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مطهری:

 مجمع تشخیص مصلحت حق تصرف 
در قوانین مصوب مجلس را ندارد

دژپسند خبر داد؛

رشد مثبت 0/5 درصدی
 اقتصاد ایران طی ۹ ماه

مجمع تشخیص مصلحت نظام دست و بال مجلس را بسته
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خودش را مجاز به ایراد به شورای نگهبان می داند

استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری واگذاری ها الزم است
 با کاهش مجوزهای صادر شده هزینه مبادالت اقتصادی کاهش پیدا می کند

اموال مازاد بانکی دارایی های سمی هستند
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رهبر انقالب:  

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است

نظر قطعی درباره کاندیداهای انتخابات 
مجلس تا ۲۱ دی اعالم می شود

در بحث های محیط زیستی با 
کسی شوخی نداریم

کالهبرداری ۶۰ میلیاردی
 کارمند بانک در پایتخت

نقش حمایتی و چترگونه در زندگی 
به پشتوانه بیمه مقدور است

رییس دانشگاه آزاد: 
هیچ مدلی برای ارائه دانش 

اجتماعی به دانشجویان نداریم 

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی دربــاره اهمیــت 
ــت:  ــجویان گف ــه دانش ــی ب ــش اجتماع ــه دان ارائ
متاســفانه در دانشــگاه ها هیــچ مدلــی بــرای 
ــم و  ــجو نداری ــه دانش ــی ب ــش اجتماع ــه دان ارائ

ــم.  ــا کرده ای ــمت را ره ــن قس ای
»محمــد مهــدی طهرانچــی« رییــس دانشــگاه 
ــاره نقــش  ــا، درب ــا ایلن آزاد اســامی در گفت وگــو ب
دانشــگاه ها در رشــد اجتماعــی دانشــجویان توضیــح 
ــی  ــه یک ــگاه ها ب ــم در دانش ــه داری ــا وظیف داد: م
ــی  ــت اجتماع ــد تربی ــه فرآین ــالت هایمان ک از رس
دانشــجو اســت، عمــل کــرده و آن را انجــام دهیــم.

ــوزش  ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــرار  ــی ق ــش اجتماع ــار دان ــد در کن ــی بای تخصص
بگیــرد، گفــت: دانشــگاه محیــط آمــوزش و تربیــت 
اســت، امــا الزم اســت کــه در کنــار آمــوزش 
تخصصــی و دانــش تخصصــی، دانش اجتماعــی 
نیــز بــه شــخص دانشــجو ارائــه شــود تــا نســبت به 
مســائل روز کشــور آگاه شــود و اغلــب ضعف هایــی 
ــز  ــای دانشــجویی وجــود دارد نی ــه در جنبش ه ک

ــت. ــوزه اس ــن ح ــه ای ــی ب ــل کم توجه ــه دلی ب
ــان اینکــه  ــا بی رییــس دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــه دانــش اجتماعــی را رهــا  مــا در دانشــگاه ها مقول
کرده ایــم، گفــت: در دانشــگاه ها هیــچ مدلــی بــرای 
ارائــه دانــش اجتماعــی بــه دانشــجو نداریــم و ایــن 
ــه  ــم ک ــا می گویی ــم و دائم ــا کرده ای ــمت را ره قس
چــرا دانشــجو اینطــور یــا آنطــور فکــر می  کنــد؟ یــا 

حتــی چــرا دانشــجو خطــا کــرده اســت؟
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام طهرانچ
فضــای تشــکل های دانشــجویی گفــت: متاســفانه 
ــث  ــجو مباح ــه دانش ــط ب ــگاه ها فق ــا در دانش م
ــز  ــرم نی ــان ت ــم و پای ــه می دهی ــی را ارائ تخصص
همــان را از دانشــجو امتحــان می گیریم.فضاهــای 
ــل و  ــل تعام ــه مح ــت ک ــی اس ــکلی فضاهای تش
ــد. ــم می کن ــی دانشــجویان را فراه رشــد اجتماع

وی در خصــوص نقــش دانشــجویان در پیشــرفت 
ــه دســت  ــرای ب ــش و رشــد اجتماعــی گفــت: ب دان
ــد  ــگاه ها بای ــی، دانش ــش اجتماع ــد و دان آوردن رش
بــا کمــک دانشــجویان برنامه ریــزی کننــد. همانطــور 
کــه گفتــم اغلــب  مشــکات بــه نداشــتن مــدل ارائه 

ــر می گــردد. ــه دانشــجویان ب ــش اجتماعــی ب دان

عالءالدین بروجردی: 
آمریکا وارد 

بازی بسیار خطرناکی شد 

رئیــس ادوار کمیســیون امنــت ملــی و سیاســت 
ــه تصــور  ــان اینکــه ترامــپ ب ــا بی ــران ب خارجــی ای
اینکــه بــا چنیــن اقدامــی قــدرت نمایــی انجــام داده 
امــا عمــا آمریــکا را وارد یــک بــازی بســیار خطرناک 
کــرده اســت، گفــت: دولــت عــراق ســفارت آمریــکا را 

تعطیــل و نیروهــای آمریکایــی را اخــراج کنــد. 
ــس در  ــده مجل ــردی نماین ــن بروج  عاء الدی
گفت وگــو بــا ایلنــا، در واکنــش بــه خبــر شــهادت 
ایــن احمقانه تریــن  ســردار ســلیمانی گفــت: 
ــر  ــال های اخی ــکا در س ــه آمری ــی اســت ک جنایت
ــدام وارد  ــن اق ــا ای ــکا ب ــت. آمری ــام داده اس انج
ــدون  ــه ب ــد ک ــی ش ــیار خطرناک ــازی بس ــک ب ی
ــه  ــی ب ــر کس ــل از ه ــا ی آن قب ــد ترکش ه تردی

ــید. ــد رس ــکا خواه ــود  آمری خ
وی افــزود: ترامــپ بــه تصــور اینکــه بــا چنیــن 
ــا  ــت، عم ــام داده اس ــی انج ــدرت نمای ــی ق اقدام
ــاک کــرد،  ــازی بســیار خطرن آمریــکا را وارد یــک ب
چــون حــاج قاســم ســلیمانی تنهــا متعلق بــه مردم 
ــا و جبهــه  ــون دنی ــود بلکــه همــه انقابی ــران نب ای

ــد. ــان بودن ــت دار ایش ــا دوس ــت و ملت ه مقاوم
امنیــت ملــی و  رئیــس اســبق کمیســون 
سیاســت خارجــی مجلــس بــا تصریــح بــر اینکــه 
ــش  ــزرگ و یاران ــرد ب ــن م ــاک ای ــام خــون پ انتق
ــام  ــرد:  در انتق ــار ک ــد، اظه ــد ش ــه خواهن گرفت
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد؛ ب ــد ک ــد نبای تردی
ــده  ــام ش ــمی اع ــور رس ــه ط ــکا ب ــدام آمری اق
پذیرفته انــد،  را  کار  ایــن  مســئولیت   آنهــا  و 
مســئولیت همــه عواقــب و پیامدهــای ایــن کار بــا 

ــود. ــد ب ــپ خواه ــخص ترام ــکا و ش آمری
ــت:   ــت گف ــن جنای ــردن ای ــوم ک ــا محک وی ب
آرزوی شــهادت، آرزوی دیرینه ســردار ســلیمانی بود 
کــه بارهــا هــم توســط خــودش اعــام شــده بــود؛ 
ایشــان بــا شــهدای کربــا و ائمــه محشــور هســتند.

ــدی  ــهادت ابومه ــه ش ــاره ب ــا اش ــردی ب بروج
ــت  ــای برجســته مقاوم ــدس، وی را از چهره ه مهن
دانســت و گفــت: وی در کنــار یــار دیرینــه خــودش 
حــاج قاســم ســلیمانی و تعــدادی دیگر از یارانشــان 

بــه شــهادت رســید؛ راهشــان پــر رهــرو بــاد.
ــاره  ــی درب ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــن عض ای

ــراق در  ــران و ع ــبات ای مناس

ــازمان  ــس س ــوری و رئی ــس جمه ــاون رئی مع
برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه بــا وجــود تحریــم 
ــه دارد،  ــور ادام ــران کش ــعه و عم ــد توس ــا رون ه
ــزار  ــده ۷۰ ه ــال آین ــه س ــه بودج ــت : در الیح گف
میلیــارد تومــان بــرای طــرح هــای عمرانــی پیــش 

ــی شــده اســت.  بین
در  نوبخــت  محمدباقــر  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
حاشــیه بازدیــد از راه آهــن رشــت - انزلــی افــزود : 
بــرای ۹ مــاه امســال نیــز ۳۹ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد 
تومــان بــرای طــرح هــای عمرانــی  کشــور پرداخــت 

شــده اســت.
وی گفــت: خوشــبختانه بــا وجــود  تحریــم هــای 
دشــمنان  کــه قصــد توقــف توســعه و آبادانی کشــور 
را داشــتند، نــه تنهــا ایــن امــر متوقــف نشــد بلکــه 
بــا شــتاب بیشــتر همــه طــرح هــا در حــال انجــام 
و تکمیــل اســت و امیدواریــم بتوانیــم بــرای مــردم 

رفــاه را بــه ارمغــان بیاوریــم.
وی بــا اشــاره بــه در دســت اجــرا بــودن دو پــروژه 
مهــم راه آهــن قزویــن- رشــت بــه ســمت کاســپین- 
بنــدر انزلــی و احــداث ۸.۲ کیلومتــر آزادراه رشــت- 
قزویــن حــد فاصــل منجیــل تــا رودبــار اظهــار کــرد: 
تــاش مــی کنیــم تــا ایــن دو طــرح تــا پایــان ســال 

آینــده بــه بهــره بــرداری برســد.
ــی  ــیر باق ــد مس ــه ۷۰ درص ــان اینک ــا بی وی ب
ــده آزادراه رشــت- قزویــن ابنیــه اســت، گفــت:   مان

ایــن پــروژه از دو ســوی مســیر توســط دو پیمانــکار 
ــل و  ــرای آن پ ــد  ب ــه بای در حــال انجــام اســت ک
تونــل احــداث شــود کــه خــود اقــدام بســیار مهــم 
ــون  ــا کن ــرای آن ت ــدم اج ــت و ع ــیعی اس و وس
موجــب ترافیــک ســنگین در ایــام تعطیــل در 
محــور قزویــن - رشــت شــده و حتــی گاه تــا دههــا 
ــاد  ــک و ایج ــی ترافی ــس زدگ ــب پ ــر موج کیلومت

ــد. ــی کن ــردم م ــرای م مشــکل و زحمــت ب
ــل  ــت تکمی ــن رو؛ دول ــه داد: از ای ــت ادام نوبخ
هشــت کیلومتــر باقــی مانــده آزاد راه رشــت- قزویــن 
ــرمایه  ــا س ــم ب ــا بتوانی ــرار داده ت ــت ق را در اولوی

گــذاری ۴۰۰ میلیــارد تومــان تــا پایــان ســال آینــده 
ــان در حــال   ــکار همزم ــه دو پیمان ــه را ک ــن قطع ای

ــانیم. ــام برس ــه اتم ــر روی آن هســتند، ب کار  ب
 وی بــا اشــاره بــه  برگــزاری جلســه بــه همــراه 
وزیــر راه و شهرســازی و عوامــل دســت انــدر کار در 
تکمیــل باقــی مانــده پــروژه آزادراه رشــت- قزویــن 
گفــت: امیدواریــم  بتوانیــم  موانــع را برطــرف کنیــم  

و ایــن مســیر  را بتوانیــم   بــه اتمــام برســانیم.
وی بــا اشــاره بــه  اهتمــام بــرای احــداث 
مســیر ریلــی رشــت - آســتارا  تصریــح کــرد:  ایــن 
اقــدام بــا دولــت جمهــوری آذربایجــان بــه صــورت 

مشــارکتی در حــال انجــام اســت کــه مقامــات آن 
ــان  ــه گی ــده  ب ــام ش ــرات انج ــرو مذاک ــور پی کش
ســفر مــی کننــد و  قــرارداد و مســائل مالــی آن بــه 

ــان مــی رســد. پای
نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن قطعــه؛ 
ــد و  ــی کن ــل م ــوب را تکمی ــمال- جن ــدور ش کری
ــن مهــم  ــرای تحقــق ای هــم اکنــون فعالیــت هــا ب
در حــال انجــام اســت،  اظهــار کــرد: تکمیــل 
ــوب موجــب تســهیل حمــل  ــدور شــمال- جن کری
ــارس مــی  ــج ف ــه خلی ــار از کشــورهای شــمالی ب ب
ــرای کشــورهای  ــر کشــورمان ب شــود کــه عــاوه ب
همســایه بویــژه جمهــوری آذربایجــان هــم بــا 

ــت. ــت اس اهمی
ــی  ــیر ریل ــک مس ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــه دو شــاخه تقســیم شــده و  دیگــر نیــز از رشــت ب
بــه ســمت بنــدر انزلــی و بنــدر کاســپین مــی رود، 
خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر هــر دو  مســیر 
در حــال فعالیــت اســت کــه هــر دو طــرح بایــد تــا 
ســال آینــده اجــرا شــود تــا بتوانیــم پــروژه راه آهــن 
رشــت- قزویــن کــه ســرمایه گــذاری بســیاری بــرای 

ــود. ــه اقتصــادی ش ــده، دارای توجی ــداث آن ش اح
ــام  ــال انج ــات در ح ــه  اقدام ــاره ب ــا اش   وی ب
در حــوزه راه آهــن کشــور گفت:پیــش بینــی مــی 
کنیــم تــا ســال آینــده افــزون بــر یــک هــزار و ۲۰۰ 
کیلومتــر راه آهــن جدیــد در کشــور احــداث شــود.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه 
بــه میــزان کافــی در کاالهــای اساســی مــردم 
ذخیره ســازی شــده  اســت، گفــت: مشــکلی در 
تامیــن کاالهــای اساســی بــه ویــژه دربرنــج، شــکر و 

ــم.  ــرغ نداری ــت و م ــن گوش همچنی
ــیه  ــی در حاش ــا رحمان ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــن زاده  ــهید امی ــع انبارهــای ش بازدیــد از مجتم
شهرســتان بهارســتان در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ایــن  اساســی  برنامه هــای  از  یکــی  داشــت: 
ــام اساســی  ــداوم برخــی اق ــه، بررســی م وزارتخان

ــت. ــازار اس ــم ب ــور و تنظی ــود در کش موج
ــا و  ــن کااله ــزود: مشــکلی از لحــاظ تامی وی اف
اقــام مــورد نیــاز و ضــروری مــردم نداریــم و تمامی 
اقــام بــا توجــه بــه تاریــخ مصــرف مدیریــت شــده و 
متناســب بــا نیــاز بــازار در کشــور توزیــع می شــود.

رحمانــی تصریــح کــرد: ســردخانه شــهید امیــن 
ــع  ــی در توزی ــز اصل ــی از مراک ــوان یک ــه عن زاده ب
اقــام اساســی محســوب می شــود کــه بعــد از 
نگهــداری و ذخیــره ســازی اقــام، آن را بــرای 
ــد. ــع می کن ــور توزی ــطح کش ــازار در س ــم ب تنظی

وزیــر صمــت در ادامــه ســفر یــک روزه خــود بــه 
مناطــق جنــوب غربــی اســتان تهــران، یــک شــرکت 
ــواع قطعــات خــودرو  مهندســی در حــوزه تولیــد ان

را افتتــاح کــرد.
ــدی  ــد تولی ــن واح ــت: ای ــاره گف ــن ب وی در ای
ــال، موجــب  ــارد ری ــذاری ۲۰۰ میلی ــا ســرمایه گ ب

ــت. ــده اس ــر ش ــتغالزایی ۲۳۰ نف اش
رحمانــی ادامــه داد: محصــوالت ایــن واحــد تولیــدی 
اغلــب از طریــق واردات تامیــن می شــد و بــا راه انــدازی 
ایــن خطــوط تولیدی، بیــش از ۲۰۰ واحــد از محصوالت 

مــورد نیــاز خودروســازان، در داخــل تامیــن خواهد شــد.
ــارت از  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــن وزی همچنی
ــفورماتور  ــواع ترانس ــده ان ــد کنن ــد تولی ــک واح ی
ــه  ــاره ب ــن ب ــرد و در ای ــد ک ــی بازدی ــع روغن توزی
خبرنــگاران گفــت: بــا وجــود مشــکاتی کــه 
ــد  ــن واح ــود دارد، ای ــه وج ــواد اولی ــن م در تامی
ــودرو را  ــاز خ ــورد نی ــزی م ــای فل ــدی ورق ه تولی

ــت. ــرده اس ــن ک تامی
ــن  ــش ای ــی پی ــه مدت ــر چ ــه وی، اگ ــه گفت ب
محصــول بومــی ســازی شــد، امــا هنــوز بــرای تامین 
نیــاز تولیــد کننــدگان،   واردات انجــام مــی گیــرد.

ــد  ــه در تولی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب رحمان
هــر محصولــی بــا تامیــن نیــاز داخــل، واردات 
بــا وجــود  تاکیــد کــرد:  آن ممنــوع می شــود 
ــدی  ــای تولی ــتر واحده ــدات بیش ــا، تولی تحریم ه
ــت  ــدگان ظرفی ــرده و تولیدکنن ــدا ک ــش پی افزای
تولیــد و تعــداد نیروهــای خــود را افزایــش داده انــد.

بــه گفتــه وی، ایــن واحــد تولیــدی بــا اشــتغال 
۵۸۰ نفــری و ســرمایه گــذاری ۲ هــزار و ۵۰۰ 
ــود  ــد خ ــیل تولی ــته پتانس ــی، توانس ــارد ریال میلی
را بــرای تامیــن انــواع ترانســفورماتور گســترش 
دهــد و مدیــران ایــن واحــد تولیــدی قــول افزایــش 

ــد. ــز داده ان ــرو را نی ــری نی بکارگی
ــر  ــه ه ــت ب ــرد: دول ــر صمــت خاطرنشــان ک وزی
طریــق ممکــن بــرای فعال ســازی واحدهــای تولیدی 
حمایــت مــی کنــد و تنهــا راه پیــروزی کشــورمان در 

جنــگ اقتصــادی افزایــش تولیــد داخلــی اســت.
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ســفر یــک  وزی
روزه خــود از مراکــز صنعتــی شهرســتان هــای 

ــرد. ــد ک ــم بازدی ــاط کری ــتان و رب بهارس

پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی اعتبار عمرانی کشور در الیحه بودجه سال آینده

وزیر صمت: 

مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم
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فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــر ادامــه 
برگــزاری رزمایــش هــای مرکــب بــا دو کشــور 
ــیه  ــورهای حاش ــن کش ــیه و همچنی ــن و روس چی
اقیانــوس هنــد و منطقــه تاکیــد کــرد و اظهــار 
داشــت: بــرای ســال آینــده رزمایشــی را کــه امســال 
برگــزار کردیــم دوبــاره بــه اجــرا خواهیــم گذاشــت. 
امیردریــادار حســین  بــه گــزارش تســنیم،   
خانــزادی فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری 
اســامی ایــران در برنامــه بحــث روز گــروه سیاســی 
رادیــو ایــران بــا اعــام جزئیاتــی از رزمایــش اخیــر 
ــیه و  ــران ، روس ــور ای ــه کش ــی س ــای دریای نیروه
ــه  ــش گفت ــزاری رزمای ــان برگ ــت: در زم ــن گف چی
ــی  ــژه امریکای ــه وی ــه ای ب ــای فرامنطق شــده نیروه
هــا تنهــا کاری کــه مــی توانســتند انجــام دهنــد دور 
ــده  ــرواز پرن ــیله پ ــه وس ــش ب شــدن و رصــد رزمای

ــود. هــای جاسوســی ب
ــاره افــزود: در هنــگام برگــزاری  وی در همیــن ب
ــن  ــیه و چی ــران، روس ــب ای ــی مرک ــش دریای رزمای
ــت  ــک نشس ــان ی ــم پیمانانش ــا و ه ــی ه امریکای
ــاد  ــدف آن ایج ــه ه ــد ک ــزار کردن ــراری برگ اضط
ــم  ــور ه ــا دو کش ــا ب ــش م ــیر رزمای ــه در س خدش
پیمانمــان بــود. امــا بــا عملیــات فریبــی کــه انجــام 

ــم ریخــت. ــه ه ــا ب ــای آنه ــه ه ــم برنام دادی
خانــزادی تصریــح کــرد: مــا در نزدیکــی منطقــه 
رزمایــش اخیــر، یــک کنــش عملیاتــی شــامل 
ــون را  ــای گوناگ ــک ه ــاب اژدر و موش ــاب  پرت پرت

ــتیم. ــم داش ه
وی در بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو، از افتتــاح 
دو مجموعــه فــوق تخصصــی درمانــی در بندرعبــاس 
ــه  ــاءاهلل در ده ــزود: ان ش ــر داد و اف ــارک خب و کن
فجــر دو بیمارســتان فــوق تخصصــی ۹۶ و 1۲۸ 

ــاح  ــارک افتت ــاس و کن ــی را در بندرعب ــت خواب تخ
خواهیــم کــرد کــه ایــن دو مرکــز درمانــی بــا 
ــد حــوزه  ــری از ظرفیــت نیروهــای توانمن بهــره گی
بهداشــت و درمــان نیــروی دریایــی ارتــش بــه بهــره 

ــد رســید. ــرداری خواه ب
دریــادار خانــزادی بــر ادامــه برگــزاری رزمایــش 
هــای مرکــب بــا دو کشــور چیــن و روســیه و 
همچنیــن کشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنــد و 
ــرای  ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــز تاکی ــه نی منطق
ســال آینــده رزمایشــی را کــه امســال برگــزار 

ــت. ــم گذاش ــرا خواهی ــه اج ــاره ب ــم دوب کردی
فرمانـــده نداجـــا دربـــاره تـــوان بـــاالی نیـــروی 
دریایـــی در جهـــت کمـــک بـــه اقتصـــاد کشـــور 
ـــردد  ـــه منظـــور حفـــظ امنیـــت ت خاطرنشـــان کـــرد: ب
ـــروه از  ـــون ۶۴ ناوگ ـــای آزاد تاکن ـــتیرانی در آبه کش
ـــامی  ـــوری اس ـــش جمه ـــی ارت ـــروی دریای ـــوی نی س
ایـــران بـــه خلیـــج عـــدن و بـــاب المنـــدب اعـــزام 

ـــروه  ـــن ناوگ ـــصت و پنجمی ـــزودی ش ـــد و ب ـــده ان ش
ـــا  ـــی م ـــی دریای ـــوط ارتباط ـــاع از خط ـــرای دف ـــا ب م
ـــن  ـــد همچنی ـــد ش ـــزام خواه ـــدن اع ـــج ع ـــه خلی ب
ان شـــاءاهلل در همیـــن ایـــام الحـــاق اولیـــن نـــاو 
ـــی را  ـــروی دریای ـــه نی ـــی ب ـــام ایران ـــکار تم ـــن ش می
ـــاو  ـــان  ن ـــم همزم ـــت و امیدواری ـــم داش ـــز خواهی نی
ـــز در روز هـــای گرامیداشـــت  ـــداز زره را نی موشـــک ان
ـــی  ـــروی دریای ـــاوگان نی ـــه ن ـــر ب ـــارک فج ـــه مب ده

ـــدد. ـــش بپیون ارت
ــع  ــه صنای ــی از مجموع ــا قدردان ــزادی ب امیرخان
دریایــی وزارت دفــاع عنــوان کــرد: بــه همــت 
دوســتان عزیزمــان در مجموعــه وزارت دفــاع و 
ــا  ــد دن ــکن جدی ــلح ناوش ــای مس ــتیبانی نیروه پش
کــه قــرار بــود در اســفندماه تحویــل نیــروی دریایــی 
ــا کاری جهــادی ان شــاءاهلل دردهــه  ارتــش شــود ب
ــق  ــش ملح ــی ارت ــروی دریای ــه نی ــال ب ــر امس فج

ــد. ــد ش خواه

ــه  ــاره ب ــا اش ــش ب ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
ــترک  ــش مش ــزاری رزمای ــای برگ ــی روزه همزمان
ــا ایامــی کــه دشــمن در  ایــران و روســیه و چیــن ب
صــدد ایجــاد بلــوا و آشــوب بــه بهانــه چهلــم کشــته 
ــرد :  ــح ک ــود تصری ــم ب ــر ه ــوادث اخی ــدگان ح ش
یکــی از دالیــل تمســک آنهــا بــه فتنــه انگیــزی در 
ــا  ــی ب ــی نظام ــدن از رویاروی ــد ش ــا ناامی ــور م کش
جمهــوری اســامی ایــران اســت . زیــرا تــوان بــاالی 
نیروهــای مســلح موجــب شــده تــا لشگرکشــی های 
دشــمنان مــا بــه ویــژه امریــکا بــه منطقــه کارکــرد 
خــود را ازدســت دهــد و آنهــا نیــز هماننــد انگلیســی 
هــا بــزودی مجبــور بــه تــرک ایــن منطقــه خواهنــد 

شــد.
ــده  ــی خن ــی را موضوع ــای نظام ــم ه وی تحری
دار خوانــد و تصریــح کــرد: مــا اکنــون در وضعیتــی 
ــم هــای نظامــی برایمــان  ــا تحری هســتیم کــه واقع
هماننــد یــک شــوخی تبدیــل شــده زیــرا بــا 
ــدرت  ــون ق ــی اکن ــای بوم ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
هــای جهانــی از جملــه امریــکا هــم بــه ایــن 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــد ک ــیده ان ــاور رس ب
ــل  ــزرگ تبدی ــدرت ب ــک ق ــه ی در عرصــه دفاعــی ب

ــت. ــده اس ش
ــش اخیــر  دریــادار خانــزادی همچنیــن رزمای
و گفــت: در کنــار  دانســت  مهــم  را موضوعــی 
ــش  ــن رزمای ــی ای ــی و عملیات ــای تاکتیک کارکرده
جنبــه راهبــردی بــرای مــا داشــت زیــرا نشــان داد 
کــه جمهــوری اســامی ایــران تــوان ایجــاد ائتــاف 
ــی را  ــد غرب ــای ناکارآم ــاف ه ــر ائت ــازی در براب س
دارد. اکنــون بلــوک جدیــدی از قــدرت ایجــاد شــده 
ــی در  ــه غرب ــته های جبه ــق خواس ــع تحق ــه مان ک

ــی شــده اســت. ــن الملل عرصــه بی

دریادار خانزادی:

 رزمایش مشترک با چین و روسیه ادامه خواهد یافت

نظــر  اعــام  از  نگهبــان  ســخنگوی شــورای 
ــا  ــس ت ــات مجل ــای انتخاب ــاره کاندیداه ــی درب قطع

۲1 دی خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، عباســعلی کدخدایــی ســخنگو 
و قائــم مقــام شــورای نگهبــان در گفتگــو بــا رادیــو 
گفتگــو دربــاره رونــد بررســی صاحیــت داوطلبــان 
انتخابــات مجلــس، گفــت: در حــال حاضــر در 
ــتانی  ــای اس ــت ه ــه هیئ ــم ک ــرار داری ــی ق مقطع
بایــد ارزیابــی هــای خــود را نســبت بــه هیئــت هــای 

ــت،  ــن هیئ ــه آرای ای ــی و شــکایات نســبت ب اجرای
بررســی و بــا کســب نظــر از هیئــت مرکــزی، اعــام 

نظــر کننــد.
ــا را  ــت کاندیداه ــکایات و صاحی ــی ش وی بررس
یــک کار پرمشــغله دانســت و عنــوان کــرد: در ایــن 
دور از انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، بیــش از 
ــام کننــده داشــته ایــم و بســیاری  1۶ هــزار ثبــت ن
ــس  ــات مجل ــار در انتخاب ــتین ب ــراد، نخس ــن اف از ای
ثبــت نــام کــرده انــد و بــه همیــن جهــت نیــاز داریــم 

مــدارک و مســتندات الزم را بــرای احــراز هویــت آنها 
جمــع آوری کنیــم کــه ایــن مــوارد زمــان بــر اســت.

ــاش  ــه داد: ت ــان ادام ــورای نگهب ــخنگوی ش س
هیئــت هــای ارزیابــی شــورای نگهبــان ایــن اســت 
ــت،  ــی اس ــد قانون ــه موع ــاه ک ــا ۲1 دی م ــه ت ک

ــد. ــام کن ــا اع ــاره کاندیداه ــود را درب ــرات خ نظ
کدخدایــی دربــاره شــرایط مدنظــر شــورای 
نگهبــان بــرای بررســی صاحیــت کاندیداهــا، اظهــار 
داشــت: شــورای نگهبــان بــر اســاس قوانیــن مصــوب 
مجلــس شــورای اســامی عمــل مــی کنــد کــه ایــن 
ــات  ــن انتخاب ــواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قوانی ــرایط در م ش

آمــده اســت.
ــرایط  ــری ش ــن یکس ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
شــکلی نیــز وجــود دارد کــه تحویــل دادن مــدارک 
الزم و ســن قانونــی داوطلــب و همچنیــن نداشــتن 

ســوء شــهرت در منطقــه و عــدم محکومیــت قضایــی 
از جملــه ایــن مــوارد اســت.

ــاره رای دادن  ــان درب ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــن  ــردم ای ــه م ــن ب ــه م ــت: توصی ــات، گف در انتخاب
ــوده و شایســتگی  ــه کســانی کــه کارآمــد ب اســت ب

ــد. ــد، رای بدهن ــردم را دارن ــی م نمایندگ
ــد  ــعی کنن ــردم س ــرد: م ــح ک ــی تصری کدخدای
ــی  ــائل و حواش ــه مس ــد ک ــاب کنن ــانی را انتخ کس
ــه  ــرادی ک ــاً اف ــند و طبیعت ــته باش ــی نداش خاص
تجربــه و تخصــص بیشــتری دارنــد، مــورد انتخــاب 
ــای الزم،  ــی ه ــس از بررس ــردم پ ــوند. م ــع ش واق
ــرس  ــا پ ــاره کاندیداه ــاد درب ــورد اعتم ــراد م از اف
ــار  ــرای چه ــانی را ب ــاهلل کس ــد و ان ش ــو کنن و ج
ســال آینــده بــه مجلــس بفرســتند کــه بــرای تمــام 

ــند. ــر باش ــر ثم ــور مثم کش

کدخدایی:

نظر قطعی درباره کاندیداهای انتخابات 
مجلس تا 2۱ دی اعالم می شود

عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه مجمـــع 
ـــا  ـــاح آنه ـــن و اص ـــرف در قوانی ـــق تص ـــام ح ـــت نظ ـــخیص مصلح تش
بعـــد از تصویـــب مجلـــس را نـــدارد، لـــزوم تصویـــب مجـــدد لوایـــح 
ــون  ــام را خـــاف قانـ ــع تشـــخیص مصلحـــت نظـ FATF در مجمـ

اساســـی ارزیابـــی کـــرد. 
ــزب  ــره ح ــن کنگ ــری در هجدهمی ــی مطه ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
مــردم ســاالری، اظهــار داشــت: در ســال هــای اخیــر، بدعتــی ایجــاد 
شــده و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، خــودش را مجــاز بــه ایــراد 
بــه شــورای نگهبــان مــی دانــد و شــورای نگهبــان نیــز آن را بــه مجلس 

ــون اساســی اســت. پــس می فرســتد کــه ایــن موضــوع خــاف قان
ــن  ــه قوانی ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
بعــد از تصویــب در مجلــس و شــورای نگهبــان، اکنــون بایــد از لحــاظ 
ــخیص  ــع تش ــط مجم ــام توس ــی نظ ــای کل ــت ه ــا سیاس ــق ب تطبی
مصلحــت نظــام بررســی شــود، گفــت: انطبــاق بــا سیاســت هــای کلــی 

ــدارد. ــون اساســی وجــود ن ــام، در قان نظ
مطهــری، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام را داور بیــن مجلــس و 

شــورای نگهبــان ارزیابــی کــرد و خاطرنشــان کــرد: مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام دســت و بــال مجلــس را بســته و در نهایــت بیــن نظــر 

مجلــس و شــورای نگهبــان، نظــر خــود را اعمــال مــی کنــد.
ــورای  ــس و ش ــح FATF در مجل ــب لوای ــه تصوی ــاره ب ــا اش وی ب

ــای  ــه ه ــر الیح ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــراد مجم ــان، ای نگهب
FATF را تطابــق نداشــتن بــا سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
عنــوان کــرد و گفــت: هــزاران سیاســت کلــی داریــم کــه مجمــع مــی 
توانــد بــا اســتناد بــه آنهــا، قوانیــن تصویــب شــده در مجلــس و تاییــد 

ــد. ــان را رد کن ــورای نگهب شــده در ش
مطهــری بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام حــق تصــرف در قوانیــن و اصــاح آنهــا بعــد از تصویــب 
مجلــس را نــدارد، گفــت: راه حــل ایــن اســت کــه مجمــع نظــرات خــود 
ــس  ــه مجل ــا آنچ ــد، ام ــرح کن ــن مط ــا و در صح ــیون ه را در کمیس
تصویــب کــرد را دیگــر نبایــد بررســی کنــد و تاییــد شــورای نگهبــان 

ــد کافــی باشــد. بای
ــا بیــان ایــن موضــوع کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  وی ب
اکنــون نقــش مجلــس ســنا را در کشــور ایفــا مــی کنــد، گفــت: اگــر 
قــرار اســت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، نقــش مجلــس ســنا را 
ــون اساســی  ــر قان ــد از اصــاح و تغیی ــن کار بع ــد ای داشــته باشــد بای

انجــام شــود.

یــک نماینــده مجلــس گفــت: اگرچــه برخــی می گوینــد تحریم هــای 
آمریــکا آنقــدر ســنگین و ســخت بــوده کــه عمــا تجــارت خارجــی و 
ــور  ــارج از کش ــی خ ــی و بانک ــای مال ــا بخش ه ــا ب ــی م ــادالت بانک تب
ــا  ــانده ام ــران رس ــر ای ــای اخی ــخ دهه ه ــن ســطح تاری ــه پایین تری را ب
نبایــد فرامــوش کــرد علیرغــم اینکــه امــروز قفــل تحریم هــای ظالمانــه 
آمریکایــی اقتصــاد ایرانــی را بــا چالــش و دشــواری های مهمــی مواجــه 
ســاخته، ولــی نبایســتی بــر ایــن قفــل، قفــل بــزرگ دیگــری بــه نــام 

FATF زده شــود. 
بــه گــزارش ایلنــا، محمدرضــا نجفــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــن  ــود؟ گفــت: ای ــه FATF چــه خواهــد ب ــران ب عواقــب نپیوســتن ای
ــران  ــت ای ــان مهل ــان پای ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــان ب ــا هم زم روزه
ــه  ــا را ب ــد م ــه می توان ــو و CFT ک ــه پالرم ــب دو الیح ــرای تصوی ب
لیســت کشــورهای غیــر همــکار )لیســت ســیاه( FATF بازگردانــد بــار 
دیگــر بحث هــا بــر ســر مفیــد یــا غیرمفیــد بــودن تصویــب ایــن لوایــح 
ــع  ــه مجم ــوزه ک ــن ح ــر در ای ــاد تصمیم گی ــرا نه ــه و ظاه ــاال گرفت ب
تشــخیص مصلحــت نظــام اســت نیــز همچنــان عجلــه ای بــرای گرفتــن 

تصمیــم نهایــی نــدارد.
نماینــده مــردم تهــران در دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
ــن اســت  ــد ای ــده بمان ــن مجــال نادی ــد در ای گفــت: نکتــه ای کــه نبای
ــنگین  ــدر س ــکا آنق ــای آمری ــد تحریم ه ــی می گوین ــه برخ ــه اگرچ ک
ــا  ــی م ــادالت بانک ــی و تب ــارت خارج ــا تج ــه عم ــوده ک ــخت ب و س
ــن  ــه پایین تری ــور را ب ــارج از کش ــی خ ــی و بانک ــای مال ــا بخش ه ب
ســطح تاریــخ دهه هــای اخیــر ایــران رســانده امــا نبایــد فرامــوش کــرد 
ــی اقتصــاد  ــه آمریکای ــای ظالمان ــل تحریم ه ــروز قف ــه ام ــم اینک علیرغ

ــی  ــاخته، ول ــه س ــی مواج ــواری های مهم ــش و دش ــا چال ــی را ب ایران
ــام FATF  زده  ــه ن ــزرگ دیگــری ب ــن قفــل، قفــل ب ــر ای نبایســتی ب

شــود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس خاطرنشــان کــرد: برخی 
دوســتان منتقــد مــی گوینــد آب کــه از ســر گذشــت چــه یــک وجــب 
و چــه صــد وجــب در حالــی کــه چنیــن مثلــی در ســبک کشــورداری 
ــه  ــه ب ــط بین المللــی آینــده نگران مســئوالنه و عاقبــت اندیشــانه و رواب
هیــچ عنــوان مصــداق نــدارد بلکــه در سیاســت خارجــی اصــل بــر ایجاد 
یــا اســتفاده از همــه فرصت هــا اســت، چــه فرصت هــای کوچــک و بــه 
ــی و از آن ســو  ــزرگ و حیات ظاهــر کــم اهمیــت و چــه فرصت هــای ب

رفــع همــه تهدیــدات کــم اثــر و پــر اثــر.
ــر  نماینــده دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد: ب
ــی  ــا و فرصت های ــن راه ه ــروز کوچکتری ــر ام ــدم اگ ــاس معتق ــن اس ای
بــرای تبــادالت مالــی وجــود دارد کــه دارد و یــا بــا دور زدن تحریم هــا 
ــق و  ــدار منط ــر م ــود، ب ــه می ش ــرد ک ــق ک ــی خل ــود راه های می ش
ــام FATF کــه دیگــر  ــه ن ــا قفــل محکمــی ب مصلحــت نیســت کــه ب
مثــل تحریم هــای غیرقانونــی یــک جانبــه آمریــکا نبــوده و محدودیتــی 
جهــان  شــمول و قانونــی بــه شــمار مــی رود کار را از ایــن کــه هســت 

ســخت تر و پیچیده تــر کــرد.
نجفــی اظهــار داشــت: از طــرف دیگــر اگــر چنــد صباحــی دیگــر بــه 

هــر دلیلــی و بــه هــر روشــی و در هــر شــرایطی تحریم هــای آمریکایــی 
لغــو شــد یــا کاهــش یافــت آن وقــت تــازه بــا قفــل دومــی کــه خــود 
بــر اقتصــاد مضیــق خــود زده ایــم روبــرو می شــویم و بایــد بــرای رفــع 
ــا  ــم کم ــاد را بگیری ــور و اقتص ــت کش ــا وق ــم ماه ه ــل FATF ه قف
اینکــه پــس از برجــام هــم تــازه دوســتان متوجــه عقــب افتــادن ایــران 
ــت  ــاه توانســتند وضعی ــس از شــش م ــدند و پ ــرای FATF ش از ماج

لیســت ســیاه ایــران را بــه حالــت تعلیــق درآورنــد.
نماینــده مــردم تهــران در دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
یــادآور شــد: هــر چنــد آن زمــان گمــان می شــد موضــوع ۴1 توصیــه 
FATF ظــرف چنــد مــاه بــه ســرانجام برســد امــا دعواهــای بــی ثمــر 
ــع  ــوی مناف ــگ و ب ــادی از آن رن ــش زی ــه بخ ــی ک ــگی داخل و همیش
جناحــی و کوتــاه مــدت دارد باعــث شــد تــا ایــن موضــوع نیــز بیــش از 
ســه ســال کــش پیــدا کنــد و تنهــا هزینــه ای بــر هزینه هــای هنگفــت 

اقتصــاد و سیاســت ایــران تحمیــل شــود.
نجفــی گفــت: حــال کــه کار در دولــت و مجلــس و حتــی شــورای 
ــتان  ــت دوس ــی در دس ــش و قیچ ــیده و ری ــان رس ــه پای ــان ب نگهب
مجمــع تشــخیص مصلحــت اســت امیــدوارم بــا مصلحــت اندیشــی بــه 
ــار  ــم ب ــر نمی توانی ــم و اگ ــور کنی ــز عب ــه مهــم را نی ــن مرحل ــع ای موق
بزرگــی از دوش مــردم شــریف ایــران عزیــز برداریــم بــار جدیــدی بــرای 

آن هــا نســازیم.

مطهری:

 مجمع تشخیص مصلحت حق تصرف در قوانین مصوب مجلس را ندارد

قفل جدیدی بر اقتصاد کشور نزنید 

رهبر انقالب، سردار قاآنی را به 
فرماندهی نیروی قدس سپاه 

منصوب کردند

ــم  ــاج قاس ــار ح ــردار پرافتخ ــهادت س ــی ش درپ
ــده  ــه ای فرمان ــت اهلل خامن ــرت آی ــلیمانی، حض س
معظــم کل قــوا بــا صــدور حکمــی ســردار ســرتیپ 
ــه فرماندهــی نیــروی  ــی را ب پاســدار اســماعیل قاآن
ــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی منصــوب  ق

ــد. کردن
ــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام  ــه گــزارش پای ب
ــم کل  ــده معظ ــم فرمان ــن حک ــری،  مت ــم رهب معظ

ــر اســت: ــه شــرح زی قــوا ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درپـــی عـــروِج شـــهید عالی مقـــام ســـردار 
ــوان اهلل  ــلیمانی رضـ ــم سـ ــاج قاسـ ــار حـ پرافتخـ
ـــداران  ـــپاه پاس ـــدس س ـــروی ق ـــی نی ـــه، فرمانده علی
ـــرتیپ  ـــرافراز س ـــردار س ـــه س ـــامی را ب ـــاب اس انق
اســـماعیل قاآنـــی کـــه در شـــمار برجســـته ترین 
فرماندهـــان ســـپاه در دفـــاع مقـــدس بـــوده و 
ــروی قـــدس  ــادی در نیـ ــالیان متمـ ــول سـ در طـ
ــت  ــه خدمـ ــهید در منطقـ ــردار شـ ــار سـ در کنـ
کـــرده اســـت می ســـپارم. برنامـــه ی آن نیـــرو 
عینـــاً همـــان برنامـــه ی دوران فرماندهـــی شـــهید 
ســـلیمانی اســـت. از همـــه ی همـــکاران آن نیـــرو 
حضـــور و همـــکاری آنـــان را بـــا ســـردار قاآنـــی 
خواهانـــم و توفیـــق و تأییـــد و هدایـــت الهـــی را 

ــم. ــألت می کنـ ــان مسـ ــرای ایشـ بـ
سید علی خامنه ای

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
حمله اخیر آمریکا تجاوز آشکار 

به خاک عراق است

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد کــه 
حملــه اخیــر آمریکایی هــا بــه مواضــع اخیــر حشــد 
ــن  ــاک ای ــه خ ــکار ب ــاوز آش ــراق تج ــعبی در ع الش
کشــور اســت و بایــد ایــن موضــوع در مجامــع بیــن 

ــی پیگیــری شــود.  الملل
نقــوی  ســید حســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــکا  ــر آمری ــات اخی ــه حم ــش ب ــینی در واکن حس
بــه مقرهــای حشــد الشــعبی در عــراق گفــت: 
طبیعــی اســت حشــد الشــعبی مــورد بغــض و کینــه 
ــش  ــروه  دو نق ــن گ ــون ای ــرد چ ــرار بگی ــکا ق آمری
ــن  ــا کــرده اســت اول ای ــراق ایف ــی مهــم در ع خیل
کــه باعــث وحــدت ملــی و انســجام داخلــی شــده و 
بــه دنبــال آن یــک نیــروی مردمــی در عــراق شــکل 
گرفــت و جلــوی متجــاوزان و تروریســت ها وتهدیــد 

ــتاد. ــراق ایس ــت ع ــدگان امنی کنن
الشــعبی  حشــد  مهــم  نقــش  افــزود:  وی 
ایســتادگی مقابــل گــروه تروریســتی داعــش مــورد 
ــر  ــش ب ــداد داع ــازه ن ــت و اج ــکا اس ــت آمری حمای
خــاک عــراق حاکــم شــود و عــراق را از لــوث وجــود 
ــعبی  ــد الش ــات حش ــذا اقدام ــرد ل ــاک ک ــش پ داع
ــور  ــت  همانط ــرار گرف ــا ق ــه آمریکایی ه ــورد کین م
ــه  ــدس کین ــپاه ق ــیج و س ــا از بس ــه آمریکایی ه ک
ــد و  ــه را از حشــد الشــعبی دارن ــن کین ــد همی دارن

می خواهنــد از طریــق آن انتقــام گیــری کنــد.
نقــوی حســینی تاکیــد کــرد کــه اقــدام آمریــکا 
ــد از  ــت و بای ــراق اس ــاک ع ــه خ ــکار ب ــاوز آش تج
طریــق مجامــع عمومــی پیگیــری شــود و جمهــوری 
اســامی ایــران هــم ایــن اقــدام را محکــوم می کنــد.

ــان آمریکایی هــا را در منطقــه آســیب  وی در پای
افــزود: منافــع آمریکایی هــا در  پذیــر خوانــد و 
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــی م ــه راحت ــد ب ــه می توان منطق
ــن  ــام ای ــد انتق ــعبی می توان ــد الش ــذا حش ــرد ل گی
حمــات را بگیرنــد اگــر یــک عملیــات تافــی 
جویانــه انجــام شــود دیگــر آمریــکا دســت بــه ایــن 
ــر  ــه نشــان  داد اگ ــد تجرب ــی نمی زن حمــات نظام
ــود  ــتادگی ش ــم ایس ــفت و محک ــکا س ــل آمری مقاب

ــرد. ــد ک ــب نشــینی خواهن ــا عق آنه

احتمال معرفی هیات دولت جدید 
لبنان در هفته آینده 

لبنانــی،  رســانه های  برخــی  اعــام  بنابــر 
ــه  ــان ب ــد لبن ــت جدی ــات دول ــده هی ــه ی آین هفت
ریاســت »حســان دیــاب« بــه مجلــس ملــی معرفــی 

 . می شــود
ــگاران جــوان، برخــی  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــده  ــه ی آین ــد، هفت ــر دادن ــی خب ــانه های لبنان رس
ــه ریاســت »حســان  ــان ب ــد لبن ــت جدی هیــات دول
ــی  ــی معرف ــس مل ــه مجل ــر ب ــا 1۸ وزی ــاب« ب دی

می شــود.
رایزنی هـــای فشـــرده نخســـت وزیر منتخـــب 
کابینـــه ی  ترکیـــب  کـــردن  نهایـــی  بـــرای 
ــا و  ــهم طایفه هـ ــه دارد و سـ ــان ادامـ ــد لبنـ جدیـ
گروه هـــای مذهبـــی و سیاســـی در ایـــن کابینـــه 
ـــر  ـــد ۹ وزی ـــه جدی ـــت. در کابین ـــده اس ـــخص ش مش
ـــد. از ۹  ـــور دارن ـــلمان حض ـــر مس ـــیحی و ۹ وزی مس
ـــا،  ـــه مارونی ه ـــر ب ـــیحیان، ۴ وزی ـــهم مس ـــر س وزی
۲ وزیـــر بـــه ارتدوکس هـــا، یـــک وزیـــر بـــه 
کاتولیک هـــا، یـــک وزیـــر بـــه ارمنی هـــا و یـــک 
وزیـــر هـــم بـــه اقلیت هـــا اختصـــاص یافتـــه 
ـــر  ـــز، ۴ وزی ـــلمانان نی ـــهم مس ـــر س ـــت. از ۹ وزی اس
ـــر  ـــک وزی ـــنن و ی ـــل تس ـــر از اه ـــیعیان، ۴ وزی از ش

از طایفـــه ی دروزیـــان خواهـــد بـــود.
ــی  ــانه های لبنان ــای رس ــه زنی ه ــه گمان در ادام
ــهم مســیحیان،  ــر س ــده اســت: از ۹ وزی ــن آم چنی
ــدار »میشــل عــون« رییــس جمهــور،  ــر طرف ۴ وزی
ــان  ــر جری ــیل« رهب ــران باس ــوادار »جب ــر ه ۴ وزی
آزاد ملــی و یــک وزیــر طرفــدار »ســلیمان فرنجیــه« 
ــهم  ــر س ــتند. از ۹ وزی ــَرَده هس ــان الَم ــر جری رهب
مســلمانان نیــز، ۴ وزیــر طرفــدار جنبش هــای 
شــیعی امــل و حــزب اهلل، ۴ وزیــر طرفدار فراکســیون 
ــان  ــه جری ــرای مشــورت« وابســته ب ــی ب »گردهمای
ــراد«  ــم م ــری »عبدالرحی ــه رهب ــمال ب ــنی ش س
و یــک وزیــر طرفــدار فراکســیون »گردهمایــی 
دروزی  حــزب  بــه  وابســته  دموکراتیــک« 
»سوسیالیســت ترقی خــواه« بــه رهبــری »ولیــد 

ــتند. ــاط« هس جنب

آگهی انجام تغییر و اصالح اساسنامه 
انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات 
مسافرت، هوایی جهانگردی و زیارتی 

استان آذربایجان شرقی 
بــا ســام و صلــوات بــر محمــد و آل 

محمــد)ص( آل  و  )ص(  محمــد 
بــه اســتناد مــاده ١٣١ قانــون كار و 
ــات  ــه مصــوب  ١٣٨٩/٠٨/٠٣ هي ــن نام آئي
ــا توجــه بــه صورتجلســه مــورخ  وزيــران و ب
١٣٩٨/٠٩/١١ مجمــع عمومــى عــادى و 
ــنامه  ــى، اساس ــن صنف ــاده انجم ــوق الع ف
ــد. ــاح گردي ــل اص ــرح ذي ــه ش ــن ب انجم

ماده 2 اساسنامه انجمن:
آدرس انجمــن بــه خيابــان آزادى مابيــن 
ــرج  ــب ب ــى جن ــم نظام ــان و حكي ابوريح

ــت. ــر ياف ــاك ١١ تغيي ــرد پ ــاى زم ه
ماده ٧ اساسنامه انجمن:

ــد  ــو جدي ــر عض ــراى ه ــه ب ــق ورودي ح
ــت  ــق عضوي ــال و ح ــغ ١٠٠٠٠٠٠ ري مبل
ســاالنه از اول ســال ١٣٩٨ بــراى مركــز 
اســتان مبلــغ ٥٠٠٠٠٠٠ ريــال و بــراى 
شهرســتان هــا مبلــغ ٤٠٠٠٠٠٠ ريــال 

ــت. ــر ياف تغيي
- تغييــر و تصويــب حــق عضويــت از 
مــاده ١٥ )شــرح وظايــف و مجمــع عمومــى 
العــاده( بــه مــاده ١٣ اساســنامه  فــوق 
ــادى(  ــى ع ــع عموم ــف مجم ــرح وظاي )ش

ــت. ــال ياف انتق
ــه  ــنامه اضاف ــاده ٢٥ اساس ــاد م ــه مف - ب
گرديــد: هيــات مديــره مكلــف اســت از بيــن 
اعضــاء پيــش كســوت صنــف ســه نفــر را بــه 
ــدون حــق راى( انتخــاب  ــوان مشــاور )ب عن

نماينــد.
ــرات  ــى تغيي ــد نهاي ــت تايي ــى اس بديه
ــه  ــى در روزنام ــن آگه ــار اي ــتلزم انتش مس
توســط  آن  ارائــه  و  محلــى  و  رســمى 
ــود.  ــد ب ــن اداره كل خواه ــه اي ــئوالن ب مس
میر احد حسینی مدیر کل تعاون کار 

و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

آگهى انجام تجدید انتخابات بازرسان 
انجمن صنفى كارفرمایى دفاتر خدمات 

مسافرتى هوایى جهانگردى استان 
آذربایجان شرقى 

بـــا ســـام و صلـــوات بـــر محمـــد و آل 
ــد)ص( ــد )ص( و آل محمـ محمـ

ــون کار و  ــاده 1۳1 قانـ ــتناد مـ ــه اسـ بـ
ـــات  ـــه مصـــوب  1۳۸۹/۰۸/۰۳ هی ـــن نام آئی
ــه  ــه صورتجلسـ ــه بـ ــا توجـ ــران و بـ وزیـ
مـــورخ 1۳۹۸/۰۹/11 مجمـــع عمومـــی 
و ســـایر مـــدارک تســـلیمی اســـامی هـــر 
یـــک از بازرســـان اصلـــی و علـــی البـــدل 
ــاب  ــخ 1۳۹۹/۰۹/11 انتخـ ــا تاریـ ــه تـ کـ
شـــده انـــد بـــه شـــرح زیـــر مـــي باشـــد:

١- بازرس اصلى: آقای سعید نانوایی
٢- بازرس على البدل: آقای داود 

امینی 
ـــاب و  ـــی انتخ ـــد نهای ـــت تائی ـــی اس بدیه
ـــن  ـــار ای ـــتلزم انتش ـــه مس ـــدور گواهینام ص
ــه رســـمی و محلـــی و  آگهـــی در روزنامـ
ـــن اداره  ـــه ای ـــئوالن ب ـــط مس ـــه آن توس ارائ
کل و انطبـــاق مراحـــل انتخابـــات بـــا 

مقـــررات قانونـــی خواهـــد بـــود.
مير احد حسينى مدیر كل تعاون كار 

و رفاه اجتماعى آذربایجان شرقى

آمریکا وارد 
بازی بسیار خطرناکی شد 

گفــت:  اتفــاق  ایــن  پــی 
آمریکایی هــا هیــچ مــرزی بــرای جنایــت خودشــان 
نشــناخته و هیــچ اصولــی قائــل نیســتند و بــا توجــه 
بــه اینکــه متاســفانه آمریــکا در عــراق حضــور 
تحمیلــی دارنــد از ایــن بــه بعــد نمی تواننــد ماننــد 

ــند. ــته باش ــور داش ــراق حض ــل در ع قب
وی بـــا بیـــان اینکـــه آمریکایی هـــا از وحشـــت 
مـــردم عـــراق نیروهـــای خودشـــان را خـــارج 
ــد  ــراق بایـ ــت عـ ــرد: دولـ ــد کـ ــد، تاکیـ کرده انـ
ـــت در اقدامـــات  ـــن جنای ـــت ای ـــدای از محکومی ج
جـــدی و قانونـــی اوال امریکایی هـــا را از عـــراق 
ـــدد. ـــراق را ببن ـــد و بعـــد هـــم ســـفارت ع اخـــراج کن

ادامه از صفحه 1
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صادرات از واردات پیشی گرفت 

ــراز تجــاری  رئیــس کل گمــرک گفــت: حجــم ت
ــادرات از  ــیده و ص ــارد دالر رس ــدود ۶۴ میلی ــه ح ب

ــت.  ــی گرف واردات پیش
ــا  ــرفی ب ــیدمهدی میراش ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
اشــاره بــه جزئیــات حجــم تجــارت خارجــی کشــور 
ــدت  ــن م ــت: در ای ــار داش ــال اظه ــه امس در ۹ ماه
ــر ۳1 میلیــارد و ۹۰۲ میلیــون دالر صــادرات  ــغ ب بال
غیرنفتــی و ۳1 میلیــارد و ۸۳۶ میلیــون دالر واردات 

گــزارش شــده اســت.
ــات صــادرات  ــورد جزئی رئیــس کل گمــرک در م
ــون  ــدت 1۰۳ میلی ــن م ــان داشــت: در ای کشــور بی
ــا  و۵۸۷ هــزار تــن کاال صادرشــده کــه در مقایســه ب
مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته از لحــاظ وزنــی 

ــد دارد. ــد رش 1۸.۵ درص
معاملـــه  مـــورد کشـــورهای طـــرف  در  وی 
ـــادرات کاال  ـــده ص ـــرد: عم ـــوان ک ـــز عن ـــادرات نی ص
بـــه کشـــورهای چیـــن، عـــراق، ترکیـــه، امـــارات و 

ــتند.  ــتان هسـ افغانسـ
میراشــرفی بــا اشــاره بــه جزئیــات کاالهــای 
وارداتــی نیــز گفــت: در ایــن مــدت بــه لحــاظ وزنــی 
ــور وارد  ــه کش ــن کاال ب ــزار ت ــون و ۹۸۰ ه ۲۴ میلی
شــد کــه ســهم کاالی اساســی بیــش از 1۶ میلیــون و 

ــوده اســت. ــن ب ۵۰۰ هــزار ت
عمــده کاالهــای وارداتــی بــه کشــور ذرت، برنــج، 
ــو،  ــی، دارو، ج ــای خوراک ــی، روغن ه ــای روغن دانه ه
ــود  ــد و شــکر، ک ــه ســویا، قن ــز، کنجال گوشــت قرم

وگوشــت مــرغ بــوده اســت.

 معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــال  ــان س ــرای پای ــور ب ــی کش ــم انداز صادرات چش
۹۹ افزایــش ۲ برابــری صــادرات بــه کشــورهای 

ــت.  ــایه اس همس
بـه گزارش ایرنـا، حمید زادبـوم در آئین تجلیل از 
صادرکننـدگان برگزیـده اسـتان بوشـهر به مناسـبت 
بیسـت و سـومین سـالروز ملـی صـادرات در بوشـهر 
افـزود: براسـاس یـک ظرفیـت سـنجی انجـام شـده 
ایـران  همسـایه  کشـور   1۵ سـاالنه  واردات  حجـم 
یکهـزار و 1۶۰ میلیـارد دالر اسـت ولی بـا این وجود 
در سـال گذشـته ایـران تنها ۲۴ میلیـارد دالر به این 

کشـورها صادرات داشـته اسـت.
وی بیـان کـرد: براسـاس ظرفیت سـنجی صورت 
گرفتـه و براسـاس مـدل واردات 1۵ کشـور همسـایه 
ایـران عـاوه بـر ۲۴ میلیـارد دالری کـه پارسـال به 
این کشـورها صـادرات انجام شـده 1۰۰ میلیارد دالر 

دیگـر ظرفیـت صادراتی بـرای ایران وجـود دارد.
زادبــوم ادامــه داد: در ایــن راســتا هــدف گــذاری 

ــت  ــارم ظرفی ــک چه ــب ی ــا تصاح ــا ب ــده تنه ش
ــه  ــران ب ــی ای ــده ارزش صادرات ــاد ش ــی ی صادرات
کشــورهای همســایه تــا پایــان ســال آینــده بــه ۴۸ 

ــد. ــش یاب ــارد دالر افزای میلی
وی عنـوان کـرد: در ایـن زمینـه تـاش می کنیم 
در قالـب موافقتنامـه تعرفـه صادراتـی به 1۵ کشـور 
تعرفـه  بایـد  مقابـل  در  و  یابـد  کاهـش  همسـایه 

کاالهـای وارداتـی آن هـا را نیـز کاهـش دهیـم.
ــه ای   ــن موافقت نام ــد: مهم تری ــادآور ش ــوم ی زادب
کــه امســال اجــرا شــد توافقنامــه اوراســیا بــا 
حضــور پنــج کشــور روســیه، ارمنســتان، قزاقســتان، 
قرقیزســتان و بــاروس بــوده کــه ســه کشــور 

ــتند. ــران هس ــتقیم ای ــایه مس ــت همس نخس
وی افــزود: بــرای یکســال نخســت ۸۶۲ قلــم کاال 
پیــش بینــی شــده و از ســال دوم مذاکــره تجــارت 
ــدت  ــاش می شــود در م ــم و ت ــاز می کنی آزاد را آغ
ســه تــا پنــج ســال بــه تجــارت آزاد بــا پنــج کشــور 
یــاد شــده برســیم کــه مهــم تریــن آن کشــور 

روســیه اســت چــرا کــه از ۳۲۰ میلیــارد دالر واردات 
ــن  ــارد دالر آن مختــص ای ــن کشــورها ۲۳۰ میلی ای

کشــور اســت.
زادبـوم بـا بیان اینکه این سـخن کـه »تعهد ارزی 
خوب نیسـت« درسـت نیسـت گفت: تعهـد صادرات 
بـه دلیل ارزآوری آن ارزشـمند اسـت و اگـر صادرات 

انجـام می شـود بایـد ارز آن را به کشـور برگردانیم.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــی دارد و  ــادرات ارزش دین ــروز ص ــه ام ــان اینک بی
ــک روز  ــت: ی ــت گف ــس اس ــوال و انف ــا ام ــاد ب جه
ــود امــا امــروز جهــاد  جهــاد درجبهه هــای جنــگ ب
ــادی  ــه اقتص ــه عرص ــری از جمل ــای دیگ در جبه ه

ــود. ــد انجــام ش ــه بای اســت ک
ــه  ــکل کمیت ــر ش ــان حاض ــه داد: در زم وی ادام
کارشناســی شــورای عالــی صــادرات به ســمت ســتاد 
ــا  توســعه صــادرات هدایــت شــده و انتظــار اســت ب
گرفتــن مصوبــه بــرای ایــن ســتاد مشــکات حــوزه 

صــادرات حــل و فصــل شــود.
زادبـوم افـزود: تصمیم های محرمانه بـرای تجارت 
تحریم  هـا  بـا  مقابلـه  عنـوان سـتاد  بـا  در شـورایی 
مطـرح و در شـورای عالـی امنیـت ملـی پیرامون آن 
تصمیم گیـری می شـود و اسـتانداران و سـازمان های 
می  تواننـد  اسـتان ها  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

مـوارد مدنظـر خـود را بـه ایـن سـتاد ارائـه دهند.
وی اضافــه کــرد: اقتصــاد قــوی، بخــش خصوصی 
قــوی و بخــش خصوصــی قــوی، اتــاق بازرگانــی قوی 
ــی  ــاق بازرگان ــال ات ــد س ــن چن ــد و در ای می خواه
ــه ســرعت رشــد کــرده و امــروز مرجــع برخــی از  ب
اطاعــات تجــاری اتاق هــای بازرگانــی هســتند کــه 
ــود  ــته وج ــال گذش ــا 1۵ س ــت در 1۰ ت ــن ماهی ای

نداشــته اســت.

ــرداری  ــل و کاهبـ ــا جعـ ــارزه بـ ــاون مبـ معـ
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت از دســـتگیری کارمنـــد 
ـــر  ـــی خب ـــارد ریال ـــرداری ۶۰ میلی ـــا کاهب ـــی ب بانک
داد کـــه حســـاب مشـــتری را بســـته و بـــه نـــام 

خـــودش عابـــر بانـــک صـــادر کـــرده بـــود.
بـــه گـــزارش آنـــا، جهانگیـــر تقی  پـــور در 
ــی  ــارد ریالـ ــرداری ۶۰ میلیـ ــا کاهبـ ــاط بـ ارتبـ
یـــک کارمنـــد بانـــک در پایتخـــت اظهـــار کـــرد: 
ـــعبه  ـــده ای از ش ـــاری پرون ـــال ج ـــاه س ـــرداد م 1۶ م
ـــران  ـــه ۳۲ ته ـــرای ناحی ـــی دادس ـــم بازپرس هجده
ـــرای  ـــاب ب ـــی از حس ـــت غیرقانون ـــوع برداش ـــا موض ب
رســـیدگی تخصصـــی بـــه اداره ســـیزدهم پلیـــس 

آگاهـــی ارســـال شـــد.
ـــه پلیســـی  ـــات اولی ـــاکی در تحقیق ـــزود: ش وی اف
ـــه  ـــی ب ـــپرده بانک ـــی س ـــت، دارای گواه ـــار داش اظه
ـــه مبلغـــی  ـــودم و ماهیان ـــال ب میـــزان ۶۰ میلیـــارد ری
ـــد،  ـــز می ش ـــابم واری ـــه حس ـــپرده ب ـــود س ـــت س باب
ـــتم  ـــابم نداش ـــه حس ـــزی ب ـــاه واری ـــرداد م ـــا در خ ام
ـــدم  ـــه ش ـــود متوج ـــز س ـــدم واری ـــه ع ـــه ب ـــا توج و ب
ـــابم کارت  ـــرای حس ـــال و ب ـــپرده ام ابط ـــی س گواه

ـــق  ـــابم از طری ـــودی حس ـــده اســـت و موج ـــادر ش ص
خریـــد در پایانه هـــای فروشـــگاهی در ســـطح 

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــابم برداش ـــور از حس کش
ــرداری  ــل و کاهبـ ــا جعـ ــارزه بـ ــاون مبـ معـ
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت تصریـــح کـــرد: در گام 
بعـــدی کارآگاهـــان اداره ســـیزدهم صاحبـــان 
فروشـــگاه هایی کـــه از آنهـــا خریـــد صـــورت 
ـــد  ـــوت ش ـــان دع ـــایی و از آن ـــود را شناس ـــه ب گرفت
تـــا بـــرای تکمیـــل تحقیقـــات پلیســـی بـــه اداره 

ــد. ــه کننـ ــیزدهم مراجعـ سـ
ــدار  ــره خریـ ــه چهـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
در تحقیقـــات پلیســـی، شناســـایی شـــد، گفـــت: 
ـــک  ـــدان بان ـــا کارمن ـــم ب ـــر مته ـــق تصوی ـــا تطبی ب
صاحـــب حســـاب شـــاکی، کارآگاهـــان دریافتنـــد کـــه 
ـــور  ـــک مذک ـــدان بان ـــی از کارمن ـــدار یک ـــرد خری ف

بـــه نـــام » امیـــر » ۴۰ســـاله اســـت.
بــه  کارآگاهــان  داد:  ادامــه  تقی پــور 
ــی در راســتای شناســایی محــل  ــات میدان تحقیق
ــد  ــخص ش ــه مش ــد ک ــم پرداختن ــکونت مته س
ــه و  ــران تخلی ــکونتش را در ته ــل س ــم مح مته

ــی کشــور مهاجــرت  ــه یکــی از اســتان های غرب ب
ــت. ــرده اس ک

ایـــن مقـــام انتظامـــی تصریـــح کـــرد: در 
تحقیقـــات پلیســـی مشـــخص شـــد کـــه متهـــم 
ـــد  ـــورات اداری قص ـــری از ام ـــک س ـــام ی ـــرای انج ب
ــرواز وی در روز  ــران را دارد و پـ ــه تهـ ــت بـ عزیمـ

شـــنبه هفتـــم دی مـــاه می باشـــد.
ــرداری  ــل و کاهبـ ــا جعـ ــارزه بـ ــاون مبـ معـ
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت بـــا بیـــان این کـــه 
بـــا  فـــرودگاه  در  ورود  بـــدو  در  متهـــم 
هماهنگی هـــای قضائـــی دســـتگیر و بـــه پلیـــس 
ـــات  ـــم در تحقیق ـــزود: مته ـــد، اف ـــل ش ـــی منتق آگاه
ـــه  ـــا در مواجه ـــده ام ـــی ش ـــزه ارتکاب ـــر ب ـــه منک اولی
ـــراف  ـــه اعت ـــب ب ـــاراً ل ـــدارک ناچ ـــتندات و م ـــا مس ب
ـــرد. ـــرار ک ـــابی اق ـــزه انتس ـــه ب ـــاً ب ـــود و صراحت گش

تقی پـــور خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
ـــم  ـــر، مته ـــح امی ـــراف صری ـــده و اعت ـــل پرون تکمی
ـــی  ـــم بازپرس ـــعبه هجده ـــرس ش ـــتور بازپ ـــا دس ب
ــدان  ــه زنـ ــران روانـ ــه ۳۲ تهـ ــرای ناحیـ دادسـ

ـــد. ش

حجم صادراتی ایران
 به کشورهای همسایه 2 برابر می شود

تقی پور خبر داد؛

کالهبرداری ۶۰ میلیاردی کارمند بانک در پایتخت

در پـــی بازدیدبعمـــل آمـــده از آزمایشـــگاه آب 
شـــرکت آب و فاضـــاب مراغـــه  توســـط کمیتـــه 
ISO/  1۷۰۲۵ ارزیابـــی وممیـــزی اســـتاندارد

IEC شـــرکت مهندســـی آبفـــای کشـــوردرمعیار 
نامـــه  1۷۰۲۵،نظـــام  ایـــزو  هاي:اســـتاندارد 
دســـتورعمل ها،  اجرایـــي،  روش ـــهاي  کیفیـــت، 
فـــرم هـــا وسایرمســـتندات مرتبـــط ممیـــزی 
مراقبتـــی اســـتاندارد مذکـــور بـــا موفقیـــت بـــه 

اتمـــام رســـید.
ــوزش  ــی و آمـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ   بـ
همگانـــی شـــرکت آب و فاضـــاب مراغـــه، اولیـــن 
ممیـــزی مراقبتـــی آزمایشـــگاه تصفیـــه خانـــه آب 
ـــای  ـــگاه ه ـــزی آزمایش ـــروه ممی ـــط گ ـــه توس مراغ
ــاه  ــای ۳، ۴ دی مـ ــخ هـ ــاب در تاریـ آب و فاضـ

ــد . برگزارگردیـ
   در ادامـــه جنـــاب آقـــای دکترخیـــری ســـرممیز 
ـــن  ـــذ اولی ـــت اخ ـــک موفقی ـــن تبری ـــروه ضم ـــن گ ای
ISO/ مرحلـــه ممیـــزی مراقبتـــی اســـتاندارد

ـــکاران  ـــلیمانی و هم ـــدس س ـــه مهن IEC 1۷۰۲۵ب
ــه  ــه آب مراغـ ــه خانـ ــگاه تصفیـ ــگر آزمایشـ تاشـ
ـــی  ـــزارش و بررس ـــه  گ ـــاره ب ـــا اش ـــخنانی ب ـــی س ط
تیـــم ممیـــزی کننـــده هیچگونـــه عـــدم انطبـــاق 
ـــده  ـــاد ش ـــتاندارد ی ـــاد اس ـــا مف ـــق ب ـــده ای مطاب عم

ـــرکت  ـــه آب ش ـــه خان ـــگاه تصفی ـــرد آزمایش درعملک
ـــت  ـــتاندارد درجه ـــن اس ـــتو ای ـــته اس ـــود نداش وج
ــگاهی  ــج آزمایشـ ــت نتایـ ــت و صحـ ــش دقـ افزایـ
و صحـــه گـــذاری روشـــهای آزمـــون آب بـــوده و 
ـــی الزم  ـــش تخصص ـــارت و دان ـــش مه ـــث افزای باع

ــگاه  ــت آزمایشـ ــتم مدیریـ ــتقرار سیسـ ــرای اسـ بـ
ـــه  ـــی ب ـــی، مدیریت ـــات فن ـــام الزام ـــامل تم ـــه ش ک
ـــام  ـــت انج ـــت الزم در جه ـــب صاحی ـــور کس منظ

ـــد . ـــی باش ـــای آب م ـــون ه آزم
ـــت    در خاتمـــه مهنـــدس ســـلیمانی رئیـــس هیئ
مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
مراغـــه ضمـــن تشـــکر از کلیـــه پرســـنل بخـــش 
ــه آب  ــه خانـ ــگاه تصفیـ ــی آزمایشـ ــرل کیفـ کنتـ
ـــالها  ـــون س ـــت ، مره ـــن موفقی ـــرد ای ـــه اظهارک مراغ
ــا در بخـــش  ــی مـ ــتمرهمکاران علمـ تـــاش مسـ
هـــای فیزیکـــی –شـــیمیایی و میکروبیولـــوژی 
ـــور  ـــده بط ـــاد ش ـــود ی ـــد بهب ـــه رون ـــد ک ـــی باش م

مســـتمردر آزمایشـــگاه بایـــد ادامـــه یابـــد.
 الزم بذکـــر مـــی باشـــد فعالیـــت آزمایشـــگاه 
ـــه  ـــاب مراغ ـــرکت آب و فاض ـــه آب ش ـــه خان تصفی
ــامل  ــه شـ ــژه مراغـ ــتان ویـ ــر شهرسـ ــاوه بـ عـ
ـــت  ـــز تح ـــتان را نی ـــوب اس ـــر جن ـــهر دیگ ـــج ش پن

پوشـــش  خدمـــات خـــود قـــرار داده اســـت.

آزمایشگاه تصفیه خانه آب مراغه با موفقیت چشمگیری توانست ازمرحله 
ممیزی مراقبتی استاندارد بین المللی ISO/IEC : ۱۷۰25 عبور کند

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از رشــد ۰.۵ 
ــر داد.  ــته خب ــه گذش ــاد در ۹ ماه ــدی اقتص درص
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، فرهــاد 
در  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  دژپســند، 
نشســت بــا کارشناســان رســمی دادگســتری اظهــار 
کــرد: بــه واســطه اهمیــت و جایــگاه دادگســتری در 
اقتصــاد ایــران جلســه اصــاح نظــام مالیاتــی را بــه 

ــم. ــق انداخت تعوی
وی افــزود: ایــن روزهــا ســخن هــای زیــادی در 
ــران  ــر ای ــال حاض ــادی ح ــرایط اقتص ــوص ش خص
ــاوت اســت.  ــا واقعیــت متف ــا ب ــه مــی شــود ام گغت
ــت  ــدود ۰.۵ درصــد مثب ــران ح ــد اقتصــادی ای رش
ــب برانگیــز  شــده اســت و همیــن موضــوع تعج

اســت.
ــاره دو رقمــی  ــه نارضایتــی خــود درب دژپســند ب
ــرخ بیــکاری اشــاره کــرد و گفــت: از ســال  ــودن ن ب
ــت  ــد مثب ــاهد رش ــال ش ــا ۲ س ــون تنه ۹1 تاکن
اقتصــادی بودیــم. امــا بازهــم خرســندیم کــه پیــش 
بینــی هــای منفــی برخــی هــا درخصــوص تــورم ۳ 

رقمــی تحقــق نیافــت.
ــاتید  ــی از اس ــرد: برخ ــار ک ــاد اظه ــر اقتص وزی
دانشــگاه پیــش بینــی کــرده بودنــد کــه دالر بــه ۴۰ 
هــزار تومــان مــی رســد. ایــن اســاتید پیــش بینــی 
ــرای اقتصــاد را  ــا1۵ درصــدی ب ــی ۴۵ ت رشــد منف

ــد. بیــان مــی کردن
ــویه اوراق  ــاعت در تس ــک س ــرد: ی ــد ک او تاکی
ــم از  ــال ه ــک ری ــی ی ــرده و حت ــل نک ــت تعل دول
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــتقراض نکردی ــزی اس ــک مرک بان
اینکــه در شــرایط تحریمــی هســتیم. امــا بــا شــرایط 

ــتیم. ــادی داش ــه زی ــوب فاصل مطل
دژپســند بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز هــم نفــت بــا 
اندکــی تغییــر اقتصــاد را دچــار مشــکل مــی کنــد، 
گفــت: در تجــارت خارجــه بــرآورد ۶۰ میلیــارد دالر 
ــدازی هــای  ــا ســنگ ان ــه ب ــود ک ــس شــده ب فاینان
ــراوان دشــمنان امــکان تحقــق آن بســیار دشــوار  ف

اســت.

اموال مازاد بانکی دارایی های سمی هستند
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ابــراز کــرد: 
ــه  ــق ناظــر مســتقیمی ک متاســفانه دشــمن از طری
در بانــک هــای مرکــزی کشــورهای مــورد تجــارت 

ــای  ــدن درآمده ــاس ش ــت، از پ ــرار داده اس ــا ق م
ــد. ــی کن ــری م ــا جلوگی ــروش کاالی م ف

او تاکیــد کــرد: زیــر بــار ســنگین تحریــم بازهــم 
بــا تمــام قــوا در پــی راهــکار افزایــش درآمــد 

ــتیم. هس
ــوان  ــه عن ــا ب ــک ه ــازاد بان ــوال م دژپســند از ام
دارایــی ســمی و گوشــواره هــای ســنگین نــام بــرد 
و گفــت: در واگــذاری امــوال بــا گــره هــای قیمــت 
ــی  ــر در پ ــه آخ ــا لحظ ــم و ت ــا مواجهی ــذاری ه گ
چانــه زنــی هســتیم. بانــک هــا بایــد ســبک شــوند 
تــا تامیــن مالــی راحــت تــر شــود هــر چنــد اقتصــاد 
ــت  ــرمایه حرک ــازار س ــورس و ب ــمت ب ــه س ــد ب بای

کنــد.
ــا ۲  ــذاری ه ــام واگ ــرای انج ــت ب ــت: دول او گف
ــک  ــی و چاب ــن مال ــداف تامی ــن اه ــدف دارد؛ ای ه
ــا  ــت اســت. امــا در ارزش گــذاری هــا ب ســازی دول

ــتیم. ــه هس ــادی مواج ــکات زی مش
ــا اشــاره ارزش گــذاری دارایــی هــای  دژپســند ب
ــا  ــذاری ن ــس ارزش گ ــرد: جن ــد ک ــهود، تاکی نامش
ــامل  ــا ش ــی ه ــن دارای ــت. ای ــاوت اس ــهود متف مش
نشــان تجــاری معــروف و مهــم یــک کارخانــه اســت. 
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
اگــر ارزش گــذاری هــا بــرای واگــذاری هــا اختــال 
داشــته باشــد بیــت المــال بــه هــدر مــی رود. 
کارشناســان دادگســتری در اقتصــاد کشــور بــه 
ــوند. ــی ش ــناخته م ــال ش ــت الم ــن بی ــوان امی عن

ــذاری  ــود ارزش گ ــه بهب ــت: الزم ــند گف دژپس
ــم کســب و  ــی خواهی ــر م ــن اگ ــه ای ــن اســت ک ای
ــد ورود و  ــرد بای ــکل نگی ــه ای ش ــر پل ــای زی کاره
ــان  ــتری آس ــان دادگس ــوزه کارشناس ــروج در ح خ

ــود. ش
ــر  ــه دفات ــوز و پروان ــی مج ــرد: وقت ــد ک او تاکی
ــرد و  ــی گی ــکل م ــی ش ــارد تومان ــمی ۳ میلی رس
آزمــون دادگســتری چندســال متوقــف مــی شــود، 
ــه رو مــی شــویم در  ــا شــرایط ســخت رو ب ــا ب قطع
ــه  ــاده ب ــرده آم ــل ک ــه تحصی ــه جامع ــی ک صورت

ــت. ــت اس خدم

دژپســند اظهــار کــرد: مشــکات زیــادی بــر ســر 
ــع  ــه مان ــود دارد، ک ــا وج ــای نوپ راه کســب و کاره
ورود ایــن افــراد بــه اقتصــاد کشــور می شــود، مــا در 
جلســات هیئــت مقــررات زدایــی در تــاش هســتیم 
تــا  ایــن پــل و زنجیر هــا را از پــای نخبــگان 

ــاز کنیــم. کشــورمان ب
ــزود: متأســفانه  ــی اف ــر امــور اقتصــادی دارای وزی
ــا و  ــب و کاره ــی از کس ــت برخ ــت مقاوم ــه عل ب
ــرون  ــه از در بی ــد را ک ــن زای ــی قوانی ــاف، برخ اصن
داخــل  بــه  را  آن  پنجــره  از  آنهــا  می اندازیــم 
می اندازنــد و مانــع ســهولت در سیســتم صــدور 

می شــوند. مجــوز 
ــده  ــادر ش ــای ص ــش مجوزه ــا کاه ــت: ب او گف
ــد  ــدا می کن ــادالت اقتصــادی کاهــش پی ــه مب هزین
بــاالی مبــادالت رونــد  امــا هم اکنــون هزینــه 

واگذاری هــا را کنــد کــرده اســت.
رســمی  کارشناســان  کــرد:  ابــراز  دژپســند 
ــا  ــن هزینه ه ــش ای ــد در کاه ــتری می توانن دادگس
نقــش مرجــع را ایفــا کننــد و بــا ایجــاد اتــاق 
ــود. ــه ش ــاد در جامع ــاد فس ــع ایج ــه ای مان شیش

وزیــر امــور اقتصــادی دارایــی تأکیــد کــرد: 
بــرای  هــدف  دو  دولــت  دارایی هــای  واگــذاری  
عــرض  صریــح  می کنــد،  دنبــال  را  کابینــه 
می کنــم هــدف اول تأمیــن مالــی دولــت و دیگــری 

اســت. دولــت  چابک ســازی 
او گفــت: متأســفانه در بســیاری از ارزش گذاری ها 
ــت  ــز مشکل زاس ــورم نی ــت ت ــود ران ــر وج ــاوه ب ع
ــادی  ــادالت اقتص ــه مب ــر هزین ــه اگ ــی ک در صورت
کاهــش پیــدا کنــد تــورم نیــز کاهــش پیــدا کــرده و 

می شــوند. واقعی تــر  ارزش گذاری هــا 
ــکای ســازمان ها  ــرد: درجــه ات ــان ک دژپســند بی
بــه کانــون دادگســتری بایــد بــه قــدری باشــد کــه 
ــک  ــک مل ــن ارزش ی ــذاری و تعیی ــس از قیمت گ پ
ــود  ــه وج ــبهه ای در جامع ــک و ش ــچ ش ــر هی دیگ
نداشــته باشــد، چــرا کــه ایجــاد اختــال در اعتمــاد 
ــون  ــه هم اکن ــه مشــکاتی اســت ک ــردم منجــر ب م

شــاهدیم.

استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای 
قیمت گذاری واگذاری ها الزم است

ــخ  ــگاران در پاس ــع خبرن ــاد در جم ــر اقتص وزی
ــاب  ــار در انتخ ــود انحص ــر وج ــی ب ــوال مبن ــه س ب
قیمــت  بــرای  دادگســتری  رســمی  کارشــناس 
ــت:  ــت، گف ــای دول ــی ه ــذاری دارای ــذاری در واگ گ
ایــن مــوارد مشــاهده شــده کــه از کارشناســان 
غیــر در واگــذاری هــا اســتفاده مــی شــد امــا 
ــی  ــوی ورود بداخاق ــرده و جل ــی ک ــخصا بررس ش
هــا در واگــذاری هــا را خواهــم گرفت.همانطــور 

کــه در جلســه بودیــد ایــن موضــوع اعتــراض 
ــن  ــه م ــود ک ــز ب ــون نی ــن کان ــای ای ــی از اعض یک
ــی  ــام داده ام ط ــه انج ــی هایی ک ــا بررس ــودم ب خ
ایــن  رســمی  کارشناســان  از  گذشــته  یکســال 
ــم،  ــتفاده کرده ای ــا اس ــرای ارزش گذاری ه ــون ب کان
ــه  ــان ب ــن کارشناس ــف ای ــت تخفی ــد درخواس رون
ایــن اســت کــه رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی 
ــناس  ــک کارش ــذب ی ــر ج ــی ب ــتی را مبن درخواس
ــون ارســال کــرده  ــه رئیــس ایــن کان دادگســتری ب
ــه  ــون نیــز کارشــناس مــورد نظــر را ب و رئیــس کان

هیئــت واگــذاری معرفــی می کنــد.
ـــه  ـــخ ب ـــی  در پاس ـــادی دارای ـــور اقتص ـــر ام وزی
ایـــن ســـوال کـــه اگـــر صادرکننـــدگان داخلـــی 
از صنـــدوق توســـعه ارزی مبلغـــی را بـــه عنـــوان 
وام گرفتـــه باشـــند و هم اکنـــون بـــا مشـــکل 
ـــه  ـــورت ارزی مواج ـــه ص ـــغ ب ـــن مبل ـــدن ای بازگردان
ـــرکت ها  ـــن ش ـــت: ای ـــد، گف ـــد کنن ـــه بای ـــند، چ باش
ـــه  ـــود را ب ـــهیات خ ـــدگان تس ـــن تولیدکنن ـــا ای و ی
ـــه  ـــد در نتیج ـــت کرده ان ـــا دریاف ـــورت ارزی از م ص
ـــد،  ـــا بازگردانن ـــه م ـــورت ارزی ب ـــه ص ـــد آن را ب بای
عمدتـــاً  شـــرکت ها  نـــوع  ایـــن  کـــه  چـــرا 
محـــور  صـــادرات  تولیدکننـــده  شـــرکت های 
هســـتند و حـــال کـــه صـــادرات خـــود را انجـــام 
داده انـــد بایـــد ارز مـــورد درخواســـت مـــا را بـــه 
ـــا  ـــه تحریم ه ـــود اینک ـــا وج ـــی ب ـــد ول ـــا بازگردانن م
شـــرایط را بـــرای جابجایـــی ارز بـــه مـــا تحمیـــل 
ــژه ای را  ــهیات ویـ ــز تسـ ــا نیـ ــت، مـ ــرده اسـ کـ
بـــرای کمـــک بـــه آنهـــا در نظـــر گرفته ایـــم کـــه 
ــدن ارز  ــد در بازگردانـ ــک می کنـ ــا کمـ ــه آنهـ بـ
ـــد. ـــکل برخورن ـــه مش ـــر ب ـــت کمت ـــاز دول ـــورد نی م

ــوال  ــذاری ام ــد واگ ــرد: رون ــح ک ــند تصری دژپس
ــر  ــه ده براب ــق بودج ــده مطاب ــال آین ــت در س دول
خواهــد شــد و مــا نیــز بــرای تحقــق ایــن میــزان از 
ــام  ــود را انج ــاص خ ــای خ ــذاری برنامه ریزی ه واگ
ــت  ــده دول ــه آین ــال در هفت ــور مث ــه ط ــم ب داده ای
ــروش  ــه ف ــیراز را ب ــگاه ش ــود در پاالیش ــهم خ س
ــهم  ــز س ــته نی ــه گذش ــن هفت ــته و همچنی گذاش
خــود در کارخانــه هپکــو را واگــذار کــرد، امیدواریــم 
ــت در نظــر دارد، محقــق  ــج و اهدافــی کــه دول نتای
شــود هرچنــد می دانیــم کــه بــا هدف هایمــان 

ــم. ــادی داری ــه زی فاصل

دژپسند خبر داد؛

رشد مثبت ۰/5 درصدی اقتصاد ایران طی ۹ ماه
واریز سود سال ۹۷ سهام عدالت 

در اسفندماه 

گفــت:   خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
ــه ســال ۹۷ ظــرف  ــوط ب ــت مرب ســود ســهام عدال

واریــز می شــود.  اســفندماه ســال جــاری 
بـــه گـــزارش فـــارس، علیرضـــا صالـــح رئیـــس 
ــود  ــز سـ ــاره واریـ ــازی دربـ ــازمان خصوصی سـ سـ
ــهام  ــود سـ ــت: سـ ــار داشـ ــت اظهـ ــهام عدالـ سـ
شـــرکت های بورســـی بـــرای عملکـــرد ســـال ۹۷ 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــز اســـت، بـ ــال واریـ در حـ
ــا تیـــر ۹۸  مجامـــع عمومـــی ایـــن شـــرکت ها تـ
ــاه  ــون ۸ مـ ــر قانـ ــت و از نظـ ــده اسـ ــزار شـ برگـ
ـــاب  ـــه حس ـــوب را ب ـــود مص ـــا س ـــد ت ـــت دارن فرص
ــد، در آن  ــز کننـ ــازی واریـ ــازمان  خصوصی سـ سـ
ـــهام  ـــه س ـــوط ب ـــود مرب ـــم س ـــا می توانی ـــورت م ص
ـــم. ـــز کنی ـــموالن واری ـــاب مش ـــه حس ـــت را ب عدال

وی اظهــار امیــدواری کــرد: تــا پایــان بهمــن مــاه 
ســال جــاری میــزان ســودی کــه از ســوی مجامــع 
بــه  و  شــرکت های ســرمایه پذیر مصــوب شــده 
ــده را  ــز ش ــازی واری ــازمان خصوصی س ــاب س حس
ــج  ــه تدری ــفند ۹۸ ب ــم و از اول اس ــدی کنی جمع بن
تــا پایــان اســفند ســود ســهام عدالــت را بــه تناســب 

ــم. ــز کنی ــزان ســهم مشــموالن واری می
ــت  ــهام عدال ــود س ــم س ــت: امیدواری ــح گف صال
مربــوط بــه عملکــرد ســال قبــل را در اســفند ســال 
جــاری بــه شــماره حســاب دارنــدگان ســهام عدالــت 

واریــز کنیــم.
ســهام عدالــت در راســتای ایجــاد عدالــت و 
ــم  ــک ک ــه ۶ ده ــال ۸۴ ب ــردم در س ــهامداری م س
ــردم  ــر از م ــون نف ــدود ۴۹ میلی ــه ح ــد جامع درآم
واگــذار شــد و از ســال ۹۶ تاکنــون دو نوبــت ســود 
ســهام عدالــت بــه حســاب مشــموالن واریــز شــده و 
اگــر ســود ســهام مربــوط بــه ســال قبــل هــم واریــز 
شــود، بــه عنــوان ســومین مرحلــه واریــز ســود بــه 
ــت لحــاظ می شــود. ــدگان ســهام عدال حســاب دارن

اقتصاد

جوانان به فکر اشتغال مولد باشند

ــان   ــتاندار آذربایج ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس مع
شــرقی گفــت: جوانــان، نباید منتظر پشــت میزنشــینی 
باشــند و بــه فکــر اشــتغال مولــد و خصوصــی باشــند. 
ــه  ــتگو در جلس ــار راس ــا، علی ــزارش ایرن ــه گ ب
ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان اســتان بــر ضــرورت 
اعطــای تســهیات اشــتغالزایی بــه جوانــان در کنــار 

ــان تاکیــد کــرد مهــارت افزایــی آن
حــوزه  بــه  دانشــگاه ها  جــدی  ورود  وی  
ســاماندهی امــور جوانــان را خواســتار شــد و گفــت: 
بایــد تمامــی تــاش خــود را بــرای ایجــاد اشــتغال 

ــم. ــه کار گیری ــان ب ــرای جوان ــی ب ــر دولت غی
راســتگو همچنیــن خواســتار تــاش همــه جانبــه 
بــرای مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات آتــی 
شــد و گفــت: هیــچ مدیــر دولتــی حــق ورود و حتــی 
اظهــار نظــر در مــورد کاندیداهــا و جناح هــای 
ــدارد  ــات ن ــرای تبلیغــات انتخاب ــف سیاســی ب مختل
ــه برگــزار  ــد انتخاباتــی ســالم، امــن و بی طرفان و بای

کنیــم.
و  جوانــان  ورزش  مدیــرکل  جلســه  ایــن  در 
ــن  ــه تبیی ــتان ب ــای اس ــران بانک ه ــدادی از مدی تع
گــزارش عملکــرد خــود در حــوزه ســاماندهی امــور 

ــد. ــان پرداختن جوان
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زمین گیر شدن سوداگران مرگ با 
2۹۰ کیلوگرم تریاک در اصفهان 

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
از دســتگیری ۲ ســوداگر مــرگ کــه در حــال 
انتقــال محمولــه مــواد مخــدر تریــاک بــه وزن ۲۹۰ 
کیلوگــرم بودنــد در عملیــات ضربتــی مأمــوران 
ــی  ــن فرمانده ــدر ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب پلی

ــر داد.  خب
بــه گــزارش تســنیم، ســرهنگ حســین حســین 
ــا  ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مأم ــار داش زاده اظه
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــدر فرمان ــواد مخ م
بــا اشــرافیت اطاعاتــی خــود مطلــع شــدند ۲ نفــر 
از قاچاقچیــان مــواد مخــدر قصــد انتقــال یــک 
ــه  ــور ب ــرقی کش ــای ش ــاک از مرزه ــه تری محمول
ــه رســیدگی  ــد کــه بافاصل ســمت اصفهــان را دارن
ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــوع را در دس ــه موض ب

ــد  ــا رص ــوران ب ــتا مأم ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــرق  ــه ش ــوری در منطق ــای عب ــرل خودروه و کنت
ــژو  ــودروی پ ــتگاه خ ــدند ۲ دس ــق ش ــتان موف اس
ــک  ــایی و در ی ــی را شناس ــواد افیون ــل م ۴۰۵ حام

ــد. ــف کردن ــا را متوق ــمندانه آنه ــدام هوش اق
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــات طــی بازرســی  ــن عملی ــرد: در ای خاطرنشــان ک
ــرم  ــا ۲۹۰ کیلوگ ــن خودروه ــده از  ای ــه عمــل آم ب
تریــاک کشــف و ۲ قاچاقچــی حرفــه ای و ســابقه دار 
کــه ایــن مقــدار مــواد را از مرزهــای شــرقی کشــور 
بارگیــری کــرده بودنــد دســتگیر و همــراه بــا پرونــده 

ــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند. ب
وی اظهـــار داشـــت: تحقیقـــات پلیـــس نشـــان 
می دهـــد، بیشـــترین افـــراد زندانـــی کـــه در 
ـــده  ـــا پدی ـــی ب ـــه نوع ـــد ب ـــر می برن ـــه س ـــدان ب زن
ــی  ــتند و از طرفـ ــاط هسـ ــاد در ارتبـ ــوم اعتیـ شـ
ـــیب های  ـــم و آس ـــد جرای ـــش از ۷۰ درص ـــه بی ریش
ـــدر  ـــواد مخ ـــه م ـــز ب ـــاق نی ـــون ط ـــی همچ اجتماع
ــی  ــد اجتماعـ ــن نیامنـ ــود، بنابرایـ ــوط می شـ مربـ
کـــردن مبـــارزه بـــا ایـــن پدیـــده شـــوم هســـتیم 
و بایســـتی همـــه اقشـــار مـــردم و گروه هـــا و 
ـــوزه وارد  ـــن ح ـــدی در ای ـــور ج ـــه ط ـــازمان ها ب س

عمـــل شـــوند.

تکلیف جانشین شهردار زنجان، تا 
شنبه مشخص می شود 

ـــهر  ـــامی ش ـــورای اس ـــه ش ـــأت رئیس ـــو هی عض
ـــه  ـــاز ب ـــورا مج ـــا ش ـــه قانون ـــان اینک ـــا بی ـــان ب زنج
ــت،  ــهرداری نیسـ ــرای شـ ــت بـ ــاب سرپرسـ انتخـ
گفـــت: از همیـــن رو جانشـــین شـــهردار تـــا روز 

ــود.  ــخص می شـ ــنبه مشـ شـ
بـــه گـــزارش فـــارس، عبـــاس راشـــاد دربـــاره 
یـــا  سرپرســـت  انتخـــاب  وضعیـــت  آخریـــن 
ـــرد:  ـــار ک ـــان اظه ـــهرداری زنج ـــرای ش ـــین ب جانش
ـــینی  ـــوان جانش ـــه عن ـــر را ب ـــد نف ـــه ای چن ـــی نام ط
ــتیم  ــر هسـ ــم و پیگیـ ــن کرده ایـ ــهردار گلچیـ شـ
ــین  ــوان جانشـ ــه عنـ ــا را بـ ــی از اینهـ ــه یکـ کـ

انتخـــاب کننـــد.
ـــهر  ـــامی ش ـــورای اس ـــه ش ـــأت رئیس ـــو هی عض
ــه  ــاره اینکـ ــوالی دربـ ــه سـ ــخ بـ ــان در پاسـ زنجـ
چـــرا بـــه جـــای جانشـــین سرپرســـت انتخـــاب 
ــه  ــاز بـ ــا مجـ ــا قانونـ ــت: مـ ــز گفـ ــود، نیـ نمی شـ
انتخـــاب سرپرســـت نیســـتیم، چـــون زمانـــی 
ـــهردار  ـــه ش ـــرد ک ـــاب ک ـــت انتخ ـــوان سرپرس می ت
ـــوم  ـــه س ـــد و در روی ـــتعفا ده ـــود، اس ـــتیضاح ش اس
ـــت. ـــرده اس ـــکوت ک ـــون س ـــت، قان ـــق اس ـــه تعلی ک

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مـــا حتـــی بـــرای 
مشـــخص شـــدن موضـــوع بـــا اســـتان های دیگـــر 
نیـــز ارتبـــاط گرفتیـــم، افـــزود: البتـــه برخـــی از 
اســـتان ها معتقدنـــد کـــه جانشـــین و سرپرســـت 
ـــد. ـــم می دانن ـــادل ه ـــا را مع ـــته و آنه ـــی نداش تفاوت

راشـــاد بـــا بیـــان اینکـــه جانشـــین اختیـــارات 
ــرد:  ــح کـ ــت، تصریـ ــد داشـ ــت را خواهـ سرپرسـ
چـــون معمـــوال بـــرای سرپرســـت بایـــد شـــهردار 
ـــد،  ـــاز کن ـــود را آغ ـــپس وی کار خ ـــرود و س ـــار ب کن
ـــان  ـــاق در زنج ـــن اتف ـــا ای ـــون فع ـــن رو چ از همی
نیفتـــاده، جانشـــین کارهـــای شـــهردار را انجـــام 

خواهـــد داد.
ـــهر  ـــامی ش ـــورای اس ـــه ش ـــأت رئیس ـــو هی عض
ــینی  ــای جانشـ ــا گزینه هـ ــاط بـ ــان در ارتبـ زنجـ
ــال  ــورا در حـ ــس شـ ــت: رئیـ ــز گفـ ــهردار نیـ شـ
اســـتعام ســـه یـــا چهـــار نفـــر اعامـــی بـــرای 
جانشـــینی اســـت و در نهایـــت تکلیـــف جانشـــین 

تـــا شـــنبه مشـــخص خواهـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت، از چنـــد روز قبـــل شـــهردار، 
ـــق  ـــی از مناط ـــهردار یک ـــورا، ش ـــای ش ـــی از اعض یک
شـــهردار زنجـــان بـــه خاطـــر مســـائل اقتصـــادی 

احضـــار و در بازداشـــت بـــه ســـر می برنـــد.

بر هر نقطه از پرونده های فساد دست 
می گذاریم صدای کسی درمی آید

معـاون حقوقـی رئیس قـوه قضاییه گفت: قطع دسـت مفسـد اقتصادی 
را از خـود قـوه قضاییه آغـاز کرده ایم. 

بـه گـزارش ایسـنا، حجـت االسـام محمـد مصـدق در شـورای اداری 
شهرسـتان فردیـس گفـت: در دوره جدیـد رئیـس قـوه قضایـی تحـول 

قضایـی بـه صـورت جـدی در دسـتو کار قـرار دارد.
بـه گـزارش ایسـنا، مصـدق بـا بیـان اینکـه  مبارزه با فسـاد بـه صورت 
جـدی در دسـتور قـوه قضاییـه قـرار دارد افـزود: رئیـس قـوه قضاییه همه 

معاونـان سـتادی را مکلـف کـرده انـد کـه برنامه تحولـی ارایـه بدهند.
وی تصریـح کـرد:  مـا در معاونـت حقوقـی نیـز برنامـه ارایـه کردیـم و 
بـازه زمانـی مشـخص کردیـم تـا قوانین دسـت و پاگیـر را توسـط مجلس 

از بیـن ببریم.
وی گفـت: برخـی قوانیـن موجـود اجـازه نمی دهد حقیقت کشـف بشـود و 
موجب اطاله دادرسـی می شـود که اصاح آنها در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

وی افـزود: در حـال حاضـر تراکـم کار در قـوه قضاییـه به حدی اسـت   
کـه جلسـات متعددی پشـت سـر هـم برگـزار می شـود و به عنـوان مثال 
فـردا اول صبـح رئیس قوه قضاییه با روئسـای دادگسـتری سراسـر کشـور 

جلسـه ای بـرای بررسـی وضعیـت پرونده های مسـن و معوقـه دارند.
حجـت االسـام مصـدق اضافـه کـرد: بارقـه امیـدی بـا ایـن توجـه و 
رسـیدگی هـا در میـان مـردم ایجـاد شـده کـه جـای شـکرگزاری دارد.

وی بـا اشـاره بـه جدیت قـوه قضاییه برای مبـارزه با فسـاد توضیح داد:  
فسـاد صرفـا فسـاد اداری یا فسـاد اقتصادی نیسـت و این موضـوع در همه 

زمینـه ها لحاظ می شـود.
معـاون حقوقـی قـوه قضاییه گفـت: مبـارزه با فسـاد از سـطح نمایندگان 
مجلـس پیگیـری و به سـایر مسـئوالن قوای دیگر هم تسـری پیـدا می کند.

ایـن مسـئول افـزود: اگـر کسـی  احسـاس می کند تـوان مسـئولیت را 
نـدارد بایـد از ادامه مسـیر انصـراف دهد و نبایـد فراموش کنـد روز قیامت 

و پاسـخ گویـی ای هم در کار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه در پیش بودن انتخابـات اظهار کرد: مـردم را باید آگاه 

کـرد کـه به کسـی رای دهند کـه به فکر آنها هسـتند.
وی گفـت: مـردم بـرای ایـن انقاب شـهید داده انـد و نباید به کسـانی 
رای دهنـد کـه بـه گونـه ای رفتار می کنند کـه انگار هیـچ انقابی صورت 

نگرفته اسـت.
حجـت االسـام مصدق تصریح کـرد: گاهـی برخی نماینـدگان مجلس 
بـرای جلـب حقـوق بشـر و تحت تاثیـر نظر بیگانـگان به گونـه ای صحبت 
مـی کننـد کـه گویا فراموش کـرده اند امام بـرای چه هدفـی انقاب کرده 

و ایـن همه شـهید بـرای چه هدفی بوده اسـت.
وی توضیـح داد: مـردم بایـد بداننـد چه کسـی هدف خدمت بـه آنها را 

دارد و شـاخص در ایـن خصـوص مقام معظم رهبری اسـت.
وی اظهـار کـرد: در قـوه قضاییه درگیـر پرونده هایی هسـتیم که وقتی 
آنهـا را مطالعـه مـی کنیـم تعجـب می کنیـم کـه چطـور یـک مسـئول با 

مردم بـازی کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اوضـاع نامناسـب معیشـتی مـردم گفـت:  متاسـفانه 
برخـی پـول خریـد دو نـان بربـری را هـم ندارند بـا گرانی درگیر هسـتند.

وی اضافـه کـرد: عامـه مـردم از چگونگی نـرخ تورم و توضیحـات علمی آن 
سـر در نمـی آورنـد ولـی بـه خوبـی مـی دانند کـه معنـی اینکه  ماسـتی که 
هفتـه پیـش به یـک قیمت خریده و امـروز باید با قیمت باالتر بخرند چیسـت.

وی اضافـه کـرد: هیـچ پرونده  مفاسـد اقتصـادی بدون وصل شـدن به 
جایـی امـکان پذیـر نیسـت و همـه آنها بـه جایی وصـل هسـتند  و در هر 
پرونـده روی هـر نقطـه ای که دسـت می گذاریم صدای کسـی در می آید.

وی ادامـه داد: مدیرانـی کـه درگیـر فسـاد اقتصـادی شـده انـد اسـم 
مدیـران خـوب و شایسـته را نیـز خـراب کـرده انـد.

وی گفـت: همـه مدیـران بایـد  کاهـش فسـاد کمـک کننـد و دسـت 
مدیـری کـه بـه بیـت المـال دسـت درازی کـرده هـم بایـد قطـع شـود.

حجـت االسـام مصـدق اضافه کرد: قطع دسـت مفسـد اقتصـادی را از 
خود قـوه قضاییـه آغـاز کرده ایم.

وی توضیـح داد:  مشـکاتی کـه در این جلسـات مطرح شـد در حضور 
رییـس قـوه قضاییـه مطـرح و برای حـل آنها تاش می شـود.

شهر و شورا

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: زیرســاخت 
ــافری در  ــی و مس ــل ترکیب ــل و نق ــای حم  ه
دولــت تدبیــر و امیــد بــه صــورت متوازن توســعه 
یافته اســت و گســترش آن در حــوزه دریــای 
خــزر و بندرهــای حاشــیه آن جــزو برنامه هاســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد اســامی در 
بازدیــد از بنــدر و راه آهــن آســتارا اظهــار 
کــرد: امســال همایــش اقتصــادی دریــای خــزر 
ــرای  ــات الزم ب ــزار و توافق در ترکمنســتان برگ
رونــق مســافرت هــای دریایــی بیــن بندرهــای 
کشــورهای حاشــیه خــزر پایــه گــذاری شــد و 
اتوبــان باکــو - آســتارای جمهــوری آذربایجــان 
ــران  ــتارای ای ــه آس ــد ب ــل جدی ــاخت پ ــا س ب

ــد شــد. متصــل خواه
وی ادامــه داد: کریــدور شــمال- جنــوب در 
ــر  ــی ب ــش مهم ــاری نق ــادالت تج ــعه مب توس
عهــده دارد و بایــد بندرهــای کاســپین، انزلــی 
و آســتارا بــه لحــاظ ارتبــاط بــا کریــدور، نقــش 

آفریــن باشــند.
ــاخت  ــدن زیرس ــم ش ــرد: فراه ــان ک وی بی
هــا در بندرهــای نوشــهر، آســتارا و انزلــی 
منجــر بــه پذیــرش مســافر بــرای حمــل و نقــل 

دریایــی خواهــد شــد و خوشــبختانه بنــدر 
آســتارا بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی، 

ــت. ــه اس ــعه یافت توس
ــر راه و شهرســازی بیــان کــرد: تجهیــز  وزی
ــش  ــث افزای ــان باع ــای گی ــت بندره و تقوی
بارگیــری و رونــق حمــل و نقــل  تخلیــه، 
ــط مناســب  ــه رواب ــا توجــه ب ــد شــد و ب خواه
اقتصــادی ایــران و جمهــوری آذربایجــان، ایــن 

ــت. ــد یاف ــق خواه ــر تحق ام

اجــرای  آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  اســامی 
ــار کــرد:  ســاخت راه آهــن رشت-آســتارا، اظه
ــی  ــک اراض ــرح و تمل ــن ط ــبرد ای ــرای پیش ب
ــاز اســت  ــردم نی ــکاری م ــه هم ــاز، ب ــورد نی م
ــورت  ــیر ص ــازی مس ــرای آزادس ــی ب و اقدامات

ــت. ــه اس گرفت
وی گفــت: ترمینــال راه آهــن آستارا-آســتارا 
ــه دلیــل مشــکات فنــی متوقــف شــده  کــه ب
بــود، از چنــدی پیــش فعــال شــده و مطالعــات 

ــد دوم جــاده آستارا-رشــت انجــام  ســاخت بان
شــده اســت و بــا جــذب ســرمایه گــذار، آزاد راه 
ــد  ــل متصــل خواه ــه آســتارا و اردبی رشــت، ب

شــد.
حســن رســتم زاد فرمانــدار آســتارا هــم در 
ــن  ــرح راه آه ــت: پیشــبرد ط ــد گف ــن بازدی ای
دســتگاه  همــکاری  نیازمنــد  آستارا-رشــت 
ــی  ــا ارزیاب ــن طــرح ب ــی اســت و ای هــای متول
هــای زیســت محیطــی و منابــع طبیعــی انجــام 

خواهــد شــد.
و  ایــران  بیــن  آستارا-آســتارا  آهــن  راه 
جمهــوری آذربایجــان در فروردیــن مــاه ســال 
ــاری  ــای ب ــون قطاره ــده و تاکن ــاح ش ۹۷ افتت
متعــددی از روســیه و جمهــوری آذربایجــان بــه 
ــتان  ــتارا در اس ــل آس ــال تکمی ــداز در ح باران
ــا  ــن قطاره ــار ای ــت. ب ــده اس ــان وارد ش گی
ــط  ــی و توس ــل ترکیب ــل و نق ــا حم ــون ب اکن
کامیــون هــا بــه نقــاط مختلــف کشــور حمــل 
مــی شــود و بعــد از ســاخت راه آهــن آســتارا - 
رشــت و تکمیــل کریــدور ریلــی، انتقــال بــار از 
بارانــداز راه آهــن و بنــدر آســتارا بــه بندرهــای 

ــر خواهــد شــد. ــل امکانپذی ــا ری ــی ب جنوب

طــرح تولیــد گلخانــه هوشــمند دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــان  ــامی آذربایج ــگاه آزاد اس ــس دانش ــور رئی ــا حض ــه ب مراغ

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــرقی ب ش
بــه گــزارش آنــا،  پیــش از هفتمیــن جلســه شــورای دانشــگاه 
ــه  ــرح تولیدگلخان ــرقی، ط ــان ش ــتان آذربایج ــامی اس آزاد اس
ــای  ــه از طرح ه ــد مراغ ــامی واح ــگاه آزاد اس ــمند دانش هوش
ــه  ــن دانشــگاه ک ــاور ای ــای فن ــز رشــد واحده ــان مرک دانش بنی
بــه مرحلــه تجاری ســازی رســیده اســت بــه بهره بــرداری 

رســید.
ــرقی در  ــتان آذربایجان ش ــامی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــی  ــاد نمایندگ ــت نه ــدازی معاون ــک راه ان ــا تبری ــه ب ــن جلس ای
ــه  ــری در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغ ــام معظــم رهب مق
نمایندگــی  نهــاد  نماینــده دفتــر  اظهــار کــرد: »»حضــور 

در واحدهــای دانشــگاهی و ارتبــاط مســتقیم بــا کارکنــان، 
دانشــجویان و اســتادان می توانــد جلــوی بســیاری از تحریف هــا 
از  بســیاری  بــه  پاســخگویی  و  بگیــرد  را  کج اندیشــی ها  و 

ــد.« ــهیل کن ــی را تس ــی و فرهنگ ــی، عقیدت ــبهات سیاس ش
ــات  ــت از امتحانـ ــر صیانـ ــد بـ ــا تأکیـ ــور بـ ــز جوانپـ عزیـ
ــئوالن  ــت، مسـ ــگاه اسـ ــوس دانشـ ــات نامـ ــزود: »امتحانـ افـ
ــردن  ــاال بـ ــه بـ ــی در زمینـ ــت کافـ ــد دقـ ــگاه ها بایـ دانشـ
ـــزاری  ـــت برگ ـــامت و امنی ـــات و س ـــزاری امتحان ـــت برگ کیفی

ــند.« ــته باشـ آن داشـ
وی گفــت: »عمــده درآمــد دانشــگاه ها از شــهریه دانشــجویان 
اســت و ســاماندهی مطالبــات دانشــگاه ها در کنــار اهتمــام 
ــه  ــروری ب ــهریه ای الزم و ض ــای غیرش ــش درآمده ــرای افزای ب
ــول  ــرای وص ــژه ب ــای وی ــه تیم ه ــن رابط ــد. در ای ــر می رس نظ
مطالبــات تشــکیل شــود تــا بتوانیــم آمادگــی و مدیریــت بــرای 
ــده را  ــاه آین ــا از م ــط واحده ــنل، توس ــوق پرس ــت حق پرداخ

ــیم.« ــته باش داش
ــا  ــرقی ب ــتان آذربایجان ش ــامی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
تجلیــل از واحدهــای تبریــز، مراغــه و ایلخچــی بــه خاطــر کســب 
ــای  ــایر واحده ــرد: »س ــوان ک ــوری عن ــر کش ــای برت عنوان ه
دانشــگاهی نیــز بایــد از راهنمایی هــا، راهکارهــا و اقدامــات 
ابتــکاری واحدهــای برتــر، الگوبــرداری کننــد تــا در ســال آینــده 
ــتان  ــتری از اس ــر بیش ــای برت ــدن واحده ــده ش ــاهد برگزی ش

ــیم.« ــرقی باش ــان ش آذربایج

با بهره برداری از یک طرح صورت گرفت؛

مدیریت هوشمند گلخانه ها با محصول 
دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی مراغه

وزیر راه  و شهرسازی:

 حمل  و نقل ترکیبی در دریای خزر توسعه می یابد

حــزب  دبیــرکل  کواکبیــان  مصطفــی   
مــردم ســاالری در هجدهمیــن کنگــره حــزب 
متبوعــش در تــاالر آدینــه تهــران دربــاره آمــار 
کشته شــدگان حــوادث آبــان مــاه گفــت: آمــار 
ــام  ــد اع ــاه بای رســمی کشــته شــدگان آبان م

شــود.
قــوه  افــزود:  وی  فــارس،  گــزارش  بــه 
قضاییــه هــم می گویــد شــورایعالی امنیــت 

ملــی بایــد ایــن آمــار را اعــام کنــد.
کواکبیــان بــا بیــان اینکــه مجلــس در 
تضعیــف  ناحیــه  ســه  از  اخیــر  ســال های 
ــخیص  ــع تش ــرد: مجم ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
نگهبــان  شــورای  نبایــد  نظــام  مصلحــت 
دوم باشــد بلکــه بایــد اختــاف مجلــس و 
شــورای نگهبــان را حــل کنــد. بایــد مشــخص 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــات ش ــرا مصوب ــود چ ش
ــت دارد.  ــس اولوی ــات مجل ــر مصوب ــی ب فرهنگ
شــورای عالــی فضــای مجــازی هــم یــک خــط 

ــات  ــف هی ــت. مخال ــده اس ــدی ش ــز جدی قرم
ــد  ــات نبای ــن هی ــا ای ــتیم ام ــوا نیس ــران ق س
قانونگــذاری کنــد. قانونگــذاری کار مجلــس 

ــت. ــامی اس ــورای اس ش
وی بــا بیــان اینکــه اتخــاذ تصمیــم توســط 
ــیاری از  ــی در بس ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــد،  ــی کن ــت م ــی خاصی ــس را ب ــوارد، مجل م
تصریــح کــرد: بــه وزارت خارجــه گفتیــم 
ــم  ــی خواهی ــس م ــدگان مجل ــی از نماین جمع
ــا وزارت  ــم ام ــدار کنی ــپ دی ــان ترام ــا مخالف ب
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــت ش ــه گف خارج
ــف  ــور وظای ــد حــدود و  ثغ ــف اســت. بای مخال
ــه  ــوه قضایی ــد.  ق ــخص باش ــورا مش ــن ش ای
ــد  ــی بای ــت مل ــی امنی ــورای عال ــد ش می گوی
آمــار کشــته های آبــان را  بدهــد. خــب بدهــد 
آمــار را؛ بایــد ایــن آمــار رســمی اعــام شــود.

ــکات  ــی از مش ــه داد: بخش ــان ادام کواکبی
بــه نمایندگانــی تعلــق دارد کــه معلــوم نیســت 

ــه  ــد. کســی ک ــس آمده ان ــه مجل ــه ب ــرای چ ب
میلیاردهــا تومــان هزینــه می کنــد معلــوم 
ــات  ــردم نیســت. هی ــال حــق م ــه دنب اســت ب
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان عملکــرد خیلــی 

درخشــانی نداشــته اســت.
دبیــر کل حــزب مــردم ســاالری همچنیــن 
بــا بیــان اینکــه در مجلــس نهــم، دادســتانی بــه 
ــزوده شــده اســت،  ــی اف ــات اجرای ــب هی ترکی
گفــت: در مجلــس دهــم دنبــال اصــاح قانــون 
انتخابــات بودیــم امــا شــورای نگهبــان مصوبــه 
ــای  ــت و هیات ه ــر دول ــرد. اگ ــس را رد ک مجل
اجرایــی و نظــارت بخواهنــد انتخابــات رقابتــی 
برگــزار شــود، بایــد بــی طــرف بــوده و عادالنــه 

رفتــار کننــد.
در  گاهــی  اینکــه  بیــان  بــا  کواکبیــان 
عمــل  ســلیقه ای  صاحیت هــا  بررســی 
می شــود، ادامــه داد: اگــر مــا در انتخابــات 
ــی  ــس م ــانی وارد مجل ــم، کس ــرکت نکنی ش

شــوند کــه مــی گوینــد لیاخــوف کجایــی؟ اگــر 
ــه دلســوزان خــود  ــه صحنــه بیاینــد ب مــردم ب
رای مــی دهنــد نــه بــه کســانی کــه از همیــن 
ــس  ــه مجل ــات رئیس ــب هی ــد ترکی االن دارن

ــد. ــی کنن ــخص م ــم را مش یازده
و  هماهنگــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــد  ــا بای ــم، ام ــان داری ــاح طلب ــجام در اص انس
ــان  ــت اصولگرای ــرار اس ــر ق ــم  اگ ــاش کنی ت
ــه  ــل ب ــان عاق ــه مجلــس راه یابنــد، اصولگرای ب
ــه  ــان دغدغ ــی اصولگرای ــد. برخ ــس بیاین مجل
ــد.  ــی دارن ــه جناح ــه دغدغ ــد بلک ــی ندارن مل
اگــر آنهــا ســر کار بیاینــد، FATF را تصویــب 

ــد. ــی کنن م
نماینــده تهــران در مجلــس در پایــان گفــت: 
ــخیص  ــع تش ــس مجم ــه رئی ــور ک ــان ط هم
 FATF مصلحــت نظــر خــود را دربــاره لوایــح
ــا  ــم ب ــع ه ــای مجم ــایر اعض ــرد، س ــام ک اع

ــد. شــفافیت نظــر خــود را اعــام کنن

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عملکرد خیلی درخشانی نداشته است

بابل-شماره کالسه: 98/206/1
برگ اجرائیه

مشخصات محكوم له: 
نــام: فاطمــه- نــام خانوادگــى: خــان پــور 
ــدر:  ــام پ ــژاد ن ــا رضان ــت محمدرض ــا وكال ب
مســلم - شغل-نشــانى محــل اقامــت: بابــل- 
م اوقــاف –ســاختمان هليــا ٢-ط٤ واحــد 6

مشخصات محکوم علیه:
ــام خانوادگــى: محمــد  ــام: محســن-  ن  ن
زاده نــام پــدر: ولــى- شــغل- نشــانى محــل 
ــه  ــركل ا-كوچ ــدى امي ــت: بابل-كمربن اقام
ــه - ســومين مغــازه ســمت راســت مامحل

تاريــخ   ٢٤٨ شــماره  راى  بموجــب 
٩٨/٠٣/٢١ شــعبه اول شــوراى حــل اختــاف 
ــخ -  ــل و )راى شــماره – تاري شهرســتان باب
شــعبه- دادگاه عمومــى( كــه قطعيــت يافتــه 
ــه  ــت ب ــوم اس ــه محك ــوم علي ــت محك اس
ــت  ــال باب ــغ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ري ــت مبل پرداخ
ــر  ــته وپرداخــت خســارت تاخي اصــل خواس
تاديــه از زمــان سررســيد چــک مــورخ 
٩7/١/١٣ لغايــت زمــان اجــراى حكــم ومبلغ 
ــى و  ــه دادرس ــت هزين ــال باب ٤٥٥/٠٠٠ ري

ــان/ ــق خواه ــل در ح ــه وكي ــق الوكال ح
بــه اســتناد مــاده ١٩ آييــن نامــه اجرايــى 
مــاده ١٨٩ قانــون برنامــه ســوم توســعه 
اقتصــادى، اجتماعــى فرهنگــى محكــوم 
ــن  ــاغ اي ــس از اب ــت پ ــف اس ــه مكل علي
بــرگ اجرائيــه ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــراى  ــى ب ــا ترتيب ــذارد و ي ــرا بگ ــع اج بموق
ــا انجــام تعهــد و  ــه و ي پرداخــت محكــوم ب
مفــاد راى بدهــد در غيــر اينصــورت پرونــده 
جهــت اقــدام قانونــى بــراى اجــراى احــكام 
تحويــل  محــل  دادگســترى  يــا  دادگاه 

ــد. ــد ش خواه
دفترشعبه اول شورای حل اختالف بابل

بابل- شماره کالسه؛ 98/11۳۴/1۴
موضوع : ابالغ وقت دادرسى

نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای صــادق 
حســینعلی  فرزنــد  طالشــیان  احمــدی 
دادخواســتی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم 
ســند خــودرو بــه طرفیــت 1- مجتنــی کانتــری 
درونــکا ۲- هوشــنگ جانعلــی پــور فرزنــد 
مظفــر در ایــن شــعبه تســلیم نمــوده کــه 
ــه  ــه کاس ــی ب ــات قانون ــام مقدم ــس از انج پ
ــرای مورخــه ۹۸/11/1۶  ۹۸/11۳۴/1۴ ثبــت و ب
ــده اســت  ســاعت 1۰ صبــح تعییــن وقــت گردی
لــذا بــه لحــاظ  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و تقاضــای خواهــان بــه اســتناد مــاده ۷۳ قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج 
ــت  ــه در وق ــردد ک ــی گ ــاغ م ــده اب ــه خوان و ب
رســیدگی در شــعبه چهاردهــم حاضــر و قبــل از 
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف آن جه
ضمایــم آن بــه دفتــر شــعبه چهاردهــم مراجعــه 
ــت و  ــاد دادخواس ــورت مف ــر اینص ــد در غی نمای
ضمایــم ابــاغ شــده محســوب و اقــدام مقتضــی 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ب
مدیر دفترشعبه چهاردهم شورای حل 

اختالف شهرستان بابل

برگ اجرائیه شماره: 98/92/9
مشخصات محکوم له: 

ــى: مليجــى  ــام خانوادگ ــان- ن ــام: ساس ن
نــام پــدر: محمدعلــى- شــغل- نشــانى 
محــل اقامــت: بابــل- بــاغ فــردوس- مــدرس 

ــس ١١ ــه اطل ــم -كوچ ٣٤ - نوعل
مشخصات محکوم علیه:

ــن  ــى: حس ــام خانوادگ ــد -  ن ــام: حام  ن
ــغل -  ــدر: - ش ــام پ ــب ن ــوش قل ــور خ پ

ــكان ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانى مح نش
تاريــخ   ٣٢٠ شــماره  راى  بموجــب 
ــاف  ــل اخت ــوراى ح ــعبه ٩ ش ٩٨/٤/١7 ش
ــخ  ــماره – تاري ــل و )راى ش ــتان باب شهرس
ــت  ــه قطعي ــى-( ك ــعبه - دادگاه عموم – ش
ــه محكــوم اســت  ــه اســت محكــوم علي يافت
بــه پرداخــت مبلــغ ٠٠٠/٠٠٠/ ٨ ريــال بابــت 
اصــل خواســته  و مبلــغ ٢٨٠/٠٠٠ ريــال 
ــت قواعــد  ــت رعاي هزينــه ى دادرســى از باب
تســبيب و ال ضــرر بــر حــق خواهــان محكوم 
مــى نمايــد خســارت تاخيــر تاديــه از تاريــخ 
ــت وصــول  ــم دادخواســت لغاي ٩٨/٢/٨ تقدي
محكــوم بــه محاســبه و در حــق محكــوم لــه 

ــى باشــد. ــى م ــد راى غياب ايصــال نماي
بــه اســتناد مــاده ١٩ آييــن نامــه اجرايــى 
مــاده ١٨٩ قانــون برنامــه ســوم توســعه 
اقتصــادى، اجتماعــى فرهنگــى محكــوم 
ــن  ــاغ اي ــس از اب ــت پ ــف اس ــه مكل علي
بــرگ اجرائيــه ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــراى  ــى ب ــا ترتيب ــذارد و ي ــرا بگ ــع اج بموق
ــا انجــام تعهــد و  ــه و ي پرداخــت محكــوم ب
مفــاد راى بدهــد در غيــر اينصــورت پرونــده 
جهــت اقــدام قانونــى بــراى اجــراى احــكام 
تحويــل  محــل  دادگســترى  يــا  دادگاه 

ــد. ــد ش خواه
دفترشعبه 9 شورای حل اختالف بابل

بابل- شماره کالسه: 2/9۵/118٧
برگ اجرائيه مشخصات محکوم له: 

نـام و نـام خانوادگـى: فاطمه  و عباسـعلى 
نـام خانوادگـى: محسـن زاده و جويبـارى بـا 
وكالـت كاظـم حسـين پـور پيا نشـانى محل 
بانـک  روبـروى  مـدرس-  خ  بابـل-  اقامـت: 

سـرمايه - س خـزر ط ٤
مشخصات محکوم علیه:

مرتضـى   -٢ سـهامى  شـركت   -١ نـام:    
٣- مانى ٤- مهدى ٥- محمد 6- فائزه

نـام خانوادگـى: ١-خـاص يكتـا كارآفرين 
٤-محسـنى  زاده  ٣-عبـاس  جعفريـان   -٢
محـل  نشـانى   - 6-باخجـواه  ٥-باخجـواه 

المـكان مجهـول  اقامـت: 
بموجب راى شـماره ٩6٣ تاريـخ ١١/٢٥/٩6 
شـعبه - شـوراى حـل اختاف شهرسـتان بابل 
و )راى شـماره ٩٥/١١٨7/٢ – تاريـخ – شـعبه 
دوم حـل اختـاف بابـل - دادگاه عمومى-( كه 
قطعيـت يافتـه اسـت محكـوم عليـه محكـوم 
اسـت بـه پرداخـت مبلـغ6٠/٠٠٠/٠٠٠ ريـال 
بابـت اصل خواسـته و مبلـغ ١/٥٨٠/٠٠٠ ريال 
هزينـه دادرسـى و حـق الوكالـه وكيـل طبـق 
تعرفـه و خسـارت تاخيـر تاديـه از تاريخ تقديم 
دادخواسـت ٩٥/١٠/٢٩  لغايت اجراى حكم  در 
حـق خواهان صادر مى نمايد نيم عشـر دولتى/

به اسـتناد مـاده ١٩ آيين نامـه اجرايى ماده 
١٨٩ قانـون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادى، 
اجتماعـى فرهنگـى محكوم عليه مكلف اسـت 
پـس از ابـاغ ايـن بـرگ اجرائيه ظـرف ده روز 
مفـاد آنـرا بموقـع اجـرا بگـذارد و يـا ترتيبـى 
بـراى پرداخـت محكـوم بـه و يـا انجـام تعهـد 
و مفـاد راى بدهـد در غيـر اينصـورت پرونـده 
جهـت اقـدام قانونى براى اجراى احـكام دادگاه 

يـا دادگسـترى محـل تحويل خواهد شـد.
دفترشعبه دوم شورای حل اختالف بابل

بابل- شماره کالسه: 98/996/۳
رونوشت آگهی حصر وراثت

ــاى اعظــم مســكوب داراى شناســنامه  آق
شــماره ٤٢٥ بــه شــرح دادخواســت بــه 
كاســه ٩٨/٩٩6/٣ از اين دادگاه درخواســت 
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن 
ــان بخــش  ــادروان جه ــه ش ــح داده ك توضي
تاريــخ  در   66٥ بشناســنامه  مســكوب  
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ١٣٩6/٨/٣  اقامت
زندگــى گفتــه ورثــه حيــن الفــوت آن 

ــه ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
جهــان  فرزنــد  مســكوب  اعظــم   -١
ملــى  شــماره   ٤٢٥ ش  ش  بــه  بخــش 
ــر. ــى دخت ــا متوف ــبت ب ٢٠6٣٢٢٥٥١6 نس

فرزنــد جهــان  مرجانــه مســكوب   -٢
ملــى  شــماره   ٣٤٥ ش  ش  بــه  بخــش 
ــا متوفــى دختــر. ٢٠6٣١6٢٤٥١  نســبت ب

٣- مهشيدمســكوب فرزنــد جهــان بخــش 
نســبت  ملــى  شــماره   ٣٨٠ بــه ش ش 

٢٠6٣١7٤٩٩7 بــا متوفــى دختــر.
جهــان  فرزنــد  مســكوب  مريــم   -٤
ملــى  شــماره   ٢٤١ ش  ش  بــه  بخــش 
ــر. ــى دخت ــا متوف ــبت ب ٢٠6٣٤6٠١٥١ نس

٥- ظريفــه راشــدى فرزنــد علــى اكبــر به 
ش ش ١6٣ شــماره ملــى ٢٠٩١6٤76٤٠ 

نســبت بــا متوفــى همســر.
اينــک بــا تشــريفات مقدماتى درخواســت 
ــى  ــه آگه ــت يكمرتب ــک نوب ــور را در ي مزب
ــى دارد  ــى اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــى نماي م
ــزد او باشــد از  ــى ن ــه از متوف ــا وصيتنام و ي
ــک  ــى ظــرف ي ــخ نشــر نخســتين آگه تاري
مــاه بــه دادگاه تقديــم دارد و اال گواهــى 

صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف بابل
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فرودگاه تبریز کانون پروازهای 

منطقه می شود
عضـو هیـات مدیـره شـرکت فرودگاه هـا و ناوبری 
هوایـی ایـران گفـت: هـاب شـدن فـرودگاه تبریـز با 
بهـره بـرداری از پایانـه جدیـد ایـن فـرودگاه کلیـد 

می خـورد. 
بـه گـزارش ایرنـا، علـی رسـتمی، در بازدیـد از 
پـروژه هـای فـرودگاه تبریـز افـزود: در زمـان کنونی 
حـال  در  تبریـز  فـرودگاه  در  مهمـی  هـای  پـروژه 
اجراسـت کـه بـا بهـره بـرداری از آن هـا گام مهمـی 
در مسـیر پیشـرفت این فرودگاه برداشـته می شـود.

وی بـا اشـاره به اقدامات انجام شـده برای شـروع 
پایانـه جدیـد ایـن فـرودگاه، اظهار داشـت: بـا توجه 
بـودن  صنعتـی  و  شـرقی  آذربایجـان  ظرفیـت  بـه 
کانشـهر تبریـز کارهـای توسـعه ای ایـن فـرودگاه 
کـه بـه تازگی شـروع شـده باید شـتاب بیشـتری به 

بگیرد. خـود 
رامیـن آذری، مدیـرکل فـرودگاه هـای آذربایجان 
شـرقی نیـز گفـت: پایانـه جدید فـرودگاه مهـم ترین 

پـروژه فـرودگاه تبریز اسـت .
وی گفـت: ایـن پایانه با وسـعت 1۴ هـزار مربع با 
بـرآورد اولیـه ۲۷۰ میلیارد تومان در حال اجراسـت.

در ایـن بازدیـد علی رسـتمی بـه همـراه مدیرکل 
فـرودگاه هـای آذربایجان شـرقی و غربـی، معاونین و 
حراسـت اداره کل فرودگاههـای آذربایجان شـرقی از 
پروژه توسـعه ترمینال فـرودگاه تبریز، توسـعه اپرون 
غربی و شـرقی، تاکسـیوی ارتباطی و آشـیانه شرکت 
هواپیمایـی آتـا بازدیـد و در جریـان وضعیـت پـروژه 

پایانـه جدیـد فـرودگاه تبریز قـرار گرفت.
المللـی شـهید مدنـی تبریـز در  بیـن   فـرودگاه 
 1۳۲۹ سـال  در  و  تبریـز  شهرسـتان  شـمالغرب 
بـا ماموریـت ارائـه خدمـات فرودگاهـی ، ناوبـری و 
هوانـوردی جهـت پذیـرش پروازهـای داخلـی و  بیـن 
المللـی بـه منظور حمـل و نقل مسـافر و بـار طراحی 
و احـداث شـده اسـت و بصـورت open sky و ۲۴ 
سـاعته عملیاتـی بـوده و به دلیـل واقع شـدن در مرز 
و کریدورهـای  هوایـی بیـن المللـی در ارائـه خدمات 
ناوبـری ، رادار و هوانـوردی بـه پروازهای داخلی و بین 
المللـی بـه خصـوص پروازهـای عبـوری بیـن المللـی 
عضـو  کشـورهای  و  مبـداء  از  بیشـتر   )over fly(
اتحادیـه اروپـا بـه مقصـد کشـورهای آسـیایی جنوب 
شـرقی و آسـیای میانـه و بالعکـس انجـام مـی شـود.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی:
کشف و ضبط بیش از 3.5 تن فرآورده 
خام دامی غیر بهداشتی در سطح تبریز

مدیر کل دامپزشـکی آذربایجان شـرقی از کشـف 
و ضبـط بیـش از ۳.۵ تـن فـرآورده خـام دامـی غیـر 
انسـانی در سـطح  قابـل مصـرف  و غیـر  بهداشـتی 

شهرسـتان تبریـز خبـر داد. 
بـه گـزارش ایسـنا، امیـر حسـین بهـداد در گفت 
و گـو بـا خبرنـگاران گفـت: طـی بازدیدهـای انجـام 
گرفتـه از مراکـز عرضـه، حـدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد 
و فرآورده هـای خـام دامـی غیربهداشـتی و غیرقابـل 
تاریـخ  و  غیربهداشـتی  دلیـل  بـه  انسـانی  مصـرف 
منقضـی بـودن طـی یـک مـاه و نیـم اخیر از سـطح 
شهرسـتان تبریـز کشـف و ضبـط شـده اسـت کـه با 
اخـذ مجوز قضایـی معدوم سـازی و از چرخه مصرف 

انسـانی خارج شـد.
بهـداد افـزود: بـا توجه بـه اینکه بـه تازگی آالیش 
مرغـی غیـر مجـاز و فاقـد هرگونـه مشـخصات مثـل 
اسـتان های  از  مرغـی  پـای  و  جگـر، دل، سـنگدان 
دیگـر بـه طـور غیر مجـاز وارد اسـتان می شـوند؛ لذا 
مـردم از خریـد هـر گونـه مواد خـام دامی فلـه ای و 
یـا در بسـته های بدون مشـخصات و برچسـب و جت 
پرینـت خـودداری کننـد و در هنگام خریـد به تاریخ 

تولیـد و انقضـای محصـوالت توجـه کنند.
وی از مردم خواسـت در صورت مشـاهده هر گونه 
تخلـف بهداشـتی در مراکـز عرضـه فرآورده های خام 
دامـی، مراتـب را به ادارات دامپزشـکی شهرسـتان ها 

اطـاع دهند تـا اقدامات الزم انجـام گیرد.

تقدیر استاندار از مدیرعامل شرکت 
گاز استان، به پاس همیاری و 
همراهی با مردم حادثه دیده

مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان، به پـاس همیاری 
امدادرسـانی  و  بـا مـردم حادثـه دیـده  و همراهـی 
بـه زلزلـه زدگان میانـه و سـراب، در حاشـیه کارگاه 
زمین لـرزه  درس آموخته هـای  و  تجـارب  تخصصـی 
در شهرسـتان های میانه و سـراب از سـوی اسـتاندار 

آذربایجـان شـرقی مـورد تقدیـر قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان 
آذربایجان شـرقی، در حاشـیه کارگاه تخصصی تجارب 
و  درس آموختـه هـای زمین لرزه 1۷ آبان شهرسـتان 
میانـه و سـراب، دکتر محّمدرضا پورمحمدی اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی بـا اهـدای لـوح سـپاس از حضـور 
مسـتمر و مدیریـت بحـران مدیرعامل شـرکت گاز در 
همیـاری و همراهـی مـردم حادثـه دیده تقدیـر نمود.

در این لوح  سپاس آمده است:
اینجانـب بـر خود الزم می دانـم از تاش و جّدیت 
جنـاب عالـی اعم از حضـور، همراهی و امداد رسـانی 
صادقانـه بـه زلزلـه زدگان نیازمنـد اسـتان صمیمانه 
تقدیـر و تشـکر نمایـم و قطعـاً آن که ناظر بـر اعمال 

و نیات ماسـت، پـاداش دهنده اصلی اسـت.
شـایان ذکـر اسـت: بـا وقـوع زلزلـه بامـداد روز 
جمعـه تاریـخ ۹۸/۸/1۷ در شهرسـتان هـای میانه و 
سـراب، بر اسـاس سـناریوی عملیاتی واکنش سـریع 
مدیریـت بحـران در شـرکت گاز اسـتان، اکیـپ های 
امـدادی و عملیاتی مسـؤول، بافاصلـه در محل های 
حادثـه حضـور یافته و با ایمن سـازی محیط نسـبت 
بـه انجـام عملیات ترمیم و بازسـازی شـبکه های گاز 
اقـدام و ظـرف ۲۴ سـاعت اولیـه وقـوع زلزلـه جریان 

گاز مناطـق حادثـه دیـده را دایـر نمودند. 

دالالن عامل گرانی گوشت هستند نه دامداران

ــود  ــده  وج ــوا ش ــه دام س ــان اینک ــا بی ــداران ب ــه دام ــس اتحادی ریی
ــازار عرضــه می شــود، گفــت:  نــدارد و هــر نــوع دام پــروار شــده ای بــه ب
ــود، ارزان  ــداری می ش ــدار ارزان خری ــه از دام ــتی ک ــن گوش ــر همی اگ
ــه دســت مــردم برســد، تــوان خریــد مــردم بیشــتر خواهــد شــد، امــا  ب
معمــوال دالالن از ایــن فرصــت اســتفاده می کننــد و نــرخ بــازار را تعییــن 

می کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســعید ســلطانی، در واکنــش بــه اظهــارات  
علی اصغــر ملکــی - رییــس اتحادیــه تهیــه و توزیــع گوشــت گوســفندی 
ــود دام ســبکی کــه ۲۸ درصــد ارزانتــر از دســت دامــدار  - کــه گفتــه ب
ــه قیمــت دام گلــه اســت، امــا دامــی کــه  خریــداری می شــود مربــوط ب
ــت آن ارزان  ــوده و قیم ــده ب ــوا ش ــد، دام س ــداری می کن ــاب خری قص
نشــده اســت، اظهــار کــرد: دام ســوا شــده ای وجــود نــدارد و هــر نــوع دام 

ــود. ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــده ای ب ــروار ش پ
ــروار  ــا را پ ــروش دام، آنه ــه و ف ــرای عرض ــداران ب ــه داد: دام وی ادام
می کننــد؛ زیــرا بــه طــور کل دامــی کــه پــروار نشــده یــا بیــش از حــد 

ــازار صرفــه اقتصــادی نــدارد. نگهــداری شــده باشــد، بــرای ارائــه بــه ب
ــان ۲۸ درصــد و  ــروار شــده همچن ــه داد: دام ســبک پ ســلطانی ادام
دام ســنگین پــروار شــده همچنــان ۴۰ درصــد نســبت بــه ابتــدای ســال 
ــی  ــن در حال ــود و ای ــداری می ش ــدار خری ــت دام ــر از دس 1۳۹۸ ارزان ت

اســت کــه قیمــت گوشــت بــه ایــن نســبت، کاهــش نداشــته اســت.
ــته  ــه دو دس ــه ب ــرد: دام در گل ــه ک ــداران اضاف ــه دام ــس اتحادی ریی
ــود.  ــیم  می ش ــش وزن دام( تقس ــرواری )افزای ــره( و پ ــد ب ــتی )تولی داش
ــرای  ــرواری ب ــا دام پ ــیرده هســتند، ام ــد و ش ــای مول ــتی دام ه دام داش

ــوند. ــتاده می ش ــتارگاه فرس کش
ســلطانی در  پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه شــده کاهــش کشــتار 
دام و کاهــش تــوان خریــد مــردم باعــث شــده دام بــر روی دســت دامــدار 
بمانــد و آیــا ایــن موضــوع علــت ضرردهــی دامــداران اســت؟ گفــت: ایــن 
ــر  ــا اگ ــت، ام ــداران اس ــف دام ــی صن ــات ضررده ــی از موضوع ــم یک ه
ــت  ــه دس ــود ب ــداری می ش ــدار ارزان خری ــه از دام ــتی ک ــن گوش همی
مــردم ارزان برســد، طبیعتــا مــردم تــوان خریدشــان بیشــتر خواهــد شــد، 
ــازار را تعییــن  امــا معمــوال از ایــن فرصــت اســتفاده می شــود و دالالن ب
ــا  ــع باشــند و ب ــه ســود کــم قان می کننــد. در حقیقــت اگــر واســطه ها ب
ــه فــروش برســانند، مــردم هــم می تواننــد  همــان قیمــت اولیــه دام را ب

گوشــت مــورد نیازشــان را خریــداری کننــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: تــا چهارشــنبه 11 دی، دام ســنگین 
پــروار شــده کیلویــی ۲۵ هــزار تومــان و دام ســبک پــروار شــده کیلویــی 

ــداری می شــود. ــدار خری ــان از دام ۳۶ هزارتوم

رئیس کمیته امداد کشور:
۱۷۰ هزار شغل برای مددجویان ایجاد می شود

ــان ســال بیــش از 1۷۰  ــا پای ــداد کشــور گفــت: ت ــه ام رئیــس کمیت
هــزار شــغل بــرای مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد در کشــور 

ایجــاد مــی شــود.
بــه گــزارش مهــر، ســید مرتضــی بختیــاری در حاشــیه افتتــاح 
طرح هــای مســکن مددجویــان در ســاری اظهــار داشــت: یکــی از 
مهمتریــن اولویت هــای اجرایــی ایــن نهــاد، توانمنــد ســازی مددجویــان 
اســت و امســال توانمندســازی و ایجــاد درآمــد باثبــات در صــدر 
برنامه هــا قــرار دارد و اشــتغال، مســکن و پیوســت فرهنگــی کــه بتوانــد 
ــاد  ــان ایج ــتقال را در مددجوی ــه اس ــزه و روحی ــتادگی، انگی ــوان ایس ت

ــت. ــاد اس ــن نه ــای ای ــز از برنامه ه ــد نی کن
ــه اینکــه ســهم اســتان مازنــدران در بخــش اشــتغال  ــا اشــاره ب وی ب
ــزار و ۶11  ــه ه ــون س ــت: تاکن ــت، گف ــغل اس ــزار و ۴۹1 ش ــت ه هف
ــا  ــت و ب ــده اس ــاد ش ــان ایج ــرای مددجوی ــتان ب ــتغال در اس ــرح اش ط
ــتان  ــال در اس ــان امس ــا پای ــرح ت ــه ۷۴۹1 ط ــا هم ــکاری بانک ه هم
ــر  ــرح ب ــس از انتخــاب ط ــان پ ــی می شــود و مددجوی ــی و اجرای عملیات
اســاس مهــارت و آموزش هــای ارائــه شــده بــه بانک هــای عامــل معرفــی 

می شــوند.
وی گفــت: تاکنــون بیــش از ۹۷ هــزار شــغل بــرای مددجویــان تحــت 
ــزار  ــان امســال بیــش از 1۷۰ ه ــا پای ــت در کشــور اجــرا شــد و ت حمای

ــان ایجــاد می شــود. ــرای مددجوی شــغل ب
رئیــس کمیتــه امــداد بیــان داشــت: کار آفرینــان و کســانی کــه انگیزه 
ــه ازای اشــتغال 1۰ مددجــو، تســهیات قــرض  ــد ب ایجــاد اشــتغال دارن
ــارت  ــو، مه ــتغال مددج ــه اش ــود ک ــت می ش ــا پرداخ ــه آنه ــنه ب الحس
آمــوزی و مانــدن مددجــو در آن شــغل از ویژگی هــای ایــن طــرح اســت.

وی بــا بیــان اینکــه دسترســی افــراد بــه کمیتــه امــداد آســان اســت، 
گفــت: شناســایی نیازمنــدان واقعــی در مناطــق محــروم و روســتاهای دور 

افتــاده از برنامه هــای اصلــی ایــن نهــاد اســت.

ایجاد سه هزار مرکز نیکوکاری در کشور
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه هــزار مرکــز نیکــوکاری در کشــور راه اندازی 

شــده اســت، گفــت: کارهــای بــا برکتــی در ایــن مراکــز انجــام می شــود.
ــه  ــز نیکــوکاری مســجد محــور اســت و وظیف ــزود: مراک ــاری اف بختی
اصلــی ایــن مراکــز شناســایی نیازمنــدان بــوده و در بخش هــای مختلــف 
ماننــد اشــتغال، درمانــی، فرهنگــی و..... بــه نیازمنــدان کمــک می کننــد.

وی تصریــح کــرد: در مازنــدران 1۲۳ مرکــز نیکــوکاری ایجــاد شــد کــه 
۳۰ مرکــز دیگــر نیــز بــه صــورت رســمی امــروز بــه بهــره بــرداری می رســد.

ــان  ــکن مددجوی ــد مس ــل ۶۲و اح ــه تحوی ــداد ب ــه ام ــس کمیت رئی
آســیب دیــده از ســیل در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن واحدهــای 
مســکونی بــا کمــک و مشــارکت خیــران، آســتان قــدس رضــوی، بســیج، 

ــان ســاخته شــده اســت. ــرای مددجوی بنیــاد مســکن ب
ــه  ــات ب ــه خدم ــوکار در ارائ ــردم نیک ــور م ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــات خوب ــد توفیق ــور دارن ــردم حض ــه م ــی ک ــت: جای ــان گف مددجوی
حاصــل شــده و بخــش عمــده کمک هــا بــه مددجویــان از ســوی مــردم 

ــت. ــران اس و خی

قســمت  پرداخــت  از  بهداشــت  وزیــر 
ــن  ــتاران و همچنی ــات پرس ــده ای از معوق عم
تغییــر در ســامانه پرداختــی بــه پرســتاران تــا 

ــر داد.  ــاری خب ــال ج ــان س پای
بــه گــزارش ایســنا، در مراســم بزرگداشــت 
روز پرســتار بــا حضــور جهانگیــری - معاون اول 
رئیــس جمهــور و جمعــی از جامعــه  پرســتاری 
ــی -  ــعید نمک ــر س ــد، دکت ــزار ش ــور برگ کش
وزیــر بهداشــت ضمــن تبریــک والدت حضــرت 
زینــب )س( و تشــکر از زحمــات پرســتاران 
گفــت:  بســیار خرســندم کــه از صبــح روز 
گذشــته تاکنــون ســومین بــاری اســت کــه بــه 
ــت  ــتار در خدم ــام پرس ــت مق ــل بزرگداش دلی

ــتیم. ــوار هس ــتاران بزرگ پرس
وی ضمــن آن کــه پرســتاری را کار عاشــقی 
ــار  ــا خــون دل خــوردن دانســت اظه همــراه ب
ــی  ــرای آن کــه بخواهیــد پرســتار خوب کــرد:  ب
ــد. آنچــه کــه  ــد خــون دلهــا بخوری باشــید بای
ــش از آن  ــت، بی ــتاران اس ــما پرس ــه  ش دغدغ
کــه دغدغــه  شــما باشــد دغدغــه  وزیــری اســت 
ــتارانش  ــکات پرس ــام مش ــان تم ــه در جری ک

ــرار دارد. ق
نمکــی گفــت: هنــگام تحویــل گرفتــن 
ــارد  ــزار میلی ــا حــدود ۲۰ ه ــن مســئولیت ب ای
تومــان مطالبــات از دو ســازمان بیمه گــر و 
ســایر معوقــات از منابــع عمومــی دولــت روبــرو 
ــن از  ــرمندگی م ــن ش ــن رو اولی ــم. از ای بودی
ــتانی،  ــای اس ــگام بازدیده ــتاران هن ــما پرس ش
معوقاتــی بــود کــه بیــش از یــک و نیــم ســال 

ــود.  ــه شــما پرداخــت نشــده ب ب

پرداخت قسمت عمده ای از معوقات 
پرستاران تا پایان سال

وی افزود: اولیــن گام مــا در ایــن زمینــه 
ــا  ــود ت ــات ب ــن معوق ــمتی از ای ــت قس پرداخ
بتوانیــم  از شــرمندگی شــما در آییــم و اعــام 
ــز  ــاری نی ــال ج ــر س ــا آخ ــه ت ــم ک می کنی
قســمت عمــده ای از بدهی هــا و معوقــات شــما 
ــده مصمــم هســتم  ــد شــد. بن پرداخــت خواه

ــه  ــش از س ــا بی ــوزه  پرداخت ه ــات در ح معوق
مــاه نباشــد. البتــه نکتــه ای کــه وجــود دارد و 
مــن نســبت بــه آن خرســند هســتم ایــن اســت 
کــه شــما پرســتاران هیــچ گاه ایــن معوقــات را 

ــته اید. ــا نگذاش ــاب م ــه حس ب
نمکــی در ادامــه بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل 
ــرد:  ــر نشــان ک ــاری خاط ــال ج ــدای س در ابت
تمــام کادر بهداشــتی از پزشــکان و پرســتاران و 
غیــره توانســتند ایــن بحــران را کنتــرل کننــد؛ 
چــرا کــه در ایــن واقعــه ۲۶ اســتان بــه شــکل 
گســترده و شــش اســتان بــه شــکل خــاص بــا 
ــرت  ــه حی ــی ک ــد؛ موضوع ــه بودن ــیل مواج س
ــه در  ــود ک ــت آن ب ــان را برانگیخ ــام جه تم
موضــوع ســیل مــا حتــی یــک مــورد بیمــاری 
اپیدمــی گــزارش نشــد و ایــن امــر میســر 
نمی شــد مگــر بــا خدمــات شــبانه روزی شــما 

ــزان دلســوز. عزی

غربالگری فشارخون ۳0 میلیون و ٧00هزار 
ایرانی

ــی  ــیج مل ــه  بس ــه داد: در زمین ــی ادام نمک
کنتــرل فشــار خــون نیــز کــه موفــق بــه 
نفــر  میلیــون و ۷۰۰ هــزار  غربالگــری ۳۰ 
ــیار  ــش بس ــتاران نق ــدیم پرس ــان ش از ایرانی
مهمــی ایفــا کردنــد. همچنیــن موضوعــی کــه 
اخیــرا کشــور بــا آن روبــرو بــود بــروز آنفلوانزای 
ــه در ایــن  ــود کــه پرســتاران مخلصان فصلــی ب

زمینــه ارائــه خدمــت می کردنــد و بــدون 
هیــچ واهمــه ای در بخش هــای بیمارســتانی در 
ــد. ــت می کردن ــاران خدم ــه بیم ــروس ب دل وی

تغییر در سامانه پرداختی پرستاران تا 
پایان سال

وزیــر بهداشــت اظهــار کرد: احتــرام بــه 
ــت  ــا معاون ــد ت ــث ش ــتاری باع ــه پرس جامع
ــود.  ــت تشــکیل ش ــتاری در وزارت بهداش پرس
همچنیــن در نظــر داریــم در ادامــه رفــع 
مشــکات پرســتاران، نظــام پرداخــت بــه آنهــا 
ــورم در  ــده از روز اول حض ــم. بن ــه کنی را بهین
وزارت خانــه نســبت بــه طــرح بی ربــط ســامانه 
قاصــدک اعتــراض داشــتم؛ چــرا کــه عــاوه بــر 
آن کــه ایــن طــرح منطقــی نبــود عدالــت بیــن 

ــد. ــت نمی ش ــم در آن رعای ــته ای ه رش
ــن  ــرای جایگزی ــی ب ــن طرح ــه تدوی وی ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــدک اش ــرح قاص ــردن ط ک
ــان  ــا قبــل از پای ــه دنبــال آن هســتیم کــه ت ب
ــای  ــرای پرداخت ه ــر ب ــامانه ای دیگ ــال س س

ــد. ــه کار کن ــروع ب ــاد و ش ــتاران ایج پرس
وی در ادامــه پرســتار را یــک شــخصیت 
مســتقل دانســت و بیــان کــرد: گرچــه در حوزه 
پزشــکی بایــد یــک تیــم متحــد داشــته باشــیم، 
امــا پرســتار جــزو وابســته بــه جریــان پزشــکی 
نیســت و بــرای خــود یــک شــخصیت مســتقل 
دارد کــه نبایــد ایــن هویــت مســتقل از او 

ــغ شــود. دری

استخدام 9هزار پرستار جدید برای جبران 
کمبود نیرو

نمکــی همچنیــن بــه موضــوع کمبــود 
نیــرو اشــاره کــرد و گفــت: بــا توســعه فــراوان 
کمبودهــای  و  بیمارســتانی  تخت هــای 
شــدیدی کــه در زمینــه پرســتاران داریــم طــی 
مجــوزی کــه از ســازمان امــور اســتخدامی اخــذ 
ــرای  ــتار ب ــزار پرس ــت ۹ ه ــرار اس ــم ق کرده ای

ــوند.   ــتخدام ش ــود اس ــن کمب ــران ای جب

تصویب تعرفه های خدمات پرستاری در 
منزل؛ به زودی

وزیــر بهداشــت ضمــن تاکیــد بــر ایــن 
ــت در  ــه خدم ــرای ارائ ــا ب ــتاران تنه ــه پرس ک
لــزوم  بــر  نمی شــوند،  تربیــت  بیمارســتان 
حرکــت بــه ســوی خدمــات پرســتاری در 
ــه  ــن زمین ــزود:  در ای ــرد و اف ــاره ک ــزل اش من
بــه دنبــال مصــوب کــردن تعرفه هــای خدمــات 
پرســتاری در منــزل هســتیم و بــا توجــه 
ــار در  ــدن بیم ــتری ش ــه بس ــه ای ک ــه هزین ب
بیمارســتان بــرای نظــام ســامت دارد، در 
ــزل  ــتاری در من ــن، پرس ــاران مزم ــه  بیم زمین

ــود. ــد ب ــات خواه ــن اقدام ــی از بهتری یک

نقش پرستاران در طرح هر خانه یک 
پایگاه سالمت

نمکــی ادامــه داد: در طــرح هــر خانــه 
اصلی تریــن  نیــز  ســامت  پایــگاه  یــک 
ــه خدمــات پرســتاران هســتند کــه  محــور ارائ
ــردن  ــور ک ــه مح ــث جامع ــوع باع ــن موض ای
ــی  ــه نوع ــود و ب ــت می ش ــه خدم ــام ارائ نظ
ــه ســمت  ــه خدمــت ب ــدی از ارائ ــف جدی تعری

اســت. خانواده هــا 
وی در خاتمــه  ســخنان خــود اظهــار کــرد:  
بــا همدلــی  آتــی  روزهــای  در  امیدواریــم 
از  بیــش  پرســتاران  مشــکات  همراهــی  و 
ــش رود. ــدن پی ــل ش ــورت ح ــه ص ــته ب گذش

ــق  ــانی ح ــه کس ــان اینک ــا بی ــران ب ــورس ته ــل ب مدیرعام
مشــاور را دارنــد کــه از ســازمان ناظــر مجوزهــای مربــوط بــه آن 
را دریافــت کــرده باشــند، گفــت: اطــاع رســانی و ارایــه مشــاوره 
بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه صــورت انبــوه و از طریــق شــبکه های 

ــای فضــای مجــازی انجــام شــود.  ــی و کانال ه اجتماع
بـه گـزارش ایلنا، علـی صحرایی اقدامات مسـئوالن بازار بورس 
بـرای جلوگیـری از اطاعات فروشـی و سـیگنال فروشـی عده ای 
در بـازار سـرمایه از طریق شـبکه های اجتماعی اظهار داشـت: هر 
فـردی حقیقـی و حقوقـی کـه بخواهـد در زمینـه ارایه سـیگنال 
فعالیت داشـته باشـد باید از سـازمان بـورس مجـوز دریافت کند.

وی تاکیــد کــرد: کســانی حــق مشــاوره دارنــد کــه از ســازمان 
ناظــر مجوزهــای مربــوط بــه آن را دریافــت کــرده باشــند.

ــان اینکــه تعریــف و مفهــوم  ــا بی ــورس تهــران ب مدیرعامــل ب
اطــاع رســانی بــا موضــوع تحلیــل متفــاوت اســت و حامــل نــکات 
بســیار ریــزی اســت، ادامــه داد: اطــاع رســانی و ارایــه مشــاوره 
ــه صــورت انبــوه و از طریــق شــبکه های  ــه هیــچ وجــه نبایــد ب ب

اجتماعــی و کانال هــای فضــای مجــازی انجــام شــود.
صحرایــی افــزود: هشــدارهایی بــه مدیران گــروه  هایی که نســبت 
بــه ارایــه ســیگنال در فضــای مجــازی اقــدام کــرده  انــد داده ایــم و در 

حــال هدایــت آنهــا بــه ســمیر درســت و قانونی هســتیم.
وی گفــت: مــردم بایــد مراقــب ســرمایه خــود باشــند و ایــن 
ــم  ــوع ه ــن موض ــد. ای ــری نکنن ــا را پیگ ــا و گروه ه ــال  ه کان
ــازی و  ــه فرهنگ س ــاز ب ــر نی ــی دیگ ــده اجتماع ــر پدی ــد ه مانن

ــط را دارد. ــت از غل ــیر درس ــایی مس شناس

ــه  ــا ب ــه ورود پلیــس فت ــا اشــاره ب ــورس تهــران ب مدیرعامــل ب
ــت:  ــار داش ــازی اظه ــای مج ــی در فض ــیگنال فروش ــوع س موض
پلیــس فتــا ایــن موضــوع را پیگیــری می کنــد و تفاهمنامــه ای بیــن 
ســازمان بــورس و پلیــس فتــا در ایــن بــاره منعقــد شــده اســت تــا 
همــکاری فنــی الزم بــا بــورس در ایــن زمینــه انجام شــود تــا امکان 

برخــورد قضایــی بــا متخلفــان وجــود داشــته باشــد.
ــراد را  ــا اف ــدای کار قصــد برخــورد ب ــت: در ابت ــی گف صحرای
ــه صــورت گســترده هشــدارهای الزم  ــه ب ــم در ایــن مرحل نداری
را بــه فعــاالن در ایــن زمینــه خواهیــم داد تــا مقــررات و قوانیــن 
موجــود در ایــن زمینــه بــه همــه افــراد حاضــر در بــازار یــادآوری 
کنیــم و پــس از ایــن مرحلــه انتظــار داریــم نســبت بــه اصــاح 

رفتــار خــود اقــدام کننــد.  

وزیر بهداشت اعالم کرد:

تصویب تعرفه های پرستاری در منزل؛ بزودی

ورود پلیس فتا به سیگنال فروشان بورس در شبکه های اجتماعی 

فرهنگ سـازی در توسـعه ی هـرکاری از مقدمـات اولیه و 
بنیـادی می باشـد، لذا ارتقای جایگاه صنعـت بیمه دراقتصاد 
ملـی امری ضروریسـت کـه نقش حمایتـی و چترگونـه آن را 
در ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی زندگی موثر اسـت، چـرا که در 
دنیـای مـدرن و ملـّون امروزی کـه عصر ارتباطـات، تکنولوژی 
و فـن آوری می باشـد، نقش فزاینده صنعـت بیمه در قالب 
یـک همـراه بـرای بیمـه گـذار و بیمـه گـر بسـیار حیاتـی و 
مهـم اسـت، چـرا کـه در دنیای توسـعه یافته امـروزی، بیمه 
ضـرورت اقتصـاد مـدرن اسـت و هرگونه فعالیـت اقتصادی 

بـدون پشـتوانه بانک و بیمـه ناموفق خواهـد بود.
مهنـدس علـی اصغـر جـوان اسـکویی دارای کارشـناس 
کارآفریـن  بیمـه  مدیریـت  صنعتـی،  مدیریـت  ارشـد 
ایـن  در  سرپرسـتی آذربایجـان شـرقی کـه سـالیان سـال 
حـوزه ودرسـمت هـای مختلـف مدیریتـی ازجمله: ریاسـت 
اداری،  معاونـت   ، دراسـتان  ایـران  بیمـه  حقوقـی  اداره 
مالـی بیمـه ایـران دراسـتان ومعاونـت فنـی بیمـه ایران 
در اسـتان آذربایجـان شـرقی فعالیـت نمـوده و خدمـات 
ارزنـده ای در ایـن زمینـه ارائـه کـرده اسـت در گفتگـوی 
اختصاصـی بـا روزنامـه عجـب شـیر بـه بیـان دیـدگاه هـا، 
تشـریح مسـائل و ارائـه راه کارهـا در حـوزه خدمـات بیمه 
ای پرداختـه انـد کـه ماحصـل ایـن گفتگـو بـه خواننـدگان 

فهیـم روزنامـه عجـب شـیر تقدیـم مـی گـردد: 

اهــداف و چشــم انــدازى كــه بيمــه كارآفرین در راســتاى 
سياســت مدیریتى خــود دنبــال مــى كنــد را بفرمائيد؟ 

بــودن در لیســت برتریــن شــرکت هــای بیمــه کشــور بــا رعایت 
حقــوق کلیــه بیمــه گــذاران و زیــان دیــدگان، ارائــه طــرح هــای 

جدیــد براســاس نیازهــای افــراد جامعــه و ارائــه خدمــات مالــی.  

ویژگــى هــاى بيمــه كارآفریــن چيســت كــه آن را از 
ــد؟ ــى كن ــز م ــا متمای ــه ه ــایر بيم س

ــدازی  ــات الکترونیکــی پیشــرفته، راه ان ــی، امکان توانگــری مال
ــی و  ــیار فن ــروی کار بس ــورداری از نی ــتریان، برخ ــگاه مش باش

ــی.  ــران مال ــطح مدی ــوری در س ــر کش ــب نظ صاح

باشــگاه مشــتریان بيمــه كارآفریــن چــه ویژگــى هایــى 
دارد و چــه خدماتــى را بــه مشــتریان ارائــه مــى كنــد؟

هـدف از ایجـاد باشـگاه مشـتریان خدمـات رسـانی کامـل بـه 

مشـتریان شـرکت بـدون نیـاز بـه مراجعه حضـوری و دسـتیابی به 
اطاعـات دقیـق و کامل می باشـد، با خرید هر بیمه نامه از شـرکت 
بـه جـز بیمه شـخص ثالـث اتومبیل، صـرف نظـر از برخـورداری از 
تخفیـف هـر بیمـه گـذار، درصـدی از منبع حـق بیمه را بـه صورت 
امتیاز حسـاب کاربری خود در باشـگاه مشـتریان ذخیره خواهد کرد 

کـه مـی توانـد در خریدهـای آتـی از آن بهره منـد گردد.

ــرده را  ــب ك ــن كس ــه كارآفری ــه بيم ــى ك افتخارات
ــد؟ ــام ببری ــا ن لطف

رضایــت کامــل مشــتریان، عــدم وجــود هرگونــه شــکایت بــر 
علیــه شــرکت، جایــزه بهتریــن محصــول در ســال۲۰1۴، تندیــس 
ــت، پرداخــت خســارت ســر  ــری کیفی ــی رهب ــن الملل ســتاره بی
ــی و  ــت عال ــس کیفی ــی، تندی ــه بده ــتن هرگون ــع و نداش موق

ــوآوری از کشــور انگلیــس، آلمــان، ســوئیس و فرانســه.  ن

در مورد طرح هاى ویژه بيمه كار آفرین توضيح دهيد؟ 
طــرح تدبیــر، طــرح بیمــه گردگشــگری، طــرح بیمــه اندوختــه 
ــواده،  ــان خان ــه درم ــرح بیم ــن، ط ــرح لبخندآفری ــد، ط دار امی
ــرای جــذب حداکثــری بیمــه  ــن کــه طــرح هــا ب ــا توضیــح ای ب
گــذاران بــا هــدف ارائــه خدمــات مــورد نیــاز شــهروندان ارائــه می 
گــردد و بــه علــت توجــه بــه اقشــار مختلــف جامعــه بــا حــق بیمه 

بســیار نــازل پوشــش هــای کامــل تــری داده مــی شــود.

ــه  ــن ارائ ــه كارآفری ــه بيم ــه اى ك ــوالت بيم  محص
مى كند چيست؟ 

ــه در  ــوده ک ــه ای ب ــرال( بیم ــرکت )جن ــن ش ــه کارآفری بیم
زمینــه بیمــه هــای امــوال، اشــخاص، مســئولیت و اتکایــی و کلیــه 
ــزی مجــوز  ــق بیمــه مرک ــه از طری ــی ک محصــوالت و رشــته های
فعالیــت بــرای شــرکت هــای بیمــه صــادر گردیــده فعالیــت دارد و 
کلیــه رشــته هــا از طــرف شــرکت بیمــه کارآفریــن با کیفیــت عالی 

و قانونــی در رعایــت نفــع مشــتریان شــرکت ارائــه مــی شــود.

ــا  ــن را لطف ــه كارآفری ــى بيم ــذ نمایندگ ــرایط اخ ش
ــد؟ ــان كني بي

شـــرایط اعطـــای نمایندگـــی جنـــرال مطابـــق آئیـــن نامـــه 
ـــه  ـــن نام ـــزی و نمایندگـــی بیمـــه عمـــر آئی شـــماره ۷۵ بیمـــه مرک
ـــه  ـــام رایان ـــت ن ـــا ثب ـــوان ی ـــد، از دادن فراخ ـــی باش ـــماره ۹۶ م ش
ـــرادی  ـــه اف ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــاد ب ـــرا اعتق ـــده زی ـــاب گردی ای اجتن
ـــناخت و  ـــته و ش ـــه داش ـــندگی بیم ـــه فروش ـــه ب ـــق عاق ـــه عش ک
اطاعـــات اولیـــه الزم بـــرای فعالیـــت در ایـــن زمینـــه را دارنـــد 
خـــود شـــرکت بیمـــه گـــر مـــد نظـــر خـــود را یافتـــه و اصـــرار 
ـــرایط  ـــراز ش ـــرای اح ـــت. ب ـــد داش ـــغل را خواهن ـــن ش ـــب ای تصاح

ـــردد. ـــی گ ـــام م ـــر انج ـــه مختص ـــن مصاحب ـــا داوطلبی ـــوق ب ف

سخن آخر؟ 
امیـــد اســـت بـــا بهبـــود وضعیـــت معیشـــتی شـــهروندان و 
ـــه  ـــه ای توج ـــش بیم ـــئله پوش ـــه مس ـــه ب ـــای اولی ـــاز ه ـــور از نی عب
ـــه  ـــذف دغدغ ـــر و ح ـــت خاط ـــت امنی ـــا در جه ـــود ت ـــتری ش بیش
ـــاد و  ـــی ش ـــه عال ـــاد روحی ـــز ایج ـــده و نی ـــی آین ـــا و نگران خاطره

ـــود. ـــع ش ـــر واق ـــد و موث مفی

درگفتگوی اختصاصی با مدیریت بیمه کارآفرین سرپرستی آذربایجان شرقی مطرح شد:

نقش حمایتی و چترگونه در زندگی به پشتوانه بیمه مقدور است
حامد پورمند
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فرهنگ و هنر
آشپزی

پیتزا یونانی

مواد الزم برای پیتزا یونانی
برای خمیر پیتزا:

آرد همه منظوره                                    ۶۰۰ گرم
مخمر خشک فعال                           ۲/1 قاشق چایخوری
آب                                                1 و ۴/1 پیمانه
شکر یا شربت افرا                               ۲ قاشق چایخوری
نمک                                  1 قاشق چایخوری
ماست یونانی                                    ۲/1 پیمانه
روغن زیتون                              ۳ قاشق غذاخوری

برای سس پیتزا:
رب گوجه فرنگی                                   ۴/1 پیمانه
آب                                    ۲ قاشق غذاخوری
پودر سیر                                  ۲/1 یا 1 قاشق چایخوری
پونه کوهی خشک                              ۲ قاشق چایخوری

برای تاپینگ پیتزا:
پیاز قرمز کوچک                                  1 عدد
فلفل دلمه ای سبز                                ۲/1 عدد
گوجه فرنگی کوچک                                   1 عدد
زیتون خرد شده                      ۲ یا ۳ قاشق غذاخوری
پنیر فتا                                       ۲۰۰ گرم
پنیر موزارال خرد شده                          ۲۰۰ گرم
پونه کوهی خشک                      ۲/1 قاشق چایخوری
روغن زیتون                          1 یا ۲ قاشق غذاخوری

شـما هـم دوس داریـن بدونیـن پیتـزا یونانـی 
چیسـت ؟ پـس بـه ایـران کـوک خـوش اومدیـن. 
چـون ایـن جا قـراره با هم یـه پیتزا یونانـی اصل و 
فـوق العاده خوشـمزه تهیـه کنیم. ترکیبـات پیتزا 
یونانـی تـوی ایـن دسـتور کامـا خاصـه و سـالم. 
البتـه بـرای گیـاه خـواران هـم مناسـبه. امـا پیتزا 
یونانـی بـا مـرغ و پیتـزا یونانـی بـا گوشـت چـرخ 
کـرده دو نـوع دیگـه ایـن پیتـزا هسـتن کـه طـرز 
تهیـه سـختی نـدارن. فقـط کافیه از گوشـت چرخ 
کـرده یـا مرغ در ترکیبـات مواد تاپینـگ این پیتزا 
اسـتفاده کنیـن. مـا ایـن جـا خودمون خمیـر این 
پیتـزا رو آمـاده مـی کنیـم. و بـرای ایـن کـه طعم 
منحصـر بـه فرد و جذابی داشـته باشـه، از ماسـت 

یونانـی اسـتفاده کردیم. 
سـس  پیتـزا،  خمیـر  کـردن  آمـاده  از  بعـد   
مـواد  انتهـا  در  و  کنیـم  مـی  تهیـه  مخصوصـی 
مجمـوع  در  چینیـم.  مـی  خمیـر  روی  رو  پیتـزا 
تهیـه  طـرز  و  عالـی  بسـیار  طعـم  یونانـی  پیتـزا 
آسـونی داره کـه حیفـه از دسـتش بدیـن. بعـد از 
تهیـه ایـن پیتـزا، مـا تهیـه کـردن پیتـزا مخلـوط 
و پیتـزا ایتالیایـی مـرغ و قـارچ رو پیشـنهاد مـی 
دیـم کـه پرطرفدارتریـن پیتزاهـای ایـران کـوک 
هسـتن. و امـا طـرز تهیـه پیتـزا یونانی رسـتورانی 

خوشـمزه… و 
 

طرز تهیه پیتزا یونانی
مرحلـه اول: تهیـه کـردن خمیـر: یـک کاسـه 
بـزرگ برداریـد. تمـام مـواد اولیـه مورد نیـاز برای 
تهیـه خمیـر پیتـزا را در کاسـه بریزیـد و بـا هـم 
ورز  را  آمـده  دسـت  بـه  خمیـر  کنیـد.  ترکیـب 
دهیـد تـا چسـبناک شـود. روی ظرف را با کیسـه 
پاسـتیکی بپوشـانید. اجازه دهید خمیـر به مدت 
۸ تـا 1۲ سـاعت اسـتراحت کنـد. در صورتـی کـه 
نمـی خواهیـد ۸ سـاعت صبـر کنیـد، مـی توانیـد 
بـه جـای یک دوم قاشـق چایخوری مخمر خشـک 
فعال، از ۳ قاشـق چایخوری مخمر اسـتفاده کنید.

پیتـزا  خمیـر  بـه  دهـی  شـکل  دوم:  مرحلـه 
یونانـی: خمیـر را بـه دو قسـمت مسـاوی تقسـیم 
کنیـد. ایـن دو قسـمت را بـه شـکل دو تـوپ گرد 
درآوریـد. یـک کاغـذ روغنی پهن کنیـد و روی آن 
مقـداری آرد بپاشـید. یـک قسـمت از خمیـر را در 
مرکـز کاغـذ روغنـی بگذارید. آن را با دسـت صاف 
کنیـد. سـپس بـه کمک انگشـتان خـود و حرکات 
دایـره ای دسـت، از مرکـز خمیـر به سـمت لبه ها 
بکشـید تـا دایـره بزرگی بـه وجود آید. حـاال اجازه 
دهیـد خمیر ۲۰ دقیقه اسـتراحت کنـد. این کار را 

بـرای تکـه دیگـر خمیر هـم تکـرار کنید.
مرحلـه سـوم: آمـاده سـازی فـر: فـر را روشـن 
کـرده و در دمـای ۲۰۰ درجه سـانتی گراد یا ۳۹۰ 
فارنهایـت آن را تنظیـم کنیـد. اگـر از سـنگ پیتزا 
اسـتفاده مـی کنیـد، آن را هـم در فـر بگذاریـد تا 
گـرم شـود. در غیر ایـن صورت از همان سـینی فر 

اسـتفاده کنید.
مرحلـه چهـارم: تهیه سـس گوجـه فرنگی: یک 
کاسـه کوچک برداریـد. تمام مواد اولیـه الزم برای 
تهیـه سـس گوجه فرنگـی را در کاسـه بریزید. رب 
گوجـه فرنگـی، آب، پـودر سـیر و پونـه کوهـی را 
خـوب بـا هم میکـس کنید. سـپس سـس را برای 
قسـمت  دو  بـه  پیتـزا،  خمیـر  دو  روی  اسـتفاده 
تقسـیم کنید. سـس را به کمک پشـت یک قاشـق 
غذاخـوری، روی سـطح خمیـر پیتزا پخـش کنید.

مرحلـه پنجم: چیـدن تاپینگ پیتـزا یونانی: در 
ایـن مرحلـه نوبت به چیـدن مواد اولیـه روی پیتزا 
یونانـی مـی رسـد. پنیـر فتا را خـرد و ریـز کنید و 
روی پیتـزا بریزیـد. حـاال پونـه کوهـی، زیتـون ها، 
پنیـر مـوزارال، فلفـل دلمه ای سـبز، گوجـه فرنگی 
و پیـاز خـرد شـده را اضافـه کنیـد. مـی توانیـد از 
گوجـه گیاسـی خـرد شـده هـم اسـتفاده کنیـد. 

حـاال کمـی روغـن زیتـون روی پیتزاهـا بریزید. 
مرحلـه آخـر: پخـت و سـرو: پیتـزا را بـه مدت 
۲۵ تـا ۳۰ دقیقـه در فـر بپزیـد. زمانـی کـه پنیـر 
روی پیتـزا ذوب شـد و نـان پیتـزا قهـوه ای رنـگ 
شـد، مـی توانیـد آن را از فـر خـارج کنیـد. حـاال 

پیتـزای شـما آمـاده سـرو اسـت. نـوش جان.
منبع: ایران کوک

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه خبر داد:
فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

 به زودی اعالم می شود

ــا  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــاورزی دانش ــی و کش ــوم، مهندس ــاون عل مع
ــام  ــه زودی اع ــت علمــی ب ــه فراخــوان جــذب اعضــای هیئ ــان اینک بی
می شــود، گفــت: بعضــی واحدهــا اســتاد اضافــه و بعضــی واحدهــا اســتاد 
کــم دارنــد و ایــن مــوارد می تواننــد اســاتید خــود را جابه جــا کننــد کــه 
ــا اگــر در واحــدی  ــن موضــوع اســت ت ســازمان در حــال جمع بنــدی ای

اســتاد کــم داریــم، اقــدام بــه جــذب عضــو هیئــت علمــی کنیــم. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر جــواد علمایــی بــا بیــان ایــن کــه بازنگــری 
ــزی  ــی اداره کل برنامه ری ــای تخصص ــی در کمیته ه ــرفصل های درس س
آموزش هــای درســی انجــام می شــود و ربطــی بــه شــورای تحــول 
ــی اســت  ــرای زمان ــورای تحــول ب ــح داد: ش ــدارد، توضی دانشــگاه آزاد ن
کــه دانشــگاه بخواهــد رشــته های بین رشــته ای تدویــن کنــد یــا مفهــوم 

یــک رشــته را بــه صــورت مبنایــی تغییــر دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه واحدهــای مختلــف در حــال جمع بنــدی هســتند 
ــود،  ــام می ش ــه زودی اع ــی ب ــت علم ــای هیئ ــذب اعض ــوان ج و فراخ
گفــت: بعضــی واحدهــا اســتاد اضافــه و بعضــی واحدهــا اســتاد کــم دارنــد 
ــازمان  ــه س ــد ک ــا کنن ــاتید خــود را جابه ج ــد اس ــوارد می توانن ــن م و ای
در حــال جمع بنــدی ایــن موضــوع اســت تــا اگــر در واحــدی اســتاد کــم 

داریــم، اقــدام بــه جــذب عضــو هیئــت علمــی کنیــم.
معــاون علــوم، مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی در پایــان 
ــامی- ــای اس ــگاه هنره ــت دانش ــاره وضعی ــؤالی درب ــه س ــخ ب و در پاس

ایرانــی اســتاد محمــود فرشــچیان اظهــار کــرد: وضعیــت پذیرش دانشــجو 
در ایــن دانشــگاه نیــز در شــورای گســترش آمــوزش عالــی مطــرح شــده 
و اگــر ایــن موضــوع تصویــب شــود، دانشــگاه فــوق شــروع بــه پذیــرش 

دانشــجو خواهــد کــرد.

پیشرفت ۷5 درصدی
 مرمت خانه تاریخی معبودی تبریز 

ــان  ــتی آذربایج ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
شــرقی از پیشــرفت ۷۵ درصــدی مرمــت خانــه تاریخــی معبــودی تبریــز 

خبــر داد. 
ــا  ــت: ب ــگاران گف ــع خبرن ــدار در جم ــی آب ــا، مرتض ــزارش ایرن ــه گ ب
توجــه بــه اینکــه یکــی از سیاســت های اصلــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان، صیانــت و حفاظــت میــراث تاریخــی و فرهنگــی اســت، در همیــن 
راســتا بــا فراهم ســازی شــرایطی مناســب جهــت حفــظ، مرمــت و احیــای 
آثــار تاریخــی و همچنیــن معرفــی جامــع آن هــا ســعی در تکمیل رســالت 

خــود در ایــن مســیر دارد.
ــن  ــز، ای ــی در تبری ــای تاریخ ــرت خانه ه ــه کث ــاره ب ــا اش ــدار ب آب
ــی و  ــگری تاریخ ــای گردش ــاخص ترین جاذبه ه ــی از ش ــت را یک ظرفی
ــه در دوران  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــز عن ــی تبری فرهنگ
ــا و  ــن ســبب بناه ــه همی ــود، ب ــز شــهری ولیعهــد نشــین ب قاجــار تبری
خانه هایــی زیبــا بــا معمــاری شــاخص دوران قاجــار در بافــت تاریخــی و 

ــود. ــده می ش ــور دی ــهر به وف ــزی ش مرک
ــز« از اســفند ســال  ــودی تبری ــه معب ــان اینکــه مرمــت »خان وی بابی
ــا پیشــرفت فیزیکــی ۷۵ درصــدی همــراه  گذشــته آغازشــده و اکنــون ب
اســت، ادامــه داد: مرمــت خانــه معبــودی بــا اختصــاص اعتبــاری قریــب 
ــی آن  ــل مرمت ــده و مراح ــال آغازش ــون ری ــارد و ۳۰۰ میلی ــه ۴ میلی ب
بــا اقداماتــی نظیــر قاب بنــدی دیوارهــای جانبــی حیــاط، اجــرای 
ــا ســنگ اســپراخون  ــدی، اجــرای کــف ســازی ب ــر قاب بن پی ســنگی زی

ــداوم اســت. در حــال ت
ــدار در خاتمــه خاطرنشــان کــرد: اقداماتــی ماننــد اجــرای حــوض  آب
ــرویس  ــرای س ــه و اج ــاط خان ــی حی ــت و طراح ــاط، برداش ــل حی داخ
ــه تاریخــی  ــه نیــز در مراحــل مرمتــی ایــن خان ــه و مردان بهداشــتی زنان

اجراشــده اســت.
ــدان  ــه در می ــت ک ــار اس ــی قاج ــای تاریخ ــودی از خانه ه ــه  معب خان
منجــم تبریــز قــرار دارد. ایــن خانــه ابتــدا متعلــق بــه احمــد جــوان بــود، 
ســپس حســین قونســول )از اجــداد خانــواده ی تمــاری( آن را خریــداری 
کــرد و در ســال 1۳۲۰ رضــا صــادری کــه از تاجــران فــرش تبریــز بــود، 

صاحــب خانــه شــد.
او از خانــه به خوبــی نگهــداری کــرد و تــا قبــل از مرگــش خانــه همــان 
حالــت اولیــه ی خــود را داشــت. مســاحت خانــه ۹۵۰ متــر مربــع بــود و 
ــد  ــل می کردن ــه وص ــن خان ــه ای ــه را ب ــی دو خان ــن و داالن تنگ زیرزمی
کــه مســاحت هــر یــک از آن هــا ۲۰۰ متــر مربــع بــود و به عنــوان حیــاط 

خلــوت مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد.
ــه ی  ــرد. خان ــینیه ک ــه حس ــل ب ــه را تبدی ــن خان ــادری ای ــا ص رض
صــادری دو در داشــت کــه یکــی بــه کوچــه ی »چوســتدوزان« و دیگــری 

ــد. ــاز می ش ــر« ب ــد قالیچیل ــه »دربن ب
ــدی  ــال 1۳۶۶ مه ــادری، در س ــا ص ــرگ رض ــس از م ــال پ ــد س چن

ــد. ــه را خری ــن خان ــودی ای معب
ــماره ی ۹۴۷1 در  ــه  ش ــال 1۳۸۲ ب ــرداد س ــودی در 1۴ م ــه  معب خان

ــه ثبــت رســید. ــران ب ــار ملــی ای فهرســت آث

مهمــان نــوازی جوانــان نکایــی ســبب شــد 
خانــم موتــور ســوار هلنــدی تجربــه جدیــدی از 

ســفر را در ایــران ببینــد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــورمان ک ــردم کش ــای م ــی از خصلت ه یک
در میــان گردشــگران خارجــی مشــهور اســت، 
ــار  ــه در کن ــا اســت ک ــوازی ایرانی ه ــان ن مهم
جاذبه هــای دیدنــی از جملــه دالیــل ســفر 
گردشــگران خارجــی بــه ایــن کشــور بــه شــمار 

می آیــد.
ــدی  ــوار هلن ــور س ــم موت ــای خان ماجرا ه
از زمانــی کــه وارد ایــران شــد و همزمــان 
ــم  ــردم فیل ــورد م ــوه برخ ــی از نح ــا رانندگ ب
ــتقبال  ــازی بــا اس ــت در فضــای مج می گرف

ــود. ــراه ب ــران هم کارب
ــه  ــه ب ــگر ک ــم گردش ــن خان ــای ای فیلم ه
تنهایــی بــا موتــور ســیکلت ســفر خــود را 
ــگام  ــدا و هن ــرد ابت ــاز ک ــور آغ ــوب کش از جن
مصاحبــه او بــا گزارشــگر محلــی میبــد یــزد در 
فضــای مجــازی منتشــر شــد و ســپس تعجــب 

پلیس هــا از تــردد یــک خانــم بــا موتــور 
ســیکلت ســنگین و راهنمایــی کــردن او بــرای 
ــی  ــرای پذیرای ــردم ب ــاش م ــه مســیر و ت ادام
از در طــول ســفر حســابی در فضــای مجــازی 
وایــرال شــد، امــا دســت سرنوشــت ایــن خانــم 
گردشــگر را ایــن بــار بــه مازنــدران کشــاند تــا 

ــاره ســوژه فضــای مجــازی شــود. دوب
جریــان از ایــن قــرار بــود کــه موتــور 

ســیکلت ایــن خانــم گردشــگر در نــکا بــه 
از  تعــدادی  و  می شــود  خــراب  دالیلــی 
ــت  ــا وان ــیکلت او را ب ــی موتورس ــان نکای جوان
تعمیــر  رایــگان  و  می برنــد  تعمیــرگاه  بــه 
می کننــد تــا ایــن گردشــگر خارجــی بــا 
ــران  ــود در ای ــیر خ ــه مس ــوب ب ــره ای خ خاط

ــد. ــه ده ادام
حامــد شبســتانی جــوان اهــل نــکا کــه لوزام 

ــن  ــم را تامی ــن خان ــور ســیکلت ای ــی موت یدک
کــرد در بــاره ایــن اتفــاق گفــت: موتور ســیکلت 
ســنگین ایــن خانــم گردشــگر در منطقــه چالــه 
ــتم کاچ  ــکل سیس ــل مش ــه دلی ــکا ب ــل ن پ
موتــور از حرکــت ایســتاد و تنهــا راه آن بــردن 

موتــور بــه تعمیــرگاه بــود.
ــه  ــاق روز جمع ــن اتف ــه ای ــان اینک ــا بی او ب
افتــاده بــود، افــزود: موتورســیکلت ایــن خانــم 
ــار بــه یکــی از تعمیرگاه هــای  ــا یــک وانــت ب ب
ــه  ــگان صفح ــورت رای ــه ص ــل و ب ــهر منتق ش

کاچ آن تعویــض می شــود.
ــور  ــر موت ــس از تعمی ــت: پ ــتانی گف شبس
مقــداری عســل نیــز بــه عنــوان ســوغات 
مازنــدران بــه ایــن بانــوی هلنــدی داده شــد تــا 
ــدران را تــرک کنــد. ــا خاطــره خــوب مازن او ب

ایــن بانــوی موتــور ســوار پــس از ایــن اقدام 
ــود  ــخصی خ ــه ش ــه در صفح ــی ک در ویدیوی
ــی و  ــن روز را روزی باورنکردن ــرد ای ــر ک منتش
جالــب خوانــد و گفــت: مهمــان نــوازی ایرانیــان 

خیلــی دلگــرم کننــده و فــوق العــاده اســت.

بــر اســاس نتایــج رتبه بنــدی ســازمان 
ملــی گردشــگری در محبوب تریــن مقاصــد 
کریســمس، مشــخص شــد، اســکاتلند مقصــدی 

ــت.  ــی اس ــگری عروس ــوب در گردش محب
بازدیــد کننــدگان  بــه گــزارش ایســنا، 
از سراســر جهــان بــه ســواحل، قلعه هــا و 
و  کــرده  ســفر  اســکاتلند  کوهســتان های 
مــکان  ایــن  در  را  مراســم عروســی خــود 
ــش از  ــته بی ــال گذش ــد، در س ــزار می کنن برگ
۹۵۰ زوج از سراســر جهان در اســکاتلند ازدواج 

ــد. کردن
بــه طــور متوســط ۲۰ درصــد مراســم 
عروســی هایی کــه هــر ســال در اســکاتلند 
گردشــگران  بــه  مربــوط  می شــود  برگــزار 
از  خــارج  زوج  1۳۰هــزار  از  بیــش  اســت. 
انگلســتان طــی ۲۰ ســال گذشــته، اســکاتلند 
ــاب  ــود انتخ ــی خ ــکان عروس ــوان م ــه عن را ب

ــد. کردن
نتایــج  بــر اســاس  نیــوز،  بــه گــزارش 
عروســی  گردشــگری  مــورد  در  تحقیــق 

مشــخص شــد، صنعــت گردشــگری اســکاتلند 
ــق  ــی موف ــش عروس ــرمایه گذاری در بخ در س
ــه  ــل توجــه ای را ب ــوده و هرســاله درآمــد قاب ب

خــود اختصــاص داده اســت.
ــازه  ــکاتلند اج ــون اس ــه قان ــت اینک ــه عل ب
در  تقریبــا  عروســی  مراســم  تــا  می دهــد 

ــادی را  ــراد زی ــود، اف ــزار ش ــی برگ ــر مکان ه
از سراســر جهــان بــرای برگــزاری مراســم 
ــا، قلعه هــای باســتانی،  ــازل زیب عروســی در من
ــه  ــای تاریخــی ب ــتانی و مکان ه ــر کوهس مناظ

ــت. ــرده اس ــب ک ــود جل خ
قلعــه  ماننــد  تاریخــی  مــکان  هــای 

Culzean )ایــن قلعــه کــه در گذشــته برجــی 
قدیمــی و کهنــه بــود توســط معمــاری بــه نــام 
ــل  ــا و مجل ــارت زیب ــک عم ــه ی ــرت آدام ب راب
 Mar تبدیــل شــد(، خانــه گرجســتانی یــا
مکان هــای  بهتریــن  از   Lodge Estate
ــرای  ــرد ب ــه ف ــای منحصــر ب ــا ویژگی ه ــا ب دنی
ــور  ــن کش ــه ای ــت. البت ــی اس ــی تاریخ عروس
مقصــدی بــرای مــاه عســل نیــز محســوب 

می شــود.
ــت:  ــداس گف ــه دن ــر قلع ــدرو، مدی ــز ان لوئی
دنــداس  قلعــه  گذشــته  ســال  چنــد  »در 
ــر  ــا ب ــوده و م ــادی ب ــی های زی ــاهد  عروس ش
ــته های  ــراد، خواس ــاز اف ــگ و نی ــاس فرهن اس
آنــان را بــرآورده کردیــم و ایــن مــورد موجــب 
ــده  ــاد ش ــروس و دام ــت ع ــندی و رضای خرس

ــت.« اس
ــی  ــم عروس ــا مراس ــزود: م ــه اف وی در ادام
ــراد مشــتاق برگــزار  ــرای اف ــز ب اســکاتلندی نی
ــه  ــن قلع ــگری ای ــور گردش ــرد و ت ــم ک خواهی

ــت. ــگفت انگیز اس ــز ش ــتاقان نی ــرای مش ب

ـــا  ـــان ی ـــی مداح ـــروزه برخ ـــت: ام ـــگاه گف ـــتاد دانش ـــک اس ی
ـــه  ـــت فاصل ـــور کل از سیاس ـــه ط ـــا ب ـــده ی ـــی ش ـــا سیاس کام
ــاک  ــر دو خطرنـ ــط هـ ــراط و تفریـ ــن افـ ــه ایـ ــد کـ می گیرنـ

ـــت.  اس
ـــیب  ـــنگری در کارگاه آس ـــا س ـــنا، محمدرض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــزار  ـــه در اراک برگ ـــی ک ـــمات آیین ـــزاداری و مراس ـــی ع شناس
شـــد، اظهـــار کـــرد: اولیـــن آفـــت و آســـیبی کـــه متوجـــه 
ــزاری  ــزاداری و برگـ ــه عـ ــا در عرصـ ــه پـ ــت کـ ــرادی اسـ افـ
ــی  ــدم درک واقعـ ــد، عـ ــی می گذارنـ ــن چنینـ ــمات ایـ مراسـ
جایـــگاه و عـــدم توجـــه بـــه عناصـــر و ســـازه هـــای تشـــکیل 

دهنـــده مراســـم اســـت .
وی افـــزود: بخشـــی از آســـیب ها از جملـــه عـــدم کنتـــرل 
رفتـــار و ظاهـــر متوجـــه شـــخص مـــداح اســـت کـــه چنیـــن 
کســـانی کـــه در عالـــم ذاکـــری و مداحـــی قـــرار می گیرنـــد 
بایـــد بـــه مدیریـــت رفتـــار و نـــوع روابـــط در جامعـــه دقـــت 
باالیـــی داشـــته باشـــند چـــرا کـــه جامعـــه آنهـــا را در مرکـــز 
ـــن  ـــند ممک ـــته باش ـــی داش ـــر لغزش ـــد و اگ ـــرار می ده ـــه ق توج
اســـت بـــه قیمـــت تردیـــد و تزلـــزل نســـبت بـــه ارزش هـــا 

ـــود. ـــر ش منج
ـــوط  ـــای مرب ـــیب ه ـــوص آس ـــگاه در خص ـــتاد دانش ـــن اس ای
ـــی  ـــوای مداح ـــوال محت ـــرد: معم ـــان ک ـــی بی ـــوای مداح ـــه محت ب

ـــرار دارد. ـــن ق ـــف و  وه ـــزرگ تحری ـــت ب ـــر دو آف ـــت تاثی تح
ـــیب های  ـــر آس ـــب را از دیگ ـــناخت مخاط ـــدم ش ـــنگری ع س
ایـــن حـــوزه دانســـت و گفـــت: ابتـــدا بایـــد مخاطـــب و نیـــاز 

ـــف و  ـــر عواط ـــداح و ذاک ـــد م ـــود و بای ـــایی ش ـــب شناس مخاط
ـــد. ـــیراب کنن ـــان را س ـــه مخاطب اندیش

ــا  ــا کامـ ــان یـ ــی مداحـ ــروزه برخـ ــرد: امـ ــه کـ وی اضافـ
سیاســـی شـــده یـــا بـــه طـــور کل از سیاســـت فاصلـــه 
ــاک  ــر دو خطرنـ ــط هـ ــراط و تفریـ ــن افـ ــه ایـ ــد کـ می گیرنـ
اســـت، آنهـــا بایـــد نســـبت بـــه مســـائل جامعـــه حساســـیت 

ــاد کننـــد. ایجـ
ـــه  ـــم ک ـــی یابی ـــوع درم ـــرد: در مجم ـــان ک ـــنگری خاطرنش س
ـــم   ـــی ه ـــیب های بزرگ ـــکات و آس ـــی مش ـــزرگ مداح ـــده ب پدی

ـــن  ـــت الزم در ای ـــت و دق ـــد مراقب ـــه بای ـــود دارد ک ـــار خ در کن
ـــرد. ـــرار گی ـــوزه ق ـــن ح ـــان ای ـــه صاحب ـــورد توج ـــه م زمین

ـــن  ـــز در ای ـــزی نی ـــتان مرک ـــامی اس ـــات اس ـــرکل تبلیغ مدی
ـــد و  ـــت جدی ـــک فرص ـــامی در ی ـــوری اس ـــت: جمه ـــم گف مراس
ـــه و وارد موضـــوع ارزشـــمند  ـــرار گرفت ـــه پنجـــم ق ـــاز ده دوره آغ

ـــت. ـــده اس ـــاب ش ـــه گام دوم انق ورودی
ـــای  ـــیب ه ـــرد: آس ـــان ک ـــور بی ـــر قربانپ ـــام صف ـــت االس حج
زیـــادی در حـــال ورود بـــه کشـــور اســـت و دشـــمن بـــا هـــر 
ـــتا  ـــن راس ـــتاده و در ای ـــران ایس ـــل ای ـــوان دارد مقاب ـــه در ت آنچ

ـــت. ـــامی اس ـــاب اس ـــازی انق ـــان س ـــر گفتم ـــا نش ـــف م تکلی
وی ادامـــه داد: در فضـــای انقـــاب اســـامی می تـــوان 
آرمـــان اهـــل بیـــت را اجرایـــی کـــرد تـــا در نتیجـــه آســـیب 
ـــال  ـــزار انتق ـــی اب ـــرایط فعل ـــرود، در ش ـــن ب ـــود از بی ـــای موج ه
فکـــر و فرهنـــگ بـــه جامعـــه متفـــاوت اســـت کـــه در ایـــن 
ـــد اســـت. ـــورد تایی ـــه چهـــره م راســـتا اســـتفاده از روش چهـــره ب

ـــای  ـــر در فض ـــان هن ـــروزه زب ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ـــور ب قربانپ
ـــتفاده  ـــه و اس ـــورد توج ـــت م ـــته اس ـــه شایس ـــه ک ـــی آنگون مذهب
ــدگاه  ــا دیـ ــد بـ ــا بایـ ــت: حتمـ ــت، گفـ ــه اسـ ــرار نگرفتـ قـ
اصاحـــی انقابـــی بـــه انتخابـــات ورود کنیـــم چراکـــه اگـــر 

زمـــان از دســـت بـــرود جـــای جبـــران نخواهـــد داشـــت.

اســتاد رشــته علــوم محیــط زیســت و عضــو 
هیــات علمــی دانشــگاه خوارزمــی گفــت: طبــق 
بررســی هــای صــورت گرفتــه در ایــن دانشــگاه 
ــن راه کاهــش  ــن و کم هزینه تری ــازده تری زود ب
بــه  خودروهــا  مجهزکــردن  هــوا  آلودگــی 
ــت  ــا اس ــده آالینده ه ــذب کنن ــای ج فیلتره
کــه مــی توانــد در کمتــر از یــک ســال حــدود 

1۵ درصــد آلودگــی هــوا را کاهــش دهــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد علــی زاهــد 
ــار  ــهرها اظه ــوای کان ش ــی ه ــاره آلودگ درب
کــرد: تهــران تنهــا شــهر آلــوده جهــان نیســت، 
ــم  ــا ه ــکا و اروپ ــیاری در آمری ــهرهای بس ش
آلــوده بوده انــد کــه بــا مدیریــت صحیــح 
ــش  ــی را کاه ــن آلودگ ــاخص ای ــتند ش توانس

ــد. دهن
وی افــزود: در دنیــا بــرای کاهــش آلودگــی 
هــوا از روش هــای بســیاری بهــره گرفتــه شــده 
ــا  ــوان ب ــی ت ــم م ــا ه ــور م ــه در کش ــت ک اس
شــاخص  راهکارهــا  ایــن  از  منــدی  بهــره 
آلودگــی هــوا را کاهــش داد. در حــال حاضر در 
تحقیق هــای انجــام شــده بــا همــکاری جمعــی 
از همــکاران چنــد راهــکار بــرای کاهــش و رفــع 

آلودگــی هــوا بــه دســت آمــده اســت.
ــی  ــی دانشــگاه خوارزم ــو هیــات علم عض
دربــاره مهم تریــن راهکارهــای کاهــش آلودگــی 
ــرای آلودگــی  ــی ب ــع مال ــح داد: مناب ــوا توضی ه
ــم  ــی ه ــه خاص ــت و برنام ــخص نیس ــوا مش ه
تاکنــون طراحــی و تدویــن نشــده اســت. رفــع 

ــوان  ــه بت ــاده نیســت ک ــوا کاری س ــی ه آلودگ
ــرد؛ در  ــن ب ــاده آن را از بی ــول س ــک فرم ــا ی ب
ایــن بیــن طــرح زوج و فــرد کــردن خودروهــا یا 
انتخــاب محــدوده طــرح ترافیــک نیــز نــه تنهــا 
آلودگــی در کان شــهر تهــران را از بیــن نبــرده 

ــه شــدت آن نیــز افــزوده اســت.  بلکــه ب
زاهــد معتقــد اســت کــه ســهم بهینــه 
آلودگــی هــوا  اتوبوس هــا در رفــع  ســازی 
ــن رو  ــت، از ای ــد اس ــا 1۵ درص ــدود 1۰ ت ح
ــل  ــل و نق ــایل حم ــن وس ــه ای ــت ک ــاز اس نی
بــه فیلتــر جــذب کننــده آالینــده هــوا از 
ــدود 1۵  ــکار ح ــا این ــوند. ب ــز ش ــزوز مجه اگ
ــی از  ــه ناش ــران ک ــوای ته ــی ه ــد آلودگ درص
ــش  ــت، کاه ــی اس ــه گازوئیل ــایل نقلی دود وس

بــد. می یا
وی یادآورشــد: البتــه هنــوز مشــخص نشــده 
کــه چنــد مــدل اتوبــوس بایــد بهینــه ســازی 
شــوند و چــه مقــدار هزینــه  بــرای مجهــز 
ــا  ــاز اســت ام ــر نی ــه فیلت ــا ب ــردن اتوبوس ه ک
مــی تــوان گفــت بــا انجــام اینــکار 1۵ درصــد 

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــا نی هزینه ه
ــی  ــی دانشــگاه خوارزم ــو هیــات علم عض
همچنیــن خاطرنشــان کــرد: بــرای کاهــش 
ســازی  بهینــه  طریــق  از  هــوا  آلودگــی 
خودروهــای شــخصی پیشــنهاداتی ارائــه شــده و 
دولــت هــم تاش هــای بســیاری کــرده اســت؛ 
بــه طــور مثــال مدتــی از خودروهــای هیبریــدی 
حمایــت می شــد کــه ایــن پــروژه متوقــف شــد 

ــا کیفیــت پاییــن در  ــان خودروهــای ب و همچن
ــد. ــت می کنن ــران حرک ــهر ته ش

زاهــد ادامــه داد: اگــر خودروهــای شــخصی 
ــن  ــوند و همچنی ــر ش ــب فیلت ــه نص ــف ب موظ
ــا  ــده ب ــد ش ــازه تولی ــخصی ت ــای ش خودروه
فیلتــر باشــند، یــک اقــدام مثبــت رو بــه جلــو 
ــه  ــد ب ــز بای ــا نی ــن اتوبوس ه ــت. همچنی اس

ــوند. ــز ش ــی اف مجه ــر دی پ فیلت
بــه گفتــه وی، بخــش زبالــه ســوزها در 
پژوهــش مخصــوص آلودگــی هــوا کــه اســاتید 
ایــن دانشــگاه انجــام مــی دهنــد، مطرح اســت. 
در تهــران زبالــه ســوزهای غیرقانونــی فعالیــت 
مــی کننــد کــه معمــوال نهادهــای زیربــط هــم 
چــون امــکان مبــارزه بــا ایــن زبالــه ســوزهای 
غیرقانونــی را بــه طــور کامــل ندارنــد، در ایــن 

ــد. ــکوت می کنن ــه س زمین
ــی  ــگاه خوارزم ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــتاندارد  ــوزی غیراس ــه س ــه زبال ــان اینک ــا بی ب
حــدود 1۵ تــا ۲۰ درصــد در افزایــش آلودگــی 
ــزود:  ــد داشــته باشــد، اف ــی توان ــوا نقــش م ه
ــه دســتگاه های  ــوا ب ــرای کاهــش آلودگــی ه ب
زبالــه ســوز اســتاندار یــا مدیریــت جامــع 

ــت. ــاز اس ــماند نی پس
زاهــد عنــوان کــرد: تاســیس چندیــن مرکــز 
در تهــران کــه بتواننــد بهتــر پســماندهای 
ــوزی  ــه س ــا زبال ــد ت ــت کنن ــران را مدیری ته
غیرقانونــی صــورت نگیــرد، نیــز یــک ضــرورت 

اســت.

مهمان نوازی جالب مازندرانی ها از خانم موتورسوار هلندی

اسکاتلند برترین مقصد در گردشگری عروسی شد

یک استاد دانشگاه:

افراط و تفریط مداحان خطرناک است

کاهش ۱5 درصدی آلودگی هوا با تجهیز خودروها به فیلتر جذب آالینده  
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گیـری  کار  بـه  عـدم  قانـون  بـه  توجـه  بـا 
بازنشسـتگان در سـمت ریاسـت هیـأت هـای 
ورزشـی اسـتان هـای سراسـر کشـور، بـا توجه به 
ایـن که از انتصاب سرپرسـت جدید بـرای هیأت 
نجـات غریـق و غواصـی آذربایجان شـرقی حدود 
سـه مـاه اسـت مـی گـذرد فدراسـیون نجـات 
رئیـس  غریـق و غواصـی در جلسـه اخیـر خـود، 
سـابق هیـأت آذربایجـان شـرقی را بـه عنـوان 
رئیـس گـروه بـه جلسـات فـرا اسـتانی دعـوت 
کـرده اسـت در حالی که سرپرسـت کنونی هیأت 
ایـن  نداشـته اسـت.  در جلسـه مذکـور حضـور 
موضـوع سـواالتی را بـرای جامعـه نجـات غریق 
اسـتان مطرح مـی نماید که در همین راسـتا به 
سـراغ سرپرسـت هیئـت نجـات غریـق و غواصی 
اسـتان رفتـه و دربـاره وضعیـت موجـود هیأت، 
عملکرد 3 ماهه ایشـان و مسـائل مطرح شـده 

گفـت و گویـی را انجـام داده ایـم.
ــگار مــا، دعــوت فدراســیون  ــه گــزارش خبــر ن ب
ــابق  ــأت س ــس هی ــی از رئی ــق و غواص ــات غری نج
نجــات غریــق اســتان باعــث شــده تــا برخــی 
ناتوانــی فدراســیون نجــات غریــق و غواصــی کشــور 
در مدیریــت اســتان هــا را مشــهود دانســته و 
از  ای  منطقــه  جلســه  یــک  در  نماینــد،  ابــراز 
ــده  ــرکت ش ــه ش ــوت ب ــأت دع ــس پیشــین هی رئی
ــس  ــوب رئی ــود منص ــه خ ــی ک ــت کنون و سرپرس
ــده  ــوت نش ــه دع ــن جلس ــه ای ــت ب ــیون اس فدراس
ــه  ــن ارج ب ــده کمتری ــان دهن ــن نش ــه ای ــت ک اس

ــد.  ــی باش ــتی م ــکام سرپرس اح
ــت  ــرح اس ــواالتی مط ــائل س ــن مس ــار ای در کن
کــه افــکار عمومــی و خانــواده ناجیــان غریــق انتظــار 
پاســخ قانــع کننــده ای را از ســوی فدراســیون 
ــس  ــوان فرمایشــی رئی ــا عن ــال آی ــرای مث ــد. ب دارن
ــراد  ــه ذات اف ــم ب ــور، قائ ــه ای از کش ــروه منطق گ
اســت یــا متکــی بــه جایــگاه و شــخصیت حقوقی آن 
جایــگاه و حــرف و حدیــث هــای دیگــر کــه در جهت 
ــی  ــن بررس ــوع و همچنی ــن موض ــازی ای ــفاف س ش
ــق و  ــات غری ــأت نج ــی هی ــی کنون ــت کیف وضعی
غواصــی اســتان بــه ســراغ مهــدی نوائــی رفتــه ایــم.

ــوان  ــه عن ــت ب ــاه اس ــدود ۳ م ــه ح ــی ک نوائ
ــق و غواصــی اســتان  ــأت نجــات غری سرپرســت هی
منصــوب شــده اســت درمــورد وضعیــت فعلــی 
ــی کــه امــروز در  هیئــت اظهــار کــرد: تمــام ناجیان
ــد  ــی کنن ــت م ــتان فعالی ــطح اس ــای س ــتخر ه اس
ــن  ــی باشــند و همچنی ــری م دارای کارت ناجــی گ
ــت. ــده اس ــذ ش ــان اخ ــال ۹۸ از ایش ــی س آمادگ

سرپرســت هیئــت نجــات غریــق و غواصــی ادامــه 
ــای نجــات  ــه ه ــا کمیت ــاه ب ــن ۳ م ــی ای داد: در ط
غریــق و غواصــی دو جلســه کاری برگــزار کــرده ایــم 
ــا یکدیگــر  ــا هماهنگــی ب و تمــام اعضــای هیئــت ب

در جهــت سیاســت گــذاری واحــدی فعالیــت مــی 
نماینــد، در همیــن راســتا مســابقات اســتانی را بــه 
میزبانــی شــهر تبریــز برگــزار کــرده ایــم کــه نفــرات 
انتخابــی در دو بخــش آقایــان و بانــوان بــه مســابقات 
ــوع دو  ــتند در مجم ــده و توانس ــزام ش ــوری اع کش
ــان ســلطانی و جهانگیــری  ــز توســط آقای مــدال برن

در مســابقات کشــوری کیــش بدســت آورنــد.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه بازرســی هیــأت 
بــرای نخســتین بــار عنــوان کــرد: تیمــی متشــکل از 
پیشکســوتان و مدرســین برجســته اســتان تشــکیل 
ــه  ــه ب ــد ک ــور دارن ــی حض ــه بازرس ــده و در کمیت ش
صــورت ســرزده از اســتخر هــای ســطح اســتان بازدید 
کــرده و نــکات الزم را در صــورت نیــاز بــه مدیــران و 
ناجیــان اســتخر هــا متذکــر مــی شــوند و هــدف اصلی 
ــه همیشــه شــاهد حضــور هوشــیارانه   ــن اســت ک ای
ناجیــان در اســتخر هــا باشــیم تــا مــردم بــه هنــگام 

ــح از امنیــت خاطــر برخــوردار باشــند. ورزش و تفری
ــی  ــه بازرس ــه کمیت ــاز ب ــه نی ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــا توج ــت: ب ــد گف ــی ش ــاس م ــدت احس ــه ش ب
بــه آســیب شناســی انجــام شــده متاســفانه در 
آمــار ســال گذشــته اســتان مــا تعــداد ۸ نفــر غریــق 
ــی  ــان م ــق نش ــداد غری ــن تع ــت و ای ــود داش وج
دهــد مــا نتوانســته ایــم در بحــث نظــارت و بازرســی 

ــیم. ــته باش ــبی داش ــرد مناس عملک
 نوائــی در راســتای ســامان دهــی بــه کمیتــه هــای 
هیــأت اضافــه کــرد: بــا حضــور دکتــر اصغری کــه جزو 
ــتیم  ــند توانس ــی باش ــیون م ــد فدراس ــین ارش مدرس
ــات  ــه نج ــایه کمیت ــر س ــه زی ــی را ک ــه غواص کمیت
ــم و طــی  ــدازی نمائی ــود، راه ان ــده ب ــق راکــد مان غری
مکاتبــه ای بــا فدراســیون اســتخر دلفیــن را بــه جهت 
ایــن کــه شــرایط مناســب بــرای غواصــی را داراســت 
جهــت فعالیــت کمیتــه غواصــی پیشــنهاد داده ایــم تــا 
ــا توجــه بــه ایــن کــه آذربایجــان  ان شــاهلل بتوانیــم ب
ــوده  ــواص ب ــن غ ــار آفری ــد شــهدای افتخ شــرقی مه

ــم. ــار آوری ــه ب اســت، غواصــان متخصــص را ب
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مــوارد گفتــه شــده در 

ــه کــرد: همچنیــن  ــاده اضاف ــر اتفــاق افت ــاه اخی ۳ م
کاس نجــات غریــق درجــه ۲ بانوان را در شهرســتان 
مرنــد برگــزار کردیــم و برنامــه برگــزاری ســه کاس 
ناجــی گــری بــرای عوامــل محتــرم نیــروی انتظامــی، 
شهرســتان آذرشــهر و تبریــز را در پیش داریــم و الزم 
بــه ذکــر اســت چهــار ناجــی را جهــت گذرانــدن دوره 
ــه امــروز  ــا ب ــم، ت ــه اصفهــان اعــزام کردی مدرســی ب
ــال  ــت ارس ــه هیئ ــان ب ــی دو نفرش ــدارک مدرس م

گردیــده و اکنــون جــزو مدرســین مــا مــی باشــند.
ــزی  ــه ری ــزود: برنام ــتا اف ــن راس ــی در همی نوائ
ــگ  ــا لی ــم ت ــاده ای ــده و آم ــام ش ــای الزم انج ه
نجــات غریــق اســتان را برگــزار نمائیــم وشهرســتان 
ــداد  ــن روی ــا در ای ــم ت ــی کنی ــف م ــان را مکل هایم

ــند. ــته باش ــور داش حض
ــی در  ــق و غواص ــات غری ــت نج ــت هیئ سرپرس
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا یــک بــام و دو هوایــی 
ــای  ــت ه ــای هیئ ــا روس ــه ب ــیون در مواجه فدراس
ــی  ــه وجــود م ــت ب ــرای هیئ اســتانی مشــکاتی را ب
آورد، بیــان داشــت: جنــاب آقــای عــادل مقــام جــزو 
افتخــارات اســتان و کشــورمان محســوب مــی شــوند 
ــز  ــور را نی ــمالغرب کش ــئولیت ش ــون مس ــم اکن و ه
ــه بنــده نیــز  ــد و همچنیــن نســبت ب ــر عهــده دارن ب
ــا  ــوارد م ــن م ــه ای ــر هم ــاوه ب ــد و ع ــدیت دارن ارش
ــع  مثــل هیئــت هــای ورزشــی ســایر اســتان هــا تاب
قوانیــن و سیاســت هــای کان فدراســیون هســتیم و 
ســعی خواهیــم کــرد از تجربیــات ایــن عزیــز نهایــت 
ــی  ــی م ــام آمادگ ــن اع ــم، همچنی ــتفاده را ببری اس
کنــم کــه هیئــت اســتان با تمــام امکانــات، زیرســاخت 
هــا و نیروهــای انســانی خــود، درکنــار ایشــان اســت.

نوائــی درمــورد جلســه اخیــر فدراســیون عنــوان 
کــرد: فدراســیون از بنــده بــه عنــوان سرپرســت و از 
رئیــس ســابق هیــأت بــه عنــوان مســئول شــمالغرب 
کشــور دعــوت کــرده بودنــد امــا متاســفانه نامــه ای 
ــده  ــال ش ــا ارس ــرای م ــیون ب ــوی فدراس ــه از س ک
ــا  ــه دســتمان رســید و عاملــی شــد ت ــر ب کمــی دی
نتوانیــم در جلســه مربوطــه حضــور داشــته باشــیم.  

ــوت  ــرورش و پیشکسـ ــوزش و پـ ــته اداره آمـ ــد بازنشسـ ــارزاده، کارمنـ جبـ
ـــرده  ـــت ک ـــن ورزش فعالی ـــددی در ای ـــای متع ـــال ه ـــه س ـــتان ک ـــطرنج اس ش
ـــت  ـــای ثاب ـــی از اعض ـــوزگار، یک ـــوان آم ـــه عن ـــه ب ـــت ک ـــال اس ـــدود 1۵ س و ح
هیـــأت شـــطرنج آذربایجـــان شـــرقی مـــی باشـــد بـــه تازگـــی بـــا عنـــوان 
ـــرده  ـــازی شـــطرنج ک ـــوازم ب ـــد صفحـــه و ل ـــه تولی ـــدام ب تجـــاری شـــطرنج آذر، اق
ـــت  ـــه گف ـــوق ب ـــائل ف ـــورد مس ـــه درم ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــت. وی ب اس

ـــت. ـــو پرداخ و گ
ـــتقیم  ـــی مس ـــه کار آفرین ـــاره ب ـــا اش ـــارزاده ب ـــا، جب ـــزارش خبرنگارم ـــه گ ب
و غیرمســـتقیم انجـــام شـــده در کارگاه تولیـــدی اظهـــار کـــرد: تولیـــد بومـــی 
ـــم  ـــم بتوانی ـــم و امیدواری ـــرده ای ـــروع ک ـــطرنج را ش ـــف ش ـــره و کی ـــه، مه صفح
ـــب آن را  ـــه مناس ـــازار عرض ـــتان ب ـــود اس ـــای موج ـــیل ه ـــتفاده از پتانس ـــا اس ب

ـــم. ـــم آوری ـــز را فراه نی
ـــا  ـــی م ـــداز اصل ـــم ان ـــدف و چش ـــه داد: ه ـــتان ادام ـــطرنج اس ـــوت ش پیشکس
ـــان  ـــدی آذربایج ـــوالت تولی ـــور از محص ـــازان کش ـــطرنج ب ـــی ش ـــتفاده تمام اس
اســـت و مرحلـــه بعـــدی صـــادر کـــردن محصـــوالت بـــه خـــارج از کشـــور 

ـــت. اس

ـــأت  ـــه هی ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــطرنج اس ـــت ش ـــورد وضعی وی درم
ـــأت از  ـــروز هی ـــرد: ام ـــه ک ـــت اضاف ـــردان اس ـــرقی خودگ ـــان ش ـــطرنج آذربایج ش
ـــس  ـــده رئی ـــر عه ـــاری ب ـــای ج ـــه ه ـــرده و هزین ـــه نک ـــی تغذی ـــای دولت ارگان ه

ـــد. ـــی باش ـــازان م ـــطرنج ب ـــود ش ـــت و خ هیئ

ـــه  ـــی ک ـــاز ایران ـــطرنج ب ـــور ش ـــازی پ ـــاره میتراحج ـــوان زاده در ب ـــرداد پهل مه
در مســـابقات قهرمانـــی جهـــان بـــا پرچـــم ایـــران و بـــدون رعایـــت حجـــاب 

ـــان داد. ـــش نش ـــود واکن ـــرده ب ـــرکت ک ش
ـــه در  ـــی  ک ـــاز ایران ـــطرنج ب ـــور ش ـــازی پ ـــرا حج ـــنا، میت ـــزارش ایس ـــه گ ب
مســـابقات قهرمانـــی شـــطرنج جهـــان و بـــا پرچـــم ایـــران ، بـــدون رعایـــت 
ـــراه داشـــت. ـــای را هم ـــای زی ـــش ه ـــود واکن ـــرده ب ـــرکت ک ـــاب اســـامی ش حج

مهـــرداد پهلـــوان زاده رئیـــس فدراســـیون شـــطرنج ایـــران در گفتگـــو بـــا 
ایســـنا، در واکنـــش بـــه حضـــور میتـــرا حجـــازی پـــور کـــه بـــدون حجـــاب 
ـــدت  ـــه م ـــور ب ـــازی پ ـــت: حج ـــود گف ـــرده ب ـــرکت ک ـــی ش ـــابقات جهان در مس
ـــه در  ـــت ک ـــادی اس ـــدت زی ـــده و م ـــارج ش ـــران خ ـــم ای ـــر پرچ ـــال از زی ـــک س ی

ـــت. ـــرده اس ـــرکت نک ـــی ش ـــم مل ـــی تی ـــی و انتخاب ـــابقات داخل مس
او افـــزود: حجـــازی پـــور بـــدون مجـــوز فدراســـیون شـــطرنج ایـــران  بـــه 
ایـــن مســـابقات رفتـــه و بـــه رقابـــت پرداخـــت. ایـــن مســـابقات آزاد بـــوده و 
حتـــی فدراســـیون ایـــران بارهـــا بـــه فیـــده )فدراســـیون جهانـــی شـــطرنج( 
ـــن  ـــران در ای ـــم ای ـــا پرچ ـــد ب ـــاز نبای ـــطرنج ب ـــن ش ـــه ای ـــود ک ـــرده ب ـــد ک تاکی

رقابـــت هاشـــرکت کنـــد.
او در پاســـخ بـــه اینکـــه چـــرا فیـــده نظـــر ایـــران را ترتیـــب اثـــر نـــداد؟ 
پاســـخ داد: بـــه دلیـــل تعطیـــات کریســـمس فیـــده نتوانســـت نـــام ایـــن 

شـــطرنج بـــاز را از پرچـــم ایـــران حـــدف کنـــد.
ـــطرنج  ـــی و ش ـــم مل ـــی در تی ـــور جای ـــازی پ ـــرد: حج ـــد ک ـــوان زاده تاکی پهل

ـــدارد. ـــران ن ای
پهلـــوان زاده در پاســـخ بـــه اینکـــه حجـــازی پـــور از همـــان مســـابقه اول 
ـــن  ـــه چنی ـــت ب ـــا دس ـــرق آس ـــابقات ب ـــط در مس ـــا فق ـــوده ی ـــاب ب ـــدون حج ب

کاری زد؟ گفـــت: مـــن در آن مســـابقه نبـــودم و اطاعـــی نـــدارم.

ـــران  ـــه از ای ـــم ک ـــاع داده بودی ـــده اط ـــه فی ـــه ب ـــان اینک ـــوان زاده بابی پهل
فقـــط دونفـــر در ایـــن مســـابقات شـــرکت مـــی کننـــد، گفـــت: هـــر کـــس 
ـــد و  ـــرکت کن ـــورت آزاد ش ـــه ص ـــت ب ـــی توانس ـــت م ـــرکت را داش ـــرایط ش ش

ـــرد. ـــرکت ک ـــران ش ـــا پرچـــم ای ـــور ب حجـــازی پ
ـــازی  ـــاره ب ـــی  در ب ـــیون جهان ـــه فدراس ـــران ب ـــاع ای ـــه اط ـــا توج ـــت: ب او گف
نکـــردن حجـــازی پـــور بـــا پرچـــم ایـــران بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه فیـــده 
ـــات کریســـمس  ـــی نشـــد و تعطی ـــا توجه ـــه م ـــه گفت ـــه ب ـــرا ک ـــرده چ ـــف ک تخل
ـــازی  ـــد و حج ـــده بگیرن ـــران را نادی ـــام ای ـــده پی ـــدان فی ـــه کارمن ـــد ک ـــث ش باع

ـــود. ـــارج نش ـــدول خ ـــور از ج پ

با به وجود آمدن حواشی در هیأت نجات غریق و غواصی استان مطرح شد؛

تولید صفحه و مهره شطرنج را در استان آغاز کرده ایم تابع قوانین و سیاست های کالن فدراسیون هستیم

رئیس فدراسیون شطرنج: 

حجازی پور جایی در شطرنج ایران ندارد

ــد و در  ــده ای ــتى ش ــاى كش ــنى وارد دني ــه س از چ
ــت  ــز صحب ــتى تبری ــته كش ــاى گذش ــال ه ــورد س م

ــد. بفرمائي
کشـــتی را در ســـال 1۳۴۵ بعـــد از خدمـــت ســـربازی 
ـــودم، در اردوی  ـــک ب ـــاب روی تش ـــا انق ـــردم و ت ـــروع ک ش
انتخابـــی تیـــم ملـــی بـــودم کـــه مـــردم بـــرای انقـــاب 
ـــری و داوری  ـــای مربیگ ـــال ۵۷ دوره ه ـــد، در س ـــام کردن قی
را گذرانـــدم کـــه در حـــوزه داوری ممتـــاز ملـــی بـــودم و 
ــک  ــروش کمـ ــم فـ ــوم پشـ ــش مرحـ ــال پیـ ــدود ۲ سـ حـ

مربـــی بـــودم.
ـــط  ـــت و فق ـــود نداش ـــز وج ـــی در تبری ـــتی فرنگ ـــی کش زمان
در شهرســـتان میانـــه و اردبیـــل کـــه آن زمـــان جـــزو آذربایجـــان 
ـــان  ـــن در آن زم ـــه م ـــد ک ـــی کردن ـــی کار م ـــود فرنگ ـــرقی ب ش
ـــز  ـــودم، پیشـــنهاد کـــردم در تبری کمـــک آقـــای پشـــم فـــروش ب
ـــد  ـــت ش ـــبختانه موافق ـــه خوش ـــود ک ـــزار ش ـــی برگ کاس فرنگ
ـــروع  ـــت و ش ـــز رواج یاف ـــم در تبری ـــم ک ـــی ک ـــتی فرنگ و کش
ـــوری  ـــابقات کش ـــه در مس ـــی ک ـــا جای ـــم ت ـــت کردی ـــه فعالی ب
ـــای  ـــام ه ـــده مق ـــر بن ـــتبری و پس ـــای رش ـــم و آق ـــور یافتی حض

ـــد. ـــت آوردن اول و دوم را بدس
ــن  ــز تمری ــدان راه آهــن تبری ــدم می ــار هــای گن ــا در انب م
ــود  ــت وج ــا کیفی ــای ب ــالن ه ــروز س ــل ام ــم و مث ــی کردی م
ــه  ــی ک ــای گوهرخان ــرز آق ــا دارد از خدابیام ــه ج ــت ک نداش
ــد  ــرده ان ــایانی ک ــک ش ــز کم ــتی تبری ــرفت کش ــرای پیش ب

ــم. ــادی کن ی

ــى از مقــام هــاى شــاخصى كــه  تحــت عنــوان مرب
كشــتى گيرانتــان بدســت آورده انــد شــرح بفرمائيــد.

اصغـــر رشـــتبری را بـــه مســـابقات ارتـــش هـــای جهـــان 
ـــب  ـــا را کس ـــدال ط ـــو م ـــت در وزن ۸۰ کیل ـــه توانس ـــردم ک ب
ــیایی  ــابقات آسـ ــت در مسـ ــری توانسـ ــادی بحـ ــد، هـ نمایـ
ـــودم آرش را در وزن ۷۰  ـــود، پســـر خ ـــوم ش ـــش س کشـــتی آلی
ـــروز  ـــه ام ـــا ب ـــردم، ت ـــران ک ـــان ای ـــب قهرم ـــان نائ ـــو جوان کیل
ـــرده  ـــکو ب ـــوری روی س ـــابقات کش ـــر را در مس ـــدود ۳۰ نف ح
ام و پیارســـال یکـــی از شـــاگردانم توانســـت مـــدال طـــای 

مســـابقات کشـــوری را بدســـت آورد.

بـــا توجـــه بـــه حضـــور پررنـــگ تـــان در ورزش 
ـــور  ـــتى را چط ـــس ورزش كش ـــت و نف ـــتى، حقيق كش

ـــد؟ ـــرده ای ـــى ك ارزیاب
ـــن  ـــه ای ـــم ب ـــی زن ـــی م ـــه مثال ـــاگردانم همیش ـــه ش ـــن ب م
مضمـــون کـــه در ورزش مـــا جهـــان پهلوانـــی مثـــل تختـــی 
وجـــود دارد ولـــی در هیـــچ یـــک از ورزش هـــا چنیـــن 
شـــخصی پیـــدا نمـــی شـــود. اگـــر از یـــک کشـــتی گیـــر 
حرکـــت ناهنجـــاری روی دهـــد مـــردم مـــی گوینـــد ایـــن 
هـــم از کشـــتی گیـــر مـــا، امـــا بـــرای مثـــال بـــرای یـــک 

فوتبالیســـت چنیـــن نقـــدی مطـــرح نمـــی باشـــد یـــا اگـــر 
هـــم هســـت بـــه ایـــن شـــکل نیســـت.

ـــت  ـــن اس ـــم ای ـــی کنی ـــن ورزش م ـــه در ای ـــن کاری ک اولی
ـــی  ـــک ب ـــک تش ـــه ی ـــتی ب ـــالن کش ـــه س ـــد از ورود ب ـــه بع ک
جـــان احتـــرام مـــی گذاریـــم و گاهـــا هـــم بـــا زمیـــن زدن 
ـــن ورزش وارد مـــی شـــویم، پـــس محبـــت  ـــه محوطـــه ای ـــو ب زان
و احترامـــی کـــه در کشـــتی وجـــود دارد در هیـــچ ورزشـــی 
ـــدی  ـــه ح ـــن ب ـــاگردان م ـــات ش ـــی اوق ـــود. بعض ـــی ش ـــدا نم پی
ـــت  ـــود خجال ـــن خ ـــه م ـــد ک ـــی دارن ـــه م ـــت نگ ـــم حرم برای

ـــم. ـــی کش م

ـــد  ـــى بيني ـــور م ـــالق را در ورزش چط ـــگاه اخ جای
ـــه  ـــا چ ـــالق ت ـــى، اخ ـــر فن ـــتى گي ـــک كش ـــراى ی و ب

ـــت؟ ـــم اس ـــدازه مه ان
ـــرا  ـــادی اج ـــای زی ـــن ه ـــروز ف ـــه ام ـــا ب ـــن ت ـــال م ـــرای مث ب
ـــر  ـــان دیگ ـــت مربی ـــن اس ـــه ممک ـــوزش داده ام ک ـــرده و آم ک
ـــزی  ـــا چی ـــند ام ـــام داده باش ـــا را انج ـــن کاره ـــن ای ـــر از م بهت
کـــه مانـــدگار اســـت و هرگـــز از بیـــن نمـــی رود اخـــاق و 

ـــت.  ـــکار اس ـــک ورزش ـــت ی معرف
جـــا دارد از مـــردم بـــرای احترامـــی کـــه در طـــول ایـــن 

ـــت  ـــن باب ـــم و از ای ـــکر کن ـــد تش ـــته ان ـــم گذاش ـــا برای ـــال ه س
ـــاکرم. ـــدا را ش خ

ـــان  ـــتر جوان ـــت بيش ـــراى رغب ـــما ب ـــنهادى ش پيش
ــوع را  ــن موضـ ــت ایـ ــت و اهميـ ــه ورزش چيسـ بـ

ـــد؟ ـــى بيني ـــه م چگون
ـــورت  ـــعه ورزش ص ـــرای توس ـــترده ای ب ـــات گس ـــد تبلیغ بای
ــوق  ــمت ورزش سـ ــه سـ ــان را بـ ــئولین جوانـ ــرد و مسـ گیـ
دهنـــد چـــون واقعـــا چیـــزی بهتـــر از ورزش وجـــود نـــدارد.

ـــه  ـــان ب ـــرای جوان ـــی را ب ـــی خاص ـــه نفس ـــاد ب ورزش اعتم
بـــار مـــی آورد در حالـــی کـــه امـــروز مســـائل حاشـــیه ای 
ـــی  ـــد م ـــا را تهدی ـــان م ـــده جوان ـــاد آین ـــل اعتی ـــف مث مختل
ــدم  ــی و عـ ــن ورزشـ ــدان اماکـ ــورت فقـ ــه در صـ ــد کـ کنـ
ـــد  ـــی توان ـــانه، م ـــزرگان و رس ـــوی ب ـــب از س ـــی مناس راهنمای

باعـــث آســـیب هـــای اجتماعـــی بســـیاری شـــود.
ـــده  ـــام نش ـــرای ورزش انج ـــبی ب ـــات مناس ـــفانه تبلیغ متاس
ـــی در  ـــد ول ـــی کنن ـــه کار م ـــانی ک ـــتند کس ـــه هس ـــت البت اس
کل در ایـــن زمینـــه عملکـــرد ضعیفـــی داشـــته ایـــم. بـــرای 
ـــتی  ـــد در ورزش کش ـــا بای ـــز م ـــل تبری ـــهری مث ـــال در ش مث
ـــود  ـــا کمب ـــه ب ـــیم ک ـــته باش ـــده داش ـــه کنن ـــدری مراجع ـــه ق ب

ـــم  ـــاخت برآیی ـــاد زیرس ـــدد ایج ـــده و درص ـــه ش ـــالن مواج س
ـــدارد. ـــود ن ـــزی وج ـــن چی ـــون چنی ـــا اکن ام

وضعيـــت كشـــتى گيـــران فعلـــى اســـتان را در 
ـــور  ـــور چط ـــاى كش ـــتان ه ـــایر اس ـــا س ـــه ب مقایس

ـــد؟ ـــى كني ـــى م ارزیاب
جـــزو 1۰ اســـتان برتـــر کشـــور هســـتیم و از نظـــر 
ـــزار  ـــتان برگ ـــگ اس ـــم، لی ـــی داری ـــت خوب ـــردی وضعی عملک
ـــه  ـــی را تجرب ـــای خوب ـــش ه ـــران چال ـــود و کشـــتی گی ـــی ش م
ـــا  ـــتری ب ـــاد بیش ـــر اتح ـــم اگ ـــی کن ـــر م ـــن فک ـــد. م ـــی کنن م
یکدیگـــر داشـــته باشـــیم اســـتان مـــا مـــی توانـــد عملکـــرد 

فـــوق العـــاده ای داشـــته باشـــد.
نیـــازی کـــه بـــه شـــدت احســـاس مـــی شـــود کمبـــود 
ــر  ــه اگـ ــت کـ ــز اسـ ــهر تبریـ ــتی شـ ــای کشـ ــالن هـ سـ
ـــده  ـــه کنن ـــش مراجع ـــاهد افزای ـــد ش ـــش یاب ـــان افزای تعدادش
ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــران خواهی ـــتی گی ـــن کش ـــتر بی ـــت بیش و رقاب

ایـــن امـــر قطعـــا باعـــث توســـعه خواهـــد شـــد.

ــور  ــز را چطـ ــتى تبریـ ــأت كشـ ــرد هيـ عملکـ
ــد؟ ــى كنيـ ــى مـ ارزیابـ

مـــن حـــدودا شـــاهد 1۵ مدیریـــت مختلـــف در هیـــأت 
ـــن  ـــی در ای ـــای خداکرم ـــبختانه آق ـــه خوش ـــوده ام ک ـــز ب تبری
ـــرد  ـــت عملک ـــه اس ـــل گرفت ـــأت را تحوی ـــه هی ـــالی ک ـــه س س
ـــتری  ـــاد بیش ـــر اتح ـــم اگ ـــه گفت ـــور ک ـــته و همانط ـــی داش خوب
در جامعـــه کشـــتی ایجـــاد شـــود بـــا توجـــه بـــه شـــناختی 
ـــتی  ـــد کش ـــتای رش ـــد در راس ـــی توان ـــان دارم م ـــه از ایش ک

ـــردارد. ـــتری ب ـــای بیش ـــدم ه ق

ــا فایــل هــاى  ــث شــد ت چــه انگيــزه اى باع
آموزشــى تکنيــک هــاى كشــتى را جمــع آورى كــرده 

ــد؟ ــار دهي و انتش
متاســفانه در تبریــز مربــی نبــود کــه از کشــتی یــادگاری بــر 
جــای بگــذارد، فکــر مــی کنــم بازتــاب عملکــرد مســئله مهمــی 
اســت و بایــد از تجربیــات تمامــی پیشکســوتان اســتفاده شــود 
کــه در همیــن راســتا در ســال ۸۸ اقــدام بــه ضبــط بعضــی از 
ــد  ــه طــول انجامی ــاه ب ــه حــدود ۶ م ــردم ک ــون کشــتی ک فن
ــای  ــک ه ــوای تکنی ــه محت ــدد »ســی دی« ب ــب ۳ ع و در قال

کشــتی و بحــث آمادگــی جســمانی ورزشــکار اســت. 

 سخن آخر.
ــه  ــتان ک ــتی اس ــأت کش ــم از هی ــی کن ــکر م ــر تش در آخ
همیشــه احتــرام خاصــی بــرای بنــده قائــل بــوده انــد و همــه 
ــذار  ــر گ ــتی تاثی ــعه کش ــد و توس ــیر رش ــه در مس ــانی ک کس

ــوده و هســتند. ب
همچنیــن از شــما و تمامــی کادر روزنامــه سراســری عجــب 

شــیر کــه ارزش خاصــی بــرای ورزش اســتان قائــل هســتید.

در مصاحبه اختصاصی با پیشکسوت کشتی تبریز مطرح شد:

توسعه ورزش نیازمند تبلیغات گسترده است
سید حسین زینالی

حســین بابــازاده، پیشکســوت و چهــره نــام آشــنای 
کشــتی کالنشــهر تبریــز کــه در جامعــه کشــتی 
ــال 1325  ــد س ــد متول ــی باش ــا م ــه باب ــب ب ملق
اســت، وی در ســال 1345 وارد دنیــای کشــتی 
شــده و ســابقه کســب مــدال طــالی مســابقات برگ 
زیتــون طالیــی کــه در دوران قبــل از انقــالب بــه 
خاطــر صلــح برگــزار مــی گردیــد را دارد. بابــا زاده 
ســابقه نزدیــک نیــم قــرن مربیگــری در تاریــخ 
کشــتی تبریــز را داشــته و در بدســت آمــدن 
مــدال هــای خــوش رنــگ متعــددی بــرای اســتان 

ــرده اســت. ــا ک نقــش پررنگــی ایف
بهانــه قدردانــی از پیشکســوتان ورزشــی  بــه 
ارزنــده اســتان آذربایجــان شــرقی بــه ســراغ 
ایشــان رفتــه و در بــاب وضعیــت کنونــی کشــتی 
تبریــز و بررســی نــگاه کارشناســانه وی بــه ورزش 
ــا ایشــان  ــه ای را ب کشــتی، گفــت و گــوی صمیمان
ایــم کــه تقدیــم مخاطبیــن عزیــز   انجــام داده 

می گردد.

اختصاصی:       هیئت کشتی تبریزاختصاصی:       هیئت کشتی تبریز

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را 
جهت چاپ در شماره های بعدی به آدرس زیر ارسال فرمایند.

j.shakourian@gmail.com
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اوقات شرعی شهر تهران

 در پــی شــهادت ســردار پرافتخــار اســام حــاج 
قاســم ســلیمانی و شــهدای همــراه او بویــژه مجاهــد 
ــدس  ــدی المهن ــای ابومه ــاب آق ــام جن ــزرگ اس ب

رهبــر انقــاب پیامــی صــادر کردنــد.
ــظ  ــر حف ــانی دفت ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
و نشــر آثــار حضــرت  آیــت اهلل خامنــه ای متــن پیــام 

بــه ایــن شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!
ــزرگ و پرافتخــار اســام آســمانی شــد.  ســردار ب

دیشــب ارواح طیبــه ی شــهیدان، روح مطهــر قاســم 
ــدت  ــالها مجاه ــد. س ــوش گرفتن ــلیمانی را در آغ س
مخلصانــه و شــجاعانه در میدانهــای مبــارزه بــا 
شــیاطین و اشــرار عالــم، و ســالها آرزوی شــهادت در 
راه خــدا، ســرانجام ســلیمانی عزیــز را بــه ایــن مقــام 
ــه دســت شــقی ترین  ــاک او ب واال رســانید و خــون پ
آحــاد بشــر بــر زمیــن ریخــت. ایــن شــهادت بــزرگ 
را بــه پیشــگاه حضــرت بقیة اهلل ارواحنافــداه و بــه 
روح مطهــر خــود او تبریــک و بــه ملــت ایــران 
ــته ای از  ــه ی برجس ــم. او نمون ــرض میکن ــلیت ع تس

تربیت شــدگان اســام و مکتــب امــام خمینی بــود، او 
همــه ی عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد. 
شــهادت پــاداش تــاش بی وقفــه ی او در همــه  ایــن 
ــا رفتــن او بــه حــول و قــوه ی الهــی  ســالیان بــود، ب
ــی  ــد، ول ــد ش ــته نخواه ــف و بس کار او و راه او متوق
ــه  ــت ک ــی اس ــار جنایتکاران ــختی در انتظ ــام س انتق
ــه خــون او و دیگــر شــهدای  دســت پلیــد خــود را ب
حادثــه ی دیشــب آلودنــد. شــهید ســلیمانی چهــره ی 
ــتگان  ــه ی دلبس ــت و هم ــت اس ــی مقاوم بین الملل
مقاومــت خونخــواه اوینــد. همــه ی دوســتان -  و نیــز 
ــا  ــت ب ــاد مقاوم ــد خــط جه همــه  دشــمنان - بدانن
ــروزی  ــت و پی ــه خواهــد یاف ــزه ی مضاعــف ادام انگی
قطعــی در انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت، 
فقــدان ســردار فــداکار و عزیــز مــا تلــخ اســت ولــی 
ادامــه مبــارزه و دســت یافتــن به پیــروزی نهایــی کام 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــکاران را تلخ ت ــان و جنایت قات
ملــت ایــران یــاد و نــام شــهید عالی مقــام ســردار 
ســپهبد قاســم ســلیمانی و شــهدای همــراه او بویــژه 
مجاهــد بــزرگ اســام جنــاب آقــای ابومهــدی 
المهنــدس را بــزرگ خواهــد داشــت و اینجانــب ســه 
روز عــزای عمومــی در کشــور اعــام می کنــم و بــه 
ــز و دیگــر بســتگان  ــدان عزی همســر گرامــی و فرزن

ــم. ــلیت می گوی ــک و تس ــان تبری ایش
سیدعلی خامنه ای

رهبر انقالب:  

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است

آقــاى زارع در طــول زمانــى كــه شــما بــه 
عنــوان ریيــس اداره محيــط زیســت مراغــه 
ــاى  ــوزه ه ــى در ح ــه اقدامات ــد چ ــوده ای ب

ــه اســت؟  ــورت گرفت ــف ص مختل
در طــول دوســال کــه گذشــت در دو محــور 
اساســی فعالیــت کردیــم اولــی مربــوط بــه محیــط 
ــط  ــه محی ــوط ب ــی مرب ــود و دوم ــی ش ــی م طبیع

ــت.  ــانی اس انس
ــام  ــه انج ــی کاری ک ــط طبیع ــوص محی در خص
دادیــم بخــش هــای مختلفــی دارد کــه یکــی از آن 
ــهر،  ــی ش ــع طبیع ــی مناب ــرای معرف ــاش ب ــا، ت ه
حداقــل در اســتان مــی باشــد. کارکــرد اولیــه 
ایــن بحــث معرفــی ســهند بــه عنــوان یــک جاذبــه 
ملــی مــی باشــد کــه در ایــن راســتا ســعی کردیــم 
تهدیــدات و بحــران هــای کــه امــروز در کــوه ســهند 
شــاهد آن هســتیم را ابتــدا شناســایی و ســپس در 
کارگــروه تخصصــی ســهند اقدامــات الزم بــرای 
حفــظ ایــن اثــر طبیعــی را انجــام دهیــم و توانســتیم 
ــرای حــل  مشــکات و احیــا  نظــر اســتان را هــم ب
ــزاری  ــی آن برگ ــه خروج ــم . ک ــب کنی ــهند جل س

ــود.  ــن راســتا ب همایشــی در ای
ــم کــه   در خصــوص صیــد و شــکار تــاش کردی
شــکار را بــه صــورت منطقــی و اصولــی رواج بدیــم 
ــی را در  ــای کنترل ــت ه ــتا گش ــن راس ــه در ای ک
منطقــه هــای مختلــف مســتقر نمودیــم کــه حاصــل 
ــع  ــه مراج ــن ب ــی متخلفی ــا معرف ــاش ه ــن ت ای
قانونــی بیشــتر از تمــام ســال هــای گذشــته شــد .

و  ملــی منطقــه فســیلی  اثــر  دو  بخــش  در 
منطقــه حفاظــت شــده صوفــی چــای ســعی کردیــم 

بــا روشــنگری و آگاه ســازی، مــردم را بــرای حفــظ 
محیــط زیســت تشــویق کنیــم و رفــع تصــرف هــا 
ــع  ــار رف ــه ســه هکت ــم ک ــری نمودی را جــدی پیگی
تصــرف صــورت گرفــت. در خصــوص منطقــه صوفی 
چــای اقدامــات خاصــی در گذشــته صــورت نگرفتــه 
بــود ولــی از ســال گذشــته بــا رایزنــی هایــی کــه بــا 
بومــی هــای ایــن منطقــه و همچنیــن عشــایر انجــام 
ــت از  ــرای حفاظ ــوارد الزم ب ــتیم م ــم توانس داده ای

ــه اطــاع آنهــا برســانیم. ایــن مناطــق را ب
بــرای رســیدن بــه اهــداف خودمــان همایــش هــا 
و نشســت هــای مختلفــی را بــا آمــوزش و پــرورش و 

ســازمان هــای مــردم نهــاد برگــزار کردیــم .
در حــوزه محیــط انســانی اصلــی تریــن وظیفــه 
ــد  ــا بازدی مــا یعنــی پایــش واحــد هــای صنعتــی ب
هــای مختلــف بــه نحــو مناســب و دوره ای برگــزار 
شــد کــه البتــه بــا یــک دیــدگاه جدیــد کــه در کنــار 
پاالیــش و دادن اخطارهــای قانونــی بــه ایــن واحــد 
ــا  ــتیم ت ــم داش ــی ه ــاوره ای و اجرای ــگاه مش ــا ن ه
ــودی  ــه بهب ــی رو ب ــای صنعت ــد ه ــکات واح مش

بگــذارد.
یکــی از ایــن مــوارد کارخانــه الــکل ســازی 
مراغــه مــی باشــد، زمانــی کــه مــا وارد ایــن 
مجموعــه شــدیم متاســفانه هــم خروجــی پــس آب 
ــا ورود  ــه ب و هــم الگــن هــای متعــددی داشــت ک
ــای  ــکل ســازی خواســتیم راه کار ه ــه موضــوع ال ب
ــتا  ــن راس ــه در ای ــم ک ــنهاد بدی ــی را پیش اصاح
طــی مطالعــات و تحقیقــات صــورت گرفتــه فنــی در 
ســازمان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد واحــد 
تغلیــظ آن تقویــت بشــود و بایــد از سیســتم قدیمــی 
خــارج شــود کــه بــا همــکاری مدیریــت الکل ســازی 
ــه کار  ــکل ســازی شــروع ب مراغــه واحــد تغلیــظ ال
ــه از سیســتم ســنتی  ــن کارخان ــرد و سیســتم ای ک

ــل شــد. ــا بســته ای تبدی ــه سیســتم کام ب
همچنیــن در بحــث کارخانــه الــکل ســازی 
ــاری زمیــن  ــب چهــار هکت مراغــه کــه باعــث تخری
ــدازی  ــا راه ان ــود توانســتیم ب ــای اطــراف شــده ب ه
ــر  ــم و دیگ ــرل نمایی ــاب را کنت ــظ، پس ــد تغلی واح
ــه را نداریــم. فراینــد  خــروج پســاب در ایــن کارخان

اصــاح خــاک هــم آغــاز شــده اســت کــه بــا 
ــال ۹۹  ــا س ــاءهلل ت ــه ان ش ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــی  ــل م ــاده و تکمی ــه آم ــن کارخان فضــای ســبز ای

ــود. ش
  در بخــش شــهرک صنعتــی خوشــبختانه واحــد 
تصفیــه خانــه راه انــدازی شــد. در خصــوص پــادگان 
ــری اداره آب و فاضــاب توانســتیم  ــا پیگی ــه ب مراغ

ــم. مشــکل آب و فاضــاب را ســاماندهی کنی
ــم  ــفانه ه ــا متاس ــازی ه ــون س ــث صاب در بح
ــی  ــت م ــال فعالی ــد در ح ــه واح ــط س ــون فق اکن
باشــد کــه  ســعی کردیــم در ایــن بحــث هــم 
ســاماندهی هــای الزم را انجــام دهیــم و مشــکات 

ــم. ــع نمودی ــم مرتف ــا را ه آن ه
در بحــث پســماند شــهری وضــع مطلوبــی وجــود 
ــات الزم صــورت  ــن حــوزه مطالع ــی در ای ــدارد ول ن
ــی گیــرد و در ایــن راســتا مجــوز ســاماندهی  م
ــت  ــد اس ــم و امی ــذ نمودی ــتان اخ ــماند را از اس پس
مجموعــه مدیریــت شــهری اســتانداردهای الزم 
ــد و  ــت نماین ــر رعای ــن ام ــه ای ــیدن ب ــرای رس را ب

ــای آموزشــی  ــه ه ــا برنام ــد اســت ب ــاءهلل امی ان ش
ــرورش  ــوزش پ ــط آم ــدا توس ــه از مب ــک زبال تفکی

ــرد. ــورت بگی ص
مرکــز تحقیقــات فســیلی مراغــه نیازمنــد اعتبــار 
مــی باشــد، برنامــه هــای حفاظتــی بــه طــور 
ــت  ــه عل ــروزه ب ــا ام ــرد ام ــی گی ــام م ــتمر انج مس
ــود هســت  ــی موج ــزان کم ــارات در می ــه اعتب اینک
ــکل  ــا مش ــاری و کاوش ب ــه حف ــوط ب ــائل مرب مس

ــت. ــده اس ــرو ش روب

در موضــوع ســگ هــاى بــال صاحــب كــه 
ــه  ــند چ ــت مى باش ــط زیس ــى از محي جزی

ــت؟  ــده اس ــام داده ش ــى انج اقدامات
ــه  ــن نام ــب آیی ــا صاح ــای ب ــگ ه ــرای س ب
مشــخصی وجــود دارد کــه در وزارت کشــور تدویــن 
ــخصی  ــف مش ــا وظای ــی ارگان ه ــت تمام ــده اس ش
دارنــد کــه در ایــن راســتا و طبــق ایــن آییــن نامــه، 
کمپــی توســط شــهرداری مراغــه ایجــاد شــده اســت 
کــه نظــارت هــای الزم در ایــن بحــث صــورت مــی 
گیــرد و در کل شــرایط مناســبی دارنــد امــا از نظــر 
ــه  ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــش های ــا چال ــی ب مدیریت
ــوان  ــهریان و حی ــارکت همش ــوع مش ــن موض در ای
ــد.  ــی باش ــدی م ــاز ج ــث، نی ــن بح ــتان در ای دوس
ــای  ــگ ه ــا دارم س ــم تقاض ــرم ه ــداران محت از باغ
نگهبــان خــود را فقــط در طــول حضــور در باغــات 
نگــه داری نکننــد و در فصــول ســرد زمســتان نیــز 

ــات باشــند. ــن حیوان ــی ای حام

نظــر حضــرت عالــى دربــاره صنعــت چــرم 
ــت  ــده اس ــروک مان ــا مت ــه تقریب ــه ك مراغ

ــت؟  چيس
در طــول ســالیان گذشــته ســخت گیــری هــای 
ــه  ــام گرفت ــت انج ــن صنع ــرای ای ــی ب ــه قانون البت
اســت کــه ایــن ســختگیری هــا باعــث رکــود در این 
صنعــت شــده اســت امــا بــا رایزنــی هــای مختلــف و 
پیگیــری هــای فرمانــدار محتــرم، یــک واحــد نیمــه 
ــای  ــتاندارد ه ــا و اس ــب مجوزه ــل در راه کس تعطی
ــا تدبیــر مســولین  الزم مــی باشــد کــه ان شــاءهلل ب
صنعــت چــرم مراغــه در آینــده ای نــه چنــدان دور 

احیــا خواهــد شــد .
صنعــت صابــون ســازی نیــز  بایــد مســیر 
ــه کشــورهای اطــراف و در  صنعتــی شــدن و ورود ب
ــتاندارد  ــون اس ــم اکن ــرد. ه ــش بگی ــادرات را پی ص
هــای الزم در بحــث واحــد هــای تولیــدی فعــال در 
ــت و  ــری اس ــال پیگی ــه در ح ــازی مراغ ــون س صاب
امیــد اســت بــا حــل مشــکات ایــن حــوزه صابــون 

مراغــه کــه جزیــی از نمــاد هــای مراغــه مــی باشــد 
ــد. ــاز نمای ــق را آغ مســیر رون

در مــورد بحــث هــاى كارخانــه كاوه ســودا 
وضــع فعلــى چگونــه اســت؟ 

در خصــوص کارخانــه کاوه ســودا دو موضــوع 
مــورد بحــث اســت یکــی آلودگــی هــای کــه در اثــر 
ــه  ــت ک ــال ۸۹  رخ داده اس ــن در س ــدن الگ ترکی
در آن زمــان آلودگــی ایجــاد شــده کــه البتــه بعــد 
از ایــن اتفــاق ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 
ــود  ــرای بهب ــاش ب ــن ت ــا ضم ــازمان ه ــر س و دیگ
ــم  ــه تصمی ــن کارخان ــی ای ــت محیط ــرایط زیس ش
بــه انتقــال پســاب واحــد بــه دریاچــه ارومیــه گرفتــه 
ــل  ــود در داخ ــوارد موج ــوص م ــا در خص ــد. ام ش
ــه  ــه ســه ســاله در نظــر گرفت ــک برنام ــه ی مجموع
شــده کــه ایــن اصاحــات بایــد انجــام شــود یکــی 
ــا هســت  ــون ه ــا ایزوالســیون الگ ــن بحــث ه از ای
ــه اســت.  ــا صــورت گرفت ــن ه ــن کار در الگ ــه ای ک
همچنیــن شــش دســتگاه فیلتــر پــرس در حــال راه 
ــم در  ــر ه ــد تیکن ــن واح ــت و همچنی ــدازی هس ان
دســت انجــام اســت.  بــی شــک در پایــان ســال ۹۸ 
تعــداد زیــادی از الگــن هــا از مــدار خــارج خواهنــد 

شــد .
ــا  ــود ت ــی ش ــاش م ــودا  ت در خصــوص کاوه س
ســال ۹۹ بهبــود کیفــی زیســت محیطــی کاوه 

ــد .  ــس باش ــل لم ــودا قاب س
ــهند و  ــز و س ــای تبری ــگاه ه ــون دانش ــم اکن ه
ــکار  ــه راه ــد ک ــی دهن ــی انجــام م شــریف مطالعات
مناســب بــرای بهبــود عملکــرد و ایــرادات احتمالــی 
ــخص  ــوده مش ــای آل ــاک ه ــاح خ ــن اص و همچنی
شــود و نتایــج ایــن مطالعــات بــه زودی بــه اطــاع 

عمــوم خواهــد رســید.

ــا  ــى ب ــاى پایان ــت ه ــوان صحب ــه عن ب
مخاطبــان، هــر چيــزى الزم مــى باشــد 

توضيــح دهيــد. 
مجموعــه حفاظــت از محیــط زیســت مجموعــه 
سیاســی نیســت و وظیفــه صیانــت از محیط زیســت 
را دارد و در ایــن امــر بــا هیــچ کــس تعــارف نداریــم 
. ســعی داریــم مشــکات واحــد هــای آالینــده 
مرتفــع شــود . از عمــوم مــردم تقاضــا داریــم نســبت 

بــه محیــط زیســت بــی تفــاوت نباشــند.
ــت  ــود اس ــن اداره موج ــرای ای ــادی ب ــر انتق اگ
ــد  ــا بای ــا آمــاده شــنیدن پیشــنهادات هســتیم. م م

ــم. ــه داری ــدگان نگ ــرای آین ــن را ب زمی

در گفت و گو اختصاصی با رییس اداره حفاظت از محیط زیست مراغه مطرح شد:

در بحث های محیط زیستی با کسی شوخی نداریم
رضا شکوری

مهنــدس زارع رییــس اداره حفاظــت 
ــوی  ــه در گفتگ ــت مراغ ــط زیس از محی
ــه  ــام یافت ــات انج ــی از اقدام اختصاص
ــی در  ــت اطالعات ــط زیس ــوزه محی در ح
ــروح آن  ــه مش ــتند ک ــا گذاش ــار م اختی
ــدگان  ــت خوانن ــه خدم ــن مصاحب در ای
 محتــرم روزنامــه عجــب شــیر قــرار 

می گیرد:


