولیـ بخـ
تســـهیل، از عنـــوان ســـود ۱۸ درصـــدی 
اســـتفاده شـــده امـــا در عمـــل بـــا مصـــدود 
کـــردن ۲۰ درصـــد از اصـــل تســـهیات 
ــده،  ــه تولیدکننـ ــک بـ ــط بانـ ــی توسـ اعطایـ
اســـت  قـــرار  کـــه  رقـــم  ایـــن  ســـود 
گره گشـــایی تولیـــد باشـــد بـــه بیـــش از ۲۴ 

درصـــد ختـــم می شـــود.
ژائلـــه بـــا اشـــاره بـــه جریمه هـــای ۶ 
ـــهیات  ـــن تس ـــت ای ـــر بازپرداخ ـــدی تاخی درص
قوانیـــن  و  مـــوارد  ایـــن  کـــرد:  عنـــوان 
ـــد  ـــب می توان ـــره مرک ـــون به ـــه ای همچ جریم

کمـــر تولیـــد را بشـــکند.

ایــن فعــال حــوزه صنعــت و تولیــد کشــور 
گــره کــور ســتاد تســهیل را قوانیــن دســت و 
ــه  ــا را ن ــی آنه ــه حت ــزی ک ــک مرک ــر بان پاگی
ــت  ــد دانس ــد تولی ــر ض ــه ب ــی، بلک ــا حام تنه
ــوع ورود  ــن موض ــه ای ــت ب ــس خواس و از مجل
ــک  ــن الزم، بان ــب قوانی ــا تصوی ــد و ب ــدا کن پی
مرکــزی را ملــزم بــه اجرایــی شــدن مصوبــات 

ــد. ســتاد تســهیل کن
وی عملکـــرد و همـــکاری بخـــش بانکـــی 
ـــن  ـــردن قوانی ـــی ک ـــرقی در اجرای آذربایجان ش
ـــد  ـــه تولی ـــهیات ب ـــه تس ـــهیل و ارائ ـــتاد تس س
را در مقایســـه بـــا ســـطح کشـــور اســـفناک 
ـــای  ـــفانه بانک ه ـــت: متاس ـــرد و گف ـــوان ک عن
مرتبـــط بـــا ایـــن ســـتاد در اســـتان بـــرای 
ارائـــه تســـهیات بـــا دیـــد و اثـــرات مثبـــت 
ــد و  ــگاه نمی کننـ ــد نـ ــه تولیـ ــر بـ ــن امـ ایـ
حتـــی ســـخت گیرهای ایـــن مجموعه هـــا در 
ـــت  ـــرف پش ـــقوط از آن ط ـــداق س ـــتان مص اس

بـــام را بدنبـــال دارد.
ـــی  ـــاق بازرگان ـــه ات ـــه اینک ـــه در پاســـخ ب ژائل
ــیر  ــردن مسـ ــوار کـ ــورد همـ ــی در مـ اقدامـ
دریافـــت تســـهیات ســـتاد تســـهیل توســـط 
تولیدکننـــدگان اســـتان اظهـــار داشـــت: 
ـــر  ـــم ب ـــز تصمی ـــی تبری ـــاق بازرگان ـــای ات اعض
ـــکاس  ـــرای انع ـــس ب ـــا مجل ـــی ب ـــام مکاتبات انج
ـــات  ـــدن مصوب ـــی ش ـــر راه اجرای ـــکات س مش
ــه زودی  ــه بـ ــد کـ ــهیل گرفته انـ ــتاد تسـ سـ

صـــورت می گیـــرد.

ساز ناکوک بانک ها برای تسهیالت تولید 
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دکتر الریجانی در دیدار وزیر دفاع:
اهتمام مجلس 

به تقویت نیروهای مسلح
ـــا  ـــلح ب ـــای مس ـــتیبانی نیروه ـــاع و پش ـــر دف وزی
حضـــور در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا دکتـــر 

الریجانـــی دیـــدار و گفت وگـــو کـــرد. 
ملـــت،  خانـــه  گـــزارش خبرگـــزاری  بـــه 
ــاع و  ــر دفـ دکترعلـــی الریجانـــی در دیـــدار وزیـ
پشـــتیبانی نیروهـــای مســـلح کـــه انجـــام شـــد، 
توجـــه بـــه وضعیـــت معیشـــت کارکنـــان و 
بازنشســـتگان نیروهـــای مســـلح و بازدارندگـــی را 
از اولویت هـــای حـــوزه دفـــاع دانســـت و گفـــت: 
نیروهـــای مســـلح مقتـــدر ایـــران اســـامی، 
بـــرای رصـــد دقیـــق تحـــوالت منطقـــه ای و 
لـــزوم آمادگـــی کامـــل دفاعـــی بایـــد از قـــدرت 
حداکثـــری در حـــوزه امنیـــت پایـــدار برخـــوردار 

ــند. باشـ
ـــد  ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
بـــر اهمیـــت موضـــوع دفـــاع در ســـطح ملـــی، 
ــورای  ــس شـ ــه مجلـ ــه جانبـ ــام همـ ــر اهتمـ بـ
اســـامی بـــر تقویـــت نیروهـــای مســـلح تاکیـــد 

ـــرد. ک
امیـــر ســـرتیپ امیـــر حاتمـــی وزیـــر دفـــاع و 
ـــت  ـــن نشس ـــز در ای ـــلح نی ـــای مس ـــتیبانی نیروه پش
بـــا تشـــریح ظرفیت هـــای بودجـــه نیروهـــای 
مســـلح، توجـــه مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه 

حـــوزه دفـــاع را خواســـتار شـــد.
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آش عباسعلی کرمانشاه
مواد الزم:

گندم پوست کنده ۱ و ۲/۱ پیمانه
برنج ۱۰۰ گرم

گوشت دنده گوسفندی ۳۰۰ گرم
عدس ۱۰۰ گرم
نخود ۱۰۰ گرم

روغن حیوانی ۲/۱ پیمانه
لوبیا چیتی ۱۰۰ گرم
لوبیا سفید ۱۰۰ گرم

پیاز ۵ عدد
سیر ۱۰ حبه

نمک، فلفل و زردچوبه به میزان الزم
نعنا داغ و کشک برای تزیین

آش عباســعلی یــه آش خوشــمزه و محلــی 
ــده.  ــی مفی ــم خیل ــدن ه ــرای ب ــه ب ــه ک ایرانی
ــه آش  ــن ک شــاید دوســت داشــته باشــین بدونی
ــن  ــع ای ــب در واق ــت . خ ــال کجاس ــعلی م عباس
ــاش،  ــه و م ــه و آش ترخین ــل آش ترخین آش مث
ــرای  ــت. ب ــاه هس ــی کرمانش ــوع آش محل ــه ن ی
ــروف  ــه اســم آش کرمانشــاهی مع ــم ب ــن ه همی
شــده. محتویــات آش عباســعلی کرمانشــاهی 
و  برنــج  گوشــت،  حبوبــات،  شــامل  معمــوال 
ــظ و کشــداری هــم داره.  ــت غلی ــه باف ــه ک گندم
ایــن آش ســبزی هایــی  بعضی هــا در  البتــه 
ــم  ــوید ه ــری و ش ــان، جعف ــنیز، ریح ــل گش مث

می ریــزن.
ــعلی  ــه آش عباس ــه تاریخچ ــه ک ــه میش گفت
ــان  ــرده. در اون زم ــل برمیگ ــال قب ــه ۲۰۰ س ب
ــع  ــذر داشــته موق ــه اســم عباســعلی ن آشــپزی ب
افطــار ایــن آش رو بــه روزه داران بــده. بــرای 
ــار و  ــوص افط ــعلی مخص ــم آش عباس ــن ه همی
مــاه رمضــان شــناخته میشــه. ولــی بــرای تمــوم 
ایــام ســال هــم آش دلچســب و لذیذیــه. پیشــنهاد 
می کنــم اگــه تــا بــه حــال ایــن آش کرمانشــاهی 
ــا اون رو  ــراه م ــه هم ــا ب ــن حتم رو تســت نکردی
تهیــه کنیــن. البتــه تهیــه بهتریــن آش عباســعلی 
ــا  ــی نگــران نباشــین. ب کرمانشــاه کار ســختیه ول
کمــی تمریــن شــما هــم زود تهیــه ایــن آش فــوق 

ــن. ــاد می گیری ــاده رو ی الع
 

طرز تهیه:
۱- نخــود، لوبیــا ســفید و لوبیــا چیتــی را از روز 
قبــل بشــویید و خیــس دهیــد. بهتــر اســت هــر از 
گاهــی آب حبوبــات را عــوض کنیــد. ایــن کار بــه 
ــم  ــج را ه ــد. برن ــک می کن ــا کم ــخ آن ه ــع نف رف
بشــویید و بــه همــراه مقــداری آب و نمــک اجــازه 

دهیــد بــرای یــک تــا دو ســاعت خیــس بخــورد.
ــه آش کرمانشــاهی  ــه از تهی ــن مرحل ۲- در ای
بایــد حبوبــات را بــه طــور جداگانــه بپزیــد. بــرای 
ایــن کــه مطمئــن شــوید حبوبــات کامــا پختــه 
ــن  ــا را بی ــی از آن ه ــد یک ــت، می توانی ــده اس ش
دو انگشــت فشــار دهیــد. اگــر کامــا نــرم بودنــد، 
ــرارت  ــات را از روی ح ــه حبوب ــت آن اســت ک وق

برداریــد. 
۳- گوشــت را آمــاده کنیــد و در صــورت نیــاز 
ــد از گوشــت  ــن آش می توانی ــد. در ای خــرد نمایی
ران گوســفند هــم اســتفاده کنیــد. گوشــت را بــه 
ــل  ــور کام ــه ط ــی ب ــد. وقت ــه بپزی ــور جداگان ط
پختــه شــد، آن را بــا دســت ریــش ریــش و خــرد 

کنیــد.
۴- گنــدم پوســت کنــده را بپزیــد. وقتــی نیمی 
از زمــان پخــت گنــدم گذشــت، برنجــی را کــه از 
قبــل خیــس کــرده ایــد، بــه گنــدم اضافــه کنیــد. 
ــرای  ــد ب ــد. می توانی ــم بپزن ــا ه ــد ب ــازه دهی اج
ــه  ــم دان ــج نی ــاهی از برن ــعلی کرمانش آش عباس

اســتفاده کنیــد. 
۵- حــاال تمــام مــوادی کــه پختــه شــده 
ــدم  ــج و گن ــت و برن ــات، گوش ــی حبوب ــد، یعن ان
را در یــک قابلمــه بــزرگ بریزیــد و روی حــرارت 
ــک،  ــل نم ــر مث ــورد نظ ــای م ــد. ادویه ه بگذاری
فلفــل ســیاه و قرمــز و زردچوبــه را بــه آش اضافــه 

ــد.  کنی
۶- ایــن آش بایــد تــا حــدی بپــزد کــه 
ــه شــده  ــا ل ــدم در آن کام ــج و گن ــای برن دانه ه
ــم  ــی آش را به ــر از گاه ــند. ه ــخص نباش و مش
ــبد.  ــه نچس ــف قابلم ــه ک ــوزد و ب ــا نس ــد ت بزنی
ــه آش در حــال پخــت اســت،  ــگام ک ــن هن در ای
ــا روغــن تفــت دهیــد.  پیازهــا را خــرد کــرده و ب
ــد. حــاال  ــاده کنی ــا داغ را هــم آم ســیر داغ و نعن
ــد را  ــه کــرده ای ــاز داغــی کــه تهی مقــداری از پی
بــه آش عباســعلی اضافــه کنیــد و بقیــه ی آن را 

ــد.  ــه داری ــن نگ ــرای تزیی ب
ــاز داغ کمــی  ــا پی ۷- وقتــی آش کرمانشــاهی ب
جوشــید، آن را از روی حــرارت برداریــد. روغــن 
حیوانــی را بــه آن اضافــه کــرده و خــوب بهــم بزنید. 
۸- آش را در ظــرف ســرو بکشــید و بــا کشــک، 
ــرده و  ــن ک ــا داغ تزیی ــیر داغ و نعن ــاز داغ، س پی

نــوش جــان کنیــد.

نکات کلیدی تهیه آش کرمانشاهی
- هــر چــه در ایــن آش از فلفــل ســیاه و قرمــز، 
ــتفاده  ــتری اس ــاز داغ بیش ــی و پی ــن حیوان روغ
کنیــد، آش شــما مــزه دارتــر می شــود. در صورتــی 
ــد،  ــی مصــرف کنی ــن حیوان ــد روغ ــه نمی توانی ک

روغــن زیتــون را جایگزیــن آن کنیــد.
- بــرای خوشــمزه تــر شــدن آش عباســعلی 
می توانیــد گوشــت را بــه همــراه پیــاز و آب قلــم بپزید. 
- در آش عباســعلی کرمانشــاه می توانیــد از 
یــک دوم پیمانــه جــو و هــم چنیــن بلغــور گنــدم 

هــم اســتفاده کنیــد. 
منبع: ایران کوک

واکنش طهرانچی به مصوبه منع تحصیل
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رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی بــه مصوبــه شــورای ســنجش و پذیــرش 
ــکی و  ــجوی پزش ــل ۱۳۴ دانش ــه تحصی ــع ادام ــر من ــی ب ــجو مبن دانش

بازگشــت آن هــا بــه حالــت قبــل واکنــش نشــان داد.
بــه گــزارش مهــر، محمــد مهــدی طهرانچــی، در واکنــش بــه مصوبــه 
شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو مبنــی بــر اینکــه ۱۳۴ دانشــجویی 
کــه از رشــته دامپزشــکی بــه پزشــکی تغییــر رشــته داده بودنــد، از ادامــه 
تحصیــل در رشــته پزشــکی منــع شــدند و بنابــر ایــن مصوبــه بایــد بــه 
حالــت اول بازگردنــد، گفــت: ایــن مصوبــه هنــوز بــه دانشــگاه آزاد ابــاغ 
نشــده امــا بــه هــر حــال شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در ایــن 
خصــوص تصمیمــی گرفتــه و مــا منتظــر هســتیم ایــن مصوبــه همــراه بــا 

جزئیــات آن بــه دانشــگاه ابــاغ شــود.
ــه اینکــه دانشــگاه آزاد در  ــا اشــاره ب رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــق رأی  ــت و ح ــر اس ــو ناظ ــجو، عض ــرش دانش ــنجش و پذی ــورای س ش
ــه  ــزود: توصی ــه، اف ــن مصوب ــه ای ــراض ب ــال اعت ــاره احتم ــدارد، درب ن
ــر  ــون در ه ــه قان ــوده اســت ک ــن ب ــواره ای ــه و هم ــگاه آزاد همیش دانش
ــف  ــون در ص ــرای قان ــان را در اج ــا خودم ــود و م ــت ش ــرایطی رعای ش

می دانیــم. اول 
وی افــزود: قبــل از مدیریــت بنــده ایــن ۱۳۴ نفــر بــه رشــته پزشــکی 
ــه شــورا، اعتراضــی  ــان اجــرای مصوب ــد و اگــر در زم منتقــل شــده بودن
ــد  ــت اداری برون ــوان عدال ــه دی ــد ب ــان می توانن ــند، خودش ــته باش داش
ــری و  ــامی مج ــگاه آزاد اس ــا دانش ــد ام ــرح کنن ــود را ط ــکایت خ و ش

ــون اســت. مطیــع قان
ــگاه آزاد در  ــوی دانش ــه ای از س ــال نام ــه ارس ــه ب ــی در ادام طهرانچ
خصــوص ایــن ۱۳۴ نفــر اشــاره کــرد و گفــت: مــا در خصــوص مصوبــه ای 
ــتیم و  ــی داش ــای فن ــت، بحث ه ــگاه داش ــی دانش ــت قبل ــه در مدیری ک
نامــه ای را در ایــن بــاره ارســال کردیــم آمــا آقایــان اصــًا توجهــی نکردند؛ 
منتهــا مســیری کــه پیــش از مصوبــه شــورا از ســوی دانشــگاه آزاد طــی 

ــم. ــاز کن ــم ب ــد را نمی خواه ش
ــوص،  ــن خص ــا در ای ــرد: م ــه ک ــامی اضاف ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــورای  ــد در ش ــوع بای ــن موض ــا ای ــه آی ــم ک ــرح کردی ــأله ای را ط مس
ســنجش و پذیــرش دانشــجو مــورد بررســی قــرار گیــرد یــا در شــورای 
دیگــر )شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی( و مــا در ایــن بــاره یــک 

ــتیم. ــم داش ــی ه ــتدالل قانون اس

با شعار« صعود به سبک فاتحان اورست »:
هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

 آغاز به کار کرد

هفتمیــن مجمــع اقتصــاد فنــاوری نانــو بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــا  ــدت دو روز ب ــه م ــروز ســه شــنبه ب ــو ام ــی حــوزه نان ــداد مدیریت روی
ــرد.  ــاز ک ــه ســبک فاتحــان اورســت« کار خــود را آغ ــود ب ــوان »صع عن
ــاش  ــع، ت ــن مجم ــزاری ای ــن دوره از برگ ــا، در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
شــده تــا موضــوع تاثیــر فضــای متغیــر و ناپایــدار اقتصــادی کشــور را بــر 
ــا  ــی فرصت ه ــه بررس ــرار داده و ب ــور ق ــان مح ــب وکارهای دانش بنی کس
و تهدیدهــای ناشــی از آن بپــردازد. همچــون دوره هــای گذشــته برگــزاری 
ایــن مجمــع، امســال نیــز صاحب نظــران مختلفــی در روزهــای ۱۰ و ۱۱ 
ــب ســخنرانی ها،  ــات خــود در قال ــا و تجربی ــه دیدگاه ه ــه ارائ ــاه ب دی م

ــد پرداخــت. ــف خواهن ــا و کارگاه هــای مختل پنل ه
ــح  ــرای فت ــا ب ــد تاش ه ــش از ۷۰ درصـ ــان بی ــه کارشناس ــه گفت ب
اورســت ناموفــق اســت، تنها افـــرادی از پس این صــــــعود طاقـت فرســـا، 
پرتنـــش و پیش بینی ناپـــذیر برمی آینـــد که عـاوه بر آمـــادگی جسمانی، 
ذهنیتـــی قـــوی و پیـــش برنده داشـــته باشند. به نظـــر می رسد این روزها 
ــه را  ــر از همیش ــر و ناپایدارت ــی پیچیده ت ــوآور، محیط ــب وکارهای نـ کس
ــرو  ــفر، در گ ــن س ــا در ای ــد آن ه ــا و رشـ ــی بقـ ــد، گوی ــه می کنن تجرب

یادگیــــری، چابــــکی و نگرشــــی از جنــس فاتحـــان اورست است.
در این دو روز ۳۰ ســخنرانی با موضوع در رد و تمنای اســتراتژی، اســتراتژی 
ــدت  ــم انداز کوتاه م ــوآوری، چش ــا ن ــتراتژی ب ــبت اس ــم، نس در دوران پرتاط
اقتصــاد کشــور،  اقتصــاد نــوآوری، فرصتی بــرای رســتگاری، بازاریابی در شــرایط 
ــای  ــنهاد راهکاره ــا و پیش ــب وکارهای نوپ ــای کس ــاد، چالش ه ــی اقتص بحران
توســط مدیــران بخــش خصوصــی برگــزار می شــود و تجربیــات خــود را بــرای 

عاقــه منــدان بــه کســب و کارهــای نــوآور ارایــه می کننــد.
همچنیـــن ۲۰ نشســـت و کارگاه بـــا موضـــوع بقـــا در بـــازی 
بـــزرگان؛ رقابـــت محصـــوالت در فروشـــگاه های زنجیـــره ای، رازهـــای 
باســـتانی بقـــا، صعـــود در توفـــان عـــدم قطعیت هـــا، منشـــور رشـــد 
اســـتارتاپ ها، صنعـــت بـــرق، فنـــاوری نانـــو، دره مـــرگ: عبـــور یـــا 
ــک  ــی؛ از کمـ ــب وکارهای نانویـ ــی کسـ ــع مالـ ــن منابـ ــقوط، تأمیـ سـ
ـــوآوی  ـــرای ن ـــر، ب ـــرمایه خطرپذی ـــره و س ـــای کم به ـــا وام ه ـــوض ت باع
ـــه  ـــن نقش ـــم، تدوی ـــا بروی ـــه کج ـــم و ب ـــروع کنی ـــا ش ـــازمان از کج در س
راه فنـــاوری بـــرای زیربخـــش بـــرق و انـــرژی برگـــزار خواهـــد شـــد.  
ــن دوره از  ــه در ای ــت ک ــی اس ــر از بخش های ــی دیگ ــی داغ یک صندل
مجمــع اقتصــاد فنــاوری نانــو بــرای پاســخگویی ســتاد نانــو بــه ســواالت 

شــرکت گننــدگان دیــده شــده اســت.
ــا،  ــنواره برترین ه ــع در جش ــن مجم ــزاری ای ــن روز از برگ در دومی

ــد. ــد ش ــی خواهن ــو معرف ــال ۹۷ نان ــرکت های س ــن ش برتری
در طــول برگــزاری شــش دوره پیشــین مجمــع اقتصــاد فنــاوری نانــو، 
۱۲۰ نشســت، ۲۳۰ ســخنرانی  بــا حضــور ۳۳۰۰ شــرکت کننــده صــورت 

گرفتــه اســت.

ـــد  ـــا تاکی ـــازی ب ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع
بـــر اهمیـــت اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در 
ـــت:  ـــی گف ـــم بین الملل ـــای مه ـــیر کریدوره مس
ـــدور مهـــم در اتصـــال شـــرق آســـیا  از پنـــج کری
ــران  ــم از ایـ ــدور مهـ ــه کریـ ــا، سـ ــه اروپـ بـ
ـــز  ـــه- تبری ـــن میان ـــه راه آه ـــد ک ـــور می کن عب
یکـــی از بخش هـــای مهـــم ایـــن کریدورهـــا 

ـــت.  اس
ــاون  ــور مع ــا حض ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
ــرکت  ــل ش ــازی و مدیرعام ــر راه و شهرس وزی
نماینــدگان  و  اســتاندار  وتوســعه،  ســاخت 
اســتان آذربایجــان شــرقی در مجلــس شــورای 
ــن  ــتگاه راه آه ــی ایس ــات اجرای ــامی عملی اس
ــه- تبریــز  خــاوران واقــع در مســیر ریلــی میان

ــد. ــاز ش آغ
و  راه  وزیــر  معــاون  خادمــی   خیــراهلل 
شهرســازی بــا تاکیــد بــر اهمیــت اســتان 
آذربایجــان شــرقی در مســیر کریدورهــای 
مهــم بین المللــی گفــت: از پنــج کریــدور مهــم 
در اتصــال شــرق آســیا بــه اروپــا، ســه کریــدور 
ــن  ــه راه آه ــد ک ــور می کن ــران عب ــم از ای مه
ــن  ــز یکــی از بخش هــای مهــم ای ــه- تبری میان

ــت. ــا اس کریدوره
ریلـــی  مســـیر  بـــودن  طوالنـــی  وی 

موجـــود تهـــران- تبریـــز را از مهمتریـــن 
ـــه-  ـــی میان ـــد ریل ـــط جدی ـــداث خ ـــل اح عوام
بســـتان آباد- تبریـــز معرفـــی کـــرد و افـــزود: 
ـــان  ـــش زم ـــدف کاه ـــا ه ـــی ب ـــیر ریل ـــن مس ای
ـــار و مســـافر   ســـفر و افزایـــش ســـرعت حمـــل ب
ـــالجاری از  ـــاه س ـــه در آذر م ـــد ک ـــی ش طراح
میانـــه تـــا بســـتان آباد بـــه طـــول ۱۳۲ 
کیلومتـــر مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گرفـــت 
ــذاری در  ــل گـ ــات ریـ ــون عملیـ ــم اکنـ و هـ
ـــال  ـــاوران در ح ـــا خ ـــتان آباد ت ـــل بس حدفاص

انجـــام اســـت.

طراحی ایستگاه با الهام از فرش تبریز
معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی در خصـــوص 
ویژگی هـــای ایســـتگاه راه آهـــن خـــاوران 
ــازمان  ــوی سـ ــز از سـ ــهر تبریـ ــت: شـ گفــ
جهانـــی صنایـــع دســـتی بـــه عنـــوان شـــهر 
جهانـــی بافـــت فـــرش مشـــهور اســـت و بـــا 
ـــن  ـــتگاه راه آه ـــوان، ایس ـــن عن ـــه ای ـــه ب توج
ـــی  ـــز طراح ـــرش تبری ـــام از ف ـــا اله ـــاوران ب خ

شـــده اســـت.
وی طراحــی نمــای ایســتگاه را الهــام گرفتــه 
از دار قالــی دانســت و ادامــه داد: بــا توجــه بــه 

ــال  ــارف و رج ــاعر، ع ــش از ۴۰۰ ش ــه بی اینک
نامــی ایــران از ۸۰۰ ســال پیــش تاکنــون 
ــاک  ــه خ ــز ب ــهر تبری ــعرای ش ــره الش در مقب
ســپرده شــده اند، ورودی ایســتگاه نیــز بــا 
ــوان شــعر از جنــس ســنگ  ــاب و دی ــده کت ای

ــا خواهــد شــد. بن
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــده ب ــی ش ــار پیش بین اعتب
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــال اع ــارد ری را ۶۴۶ میلی
ــی  ــتگاه در زمین ــن ایس ــافری ای ــال مس ترمین
ــع  ــر مرب ــزار مت ــش از ۳ ه ــاحت بی ــه مس ب
احــداث خواهــد شــد و ســایبان ترمینــال 
مســافری آن ۱۴۰۰ متــر مربــع و ســکوی 
ــع در  ــر مرب ــزار و ۶۰۰ مت ــز ۳ ه ــافری نی مس

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــن  ــت،  راه آه ــی اس ــارس حاک ــزارش ف گ
تبریــز ۲۰۳ کیلومتــر  بســتان آباد-  میانــه- 
میانــه  موجــود  ایســتگاه  از  و  دارد  طــول 
مســیری  از  گــذر  بــا  و  می شــود  آغــاز 
ــای،  ــهرهای ترکمنچ ــتانی از ش ــبتا کوهس نس
بســتان آباد و باســمنج عبــور کــرده و بــه 
ــه  ــت ب ــد و در نهای ــاوران می رس ــتگاه خ ایس
متصــل  تبریــز  موجــود  راه آهــن  ایســتگاه 

ــد. ــد ش خواه

ـــگری و  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی از صـــدور 
ـــی از  ـــوزه خصوص ـــه داری و م ـــوز مجموع ۶ مج

ـــر داد. ـــتان، خب ـــال ۹۸ در اس ـــدای س ابت
ـــن  ـــدار ضم ـــی آب ـــر، مرتض ـــزارش مه ـــه گ ب
اعـــام ایـــن خبـــر، گفـــت: »آذربایجـــان 
ـــی در  ـــیار خوب ـــت بس ـــز، از ظرفی ـــژه تبری به وی
ــی  ــای خصوصـ ــا و موزه هـ ــوزه مجموعه هـ حـ
ـــت  ـــن ظرفی ـــتفاده از ای ـــت و اس ـــوردار اس برخ
موجـــب توســـعه و معرفـــی هرچـــه بیشـــتر 

ایـــن مجموعه هـــا شـــده اســـت.«
ـــه داران  ـــه مجموع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــدار ب آب
ــای  ــراث گران بهـ ــارت میـ ــد تجـ ــدون قصـ بـ
و  گـــردآوری  آینـــدگان  بـــرای  نیـــاکان 
نگهـــداری می کننـــد، ادامـــه داد: »از ایـــن رو 
ـــر  ـــیای فاخ ـــگاه و ارزش اش ـــا جای ـــت ارتق جه
مجموعـــه داران اســـتان باهـــدف معرفـــی بـــه 
ـــه  ـــادی در مجموع ـــیار زی ـــاش بس ـــوم، ت عم

ــتان  ــای اسـ ــور موزه هـ ــژه امـ اداره کل به ویـ
صـــورت گرفتـــه اســـت.«

ــال ۹۸،  ــدای سـ ــه از ابتـ ــان اینکـ او بابیـ
ــک  ــادر و یـ ــمی صـ ــت رسـ ــوز فعالیـ ۶ مجـ
افـــزود: »در  اســـت،  تمدیدشـــده  مجـــوز 

ایـــن بـــازه زمانـــی ۴ پروانـــه مجموعـــه داری، 
ــه  ــادر و پروانـ ــوزه صـ ــت مـ ــه فعالیـ ۲ پروانـ
ـــز  ـــیک تبری ـــای کاس ـــوزه خودروه ـــت م فعالی

ــت .« ــده اسـ تمدیدشـ
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی

اضافـــه  اســـتان  صنایـــع  دســـتی  و 
بـــرای  صادرشـــده  »مجوزهـــای  کـــرد: 
مجموعـــه داری مربـــوط بـــه »مجموعـــه 
رادیـــو و ســـماور قدیمـــی، آقـــای حســـین 
ابداعـــات  »مجموعـــه  پـــور«،  احمـــد 
و  غفرانـــی«  اکبـــر  آقـــای  صنعتـــی، 
ـــای  ـــز، آق ـــرف تبری ـــاغل و ح ـــه مش »مجموع

اســـت.« ســـرابی«  علی اصغـــر 
ـــای  ـــت موزه ه ـــوز فعالی ـــه مج ـــه ب او در ادام
ــرد و  ــاره کـ ــز اشـ ــده نیـ ــی صادرشـ خصوصـ
ـــای  ـــرای مجموعه ه ـــا ب ـــن پروانه ه ـــت: »ای گف
ـــای رشـــید  »چـــاپ، نشـــر، تعلیـــم و تربیـــت، آق
کفیلـــی« و »کبریـــت ممتـــاز، آقـــای فـــرخ 

رحیـــم زاده« صادرشـــده اســـت.«
ـــه  ـــه نحـــوه صـــدور پروان ـــه ب ـــدار در خاتم آب
فعالیـــت مجموعـــه داری و مـــوزه خصوصـــی 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: »پـــس از ارائـــه 
ـــی  ـــی، تاریخ ـــول فرهنگ ـــوال منق ـــت ام فهرس
بـــرای پروانـــه مجموعـــه داری و ارائـــه طـــرح 
محتوایـــی و رعایـــت الزامـــات مـــوزه بـــرای 
متقاضیـــان تأســـیس مـــوزه خصوصـــی، مراحـــل 
ـــراث  ـــط اداره کل می ـــوزه توس ـــوز م ـــذ مج اخ
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  فرهنگـــی، 
آذربایجـــان شـــرقی بررســـی و پیگیـــری 

» می شـــود.

معــاون نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری 
در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه با حضور 
ــم  ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــس دفت رئی
رهبــری در دانشــگاه  آزاد اســامی معرفــی شــد.

ــور  ــا حض ــمی ب ــا، در مراس ــزارش آن ــه گ ب
ــر  ــس دفت ــریفانی رئی ــد ش حجت االســام محم
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
ــاس  ــام عب ــامی، حجت االس ــگاه  آزاد اس دانش
نمایندگــی  نهــاد  معــاون  به عنــوان  عبــدی 
مقــام معظــم رهبــری در واحدهــای مراغــه، 
بنــاب، هشــترود، عجب شــیر و ملــکان بــا مرکــز 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه معرفی شــد.

رئیــس دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه  آزاد اســامی در ایــن 
مراســم گفــت: »مشــکات کشــور بعضــی 
ــوده و تنهــا شــخصی کــه  وقت هــا کمرشــکن ب
در ایــن کشــور بــه مــردم امیــد می دهــد، مقــام 
معظــم رهبــری اســت و ایــن موضــوع، رســالت 
خدمتگــزاران دفاتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری 

در دانشــگاه ها را دوچنــدان می کنــد.«
ــان  ــا بی ــریفانی ب ــد ش ــام محم حجت االس
ــا و انســان های  اینکــه ســرمایه دانشــگاه آدم ه
برنامــه  »اگــر  افــزود:  هســتند،  حکیــم 
پیامبــر)ص( یعنــی آدم شناســی و نخبه پــروری 
را در دوره خــود اســتفاده کنیــم در واقــع 

ســرمایه دانشــگاه را پیــدا کرده ایــم.«
وی تأکیــد کــرد: »امــروزه غربی هــا دارنــد بــه 
غیــب ایمــان می آورنــد، بایــد ایمــان خــود را بــه 
غیــب، معنویــت و تــوکل بــاال ببریــم. ایمــان بــاال 
بــه غیــب، معنویــت، صبــر و اســتواری مــردم را در 
برابر مشــکات کشــور بیشــتر و عــزم آنهــا را برای 

مقابلــه و تدبیــر در ایــن زمینــه، جــدی می کنــد.«
رئیــس دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه  آزاد اســامی مطــرح کــرد: 
ــوده و  ــی ب ــه فرهنگ ــر)ص( هم ــه پیامب »برنام
معتقدیــم خــرج کــردن در موضوعــات تربیتــی 

افــزودن بــه ســرمایه اقتصــادی اســت.«
ــر)ص( را  ــیوه کاری پیامب ــریفانی ۱۰ ش ش
مهربانــی، تکیــه بــر خــدا، مایمــت در گفتــار، 
اســتغفار،  گذشــت،  بــاال،  عمومــی  روابــط 
مشــاوره، اهــل عمــل بــودن، زالل بــودن و 

ــرد. ــوان ک ــودن عن ــوکل ب ــل ت اه
وی یـــادآور شـــد: »رئیـــس دانشـــگاه 
آزاد اســـامی در نظـــر دارد عـــاوه بـــر ســـه 
معاونـــت علـــوم انســـانی، پزشـــکی و علـــوم 
ـــدازی  ـــز راه ان ـــارف نی ـــت مع ـــک معاون ـــه ی پای
و همـــه دروس معـــارف را زیرمجموعـــه ایـــن 
معاونـــت قـــرار داده و مســـئولیت اجـــرای آن 
ـــی و  ـــت تربیت ـــا دو معاون ـــاد ب ـــر نه ـــه دفت را ب

آموزشـــی تفویـــض کنـــد.«

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه 
ــا همــکاری  ــی ب ــار از اراضــی مل ــت: ۲ هکت گف
دادســتانی و نیروهــای یــگان حفاظــت ایــن اداره 

رفــع تصــرف شــد.
غامرضــا زارع در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهار 
ــع تصــرف شــده در داخــل  داشــت: اراضــی رف
محــدوده منطقــه طبیعــی فســیلی مراغــه و در 
روســتاهای شــلیلوند و کــرج آبــاد قــرار داشــتند 
کــه از هفــت ســال پیــش از ســوی افــراد 

ــود. ــاغ تبدیــل شــده ب ــه ب ســودجو ب
وی بــا بیــان اینکــه در ماه هــای آینــده 
ــازی  ــی آزاد س ــی مل ــر از اراض ــار دیگ ۴ هکت
خواهــد شــد، افــزود: بــرای ایــن اراضــی هشــت 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــده تش پرون
ــف  ــه متخل ــرای س ــن ب ــت: همچنی زارع گف
ــه  ــد ک ــدی داده ش ــر ج ــه تذک ــن زمین در ای
ــق  ــدد از طری ــف مج ــرار و تخل ــورت تک در ص

ــد. ــد ش ــدام خواه ــی اق ــع قضای مراج
وی ادامــه داد: متاســفانه تصــرف اراضــی 
ملــی موجــب آســیب بــه ایــن اراضــی می شــود 

کــه در صــورت مشــاهده بــا متخلفــان برخــورد 
جــدی خواهــد شــد.

منطقــه طبیعــی فســیلی مراغــه به مســاحت 
ــماره  ــه ش ــی مصوب ــار ط ــزار و ۲۶ هکت ــک ه ی
۲۶۴ شــورای عالــی محیــط زیســت در ۱۴ 
خــرداد ۸۴ بــه عنــوان اثــر طبیعــی ملــی مصوب 
شــده تــا از تخریــب، برداشــت و حفــاری در ایــن 

منطقــه محافظــت و کارهــای تحقیقاتــی بــه طور 
دقیــق بــر روی آثــار کشــف شــده انجــام شــود.

ــزرگ  ــدوده ب ــی از مح ــه بخش ــن منطق ای
ــه  ــه ب ــت ک ــهند اس ــتانی س ــیل دار کوهس فس
لحــاظ داشــتن مناســب تریــن فســیل های 
هفــت تــا ۱۲ میلیــون ســاله بــه عنــوان بهشــت 

ــی دارد. ــهرت جهان ــان، ش ــیل شناس فس

وســعت منطقــه فســیلی مراغــه حــدود ۴۰ 
ــوفه در  ــیل های مکش ــوده و فس ــار ب ــزار هکت ه
ایــن منطقــه شــامل گونــه هایــی از جونــدگان، 
اســب ســانان، گاو ســانان، گوشــتخواران ماننــد 
ببــر دنــدان شمشــیری، کفتــار، گــرگ و خرس، 
ــا،  ــدن ه ــا، کرگ ــه ه ــا، زراف ــوزن ه ــواده گ خان

ــت. ــوپ هاس ــا و آنتول فیل ه
ســابقه بررســی اولیــه منطقــه فســیلی مراغه 
ــر می گــردد  ــل ســال ۱۸۴۰ میــادی ب ــه اوای ب
و جمــع آوری اولیــه نمونه هــا توســط محققــان 
روســی و بــه دنبــال آن پژوهشــگران کشــورهای 
اتریــش، انگلیــس، فرانســه و آمریــکا بــا همکاری 
مــوزه تاریــخ طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت انجــام شــده اســت.
ژئوپــارک طبــق تعریــف یونســکو گســتره ای 
اســت بــا مرزهــای کامــا آشــکار و پهنــه کافــی 
ــی  ــده زمین شناس ــد پدی ــده چن ــه دربرگیرن ک
کمیــاب و برجســته بــوده و در آن گســتره 
فرهنگــی  و  تاریخــی  طبیعــی،  جاذبه هــای 

ــود. ــت ش ــز یاف ــمند نی ارزش

3 کریدور اتصال آسیا با اروپا در ایران قرار دارد 

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد:

صدور6 مجوز مجموعه داری و موزه خصوصی 
از ابتدای سال 98 در استان

با حضور شریفانی؛

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
آزاد اسالمی مراغه معرفی شد

2 هکتار از اراضی ملی در مراغه رفع تصرف شد

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

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

ارسال فرمایند.
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این کاالها را از داروخانه نخرید؛ 
به صرفه نیست

ــران  ــب، گـ ــن مطلـ ــی  در ایـ ــوع اصلـ موضـ
اســـت.  داروخانه هـــا  کاالهـــای  بـــودن 
می توانیـــم همـــان کاالهـــا را در فروشـــگاه ها 

بخریـــم.  ارزان تـــر  ســـوپرمارکت ها  و 
داروخانه هـــا دیگـــر فقـــط دارو نمی فروشـــند؛ 
ــواع  ــا انـ ــه تـ ــتمال توالـــت گرفتـ ــه از دسـ بلکـ
محصـــوالت  بـــه  را  خوراکـــی  مکمل هـــای 
ــا  ــه مـ ــادی کـ ــد. اعتمـ ــه کرده انـ ــود اضافـ خـ
ــده   اســـت  ــم باعـــث شـ ــا داریـ ــه داروخانه هـ بـ
کـــه حتـــی بـــرای کاالهایـــی کـــه بـــه راحتـــی 
ـــد  ـــان خری ـــر خیابانم ـــگاه س ـــم از فروش می توانی
کنیـــم هـــم بـــه داروخانـــه مراجعـــه می کنیـــم. 
در بســـیاری از ایـــن مـــوارد مـــا حتـــی بـــدون 
نـــگاه کـــردن بـــه کیفیـــت و تاریـــخ انقضـــای 
ــه  محصـــول، پـــول را پرداخـــت می کنیـــم و بـ
ــم. ایـــن کار اصـــا درســـتی  ــه برمی گردیـ خانـ
ـــی«  ـــا زندگ ـــی  »ایرن ـــوع اصل ـــا موض ـــت؛ ام نیس
در ایـــن مطلـــب، گـــران بـــودن کاالهـــای 
داروخانه هـــا اســـت. می توانیـــم همـــان کاالهـــا 
را در فروشـــگاه ها و ســـوپرمارکت ها ارزان تـــر 

بخریـــم.

پوشک بچه
پوشـــک بچـــه بیشـــترین خریـــد، بـــرای 
خانواده هایـــی اســـت کـــه کـــودکان زیـــر ۳ 
ــر  ــاوه بـ ــا عـ ــرای خانواده هـ ــد. بـ ــال دارنـ سـ
کیفیـــت کاال، قیمـــت آن خیلـــی مهـــم اســـت؛ 
بـــه همیـــن علـــت نبایـــد ایـــن محصـــول 
را از داروخانـــه تهیـــه کنیـــد. پاکـــت یـــور 
دالـــر)Pocket Your Dollar (، در ســـال 
۲۰۱۸ تحقیقاتـــی را  بـــر قیمت هـــای مختلـــف 
آمـــازون،  فروشـــگاه های  در  بچـــه  پوشـــک 
ــام داد و  ــرز.کام، انجـ ــتکو و دیاپـ ــت، کاسـ تارگـ
ـــود  ـــورت ب ـــن ص ـــه ای ـــات ب ـــن تحقیق ـــه ای نتیج
ـــد  ـــی بخری ـــر جای ـــان را از ه ـــک کودکت ـــه پوش ک

بـــه جـــز داروخانه هـــا.

دستمال کاغذی توالت
بـــر اســـاس تحقیقاتـــی کـــه موسســـه خانـــه داری 
 )Good Housekeeping Institute( خـــوب
ـــذی  ـــای کاغ ـــتمال توالت ه ـــت، دس ـــام داده  اس انج
ــی ای  ــای باورنکردنـ ــا قیمت هـ ــا بـ در داروخانه هـ
بـــه فـــروش می رســـند؛ امـــا همـــان کیفیـــت در 
ـــتی،  ـــگاه های بهداش ـــد فروش ـــر مانن ـــای دیگ جاه

ــد. ــری دارنـ ــای معقول تـ قیمت هـ

وسایل طبی
ماننـــد  طبـــی  وســـایل های  انـــواع   
صندلی هـــا و انـــواع بالشـــت ها را می توانیـــد 
در مغازه هـــای وســـایل طبـــی فروشـــی غیـــر از 
ـــه  ـــب تهی ـــیار مناس ـــی بس ـــا قیمت ـــا ب داروخانه ه
ــرای  ــاید بـ ــه شـ ــی کـ ــی از جاهایـ ــد. یکـ کنیـ
همـــه مـــا بـــرای ایـــن مـــوارد شـــناخته شـــده 
ـــت  ـــر اس ـــد. بهت ـــوری« باش ـــه راه جمه ـــد »س باش
قبـــل از خریـــدن لـــوازم طبـــی از داروخانه هـــا 

ســـری بـــه آنجـــا بزنیـــد.

قرص های ویتامین و مکمل
ـــان  ـــه ای از زندگی م ـــا در نقط ـــه م ـــاید هم ش
بـــا گـــوگل ســـرچ بـــه ایـــن نتیجه رســـیده ایم 
ــش  ــا وقتـ ــم؛ امـ ــن داریـ ــود ویتامیـ ــه کمبـ کـ
ـــه و  ـــه داروخان ـــن ب ـــم رفت ـــاور کنی ـــه ب ـــت ک اس
خریـــدن انـــواع قـــرص و شـــربت ویتامیـــن بـــه 
ــتی  ــه کار درسـ ــین داروخانـ ــنهاد تکنیسـ پیشـ
نیســـت. اگـــر بـــدن شـــما در جـــذب ویتامیـــن 
مشـــکل دارد راحت تریـــن کار، ورزش کـــردن 
ـــی  ـــوه فروش ـــه می ـــر ب ـــک س ـــه، ی ـــر ن ـــت. اگ اس
بزنیـــد و ویتامین هـــای طبیعـــی را بـــا قیمـــت 
پایین تـــر تهیـــه کنیـــد. مگـــر اینکـــه توصیـــه 

پزشـــک باشـــد.

لوازم آرایشی
و  فروشـــگاه ها  از  را  آرایشـــی  لـــوازم  
مغازه هـــای مخصـــوص آن بخریـــد. بیشـــتر 
ــوازم  ــا لـ ــر از داروخانه هـ ــن خاطـ ــه ایـ ــا بـ مـ
آرایشـــی می خریـــم چـــون کـــه اطمینـــان 
بیشـــتری بـــرای اصـــل بـــودن محصـــول و 
ـــن  ـــا ای ـــم؛ ام ـــای آن داری ـــخ انقض ـــتن تاری نگذش
ـــه  ـــی را ک ـــت. اجناس ـــت نیس ـــا درس ـــر، اص تفک
ـــک  ـــد چ ـــم بای ـــد ه ـــه می کنی ـــه تهی از داروخان
کنیـــد. کمااینکـــه شـــاید گاهـــی اوقـــات چنـــد 
ـــی  ـــد ول ـــت کنی ـــی را پرداخ ـــت واقع ـــر قیم براب
ـــه  ـــد ک ـــی را می خری ـــان کاالی ـــر هم ـــت آخ دس
و  آرایشـــی  فروشـــگاه های  از  می توانســـتید 

ــد. ــر بخریـ ــتی ارزان تـ بهداشـ
منبع: ایرنا

قاضی  زاده هاشمی:
انتخابات فدراسیون فوتبال

 اردیبهشت ماه برگزار می  شود

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
ــت:  ــود، گف ــزار می  ش ــت ماه برگ ــال اردیبهش ــیون فوتب ــات فدراس انتخاب
سرپرســت فعلــی فدراســیون هرکــس کــه باشــد بایــد زمینــه برگــزاری 

یــک مجمــع مناســب را فراهــم کنــد. 
ـــا  ـــمی ب ـــی زاده هاش ـــان قاض ـــید احس ـــت، س ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــه  ـــیدگی ب ـــر رس ـــال، ب ـــیون فوتب ـــس فدراس ـــتعفای رئی ـــه اس ـــاره ب اش
عملکـــرد مهـــدی تـــاج و تیـــم مدیریتـــی او تأکیـــد و تصریـــح کـــرد: 
ـــه  ـــی ک ـــم مدیریت ـــن تی ـــرد ای ـــد عملک ـــی بای ـــتگا ه های نظارت ـــا دس قطع
۱۰ ســـال بـــر فوتبـــال کشـــور حاکـــم بودنـــد را موشـــکافانه بررســـی 

ـــد. کنن
نماینــده مــردم فریمــان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــم مدیریت حواشــی و مســائل غیرشــفاف بســیاری حــول عملکــرد تی
ــزود:  ــود دارد، اف ــته وج ــال گذش ــی ۱۰-۱۲ س ــال ط ــیون فوتب فدراس
ــد پاســخگوی عملکــرد خــود و تیــم مدیریتــی اش  ــاج بای ــای ت قطعــا آق

ظــرف ۱۰ ســال گذشــته باشــد.
ــر  ــال، گفــت: ب ــرای فدراســیون فوتب ــاره تعییــن سرپرســت ب وی درب
اســاس اساســنامه فدراســیون فوتبــال، نایــب رئیــس اول بایــد سرپرســت 
فدراســیون فوتبــال شــود کــه در حــال حاضــر نایــب رئیــس اول، آقــای 
ــوده؛ بنابرایــن از میــان نایــب رئیــس دوم، آقــای  کفاشــیان بازنشســته ب
ــردی سرپرســت فدراســیون  ــأت رئیســه، ف ــد و ســایر اعضــای هی بهارون

فوتبــال تــا انتخابــات فدراســیون برگزیــده خواهــد شــد.
ــرورت دارد  ــی ض ــرایط کنون ــه در ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی زاده ب قاض
ــع مناســب  ــک مجم ــزاری ی ــه برگ ــال زمین ــیون فوتب سرپرســت فدراس
ــت ماه را  ــال در اردیبهش ــیون فوتب ــد فدراس ــس جدی ــاب رئی ــرای انتخ ب
ــد از  ــال بای ــیون فوتب ــع فدراس ــات مجم ــه داد: جلس ــد، ادام ــم کن فراه
ــد فدراســیون  ــا اردیبهشــت ماه رئیــس جدی ــاه آینــده کلیــد بخــورد ت م

ــه انتخــاب مجمــع تعییــن شــود. ــال ب فوتب

اولویت فدراسیون فوتبال چیست؟
ــد  ــورای اســـامی تأکیـ ــیون فرهنگـــی مجلـــس شـ ــو کمیسـ عضـ
ـــس  ـــرارداد ویلموت ـــخ ق ـــل فس ـــدن مراح ـــام نش ـــه تم ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک
ـــت  ـــا وی از اهمی ـــرارداد ب ـــخ ق ـــل فس ـــی مراح ـــی، ط ـــم مل ـــرمربی تی س
ـــرمربی  ـــا س ـــرارداد ب ـــد ق ـــه عق ـــه  هرگون ـــت چراک ـــوردار اس ـــی برخ باالی
ــیون  ــس از فدراسـ ــکایت ویلموتـ ــه شـ ــر بـ ــد منجـ ــد می توانـ جدیـ
و پرداخـــت کامـــل مبلـــغ قـــرارداد بـــه او شـــود. بنابرایـــن انتخـــاب 
ســـرمربی جدیـــد بـــرای تیـــم ملـــی بـــا در نظـــر داشـــتن شـــرایط 
ـــوع  ـــن موض ـــد ای ـــیون بای ـــت فدراس ـــه سرپرس ـــت ک ـــی اس ـــت مهم اولوی

ـــد. ـــف کن ـــن تکلی ـــم تعیی را ه

ـــور  ـــت: تراکت ـــور گف ـــگاه تراکت ـــک باش مال
می توانســـت خیلـــی زودتـــر قهرمـــان شـــود، 
ــه  ــا کـ ــایت ها و کانال هـ ــی از سـ ــی برخـ ولـ
ـــازه  ـــتند، اج ـــور هس ـــد کش ـــور و ض ـــد تراکت ض
ندادنـــد. این هـــا مـــا را متحمـــل هزینه هـــای 

ــد.  ــادی کرده انـ زیـ
بـــه گـــزارش فـــارس، محمدرضـــا زنـــوزی 
مطلـــق در گفت وگـــو بـــا رادیـــو ایـــران، 
ضمـــن رد شـــایعه پرداخـــت بیـــش از پنـــج 
میلیـــارد تومـــان بـــرای فســـخ قـــرارداد دنیزلـــی، 
اظهـــار کـــرد: ایشـــان خـــودش بـــه خاطـــر 
تـــرس از زلزلـــه رفـــت و ایـــن موضـــوع را در 

مصاحبـــه ای اعـــام کـــرده اســـت.
وی در خصـــوص عملکـــرد باشـــگاه در 
ــرد:  ــان کـ ــی، بیـ ــرمربی خارجـ ــاب سـ انتخـ
بســـیاری از باشـــگاه ها در انتخـــاب ســـرمربی 
ــا هـــم  خارجـــی اشـــتباه می کننـــد کـــه مـ
یکـــی از ایـــن باشـــگاه ها هســـتیم. عملکـــرد 
ـــم  ـــر را ه ـــگ برت ـــی لی ـــان خارج ـــایر مربی س

بایـــد در پایـــان فصـــل بررســـی کنیـــم.
ـــور  ـــت تراکت ـــه شکس ـــاره ب ـــا اش ـــوزی ب زن
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــازی، اظه ـــین س ـــل ماش مقاب
بـــازی تمامـــی حـــرف و حدیث هـــا را از 
ـــدام  ـــچ ک ـــور در هی ـــدم تراکت ـــرد. معتق ـــن ب بی
از بازی هایـــش همچـــون بـــازی امســـال 
مقابـــل ماشـــین ســـازی، بـــه ســـه امتیـــاز 
نیـــاز نداشـــت؛ تراکتـــور و ماشـــین ســـازی 
ـــب  ـــازی، رقی ـــن ب ـــی در زمی ـــرادر هســـتند ول ب

ــد. ــمار می رونـ ــه شـ ــر بـ همدیگـ
ـــده  ـــرح ش ـــات مط ـــوص موضوع وی در خص

ـــور،  ـــگاه تراکت ـــروش باش ـــال ف ـــون احتم پیرام
ـــرای  ـــده ب ـــه بن ـــودم ک ـــه ب ـــن گفت ـــت: م گف
ـــل  ـــی تقب ـــهرم هزینه های ـــتان و ش ـــور، اس کش
ـــی  ـــوند، ول ـــحال ش ـــواداران خوش ـــا ه ـــدم ت ش
ـــان  ـــا صحبت هایش ـــدودی ب ـــراد مح ـــی اف وقت
ایـــن هزینه هـــا را نادیـــده بگیرنـــد، طبیعـــی 
اســـت کـــه مـــن عصبانـــی  شـــده و اعـــام 
کنـــم کـــه بـــا تـــداوم ایـــن رفتارهـــا، تیـــم 
را بـــه خـــود مـــردم تحویـــل می دهـــم. مـــن 
هزینـــه می کنـــم کـــه بـــرای خـــود و شـــهر 
ـــت.  ـــه ذل ـــاورم ن ـــت بی ـــزت بدس ـــورم ع و کش
یکـــی از کانال هـــا حرف هـــای بی شـــرمانه 

ـــت.  ـــز زده اس ـــف برانگی و تأس
زنــوزی ادامــه داد: بــا دور شــدن تراکتــور از 
حواشــی، نتایجــش بهتــر می شــود. تراکتــور در 
ایــن چهــار بــازی بــه دلیــل دوری از حواشــی، 
نتایــج خوبــی کســب کــرده اســت. دســت آقای 

ــان  ــژه آقای ــه وی ــان ب ــی و بازیکن ســاکت الهام
ــد،  ــی درد نکن ــاج صف ــه و ح ــجاعی، دژاگ ش
ــور  ــج در خ ــا نتای ــیدند ت ــت کش ــاً زحم واقع

ــد. شــأن خودشــان کســب کنن
ـــال  ـــی فوتب ـــت کل ـــا وضعی ـــه ب وی در رابط
ایـــران، مطـــرح کـــرد: بنـــده پیـــش از ایـــن 
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــه ت ـــودم ک ـــرده ب ـــام ک ـــز اع نی
فدراســـیون مـــا مســـتقل نشـــود، مشـــکات 
رفـــع نمی شـــود. فدراســـیون مـــا اســـتقال 
ــش  ــده پیـ ــدارد. بنـ ــدی نـ ــته و درآمـ نداشـ
از ایـــن از آقـــای تـــاج انتقـــاد داشـــتم ولـــی 
ــه  ــی کـ ــوص کسـ ــدارم در خصـ ــت نـ دوسـ
ـــال  ـــر ح ـــه ه ـــم. ب ـــرف بزن ـــرده ح ـــتعفا ک اس
ـــتش درد  ـــیده و دس ـــت کش ـــم زحم ـــان ه ایش

ـــد. نکن
بیـــان  بـــا  تراکتـــور  باشـــگاه  مالـــک 
ــیم  ــردی باشـ ــال فـ ــه دنبـ ــد بـ ــه بایـ اینکـ

ــان  ــد، بیـ ــتقل کنـ ــیون را مسـ ــه فدراسـ کـ
کـــرد: اینکـــه بـــر اســـاس منافـــع بگوینـــد 
ـــی،  ـــر دولت ـــا غی ـــت ی ـــی اس ـــیون دولت فدراس
درســـت نیســـت. فـــردی بـــرای ریاســـت 
ـــد  ـــه بتوان ـــود ک ـــاب ش ـــد انتخ ـــیون بای فدراس
فدراســـیون را از ایـــن شـــرایط خـــارج کنـــد 
و تیـــم ملـــی نیـــز وضعیتـــش بهبـــود یابـــد.

ـــچ  ـــده در هی ـــه بن ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی وی ب
گفـــت:  نمی کنـــم،  شـــرکت  انتخاباتـــی 
مـــن یـــک تاجـــر هســـتم و کســـی بایـــد در 
ــه  ــد کـ ــرکت کنـ ــیون شـ ــات فدراسـ انتخابـ

بتوانـــد بـــه فوتبـــال ایـــران کمـــک کنـــد.
ــوزی در خصـــوص وضعیـــت نیمکـــت  زنـ
ـــل  ـــره و مدیرعام ـــأت مدی ـــت: هی ـــور، گف تراکت
ســـرمربی  انتخـــاب  جریـــان  در  باشـــگاه 
ــه  ــن زمینـ ــی در ایـ ــه ی آتـ ــتند و هفتـ هسـ

تصمیـــم گیـــری می شـــود.
ـــل  ـــدان اه ـــده چن ـــه بن ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــرد: مـــن همیشـــه  ـــار ک ـــه نیســـتم، اظه مصاحب
از  برخی هـــا  و  می گویـــم  را  واقعیت هـــا 
حرف هایـــم ناراحـــت می شـــوند. دوســـت 
ـــده  ـــه بن ـــه ای نســـبت ب ـــراد کین ـــن اف ـــدارم ای ن
ــای  ــری حرف هـ ــک سـ ــند. یـ ــته باشـ نداشـ
کلیشـــه ای هســـت کـــه همـــه در رادیـــو 
ــه  ــا را بـ ــد واقعیت هـ ــی بایـ ــد، ولـ می گوینـ

زبـــان بیاوریـــم.
زنـــوزی در پایـــان گفـــت: از هـــواداران 
ــل  ــور را تحمـ ــه تراکتـ ــم کـ ــکر می کنـ تشـ
ـــوه  ـــج دلخ ـــه نتای ـــردن ب ـــر ک ـــا صب ـــد، ب کردن

می رســـیم.

کمیتــه وضعیــت بازیکنــان فدراســیون فوتبــال آرای خــود را 
در خصــوص تعــدادی از پرونده هــای مطروحــه در ایــن کمیتــه 

ــه برخــی باشــگاه ها اعــام کــرد.  نســبت ب
ــود را در  ــوان، آرای خ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــن کمیت ــه در ای ــای مطروح ــدادی از پرونده ه ــوص تع خص

ــرد. ــام ک ــگاه ها اع ــی باش ــه برخ ــبت ب نس
*بــا توجــه بــه شــکایت جــال هاشــمی از باشــگاه ذوب آهــن 
ــال  ــون ری ــغ ۴۲ میلی ــه پرداخــت مبل ــن باشــگاه ب ــان، ای اصفه
ــت  ــال باب ــزار و ۶۰۰ ری ــغ ۹۱۵ ه ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــت  ــه وضعی ــن کمیت ــد. همچنی ــه دادرســی محکــوم گردی هزین
ــل  ــال قاب ــغ ۱۰ میلیــون ری ــه مبل دعــوای خواهــان را نســبت ب

ــت( ــی اس ــن رای قطع ــد. )ای ــیدگی نمی دان رس

*براسـاس رای صـادره شـده در پرونده شـکایت مسـعود حق 
جـو از باشـگاه بـادران تهران، این باشـگاه به پرداخـت مبلغ ۸۲۰ 
میلیـون ریـال بابـت اصل خواسـته و پرداخـت ۱۷ میلیون و ۸۷۶ 

هـزار ریـال بابت هزینه دادرسـی محکوم شـد.
ــت و مســجد  ــگاه نف ــا از باش ــکایت یوســف وکی ــی ش *در پ
ــارد و  ــک میلی ــغ ی ــت مبل ــه پرداخ ــگاه ب ــن باش ــلیمان، ای س
۷۵۰ میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۳۵ میلیــون 
ــوم شــد.  ــان محک ــه دادرســی در حــق خواه ــت هزین ــال باب ری
همچنیــن کمیتــه وضعیــت مبلــغ ۳۵۰ میلیــون ریــال از دعــوای 

ــرد. ــان را رد ک خواه
*در پرونــده شــکایت میــاد ابطحــی از باشــگاه مــس کرمــان، 
ایــن باشــگاه بــه پرداخــت مبلــغ ۶۰۸ میلیــون ریــال بابــت اصــل 

خواســته و پرداخــت مبلــغ ۱۲ میلیــون و ۱۶۰ هــزار ریــال بابــت 
ــد. همچنیــن  هزینــه دادرســی در حــق خواهــان محکــوم گردی
کمیتــه وضعیــت مابقــی مبلــغ مــورد درخواســت را بــا توجــه بــه 

عــدم اســتحقاق خواهــان رد کــرد.
*بــا توجــه بــه شــکایت محمدرضــا نجفــی از باشــگاه 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــوم ب ــگاه محک ــن باش ــهر، ای ــوان بوش ایرانج
ــغ  ــام مبل ــه انضم ــته ب ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری ۳۱۵ میلی
ــه دادرســی در حــق  ــت هزین ــال باب ــزار ری ــون و ۸۶۷ ه ۶ میلی

ــد. ــان ش خواه
ــاغ در کمیتــه  ــخ اب آرای صــادره ظــرف مــدت ۷ روز از تاری
ــد  ــل تجدیدنظرخواهــی خواه ــال قاب اســتیناف فدراســیون فوتب

بــود.
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مســابقه شــطرنج ریتــد هفتگــی برق آســا کانشــهر تبریز بمناســبت گرامیداشــت حماســه روز بصیــرت و 
میثــاق امــت بــا والیــت روز دوشــنبه ۹ دی مــاه بــا حضــور ۴۴ نفــر برگــزار شــده و نتایــج زیــر حاصــل گردیــد.

ــه در  ــن هفت ــتان ای ــگ اس ــن دوره لی چهارمی
حالــی بــا انجــام آخریــن دور بــه پایــان مــی رســد 
ــاظ  ــن دور از لح ــم بهتری ــور ۳۸ تی ــا حض ــه ب ک

ــده اســت. ــداد شــرکت کنن تع
نقطــه عطــف لیــگ امســال حــذف جایــزه 
ــد  ــه ش ــی مواج ــاد برخ ــا انتق ــه ب ــود ک ــدی ب نق
ــان  ــتداران نش ــتقبال دوس ــبختانه اس ــی خوش ول
مربوطــه  مســئوالن  درســت  تصمیــم  دهنــده 
ــا  ــردم ب ــر م ــن برهــه کــه اکث ــا در ای ــود و ضمن ب
ــه ای  ــه هســتند، هزین مشــکات اقتصــادی مواج
ــاب  ــاب و ذه ــز ای ــود ج ــوب خ ــت ورزش محب باب

ــد. ــت نکردن پرداخ
و  گذشـــته  ســـال های  در  خوشـــبختانه 
ــدس  ــخص مهنـ ــور شـ ــد از حضـ ــص بعـ باالخـ
میـــرزاده در راس هیئـــت اســـتان و افـــراد پرتـــاش 
ـــاد  ـــا  زحمـــات زی ـــه ب ـــف ک در ســـمت هـــای مختل
ـــتان  ـــطرنج اس ـــرفت ش ـــداف و پیش ـــبرد اه در پیش

ـــی  ـــد خوب ـــور رش ـــطرنج کش ـــا ش ـــون ب ـــه همگ ک
ـــم  ـــده ای ـــدوار ش ـــده امی ـــه آین ـــرده، ب ـــه ک را تجرب
ـــوری و  ـــزرگ کش ـــابقات ب ـــاهد مس ـــااهلل ش و ان ش

ـــود. ـــم ب ـــتان خواهی ـــی در اس جهان
ــزرگ  ــتاد ب ــه اس ــت ک ــی اس ــطرنج ورزش ش
ــایر  ــر از س ــان برت ــر و زم ــخت ت ــدن در آن س ش
رشــته هــای ورزشــی پولســاز اســت و ایــن نشــانگر 
جامعــه  روشــنفکر  و  متفــاوت  شــخصیت های 
شــطرنج و بازیکنــان آن مــی باشــد، ورزشــی 
کــه باعــث آرامــش روح و روان و بازدهــی بیشــتر 
فکــری مــی شــود و اگــر دوســت داریــد فرزندتــان 
ــا مشــکات  ــوی داشــته، ب ــال و اراده ق ــی فع ذهن
راحــت تــر مقابلــه کــرده و دروس ریاضــی و 
انگلیســی رو راحت تــر یــاد بگیــرد از شــطرنج 

ــوید. ــل نش غاف
ــاظ  ــا از لحـ ــال صرفـ ــگ امسـ ــت لیـ وضعیـ
تعـــداد شـــرکت کننـــده برتـــر از ســـال های 

گذشـــته نیســـت بلکـــه زمـــان اســـتارت دورهـــا 
ـــاظ  ـــده و از لح ـــام ش ـــاعت انج ـــر س ـــب و س مرت
نظـــم و ســـکوت حاکـــم بـــر ســـالن مســـابقات 

بســـیار بهتـــر شـــده اســـت. 

ــی  ــام خمینـ ــوای امـ ــد از فتـ ــال ۶۹ بعـ سـ
فدراســـیون شـــطرنج دوبـــاره فعـــال شـــد و 
ـــده  ـــت زن ـــه ریاس ـــز ب ـــتان نی ـــطرنج اس ـــأت ش هی
یـــاد محمـــود شـــاطریان تولـــد دیگـــر یافـــت و 
فعالیـــت اولیـــن تیـــم شـــطرنج اســـتان جهـــت 
ــای  ــا اعضـ ــوری بـ ــابقات کشـ ــرکت در مسـ شـ
تیـــم کـــه عبـــارت بودنـــد از اســـتاد فرجیـــان، 
ـــور  ـــی پ ـــری، زال ـــدس کم ـــری، مهن ـــدس ب مهن
ـــئولیت  ـــورد. مس ـــتارت خ ـــور اس ـــر پ ـــم اکب و خان
آقـــای شـــاطریان بـــه یکســـال نرســـیده بـــود 
ـــت  ـــب اکثری ـــا کس ـــا ب ـــدی نی ـــدس احم ـــه مهن ک
ریاســـت  دومیـــن  دوســـتان   شـــطرنج  آرای 
ـــطرنج  ـــد و ش ـــده گرفتن ـــتان را برعه ـــطرنج اس ش
وارد فـــاز جدیـــد و جـــدی تـــری نســـبت بـــه 

قبـــل گردیـــد.
ـــا  ـــا ب ـــال ه ـــا در آن س ـــدی نی ـــدس احم  مهن
مدیریـــت درخشـــان خـــود بـــا دعـــوت از تیـــم 
شـــطرنج باکـــو و اســـتخدام مربـــی آذربایجانـــی 
ـــادی  ـــای زی ـــه ه ـــد نخب ـــث ش ـــرت باع ـــتاد فک اس
در اســـتان رشـــد کننـــد کـــه مـــی تـــوان بـــه 
افـــرادی مثـــل وحیـــد صادقـــی، مصطفـــی 
ـــهراب  ـــع و س ـــی قان ـــی، عل ـــی بزرگ ـــی، مرتض لزوم

ـــرد. ـــاره ک ـــر اش ـــن دیگ ـــد ت ـــی و چن ـــاج کریم ت
ــطرنج  ــابقات شـ ــم مسـ ــزاری منظـ ــا برگـ بـ
ـــب  ـــز نای ـــی تبری ـــران الی ـــطرنج ای ـــم ش ـــتان تی اس
ـــد   ـــواز گردی ـــوری اه ـــی کش ـــام حذف ـــان ج قهرم
ـــزرگ  ـــن ب ـــان اوپ ـــم قهرم ـــی ه ـــی بزرگ و مرتض

اصفهـــان شـــد.
میخواهـــم یـــاد آور شـــوم وقتـــی اداره ورزش 
ــد  ــگ شـ ــتان هماهنـ ــطرنج اسـ ــه شـ ــا بدنـ بـ
ــا  ــد و توانـ ــه دار، عاقمنـ ــوان، ریشـ ــردی جـ فـ
)آقـــای مهنـــدس میـــرزاده( بـــه مدیریـــت  
هیئـــت شـــطرنج اســـتان انتخـــاب شـــدند کـــه 
ــتان  ــطرنج دوسـ ــا حمایـــت شـ ــون بـ ــم اکنـ هـ
ـــام  ـــال انج ـــتان در ح ـــرای اس ـــی ب ـــات خوب خدم
ـــرای  ـــان را ب ـــر و درخش ـــده ای بهت ـــه آین ـــت ک اس
ـــی  ـــد م ـــری نوی ـــای فک ـــی زیب ـــته ورزش ـــن رش ای
دهـــد کـــه نمونـــه ان برگـــزاری منظـــم لیـــگ 
ـــم و دو دوره  ـــور ۳۶ تی ـــا حض ـــتانی ۹۷ و ۹۸ ب اس
ــطح  ــد سـ ــر ۲۰۰۰ درحـ ــطرنج زیـ ــابقه شـ مسـ
ــتقبال  ــا اسـ ــابقه بـ ــر دو مسـ ــه هـ ــوری کـ کشـ
ــای  ــتان هـ ــان اسـ ــدان نوجوانـ ــوب عاقمنـ خـ
ـــان،  ـــرز، خراس ـــل  الب ـــور مث ـــمالی کش ـــی و ش غرب
کردســـتان، کرمانشـــاه، زنجـــان و اســـتان هـــای 

همجـــوار  نامبـــرد.
در آخـــر از زحمـــات  ارزشـــمند روســـای 
ـــدس  ـــان مهن ـــتان آقای ـــطرنج اس ـــت ش ـــابق هیئ س
ــان،  ــاهرخ فرجیـ ــدس شـ ــب، مهنـ ــی نسـ صدقـ
مهنـــدس رئیـــس نیـــا، آقـــای اجـــری و دکتـــر 

کاظمـــی نـــژاد قـــدر دانـــی مـــی کنـــم.
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اوقات شرعی شهر تهران

یـــک نماینـــده مجلـــس گفـــت: افـــرادی کـــه 
نمی خواهنـــد افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه نفـــع 
ـــه  ـــد ک ـــرار می کنن ـــدام تک ـــود م ـــاح ش ـــردم اص م
ـــر ایشـــان  ـــه نظ ـــف اســـت در صورتیک ـــری مخال رهب

ـــود.  ـــخص ب ـــا مش کام
بـــه گـــزارش ایلنـــا، بهـــرام پارســـایی، دربـــاره 
ـــدن  ـــی ش ـــک نرخ ـــی ت ـــرح دو فوریت ـــری ط پیگی
ــرایط  ــه شـ ــه بـ ــت: باتوجـ ــن، گفـ ــت بنزیـ قیمـ
کشـــور و محقـــق نشـــدن برخـــی از وعده هایـــی 
کـــه بـــه واســـطه افزایـــش قیمـــت بنزیـــن داده 
ـــک نرخـــی شـــدن  ـــی ت ـــرح دو فوریت ـــود؛ ط ـــده ب ش
قیمـــت بنزیـــن را چهـــارم آذر مـــاه بـــه هیـــأت 
ــد از آن  ــم و بعـ ــم کردیـ ــس تقدیـ ــه مجلـ رئیسـ
ـــن  ـــرار گرفت ـــت ق ـــرای در اولوی ـــش از ۶۰ امضـــا ب بی
طـــرح، جمـــع آوری شـــد کـــه تـــا ایـــن لحظـــه 

اقدامـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت.
نماینـــده مـــردم شـــیراز در مجلـــس شـــورای 
اســـامی ادامـــه داد: چـــاره ای کـــه بـــرای اعـــام 
وصـــول شـــدن ایـــن طـــرح دیدیـــم ایـــن بـــود 
ــیون  ــه کمیسـ ــنهاد بـ ــب پیشـ ــه آن را در قالـ کـ
ـــته  ـــه گذش ـــه هفت ـــم ک ـــه دهی ـــس ارائ ـــق مجل تلفی
ـــه  ـــا توج ـــم ب ـــت و امیدواری ـــورت گرف ـــن کار ص ای
ادلـــه  قـــوی و قانع کننـــده کـــه وجـــود دارد ایـــن 
کمیســـیون همـــکاری کنـــد تـــا ایـــن پیشـــنهاد 

تصویـــب و بـــه صحـــن مجلـــس بیایـــد.
ــدگان در  ــی از نماینـ ــه برخـ ــاره این کـ وی دربـ
پـــی ایـــن بـــود کـــه طرح هایـــی را ارائـــه دهنـــد 
ـــزار  ـــی ۲ ه ـــورت تک نرخ ـــه ص ـــن ب ـــا بنزی ـــا مث ت
ـــری  ـــه صـــورت دیگ ـــه ب ـــن ک ـــا ای ـــد و ی ـــان باش توم
ــوی  ــا از سـ ــرد امـ ــرار گیـ ــردم قـ ــار مـ در اختیـ
برخـــی از افـــراد بـــا ایـــن پاســـخ روبـــه رو شـــدند 
ـــش  ـــوص افزای ـــری در خص ـــه رهب ـــل آن ک ـــه دلی ب
ـــن  ـــد از ای ـــد، بای ـــتورهای داده ان ـــن دس ـــت بنزی قیم
ـــم  ـــن را بگوی ـــت: اوالً ای ـــود، گف ـــن ش ـــرح تمکی ط
ـــدداً  ـــان مج ـــزار و ۵۰۰ توم ـــاالی ه ـــن ب ـــه بنزی ک
نارضایتـــی و اعتراض هـــای دیگـــری در کشـــور 

ـــرد.  ـــد ک ـــاد خواه ایج
ـــورای  ـــس ش ـــد مجل ـــیون امی ـــو فراکس ـــن عض ای
ـــال  ـــه در ح ـــاً اینک ـــرد: دوم ـــان ک ـــامی خاطرنش اس
و  وانت بارهـــا  آژانس هـــا،  تاکســـی ها،  حاضـــر 
ــادی از  ــای صیـ ــی و قایق هـ ــی های اینترنتـ تاکسـ
ایـــن قبیـــل ســـهیمه هـــزار و ۵۰۰ تومانـــی اســـتفاده 
می کننـــد و اگـــر مـــا بیایـــم یـــک شـــوک دیگـــر  

ـــا  ـــم قطع ـــر ببری ـــن باالت ـــت را از ای ـــم قیم وارد کنی
تبعـــات اجتماعـــی دیگـــری بـــه وجـــود خواهـــد 

ـــد. آم
وی بـــا بیـــان این کـــه دســـتور رهبـــری 
هـــم در قضیـــه افزایـــش قیمـــت بنزیـــن کامـــا 
ـــناس  ـــن کارش ـــد م ـــان فرمودن ـــود، ایش ـــخص ب مش
موضـــوع نیســـتم امـــا باتوجـــه بـــه نظـــر 
ــم،  ــت می کنـ ــرح حمایـ ــن طـ ــی از ایـ کارشناسـ
ـــی  ـــر کارشناس ـــه نظ ـــروز ب ـــرد: ام ـــان ک خاطرنش
در خصـــوص افزایـــش قیمـــت بنزیـــن نقـــد وارد 
اســـت، مشـــاهده می کنیـــد هیـــچ کـــدام از 
ـــر  ـــتقیماً ب ـــن کار را مس ـــئولیت ای ـــوا مس ـــران ق س
ـــران  ـــن دیگ ـــوپ را در زمی ـــد و ت ـــده نمی گیرن عه

می اندازنـــد.
پارســـایی ادامـــه داد: رهبـــری بـــرای حمایـــت 
از ایـــن طـــرح مـــواردی را ماننـــد این کـــه طـــرح 
مذکـــور باعـــث ایجـــاد تـــورم و نارضایتـــی مـــردم 
ــه بـــه دســـت  ــه کـ ــل آن چـ ــود و در مقابـ نشـ
نظـــر  در  برســـد،  مســـتمندان  بـــه  می آیـــد 

ــد. ــق نشـ ــدام محقـ ــچ کـ ــه هیـ ــتند کـ داشـ
ــت از  ــا صحبـ ــر جـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــد و  ـــه ارز باش ـــد چ ـــان آی ـــه می ـــدن ب ـــی ش دونرخ
ـــت،  ـــد گرف ـــا فســـاد صـــورت خواه ـــن قطع چـــه بنزی
گفـــت: در نظـــر داشـــته باشـــید کنتـــرل اقتصـــاد 
و تـــورم یـــک علـــم اســـت و دســـتوری نیســـت، 
ــنامه  ــا بخشـ ــد بـ ــر می کردنـ ــا فکـ ــا بعضی هـ امـ
ــی از  ــورم ناشـ ــع از تـ ــدن مانـ ــتور می توانـ و دسـ

گرانـــی بنزیـــن شـــوند کـــه عمـــا نشـــد.
ــس  ــل ۹۰ مجلـ ــیون اصـ ــو کمیسـ ــن عضـ ایـ
ـــی بنزیـــن مـــا  شـــورای اســـامی افـــزود: بعـــد از گران
ـــتیم،  ـــردم هس ـــی م ـــدید و نارضایت ـــورم ش ـــاهد ت ش
ـــود  ـــه وج ـــه ب ـــادی ک ـــار اقتص ـــن فش ـــه ای ـــاال ب ح
ــن  ــاس همیـ ــر اسـ ــد؛ بـ ــه کنیـ ــد را اضافـ می آیـ
ـــم  ـــاه تقدی ـــان م ـــی ۴ آب ـــرح دوفوریت ـــه ط ـــود ک ب

هیـــأت رئیســـه شـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: افـــرادی کـــه نمی خواهنـــد 
ایـــن افزایـــش قیمـــت بـــه نفـــع مـــردم اصـــاح 
ــری  ــه رهبـ ــد کـ ــرار می کننـ ــدام تکـ ــود، مـ شـ
ــان  ــر ایشـ ــه نظـ ــی کـ ــت در صورتـ ــف اسـ مخالـ

کامـــا مشـــخص بـــود.
پارســـایی ادامـــه داد: پیشـــنهاد تـــک نرخـــی 
ـــات  ـــه هی ـــاال ب ـــا ب ـــداد امض ـــا تع ـــن را ب ـــردن بنزی ک
رئیســـه دادیـــم تـــا در اولویـــت قـــرار گیـــرد کـــه 

ــه  ــوع را در بودجـ ــن موضـ ــد و همیـ ــق نشـ محقـ
۹۹ پیشـــنهاد دادیـــم و در کمیســـیون تلفیـــق در 
ـــه  ـــرا ب ـــه ظاه ـــد ک ـــد ش ـــرح خواه ـــره ۱۴ مط تبص
ــی  ــر زمانـ ــیده اند، هـ ــوز نرسـ ــره هنـ ــن تبصـ ایـ
ــات  ــا توضیحـ ــد آن جـ ــوت کننـ ــا دعـ ــه از مـ کـ
الزم را خواهیـــم داد هرچنـــد کـــه خـــود اعضـــای 
ـــد  ـــتند و می دانن ـــق آگاه هس ـــه حقای ـــیون ب کمیس

مـــردم تحـــت فشـــارند. 
ــد  ــه می شـ ــه گفتـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــت:  ـــت، گف ـــردم اس ـــر م ـــه خاط ـــن ب ـــی بنزی گران
ــتی  ــته های معیشـ ــد بسـ ــردم می گوینـ ــروز مـ امـ
را  نمی خواهیـــم و  بنزیـــن را گـــران نکنیـــد، 
پیشـــنهاد مـــا ایـــن اســـت کـــه بنزیـــن هـــزار و 
ــه  ــتی بـ ــته های معیشـ ــود بسـ ــان شـ ۵۰۰  تومـ
جـــای آن کـــه بـــه ۶۰ میلیـــون نفـــر داده شـــود 

بـــه ۱۰ میلیـــون نیازمنـــد واقعـــی داده شـــود.
ــورای  ــه ایـــن نماینـــده مجلـــس شـ بـــه گفتـ
ــکار قانونـــی  ــتی راهـ ــته های معیشـ اســـامی بسـ
ـــار  ـــه در اختی ـــه چگون ـــت ک ـــخص نیس ـــدارد و مش ن
نیازمنـــدان قـــرار می گیـــرد و امـــروز  بســـیاری از 
مـــردم می گوینـــد کـــه آن را دریافـــت نکرده انـــد! 
ـــبهات  ـــات و ش ـــع ابهام ـــرای رف ـــه داد: ب وی ادام
موجـــود، جلوگیـــری از  تـــورم افســـار گســـیخته 
ـــان  ـــا پای ـــود ت ـــاح نش ـــک اص ـــدون ش ـــر ب ـــه اگ ک
ـــن   ـــد و همچنی ـــدا خواه ـــودی پی ـــیر صع ـــال  س س
ـــت  ـــش قیم ـــی از افزای ـــد ناش ـــدن درآم ـــفاف ش ش
بنزیـــن بهتـــر اســـت سیاســـت تـــک نرخـــی 
ـــدا  ـــام پی ـــردم التی ـــای م ـــا درده ـــرد ت ـــورت گی ص

ـــد. کن
ــد بـــا اشـــاره  ــیون امیـ ــن عضـــو فراکسـ ایـ
ــان  ــای جـ ــا خانواده هـ ــئوالن بـ ــدار مسـ ــه دیـ بـ
باختـــگان حـــوداث آبـــان مـــاه گفـــت: ایـــن کار 
بســـیار خـــوب اســـت امـــا بـــرای التیـــام زخمـــی 
کـــه بـــر پیکـــر جامعـــه وارد شـــده اســـت بایـــد 
یـــک کار بزرگتـــر صـــورت گیـــرد، درســـت 
ــات  ــن صدمـ ــن بیـ ــا در ایـ ــه برخی هـ ــت کـ اسـ
ـــا  ـــا و درده ـــن ناراحتی ه ـــا ای ـــد ام ـــتری دیدن بیش
ـــد و  ـــک دی ـــا ی ـــت و ب ـــه اس ـــر کل جامع گریبان گی
ـــد  ـــد ش ـــل نخواه ـــا ح ـــی خانواده ه ـــد از برخ بازدی
ـــه  ـــام داد ک ـــری انج ـــر کان ت ـــد تدبی ـــن بای بنابرای
مـــردم عمـــًا ببینـــد بـــه خواســـت آنهـــا توجـــه 
می شـــود کـــه امیـــدوارم کمیســـیون تلفیـــق 

کمـــک کنـــد تـــا ایـــن طـــرح تصویـــب شـــود.

نائـب رئیـس مجلـس بـا بیـان اینکـه زمانـی کـه 
از سـوی  بازخواسـتی  راحـت شـد  خیالـش  دولـت 
مجلـس دهـم نمی شـود، تنبـل شـد، گفت: از سـوی 
دولـت، بـه اعضـای فراکسـیون امیـد گفتـه می شـد 

یکسـری اقدامـات نظارتـی انجـام نشـود.
بـه گـزارش مهـر، عبدالرضا مصـری نایـب رئیس 
مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه جمهـوری 
اسـامی طی ۴۰ سـال اخیـر توفیقات بسـیار بزرگی 
داشـته اسـت کـه امروز دسـت یافتـن به بسـیاری از 
ایـن توفیقـات بـرای بسـیاری از کشـورهای منطقه و 
جهـان آرزو اسـت، گفـت: اما ایرادات و اشـکاالتی نیز 
در نظـام اداره کشـور وجـود دارد کـه تمـام تمرکـز 

دشـمن بـر روی ایـن ایرادات و کاسـتی ها اسـت.
شـورای  مجلـس  در  کرمانشـاه  مـردم  نماینـده 
اسـامی ادامـه داد: دشـمن توفیقـات را بزرگنمایـی 
دلیـل  بـه  مقابـل  در  و  نمی کنـد  واقعیت نمایـی  و 
تبلیغـات کـور، مشـکات و کاسـتی ها را بزرگنمایـی 
می کنـد. عـاوه بر ایـن، توفیقات بـزرگ در زندگی و 

معیشـت روزمـره مـردم، نمـود و بـروز نـدارد.
ــزود: جمهــوری اســامی پیشــرفت های  مصــری اف
بزرگــی در صنایــع دفاعــی داشــته کــه منجر بــه امنیت 
کشــور شــده اســت اما ایــن توفیقــات در زندگــی عادی 

مــردم مؤثــر نبــوده و مــورد توجــه آنها نیســت.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
کــرد: تمرکــز دولــت از ابتــدا بــر سیاســت خارجــی 
و نــگاه بــه بیــرون بــود و همیــن امــر موجــب شــد 
تــوان، مشــکات و راهکارهــای داخلــی مــورد توجــه 
قــرار نگیــرد. اگــر دولــت بــه اقتصــاد مقاومتــی تکیه 
ــای  ــر توانمندی ه ــه ب ــا تکی ــان ب ــرد و همزم می ک
داخلــی، مذاکــرات خارجــی را پیــش می بــرد، انــرژی 

بیشــتری بــرای حــل مشــکات داخلــی داشــت.
و  رئیس جمهـور  متأسـفانه  کـرد:  تأکیـد  مصـری 
بـر »برجـام«  را  تـوان خـود  ایشـان، همـه  دوسـتان 
گذاشـتند و از رسـیدگی به امورات داخلی غافل شدند.

دولت شناختی از دغدغه های مردم ندارد
ــد و  ــق خوان ــه ح ــردم را ب ــته های م وی خواس
گفــت: نمونــه بــارز عــدم توجــه دولــت بــه داخــل، 
ــن  ــرخ بنزی ــش ن ــه افزای ــت نابخردان ــاذ سیاس اتخ
ــه و  ــناختی از جامع ــت ش ــان داد دول ــه نش ــود ک ب
نــدارد؛ دولــت می توانســت  دغدغه هــای مــردم 
ــا برنامه ریــزی بهتــری، انجــام و مــردم  ایــن کار را ب

ــد. ــرار ده ــان ق را در جری
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 

اینکــه مــردم بــه نظــام و انقــاب عاقــه دارنــد، اظهار 
داشــت: جمهــوری اســامی توفیقــات زیادی داشــته، 
اگــر ۵ درصــد از تــوان نظامــی و دفاعــی کــه امــروز 
ــگ در  ــتیم، جن ــدس داش ــم، در دوران دفاع مق داری
ــروز درب  ــت. ام ــان می یاف ــه پای ــک هفت ــرض ی ع
جنــگ و حملــه نظامــی بــه ایــران بــر روی دشــمن 
ــور را  ــه کش ــرأت ورود ب ــمن ج ــده و دش ــته ش بس
ــرد  ــگ اقتصــادی راهب ــل جن ــن دلی ــه همی ــدارد ب ن
جدیــد دشــمن بــرای مقابلــه بــا ملــت ایــران اســت 
کــه نســخه شــفابخش آن اقتصــاد مقاومتــی اســت.

اظهارات روحانی در مورد عدم اطالع از افزایش 
قیمت بنزین، نمک به زخم مردم پاشید

مصــری بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد مــردم را در 
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــرای افزای ــزی ب ــان برنامه ری جری
قــرار مــی داد و از مــردم اســتمداد می خواســت، 
گفــت: دولــت اگــر خطایــی انجــام داده اســت، بایــد 
ــور  ــی رئیس جمه ــوزش می خواســت. وقت ــردم پ از م
ــت  ــش قیم ــان افزای ــد »در جری ــدد و می گوی می خن
ــد و  ــردم می زن ــم م ــه زخ ــک ب ــودم«، نم ــن نب بنزی

مــردم را آزار می دهــد.
مــردم  از  رئیس جمهــور  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــزی دول ــت و برنامه ری ــذرت می خواس ــران مع ای
ــی داد،  ــح م ــرای اصــاح نظــام اقتصــادی را توضی ب
ــا اینکــه بخنــدد و  ــود ت ــرای مــردم خوشــایندتر ب ب

ــودم«. ــان نب ــن در جری ــد »م بگوی
ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
اســامی در خصــوص انتخابــات آینــده گفــت: مــردم 
در مقاطــع مختلــف تاریــخ انقــاب، نظــرات خــود را 
در انتخابــات اعــام کردنــد، انتخابــات نوعــی اعــام 
نظــر مــردم و یکــی از اساســی ترین محورهــای 
مردم ســاالری دینــی اســت کــه مــردم فرصــت 
ــر  ــود تجدیدنظ ــی خ ــات قبل ــد در تصمیم می یابن
ــرایط روز  ــاس ش ــر اس ــود را ب ــرات خ ــد و نظ کنن

ــد. ــام نماین اع
مجلس دهم تحت تاثیر تصمیمات اصالح طلبان بود

مصــری اظهــار داشــت: در مجلــس دهــم، اصــاح 
ــت  ــیون ها، اکثری ــایر فراکس ــه س ــبت ب ــان نس  طلب
ــر  ــس تحــت تأثی ــتند و مجل اعضــا را در دســت داش
ماجــرای  در  می گرفــت.  قــرار  آنهــا  تصمیمــات 
ــا  ــه دلیــل همراهــی ب اســتیضاح وزرا، اصاح طلبــان ب
دولــت، بــه وزرای ناکارآمــد مجــدداً رأی اعتمــاد دادنــد.

دولت خیالش از نظارت مجلس راحت شد، 
وی گفـت: زمانـی کـه دولـت خیالش راحت شـد 

که بازخواسـتی از سـوی خانـه ملت نمی شـود، تنبل 
شـد. اگـر دولـت می دانسـت نماینـدگان گذشـته از 
خط و مشـی سیاسـی، بـه کار دولت نمـره می دهند، 
سـعی می کـرد نمـره اجرایی خـود را باال ببـرد اما در 
طـول شـش سـال گذشـته دولـت سـعی کـرد نمره 

سیاسـی خـود را بـاال ببرد.
ــان  ــامی بی ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب رئی نای
کــرد: از ســوی دولــت، بــه اعضــای لیســت و 
ــتای  ــه در راس ــد ک ــه می ش ــد گفت ــیون امی فراکس
ــات  ــری اقدام ــت، یکس ــف دول ــری از تضعی جلوگی
دوســتان  اخیــراً  البتــه  نشــود  انجــام  نظارتــی 
شــده اند. فعــال  وزرا  از  ســؤال  در  اصاح طلــب 

دولت انرژی خود را صرف »هیچ« کرد
بـه گفتـه مصـری، این دولـت انرژی خـود را صرف 
»هیـچ« کـرد چـون نتیجـه چهـار سـال تـاش برای 
سیاسـت خارجی و برجام، »هیچ« شـد. دولت از ابتدا 
بـه انتقـادات گـوش نـداد، منتقـدان خـود را کوبید و 
بـه آنهـا گفـت »برویـد به جهنـم؛ جـای گرمـی پیدا 
کنیـد«. حاال که کارهایشـان به جایی نرسـیده اسـت 

می گوینـد »بیاییـد با هـم تعامـل کنیم«.
وی بـا بیـان اینکـه مـا هـم معتقـد بـه تعامـل 
بـرای حل مشـکات کشـور هسـتیم، گفـت: همه ما 
در یـک کشـتی نشسـته ایم کـه بـه لطـف خداونـد، 
ناخـدای ایـن کشـتی مقـام معظـم رهبری اسـت که 

مـا را از طوفان هـای سـهمگین عبـور داده اسـت.
ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
اســامی ادامــه داد: طوفــان بنزیــن، طوفــان کوچکــی 
نبــود امــا درس هــای بزرگــی بــه مخالفــان خارجــی 
ملــت  داد.  داخلــی  خوش خیال هــای  و  نظــام 
ایــران بــا آن همــه عصبانیــت و نماینــدگان مجلــس 
ــت  ــدام دول ــه اق ــه ب ــی ک ــادات فراوان ــم انتق علی رغ
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــش مق ــد از فرمای ــتند، بع داش

ــد. ــت کردن ــی تبعی همگ
ــت  ــت مل ــرد: بــا تبعی ــان ک مصــری خاطرنش
و مقامــات از فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، 
ــی  ــی و داخل ــمنان خارج ــرای دش ــام ب ــدرت نظ ق
ــر  ــه اگ ــکا روشــن شــد ک ــرای آمری آشــکار شــد. ب
ســال ها توطئــه کنــد، بــا یــک پیــام رهبــری، همــه 

توطئه هایــش نقــش بــر آب می شــود.
وی در پایــان تأکیــد کــرد: اگــر دولــت بــه 
اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی کــه از 
ــاد  ــت، اعتق ــده اس ــاغ ش ــام اب ــری نظ ــوی رهب س
ــت. ــل اس ــل ح ــی قاب ــکات داخل ــد، مش ــدا کن پی

طرح دوفوریتی تک نرخی شدن بنزین را 
به کمیسیون تلفیق ارائه دادیم 

مجلس دهم بازخواست نکرد، 
دولت تنبل شد


