
دوشنبه 16 دی ماه 98- سال ششم - شماره 649 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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وزیر صمت: 

بخشی از جنگ اقتصادی
 دشمن روانی است

وزیر اقتصاد: 

از مجوز فروش اموال دولت با 
ترک تشریفات فقط در موارد خاص 

استفاده می کنیم

 ضرورت وفور کاال در سطح عرضه 
 لزوم خودکفایی در تولیدات راهبردی 

 قصدی برای واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی نداریم
شرکتهای غیربورسی که دولت در آنها سهم دارد، در بازار پایه بورس عرضه می شوند

 از این مجوز فقط در موارد خاص استفاده می کنیم

8
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جهانگیری: 

حضور میدانی و نظارت دقیق و مستمر 
بر وضعیت بازار ضروری است

تحریم ها عامل اصلی مشکالت 
نیست 

حادثه روز جمعه به یکباره شرایط 
منطقه و جهان را تغییر داد

دریافت و پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی 
برای فعالیت های انتخاباتی ممنوع شد

جوانان نخبه در فرآیند سرمایه گذاری 
بیشتر حمایت شوند
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کاریکاتور

 ترامپ پدرخوانده و مدافع داعش

منبع: تسنیم

ــط  ــلیمانی توسـ ــردار سـ ــهادت سـ ــی شـ درپـ
نیروهـــای آمریکایـــی، وزارت خارجـــه عمـــان 
ــکا از  ــران و آمریـ ــات ایـ ــل اختالفـ ــتار حـ خواسـ
طریـــق گفت وگـــو و راه حـــل دیپلماتیـــک شـــد. 
ـــردار  ـــهادت س ـــی ش ـــنا، در پ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــداد،  ـــی در بغ ـــی آمریکای ـــط نیروهای ـــلیمانی توس س
وزارت خارجـــه عمـــان در بیانیـــه ای اعـــالم کـــرد: 
ســـلطنت عمـــان بـــا اهتمـــام فـــراوان تنش هـــای 
ـــکا و جمهـــوری  ـــان آمری ـــه وجـــود آمـــده می ـــر ب اخی

ـــد. ـــی کن ـــال م ـــران را دنب ـــالمی ای اس
ــان از دو  ــت: عمـ ــده اسـ ــه آمـ ــن بیانیـ در ایـ
طـــرف می خواهـــد کـــه از طریـــق گفت وگـــو 
و راه هـــای دیپلماتیـــک اختالفـــات خـــود را حـــل 
ـــد. ـــان دهن ـــه پای ـــای منطق ـــه درگیری ه ـــد و ب کنن

تاکیـــد  عمـــان همچنیـــن  خارجـــه  وزارت 
کـــرد کـــه جامعـــه بین المللـــی نیـــز بایـــد بـــرای 
ـــد  ـــالش کن ـــه ت ـــت در منطق ـــات و امنی ـــاد ثب ایج
ـــت در  ـــدم رغب ـــر ع ـــی ب ـــرف مبن ـــع دو ط و مواض

تشـــدید تنـــش را غنیمـــت بشـــمارند.
ـــبکه  ـــز ش ـــن نی ـــش از ای ـــنا، پی ـــزارش ایس ـــه گ ب

ـــات  ـــک هی ـــه ی ـــد ک ـــی ش ـــن مدع ـــری المیادی خب
ــران  ــه تهـ ــور میانجیگیـــری بـ ــه منظـ عمانـــی بـ
ـــد.  ـــه ش ـــران مواج ـــی ای ـــخ منف ـــا پاس ـــی ب ـــد ول آم
ایـــن هیـــات کـــه از عمـــان بـــرای میانجیگـــری 
ــچ  ــدون هیـ ــود، بـ ــرده بـ ــفر کـ ــران سـ ــه تهـ بـ
ـــأت  ـــری هی ـــران میانجیگ ـــت. ای ـــتاوردی بازگش دس

ـــالم  ـــی اع ـــأت عمان ـــه هی ـــت و ب ـــی را نپذیرف عمان
ـــه  ـــری توج ـــچ میانجیگ ـــه هی ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ک

نخواهـــد داشـــت.
ــی  ــأت عمانـ ــزارش، هیـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ـــن  ـــاک ای ـــی خ ـــام ایران ـــچ مق ـــا هی ـــدار ب ـــدون دی ب

کشـــور را تـــرک کـــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه وزیــران خارجــه 
جمهــوری اســالمی ایــران و عمــان شــنبه شــب در 
تمــاس تلفنــی، تحــوالت منطقــه را بررســی کردنــد.

ــه در بیانیـــه ای  پنتاگـــون، بامـــداد روز جمعـ
ـــه  ـــلیمانی را ب ـــپهد س ـــردار س ـــه س ـــرد ک ـــالم ک اع
دســـتور دونالـــد ترامـــپ، رئیس جمهـــور آمریـــکا 

در فـــرودگاه بغـــداد تـــرور کـــرده اســـت.
ــردار  ــهادت سـ ــر شـ ــان روز، خبـ ــح همـ صبـ
ـــداران  ـــپاه پاس ـــوی س ـــه ای از س ـــلیمانی در بیانی س

انقـــالب اســـالمی ایـــران هـــم تاییـــد شـــد.
شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی جمهـــوری 
اقـــدام  ایـــن  خصـــوص  در  ایـــران  اســـالمی 
جنایتکارانـــه آمریـــکا در بیانیـــه ای اعـــالم کـــرد: 
ـــون  ـــن خ ـــخت منتقمی ـــام س ـــا انتق ـــکاران ب جنایت
ــب  ــکان مناسـ ــان و مـ ــلیمانی در زمـ ــردار سـ سـ

ــد. ــد شـ ــرو خواهنـ روبـ
شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل نیـــز چنـــد 
ســـاعت پـــس از بـــه شـــهادت رســـیدن ســـردار 
ــاره  ــی دربـ ــر علنـ ــه غیـ ــک جلسـ ــلیمانی، یـ سـ

ــکیل داد. تحـــوالت خاورمیانـــه تشـ

درپی شهادت سردار سلیمانی

مسقط خواستار گفت وگو میان تهران و واشنگتن شد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر 
اهتمــام جــدی همــه دســتگاه ها در مســیر توســعه 
همه جانبــه اســتان، گفــت: تحریم هــا عامــل اصلــی 
ــد  ــوع نبای ــن موض ــت و  ای ــور نیس ــکالت کش مش

ــد.  ــئولیت باش ــرار از مس ــرای ف ــه ای ب بهان
ــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی در  ب
دیــدار اعضــای هیــات مدیــره شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان بــا وی، گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط 
شــهرک های  موجــود،  منابــع  و  کشــور  فعلــی 
صنعتــی اســتان، عملکــرد بســیار خوبــی دارد؛ 
هرچنــد بــا وضــع مطلــوب و مــورد انتظــار، فاصلــه 

ــا اهتمــام بیشــتری در ایــن مســیر  داریــم و بایــد ب
ــم. حرکــت کنی

ــد  ــر ض ــرب ب ــه غ ــای ظالمان ــه تحریم ه وی ب
کشــورمان اشــاره کــرد و گفــت: هرچنــد تحریم هــا 
مشــکالتی را بــرای کشــورمان بــه وجــود آورده 
اســت، امــا تحریــم عامــل اصلــی مشــکالت نیســت 
و  ایــن موضــوع نبایــد بهانــه ای بــرای فــرار از 

ــد. ــئولیت باش مس
پورمحمــدی بــا اشــاره  بــه پیشــرفت های دفاعــی 
ــار  ــی، اظه ــگ تحمیل ــد از جن ــور بع ــی کش و نظام
داشــت: دشــمنان بــرای مقابلــه بــا نظــام جمهــوری 

اســالمی و ملــت ایــران، یــک جنــگ تمام عیــار 
اقتصــادی را شــروع کرده انــد، امــا از اثرگــذاری الزم 

در ایــن عرصــه ناامیــد هســتند.
چــون  حماقت آمیــزی  اقدامــات  افــزود:  وی 
ــاکام شــدن  تــرور ســردار ســلیمانی نیــز ناشــی از ن
دشــمنان در مقابلــه بــا ملــت ایــران اســت کــه ایــن 

ــت. ــی اس ــم دولت ــارز تروریس ــداق ب کار مص
ــه ســردار  ــزود: شــهادت مظلومان پورمحمــدی اف
ــر  ــا ه ــران ب ــت ای ــاد مل ــر آح ــار دیگ ــلیمانی ب س

ــرد. ــد ک ــه و متح ــی را یکپارچ ــر و گرایش تفک
ـــالش  ـــن ت ـــرقی همچنی ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ـــن  ـــی، تامی ـــذاری خارج ـــرمایه گ ـــذب س ـــرای ج ب
زیرســـاخت های الزم در شـــهرک های صنعتـــی 
و کاهـــش بروکراســـی اداری بـــرای واحدهـــای 
صنعتـــی و تولیـــدی را از مهم تریـــن انتظـــارات 
خـــود از شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی اســـتان 

ـــرد ـــوان ک عن
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرد  ــی از عملک ــه گزارش ــن جلس ــز در ای ــتان نی اس
ایــن شــرکت در ۹ ماهــه نخســت ســال جــاری ارائــه 
کــرد و گفــت: بــا روحیــه جهــادی و تــالش شــبانه 

روزی بــرای توســعه صنعتــی و اقتصــادی در اســتان 
تــالش می کنیــم.

ــات در  ــه امکان ــع عادالن ــد توزی ــی نیرومن مرتض
تمامــی نقــاط اســتان را از جملــه اولویت هــای 
ــتان  ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــردی ش راهب
نخســت  ماهــه  عنــوان کــرد: در ۹  و  برشــمرد 
امســال، در قالــب انعقــاد ۱۹۳ قــرارداد جدیــد، ۷۲ 
هکتــار زمیــن صنعتــی بــه صاحبــان صنایــع واگــذار 

ــت. ــده اس ش
جــواز  فقــره   ۲۴۰ صــدور  از  همچنیــن  وی 
ــار  ــر داد و اظه ــی خب ــازه زمان ــن ب ــیس در ای تاس
ــون، ۸۲  ــا کن ــاری ت ــال ج ــدای س ــت: از ابت داش
ــر ســه هــزار  ــغ ب ــا ســرمایه ای بال ــی ب واحــد صنعت
ــرای  ــتغال ب ــاد اش ــا ایج ــال و ب ــارد ری و ۴۶۳ میلی
ــرداری  ــه بهره ب ــر ب ــزار و ۳۰۳ نف ــک ه ــش از ی بی

ــت. ــیده اس رس
در ایــن دیــدار بــا پیشــنهاد مدیرعامــل شــرکت 
ــتاندار  ــت اس ــتان و موافق ــی اس ــهرک های صنعت ش
آذربایجــان شــرقی، شــهرک صنعتــی شــماره ۴ 
ــلیمانی  ــم س ــهید قاس ــردار ش ــام س ــه ن ــز ب تبری

نام گــذاری شــد.

تحریم ها عامل اصلی مشکالت نیست 

ــراق  ــی ع ــای سیاس ــر فض ــات اخی ــی اتفاق در پ
کــم از فضــای نظامــی ایــن کشــور نــدارد و صحنــه 
دیپلماســی آن نیــز داغ اســت. همــه اعضــای پارلمان 
ــن  ــه ای تعیی ــد؛ جلس ــه دوخته ان ــه جلس ــم ب چش
کننــده کــه بایــد در آن موضــع رســمی عــراق 
دربــاره آینــده حضــور نیروهــای آمریکایــی بررســی 
شــده و تصمیمــات قانونــی و تدابیــر ضــروری 

ــود.  ــاذ ش ــب در آن اتخ مناس
ــبکه  ــایت ش ــل از س ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
الجزیــره، از مهمتریــن مســائلی کــه قــرار اســت در 
ــای  ــراج نیروه ــون اخ ــوند قان ــی ش ــان بررس پارلم
آمریکایــی از ایــن کشــور اســت؛ خواســته ای کــه روز 
گذشــته تشــییع کننــدگان پیکرهــای ســردار قاســم 
ســلیمانی و همرزمــان عراقــی اش از صفــوف حشــد 
شــعبی خواهــان تصویــب آن از ســوی پارلمــان 

ــد. بودن
ــالش  ــه ت ــه و مجری ــوه مقنن ــه دو ق ــال آنک ح
ــاره  ــی درب ــری قطع ــد مســؤولیت تصمیم گی می کنن
آینــده نفــوذ آمریــکا در عــراق را بــه دوش یکدیگــر 

ــد. بیندازن
ــتعفی  ــر مس ــت وزی ــدی،  نخس ــادل عبدالمه ع
ــت و از  ــان انداخ ــن پارلم ــه زمی ــوپ را ب ــراق ت ع
ــاده  پارلمــان رســما دعــوت کــرد جلســه ای فوق الع

ــد. ــزار کن ــاره برگ ــن ب در ای
ــی  ــات عمیق ــه اختالف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
در داخــل پارلمــان عــراق دربــاره موضعــی مناســب 
ــه شــود،  ــروز در نظــر گرفت ــد در جلســه ام ــه بای ک

وجــود دارد بــه طوریکــه ائتــالف الفتــح بــه ریاســت 
گروه هــای  - شــاخه  سیاســی  العامــری  هــادی 
ــاره  ــی درب ــی قطع حشــد شــعبی- خواســتار موضع
حضــور آمریکایی هاســت و گفتــه بایــد تصمیــم 
فــوری دربــاره پایــان دادن بــه حضــور آمریکایی هــا 

ــه شــود. گرفت
ــای  ــییع پیکره ــان تش ــری در جری ــادی العام ه
ســردار ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس ، نایــب 
ــان  ــعبی و همرزمان ش ــد ش ــازمان حش ــس س رئی

ــرای  ــی را ب ــای آمریکای ــول داد نیروه ــداد ق در بغ
ــد. ــرون کن ــراق بی ــاک ع ــه از خ همیش

در ایــن راســتا ائتــالف الفتــح و ســائرون )وابســته 
ــر  ــر س ــراق ب ــان ع ــدر( در پارلم ــدی ص ــه مقت ب
پیشــنهاد اخــراج نیروهــای آمریکایــی از کشورشــان 

ــد. توافــق کردن
ــر  ــراق ب ــان ع ــدگان پارلم ــه نماین ــی ک در حال
ــدور از  ــی ب ــاع کنون ــا اوض ــی ب ــل عقالن ــزوم تعام ل

دارنــد. تاکیــد  احساســی  تصمیم گیری هــای 

ــت  ــنبه خواس ــدر روز ش ــی ب ــیون پارلمان فراکس
تــا جلســه علنــی باشــد تــا طــی آن مشــخص 
شــود چــه کســی بــرای تحقــق منافــع عالــی کشــور 

تــالش می کنــد.
ــت:  ــیون گف ــن فراکس ــو ای ــی، عض ــدی امرل مه
در ســایه شــرایط حســاس کنونــی عــراق بایــد 
ــت و  ــظ حاکمی ــت حف ــی در جه ــات مهم تصمیم
ــه  ــم جلس ــا می خواهی ــرد. م ــش بگی ــون مردم خ
ــان  ــراق در جری ــت ع ــا مل ــد ت ــی باش ــروز علن ام
ــون  ــب قان ــرای تصوی ــانی ب ــه کس ــد چ ــرار بگیرن ق
اخــراج نیروهــای آمریکایــی تــالش می کننــد و چــه 
ــع آن می شــوند و علیــه کشــور توطئــه  کســانی مان

. می کننــد
ــی و  ــران سیاس ــه ناظ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تعــدادی از اعضــای پارلمــان عراق از فراکســیون های 
ســنی و کــرد امــکان تصویــب قانــون اخــراج 
ــر  ــال حاض ــراق را در ح ــی از ع ــای آمریکای نیروه
بنــا بــه دالیلــی بعیــد دانســتند، آنهــا دلیــل اول را 
ــی  ــیون های سیاس ــن فراکس ــات بی ــت اختالف ماهی
بــه خصــوص موضــع اهــل ســنت و کــرد می داننــد 
ــتند  ــی هس ــای آمریکای ــراج نیروه ــف اخ ــه مخال ک
و دلیــل دوم را در اینکــه دولــت کنونــی عــراق، 
دولــت موقــت اســت و حــق تصمیم گیری هــای 
حاکمیتــی نظیــر دعــوت از پارلمــان بــرای بررســی 
ایــن مســاله را نــدارد بــه خصــوص کــه دولــت عــراق 
طــی دوره هــای گذشــته توجیهاتــی دربــاره نیــاز بــه 

ــود. ــرده ب ــی مطــرح ک ــای آمریکای حضــور نیروه

جلسه مهم پارلمان عراق درباره آینده 
حضور نیروهای آمریکایی در این کشور

با موافقت نمایندگان
دریافت و پرداخت کمک های

 نقدی و غیرنقدی برای فعالیت های 
انتخاباتی ممنوع شد

ــک  ــت کم ــت و پرداخ ــردم دریاف ــدگان م نماین
هــای نقــدی و غیرنقــدی بــرای تامیــن منابــع مالــی 

ــد.  فعالیــت هــای انتخاباتــی را ممنــوع کردن
بــه گــزارش خانــه ملــت، نماینــدگان در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســالمی در جریــان بررســی 
طــرح شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن مالــی فعالیــت 
هــای انتخاباتــی در انتخابــات مجلــس شــورای 
اســالمی بــا مــاده ۲ ایــن طــرح بــا ۱۳۴ رأی موافــق، 
۳۰ رأی مخالــف و ۱۰ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۲۷ 

نماینــده حاضــر در صحــن موافقــت کردنــد.
براســاس مــاده ۲ ایــن طــرح؛ هیــچ شــخص و یــا 
نامــزدی نمی توانــد اقــدام بــه دریافــت یــا پرداخــت 
کمــک مالــی نقــدی یــا غیــر نقــدی جهــت تامیــن 
ــرد  ــی و هزینه ک ــای انتخابات ــی فعالیت ه ــع مال مناب
آن هــا نمایــد، مگــر بــه صورتــی کــه در ایــن قانــون 

مقــرر شــده اســت.

ظریف:
 پایان حضور شرورانه آمریکا
 در غرب آسیا آغاز شده است

وزیـر امورخارجـه کشـورمان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
حملـه بـه مراکـز فرهنگـی جنایـت جنگـی اسـت، 
گفـت: پایـان حضور شـرورانه آمریـکا در غرب آسـیا 

آغاز شـده اسـت. 
وزیـر  ظریـف  محمدجـواد  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
خـود  کاربـری  حسـاب  در  کشـورمان  امورخارجـه 
در توئیتـر نوشـت: دونالـد ترامـپ کـه بـا ترورهـای 
ناجوانمردانـه روز جمعـه بـه شـکلی گسـترده حقوق 
تهدیـد  اکنـون  اسـت،  کـرده  نقـض  را  بین الملـل 
نقـض  را  بین المللـی  قوانیـن  دوبـاره  کـه  می کنـد 
فرهنگـی  مراکـز  دادن  قـرار  هـدف  کـرد.  خواهـد 

اسـت. جنگـی  جنایـت 
وی ادامـه داد: پایـان حضـور شـرورانه آمریـکا در 

غـرب آسـیا آغاز شـده اسـت.
وزیـر امورخارجه ایـران همچنیـن در توئیتی دیگر 
نوشـت: آن دلقک هـای دیپلمـات  نمـا و آنهایـی کـه 
بی شـرمانه نشسـته اند و اهداف فرهنگـی و غیرنظامی 
ایـران را شناسـایی می کننـد، حتـی نبایـد بـرای بـاز 

کـردن یـک فرهنـگ لغت حقوقـی زحمت بکشـند.
بـه  بین المللـی  اصـول  کـرد:  تصریـح  ظریـف 
نورم هـای بـی چون و چـرای حقوق بین الملل اشـاره 
دارنـد کـه به عنـوان مثال، خطـوط قرمـز بین المللی 

را مشـخص می کننـد.  
وی بـه توئیت شـب گذشـته دونالـد ترامپ رئیس 
جمهـور آمریـکا اشـاره دارد کـه بـا اشـاره بـه وعـده 
مقامـات کشـورمان بـرای پاسـخ دادن بـه جنایـت 
آمریکا در به شـهادت سـردار سـلیمانی و همراهانش 
در عـراق آورده اسـت: ایـران با جسـارت زیـاد درباره 
حملـه بـه منافـع آمریـکا سـخن می گوید، اگـر ایران 
بـه هـر آمریکایـی یـا منافـع آمریکایـی حملـه کنـد 
از ۵۲ گـروگان  ایرانـی -بـه نمایندگـی  ۵۲ سـایت 
آمریکایـی کـه سـال ها پیـش توسـط ایران گـروگان 

گرفتـه شـدند- هـدف قـرار می گیرنـد.
ایـن سراسـیمگی و آشـفتگی ترامـپ در واقـع در 
واکنـش بـه تاکیـد مکـرر مقامـات عالـی کشـورمان 
اسـت کـه از زمان شـهادت سـردار سـلیمانی در روز 
جمعـه، بارهـا تاکیـد کرده انـد کـه پاسـخی قاطـع و 
دردنـاک در زمـان و مـکان مناسـب بـه ایـن جنایت 

آمریـکا خواهنـد داد.

سخنگوی دولت:
  دوشنبه تهران تعطیل است 

ســخنگوی دولــت از تعطیلــی تمامــی دســتگاه  ها 
در تهــران روز دوشــنبه ۱۶ دی خبــر داد. 

ــخنگوی  ــی س ــی ربیع ــزارش تســنیم،  عل ــه گ ب
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــت دول ــت:  هیئ ــت گف دول
ایــران ضمــن دعــوت از اقشــار مختلــف مــردم بــرای 
حضــور در مراســم تشــییع و تجلیــل از ســردار 
ــلیمانی  ــم س ــهید، قاس ــپهبد ش ــران س ــان ای قهرم
دوشــنبه ۱۶ دی مــاه را در اســتان تهــران و روز 
ســه شــنبه ۱۷ دیمــاه را در اســتان کرمــان تعطیــل 

ــرد. ــالم ک اع

فصل جدیدی برای مقابله با 
آمریکا شکل گرفته است 

ـــس،  ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س
گفـــت: انتقـــام بـــه معنـــای جنـــگ نیســـت، مـــا 
ـــی  ـــوده و در پ ـــگ نب ـــال جن ـــه دنب ـــان ب ـــچ زم هی

ــتیم.  ــم نیسـ ــروزی هـ جنگ افـ
ــین نقـــوی  ــید حسـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
و  امنیـــت  کمیســـیون  ســـخنگوی  حســـینی 
ـــا  ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج سیاس
اشـــاره بـــه شـــهادت ســـپهبد سرلشـــکر قاســـم 
ســـلیمانی، اظهـــار داشـــت: امـــروز یـــک مطالبـــه 
بســـیار بزرگـــی در جهـــان اســـالم و در بیـــن 
ملت هـــای مســـتضعف و بـــه ویـــژه بیـــن ملـــت 
ـــت  ـــور مقاوم ـــان و مح ـــوریه، لبن ـــراق، س ـــران، ع ای
ـــام  ـــش مق ـــان فرمای ـــم هم ـــه و آن ه ـــکل گرفت ش
معظـــم رهبـــری کـــه بـــه انتقـــام ســـخت تعبیـــر 
امـــروز در فضـــای مجـــازی  کردنـــد اســـت، 
هشـــتک انتقـــام ســـخت یکـــی از پرتراکم تریـــن 

می شـــود. محســـوب  هشـــتگ ها 
ـــت  ـــدی نیس ـــن تردی ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــختی  ـــام س ـــی انتق ـــئوالن آمریکای ـــد از مس ـــه بای ک
گرفتـــه شـــود، افـــزود: امـــا انتقـــام بـــه معنـــای 
ـــال جنـــگ  ـــه دنب ـــان ب ـــا هیـــچ زم جنـــگ نیســـت. م
ـــن  ـــم نیســـتیم. ای ـــروزی ه ـــی جنگ اف ـــوده و در پ نب
ـــد  ـــی می کن ـــمن دارد طراح ـــه دش ـــی اســـت ک زمین
ـــای  ـــاند؛ معن ـــروزی بکش ـــه جنگ اف ـــه را ب ـــا منطق ت
ــازی  ــا نیـ ــت. ثانیـ ــگ نیسـ ــخت جنـ ــام سـ انتقـ
نیســـت کـــه ایـــران اقدامـــی انجـــام دهـــد چـــرا 
کـــه حـــاج قاســـم ســـلیمانی میلیون هـــا قاســـم 
ســـلیمانی پـــرورش و تربیـــت کـــرده میلیون هـــا 
ـــاط  ـــی در اقصی نق ـــن و انقالب ـــور ، موم ـــوان پرش ج
ــلیمانی  ــم سـ ــیر قاسـ ــق راه و مسـ ــان عاشـ جهـ
ـــتند.  ـــخت هس ـــام س ـــی انتق ـــا در پ ـــتند و آنه هس
ـــان احســـاس  ـــه جه ـــروز در هم ـــکا ام ـــن آمری بنابرای

ــد. ــی می کنـ ناامنـ
ـــس  ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س
در همیـــن راســـتا تاکیـــد کـــرد: انتقـــام ســـخت 
ـــن  ـــش ای ـــه معنای ـــت و ن ـــگ اس ـــش جن ـــه معنای ن
اســـت کـــه ایـــران اقدامـــی کنـــد، بلکـــه قطعـــا 
ــخت را  ــام سـ ــن انتقـ ــتضعف ایـ ــای مسـ ملت هـ

خواهنـــد گرفـــت.
نقـــوی حســـینی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــت:  ـــار داش ـــام دارد، اظه ـــد پی ـــخت چن ـــام س انتق
آمریکایی هـــا بایـــد همیشـــه در بیـــم و وحشـــت 
ــور های  ــت در کشـ ــا وحشـ ــد و بـ ــی کننـ زندگـ
منطقـــه حضـــور یابنـــد و ثانیـــا آمریکایی هـــا 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــر مق ـــه تعبی ـــد ب ـــد بدانن بای
ــی  ــت وقتـ ــده اسـ ــام شـ ــزن در رو تمـ دوران بـ
اقدامـــی می کننـــد بایـــد تـــاوان اقـــدام خـــود را 

ــد. بدهنـ
ـــس  ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س
بـــا اشـــاره  بـــه جلســـه روز گذشـــته کمیســـیون 
ــف  ــاد مختلـ ــی ابعـ ــرای بررسـ ــی بـ ــت ملـ امنیـ
ـــن  ـــرد: در ای ـــه ک ـــکا، اضاف ـــتی آمری ـــدام تروریس اق
ــد از  ــه بعـ ــائلی کـ ــه و مسـ ــاد حادثـ ــه ابعـ جلسـ
حادثـــه پیـــش آمـــده بررســـی شـــد. مـــا معتقـــد 
ـــارزه  ـــه و مب ـــرای مقابل ـــدی ب ـــل جدی ـــتیم فص هس
بـــا آمریـــکا و تروریســـم در منطقـــه در حـــال 
ــد  ــل جدیـ ــن فصـ ــه ایـ ــت کـ ــکل گیری اسـ شـ

قطعـــا ابعـــاد جدیـــدی خواهـــد داشـــت.
نماینـــده ورامیـــن در مجلـــس گفـــت: در ایـــن 
ـــه هـــای پیشـــگیری از  جلســـه پیشـــنهاداتی در زمین
ـــام  ـــدن انتق ـــی ش ـــوه اجرای ـــوادث، نح ـــوع ح ـــن ن ای
ـــی  ـــد آمریکای ـــات ض ـــدن مصوب ـــی ش ـــخت اجرای س
ـــی  ـــات حقوق ـــری اقدام ـــن پیگی ـــس و همچنی مجل
ــرح  ــی مطـ ــی بین المللـ ــع حقوقـ ــوی مجامـ از سـ
شـــد کـــه گـــزارش آن در اختیـــار مســـئوالن 

ــرد. ــرار می گیـ ــی قـ اجرایـ

رجز خوانی جدید ترامپ علیه ایران
تهدید اماکن فرهنگی ایرانیان! 

دونالـد ترامـپ در رشـته توییتـی بـه رجزخوانـی 
علیـه کشـورمان پرداخـت و گفـت ۵۲ سـایت را در 
ایـران در نظـر دارد کـه در صـورت اقدام ایـران علیه 

آمریـکا، بـه آنهـا حملـه خواهـد کرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، دونالـد ترامـپ در این رشـته 
توییـت با اشـاره بـه وعـده مقامـات کشـورمان برای 
سـردار  تـرور  در  آمریـکا  جنایـت  بـه  دادن  پاسـخ 
سـلیمانی آورده اسـت: ایران با جسـارت زیـاد درباره 
حملـه بـه منافـع آمریـکا سـخن می گوید، اگـر ایران 
بـه هـر آمریکایـی یـا منافـع آمریکایـی حملـه کنـد 
از ۵۲ گـروگان  ایرانـی -بـه نمایندگـی  ۵۲ سـایت 
آمریکایـی کـه سـال ها پیـش توسـط ایران گـروگان 

گرفتـه شـدند- هـدف قـرار می گیرنـد.
او با بیان این ادعا که سـردار سـلیمانی برای انجام 
یـک حملـه به منافع آمریـکا برنامه ریـزی می کرد، در 
سـخنانی گسـتاخانه آورده اسـت: ایـران برای سـال ها 

هیـچ چیـز به جز مشـکالت نبوده اسـت.
ترامـپ در توییـت خـود ادعـا کرده اسـت اهدافی 
کـه بـرای حملـه در نظـر گرفته اند »بعضی به شـدت 
سـطح بـاال و بـرای ایـران و فرهنـگ ایرانیـان بسـیار 
مهـم هسـتند« و بـه گفتـه او حملـه بـه آنهـا »بـه 

سـرعت و بـا شـدت« انجـام می شـود.
او در پایـان گفتـه اسـت: ایـاالت متحـده هیـچ 

نمی خواهـد. تهدیـدی 
ایـن سراسـیمگی و آشـفتگی ترامـپ در واقـع در 
واکنـش به تاکید مکرر مقامات عالی کشـورمان اسـت 
کـه از زمـان شـهادت سـردار سـلیمانی در روز جمعه، 
بارهـا تاکیـد کرده اند که پاسـخی قاطـع و دردناک در 
زمـان و مکان مناسـب به جنایت آمریـکا خواهند داد.

در میــان مومنــان، مردانــی هســتند کــه بــر ســر 
عهــدی کــه بــا خــود بســتند صادقانــه ایســتادند و 
پیمــان خــود را تــا نهایــت حــّدش بــه آخر رســاندند 
و در راه عهدشــان شــربت شــهادت سر کشــیدند. در 
صــدر دیــن وارســته اســالم هــم، کســانی بــوده انــد 
کــه در زمــان زیســت خــود و عصــری کــه ظهــور 
کــرده انــد بــه لحــاظ گام استوارشــان و عمــل 
ــن  ــده گارتری ــن و مان شایســته خــود، شــاخص تری
القــاب را گرفتــه انــد تــا بــه نســل بعــدی خودشــان، 
ــاد و نگــرش داشــته خــود، شــیواترین  ــام و ی ــا ن ب
ــا هــر  ــد را انتقــال دهنــد ت ــن  دی مســیر و پویاتری
نســلی، در هــر عصــری کــه اّدعایــی بــرای حرکــت 
ــرای آب و خــاک  نشــان دهــد و مّدعــی خدمــت ب
ــته  ــی از وارس ــد، الگوی ــته باش ــوم، داش ــن مرزوب ای
ــا  ــدد ت ــش بن ــان نق ــود در ذهنش ــته خ گان گذش
ــی  ــوار ســازد. ب ــت شــان هم ــرای حرک مســیر را ب
شــک و بــدون ذرّه ای تردیــد، ســردار رشــید اســالم 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــام س ــهید واال مق ــرآن،  ش و ق
ســلیمانی یکــی از شــخصیتهای کشــوری و جهانــی 
بــوده انــد کــه یــاد و نــام بزرگــش، افتخــاری خطیــر 
ــر پیکــره جبهــه مقاومــت  و بســیار اررزشــمندی ب
ســرزمین  ایــن  خــاک  و  آب  از  دفــاع  در  کــه 
وآرمانهــای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی بــوده 
و خواهــد بــود، حکاکــی کــرده اســت. دنیــای غــرب 
ــه  ــوم و وقیحان ــدام ش ــا اق ــی، ب ــتکبار جهان و اس

ــه انجــام داده اســت، در عرصــه  ــروری ک خــود و ت
ــی  ــره واقع ــاختن چه ــکار س ــا آش ــل ب ــن المل بی
ــت  ــودن سیاس ــل ب ــر باط ــدی ب ــر تأیی ــود،  مه خ
هایشــان، علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ــر در  ــده گان دول حاض ــل دی ــت و در مقاب زده اس
صحنــه بیــن المللــی نســبت بــه بزرگی و رشــادت و 
تأثیرگذاربــودن شــهید ســردار ســلیمانی بــه عنــوان 
ــر مقاومــت و چهــره شــناخته شــده بیــن  فــرد موثّ

ــد. ــی، گواهــی دادن الملل
امــروزه در دنیایــی کــه ظلــم و جور و بــی عدالتی 
ــد  ــی تردی ــه، ب ــرا گرفت دامــن جوامــع اســالمی را ف
ــهیدان  ــون ش ــش را خ ــه نام ــالمی ک ــران اس در ای
بزرگــی چــون، حججــی هــا، باکــری هــا، هّمــت هــا 
و ســلیمانی هــا مزیـّـن کــرده انــد و خاکــش را غیرت 
و اراده و نــگاه پــاک امســال ایــن وارســتگان، حفــظ 
نمــوده انــد، تحولـّـی دیگــر، بواســطه ملکوتــی شــدن 
ــام حــاج قاســم ســلیمانی،  ــه  شــهید واال مق غریبان
در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه وفــرد فــرد ایرانــی 
نســبت بــه کینــه تــوزی آمریــکای جنایتــکار و دولت 

ســتیزه گــرش،  ایجــاد شــده اســت و دوام یافتــن راه 
ــه  ــارغ از هرگون ــوم، ف و رســم شــهیدان ایــن مــزو ب
ــتری  ــق بیش ــی، تحّق ــای سیاس ــری ه ــت گی جه
ــه انقــالب،  ــا جایــی کــه رهبــر فرزان یافتــه اســت ت
خبــراز دادن جــواب دنــدان شــکن و مهلکــی را 
علیــه مســّببین  شــهادت ســردار ســلیمانی و یــاران 
ــدام صــورت  ــن اق ــن، ای ــد. بنابرای همراهــش داده ان
ــت از مقــام معظــم رهبــری  ــا تبعّی ــاً ب گرفتــه، قطع
و پیــروی از اهــداف پــاک شــهید ســردار ســلیمانی 
و دفــاع از خــون پاکــش وهمراهــان وی بــی جــوان 
ــذاران تروریســم  ــکا و بنیانگ ــا آمری ــد ت ــد مان نخواه
و گروهــک هــای تهــی مغــزی چــون داعــش، 
ــراد و  ــتن اف ــا کش ــه ب ــد ک ــش بدانن ــش از پی بی
تــرور کــردن افــراد نــام آشــنای ایــن نظــام مقــّدس 
ــال   ــه امس ــرا ک ــرد چ ــد ب ــش نخواهن کاری را از پی
ــه و  ــالب و ریش ــن انق ــا در بط ــلیمانی ه ــردار س س
ــرش و  ــه نگ ــی ک ــا زمان ــم نیســتند و ت ــه آن ک بدن
ــگاه  ــلیمانی و ن ــردار س ــداف واالی س ــدگاه  و اه دی
وارســته اش بــه آب و خــاک ایــن کشــور در چشــم 

تــک تــک ملــت ایــران و در کالبــد نظــام مانــده گار 
ــا، تمــام شــدنی  ــداد ســردار ســلیمانی ه اســت، تع
نیســت. جایــگاه ســردار شــهید ســلیمانی و قــدرت 
ــی  ــرای خــود غرب تأثیرگــذاری و مدیریــت ایشــان ب
ــریّه  ــه نش ــوری ک ــود، ط ــل ب ــل تأّم ــم قاب ــا ه ه
آمریکایــی فاریــن پالیســی در دهمیــن گــزارش 
ســاالنه خــود پیرامــون معرفــی متفکــران برتــر 
جهانــی در عرصــه هــای مختلــف ، ازســردار شــهید 
ســلیمانی بــه عنــوان  یکــی از ۱۰ چهــره و متفکــر 
برتــردر عرصــه امنّیتــی، دفاعــی نــام بــرد. بنابرایــن 
مالــک اشــتر جبهــه مقاومــت، ســردار شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی نقــش مهّمــی در دادن قــدرت 
نظامــی بــه حــزب اهلل لبنــان، عقــب رانــدن اســرائیل 
غاصــب از جنــوب لبنــان، جنــگ افغانســتان، شــکل 
دهــی بــه فضــای سیاســی عــراق پــس از ســرنگونی 
صــدام حســین، تغییــر رونــد جنــگ داخلــی ســوریه 
و مقابلــه بــا داعــش در عــراق داشــته اســت. 
ــش  ــلیمانی و یاران ــردار س ــون س ــت روح و خ عظم
موجــب خواهــد شــد اهــداف او در همــه مناطــق و 
کشــورهایی کــه مســلمانان حضــور دارنــد و مخالــف 
ذلـّـت و سرســپردگی در قبــال مســتکبران هســتند، 
محّقــق بشــود. امیــد بــر آن اســت روح بلنــد و 
ــاد  ــت ش ــه مقاوم ــرد عرص ــزرگ م ــن ب ــته ای وارس
باشــد و یــادش در دل تــک تــک ایــران و ایرانــی،  بــا 

ــد.  ــروی از راهــش مســتدام بمان پی

تابلویی از مقاومت، که آسمانی شد
فیروز صفری



دوشنبه 16 دی ماه 98- سال ششم - شماره 649 3روزنامه سراسری عجب شیر  
۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق

 در ماکو کشف شد

ــتگاه  ــج دس ــت: پن ــو گف ــی ماک ــده انتظام فرمان
تریلــی کــه حامــل ۱۰۰ هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق 
ــم در  ــج مته ــف و پن ــتان توقی ــن شهرس ــود، در ای ب

ــه دســتگیر شــدند.  ــن زمین ای
ــهریار  ــین ش ــرهنگ حس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت زنی  ــن گش ــو حی ــی ماک ــوران انتظام ــزود: مام اف
در خروجــی شــهر و محــل توقــف تریلی هــا بــه 
پنــج دســتگاه تریلــی مظنــون شــده و آن را توقیــف 

ــد. کردن
ــن  ــوران از ای ــی مام ــرد: در بازرس ــه ک وی اضاف
ــوع  ــر ســوخت قاچــاق از ن ــزار لیت ــا، ۱۰۰ ه تریلی ه

ــد. ــط ش ــل کشــف و ضب گازویی
ســرهنگ شــهریار ادامــه داد: در ایــن رابطــه، 
راننــدگان خودروهــا دســتگیر و پنــج دســتگاه تریلــی 

نیــز توقیــف شــد.
ســاالنه در ایــن منطقــه صدهــا هــزار لیتــر 
ــط  ــل کشــف و ضب ــوع گازویی ــاق، از ن ســوخت قاچ

می شــود.
ــاق،  ــا کاالی قاچ ــه ب ــرقت، مقابل ــا س ــه ب مقابل
ــا  ــا ناهنجاری ه ــارزه ب ــدر، مب ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
و بــد اخالقی هــای اجتماعــی و کاهــش تصــادف 
انتظامــی  نیــروی  پنج گانــه  اولویت هــای  از 

اســت. جــاری  ســال  در  آذربایجان غربــی 
ماکــو یکــی از شــهرهای شــمالی آذربایجان غربــی 
بــه شــمار مــی رود کــه بــا ترکیــه و نخجــوان هم مــرز 

. ست ا

یوسف نژاد:
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ 
به صورت پلکانی معکوس اعمال شود

نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 
ــوق  ــش حق ــد افزای ســال ۱۳۹۹ کل کشــور می گوی
ــی اعمــال شــود  ــه صــورت پلکان ــد ب ــدان بای کارمن
بــه گونــه ای کــه فــردی کــه دریافتــی بیشــتر دارد، 

رشــد حقوقــی کمتــری داشــته باشــد. 
ــف  ــر یوس ــی اصغ ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
نــژاد نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه 
ــش  ــاره افزای ــور، درب ــال ۱۳۹۹ کل کش ــه س بودج
حقــوق کارمنــدان در الیحــه بودجــه ســال ۹۹، 
گفــت: رشــد حقــوق در الیحــه بودجــه ســال 
ــه  ــده در حالیک ــی ش ــش بین ــد پی ــده ۱۵ درص آین
نــرخ تــورم حــدود ۴۰ درصــد اســت کــه در صــورت 
اجرایــی شــدن ایــن تصمیــم درآمــد کارمنــدان در 

ســال ۹۹ نســبت بــه ۹۸ کاهــش می یابــد.

افزایش حقوق کارمندان در سال 99 
متناسب با شرایط اقتصادی باشد

شــوای  مجلــس  در  ســاری  مــردم  نماینــده 
ــوق  ــش حق ــد افزای ــه بای ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
ــب  ــال ۹۹ متناس ــه س ــه بودج ــدان در الیح کارمن
ــدگان  ــزود: نماین ــد، اف ــادی باش ــرایط اقتص ــا ش ب
پیشــنهاداتی دربــاره رشــد درآمــد کارمنــدان دارنــد 
امــا ایــن افزایــش مشــروط بــه تامیــن منابــع مالــی 

ــت. ــی اس کاف
عضــو هیــات رئیســه مجلــس اظهــار کــرد: 
افزایــش حقــوق کارمنــدان بایــد بــه صــورت پلکانــی 
اعمــال شــود بــه گونــه ای کــه فــردی کــه دریافتــی 
بیشــتر دارد، رشــد حقوقــی کمتــری داشــته باشــد 
البتــه ایــن رویکــر بــه عنــوان پیشــنهادی در 
ــرح  ــده مط ــال آین ــه س ــق بودج ــیون تلفی کمیس
ــت  ــا آن موافق ــدگان ب ــد نماین ــد دی ــود بای می ش

ــد؟ ــی کنن م

افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس 
موجب کاهش فاصله طبقاتی می شود

نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 
ســال ۱۳۹۹ کل کشــور اضافــه کــرد: اگــر بــه دنبــال 
کاهــش فاصلــه طبقاتــی و رعایــت عدالــت اجتماعــی 
ــه  هســتیم بایــد افزایــش حقــوق در ســال آینــده ب

صــورت پلکانــی معکــوس باشــد.

ــارات واگــذاری  ــان »از اختی ــا بی ــر اقتصــاد ب وزی
»تــرک  بــا  دولتــی  امــوال  میلیــارد  ۴۰هــزار 
اســتفاده  خــاص  مــوارد  در  فقــط  تشــریفات« 
کســری  عدم وقــوع  شــرط  گفــت:  می کنیــم«، 
بودجــه از ایــن محــل، تصویــب پیشــنهاد دولــت از 

ــت.  ــس اس ــوی مجل س
بــه گــزارش تســنیم، فرهــاد دژپســند، بــا اشــاره 
ــروش  ــه و ف ــه بودج ــره ۱۲ الیح ــد ۳ تبص ــه بن ب
ــدون  ــی ب ــوال دولت ــان از ام ــارد توم ــزار میلی ۴۰ ه
ــن  ــا ای ــنهاد ب ــن پیش ــت: ای ــی گف ــریفات قانون تش
ــا ۵۰  ــده ت ــده ش ــه گنجان ــه بودج ــدف در الیح ه
هــزار میلیــارد تومــان فــروش امــوال مقــرر در 

ــود. ــهیل ش ــق و تس ــوا محق ــران ق ــه س مصوب
ــق  ــرای تحق ــت: ب ــن گف ــاد همچنی ــر اقتص وزی
ایــن عــدد نیــاز بــه یک ســری اختیــارات داریــم امــا 
ــت  ــن اس ــاد ای ــا در وزارت اقتص ــی م ــرد اصل رویک
ــه  کــه روی ایــن مجــوز تأکیــد نداشــته باشــیم و ب

آن اصالــت نمی دهیــم.
دژپســند، در توضیــح بیشــتر اختیــارات حاصــل 
از ایــن مجــوز گفــت: از ایــن مجــوز فقــط در مــوارد 
خــاص اســتفاده می کنیــم، توجــه کنیــد کــه وقتــی 

به عنــوان مثــال امــوال و شــرکتهای دولتــی در 
ــام  ــریفات انج ــام تش ــود تم ــه می ش ــورس عرض ب
ــورت  ــدام ص ــن اق ــفافیت ای ــن ش ــود و در عی می ش

می گیــرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه زودی شـــرکتهای 
غیربورســـی کـــه دولـــت در آنهـــا ســـهم دارد، در 
ــت:  ــوند، گفـ ــه می شـ ــورس عرضـ ــه بـ ــازار پایـ بـ

واگـــذاری بـــه روش واگـــذاری مدیریـــت نیـــز 
ــرای  ــاد بـ ــر از روشـــهای وزارت اقتصـ یکـــی دیگـ
ــی  ــرکتهای دولتـ ــا و شـ ــازی بنگاههـ خصوصی سـ
اســـت. همچنیـــن واگـــذاری بـــه تعاونیهـــای 
فراگیـــر شهرســـتانی نیـــز از دیگـــر روشـــهای در 

ــت. ــاد اسـ ــار وزارت اقتصـ اختیـ
ایــن مقــام مســئول تأکیــد کــرد: البتــه قصــدی 

بــرای واگــذاری شــرکتهای زیــان ده دولتــی نداریــم.
بــه گمانه زنی هــا  واکنــش  اقتصــاد در  وزیــر 
ــذاری  ــل واگ ــه از مح ــری بودج ــوع کس ــاره وق درب
ــت:  ــی گف ــوال دولت ــان ام ــارد توم ــزار میلی ۴۰ ه
بــرای ســال ۹۹ اگــر ایــن مجــوز و تبصــره مرتبــط 
ــت  ــاد درخواس ــه وزارت اقتص ــه، ک ــه بودج در الیح
تلفیــق و مجلــس  کــرده اســت در کمیســیون 
شــورای اســالمی مصــوب شــود از ایــن محــل 

کســری بودجــه ای ایجــاد نمی شــود.
بــه گــزارش تســنیم، وزیــر اقتصــاد تأکیــد دارد: 
ــرای انجــام واگذاری هــا ۲ هــدف دارد کــه  ــت ب دول
ــت  ــازی دول ــی و چابک س ــن مال ــداف تأمی ــن اه ای
اســت. امــا در ارزش گذاری هــا بــا مشــکالت زیــادی 
ــت در  ــوال دول ــذاری ام ــد واگ مواجــه هســتیم. رون
ســال آینــده مطابــق بودجــه ده برابــر خواهــد شــد 
ــذاری  ــزان از واگ ــن می ــق ای ــرای تحق ــز ب ــا نی و م
ــم،  ــام داده ای ــود را انج ــاص خ ــای خ برنامه ریزی ه
ــهم  ــت س ــک دول ــده نزدی ــه در آین ــوان نمون به عن
خــود در پاالیشــگاه شــیراز را بــه فــروش می گــذارد 
ــود در  ــهم خ ــز س ــته نی ــه گذش ــن هفت و همچنی

ــه هپکــو را واگــذار کــرد. کارخان

وزیر اقتصاد: 

از مجوز فروش اموال دولت با ترک تشریفات
 فقط در موارد خاص استفاده می کنیم

ــا  ــم ت ــت: امیدواری ــازی گف ــن قطعه س ــع همگ ــن صنای ــر انجم دبی
پایــان دی مــاه وجــوه قــول داده شــده توســط وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت( تامیــن و تزریــق شــود؛ در ایــن صــورت قطعه ســازان 
ــاه  ــدای بهمن م ــورد نظــر را داشــته و از ابت ــات م ــن قطع ــت تامی قابلی

دیگــر هیــچ خــودروی ناقصــی تولیــد نخواهــد شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، آرش محبی نــژاد، در رابطــه بــا میــزان آمادگــی 
ــه  ــر اینک ــی ب ــت مبن ــده وزارت صم ــا وع ــه ب ــازان در رابط قطعه س
ــط  ــص توس ــای ناق ــد خودروه ــاهد تولی ــر ش ــاه دیگ ــان دی م از پای
ــود ، اظهــار کــرد: همــکاری و اتحــاد بســیار  خودروســازان نخواهیــم ب
ــه دلیــل امیــد ایجــاد شــده در  خوبــی بیــن قطعه ســاز و خودروســاز ب
ــه کــه باعــث شــد  ــا گذشــته، شــکل گرفت قطعه ســازی ظــرف ســه م
ــه  ــا ب خودروهــای کــف کارخانه هــا جمــع شــده و تعــداد آن هــا تقریب

صفــر برســد.
ــه زودی  ــه داد: ب ــازی ادام ــن قطعه س ــع همگ ــن صنای ــر انجم دبی
تعــداد باقــی محــدود نیــز تجاری ســازی و تحویــل مــردم خواهــد شــد، 
امــا ادامــه مســیر بســتگی بــه ایــن دارد کــه بــاز هــم امیدهــا محقــق 

ــا وعده هایــی  ــا وعــده کار کــرده اســت و ب شــود. تاکنــون قطعه ســاز ب
ــد،  ــد ش ــارج خواه ــان خ ــن زی ــودرو از ای ــت خ ــه صنع ــون اینک همچ
ــن صنعــت را نگــه داشــته اند.  ــول و تســهیالت خواهــد رســید و... ای پ
ضمــن اینکــه حــدود دو مــاه اســت کــه همــه منتظــر بــه ثمــر نشســتن 

مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار )وعــده تســهیالت ۱۰ هــزار میلیــاردی 
ــزم  ــی ع ــا نوع ــه تقریب ــتند. هم ــاز( هس ــاری دو خودروس ــد اعتب ح

جزمــی داشــتند بــرای آنکــه بــه صنعــت جهشــی بدهنــد.
ــودرو از   ــرکت ایران خ ــد در ش ــا، تولی ــه این ه ــزود: در نتیج وی اف
روزانــه ۴۰۰ دســتگاه بــه ۲۴۰۰ دســتگاه در روز هــم رســید و رکــورد 
۱۵ ماهــه خــود را شکســت. امــا بایــد دانســت کــه ادامــه مســر چنــدان 
مشــخص نیســت، چراکــه نــه از تســهیالت خبــری هســت و نــه مصوبــه 
ــا  ــالغ شــده اســت و برنامه ه ــار اب ــول و اعتب ــاری شــورای پ حــد اعتب
ــر  ــده و ه ــو آم ــازان جل ــا قطعه س ــا وعده ه ــا ب ــت؛ ام ــخص نیس مش

آنچــه کــه در تــوان داشــتند را، بــه اجــرا گذاشــتند.
محبی نـــژاد بـــا بیـــان اینکـــه وعده هـــا نبایـــد بـــه پایـــان ســـال 
موکـــول شـــود، ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه تـــا پایـــان دی مـــاه 
وعده هـــا محقـــق شـــده، و وجـــوه قـــول داده شـــده توســـط وزارت 
ـــه ای  ـــد مرحل ـــری از چن ـــر خب ـــود و دیگ ـــق ش ـــن و تزری ـــت، تامی صم
ــد. در ایـــن  ــز و مشـــروط بـــودن آن بـــه گـــوش نرسـ بـــودن واریـ
ــازان  ــه قطعه سـ ــرد کـ ــالم کـ ــرات اعـ ــه جـ ــوان بـ ــورت، می تـ صـ
ـــن  ـــورد نظـــر را داشـــته و تامی ـــات م ـــن قطع ـــت تامی ـــا قابلی ـــد م توانمن
ـــق  ـــد و طب ـــد ش ـــام خواه ـــع انج ـــه موق ـــازان ب ـــرای خودروس ـــات ب قطع
قـــول وزارت  صمـــت از ابتـــدای بهمن مـــاه دیگـــر هیـــچ خـــودروی 

ـــد. ـــد ش ـــد نخواه ـــی تولی ناقص

ـــادن  ـــع، مع ـــی، صنای ـــاق بازرگان ـــس ات ـــب رئی نائ
ــش  ــه کاهـ ــاره بـ ــا اشـ ــمنان بـ ــاورزی سـ و کشـ
صـــادرات کاالهـــای ایرانـــی بـــه دلیـــل قوانیـــن 
ســـخت گیرانه بانـــک مرکـــزی، گفـــت: مـــا را 

ــد.  ــتر درک کنیـ بیشـ
بـــا ایســـنا  حمیـــد علـــوی در گفت وگـــو 
اظهـــار کـــرد: شـــرایط بـــه گونـــه ای اســـت کـــه 
صادرکننـــدگان نمی تواننـــد ارز را بـــه صـــورت 
مســـتقیم از برخـــی کشـــورها منتقـــل کننـــد و از 
ـــم  ـــزی ه ـــک مرک ـــختگیرانه بان ـــن س ـــی قوانی طرف
ـــار  ـــت فش ـــده تح ـــه صادرکنن ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ب
قـــرار می گیـــرد و در نتیجـــه تصمیـــم می گیـــرد 

کـــه قیـــد صـــادرات را بزنـــد.
ـــی ،  ـــن فعل ـــه قوانی ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
صادرکننـــده بایـــد »رفـــع تعهـــد ارزی«کنـــد و از 
آنجـــا کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط فعلـــی قـــادر بـــه 
ایـــن مهـــم نیســـت بایـــد ارز مـــورد نیـــاز خـــود 
ــرد  ــازار آزاد بخـ ــد ارزی از بـ ــع تعهـ ــرای رفـ را بـ

ــادر  ــرایط قـ ــن شـ ــده در ایـ ــن صادرکننـ بنابرایـ
نیســـت کـــه رفـــع تعـــد ارزی کنـــد از همیـــن رو 
ـــه  ـــود را ب ـــادرات خ ـــا ص ـــه ب ـــرد ک ـــم می گی تصمی
دردســـر نیانـــدازد و در نتیجـــه صـــادرات کاالهـــا 
ــه  ــتان بـ ــه در اسـ ــور و چـ ــطح کشـ ــه در سـ چـ

ــد. ــش می یابـ ــدت کاهـ شـ
ایـــن صادرکننـــده در پاســـخ بـــه پرسشـــی در 
ــتان  ــدگان اسـ ــا صادرکننـ ــه آیـ ــوص اینکـ خصـ
هـــم بـــا چنیـــن دشـــواری هایی روبـــرو هســـتند 
ــدگان  ــر صادرکننـ ــه اکثـ ــرد: بلـ ــان کـ خاطرنشـ
و واحدهـــای تولیـــدی اســـتان کـــه کاالهـــای 
ــه  ــکل مواجـ ــن مشـ ــا همیـ ــد بـ ــی دارنـ صادراتـ
هســـتند و خطـــر کاهـــش صـــادرات متوجـــه 

ــت. ــمنان اسـ ــتان سـ ــدگان اسـ صادرکننـ
علـــوی بـــا گالیـــه از پیچیدگی هـــای موجـــود 
در نظـــام بانکـــی تصریـــح کـــرد: متاســـفانه ایـــن 
ـــدی  ـــای تولی ـــدگان و واحده ـــا صادرکنن پیچیدگی ه
را بـــه شـــدت درگیـــر کـــرده و از همیـــن ایـــن 

قوانیـــن بـــر رونـــد صـــادرات در اســـتان و کشـــور 
تاثیـــر خواهـــد گذاشـــت.

ــدگان  ــت صادرکننـ ــه معافیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
زیـــر یـــک میلیـــون دالر از قانـــون رفـــع تعهـــد 
ــی  ــورهای اروپایـ ــت: در کشـ ــور گفـ ارزی در کشـ
ــون  ــر دو میلیـ ــای زیـ ــه واحدهـ ــعه یافتـ و توسـ
دالر از چنیـــن معافیتـــی برخوردارنـــد و ایـــن 
یـــک اســـتاندارد جهانـــی اســـت. بـــا ایـــن همـــه 
ـــک  ـــر ی ـــت زی ـــون معافی ـــن قان ـــه همی ـــفانه ب متاس
ــا  ــود و بانک هـ ــه نمی شـ ــم توجـ ــون دالر هـ میلیـ
و دســـتگاه های ذی ربـــط بـــا ســـختگیری هایی 
ســـخت تر  ایرانـــی  صادرکننـــدگان  بـــر  را  کار 

. می کننـــد
ـــادن  ـــع، مع ـــی، صنای ـــاق بازرگان ـــس ات ـــب رئی نائ
ـــن  ـــر ای ـــرد: اگ ـــادآوری ک ـــمنان ی ـــاورزی س و کش
ـــادرات  ـــه ص ـــت ک ـــن اس ـــد ممک ـــه بیاب ـــد ادام رون

ـــد. ـــش بیاب ـــد کاه ـــا ۸۰درص ـــا ت م
ـــرایط  ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب ـــال اقتص ـــن فع ای

ـــکا  ـــه امری ـــای ظالمان ـــادی و تحریم ه ـــوار اقتص دش
گفـــت: متاســـفانه در ایـــن شـــرایط دشـــوار بـــه 
جـــای ایجـــاد تســـهیل بیشـــتر برخـــی بانک هـــا 
دســـتورالعمل های  صـــدور  بـــا  دســـتگاه ها  و 
ــدگان و  ــا صادرکننـ ــر مـ ــه را بـ ــده، عرصـ پیچیـ

می کننـــد. تنگ تـــر  تولیدکننـــدگان 
ایـــن صادرکننـــده ســـمنانی بـــا بیـــان اینکـــه 
ــادرات  ــه صـ ــده کـ ــبب شـ ــن سـ ــن قوانیـ همیـ
ـــه  ـــد اضاف ـــش بیاب ـــدت کاه ـــه ش ـــد ب ـــه هن ـــا ب م
ــال  ــا انتقـ ــل تحریم هـ ــه دلیـ ــفانه بـ ــرد: متاسـ کـ
ــت  ــرو اسـ ــادی روبـ ــای زیـ ــواری هـ ــا دشـ ارز بـ
ــا و  ــواری هـ ــر دشـ ــز بـ ــا نیـ ــی بانک هـ و از طرفـ
در  می افزاینـــد  فراینـــد  ایـــن  پیچیدگی هـــای 

ــد. ــش می یابـ ــادرات کاهـ ــزان صـ ــه میـ نتیجـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر گفتـــه 
ـــادرات  ـــل از ص ـــد ارز حاص ـــه ۵۰ درص ـــود ک می ش
ــنا و ۲۰  ــه سـ ــد بـ ــا ۳۰درصـ ــامانه نیمـ ــه سـ بـ
درصـــد را هـــم می تـــوان کاال وارد کنیـــم اظهـــار 
ــت  ــن اسـ ــدگان ایـ ــا صادرکننـ ــار مـ ــرد: انتظـ کـ
کـــه در ایـــن شـــرایط مـــا را بیشـــتر درک کننـــد 
ـــادرات و  ـــادی ص ـــرایط ع ـــا در ش ـــه م ـــد ک و بپذیرن

واردات را انجـــام نمی دهیـــم.

شرط توقف تولید خودروهای ناقص از بهمن ماه

یک صادرکننده:

ما را بیشتر درک کنید

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــران واقعــی شــدن حــق مســکن و بــن خواربــار 
ــی کار را خواســتار شــد و  ــران در شــورای عال کارگ
گفــت: کارفرمایــان افزایــش هزینه هــای خــود را بــا 
ــد  ــران می کنن ــده کاال جب ــام ش ــت تم ــر قیم تغیی
ــد  ــی کار امی ــورای عال ــز ش ــه ج ــران ب ــی کارگ ول

ــد.  ــش دســتمزد ندارن ــرای افزای ــری ب دیگ
ــه  ــا اشــاره ب ــوی ب ــه گــزارش ایســنا، هــادی اب ب
جلســه اخیــر کمیتــه دســتمزد گفــت: مســایل 
ــتر  ــل آن بیش ــن و اص ــتمزد از مت ــیه ای دس حاش
اســت. علیرغــم پرداختــن بــه موضــوع هزینــه 
ســبد معیشــت کارگــران در آخریــن نشســت کمیته 
دســتمزد، متاســفانه گــروه کارفرمایــی بــه مباحــث 
حاشــیه ای دامــن زده و بعضــا مباحثــی انحرافــی در 
ــت و  ــر اس ــه وقت گی ــود ک ــرح می ش ــات مط جلس

ــیم. ــه برس ــه نتیج ــر ب ــود دی ــب می ش موج

سال سختی برای تعیین دستمزد داریم
وی تاخیــر در برگزاری جلســات کمیته دســتمزد 
ــه  ــال را ب ــر س ــه آخ ــزد ب ــات م ــاندن جلس و کش
ســود کارگــران ندانســت و گفت:امســال هــم گــروه 
ــرد  ــه کار می گی ــود را ب ــالش خ ــام ت ــری تم کارگ
تــا واقعیتهــای زندگــی کارگــران را در شــورای 
عالــی کار نشــان بدهــد هرچنــد کــه امســال، ســال 
ــم. ــران داری ــتمزد کارگ ــن دس ــرای تعیی ــختی ب س

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــران ادامــه داد: تاکیــد مــا ایــن اســت کــه یــک 
کارگــر یــا نیــروی انســانی بایــد بــه لحــاظ معیشــتی 
آنقــدر تامیــن باشــد کــه بتوانــد کار کنــد و معیشــت 
مســکن،  جملــه  از  مختلفــی  مولفه هــای  هــم 
ــل و ... را  ــل، تحصی ــل و نق ــاک، حم ــوراک، پوش خ
ــر  ــه کارگ ــل اینک ــی مث ــی شــود. انتظارات شــامل م

ــد را  ــته باش ــداز داش ــس ان ــا پ ــات و ی ــد تفریح بای
ــور  ــا فاکت ــا از اینه ــی م ــود ول ــامل می ش ــم ش ه
ــران  ــوراک کارگ ــن خ ــم تامی ــم و می گویی می گیری

ــت. ــداز اس ــس ان ــر از پ واجب ت

سهم دستمزد در تولید ارتباطی به
 جلسه مزد ندارد

ــن  ــه تعیی ــان اینک ــا بی ــال ب ــن ح ــوی در عی اب
ســهم دســتمزد در قیمــت تمــام شــده تولیــد 
ــی کار  ــورای عال ــتمزد ش ــه دس ــه جلس ــی ب ارتباط
ــه  ــی کار کمیت ــورای عال ــرد: ش ــار ک ــدارد،   اظه ن
بلکــه  نیســت  شــده  تولیــد  کاالی  نرخ گــذاری 
تنهــا مرجعــی اســت کــه دســتمزد کارگــران 

ایــن  بنابــر  می شــود.  ابــالغ  و  تعییــن  آن  در 
ــتمزد  ــهم دس ــن س ــال تعیی ــان دنب ــر کارفرمای اگ
نــرخ  کمیتــه  در  می تواننــد  هســتند  تولیــد  از 
گــذاری ســازمان حمایــت یــا وزارت صمــت مبنــا و 
ــد و  ــالم و مشــخص کنن ــا را اع ــای هزینه ه مولفه ه
پــس از آن دســتمزد را بــه شــورای عالــی کار ببرنــد 
امــا بــه طــور حتــم نــان ۱۵۰۰ تومانــی کــه امــروز 
ــده کاال  ــام ش ــت تم ــم در قیم ــرد ه ــر می خ کارگ
اثرگــذار اســت. بــه بیــان ســاده اگــر کارفرمایــان از 
ــم از بیشــتر  ــران ه ــد، کارگ ــا شــکایت دارن هزینه ه
ــا  ــذا ب ــد ل ــی گالیه مندن ــای زندگ ــدن هزینه ه ش
درنظــر گرفتــن ایــن مســاله بایــد بــه ســمت تعییــن 

ــم. ــی بروی ــتمزدی واقع دس

وی تصریــح کــرد: منصفانــه نیســت که دســتمزد 
ــاد باشــد و  ــای زندگــی او زی ــم و هزینه ه ــر ک کارگ
اعضــای شــورای عالــی کار قطعــا بــه ایــن موضــوع 
ــش  ــان افزای ــش کارفرمای ــان افزای ــد. کارفرمای واقفن
ــر قیمــت تمــام شــده  ــا تغیی هزینه هــای خــود را ب
ــد،  ــر می گیرن ــرای آن درنظ ــه ب ــودی ک ــا س کاال ی
جبــران می کننــد ولــی کارگــران جــز شــورای 
ــش دســتمزد  ــرای افزای ــری ب ــی کار جــای دیگ عال

ــد. ــی ندارن ــای زندگ ــش هزینه ه و کاه

ضرورت واقعی شدن کمک هزینه مسکن و 
بن خواربار کارگران

ایــن مقــام مســئول کارگــری در پایــان بــا تاکیــد 
ــار  بــر واقعــی شــدن کمــک هزینــه مســکن و خوارب
ــون کار  ــم قان ــد داری ــر تاکی ــار کرد:اگ ــران اظه کارگ
اصــالح شــود یکــی از مباحثــش ایــن اســت. در حــال 
ــاره  ــخگوی اج ــکن پاس ــه مس ــک هزین ــر کم حاض
بهــای خانوارهــای کارگــری نیســت و بــا وجــود 
ــه  ــی ب ــبد حمایت ــه س ــاص ماهان ــر اختص ــد ب تاکی
کارگــران ایــن امــر هیچــگاه محقــق نشــده اســت لــذا 
بــن خواربــار و حــق مســکن کارگــران بایــد بــه طــور 

ــده شــود. ــی کار دی واقعــی در شــورای عال
ســومین نشســت کمیتــه دســتمزد شــورای عالی 
ــبد  ــم س ــن رق ــوع تعیی ــه موض ــه ب ــدون آنک کار ب
هزینــه کارگــران بپــردازد بــه دلیــل ورود بــه مباحث 
ــت  ــتمزد در قیم ــهم دس ــه س ــط از جمل ــر مرتب غی
ــش از  ــت. پی ــان یاف ــدون نتیجــه پای ــده ب ــام ش تم
ایــن در دومیــن جلســه کمیتــه دســتمزد نیــز قــرار 
ــتمزد و  ــوق و دس ــم حق ــای ترمی ــه راهکاره ــود ب ب
تقویــت معیشــت جامعــه کارگــری پرداختــه شــود 
امــا اختــالف نظــر گــروه کارفرمایــی و کارگــری ایــن 

جلســه را هــم بــی نتیجــه گذاشــت.

امید کارگران
 به شورای عالی کار است

واگذاری شرکت بلبرینگ سازی ایران 
از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی 

آذربایجــان  شــرقی  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــوی  ــران از س ــازی ای ــگ س ــرکت بلبرین ــت: ش گف
از  یکــی  بــه  ورشکســتگی  امــور  تصفیــه  اداره 

واحدهــای صنعتــی اســتان واگــذار شــد. 
بــه گــزارش فــارس، موســی خلیل الهــی در 
معیــت امن الهــی معــاون قضایــی و رئیــس اداره 
تصفیــه امــور ورشکســتگی تبریــز ســرزده از شــرکت 
ــان  ــرد و در جری ــد ک ــران بازدی ــازی ای بلبرینگ س

ــت. ــرار گرف ــه ق ــن کارخان ــت ای ــد فعالی رون
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بازدیــد بــه 
منظــور رســیدگی بــه مشــکالت ایــن کارخانــه 
ــه  ــود ک ــه ســال ها ب ــن کارخان انجــام شــد،گفت: ای
ــردش و  ــرمایه در گ ــه، س ــواد اولی ــکالت م ــا مش ب
مشــکالت مدیریتــی روبــه رو بــود و االن جــزو 
بــرای  ولــی  اســت  ورشکســته  کارخانه هــای 
جلوگیــری از بیــکاری کارگــران و حفــظ برنــد، 
مدیریــت کارخانــه از ســوی اداره تصفیــه امــور 
ورشکســتگی بــه یکــی از واحدهــای صنعتــی اســتان 

ــد. ــذار ش واگ
ــه در حــال  ــزود: مشــکالت کارخان خلیل الهــی اف
رفــع شــدن اســت و در حــال حاضــر تولیــد در ایــن 

کارخانــه بــه روال عــادی برگشــته اســت

نگاهی به الیحه بودجه سال ۹۹؛
کاالهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی 

در اختیار مردم قرار گیرند

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تدبیــر 
کمیســیون تلفیــق بــرای جلوگیــری از عرضــه 
را  بــازار  در  آزاد  قیمــت  بــه  اساســی  کاالهــای 

دانســت.  ضــرروی 
ــا  ــادری ب ــهاب ن ــت، ش ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــرای کاالی اساس ــال ب ــر س ــه ه ــه اینک ــاد ب انتق
ــا  ــود ام ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ارز ۴۲۰۰ تومان
ــازار آزاد  ــرخ ب ــه ن ــازار آزاد ب کاالهــای اساســی در ب
عرضــه می شــوند، گفــت: مجلــس و کمیســیون 
تلفیــق بایــد بــا اصــالح الیحــه بودجــه ســال آینــده 
در ایــن خصــوص تدبیــری بی اندیشــید تــا کاالهــای 

ــوند. ــه نش ــرخ آزاد عرض ــه ن ــازار ب ــی در ب اساس
ــورای  ــس ش ــات در مجل ــردم اورامان ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: از زمانــی کــه تخصیــص ارز 
دولتــی آغــاز شــد، بــه دلیــل عــدم نظــارت دولــت 
بــر شــبکه توزیــع، افزایــش قیمت هــا کاالهــای 
اساســی شــکل گرفــت و فاصلــه بســیاری بیــن 
بــرای  محاســباتی  نــرخ  و  ترجیحــی  ارز  نــرخ 

مصرف کننــده نهایــی ایجــاد شــد.
ــا از عهــده نظــارت  ــد ی ــت بای وی ادامــه داد:دول
ــد  ــع کاالهــا و عــدم قاچــاق از کشــور برآی ــر توزی ب
یــا بایــد مابــه التفــاوت نــرخ ارز ترجیحــی کاالهــای 
اساســی تــا نــرخ بــازار آزاد را به صــورت یارانــه ارزی 
براســاس ســرانه بــه کل جمعیــت کشــور اختصــاص 

دهــد.

اقتصاد

سبحانی فر:
نگرانی خریداران خودرو از گرانی 

شب عید آنها را روانه بازار کرد

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
دلیــل  بــه  خــودرو  بــازار  در  تقاضــا  می گویــد 
نزدیکــی بــه ایــام نــوروز افزایــش یافتــه و از آنجایــی 
ــت  ــت قیم ــا نیس ــا تقاض ــب ب ــه متناس ــه عرض ک

یافــت.  افزایــش  چارچرخ هــا 
بــه گــزارش خانــه ملــت، رمضانعلــی ســبحانی فر 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره 
افزایــش قیمــت خــودرو در هفته هــای اخیــر، گفــت: 
افزایــش نــرخ ارز در روزهــای اخیــر، بــازار خــودرو را 
متالطــم کــرده و موجــب رشــد قیمــت چارچرخ هــا 

شــد.
نماینــده مــردم ســبزوار، جغتــای، جویــن و 
خوشــاب در مجلــس شــورای اســالمی افزایــش 
ــل  ــر از دالی ــی دیگ ــودرو را یک ــازار خ ــا در ب تقاض
رشــد قیمــت دانســت و افــزود: تقاضــا در بــازار بــه 
دلیــل نزدیکــی بــه ایــام نــوروز افزایــش یافتــه اســت 
ــی بیشــتر  ــه دلیــل آنکــه تصــور گران و مشــتریان ب
ــود در  ــد خ ــب عی ــد ش ــد، خری ــده دارن را در آین
بــازار خــودرو را جلــو انداخته انــد درحالیکــه عرضــه 
ــی  ــا تقاضــای موجــود همخوان ــدان ب ــا چن خودروه
نداشــته و همیــن موضــوع در افزایــش قیمــت نقــش 

داشــته اســت. 

مردم برای حفظ ارزش پول ملی خود به 
دنبال خرید خودرو هستند

ــا بیـــان اینکـــه هجـــوم نقدینگـــی بـــه  وی بـ
ــی  ــل گرانـ ــر از دالیـ ــی دیگـ ــودرو یکـ ــازار خـ بـ
چارچرخ هـــا اســـت، اظهـــار کـــرد: مـــردم بـــرای 
ـــد  ـــال خری ـــه دنب ـــود ب ـــی خ ـــول مل ـــظ ارزش پ حف

خـــودرو هســـتند.

خودروسازان تولید خود را متناسب با 
تقاضای بازار افزایش دهند

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــود را  ــد خ ــد تولی ــازان بای ــرد: خودروس ــه ک اضاف
ــا از  ــد ت ــش دهن ــازار افزای ــای ب ــا تقاض ــب ب متناس
سوءاســتفاده، ســوداگران جلوگیــری و قیمت هــا 
ــراد  ــرا در حــال حاضــر برخــی اف متعــادل شــود زی
در تــالش هســتند بــا خریــد خــودرو قیمــت هــا را 

ــد. ــش دهن ــازار افزای در ب

دلنوشته

چرا 
باید ،

کشوری 
که ،

حدود 
۷هزار 

شهید زن 
داره ،
هیچ 

کوچه ،
یا 

خیابانی ،
بنام 
آنها ،

نباشد !

)اکبر عظیم نیا(
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مسکوت ماندن الیحه کاهش مبنای 
محاسـبه عوارض پروانه ساختمانی 

اتاق بازرگانی تبریز 
الیحـه کاهـش مبنـای محاســبه عـوارض پروانه 
سـاختمانی احــداث سـاختمان اداری جدیــد اتـاق 

بازرگانـی مسـکوت مانـد. 
بـه گزارش فارس، بررســی الیحه شــهرداری تبریز 
درخصـوص کاهـش مبنـای محاســبه عـوارض پروانـه 
اتـاق  اداری جدیــد  احــداث سـاختمان  سـاختمانی 
بازرگانی )مصوب جلسـه۷۵ کمیسـیون برنامه و بودجه( 
با رای اعضا شـورای اسـالمی شـهر تبریز مسـکوت ماند.

 سـونیا اندیـش نایـب رییس شـورای اسـالمی شـهر 
تبریـز بـه منظـور شـفاف سـازی درخصوص ایـن الیحه 
اضافـه کرد: اتـاق بازرگانی تبریز در سـال۱۲۸۹به نام اتاق 
تجارت تشـکیل یافته شـده اسـت و سـابقه دیرینه دارد.

 وی بـا اشـاره بـه جـو سـازی رسـانه ای اضافـه 
کـرد: ایـن اتـاق مختـص یـک شـخص یـا اشـخاص 

خـاص نیسـت بلکـه مختـص شـهر تبریـز اسـت.
اندیـش با اشـاره بـه وجـود کارآفرینان و سـرمایه 
گـذاران در شـهر تبریزگفـت: وجود ایـن اتاق موجب 

اشـتغال حداقل ۵۰۰ نفر شـده اسـت.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی مانند سـایر تشـکل های 
صنفی یک تشـکل غیردولتی اسـت و این اتاق نه متعلق 

بـه مـن و نه اعضای اتاق اسـت بلکه حق الناس اسـت.

دید کمتر از 5۰ متر پرواز فرودگاه 
سهند را لغو کرد 

رئیـس فرودگاه سـهند از لغـو پرواز بـه خاطر نبود 
دیـد، خبر داد.

بـه گـزارش فارس، محمـد حاجی پور اظهار داشـت: 
پـرواز سـهند بـه مقصد تهـران با شـماره پـرواز ۳۳۸۵ 

به دلیـل شـرایط نامسـاعد جـوی و دید کم، لغو شـد.
وی، دیـد مجموعـه تحـت مدیریتـش را در حـال 

حاضـر کمتـر از ۵۰ متـر اعـالم کـرد.
فـرودگاه  پروازهـای  بـه  اشـاره  بـا  حاجی پـور 
بین المللـی تبریـز به عنـوان مدیـر روابـط عمومی این 
فرودگاه هـای اسـتان تصریح کـرد: با وجود بـارش برف 
و بـرودت شـدید هـوا، تمـام برنامه هـای پـروازی تبریز 
در حـال انجـام بـوده و مـوردی به وجـود نیامده اسـت.

حاجی پـور تاکیـد داشـت: هر دو باند فرودگاه شـهید 
مدنـی تبریز باز و آماده تیکاف هواپیماهای شـرکت های 

هواپیمایی برای جابه جایی مسـافران اسـت.
مدیـر روابـط عمومـی فـرودگاه بین المللی شـهید 
مدنـی تبریـز بـا یـادآوری تـالش همکارانـش بـرای 
عـدم توقـف در پروازهـای فـرودگاه بین المللـی تبریز 
اضافـه کرد: از نخسـتین سـاعات بارش بـرف، عملیات 
برف روبـی و مایع پاشـی به همت پرسـنل آتش نشـانی 
و هدایـت زمینی، تحت نظارت مدیـرکل فرودگاه های 
آذربایجان شـرقی در هـر دو فـرودگاه اسـتان در حـال 

انجام اسـت.

استفاده از سیلندر گاز مایع 
برای سوخت خودرو ممنوع است

ـــه  ـــع ب ـــای مای ـــتفاده از گازه ـــت: اس ـــالم گف ـــتاندارد ای ـــرکل اس مدی
ـــاک آن  ـــب خطرن ـــئولیت عواق ـــوع و مس ـــودرو ممن ـــوخت خ ـــوان س عن

ـــت.  ـــده اس ـــرف کنن ـــده مص ـــر عه ب
ـــگاران  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــاز همت ـــا، مهن ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــودرو  ـــوخت خ ـــوان س ـــه عن ـــیلندری ب ـــع س ـــتفاده از گاز مای ـــزود: اس اف
کاری غیرایمـــن و بســـیار خطرنـــاک بـــوده چـــرا کـــه ایـــن گاز فقـــط 
ـــه  ـــتفاده از آن ب ـــوده و اس ـــوز ب ـــی گازس ـــوازم خانگ ـــوخت ل ـــت س جه

ـــت. ـــوع اس ـــخصی ممن ـــوخت خودروهـــای ش ـــوان س عن
ـــتفاده  ـــن اس ـــی از ای ـــوادث ناش ـــئولیت ح ـــه مس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــفانه  ـــت: متاس ـــود، گف ـــد ب ـــده خواه ـــرف کنن ـــده مص ـــر عه ـــاز ب غیرمج
ـــن  ـــر ایم ـــی و غی ـــر قانون ـــورت غی ـــه ص ـــده ای ب ـــه ع ـــتیم ک ـــاهد هس ش
در مکان هـــای غیـــر مجـــاز اقـــدام بـــه ســـوخت گیـــری خودروهـــای 
شـــخصی از طریـــق تخلیـــه ســـیلندرهای گاز مایـــع می نماینـــد کـــه 

ـــت.  ـــاز اس ـــه س ـــاک و حادث ـــیار خطرن ـــل بس ـــن عم ای
مدیـــرکل اســـتاندارد ایـــالم یـــادآور شـــد: بـــر اســـاس مقـــررات 
ســـازمان ملـــی اســـتاندارد ایـــران ایـــن عمـــل غیـــر قانونـــی بـــوده 
و مســـئولیت حـــوادث ناشـــی از اســـتفاده غیرمجـــاز از گاز مایـــع 

ســـیلندری بـــه عهـــده مصـــرف کننـــده خواهـــد بـــود.
ـــی  ـــیلندر پرکن ـــات س ـــه تاسیس ـــی ک ـــرد: در صورت ـــه ک ـــی اضاف همت
ـــع جهـــت  ـــه عرضـــه گاز مای ـــدام ب تحـــت پوشـــش اداره کل اســـتاندارد اق
شـــارژ در خودروهـــا نماینـــد )بـــه جـــز خودروهایـــی کـــه بـــا مجـــوز 
ـــن اداره کل برخـــورد  ـــی شـــوند( ای ـــگاه مربوطـــه شـــارژ م ـــی در جای قانون

ـــی آورد. ـــل م ـــه عم ـــی الزم را ب قانون
ـــن  ـــوال ای ـــه معم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــهروندان خواس ـــی از ش همت
عمـــل خـــالف قانـــون در مکان هـــای ناشـــناخته و در کنـــار جاده هـــا 
انجـــام می شـــود، بـــه دلیـــل خطـــرات جـــدی ایـــن عمـــل از انجـــام 

ـــد. ـــودداری کنن ـــدا خ ـــا ج ـــع در خودروه ـــارژ گاز مای ش
وی نســـبت بـــه گازســـوزکردن خودروهـــا در مراکـــز غیـــر مجـــاز 
هشـــدار داد و افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بعـــد از طـــرح ســـهمیه 
بنـــدی بنزیـــن  توجـــه مالـــکان خـــودرو بـــه ســـمت گازســـوز کـــردن 
ــردن  ــوز کـ ــه سـ ــرای دوگانـ ــذا بـ ــده اســـت لـ ــا جلـــب شـ خودروهـ
ـــا  ـــد ت ـــدام کنن ـــر اق ـــی و معتب ـــاز و قانون ـــای مج ـــکان ه ـــا از م خودروه

جلـــوی حـــوادث احتمالـــی در ایـــن زمینـــه را بگیرنـــد.

ــه محدودیــت بودجــه اســتان  ــا اشــاره ب اســتاندار قزویــن ب
بــا  قزویــن گفــت: بودجــه و امکانــات قزویــن متناســب 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــتان در ح ــن اس ــراوان ای ــای ف ظرفیت ه

ــم.  ــا داری ــوزه ه ــن ح ــری در ای ــه بازنگ ــاز ب ــوده و نی نب
ــت  ــور در نشس ــی پ ــت اهلل جمال ــا، هدای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــازمان  ــس س ــور ریی ــا حض ــه ب ــران  ک ــت بح ــتاد مدیری س
ــا وجــود  مدیریــت بحــران کشــور برگــزار شــد،افزود: قزویــن ب
ظرفیت هــای ارزشــمند و صنایــع متعــدد و بــا توجــه بــه اینکــه 
نســبت بــه ســایر اســتان های دیگــر دیرتــر بــه اســتان تبدیــل 

ــادی مواجــه اســت. ــا محرومیــت هــای زی شــد ب
ــه  ــای بودج ــت ه ــه محدودی ــاره ب ــا اش ــن ب ــتاندار قزوی اس
ــتان در  ــن اس ــراوان ای ــای ف ــت ه ــود ظرفی ــا وج ــن ب قزوی
ــت  ــه عل ــن مســاله ب حــوزه هــای مختلف،گفــت: بخشــی از ای
ناهمگرایــی سیاســی در داخــل ایــن اســتان و بخشــی نیــز بــی 

ــت. ــوده اس ــای آن ب ــاخص ه ــاخت و ش ــه زیرس ــی ب توجه
وی بــا بیــان اینکــه ســهم قزویــن پــس از اســتان شــدن از 
ــذر  ــوده و در گ ــب نب ــاخت ها مناس ــوزه زیرس ــارات در ح اعتب
زمــان از فرصــت هــای تاریخــی بــرای بهبــود ایــن وضعیــت بــه 
خوبــی بهــره گرفتــه نشــده اســتۀ اضافــه کــرد: گرچــه ســالهای 
ــد از آن  ــا بع ــود ام ــور ب ــاد کش ــی اقص ــا ۸۴ دوران طالی ۸۰ ت

ــه اســتان داده نشــد. ســهم خوبــی ب
ـــود  ـــا وج ـــن ب ـــه قزوی ـــروز بودج ـــه داد:ام ـــور ادام ـــی پ جمال
تـــالش هـــای زیـــادی کـــه شـــده بودجـــه ای نیســـت کـــه 
بتوانـــد اســـتان را حرکـــت دهـــد و ظرفیـــت هـــای اســـتان 

را بالفعـــل کنـــد.
وی در بخـــش دیگـــری از صحبـــت هـــای خـــود اظهـــار 
ـــوع  ـــده وق ـــناخته ش ـــران ش ـــه و بح ـــوع حادث ـــت: از ۴۳ ن داش
ـــا  ـــه آنه ـــه هم ـــت ک ـــر اس ـــکان پذی ـــن ام ـــوع آن در قزوی ۳۳ ن
ـــه بودجـــه  ـــی ک ـــذارد در حال ـــی گ ـــر م ـــارات اســـتان اث ـــر اعتب ب
ـــدارد. ـــم ن ـــع آن را ه ـــت مناب ـــه داش ـــکان نگ ـــی ام ـــن حت قزوی

جمالـــی پـــور گفـــت: در ســـطح برخـــی مناطـــق اســـتان 
ماننـــد محمدیـــه و مهـــرگان ســـاختمان هـــای بلندمتربـــه 
ـــه  ـــای بلندمرتب ـــان ه ـــروم از نردب ـــا مح ـــد ام ـــده ان ـــداث ش اح
ــازمان مدیریـــت  ــتند کـــه درخواســـت مـــی شـــود سـ هسـ
بحـــران کشـــور در ایـــن خصـــوص اعتبـــارات مـــورد نیـــاز را 

تخصیـــص دهـــد.
ــت  ــاله فرونشسـ ــه مسـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــتاندار قزویـ اسـ

زمیـــن در اســـتان و برداشـــت هـــای بـــی رویـــه از مخـــازن 
زیـــر زمینـــی، گفـــت: از هشـــت هـــزار و ۴۰۰ حلقـــه چـــاه 
ـــه آن  ـــود ۲۶۰۰ حلق ـــی ش ـــت م ـــتان برداش ـــه در اس ـــی ک آب
ـــی  ـــرای تعطیل ـــری ب ـــم گی ـــکان تصمی ـــی اســـت و ام ـــر قانون غی
همـــه آن هـــا هـــم وجـــود هـــم نـــدارد چـــون تعطیلـــی هرکـــدام 

ـــد. ـــی کن ـــه م ـــور اضاف ـــکاران کش ـــه بی ب
وی یـــادآور شـــد: در حـــوزه بـــارش هـــا نیـــز بـــه طـــور 
میانگیـــن ۳۱۰ میلـــی متـــر بـــاران در اســـتان قزویـــن مـــی 
بـــارد کـــه امیدواریـــم امســـال هـــم شـــاهد ایـــن نعمـــت 

ارزشـــمند الهـــی باشـــیم.
 اســـتاندار قزویـــن افـــزود: امیدواریـــم روزی برســـد کـــه 
ـــاهد  ـــده و ش ـــی ش ـــه عملیات ـــاس برنام ـــر اس ـــور ب ـــه کش بودج

تحقـــق ۱۰۰ درصـــدی آن باشـــیم.
ــز  ــن نیـ ــتانداری قزویـ ــران اسـ ــت بحـ ــرکل مدیریـ مدیـ
در ایـــن نشســـت  گفـــت: قزویـــن بـــا وجـــود آنکـــه اغلـــب 
حـــوادث طبیعـــی ماننـــد زلزلـــه، ســـیل و رانـــش زمیـــن و 
نشـــت مـــواد شـــیمیایی در آن امـــکان وقـــوع دارد از نظـــر 
تجهیـــزات مقابلـــه بـــا ایـــن حـــوادث بـــا وضعیـــت خوبـــی 

مواجـــه نیســـت.
ــتگاه  ــه ۶ دسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــدرت اهلل مهدیخانـ قـ
ـــده  ـــه ش ـــتان گرفت ـــرای اس ـــات ب ـــز تحقیق ـــگار از مرک ـــتاب ن ش
اســـت،افزود: بـــا ایـــن وجـــود بـــاز هـــم بـــا کمبـــود شـــدید 

تجهیـــزات مواجـــه هســـتیم.
ــه در  ــته رودخانـ ــود ۱۵۷ رشـ ــه وجـ ــاره بـ ـــا اشـ وی ب
اســـتان، اضافـــه کـــرد: امســـال بعـــد از ســـیل ۲۲۴ نقطـــه 
حســـاس و خطرســـاز شناســـایی و آب منطقـــه ای بخشـــی از 

ــد. ــازی مـــی کنـ آن را آزادسـ
مهدیخانـــی اظهـــار داشـــت: در مطالعـــه خطرپذیـــری 
ـــدند  ـــایی ش ـــر شناس ـــدی پرخط ـــد تولی ـــز ۴۰۲ واح ـــع نی صنای

کـــه هـــر هفتـــه بازدیـــد می شـــوند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری ۲۳۱ 
روســـتا و ۱۷ شـــهر قزویـــن درگیـــر ســـیالب شدند،افزود:امســـال 
ـــار  ـــر مه ـــی درگی ـــتگاه های اجرای ـــران دس ـــه مدی ـــا هم تقریب

ـــد. ـــیل بودن س
ـــور  ـــه نظ ـــهیالت ب ـــت تس ـــوص پرداخ ـــی در خص مهدیخان
ـــت:  ـــز گف ـــاورزی نی ـــش کش ـــه بخ ـــیل ب ـــارات س ـــران خس جب
از ۱۲۵ میلیـــارد ریـــال اعتبـــار جهـــت پرداخـــت تســـهیالت 
ـــت  ـــال از آن پرداخ ـــارد ری ـــون ۹۵ میلی ـــوزه تاکن ـــن ح ـــه ای ب

ـــت. ـــده اس ش
ـــزود:از  ـــن اف ـــتانداری قزوی ـــران اس ـــت بح ـــرکل مدیری مدی
ـــعه  ـــم توس ـــه شش ـــره ۳۳ برنام ـــد خ تبص ـــارات بن ـــل اعتب مح
ـــاص  ـــتان اختص ـــه اس ـــهیالت ب ـــال تس ـــارد ری ـــز ۱۳۰ میلی نی
ـــد. ـــق  وام گرفتن ـــن طری ـــاورز از ای ـــزار کش ـــه ۱۹ ه ـــه ک یافت

ـــزار و  ـــرای ه ـــات ب ـــداد و نج ـــی ام ـــی دوره آموزش مهدیخان
ـــه در ۱۷۰۰  ـــر زلزل ـــی در براب ـــگ ایمن ـــزاری زن ۱۰۰ زن، برگ
مدرســـه، مشـــارکت در بازســـازی واحدهـــای آســـیب دیـــده 
ـــت  ـــوزه مدیری ـــده در ح ـــام ش ـــات انج ـــر اقدام ـــز از دیگ را نی

ـــرد. ـــوان ک ـــاری عن ـــال ج ـــی س ـــن ط ـــران در قزوی بح

شهر و شورا

ــر  ــا تقدی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــرقی  ــد آذربایجان ش ــت ارش ــام مدیری از اهتم
بــرای تکمیــل بزرگــراه تبریــز - ســهند تاکیــد 
کــرد: علیــات اجرایــی ایــن قــرارداد مشــارکتی 
از ســال گذشــته بــه صــورت جــدی آغــاز شــده 
ــن طــرح در زمان بنــدی  و خواهــان تکمیــل ای

وعــده داده شــده هســتیم. 
بــه گــزارش ایرنــا، حبیــب اهلل طاهرخانی روز 
یکشــنبه در بازدیــد از طــرح  ســاخت بزرگــراه 
ــا توجــه  ــروژه ب ــز - ســهند افــزود: ایــن پ تبری
بــه موقعیــت ویــژه تبریــز و جمعیــت ســاکن در 
شــهر جدیــد ســهند از اهمیــت خاصــی بــرای 

وزارت راه و شهرســازی برخــوردار اســت.
وی بــا قدردانــی از تــالش  شــبانه روزی 
ــا  ــب ب ــزود: متناس ــروژه، اف ــن پ ــکار ای پیمان
پــروژه  ایــن  اجــرای  از  قوانیــن  و  ضوابــط 
حمایــت و بــه تعهــدات خــود عمــل می کنیــم.

ــان  ــا بی ــز ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی نی
ــد  ــهند، ۹۰ درص ــز- س ــراه تبری ــه بزرگ اینک
پیشــرفت فیزیکــی دارد، ابــراز امیــدواری کــرد 
ــار  ــر ب ــده زی ــال آین ــار س ــا به ــیر ت ــن مس ای

ــرود. ــک ب ترافی
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی گفــت: اتمام 
ایــن پــروژه یکــی از مهم تریــن مطالبــات 
مدیریــت  اولویت هــای  از  و  منطقــه  مــردم 

ــت. ــتان اس ــد اس ارش
ــروژه  ــن پ ــذاری ای ــه واگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه بخــش  ــرارداد مشــارکتی ب ــک ق ــب ی در قال
خصوصــی از ســال ۹۷، گفــت: بــر اســاس ایــن 
قــرارداد، چهــل درصــد ســهم دولــت و ۶۰ 
ــی  ــن مال ــرمایه گذار در تامی ــهم س ــد س درص

ــود. ــروژه ب پ
ــراه  ــن بزرگ ــول ای ــزود: ط ــدی اف پورمحم
۲۲ کیلومتــر اســت کــه هم اکنــون ۹۰ درصــد 
ــار  ــا به ــم ت پیشــرفت فیزیکــی دارد و امیدواری

ــرود. ــار ترافیــک ب ــر ب ســال آینــده زی
پیمانــکار پــروژه بزرگــراه تبریــز- ســهند نیز 

از حمایت هــای اســتاندار و معــاون عمرانــی 
وی در توجــه بــه پیشــبرد اجــرای ایــن پــروژه 
قدردانــی کــرد و گفــت: بــر اســاس قولــی کــه 
ــروژه را  ــن پ ــئوالن داده ام ای ــردم و مس ــه م ب
در زمانــی کــه وعــده داده ایــم بــه پایــان 

می رســانیم.
و  راه  وزارت  داریــم  انتظــار  گفــت:  وی 
ــه  ــروژه، ب ــریک پ ــوان ش ــه عن ــازی ب شهرس

تعهــدات خــود عمــل کنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی و معــاون وزیــر 
راه و شهرســازی پیــش از ایــن نشســت از رونــد 
عملیــات اجرایــی بزرگــراه تبریــز- ســهند 

ــد. ــد کردن بازدی
ــی اســتاندار  معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــن  ــز در ای ــتانی نی ــئوالن اس ــدادی از مس و تع

ــد حضــور داشــتند. بازدی
ــرح  ــه ط ــهند از جمل ــز -س ــراه تبری بزرگ
هــای مهــم راه ســازی آذربایجــان شــرقی مــی 
ــد  ــه شــهر جدی ــتان را ب ــز اس ــه مرک باشــد ک
ســهند بــا افــزون بــر ۲۰۰ هــزار نفــر جمعیــت 

متصــل مــی کنــد.
اجــرا و تکمیــل ایــن طــرح در ســال هــای 
قبــل بــه دلیــل بــی توجهــی مســووالت 
وقــت پیشــرفت الک پشــتی داشــته اســت 
ــرای  ــادی را ب ــکالت زی ــر مش ــن ام ــه همی ک
ــردد  ــت ت ــهند جه ــد س ــهر جدی ــاکنان ش س
ــی  ــای طوالن ــدان ه ــاد راه بن ــز و ایج ــه تبری ب
ــهر ســبب  ــز- آذرش ــک تبری در مســیر پرترافی

ــت. ــده اس ش
در شــرایطی کــه هــم اکنــون ســاکنان شــهر 
ــری  ــدود ۲۵ کیلومت ــیر ح ــهند مس ــد س جدی
ایــن شــهر تــا تبریــز را بــه دلیــل شــلوغی راه 
هــا یــک ســاعته طــی مــی کننــد، در صــورت 
بهــره بــرداری از بزرگــراه تبریــز- ســهند ایــن 

زمــان بــه ۱۰ دقیقــه کاهــش مــی یابــد.
دولــت تدبیــر و امیــد در راســتای سیاســت 
ــی  ــد آفرین ــه منظــور امی ــی خــود و ب عملگرای
ــرع  ــرح در اس ــن ط ــالش دارد ای ــه ت در جامع
وقــت تکمیــل شــود تــا شــهروندان شــهر 
ــن طــرح  ــای ای ــد از مزای ــد ســهند بتوانن جدی

ــوند.  ــوردار ش ــازی برخ ــم راه س مه

پرونــده قــرارداد پیمانــکار ســازمان  پســماند شــهرداری 
همــدان و اختــالف نظرهــا در ایــن حــوزه، کار را بــه بگــم 
ــه شــورای  ــه ب ــهر ک ــه اعضــای شــورای ش ــا در جلس بگم ه

شیشــه ای شــهرت دارد، کشــاند. 
ــا، نشســت اعضــای شــورای اســالمی شــهر  ــه گــزارش ایرن ب
ــاد و یکــم شــد کــه محــور  ــی وارد صحــن هفت همــدان در حال

ــود. ــت عــادی خــارج شــده ب جلســه از حال
داســتان دنبالــه دار بگــم بگــم هــا در شــورای شیشــه ای همدان 
گویــا تمامــی نــدارد و امــروز برخــی اعضای شــورای اســالمی شــهر 

همــدان حالــت تهاجمی نســبت بــه یکدیگــر گرفتند.
ــکار جمــع  ــر قــرارداد پیمان ــی ب ــی و غیرقانون ایرادهــای قانون
آوری زبالــه ســازمان پســماند از ســوی اعضــای شــورای اســالمی 
شــهر همــدان باعــث شــد تــا اظهارنظرهــا فراتــر از ایــن بحــث 

شــده و بــه پیــام هــای هشــدارگونه تبدیــل شــود.
برخــی اعضــای شــورای اســالمی شــهر همــدان بــا اوج 
گرفتــن اختــالف نظرهــا، تهدیــد بــه افشــای پشــت پــرده هــای 

ــد. ــهرداری کردن ــورا و ش ــه ش ــط ب مرتب

اوج بگــم بگــم هــا تــا حــدی پیــش رفــت کــه سیدمســعود 
ــور اداری  ــی و ام ــارت، بازرس ــیون نظ ــس کمیس ــگریان ریی عس
عنــوان کــرد؛ جزییــات پشــت پــرده هــا را بــه حراســت 

ــت. ــل داده اس ــتانداری تحوی اس
حمیـــد بادامـــی نجـــات نایـــب رییـــس شـــورای الســـالمی 
ـــر  ـــم ب ـــورای پنج ـــل ش ـــرد: اص ـــد ک ـــز تاکی ـــدان نی ـــهر هم ش
ـــی شـــدن  ـــن اســـاس از علن ـــر ای ـــه شـــفاف ســـازی اســـت و ب پای
هرگونـــه مـــورد پشـــت پـــرده در حـــوزه شـــهرداری و شـــورا 

ـــم. ـــی کنی ـــتقبال م اس
کامــران گــردان رییــس شــورای اســالمی شــهر همــدان نیــز 
ــاد از  ــق انتق ــورا ح ــای ش ــک از اعض ــچ ی ــه هی ــرد ک ــالم ک اع

ــدارد چــرا کــه وی دلخــور مــی شــود. شــهردار را ن
حســین قراباغــی دیگــر عضــو شــورای اســالمی شــهر همــدان 
نیــز بــا انتقــاد از اعضــای ایــن شــورا، آنهــا را محکــوم بــه کوتــاه 
آمــدن در مقابــل اظهارنظرهــای مدیــرکل ســتاد بحــران همــدان 
کــرد و مدعــی شــد: در بحــث آنفلوآنــزا بســیاری در همــدان فــوت 

کردنــد و نبایــد نســبت بــه ســهل انــگاری هــا کوتاهــی کــرد.

ــا  ــز ب ــارج از چارچــوب دســتور جلســه شــورا نی مباحــث خ
موضــع گیــری برخــی همــراه شــد کــه نبایــد صحــن شــورا بــه 

بیراهــه و حاشــیه هــا کشــیده شــود.
اعضــای شــورای پنجــم در شــرایطی تابســتان ســال ۹۶ 
ســکان سیاســتگذاری و نظــارت بــر مدیریــت شــهری را در 
دســت گرفتنــد کــه رویکــرد اصلــی آنهــا شــفاف ســازی و آنچــه 

ــود. ــد، ب ــی نامن ــه ای م ــرد شیش ــود عملک خ
بــا ایــن حــال در ایــن مــدت بارهــا شــاهد عنــوان شــدن بگــم 
بگــم هــا در صحــن شــورا بــوده ایــم کــه در حــد حــرف باقــی 

مانــده اســت.
انتظــار مــی رود اگــر پشــت پــرده هایــی در حــوزه مدیریــت 
ــه شورانشــینان  ــر اصــل آنچــه ک شــهری و شــورا وجــود دارد، ب
مبنــی بــر شــفاف ســازی دوره پنجــم مــی دانند، رســانه ای شــود.

ــرده  ــت پ ــرح پش ــاهد ط ــا ش ــر باره ــای اخی ــاه ه در م
جــذب نیروهــای قــراردادی و قراردادهــای پیمانــکاران در 
ــانه  ــمی رس ــور رس ــه ط ــز ب ــه هرگ ــم ک ــوده ای ــهرداری ب ش

ــت. ــده اس ای نش

داستان دنباله دار بگم بگم ها در شورای شیشه ای همدان

معاون وزیر راه:

 بزرگراه تبریز - سهند در زمان مقرر پایان یابد

 
 شرقي شركت آب منطقه اي آذربايجان الف ( مزايده گزار :

را  ستارخان اهر  -3علويان مراغه  -2سهند هشترود  -1سدهاي اذن استفاده از آب مخزن صدور در نظر دارد مزايده  رقيش ذربايجانآ منطقه اي شركت آبب( موضوع مزايده : 
  به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي معرفي نامه از دفتر امور شیالت وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي  در مخزن سدهاي مزبور جهت عملیات صید انواع ماهیان موجود

  با شماره مزايده )شماره سیستمي( د( و در سه مورد )سه سطبق شرايط مندرج در اسناد مزايده و با بهره گیري از سامانه تداركات الکترونیکي دولت  در يک بازه زماني محدود مي باشند 
 نمايد. برگزاربصورت الکترونیکي  5098001186000005

 ( بصورت مجزا و به شرح جدول ذيل می باشد.سد)هر  موردبرای هر  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايدهج( 

 ن شركت در مزايده )ريال(مبلغ تضمي پيش بينی مقدار صيد )تن(  نام سد شماره مورد در سامانه ستاد ايران رديف
 000/000/54 10 سهند هشترود 5198001186000005 1
 000/000/34 7 علويان مراغه 5198001186000006 2
 000/000/52 7 ستارخان اهر 5198001186000007 3

  تهیه و ارائه گردد.به يکي از شکل هاي ذيل  )الک و مهرشده( و الفدر پاكت   بصورت فیزيکیكه بايد ضمن درج و بارگذاري تصوير آن در سامانه تداركات الکترونیکي دولت اصل آن نیز  
 نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران بنام تمركز وجوه سپرده شركت هاي دولتي آب منطقه اي آذربايجان شرقي. IR 830100004001116206376803رسید بانکي واريز نقدي به حساب  -1
 باشد.(  و به نام متقاضيشرقي  نفع شركت آب منطقه اي آذر بايجانه هر دو مورد بضمانت نامه بانکي  ) -2

 .برای هر مورد )هر سد( به شرح جدول ذيل می باشدپايه كارشناسی موضوع مزايده  قيمتد( 
 )ريال(قيمت پايه كارشناسی  پيش بينی مقدار صيد )تن(  نام سد شماره مورد در سامانه ستاد ايران رديف
 000/000/540 10 سهند هشترود 5198001186000005 1
 000/625/338 7 علويان مراغه 5198001186000006 2
 000/750/519 7 ستارخان اهر 5198001186000007 3

 هـ(محل،زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پیشنهادها:
ثبت نام نموده و گواهي امضاي الکترونیکي   ستاد ايرانبايد در سامانه مي باشند دفتر امور شیالت وآبزيان سازمان جهاد كشاورزي  داراي معرفي نامه از كهواجد شرايط  اشخاص حقیقي و حقوقي كلیه

پس از درج آگهي نوبت دوم به  (IR 440100004001116204020890)واريز به حساب از طريق سامانهريال  200000مبلغ  پرداختبا  )توكن( دريافت نمايند. ثبت نام كنندگان در سامانه مذكور
 درج شده است(  ستاد ايرانمي باشد و مهلت دريافت اسناد مزايده در سامانه  17/10/98ايران مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند)زمان انتشار در سايت از تاريخ  ستاد سامانه

 ضمناً رعايت موارد ذيل الزامی است:  
ه ، ارائه تضمین شركت در مزايده )وديعه(، ارائه پیشنهاد قیمت، برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الکترونیکي دولت مي باشد و كلیه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايد -1

 ن طريق امکان پذير مي باشد.بازگشايي پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه  و ساير موارد مربوطه از اي
 پیشنهاد مي گردد شركت كنندگان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از موضوع مزايده بازديد نمايند. -2
نمايند.)لیست دفاتر منتخب در سامانه  ايران مراجعهعالقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونیکي )توكن( به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر  -3

 مي باشد. 021 – 41934درج شده است(.شماره تماس مركز راهبري و پشتیباني سامانه:   ستاد ايران
زاري شود. پیشنهادهاي ارائه شده در بايد در سامانه درج و بارگ ( بصورت مجزا مي باشدسد)براي هر موردو براي هر  و تضمین شركت در مزايده كه در سه مورد)سه سد(قیمت پیشنهادي  -4

شركت آب منطقه  -بهمن 29بلوار -اتاق كمیسیون به نشاني تبريز در 05/11/98تاريخ  شنبه صبح روز 11سامانه تداركات الکترونیکي دولت و كلیه اسناد و مدارک شركت كنندگان در مزايده در ساعت
 041 -33382440و    041 -33382437و رسیدگي خواهد شد.تلفن  ه گشايش از طريق سامان  3ساختمان شماره  -اي آذربايجان شرقي

 بو  الفشده پاکت های الک ومهردرء وامضا اثرانگشت /از مهر را پس ليمدارک ذ بايدسامانه تداركات الکترونیکي دولت موارد خواسته شده در  لیتکم عالوه برشركت كنندگان در مزايده  -5
( و نام شركت )اشخاص يقینام و نام خانوادگي)اشخاص حق،  دهي)با ذكر عنوان مزا یکيزیبصورت ف و گذاشته الک و مهر شدهيك پاکت نهايی سربسته و  را در همگی پاکاتداده و  قرار

 .ندينما ليدفتر حراست شركت تحو  -آذربايجان شرقي  شركت آب منطقه اي -بهمن 29بلوار   -تبريز  يبه نشان  05/11/98 خيتار شنبه صبح  روز  10(، نشاني، شماره تلفن( تا ساعت يحقوق
در بايد  )ضمناً  عنوان مزايده ، نام شركت كننده، شماره تلفن ، پاكت الف(.)با ذكر  )پاکت الف( الک و مهر شدهو  داخل يك پاکت سربستهو در    بصورت فیزيکیتضمین شركت در مزايده اصل  -الف

 شود( یدرج و بارگذارنیز دولت  یکیسامانه تدارکات الکترون
عنوان مزايده ، نام شركت كننده، شماره )با ذكر  )پاکت ب( الک و مهر شدهو  داخل يك پاکت سربستهو در  بصورت فیزيکیو مدارک خواسته شده  دهيشركت در مزا طياسناد شرا هیكل-ب

  پاكت ب( تلفن،

 درج شده است.    www.setadiran.ir  و     http://iets.mporg.irو      www.azarwater.ir        * متن آگهی در سايت های
 شرقی آب منطقه ای آذربايجانشركت وابط عمومی ر

 
 

شعار سال: آیا می دانید کاهش شدید بارندگی نسبت به سال گذشته زنگ خطر بی آبی را به صدا درآورده است؟

شناسه آگهی: 721403آگهی مزایده عمومی
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹8/10/16 بودجه و امکانات قزوین متناسب با 

ظرفیت های آن نیست

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

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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 حرکت مقاومت برای نابودی ترامپ 
ادامه داشته باشد 

نماینـده مردم تهـران در مجلس اظهـار امیدواری 
ترامـپ  نابـودی  بـرای  مقاومـت  کـه حرکـت  کـرد 
بی خـرد ادامـه داشـته و ایـن مقاومت زمینه سـاز هر 
چه بیشـتر انسـجام داخلـی بین  همه جناح ها باشـد. 
بـه گـزارش تسـنیم، مصطفـی کواکبیـان نماینـده 
مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـه 
علنی پارلمان، ضمن تبریک و تسـلیت شـهادت سردار 
سپهبد قاسـم سـلیمانی و همرزمانش، اظهار امیدواری 
کـرد کـه حرکت مقاومت بـرای نابـودی ترامپ بی خرد 
ادامـه داشـته و ایـن مقاومت زمینه سـاز هر چه بیشـتر 

انسـجام داخلـی بین  همـه جناح ها باشـد.
وی بـه اظهـارات سـخنگوی هیئت رئیسـه مجلس 
مبنـی بـر جلسـه غیرعلنـی پارلمـان اشـاره و تأکیـد 
کـرد: قـرار بـود بـرای بررسـی ابعـاد ایـن حادثـه و 
چگونگـی مقابلـه بـا آن، جلسـه غیرعلنـی تشـکیل 
شـود، امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد، مجلس برای بسـیاری 
از مسـائل، جلسـه غیرعلنـی تشـکیل می دهـد، امـا 
بـرای این موضوع مهم نشسـتی برگزار نشـده اسـت.

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلس خطـاب به 
هیئت رئیسـه پارلمان، خاطرنشـان کرد: هیئت رئیسـه 
پاسـخ دهـد چـرا جلسـه غیرعلنی برگـزار نشـد، چرا 
کـه مجلس باید بـرای مقابله بـا این اقدام تروریسـتی 

آمریـکا برنامه ریزی داشـته باشـد.

وداع باشکوه خوزستانی ها با شهید 
حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش 

ازدحـام جمعیـت بـه حـدی اسـت که مسـؤوالن 
برگـزاری مراسـم تصمیـم گرفتند پیکر مطهر شـهید 
فاصـل  حـد  در  شـهیدش  هم رزمـان  و  سـلیمانی 
چهـارراه نـادری تـا چهـارراه آبـادان تشـییع شـود. 

بـه گـزارش فـارس، مراسـم تشـییع پیکـر مطهر 
سـپهبد شهید قاسـم سـلیمانی و هم رزمان شهیدش 

در اهـواز برگزاری شـد.
از نخسـتین سـاعات مـردم خوزسـتان خـود را از 
نقـاط مختلف اسـتان به اهواز رسـاندند تا در مراسـم 

تشـییع شهید سـلیمانی مشـارکت کنند.
ازدحـام جمعیـت بـه حـدی اسـت که مسـؤوالن 
برگـزاری مراسـم تصمیـم گرفتند پیکر مطهر شـهید 
فاصـل  رزمـان شـهیدش در حـد  و هـم  سـلیمانی 

چهـارراه نـادری تـا چهـارراه آبادان تشـییع شـود.
مـردم  شـده  منتشـر  هوایـی  تصاویـر  بـر  بنـا 
خوزسـتان از امانیه تـا چهارراه آبادان که مسـیری ۴ 
کیلومتـری اسـت مملـو از جمعیـت باشـد، همچنین 
و  لقمـان  ماننـد  امانیـه  بـه  منتهـی  خیابان هـای 
مـدرس و خیابان هـای منتهـی بـه چهارراه نـادری و 
خیابـان ادهـم مرکز شـهر مملـو از جمعیت شـده اند.

قرار بود مراسـم تشـییع پیکرها در اهواز از سـاعت 
۸ صبـح تـا ۹ و ۳۰ صبـح امـروز باشـد امـا ازدحـام 

جمعیـت ایـن مراسـم را بـا تأخیـر مواجـه کرد.

پیش فروش بلیت  قطارهای مسافری 
به ۱8 دی موکول شد

ــافری  ــای مس ــت قطاره ــد بلی ــروش جدی پیش ف
بــه روز  امــروز آغــاز شــود  از  بــود  کــه قــرار 

چهارشــنبه )۱۸ دی مــاه( موکــول شــد. 
ــن  ــی راه آه ــط عموم ــا، رواب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــش  ــه پی ــرد ک ــالم ک ــران اع ــوری اســالمی ای جمه
ــی  ــای مســافری در دوره زمان ــت قطاره ــروش بلی ف
یکــم بهمــن تــا ۲۳ اســفند مــاه امســال، بــه صــورت 
ــور از روز ۱۵  ــر کش ــوری در سراس ــی و حض اینترنت

ــاه موکــول شــد. ــه ۱۸ دی م ب
پیش فروش بلیت قطارهای مسـافری از ساعت هفت 
صبـح روز چهارشـنبه ۱۸ دی مـاه از طریـق اینترنتـی و 
سـاعت ۱۰ صبح توسـط مراکـز مجاز فـروش بلیت قطار 

بـه صـورت حضوری در سراسـر کشـور آغاز می شـود.

راه اندازی کسب و کارهای نوپا
 برای مددجویان آذربایجان شرقی

امـداد  کمیتـه  خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
آذربایجان شـرقی بـا اشـاره بـه امضـای تفاهـم نامـه 
کمیته امـداد و پارک علم و فناوری اسـتان،از راه اندازی 
کسـب و کارهـای نوپـا بـرای مددجویـان خبـر داد. 

 بــه گــزارش ایرنــا، خالــد ســیار در گفــت و گــو 
بــا رســانه هــا اظهــار کــرد: ایــن همــکاری مشــترک 
ــه  ــاوری ب ــی، فن ــف پژوهش ــای مختل ــه ه در زمین
ــدازی  ــتغال و راه ان ــاد اش ــه ایج ــک ب ــور کم منظ
کســب و کارهــای نوپــا و توســعه کارآفرینــی بــرای 

ــت انجــام مــی شــود. ــان تحــت حمای مددجوی
وی معرفـی و شناسـایی خیران فنـاوری را از دیگر 
اهـداف ایـن تفاهـم نامـه برشـمرد و افـزود: بـه دنبال 
بهـره منـدی از ظرفیت های موجـود دو نهاد در جهت 
تقویـت روحیـه کار و خوداتکایـی و بازاریابـی بـرای 
محصـوالت تولیـدی مددجویان کمیته امداد هسـتیم.

امـداد  کمیتـه  خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
آذربایجـان شـرقی خاطرنشـان کـرد: فرهنگ سـازی 
در زمینـه ایجـاد و توسـعه کسـب و کار بـا همـکاری 
بـرای  آموزشـی  هـای  دوره  برگـزاری  و  طرفیـن 
مددجویـان بـا تسـهیالت اعطایـی کمیتـه امـداد از 
دیگـر برنامـه هـای ایـن همـکاری مشـترک اسـت.

وی گفـت: بـا اجرای این تفاهم نامـه دانش آوزان و 
دانشـجویان تحت حمایت کمیته امـداد از تجهیزات و 
امکانـات مرکز نـوآوری پارک علم و فنـاوری در جهت 

شـکوفایی اسـتعدادها بهره مند می شوند.
ــگاه  ــاد بن ــرای ایج ــاوره ای ب ــک مش ــیار، کم س
ــارغ  ــت ف ــای اقتصــادی دانشــجویان تحــت حمای ه
ــوان  التحصیــل را از دیگــر برنامــه هــای طرفیــن عن
کــرد و افــزود: دوره هــای آموزشــی کارآفرینــی، ایــده 
پــردازی، تولیــد محصــول، تجــاری ســازی و بازاریابی 
بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد برگــزار مــی شــود.

تعداد کارت های سوخت صادر شده
 از مرز 5۰ میلیون کارت گذشت 

از تیرمــاه ســال ۸۶ تــا امــروز بیــش از ۵۰ میلیــون کارت ســوخت در 
کشــور صــادر شــده و برخــی از مالــکان وســایل نقلیــه هســتند کــه ۷ یــا 

۸ بــار کارت ســوخت بــرای آنهــا صــادر شــده اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، ســوم خردادمــاه ۹۴، دولــت بنزیــن را تک نرخــی 
و ۱۰۰۰ تومانــی کــرد و بــا حــذف ســهمیه بندی و توقــف عرضــه 
ــه اســتفاده از کارت  ــه رفت ــد از آن، رفت ــای بع ــن در ماه ه دونرخــی بنزی
ســوخت شــخصی بــه فراموشــی ســپرده شــد تــا جایــی کــه بــا فراخــوان 
ســال ۹۷ بــرای الزامــی شــدن اســتفاده از کارت ســوخت شــخصی، تعــداد 
زیــادی از مــردم، کارت ســوخت قبلــی خــود را حفــظ نکــرده بودنــد و در 
یــک ســال اخیــر، شــاهد ثبــت نــام بیــش از ۵ میلیــون متقاضــی کارت 

ســوخت المثنــی بودیــم.
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــل زاده، مدیرعام وکی
ــاه امســال در خصــوص تعــداد کارت ســوخت های صــادر  ــان م ــران آب ای
شــده گفــت: »حــدود ۲۴ میلیــون خــودرو و موتورســیکلت داریــم، ولــی 

تاکنــون حــدود ۴۸ میلیــون کارت ســوخت صــادر شــده اســت.«
ایــن اظهــار نظــر، ۲ روز پیــش از آغــاز ســهمیه بنــدی بنزیــن صــورت 
گرفــت؛ و بــا آغــاز ســهمیه بنــدی بنزیــن در بامــداد ۲۴ آبان مــاه، 
ــت کارت  ــه ضــرورت دریاف ــاوری در زمین ــوز ب ــه هن ــردم ک ــده ای از م ع
ــام  ــت ن ــه ثب ــروع ب ــاه، ش ــنبه ۲۵ آبان م ــتند، از روز ش ــوخت نداش س
ــوز  ــا هن ــن ثبت نام ه ــد و ای ــی کردن ــت کارت ســوخت المثن ــرای دریاف ب

ــه دارد. هــم ادام
پخــش  ملــی  شــرکت  برنامه ریــزی  مدیــر  رضایــی،  شــهرام 
فرآورده هــای نفتــی، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر تعــداد کارت هــای 
ــون  ــدا تاکن ــا از ابت ــت، ام ــدد اس ــون ع ــدود ۲۴ میلی ــال ح ــوخت فع س
ــت. ــده اس ــادر ش ــور ص ــوخت در کش ــون کارت س ــش از ۵۰ میلی بی

وی افــزود: برخــی از افــراد، تاکنــون چندیــن و چنــد بــار کارت 
ــه ثبــت  ــدام ب ــف، اق ــل مختل ــه دالی ــد و ب ســوخت خــود را ســوزانده ان
ــرای کارت ســوخت المثنــی کرده انــد؛ در طــی ۱۲ ســال گذشــته  ــام ب ن
برخــی از مالــکان وســیله نقلیــه هســتند کــه ۷ یــا ۸ بــار کارت ســوخت 
ــر  ــه ازای ه ــروز ب ــا ام ــط ت ــور متوس ــه ط ــده و ب ــادر ش ــا ص ــرای آنه ب
مالــک خــودرو و موتورســیکلت در کشــور، ۲ نوبــت کارت ســوخت صــادر 

شــده اســت.
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  برنامه ریــزی  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: آمــار صــادر شــدن بیــش از ۵۰ میلیــون کارت 
ــمند  ــامانه هوش ــت س ــدای فعالی ــه ابت ــال ۸۶ ک ــاه س ــوخت، از تیرم س

ــت. ــروز اس ــا ام ــوده ت ــوخت ب س

توسعه فضاها و تخت های بیمارستانی مراغه 
ضروری است

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مراغــه بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــه ب ــی مراغ ــز درمان ــتان ها و مراک ــت بیمارس ــر ظرفی ــال حاض در ح
۱۰۰ درصــد رســیده گفــت: ایــن مراکــز نیــاز مبرمــی بــه توســعه فضاهــا 

ــد.  ــتانی دارن ــای بیمارس و تخت ه
بــه گــزارش ایرنــا، حمیــد شــکری در نشســت مشــترک اعضــا شــورای 
ــن  ــل بی ــزوم تعام ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــهرداری مراغ ــهر و ش ــالمی ش اس
ــی  ــات مردم ــق مطالب ــتای تحق ــان در راس ــات رس ــای خدم ــتگاه ه دس
افــزود: ایــن همــکاری هــا و تعامــل هــا، زمینــه ســاز توســعه زیرســاخت 

هــای شــهری اســت.
وی بــر  برنامــه ریــزی مناســب بــرای رفــع دغدغــه هــا و نیــز اجــرای 
ــد کــرد و گفــت:  ــان تاکی ــه در حــوزه درم ــی از جمل طــرح هــای عمران
ــه  ــی ب ــرای احــداث بیمارســتان ۳۵۰ تختخواب ــن مناســب ب ــن زمی تامی
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــی در ای ــزرگ درمان ــای ب ــرح ه ــی از ط ــوان یک عن

ــد تســریع شــود. ــه بای همــکاری شــهرداری در حــال انجــام اســت ک
شـکری افـزود: همچنین تامین زمیـن برای احداث خانه بازنشسـتگان، 
شـفاف سـازی در زمینـه پرداخـت سـهم پنج درصـدی آمـوزش و پرورش 
و نیـم درصـدی کتابخانـه هـای عمومی از جمله مواردی اسـت کـه باید از 

سـوی شـورای اسـالمی شـهر و شـهرداری مورد توجه قرار گیرد.
شــهردار مراغــه نیــز در ایــن نشســت گفــت: در راســتای تامیــن زمیــن 
بــرای احــداث بیمارســتان، تاکنــون بیــش از ۵.۵ هکتــار تملــک شــده و 
بــه زودی بــه صــورت تهاتــری در اختیــار دانشــکده علــوم پزشــکی ایــن 

شهرســتان قــرار خواهــد گرفــت.
ــه پرداخــت مســتمر ســهم آمــوزش  ــا اشــاره ب محمدرضــا احمــدی ب
ــه صــورت  ــن ســهم ب ــزود: پرداخــت ای ــرورش از عــوارض شــهری اف و پ
مکانیــزه در حــال انجــام بــوده و مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

وی ادامــه داد: همچنیــن از بابــت ســهم نیــم درصــدی نهــاد کتابخانــه 
ــه  ــهرداری مراغ ــوی ش ــان از س ــارد توم ــدود ۱.۱ میلی ــال ۹۶، ح ــا س ت

پرداخــت شــده اســت.
ــده از ســهم نیــم درصــدی  ــی مان ــه باق ــه کــرد: مطالب احمــدی اضاف
کتابخانــه هــای عممومــی بــه زودی بــه ایــن نهــاد پرداخــت خواهــد شــد.

ــای  ــاخت ه ــعه زیرس ــتای توس ــه در راس ــهرداری مراغ ــزود: ش وی اف
عمرانــی شــهر، بــا وجــود مطالبــه ۶۶ میلیــارد تومانــی از ادارات، از 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــان ب ــارد توم ــون ۲۱ میلی ــال تاکن ــدای س ابت

ــت. ــرده اس ــه ک ــی هزین عمران
عضــو شــورای اســالمی شــهر مراغــه نیــز بــا انتقــاد از ســنگ انــدازی 
برخــی ســمن هــا در راســتای اجــرای طــرح هــای عمــران شــهری گفــت: 
متاســفانه برخــی مدعیــان فرهنگــی، در مســیر توســعه و ســرمایه گــذاری 

شــهری موانــع اساســی ایجــاد مــی کننــد.
مرتضــی باســتانی افــزود: تملــک زمیــن بیمارســتان ۳۵۰ تختخوابــی 
و رفــع مشــکالت شــهری از رســالت هــای شــهرداری و شــورای اســالمی 

شــهر اســت.
وجــود بیمارســتان هــای شــهید بهشــتی، امیرالمومنیــن و  ســینا بــا 
مجمــوع ۳۳۴ تخــت بیمارســتانی، مراغــه را بــه قطــب خدمــات درمانــی 

در جنــوب آذربایجــان شــرقی تبدیــل کــرده اســت.

از  دارو  و  غـــذا  ســـازمان  رییـــس 
ــرای  ــکا بـ ــتقیم آمریـ ــنگ اندازی های مسـ سـ
ـــر داد  ـــاران MPS خب ـــای بیم ـــن داروه تامی
ـــرکت  ـــه ش ـــخصا ب ـــا مش ـــت: آمریکایی ه و گف
ـــالم  ـــای MPS اع ـــده داروه ـــره ای تولیدکنن ک
ــد،  ــران کار کردیـ ــا ایـ ــر بـ ــه اگـ ــد کـ کردنـ
دیگـــر نمی توانیـــد بـــا مـــا و کشـــورهای 

ــد.  ــان کار کنیـ متحدمـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر محمدرضـــا 
داروهـــای  وضعیـــت  دربـــاره  شانه ســـاز 
ـــی  ـــزو اقالم ـــت: داروی MPS ج MPS، گف
ـــن  ـــیار پایی ـــرف بس ـــل مص ـــه دلی ـــه ب ـــت ک اس
ـــدگان محـــدودی  ـــداد تولیدکنن ـــا تع آن، در دنی
ـــان  ـــور خودم ـــال در کش ـــوان مث ـــه عن دارد. ب
ـــه ۳۰۰  ـــک ب ـــا نزدی ـــن داروه ـــدف ای ـــروه ه گ

ـــتند. ـــر هس نف

 MPS تولیدکننده کره ای داروهای
تحت فشار آمریکایی ها

ــه  ــا س ــا تنه ــه در دنی ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــد می کنن ــای MPS را تولی ــرکت داروه ش
کــه دو شــرکت آمریکایــی و یکــی از شــرکت ها 
متاســفانه شــرکت  افــزود:  اســت،  کــره ای 
و  آمریکایی هــا  فشــار  تحــت  هــم  کــره ای 
ــا  ــه م ــت ب ــی اش نتوانس ــل باطن ــم می علی رغ
ــم  ــالش می کنی ــم ت ــا داری ــه م دارو دهــد. البت
ایــن  داروهــای  کانال هــای مختلــف  از  تــا 

ــم. ــن کنی ــاران را تامی بیم
ــا بیـــان اینکـــه در ماه هـــای  ــاز بـ شانه سـ
گذشـــته بـــه طـــور مرتـــب چالش هایـــی در 
ـــته ایم  ـــف داش ـــای مختل ـــن داروه ـــوزه تامی ح
و خوشـــبختانه داروهـــا را تامیـــن کرده ایـــم، 
ــام  ــه انجـ ــی کـ ــا پیگیری هایـ ــه داد: بـ ادامـ
را   MPS بیمـــاران  می دهیـــم، داروهـــای 
هـــم تامیـــن می کنیـــم. در عیـــن حـــال 
هنـــوز بـــرای داروهـــای MPS ذخایـــری 

داریـــم و در عیـــن حـــال برخـــی داروهـــای 
ـــاران  ـــه بیم ـــود دارد ک ـــز وج ـــن آن نی جایگزی
بتواننـــد آن را مصـــرف کننـــد و بـــا مشـــکل 

مواجـــه نشـــود.

اشک تمساح آمریکا برای ایرانیان
وی تاکیـــد کـــرد: مجامـــع بین المللـــی 
ـــد.  ـــکا را ببینن ـــت آمری ـــار زش ـــن رفت ـــد ای بای
آمریـــکا فقـــط شـــعار می دهـــد و در ظاهـــر 
ـــد،  ـــاح می ریزن ـــک تمس ـــا اش ـــردم م ـــرای م ب
امـــا در باطـــن بـــه چیـــزی غیـــر از نابـــودی 

کشـــور و مـــردم مـــا فکـــر نمی کننـــد.

وضعیت تامین داروهای بیماران خاص
ســـایر  تامیـــن  دربـــاره  شانه ســـاز 
ـــای  ـــه داروه ـــت: هم ـــز گف ـــای خـــاص نی داروه
بیمـــاران خـــاص ماننـــد بیمـــاران ام اس، 
ـــم  ـــار داری ـــمی و... را در اختی ـــی، تاالس هموفیل

ـــل  ـــا در داخ ـــی از آن ه ـــش اعظم ـــی بخ و حت
کشـــورمان تولیـــد می شـــود. در حالیکـــه تـــا 
ـــرف  ـــده ص ـــل واردکنن ـــال قب ـــی ۱۵ س ۱۰ ال
ایـــن اقـــالم بودیـــم، امـــا در حـــال حاضـــر 
ـــود.  ـــد می ش ـــورمان تولی ـــا در کش ـــن داروه ای
در عیـــن حـــال در زمینـــه تامیـــن داروی 
ـــم  ـــان ک ـــه تعدادش ـــی ک ـــص ایمن ـــاران نق بیم
بـــوده و تنـــوع بیماری شـــان زیـــاد اســـت و 
ــای  ــا داروهـ ــدودی در دنیـ ــرکت های محـ شـ
آنهـــا را تولیـــد می کننـــد، مقـــداری معضـــل 
ــن  ــا را تامیـ ــون داروهـ ــه تاکنـ ــتیم کـ داشـ
کردیـــم و از ایـــن بـــه بعـــد هـــم ان شـــاءاهلل 

تامیـــن می کنیـــم.

پانسمان  پروانه ای ها تامین شد
ـــرکت  ـــک ش ـــت ی ـــه ممانع ـــاره ب ـــا اش وی ب
تجهیـــزات پزشـــکی آلمانـــی از ارائـــه تجهیـــزات 
ـــن شـــرکت  ـــت: ای ـــه کشـــورمان، گف پزشـــکی ب

ــس  ــمان های میپلکـ ــه پانسـ ــه ارائـ در زمینـ
مشـــکالتی  مـــا  بـــه  ای بـــی  بیمـــاران 
ایجـــاد کـــرد کـــه البتـــه در حـــال حاضـــر 
پانســـمان های مـــورد نیـــاز ایـــن بیمـــاران را 
ـــی  ـــر داروی ـــوع ذخای ـــم. در مجم ـــن کردی تامی
و تجهیزاتی مـــان در زمینـــه بیمـــاران خـــاص 

کافـــی اســـت.
شانه ســاز تاکیــد کــرد: در عیــن حــال 
و  احمــر  هــالل  ماننــد  ســازمان هایی 
یکســری  بخش هــا  و  ســازمان ها  ســایر 
تامیــن  را  خــاص  بیمــاران  داروهــای  از 
فعالیــت  زمینــه  ایــن  در  و  می کننــد 
ــا  ــال آمریکایی ه ــر ح ــه ه ــه ب ــد. البت می کنن
دست شــان  از  کــه  کاری  هــر  غربی هــا  و 
برآمــده انجــام داده انــد و هــر ســنگی را 
کــه توانســته اند می اندازنــد، امــا مــا هــم 
مــورد  داروهــای  کــه  می کنیــم  تــالش 
ــه  ــا ب ــم. آمریکایی ه ــن کنی ــان را تامی نیازم
ــر  ــالوه ب ــد و ع ــنگ اندازی می کنن ــدت س ش
ــی  ــه مبادالت ــر روزن ــه ه فشــارهای بانکــی ک
کــه وجــود داشــته باشــد را می بندنــد، از 
ــد  ــالم می کنن ــرکت ها اع ــه ش ــم ب ــی ه طرف
کــه نبایــد بــه ایــران دارو بدهنــد. بــه عنــوان 
همیــن  بــه  مشــخصا  آمریکایی هــا  مثــال 
داروهــای  تولیدکننــده  کــره ای  شــرکت 
ــا  ــر ب ــه اگ ــد ک ــالم کردن ــاران MPS اع بیم
ایــران کار کردیــد، دیگــر بــا مــا و کشــورهای 
ــرکت  ــد. ش ــد کار کنی ــا نمی توانی ــد م متح
ــاردی اش  ــد میلی ــازار چن ــد ب ــم نمی خواه ه
را از دســت بدهــد. بنابرایــن شــرکت ها را 
مجبــور می کننــد کــه بــا مــا کار نکننــد.

رشــید  ســردار  شــهادت  مناســبت  بــه 
اســالم ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، فضــای 
ــز طــی ســاعاتی  ــور مرکــز تبری دانشــگاه پیام ن
ــزرگ  ــن ســردار ب در ســوگ از دســت دادن ای

ــت. ــرو رف ــزا ف در ع
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، فضــای دانشــگاه 
پیــام نــور مرکــز تبریــز در ســوگ ســردار 
از روز در عــزا  بــزرگ اســالم، در ســاعاتی 
فــرو رفتــه بــود کــه در همیــن راســتا ریاســت 
ــدف  ــز ه ــهر تبری ــور کالنش ــام ن ــگاه پی دانش
اصلــی دانشــگاه را از اجــرای ایــن مراســم 
یادبــود ســردار ســلیمانی دانســته و اظهــار 
کــرد: بــا شــهادت ســردار رشــید اســالم امــروز 
ــر  ــتند و قش ــزادار هس ــران ع ــردم ای ــه م هم
دانشــگاهی و دانشــگاه پیــام نــور نیــز همــدوش 

بــا ســایر اقشــار جامعــه وظیفــه خــود دانســت 
ــای  ــنگین را در فض ــه و داغ س ــن ضایع ــا ای ت

ــد. ــان ده ــگاهی نش دانش
ــم  ــپهبد قاس ــه داد: س ــی ادام ــر فضل دکت

ســلیمانی حقــی بــر گــردن تمامــی ملــت 
ــه  ــی ب ــد لیاقت ــدوارم خداون ــران دارد و امی ای
مــا ببخشــد کــه هرکداممــان بتوانیــم حداقــل 

ــیم. ــلیمانی باش ــردار س ــمتی از س قس

ــا  ــه تنه ــوق ن ــه ف ــه حادث ــه ب ــا توج وی ب
اعضــای دانشــگاه بلکــه تمامــی اقشــار جامعــه 
را دارای وظیفــه پــر اهمیتــی دانســته و گفــت: 
از ایــن پــس بایــد راه ایــن ســردار شــریف ادامه 
پیــدا کنــد و مطمئنــا تمامــی نســل هــا پیــرو 
ــود، ایــن مســئله تنهــا  ایــن مســیر خواهنــد ب
ــه  ــوده و هم ــگاه نب ــط دانش ــه محی ــدود ب مح
ــرد  ــن بــزرگ م ــان ای ــه رو آرم ــردم دنبال م

ــود. ــد ب خواهن
فضلــی بــا اشــاره بــه افزایــش و چنــد برابــر 
ــه  ــگاهی اضاف ــای دانش ــئولیت فض ــدن مس ش
کــرد: بایــد بیشــتر از همیشــه در عرصــه هــای 
ــا  ــم ت ــالش کنی ــی ت ــی و صنعت ــف علم مختل
ــا را  ــلیمانی ه ــال س ــی امث ــم جــای خال بتوانی

پــر کنیــم.  

یـــک عضـــو اتـــاق بازرگانـــی ایـــران گفـــت: بـــا افزایـــش 
ــتغال  ــار اشـ ــی، آمـ ــهرک های صنعتـ ــت در شـ ــبی فعالیـ نسـ

کشـــور حفـــظ شـــده اســـت. 
ـــا  ـــرد: ب ـــار ک ـــی، اظه ـــدی پورقاض ـــنا، مه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــوزه  ـــرای ح ـــته ب ـــال های گذش ـــه در س ـــکالتی ک ـــه مش ـــه ب توج
ـــه کاهـــش اســـتفاده از ظرفیت هـــای  ـــه وجـــود آمـــده و ب تولیـــد ب
ـــته  ـــای گذش ـــود، در ماه ه ـــده ب ـــر ش ـــدی منج ـــی و تولی صنعت
ـــه  ـــرایط اقتصـــادی کشـــور ب ـــه در ش ـــی ک ـــه تغییرات ـــه ب ـــا توج ب

ـــت داد. ـــر وضعی ـــی تغیی ـــن منحن ـــد، ای ـــود آم وج
تحریم هـــا محدودیت هـــای  بـــه گفتـــه وی، هرچنـــد 
زیـــادی در مســـیر اقتصـــاد ایـــران ایجـــاد کرده انـــد امـــا بـــا 
ــن  ــش واردات کاال، ایـ ــرخ ارز و کاهـ ــش نـ ــه افزایـ ــه بـ توجـ
موضـــوع فضایـــی جدیـــد را بـــرای توســـعه تولیـــد در ایـــران 

بـــه وجـــود آورد.
ـــان  ـــی ها نش ـــه بررس ـــان اینک ـــا بی ـــادی ب ـــال اقتص ـــن فع ای

می دهـــد از ابتـــدای ســـال، فعالیـــت در برخـــی شـــهرک های 
ــتری  ــدرت بیشـ ــا قـ ــا بـ ــده یـ ــه شـ ــر گرفتـ ــی از سـ صنعتـ
ــا،  ــر اســـاس برآوردهـ پیگیـــری می شـــود، تصریـــح کـــرد: بـ
ـــال های  ـــا در س ـــدی م ـــت تولی ـــی از ظرفی ـــل توجه ـــد قاب درص

ـــده و از ایـــن رو فرصـــت فعلـــی  ـــال اســـتفاده مان گذشـــته عمـــال ب
می توانـــد بـــه فعـــال کـــردن دوبـــاره آنهـــا منجـــر شـــود.

ــه  ــا توجـ ــدت بـ ــاه مـ ــه داد: در کوتـ ــی ادامـ پورقاضـ
بـــه ممنـــوع شـــدن واردات برخـــی کاالهـــا و بـــه صرفـــه 
نبـــودن اســـتفاده از کاالهـــای خارجـــی، بـــازار کاالهـــای 
ـــد  ـــداوم تولی ـــوع ت ـــن موض ـــه و همی ـــترش یافت ـــی گس ایران
ــرمایه ها  ــظ سـ ــرای حفـ ــزه ای بـ ــده و انگیـ ــث شـ را باعـ

شـــده اســـت.
بـــه گفتـــه وی، بـــرای حفـــظ ایـــن رونـــد و طوالنـــی 
ـــی،  ـــای  صنعت ـــی واحده ـــد در برخ ـــق تولی ـــدن رون ـــدت ش م
ــه،  ــواد اولیـ ــن مـ ــی، تامیـ ــع قانونـ ــردن موانـ ــن بـ از بیـ
ــت  ــش کیفیـ ــدگان و افزایـ ــر تولیدکننـ ــار بـ ــش فشـ کاهـ
ــای  ــه دســـت آوردن بازارهـ ــرای بـ ــی بـ ــوالت ایرانـ محصـ
ــا  ــه آنهـ ــد بـ ــه بایـ ــتند کـ ــی هسـ ــی اولویت هایـ صادراتـ

توجهـــی ویـــژه صـــورت گیـــرد.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

اشک تمساح آمریکا برای ایرانیان

گرامیداشت شهادت سردار دل ها در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

بازار کاالهای ایرانی گسترش یافته است

ــدد  ــب و تع ــای مناس ــود مرتع ه ــان وج پوری
ــاال  زایــش در فصــل پاییــز را از جملــه عوامــل ب
رفتــن جمعیــت دام مولــد در کشــور اعــالم کــرد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــدگان دام  ـــادر کنن ـــس ص ـــان رئی ـــور پوری منص
کشـــور، دربـــاره آخریـــن وضعیـــت عرضـــه دام 
اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه فراوانـــی عرضـــه 
ـــت  ـــت اف ـــنگین قیم ـــبک و س ـــش س دام در بخ
ـــازار  ـــل در ب ـــای قب ـــه ماه ه ـــبت ب ـــی نس محسوس

ـــت. ـــته اس داش
ــش و  ــش زای ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب او اف
عرضــه دام در بــازار مشــکالت متعــددی پیــش 
روی دامــداران اســت کــه متاســفانه بــا وجــود 
ــدد از وزارت  ــای متع ــدی و پیگیری ه گالیه من
جهــاد کشــاورزی تــا کنــون مشــکالت مرتفــع 

نشــده اســت.
پوریــان ادامــه داد: بــا وجــود آنکه مشــکالت 
ــداری  ــای دام ــنگین در واحد ه ــت دام س انباش
مرتفــع نشــده بــه ســبب افزایــش زایــش 
افــزوده  کشــور  گوســفندی  جمعیــت  بــه 
شــده اســت کــه بــه همیــن خاطــر طــی 
ــه  ــف نام ــای مختل ــر اتحادیه ه ــای اخی روز ه

ــع  ــر رف ــی ب ــاد مبن ــا وزارت جه ــی ب نگاری های
مشــکالت فعلــی انجــام داده انــد کــه امیدواریــم 
ــاره  ــن ب ــی در ای ــریع تر تصمیمات ــه س ــر چ ه
اتخــاذ شــود تــا دامــداران از ایــن ناحیــه 

ــوند. ــرر نش متض
ایـــن مقـــام مســـئول وجـــود مرتع هـــای 
مناســـب و تعـــدد زایـــش در فصـــل پاییـــز را 
از جملـــه عوامـــل بـــاال رفتـــن جمعیـــت دام 
مولـــد در کشـــور اعـــالم کـــرد و گفـــت: بـــا 
ــبک  ــت دام سـ ــش جمعیـ ــه افزایـ ــه بـ توجـ

ـــت  ـــام اس ـــال انج ـــق در ح ـــه دو طری ـــروش ب ف
از طریـــق کشـــتارگاه ها  کـــه در عرضـــه 
ـــارت  ـــر آن نظ ـــواره ب ـــکی هم ـــبکه دامپزش ش
ــراف  ــتار در اطـ ــه و کشـ ــا در عرضـ دارد، امـ
شـــهر ها هیـــچ نظارتـــی صـــورت نمی گیـــرد.

ــه  ــدگان دام کشــور ادام رئیــس صــادر کنن
داد: بــا وجــود آنکــه نظــارت در بحــث کشــتار 
امــری ضــروری اســت، امــا ازدحــام و انباشــت 
دام منجــر بــه کشــتار غیــر قانونــی شــده کــه 

ایــن امــر از نظــر دامپزشــکی مــردود اســت.

ـــن  ـــث تامی ـــه در بح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
و تولیـــد مشـــکلی نداریـــم، بیـــان کـــرد: بـــا 
ـــر  ـــه انباشـــتگی دام و فشـــار مضاعـــف ب توجـــه ب
دامـــداران تنهـــا از مســـئوالن ذیربـــط تقاضـــا 
ـــت  ـــش انباش ـــرای کاه ـــری ب ـــه تدابی ـــم ک داری
ــد  ــه کار گیرنـ ــداری بـ ــای دامـ دام در واحد هـ
تـــا کشـــتار غیـــر قانونـــی در ورودی شـــهر ها 

ـــد. ـــش نیاب افزای

ازدیاد تولید و عرضه مناسب دلیل 
اصلی آرامش بازار گوشت

پوریــان متوســط قیمــت کنونــی هــر کیلــو 
ــده را ۲۵ هــزار تومــان و گوســفند  گوســاله زن

۳۵ هــزار تومــان اعــالم کــرد.
ـــه  ـــور ادام ـــدگان دام کش ـــادر کنن ـــس ص رئی
داد: علـــی رغـــم آنکـــه در ســـال های گشـــته 
ـــدیم  ـــک می ش ـــال نزدی ـــر س ـــه اواخ ـــه ب ـــر چ ه
مشـــکالت متعـــددی از حیـــث نوســـانات قیمـــت 
بـــازار گوشـــت را ملتهـــب می کـــرد، امـــا 
ـــا  ـــه ب ـــد و عرض ـــاد تولی ـــبب ازدی ـــه س ـــال ب امس
ـــه هســـتیم  ـــت دام و گوشـــت مواج ـــش قیم کاه
کـــه ایـــن رونـــد تـــا پایـــان ســـال همچنـــان 

ـــت. ـــد یاف ـــه خواه ادام
ــه  ــر چـ ــرد: اگـ ــح کـ ــان تصریـ او در پایـ
طبـــق آمـــار ســـازمان دامپزشـــکی کشـــتار 
در کشـــتارگاه ها کاهـــش پیـــدا کـــرده، امـــا 
ـــاالی  ـــه ب ـــی از عرض ـــی ناش ـــر قانون ـــتار غی کش
ـــای  ـــی ماه ه ـــد ط ـــاعد تولی ـــرایط مس دام و ش
ـــل مالحظـــه ای داشـــته اســـت. ـــر رشـــد قاب اخی

رئیس صادر کنندگان دام کشور؛

وجود مرتع های مناسب و تعدد زایش در فصل 
پاییز دو عامل اصلی افزایش جمعیت دام مولد
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نان فوکاچیا

مواد الزم:
آب گرم                               ۱ پیمانه + ۱ قاشق غذاخوری
خمیرمایه                                      ۲ قاشق چایخوری
نمک                                 ۱ و ۲/۱ قاشق چایخوری
روغن زیتون                                  ۲ قاشق غذاخوری
آرد                                   ۳ پیمانــه

برای روی نان:
روغن زیتون                                ۱ قاشق غذاخوری
آویشن خشک                           ۱ قاشق چایخوری
آویشن تازه                            چند شاخه )دلخواه(

مــی پرســید فوکاچیــا چیســت؟ نــان فوکاچیــا 
ــبیه  ــی ش ــه بافت ــت ک ــی اس ــان ایتالیای ــی ن نوع
ــم  ــری ضخی ــان برب ــل ن ــزا داره. مث ــر پیت ــه خمی ب
ــی بافــت  ــردی داره ول ــه ی ت هســت. فوکاچیــا روی
داخلــش نــرم و پفکیــه. ایــن نان ســبک و خوشــمزه 
ــواع ســوپ  رو میتونیــد کنــار غذاهــای مختلــف، ان
ــد اون رو  ــی میتونی ــد. حت ــرو کنی ــوس س ــا هوم ی
ــمزه ای  ــاندویچ خوش ــد و س ــرش بزنی ــط ب از وس
بــه ســبک آشــپزی ایتالیایــی باهــاش تهیــه کنیــد. 
فوکاچیــا بــا طعــم هــای مختلفــی تهیــه میشــه. بــا 
اضافــه کــردن مقــداری ســیر تــازه رنــده شــده بــه 
روغــن زیتــون میتونیــد نــان ســیر فوکاچیــا تهیــه 
کنیــد کــه یــک پیــش غــذای فــوق العــاده اســت. 
ــاری  ــه جــای آویشــن از رزم ــد ب همچنیــن میتونی
اســتفاده کنیــد کــه عطــر خیلــی خوبــی بــه نــان 

شــما میــده.
 

طرز تهیه:
۱- آب گــرم را در کاســه بزرگــی بریزیــد. خمیــر 
ــد  ــر کنی ــه صب ــد دقیق ــد. چن ــه کنی ــه را اضاف مای
تــا خمیرمایــه فعــال شــود و روی آب حالــت کــف 
ایجــاد شــود. ســپس روغــن و نمــک را اضافــه کنید.

۲- تقریبــاً نیمــی از آرد را اضافــه کنیــد و حــدود 
ــد. آرد  ــم بزنی ــق ه ــا قاش ــی ب ــه خوب ــه ب ۱ دقیق
باقــی مانــده را اضافــه کنیــد و بــه هــم زدن ادامــه 
دهیــد. وقتــی مــواد خــوب بــا هــم ترکیــب شــدند 
دســتتان را آردی کنیــد و حــدود ۸ دقیقــه خمیــر 
را ورز بدهیــد. میتوانیــد مســتقیماً در خــود کاســه 
ورز بدهیــد یــا روی ســطح آردپاشــی شــده ایــن کار 
را انجــام دهیــد. خمیــر در ابتــدا حالــت چســبناک 
دارد. ولــی بهتــر اســت تــا جــای ممکــن آرد اضافــه 
نکنیــد. چــون لطافــت و ســبک بــودن نــان فوکاچیا 

را کاهــش میدهــد.
ــون  ــن زیت ــا روغ ــری را ب ــه دیگ ــف کاس ۳- ک
چــرب کنیــد. خمیــر را در آن قــرار دهیــد و 
بچرخانیــد تــا تمامــی ســطح آن بــه روغــن آغشــته 
شــود. حــال روی کاســه را بپوشــانید. نیــم ســاعت 
ــان  ــر ن ــا خمی ــد ت ــتراحت دهی ــتان( اس )در تابس
ــر  ــدوداً دو براب ــم آن ح ــد و حج ــا ور بیای فوکاچی
ــان بیشــتری  شــود. در زمســتان ممکــن اســت زم

ــد. الزم باش
۴- کــف قالــب مناســبی )۳۳ در ۲۳ ســانتیمتر( 
را بــا کاغــذ روغنــی بپوشــانید و بــه عــالوه بــا روغــن 
هــم چــرب کنیــد. خمیــر برآمــده را بــا احتیــاط بــه 
قالــب منتقــل کنیــد. بــه آرامــی خمیــر را بــه طــور 
یکنواخــت در قالــب پهــن کنیــد. امــا مراقب باشــید 
بــا وارد کــردن فشــار بیــش از حــد، هــوای موجــود 

در خمیــر را خالــی نکنیــد.
۵- یــک قاشــق روغــن زیتــون را بــه طــور 
یکنواخــت روی ســطح خمیــر نــان فوکاچیــا 
بریزیــد. ســپس آویشــن خشــک شــده را هــم روی 
آن بپاشــید. بــا نــوک انگشــت مطابــق عکــس روی 

ــد. ــاد کنی ــای ایج ــره ه ــر حف خمی
۶- ۲۰-۳۰ دقیقــه دیگــر بــه خمیــر اســتراحت 
ــار نیــازی بــه  دهیــد تــا مجــدداً پــف کنــد. ایــن ب
ــع از  ــن مان ــون روغ ــت. چ ــر نیس ــاندن خمی پوش

خشــک شــدن ســطح آن میشــود.
ــا دمــای  ۷- فوکاچیــا را در فــری کــه از قبــل ب
۲۰۰ درجــه ســانتیگراد گــرم کــرده ایــد بپزیــد. بعد 
ــگ  ــی رن ــان طالی ــطح ن ــه س ــه ک از ۱۵-۲۰ دقیق

شــد آمــاده اســت.
نــان فوکاچیــا را از فــر خــارج کنیــد. ۱۰ دقیقــه 
ــل  ــود. در صــورت تمای ــک ش ــا خن ــد ت ــر کنی صب
چنــد بــرگ آویشــن یــا رزمــاری تــازه هــم روی آن 

بریزیــد و ســرو کنیــد.
 

نکته های کلیدی:
- در صورتــی کــه عجلــه داریــد و فرصــت ندارید 
بــرای بــار دوم )بعــد از ریختــن خمیــر در قالــب( بــه 
خمیــر اســتراحت دهیــد، راه دیگــری هــم هســت. 
فــر را از قبــل گــرم نکنیــد. قالــب خمیــر را بالفاصله 
ــا  ــد. ۲۵ ت ــرار دهی ــر ق ــد از روشــن کــردن در ف بع
۳۰ دقیقــه صبــر کنیــد تــا روی نــان طالیــی رنــگ 

. د شو
- گاهــی روی فوکاچیــا عــالوه بــر ســبزی 
خشــک، از زیتــون، پیــاز، گوجــه گیالســی یــا 

ترکیــب آنهــا هــم اســتفاده میشــود.
ــده  ــده ش ــیر رن ــدری س ــردن ق ــه ک ــا اضاف - ب
)همــراه بــا روغــن( میتوانیــد نــان ســیر خوشــمزه 

ــد. ــه کنی ای هــم تهی
منبع: ایران کوک

جوانان نخبه در فرآیند سرمایه گذاری
 بیشتر حمایت شوند

مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
قزویــن گفــت: جوانانــی کــه بــرای تولیــد و اشــتغال وارد فرآینــد 
ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای ــتر م ــد بیش ــوند بای ــرمایه گذاری می ش س
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی علیخانــی در نشســت بررســی پرونده هــای 
ــای  ــان در حوزه ه ــی از جوان ــزود: برخ ــن اف ــتان قزوی ــرمایه گذاری اس س
ــی  ــالم آمادگ ــی اع ــرای کار میدان ــده و ب ــل ش ــارغ التحصی ــی ف علم
کرده انــد، درحالــی کــه قوانیــن دســت و پاگیــری جلــوی پیشــرفت آنهــا 

را گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد: نخســتین اقدامــی کــه بایــد در ســرمایه گذاری های 
کوچــک و بــزرگ مــورد توجــه قــرار گیــرد، ظرفیــت شناســی در 
ــت  ــراد دارای صالحی ــود اف ــث می ش ــه باع ــف اســت ک ــای مختل حوزه ه

ــدان شــوند. وارد می
علیخانــی همچنیــن گفــت: نبایــد تناقــض قوانیــن در بیــن دســتگاه 
هــای اجرایــی باعــث شــود کــه ســرمایه گذاران دارای صالحیــت از رونــق 

تولیــد جــا بماننــد.
ــد کــرد: دســتگاهی  ــه صحبت هــای خــود تاکی ــن مســؤول در ادام ای
کــه از همــان ابتــدا موافقــت اصولــی صــادر می کنــد بایــد همــه جوانــب 
ــا  ــه بعده ــد اینطــور باشــد ک ــد و نبای ــرار ده ــورد بررســی ق طــرح را م

مخالفــت کــرده و مانــع تراشــی ایجــاد کنــد.
اجرایــی در  نماینــده دســتگاه های  علیخانــی خاطرنشــان کــرد: 
مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری بایــد تــا ســقف ۲۰ روز جــواب قطعــی و 

ــد. ــالم کنن ــرمایه گذار اع ــه س ــی ب کارشناس
در ایــن نشســت پنــج طــرح ســرمایه گذاری در قزویــن بــا موضوعــات 
ــاک کاســپین، ســرمایه گذاری در  تامیــن ســوخت گاز شــرکت نیــروی پ
حوزه هــا بلــوک و موزاییــک ســازی، پــرورش ماهی هــای زینتــی، فیلتــر 
خــودرو و مجتمــع تفریحــی ورزشــی و گردشــگری مــورد بررســی قــرار 

گرفــت.
۹۹ فرصت سرمایه گذاری در استان قزوین شناسایی شده است.

نظارت بر بسته های سفر نوروزی در 
آذربایجان شرقی 

صنایــع  دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــده از  ــفر ارائه ش ــته های س ــر بس ــارت ب ــش نظ ــرقی از افزای آذربایجان ش

ســوی دفاتــر خدمــات مســافرتی بــرای نــوروز ۹۹ خبــر داد. 
ـــگاران  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــدار در گف ـــی آب ـــا، مرتض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــام  ــاز ثبت نـ ــال و آغـ ــان سـ ــدن پایـ ــک شـ ــه نزدیـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــت:  ـــتان گف ـــات مســـافرتی اس ـــر خدم ـــق دفات ـــوروزی از طری ـــای ن توره
به منظـــور افزایـــش نظـــارت بـــر فـــروش بســـته های ســـفر نـــوروزی 
و تضمیـــن هرچـــه بیشـــتر کیفیـــت خدمـــات، قراردادهـــای منعقـــده 
ـــی  ـــتان بررس ـــگری اس ـــت گردش ـــط معاون ـــر توس ـــن دفات ـــوی ای از س

ـــد. ـــد ش خواه
آبــدار افــزود: در ایــن راســتا کلیــه دفاتــر خدمــات مســافرتی 
آذربایجــان شــرقی موظــف شــده اند، پیــش از فــروش و تبلیغــات 
ــت  ــه معاون ــه را ب ــای مربوط ــوروزی، قرارداده ــفر ن ــته س ــه بس هرگون
ــد. ــدام نماین ــه اق ــذ تاییدی ــه اخ ــبت ب ــه و نس ــتان ارائ ــگری اس گردش

وی اظهارکــرد: ارائــه قراردادهــای منعقدشــده بــا هتل هــای داخلــی و 
ــتفاده  ــل و اس ــرکت های حمل ونق ــی، ش ــرکت های هواپیمای ــی، ش خارج
از راهنمایــان گردشــگری کارت دار، جــزء الزامــات پیــش از آغــاز تبلیغات 

فــروش تــور تعییــن  شــده اســت.
ــان  ــتی آذربایج ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــور،  ــد ت ــش از خری ــت پی ــوروزی خواس ــفر ن ــدان س ــرقی از عالقه من ش
خدمــات  دفتــر  از  را  خارجــی  و  داخلــی  گشــت های  قراردادهــای 

ــد. ــه کنن ــافرتی مطالب مس

به دلیل پژوهش اشتباه
برنده نوبل شیمی 2۰۱8 عذرخواهی کرد

ـــود،  ـــر خ ـــاب توئیت ـــیمی در حس ـــل ش ـــزه نوب ـــدگان جای ـــی از برن یک
ـــر داد.  ـــش خب ـــج پژوه ـــتباهات رخ داده در نتای از اش

 ،)Frances Arnold(»ـــد ـــیس آرنول ـــنا، »فرانس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــر  ـــه خاط ـــیمی ۲۰۱۸، ب ـــل ش ـــزه نوب ـــده جای ـــوی برن ـــگر فرانس پژوهش

ـــرد. ـــی ک ـــود عذرخواه ـــش خ ـــتباه پژوه ـــج اش نتای
»جـــرج  همـــراه  بـــه   ۲۰۱۸ ســـال  در  پژوهشـــگر  ایـــن 
 Gregory(»ــر ــوری وینتـ ــمیت«)George Smith( و »گریگـ اسـ
Winter(، پژوهشـــی را در مـــورد آنزیم هـــا انجـــام داد و موفـــق شـــد 

بـــه جایـــزه نوبـــل دســـت یابـــد.              
مقالـــه ایـــن پژوهـــش، در مـــاه مـــه ســـال ۲۰۱۹ در مجلـــه 
ـــروژه  ـــن پ ـــگران ای ـــون پژوهش ـــا اکن ـــید ام ـــاپ رس ـــه چ »Science« ب
ـــود  ـــرف خ ـــتند و ح ـــر نیس ـــی، تکرارپذی ـــج بررس ـــه نتای ـــد ک دریافته ان

را در مـــورد ایـــن پژوهـــش پـــس گرفتنـــد.
اعتبـــار  از  مهـــم  بخـــش  یـــک  بـــودن،  تکرارپذیـــر 
آزمایش هـــای علمـــی بـــه شـــمار مـــی رود. اگـــر یـــک آزمایـــش، 
ــج  ــی، نتایـ ــار بررسـ ــر بـ ــد در هـ ــد بایـ ــز باشـ ــت  آمیـ موفقیـ

مشـــابهی ارائـــه دهـــد.
ـــتین  ـــد در نخس ـــه بای ـــم ک ـــت: ناراحت ـــود نوش ـــر خ ـــد در توئیت آرنول
ـــود  ـــا حـــرف خ ـــه م ـــم ک ـــالم کن ـــال ۲۰۲۰ اع ـــود در س ـــت کاری خ توئی
را در مـــورد مقالـــه ای کـــه ســـال پیـــش در مـــورد تولیـــد آنزیم هـــا 
ــود.  ــر نبـ ــم. ایـــن بررســـی، تکرارپذیـ ــد، پـــس می گیریـ ــر شـ منتشـ
شـــاید اعتـــراف بـــه ایـــن موضـــوع بـــرای مـــن ناراحت کننـــده باشـــد 
ـــن  ـــال ای ـــگام ارس ـــن هن ـــم. م ـــالم کن ـــه آن را اع ـــت ک ـــم اس ـــا مه ام
مقالـــه، کمـــی گرفتـــار بـــودم و نتوانســـتم کار خـــود را بـــه خوبـــی 

ـــم. ـــام ده انج

اصلی تریــن  از  یکــی  گردشــگری، 
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــادی ب ــای اقتص حوزه ه
ــا توجــه ویــژه بــه  هــر منطقــه ای اســت کــه ب
ــا  ــد. ام ظرفیت هــای آن منطقــه حاصــل می آی
یافته هــای یــک پژوهشــی داخلــی نشــان از آن 
دارد کــه ایــن موضــوع باألخــص در شــهرهای 
ــی  ــا و تهدیدهای ــد فرصت ه ــی، واج ــن راه بی
مدیریــت  به درســتی  بایســتی  کــه  اســت 

ــوند.  ش
ــهر  ــده ش ــروز پدی ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
کشــورهای  در  به ویــژه  شــتابان،  نشــینی 
را  مشــکالتی  و  چالش هــا  درحال توســعه، 
نظیــر عــدم ثبــات جمعیــت و منابــع شــهری، 
ناپایــدار،  کاذب  اقتصــادی  فعالیت هــای 
افزایــش بیــکاری، ازدحــام جمعیــت در مناطــق 
ــی  ــی و فرهنگ ــد و ناهنجــاری اجتماع کم درآم
ــی  ــن در حال ــت. ای ــته اس ــراه داش ــه هم را ب
ــد  ــه رش ــروی محرک ــهرها، نی ــه ش ــت ک اس
اقتصــادی محســوب شــده و بــا تأمیــن اشــتغال 
و خدمــات امیدبخــش ارتقــای کیفیــت زندگــی 

ــد. ــمار می رون ــه ش ب
تــوان  تقویــت  بــرای  منظــور  بدیــن 
اقتصــادی شــهرها توجــه بــه فعالیت هــای 
بومــی  ویژگی هــای  بــا  منطبــق  درآمــدزا 
ــت و  ــکار اس ــل ان ــر قاب ــروری و غی ــری ض ام
دراین بیــن، گردشــگری، یکــی از مهم تریــن 
ــهرها  ــادی ش ــت اقتص ــعه وضعی ــای توس راه ه
اســت کــه بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

به عنــوان  گردشــگری  فعالیــت  امــروزه 
بخش هــای  تریــن  پرشــتابان  از  یکــی 
اقتصــادی در حــال رشــد، اهمیتــی دوچنــدان 
یافتــه و در بســیاری از شــهرهای شــمال و 
جنــوب به عنــوان یکــی از ارکان و محرکه هــای 
و  اجتماعی-اقتصــادی  توســعه  بنیادیــن 
همچنیــن بــه روشــی بــرای نیــل بــه اشــتغال 
پایــدار و ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری 
مبــدل گشــته اســت. به طوری کــه یکــی از 
اهــداف ۱۴ گانــه ســازمان جهانــی گردشــگری 
ــدار  ــعه پای ــرای توس ــران ب ــالس س ــه در اج ک
ــت  ــه فعالی ــه ب ــد توج ــرح ش ــو ۲۰ مط در ری
گردشــگری به عنــوان فعالیتــی اســت کــه 
می توانــد بــه اقتصــاد کشــورهای درحــال 

کنــد.  کمــک  آن هــا  شــهرهای  و  توســعه 
ســازمان جهانــی گردشــگری گــزارش می دهــد 
کــه در ســال ۲۰۱۷، بخــش گردشــگری ۱۰.۴ 
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را بــه 
ــغل  ــون ش ــاص داده و ۳۱۳ میلی ــود اختص خ
یــا ۹.۹ درصــد از کل اشــتغال را نیــز تشــکیل 

داده اســت.
ایــن موضــوع بااهمیــت، به عنــوان یــک 
مســئله پژوهشــی توســط گروهــی از محققــان 
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــورد بررســی ق کشــور م
ایــن خصــوص، محققــان دانشــگاه عالمــه 
ــرات  ــی اث ــه بررس ــه ای ب ــی در مطالع طباطبای
گردشــگری بــر پایــداری شــهرهای بیــن راهــی 

ایــران پرداخته انــد.
ــا  ــردآوری داده ه ــش، روش گ ــن پژوه درای
بــوده  پیمایشــی  و  کتابخانــه ای  به صــورت 
ــاص  ــش نامه های خ ــان از پرس ــت و محقق اس
بــرای جمــع آوری اطالعــات اســتفاده کرده انــد. 
مطالعــه مــورد اشــاره بــا مشــارکت ۸۰ نفــر از 
ــتان  ــع شهرس ــرآب از تواب ــهر زی ــاکنان ش س
ــده  ــام ش ــدران انج ــتان مازن ــوادکوه در اس س

اســت.
می دهــد  نشــان  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
عواملــی چــون فقــدان مدیریــت یکپارچــه 
زمین هــای  کاربــری  تغییــر  گردشــگری، 
ویالســازی،  توســعه  به واســطه  کشــاورزی 
عرصــه  در  ضعیــف  تبلیغــات  و  بازاریابــی 
گردشــگری، خطــر افزایــش مخاطــرات طبیعــی 
ناشــی از مداخــالت انســانی در طبیعــت، رواج 

ساخت وســاز در نواحــی بکــر، افزایــش میــزان 
ــرور  ــور و م ــی از عب ــی ناش ــک و آلودگ ترافی
مســافران و وجــود رقبــای نیرومنــد منطقــه ای 
عوامــل  مهم تریــن  گردشــگری  عرصــه  در 

ــتند. ــهر هس ــر ش ــذار ب ــی اثرگ منف
ــق  ــی، محق ــپهر اعراب ــید س ــه س ــه گفت ب
تحصیــالت  پردیــس  مدیریــت جهانگــردی 
و  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه  تکمیلــی 
ــر ایــن،  همــکارش در ایــن تحقیــق، »عــالوه ب
ــگری  ــه گردش ــه اگرچ ــا نشــان داد ک تحلیل ه
کالبــدی  مدیریتــی،  متغیرهــای  اغلــب  در 
ــته  ــهر داش ــر ش ــت ب ــری مثب ــادی اث و اقتص
اســت، ولــی ازلحــاظ محیــط زیســتی موجــب 
ــری  ــر کارب ــون تغیی ــده ای همچ ــائل عم مس
عــالوه  اســت.  شــده  آلودگــی  افزایــش  و 
بــر ایــن، قیمت هــا نیــز افزایــش یافتــه و 
ــر  ــه متأث ــهر ک ــی ش ــعه فیزیک ــطه توس به واس
ــوده،  ــر ب ــا در نواحــی بک از ساخت وســاز ویاله
میــراث تاریخــی و فرهنگــی شــهر نــزول کــرده 
ــت«. ــه اس ــش یافت ــک افزای ــام ترافی و ازدح

»گردشــگری  معتقدنــد:  محققــان  ایــن 
ــگری،  ــواع گردش ــی از ان ــوان یک ــهری به عن ش
نقــش مهمــی در حفــظ و ارتقــای هویــت 
فرهنگــی، توســعه اقتصــادی و غنی ســازی 
در  بااین حــال  می کنــد.  ایفــا  شــهرها 
شــهرهای بیــن راهــی بــه دلیــل شــرایط 
ــت و  ــوان فرص ــم به عن ــگری ه ــاص، گردش خ

می کنــد«. عمــل  تهدیــد  به عنــوان  هــم 
بــه  را  پدیدآمــده  فرصت هــای  آن هــا 

»می تــوان  کرده انــد:  بیــان  زیــر  شــرح 
از  صحیــح  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  بــا 
عبــور گردشــگران اســتفاده کــرد و باعــث 
اشــتغال،  زمینه هــای  ایجــاد  درآمدزایــی، 
و  کاالهــا  فــروش  و  حمل ونقــل  توســعه 
ــش  ــگران در بخ ــاز گردش ــورد نی ــات م خدم
ــت  ــط فکــری، تقوی اقتصــادی، در توســعه رواب
شــناخت  گردشــگران،  میــان  همبســتگی 
مــردم از فرهنــگ و تمــدن یکدیگــر دربخــش 
اجتماعــی- فرهنگــی، افزایــش احتــرام بــه 
صوتــی  آلودگی هــای  کاهــش  و  طبیعــت 
کیفیــت  بهبــود  زیســت محیطی،  دربخــش 
پیاده روهــا و اطالع رســانی محیطــی، بهبــود 
ــاخت ها  ــعه زیرس ــهر، توس ــری ش ــیمای بص س
ــداد  ــش تع ــادی، افزای ــدی و نه ــش کالب دربخ
ــوذ  ــال نف ــش اعم ــی، افزای ــازمان های مردم س
مــردم محلــی و کیفیــت ارائــه خدمــات در 

گردیــد«. مدیریتی-نهــادی  بخــش 
مصادیــق  محققــش،  همــکار  و  اعرابــی 
ــمرده اند:  ــر برش ــرح زی ــه ش ــز ب ــد را نی تهدی
»بــا مدیریــت نادرســت، ممکــن اســت افزایــش 
ــوار،  ــی خان ــی و غیرخوراک ــای خوراک هزینه ه
ــادی،  ــش اقتص ــن دربخ ــت زمی ــش قیم افزای
اجتماعــی  آســیب های  میــزان  افزایــش 
و کاهــش امنیــت، کاهــش دسترســی بــه 
غــرور  حــس  کاهــش  درمانــی،  خدمــات 
ــش  ــی دربخ ــبک زندگ ــر س ــهروندان، تغیی ش
ــای  ــش آلودگی ه ــی، افزای ــی –فرهنگ اجتماع
ــش  ــک و کاه ــام ترافی ــش ازدح ــهری، افزای ش
ــا دربخــش  ــر و خیابان ه ســطح ســرویس معاب
ــظ  ــه حف ــک ب ــزان کم ــش می ــدی، کاه کالب
منابــع طبیعــی، افزایــش ســرانه تولیــد پســماند 
ــای  ــدد واحده ــت محیطی و تع ــش زیس دربخ
ــادی  ــی –نه ــش مدیریت ــری در بخ تصمیم گی

ــد«. ــاق بیفت اتف
ــد  ــه می توانن ــی ک ــای پژوهش ــن یافته ه ای
ــود  ــورد بهب ــح در م ــری صحی ــرای تصمیم گی ب
بیــن  شــهرهای  در  گردشــگری  وضعیــت 
ــوند، در فصل نامــه  ــه کار گرفتــه ش ــی ب راه
انســانی«  جغرافیــای  در  نــو  »نگرش هــای 
منتشــر شــده اند. فصل نامــه فــوق توســط 
دانشــگاه آزاد اســالمی بــه چــاپ می رســد.

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی از 
ــرقی در  ــان ش ــای دانشــگاه آزاد آذربایج ــات واحده ــو امتحان لغ

ــر داد.  روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه خب
ــا اشــاره بــه لغــو  بــه گــزارش تســنیم، عزیــز جــوان پــور ، ب
امتحانــات دانشــگاه های آزاد اســتان اظهــار داشــت: در پــی 
شــهادت ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی تمامــی 
امتحانــات دانشــگاه های آزاد در ســطح اســتان در روزهــای 

ــود. ــو می ش ــنبه لغ ــه ش ــنبه و س دوش
وی افــزود: ایــن تصمیــم بــر اســاس مصوبــه شــورای فرهنگــی 
ــه منظــور  دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی و ب

حضــور پرشــور دانشــگاهیان در مراســم تشــییع شــهید واال مقــام 
ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده ســرافراز ســپاه 

قــدس اســت.
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: بــر ایــن اســاس کلیــه امتحانــات 
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی روزهــای 
دوشــنبه و ســه شــنبه ۱۶ و ۱۷ دی مــاه ۱۳۹۸ لغــو و امتحانــات 
بــه ترتیــب بــه روزهــای ۳۰ دی مــاه و یکــم بهمــن مــاه ۱۳۹۸ 

ــود. ــول می ش ــاعت موک ــان س در هم
گفتنــی اســت صبــح روز جمعــه ۱۳ دی در پــی حملــه 

هوایــی نیروهــای آمریکایــی در نزدیکــی فــرودگاه بغــداد، ســردار 
ــپاه  ــدس س ــروی ق ــده نی ــلیمانی فرمان ــم س ــاج قاس ــدار ح پاس
پاســداران انقــالب اســالمی و چنــد تــن از همراهــان وی از 
ــهادت  ــه ش ــدگان حشــد الشــعبی، ب ــان و رزمن ــه فرمانده جمل

ــیدند. رس

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی در ابتـدای 
جلسـه علنـی بـه محکومیت اقـدام تروریسـتی 

پرداخت.  آمریـکا 
بـه گـزارش ایلنـا، علـی الریجانـی و در آغاز 
جلسـه علنـی مجلس در نطـق پیش از دسـتور 
خـود گفـت: حادثـه شـهادت روز جمعـه اخیـر 
یکبـاره شـرایط منطقـه و جهـان را تغییـر داد، 
شـهادت سـردار بزرگ مقاومت، مجاهد نسـتوه، 
حـاج قاسـم سـلیمانی و همراهانش ملـت ایران 
را بـه سـوگ نشـاند، ایـن شـهید بزرگـوار چهل 
انقـالب اسـالمی و امنیـت ملـت  سـال در راه 

ایـران یکسـره در مجاهـدت بود.
از  ادامـه داد:  شـهید قاسـم سـلیمانی  وی 
ابتـدای جوانـی در دفـاع مقـدس حضـور فعـال 
داشـت پـس از آن در فرماندهی سـپاه قدس در 
دفـاع از امنیـت منطقه بدیلی نداشـت و همگان 
رشـادت های ایـن سـرباز والیـت را در سـرکوب 
چـه  کردنـد،  مشـاهده  داعـش  تروریسـت های 
در عـراق و چـه در سـوریه بنـا بـه درخواسـت 
دولت هـای آنـان، او بـود کـه بـه کمـک مـردم 
آن کشـورها شـتافت و بـا طراحی هـای دقیـق 
شـر تروریسـت ها را از سـر مـردم منطقـه زدود.

رئیـس مجلـس خطـاب به رییـس جمهوری 
آمریـکا گفت: آقـای ترامپ شـما جنایتی بزرگ 
مرتکـب شـدید نـام شـما در تاریـخ جهـان در 
ردیـف جنایـات کودتـای ۲۸ مـرداد و جنایـات 
مسـافربری  هواپیمـای  سـرنگونی  در  آمریـکا 

ایـران ثبـت خواهد شـد.
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: 
جـدای از اینکـه این قانـون مـن درآوردی چیزی 
جـز قانـون جنـگل نیسـت در همیـن متـن هـم 
خـالف واقـع گفته انـد، چـه اقدامی در پیـش بود 
کـه شـما دسـت بـه اقـدام پیش دسـتانه زده اید؟ 
مسـئوالن آمریکایـی گفته انـد سـردار سـلیمانی 
علیـه  عـراق  لبنـان  و  سـوریه  در  می خواسـت 
نیروهـای آمریکایی اقداماتی انجـام دهد، این ادعا 

یـک دروغ بیش نیسـت، مـردم آمریـکا و مجلس 
رئیـس  ادعـای  بداننـد  ایـن کشـور  نماینـدگان 
جمهـور آمریـکا دروغگویی برای پوشـش دادن به 
یـک جنایـت جنگـی و تروریسـتی اسـت و قصد 

فریـب دارنـد، اگـر اسـنادی دارنـد علنـی کنند.
الریجانـی اظهـار داشـت: ایـن کـه در یـک 
فـرودگاه بین المللـی در یـک کشـور نیروهـای 
آمریکایـی بـا هلی کوپتر و هواپیما یک مسـئول 
عالیرتبـه ایرانـی و مسـئول عالیرتبـه عراقـی را 
بـه شـهادت برسـانند بـا هیـچ یـک از قواعـد 

نیسـت. بین المللـی سـازگار 
وی بیان داشـت: اقدام وحشـیانه رئیس جمهور 
آمریـکا یک عملیات تروریسـتی جنگی محسـوب 
می شـود کـه در دل آن نهایـت بی حرمتی به ملت 
عراق نهفته اسـت که بدون هیچ مجوزی شـبانه و 

دزدانه ایـن اقدام را انجـام داده اند.
رئیـس قـوه مقننه تأکیـد کرد: آقـای ترامپ 
و  ایـران  ملـت  کـرد  اعـالم  وحشـت زدگی  بـا 
عـراق پـس از ایـن اقـدام جشـن و سـرور راه 
انداخته انـد، همیـن سـخن آنان نشـان می دهد 
هسـتند،  دور  منطقـه  واقعیت هـای  از  چقـدر 
بـا  آقـای ترامـپ وزیـر خارجـه بـی ادب شـما 
اطالعـات غلطـی کـه به شـما داده اسـت شـما 
را در ایـن باتـالق بی سـرانجام انداختـه اسـت، 

الاقـل واکنـش ملـت عـراق و ایـران را در مقابل 
عمـل جنایتکارانـه خـود ببینیـد.

الریجانـی ادامـه داد: بفهمیـد چقـدر بیراهه 
و  نمی بخشـد  را  شـما  ایـران  ملـت  رفته ایـد، 
خواهیـد  را  سـفاکانه  گسـتاخی  ایـن  سـزای 
چشـید و شـما مسـئول آن هستید، شـما با این 
کار امنیـت منطقـه را بـه مخاطـره انداخته اید و 
بایـد پاسـخگو باشـید. ملت ایـران در راه انقالب 
اسـالمی، شـهدای گرانقدری را تقدیـم کرده اند 
نحـو  بـه  جنایت هـا  ایـن  همـه  در  اتفاقـاً  و 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم آمریـکا در آن دسـت 
داشـته  اسـت، چـه در دفاع مقدس کـه صدام را 
تحریـک بـه جنگ کردیـد و او را مـورد حمایت 
قـرار داده ایـد و چـه حمایـت از تروریسـت های 
ضـد انقـالب که بزرگان کشـور را تـرور کردند و 
آخریـن آن ایـن جنایت بـود که سـردار مجاهد 
حـاج قاسـم و یارانـش را به شـهادت رسـاندند.

وی گفـت: بدانیـد ایـن ماجراجویـی نتایـج 
آقـای  داشـت،  خواهـد  شـما  بـرای  دردآوری 
شـما  نکنیـد،  تهدیـد  را  ایـران  ملـت  ترامـپ 
دولتـی هسـتید کـه بـا ذلـت تمـام مقابـل یک 
گـروه کـه روزی آن را تروریسـت می دانسـتید 
و از طالبـان کـه بـه عنـوان تروریسـت از آن یاد 
می کردیـد اما امـروز از طالبان درخواسـت امان 

می کنیـد کـه کالهتـان را برداریـد و فـرار کنید 
و آنهـا هسـتند کـه بـه شـما فرمـان می دهنـد.

اظهـار  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
داشـت: شـما امروز در مقابـل ایـران در باتالقی 
گرفتـار شـده اید کـه چندیـن برابـر قـاره اروپـا 
جـان  خـود  نادانـی  خاطـر  بـه  شـما  اسـت، 
آمریکایی هـا را در ایـن منطقه بسـیار وسـیع به 
خطـر انداخته ایـد. بهتـر اسـت قبـل از هـر چیز 
کالهتـان را برداریـد و از منطقـه فـرار کنیـد.

الریجانـی گفت: بـه نماینـدگان محترم ملت 
و آحـاد ملـت عزیز شـهادت سـرباز پـاک باخته 
قاسـم سـلیمانی، شـهید  اسـالم شـهید حـاج 
شـهید  پورجعفـری،  شـهید  ابومهـدی،  حـاج 
مظفری نیـا، شـهید طارمـی و شـهید زمانیان را 

تبریـک و تسـلیت عـرض می کنـم.
وی اظهـار داشـت: هوشـیاری ملـی در ایـران 
آنقـدر چشـمگیر بود و هسـت که همـه ملت در 
عـزای ایـن عزیـزان بـه صحنـه آمده انـد و با یک 
همبسـتگی ملـی در مقابـل سـتم آمریکایی هـا 
ایسـتاده اند و یک صدا از مسـئوالن پاسخ درخور 
و کوبنـده را می طلبنـد، ملـت عزیـز ایـران، همه 
مسـئوالن کشـور خادمان شما هسـتند و دستور 

و خواسـت شـما را روی چشـم می گذارنـد.
قانونگـذاری کشـور گفـت:  رئیـس دسـتگاه 
همان گونـه کـه رهبـر معظـم انقـالب حضـرت 
برکاتـه فرمودنـد در  آیـت اهلل خامنـه ای دامـت 
مقابـل کسـانی که به عزت ملی کشـور جسـارت 
کنند پاسـخ کوبنده خواهند داد. مجلس شـورای 
اسـالمی بـه ملت عزیز عـرض تسـلیت دارد و در 
مقابـل مجاهـدت خالصانـه شـهید سـرافراز حاج 
قاسـم و یارانـش سـر تعظیـم فـرود مـی آورد و 
بـا قاطعیـت پیگیـر مجـازات جانیـان ایـن اقدام 

وحشـیانه خواهـد بود.
رئیـس قـوه مقننـه تأکیـد کـرد: ملـت ایـران 
همبسـتگی خود را حفظ کنید کـه کلید پیروزی 

ملـت در همبسـتگی و وحدت شـما اسـت.

محققان دانشگاهی بررسی کردند

گردشگری بین راهی، فرصت یا تهدید؟

امتحانات دانشگاه آزاد  آذربایجان شرقی 
روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار نمی شود 

الریجانی: 

حادثه روز جمعه به یکباره شرایط منطقه و جهان را تغییر داد
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چند نکته درباره هوش مصنوعی و 
زندگی روزمره؛ وقتی این فناوری 

همه جا هست!

اولیـن  از  ۱- فنـاوری تشـخیص چهـره: یکـی 
می دهیـد،  انجـام  صبـح  هـرروز  کـه  کارهایـی 
برداشـتن گوشـی تلفـن همراهتـان اسـت. وقتـی 
قفـل تلفـن  همراه شـما با فناوری تشـخیص چهره 
بـاز می شـود، در حـال اسـتفاده از هـوش مصنوعی 
هسـتید.  فنـاوری تشـخیص چهـره اپـل با داشـتن 
قابلیـت دیـد سـه بعدی، ایتدا چهره شـما را روشـن 
کـرده و پـس از جانمایـی ۳۰ هـزار نقطـه مـادون 
قرمـز نامرئـی بر روی صـورت، از چهره شـما عکس 
می گیـرد. سـپس بـا یـک دسـتورالعمل یادگیـری، 
تصویـر چهـره شـما را بـا تصویـری که قبـاًل ذخیره 
کرده ایـد مقایسـه می کنـد. اپـل گفتـه اسـت کـه 
امـکان فریـب دادن فنـاوری تشـخیص چهـره ایـن 

شـرکت یـک در میلیـون اسـت.
۲- رسـانه   هـای جمعـی: بعـد از اینکـه گوشـی 
خـود را بـاز می کنید به سـراغ حسـاب کاربـری خود 
در شـبکه های اجتماعـی مثـل فیسـبوک، توییتـر، 
اینسـتاگرام و .. می رویـد. هـوش مصنوعـی نه تنهـا 
در شخصی سـازی و تشـخیص عالقـه شـما دربـاره 
اینکـه دوسـت داریـد چـه چیزهایی بـر روی صفحه 
نمایشـگر تلفـن همراه شـما ظاهر شـود نقـش دارد، 
بلکه، جسـت جوهای رایج دوستان شـما را شناسایی 
کـرده و بـه شـما معرفی می کنـد و همچنیـن اخبار 
جعلی را تشـخیص داده و از دسـترس خارج می کند.

۳- فرسـتادن ایمیـل یـا پیـام: ما هـر روز ایمیل 
اشـتباه های  کـه  ابزارهایـی  پیـام  می فرسـتیم.  یـا 
نگارشـی و امـالی کلمـات را تصحیـح می کننـد، 
ایـن ابزارهـا از فرایندهـای زبانـی طبیعـی و هـوش 
مصنوعـی بهـره می برنـد. همچنین بـه کمک هوش 
مصنوعـی ایمیل هـای مشـکوک بـه عنـوان اسـپم 
شـناخته می شـوند. نرم افزارهـای شناسـایی بدافزار 
هـم بـا اسـتفاده از ماشـین های یادگیری کـه آن ها 
هـم از فنـاوری هـوش مصنوعـی بهـره  می برنـد، از 

ایمیـل شـما محافظـت می کننـد.
۴- جسـت و جوی گـوگل: اغلب افراد نمی توانند 
حتـی یـک روز را بـدون گـوگل سـر کننـد بـه این 
دلیـل کـه بـرای پاسـخ بـه سـواالت یـا محصوالت 
مـورد نظـر خـود گـوگل را جسـت وجو می کنیـم. 
ماشـین های جسـت وجوی گـوگل بـدون اسـتفاده 
را  اینترنـت  کل  نمی تواننـد  مصنوعـی  هـوش  از 
اسـکن کـرده و آن چه شـما به آن نیـاز دارید را پیدا 
کننـد. آیـا درفضای وب بـه تبیغات زیـادی برخورد 
می کنیـد؟ ایـن تبلغات بر اسـاس تاریخچه جسـت 
و جـوی شـما را پیـدا می کننـد و فـرض می کننـد 

کـه ایـن تبلغـات بـه کار شـما می آید.
۵- دسـتیار صوتـی دیجیتـال: از پیدا کردن مسـیر 
تـا پیش بینـی آب وهـوا در آخر هفته، دسـتیار صوتی به 
کمـک مـا می آید و تبدیـل به یکـی از مهم ترین چیزها 
در زندگـی روزمـره شـده اسـت. ایـن ابزارهـا از سـیری 
گرفتـه تـا الکسـا،گوگل هـوم، کورتانـا از فرایند طبیعی 
زبان و تقویت کننده هایی اسـتفاده می کنند که از هوش 
مصنوعـی اسـتفاده می کنند و به شـما پاسـخ می دهد.

۶- وسـایل خانگـی هوشـمند: خانه هـای مـا بـه 
سـرعت در حال هوشمند شدن هستند. در کشورهای 
پیشـرفته ترموسـتات های هوشـمند می تواننـد دمای 
خانـه را در سـاعت های مختلـف و بـر اسـاس عالقـه و 
عادت هـای مـا در دمـای مطلوبـی تنظیـم می کنـد. 
یخچال هـای هوشـمندی وجـود دارنـد کـه لیسـتی 
از مـواد و خوراک هـای مـورد نیـاز شـما را بـر اسـاس 
محتویات یخچال شـما تهیه  می کند و نوشیدنی مورد 
عالقه شـما را برای شـام سـفارش می دهد. این وسایل 

هوشـمند در حال فراگیر شـدن هسـتند.
۷- رفت وآمـد: رفـت و آمد و حمل و نقل بیشـتر 
از اینکـه بـه کمـک نقشـه ها انجام شـود، بـه کمک 
 Google می گیـرد.  صـورت  مصنوعـی  هـوش 
Maps و سـایر برنامـه  حمـل و نقـل، بـه کمـک 
هـوش مصنوعـی ترافیک و جزئیـات آن و همچنین 
وضعیـت آب وهوایـی را رصـد می کننـد. بعضـی از 
خودروها به فناوری هوشـمند دسـتیار راننده مجهز 
هسـتند کـه آن هـم به کمـک هـوش مصنوعی کار 
می کنـد. بـه کمـک این فنـاوری شـما می توانید در 
شـرایط بـه خصوصـی، بـا تنظیـم خـودرو خـود بر 
ایـن حالـت، اجـازه دهید که خـودرو بـدون دخالت 

مسـتقیم، شـما را جابه جـا کند.
۸- بانکـداری: از هـوش مصنوعـی اسـتفاده های 
می شـود.  بانـک  سیسـتم  و  بانکـداری  در  زیـادی 
مخصوصـاً نقـش مهمـی در حفاظت از امنیـت نقل و 
انتقال پول و تشـخیص کالهبرداری دارد. فرض کنید 
در هنـگام خـوردن ناهار، تصمیـم می گیرید که خرید 
اینترنتی کنید؛ هوش مصنوعی عـادی بودن پرداخت 
اینترنتـی شـما را بررسـی می کنـد. بـه ایـن معنـی 
هـوش مصنوعـی می تواند بررسـی کنـد که آیـا واقعاً 
صاحب حسـاب قصـد خریـد اینترنتی دارد یـا فردی 
می خواهـد از اطالعـات کارت او سـوء اسـتفاده کنـد.

۹- پیشـنهاد خرید اینترنتی: خریدهای اینترنتی 
یکـی دیگـر از آن موقعیت هایـی اسـت که بسـیاری 
از مـردم را در معـرض اسـتفاده از هـوش مصنوعـی 
قـرار می دهـد. فروشـگاه های اینترنتـی بـا توجـه به 
جسـت وهای شـما، صفحاتـی که مشـاهده می کنید 
و سـلیقه افـرادی کـه ماننـد شـما خریـد کرده انـد، 
می تواننـد تشـخیص بدهند که شـما چـه چیزهایی 
را دوسـت داریـد و ایـن اجنـاس را در صفحـات خود 
خریـد  سـایت های  می دهنـد.  پیشـنهاد  شـما  بـه 
اینترنتـی ماننـد آمـازون آن قـدر بـه تحلیـل ایـن 
اطمینـان  مصنوعـی  هـوش  وسـیله  بـه  اطالعـات 
دارنـد کـه پیش ازاینکه شـما بـر روی گزینـه »خرید 
اینترنتـی« کلیـک کنیـد، کاالهای ممکن اسـت مد 

نظـر شـما باشـند را بـه شـما پیشـنهاد می کنند.
منبع: ایرنا

با وجود تعطیلی اردوی تیم ملی کشتی آزاد، 
یزدانی و کریمی آکادمی را ترک نکردند 

دو مدعــی اوزان ۸۶ و ۹۷ کیلوگــرم تیــم ملــی کشــتی آزاد بــا وجــود 
تعطیلــی اردو، آکادمــی ملــی المپیــک را تــرک نکردنــد تــا در ایــن محــل 

مراحــل درمانــی – تمرینــی خــود را پیگیــری کننــد. 
بــه گــزارش تســنیم، پیــش از ایــن قــرار بــود روز جمعــه اردوی اول 
تیــم اعزامــی بــه مســابقات رنکینــگ ایتالیــا در مجموعــه ورزشــی انقــالب 
ــا اردوی  ــه اتمــام رســید ت ــر ب ــن اردو یــک روز زودت ــا ای تمــام شــود ام
ــا  ــاری ب ــه ج ــنبه هفت ــی از روز دوش ــر یعن ــک روز جلوت ــز ی ــدی نی بع

کاهــش تعــدادی از اردونشــینان آغــاز شــود.
ــی  ــا کریم ــی و علیرض ــن یزدان ــی اردوی اول، حس ــود تعطیل ــا وج ب
ــه  ــر نظــر پزشــکانی ک ــا زی ــد ت ــرک نکردن ــک را ت ــی المپی ــی مل آکادم
کمیتــه ملــی المپیــک و فدراســیون کشــتی بــرای پیگیــری امــور درمانــی 
ــی  ــی – تمرین ــل درمان ــد، مراح ــر گرفته ان ــر در نظ ــتی گی ــن دو کش ای

ــد. خــود را پشــت ســر بگذارن
حســن یزدانــی چنــدی پیــش مینیســک خارجــی زانــوی راســتش را 
زیــر نظــر دکتــر کیهانــی جراحــی کــرد و علیرضــا کریمــی نیــز بــا نظــر 
ــد  ــی، عمــل ترمیمــی PRP را پشــت ســر گذاشــت و امی ــر کیهان دکت
زیــادی وجــود دارد بــدون نیــاز بــه جراحــی بتوانــد کارش را تــا المپیــک 

پیگیــری کنــد.

6۰ ورزشکار در طرح استعدادیابی کوراش
 سیستان و بلوچستان حضور دارند

ــرح  ــت: طـ ــتان گفـ ــتان و بلوچسـ ــو سیسـ ــات ووشـ ــس هیـ رییـ
ـــور ۶۰  ـــا حض ـــور ب ـــار در کش ـــتین ب ـــرای نخس ـــوراش ب ـــتعدادیابی ک اس

ورزشـــکار در زاهـــدان درحـــال برگـــزاری اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، عبـــاس شـــیبک اظهـــار داشـــت: ایـــن طـــرح 
ورزشـــی بـــه پیشـــنهاد ایـــن هیـــات و بـــا حضـــور ســـرمربی تیـــم 
ـــتان  ـــتان و بلوچس ـــز سیس ـــه روز در مرک ـــدت س ـــه م ـــی از ۱۴ دی ب مل

درحـــال برگـــزاری اســـت.
بلوچســـتان  و  سیســـتان  کاران  ووشـــو  عالوه بـــر  افـــزود:  وی 
ورزشـــکاران زن و مـــرد رشـــته های کشـــتی و جـــودو اســـتان نیـــز در 

ــد. ایـــن دوره آموزشـــی شـــرکت دارنـ
رییـــس هیـــات ووشـــو سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: برگـــزاری 
ـــی  ـــتعدادهای ورزش ـــف اس ـــه کش ـــه ای ب ـــل توج ـــک قاب ـــن دوره کم ای

اســـتان در ایـــن رشـــته رزمـــی می کنـــد.
هم اینـــک افزون بـــر ۴۶ هـــزار ورزشـــکار ســـازمان یافتـــه در قالـــب 
ـــتان  ـــن اس ـــتانی در ای ـــات شهرس ـــتانی و ۵۰۰ هی ـــات اس ـــدود ۵۰ هی ح

ـــتند. ـــت هس ـــغول فعالی مش

دلیل جدایی پاسور تیم والیبال شهرداری 
ورامین مشخص شد 

ـــهردرای ورامیـــن از ایـــن  ـــم والیبـــال ش ـــور تی ـــی پاس ـــل جدای دلی
ـــد.  ـــخص ش ـــم مش تی

بـــه گـــزارش فـــارس، تیـــم والیبـــال شـــهرداری ورامیـــن بـــرای 
ــز  ــا پرویـ ــور بـ ــگا ه های کشـ ــر باشـ ــگ برتـ ــای لیـ ــروع رقابت هـ شـ
ـــرد.  ـــا ک ـــرارداد امض ـــور ق ـــوان پاس ـــه عن ـــودی ب ـــایان حم ـــکی و ش پزش
ـــابقه  ـــه س ـــودی ک ـــگ حم ـــای لی ـــه از رقابت ه ـــت ۱۰ هفت ـــد از گذش بع
ـــد  ـــان و امی ـــان، جوان ـــای نوجوان ـــی در رده ه ـــم مل ـــن تی ـــیدن پیراه پوش

را دارد از ناحیـــه انگشـــت دچـــار مصدومیـــت شـــد.
حمـــودی بـــرای درمـــان مصدومیـــت خـــود نیـــاز بـــه اســـتراحت 
ــم  ــن تصمیـ ــهرداری ورامیـ ــی شـ ــتا کادر فنـ ــن راسـ دارد و در همیـ
ـــن  ـــه را جایگزی ـــهرداری ارومی ـــور ش ـــاهی، پاس ـــزاد حیدرش ـــت به گرف

وی کنـــد. 
ـــه انگشـــت  ـــت از ناحی ـــل مصدومی ـــه دلی ـــب حمـــودی ب ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــای وی را  ـــاهی ج ـــت و حیدرش ـــار رف ـــهرداری کن ـــان ش ـــع بازیکن از جم

ـــت. ـــم گرف ـــب تی در ترکی

مهدی محمد نبی:
کالدرون به پرسپولیس برمی گردد

ــگاه و  ــت: باشـ ــپولیس گفـ ــگاه پرسـ ــره باشـ ــات مدیـ ــس هیـ رییـ
ــیدند. ــوب رسـ ــه مطلـ ــه یـــک نتیجـ ــدرون بـ کالـ

ــوص  ــت: در خصـ ــی گفـ ـــدی محمدنبـ ـــر، مه ـــزارش مه ــه گ بـ
ـــه  ـــی ک ـــرات خوب ـــه نظ ـــه نقط ـــه ب ـــا توج ـــپولیس ب ـــم پرس ـــرمربی تی س
در هیـــات مدیـــره بـــا حضـــور آقـــای انصـــاری فـــرد از قبـــل بـــوده و 
ـــا  ـــرد ب ـــاری ف ـــای انص ـــود آق ـــه خ ـــاتی ک ـــه جلس ـــه ب ـــا توج ـــتیم و ب داش
ـــم  ـــه تی ـــر ب ـــان در اردوی قط ـــم ایش ـــت امیدواری ـــته اس ـــدرون داش کال

ـــوند. ـــق ش ملح
رییـــس هیـــات مدیـــره باشـــگاه پرســـپولیس ادامـــه داد: در کنـــار 
ایـــن مســـاله هـــم قاعدتـــا موضوعاتـــی کـــه بیـــن باشـــگاه و ایشـــان 
تبـــادل شـــده امیدواریـــم درهمیـــن یکـــی دو روز توســـط انصـــاری 
ـــای  ـــور آق ـــاهد حض ـــاء اهلل ش ـــد و ان ش ـــوب برس ـــه مطل ـــه نتیج ـــرد ب ف

کالـــدرون در اردو خواهیـــم بـــود.

ـــی وزارت ورزش  ـــع مال ـــعه مناب ـــاون توس مع
ــیون  ــل فدراسـ ــدم تعامـ ــر عـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
ژیمناســـتیک بـــا مراجـــع نظارتـــی از توقـــف 
ــیون  ــن فدراسـ ــه ایـ ــی بـ ــای مالـ پرداخت هـ

خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش مهـــر،  ژالـــه فرامرزیـــان بـــا 
ـــتیک  ـــیون ژیمناس ـــرایط فدراس ـــه ش ـــاره ب اش
و یـــادآوری اینکـــه ســـال گذشـــته ســـازمان 
بازرســـی کل کشـــور گزارشـــی از فدراســـیون 
ــت: در  ــرد، گفـ ــال کـ ــه وزارت ورزش ارسـ بـ
ــد.  ــرح شـ ــنهاد مطـ ــزارش دو پیشـ ــن گـ ایـ
بـــر اســـاس ایـــن پیشـــنهادها کـــه مبنـــی 
بـــر معرفـــی دبیـــر و خزانـــه دار بـــه هیـــات 
ـــم. ـــام دادی ـــن کار را انج ـــا ای ـــود، م ـــات ب تخلف

وی بـــا یـــادآوری اینکـــه دبیـــر و خزانـــه 
ـــدان  ـــزو کارمن ـــتیک ج ـــیون ژیمناس دار فدراس
وزارت ورزش نبودنـــد، خاطرنشـــان کـــرد: 
تخلفـــات  هیـــات  در  موضـــوع  بنابرایـــن 
قابلیـــت رســـیدگی نداشـــت. همـــان موقـــع 
بـــه رئیـــس فدراســـیون گفتیـــم تـــا زمانـــی 
کـــه دادگاه صالحـــه تشـــکیل شـــود، ادامـــه 
فعالیـــت ایـــن دو نفـــر بـــه صرفـــه و صـــالح 
ـــر  ـــن دو نف ـــه ای ـــااهلل ک ـــت و انش ـــت نیس دول
ــه کار  ــد و بـ ــت بگیرنـ در آن دادگاه رای برائـ

خـــود ادامـــه بدهنـــد.
ـــی وزارت ورزش  ـــع مال ـــعه مناب ـــاون توس مع

تاکیـــد کـــرد: مـــا تکلیـــف خـــود را انجـــام 
ـــود.  ـــی ب ـــازمان بازرس ـــزام س ـــون ال ـــم چ دادی
بـــه فدراســـیون گفتـــم کـــه ادامـــه فعالیـــت 
ـــوع در  ـــا در موض ـــت ت ـــالح نیس ـــه ص ـــا ب آنه

مراجـــع ذیصـــالح رســـیدگی شـــود.
ــزارش  ــه گـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ فرامرزیـ
دقیـــق تخلفـــات قبـــاًل به طـــور رســـمی 
در یـــک نامـــه بـــه رئیـــس فدراســـیون 
تمـــام  و  شـــده  ارســـال  ژیمناســـتیک 
ـــان  ـــت، خاطرنش ـــده اس ـــرح ش ـــات مط موضوع
کـــرد: اینچـــه درگاهـــی مدعـــی شـــده کـــه 
بازرســـی صحبـــت کـــرده  و ایـــن موضـــوع 
ـــه  ـــر مکاتب ـــار دیگ ـــا ب ـــت. م ـــده اس ـــرف ش برط

ـــوع را  ـــن موض ـــی ای ـــازمان بازرس ـــم و س کردی
نقـــض کـــرد و همچنـــان بـــر رای خـــود در 

ایـــن ماجـــرا پابرجـــا بـــود.
ـــا  ـــرد: م ـــر ورزش تصریحک ـــاون وزی ـــن مع ای
اقـــدام قانونـــی انجـــام دادیـــم و فدراســـیون 
ـــه  ـــز ب ـــان نی ـــا آن زم ـــد. ت ـــدام کن ـــد اق ـــز بای نی
ـــت  ـــالح دول ـــه و ص ـــت صرف ـــدم رعای ـــل ع دلی
فدراســـیون  بـــه  پرداختـــی  نمی توانیـــم 
داشـــته باشـــیم. مـــا ایـــن مـــوارد را در ســـه 
جلســـه بـــه فدراســـیون گفتیـــم و هیـــچ 

خصومتـــی بـــا هیچکـــس نداریـــم.
وی یـــادآور شـــد: مـــن صرفـــا در عرصـــه 
ـــم  ـــی ه ـــچ تمایل ـــم و هی ـــه ام کار میکن وظیف

بـــرای ریاســـت فدراســـیون ژیمناســـتیک 
کار  جنـــس  از  کار  ایـــن  چـــون  نـــدارم، 
ـــور  ـــل تص ـــم قاب ـــت و برای ـــن نیس ـــی م تخصص
ـــم.  ـــی کن ـــب م ـــن تکذی ـــت. بنابرای ـــم نیس ه
ــاره  ــن بـ ــردن در ایـ ــت کـ ــع صحبـ در واقـ
جالـــب نیســـت. نـــوع اقدامـــات مـــا کامـــال 
قانونـــی بـــوده و آرزو داریـــم مباحثـــی کـــه 
ســـازمان بازرســـی مطـــرح کـــرده، در دادگاه 

ــت داد. ــه رای برائـ مربوطـ
ــیون  ــرات در فدراسـ ــال تغییـ ــا احتمـ »آیـ
ـــخ  ـــان در پاس ـــه؟«، فرامرزی ـــا ن ـــود دارد ی وج
ـــئول  ـــه مس ـــن ن ـــت: م ـــش گف ـــن پرس ـــه ای ب
ــه  ــتم و نـ ــیون هسـ ــس فدراسـ ــر رئیـ تغییـ
ـــن  ـــاره؛ م ـــن ب ـــری در ای ـــم گی ـــع تصمی مرج
ـــط مســـئول حـــوزه خـــودم هســـتم. از نظـــر  فق
ـــات در  ـــن تخلف ـــابه ای ـــت مش ـــن اس ـــن ممک م
ـــه  ـــد. اینک ـــم باش ـــر ه ـــای دیگ ـــیون ه فدراس
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــورت نگرفـ ــل صـ ــن تعامـ ایـ
ـــن  ـــی ای ـــئله اصل ـــود، مس ـــل ش ـــکالت ح مش
فدراســـیون اســـت، یعنـــی عـــدم تعامـــل بـــا 
ــده  ــث شـ ــی باعـ ــی و بازرسـ ــع نظارتـ مراجـ
ـــل  ـــر قاب ـــورد نظ ـــی م ـــیر اصالح ـــه آن مس ک
رویـــت نباشـــد، مـــا هـــم بـــه دلیـــل اینکـــه 
منابـــع دولـــت را در اختیـــار فدراســـیون  
قـــرار می دهیـــم، مســـئول آن هســـتیم کـــه 
ــم. ــت کار کنیـ ــع دولـ ــه منافـ ــه و بـ به صرفـ

بازیکـــن تیـــم فوتســـال مـــس ســـونگون 
ورزقـــان بـــا انتقـــاد شـــدید از وضعیـــت 
مدیریتـــی در ایـــن باشـــگاه نســـبت بـــه 
ــاگری  ــم افشـ ــن تیـ ــات رخ داده در ایـ اتفاقـ

کـــرد. 
گفت وگـــو  در  زاده  حاجـــی  محمـــد 
ــم  ــورش در تیـ ــورد                                                            حضـ ــارس، در مـ ــا فـ بـ
ـــات ایـــن تیـــم  فوتســـال مـــس ســـونگون و اتفاق
ـــه  ـــر ب ـــه منج ـــیا ک ـــگاه های آس ـــام باش در ج
ـــد،اظهار  ـــی ش ـــوان قهرمان ـــس از عن ـــی م ناکام
داشـــت: در همیـــن ابتـــدا در مـــورد حضـــورم در 
ـــم کـــه  ـــان مـــی گوی تیـــم مـــس ســـونگون ورزق
ـــازی ام  ـــم ب ـــن تی ـــرمربی ای ـــم س ـــد بی غ حمی
ـــم  ـــه تی ـــن را ب ـــد و م ـــان دی ـــام رمض را در ج
ــورم در  ــد از حضـ ــرد. بعـ ــوت کـ ــس دعـ مـ
ـــه  ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــم گف ـــس، بی غ ـــات م تمرین
ـــما  ـــا ش ـــا ب ـــد از بازی ه ـــم و بع ـــیا می روی آس

ــم. ــد می کنیـ ــرارداد منعقـ قـ

 قرار دادم را در هیأت فوتبال ثبت 
کردم اما برایم کارت بازی صادر نشد

ـــل  ـــی مدیرعام ـــن کاف ـــد از رفت ـــزود: بع وی اف
ــرمربی  ــم سـ ــد بی غـ ــس و حمیـ ــگاه مـ باشـ
ایـــن تیـــم بـــرای عقـــد قـــرارداد بـــه باشـــگاه 
ـــی  مراجعـــه کـــردم کـــه نجفـــی مدیرعامـــل کنون
ـــا  ـــی ت ـــه داخل ـــرارداد ۲.۵ ماه ـــک ق ـــگاه ی باش
نیـــم فصـــل بـــا مـــن منعقـــد کـــرد و قـــرار 
ـــن  ـــه م ـــان ب ـــون توم ـــک میلی ـــی ی ـــد ماه ش
ـــون  ـــغ ۲.۵ میلی ـــد. متاســـفانه مبل پرداخـــت کنن
ـــام  ـــد از اتم ـــد. بع ـــت نش ـــن پرداخ ـــه م ـــی ب اول
ـــه  ـــگاه مراجع ـــه باش ـــددا ب ـــل اول مج ـــم فص نی
کـــردم و قـــرارداد ۸ میلیـــون تومانـــی منعقـــد 
ـــردم.  ـــت ک ـــال ثب ـــات فوتب ـــراردادم را در هی و  ق
ـــال  ـــات فوتب ـــه در هی ـــود ک ـــن ب ـــب ای ـــه جال نکت
قـــراردادم را ثبـــت کـــرده بـــودم امـــا باشـــگاه 

ـــت. ـــم نگرف ـــازی برای کارت ب

 مسئوالن باشگاه به جای 10 میلیون 
تومان پاداش به من 500 هزار تومان دادند

ــت:  ــونگون گفـ ــس سـ ــم مـ ــن تیـ بازیکـ
بـــا  بـــازی  فینـــال  در  گذشـــته  ســـال 
ــی  ــد از قهرمانـ ــد بعـ ــرار شـ ــند قـ گیتی پسـ

ـــرای  ـــی ب ـــون تومان ـــاداش ۱۰ میلی ـــگ پ در لی
هـــر بازیکـــن در نظـــر بگیرنـــد، امـــا بـــرای 
مـــن فقـــط ۵۰۰ هـــزار تومـــان در نظـــر 
گرفتنـــد کـــه ایـــن موضـــوع قابـــل قیـــاس 
بـــا ۱۰ میلیـــون تومـــان نیســـت.وقتی هـــم 
معتـــرض شـــدم مـــی گفتنـــد حـــق شـــما 
ـــگاه  ـــئوالن باش ـــه مس ـــا اینک ـــت. ی ـــوده اس نب
تعـــدادی تماشـــاگر از ورزقـــان بـــه اصفهـــان 
ـــد در  ـــا گفتن ـــه آنه ـــد و ب ـــرده بودن ـــوت ک دع
صـــورت قهرمانـــی در لیـــگ همـــه شـــما را 
بـــه زیـــارت مشـــهد مقـــدس می بریـــم کـــه 
ـــش زد و  ـــر حرف ـــی زی ـــم نجف ـــاز ه ـــفانه ب متاس
ـــرف  ـــط ح ـــه فق ـــاد او همیش ـــاق نیفت ـــن اتف ای

مـــی زنـــد عملـــی در کار نیســـت.

 نجفی گفت پدرم معاون وزیر است 
حواله ماشین می گیرم

ـــی  ـــق توافق ـــرد: طب ـــه ک ـــی زاده اضاف حاج
ـــتند  ـــگاه داش ـــا مســـئوالن باش ـــان ب ـــه بازیکن ک
قـــرار بـــود در هـــر مرحلـــه بازی هـــای 
آســـیایی کـــه تیـــم صعـــود کنـــد پاداشـــی 
ــه  ــاداش مرحلـ ــا پـ ــود امـ ــت می شـ پرداخـ
ـــه  ـــا دو مرحل ـــد ام ـــت ش ـــد پرداخ اول در تایلن
ـــه  ـــا اینک ـــد و ی ـــت نش ـــفانه پرداخ ـــر متاس دیگ
حامـــد نجفـــی مدیرعامـــل باشـــگاه قبـــل از 
ــی  ــل گیتـ ــان مقابـ ــال در اصفهـ ــازی فینـ بـ
ــگ  ــان لیـ ــر قهرمـ ــود اگـ ــه بـ ــند گفتـ پسـ
شـــدید بـــه هـــر یـــک نفـــر یـــک اتومبیـــل 
ســـراتو هدیـــه می دهـــم، پـــدرم معـــاون 

ـــرای  ـــین ب ـــه ماش ـــدرم حوال ـــر اســـت و از پ وزی
ـــول  ـــم ق ـــاز ه ـــرم. ب ـــما می گی ـــک ش ـــک ت ت

و وعـــده پـــوچ کـــه عملـــی نشـــد.

 فرش هتل را به خاطر کشیدن قلیان 
سوزاندند

ایـــن بازیکـــن تصریـــح کـــرد: حامـــد 
اکبـــری کـــه مـــی گفتنـــد مســـئول مالـــی 
ــه  ــه بـ ــک هفتـ ــد از یـ ــت، بعـ ــگاه اسـ باشـ
ــگاه  ــئوالن باشـ ــود و مسـ ــده بـ ــد آمـ تایلنـ
مدعـــی بودنـــد بـــرای تیـــم غـــذا آورده کـــه 
ـــل  ـــه در هت ـــری ک ـــاق دیگ ـــود. اتف ـــه نب اینگون
ـــر از  ـــد نف ـــه چن ـــود ک ـــن ب ـــاد، ای ـــد افت تایلن
ـــرش  ـــیدن ف ـــان کش ـــر قلی ـــه خاط ـــان ب            بازیکن
ــچ  ــدون هیـ ــگاه بـ ــوزانند و باشـ ــل را سـ هتـ
برخـــوردی بـــا بازیکنـــان خاطـــی بابـــت 
ـــه پرداخـــت  ـــل جریم ـــه هت ـــرش ب ـــوزاندن ف س
ـــار  ـــر ب ـــم زی ـــئوالن تی ـــا مس ـــد ام ـــی کردن م
ـــه را  ـــط جریم ـــد و فق ـــیدن نرفتن ـــان کش قلی

دادنـــد.
ــان  ــد قلیـ ــه تایلنـ ــزود: برخـــی بـ  وی افـ
ـــه ۱۶  ـــی در طبق ـــه راحت ـــا ب ـــد. آنه آورده بودن
ــه  ــی کـ ــیدند در حالـ ــان می کشـ ــل قلیـ هتـ
ـــی  ـــم مل ـــز تی ـــال آنالی ـــا در ح ـــم ه ـــایر تی س

ایـــران بودنـــد. 

وقتی که نوشتم نیم سکه دریافت 
کردم مورد اعتراض مدیر عامل باشگاه 

قرار گرفتم

اعـــزام  از  قبـــل  کـــرد:  تاکیـــد  وی    
ــه  ــه همـ ــل المپیـــک بـ ــد در هتـ ــه تایلنـ بـ
بازیکنـــان یـــک ســـکه تمـــام بهـــار دادنـــد 
ـــید  ـــد. در رس ـــکه دادن ـــم س ـــن نی ـــه م ـــا ب ام
ــم  ــن نیـ ــه مـ ــتم کـ ــکه ها نوشـ ــل سـ تحویـ
ســـکه تحویـــل گرفتـــم کـــه ایـــن موضـــوع 
باعـــث اعتـــراض حامـــد نجفـــی مدیرعامـــل 
باشـــگاه شـــد. وی ســـاعت ۳ صبـــح مـــن را 
ـــت  ـــن گف ـــه م ـــرد و ب ـــوت ک ـــش دع ـــه اتاق ب
ـــکه  ـــم س ـــه نی ـــته ای ک ـــارتی نوش ـــه جس ـــا چ ب
ـــم آن  ـــواب گفت ـــن در ج ـــردی. م ـــت ک دریاف
ــتم؛  ــد را نوشـ ــن دادنـ ــه مـ ــه بـ ــزی کـ چیـ
نـــه زیـــاد و نـــه کـــم. اگـــر واقعـــا پـــاداش 
ـــر  ـــد و اگ ـــس ندهی ـــچ ک ـــه هی ـــد، ب نمی دهی
ــن  ــرا از مـ ــد چـ ــاداش بدهیـ ــد پـ می خواهیـ

کـــم می کنیـــد؟

لزوم ورود کمیته اخالق 
 حاجـــی زاده گفـــت: باشـــگاه مـــس اتفاقـــات 
و حواشـــی زیـــادی دارد. چـــرا ســـازمان لیـــگ و 
ـــد؟  ـــورد نمی کنن ـــا برخ ـــا آنه ـــالق ب ـــه اخ کمیت
ـــادر  ـــگ ص ـــازمان لی ـــن کارت س ـــرای م ـــا ب آنه
ــجری؛  ــام شـ ــن و نـ ــس مـ ــا عکـ ــد بـ کردنـ

ـــت. ـــوده اس ـــروم ب ـــه مح ـــی ک بازیکن

تیم فوتسال مس سونگون مس 
ورزقان به نام مردم این شهر و به کام 

مدیران تبریزی است
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: تیـــم فوتســـال 
مـــس ســـونگون ورزقـــان بـــه اســـم مـــردم 
ایـــن شـــهر اســـت و بـــه کام مدیـــران 
ــن  ــی ایـ ــن ورزقانـ ــا بازیکـ ــزی. تنهـ تبریـ
تیـــم مـــن هســـتم و مســـوالن باشـــگاه 
بـــه اســـم مـــردم ورزقـــان ســـو اســـتفاده 
می کننـــد. وقتـــی هـــم کـــه از حامـــد 
نجفـــی مدیرعامـــل باشـــگاه درخواســـت 
می کنـــم چـــرا پـــول قـــرارداد مـــن را 
شـــما  می گویـــد  نمی کنیـــد،  پرداخـــت 
ــان  ــس دهقـ ــی مجلـ ــده قبلـ ــرو از نماینـ بـ
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــد می کن ـــن را تهدی ـــر و م بگی
ـــغ و رای  ـــی تبلی ـــده فعل ـــرای نماین ـــروی ب ب

جمـــع  کنـــی.

ـــت  ـــر پرداخ ـــه منتظ ـــدرون ک ـــل کال گابری
مطالباتـــش از ســـوی باشـــگاه پرســـپولیس 
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــان مهلت ـــتانه پای ـــت، در آس اس
باشـــگاه داده شـــرایط فســـخ قـــراردادش را 

ـــرد.  ـــالم ک اع
ـــدرون  ـــل کال ـــنیم، گابری ـــزارش تس ـــه گ ب
کـــه بـــرای تعطیـــالت نیـــم فصـــل راهـــی 
مرخصـــی شـــده، بـــرای حضـــور کنـــار 
پرســـپولیس  تمرینـــات  شـــروع  و  تیـــم 
ــا  ــش بـ ــدن وضعیتـ ــخص شـ ــر مشـ منتظـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــگاه اس باش
ــراردادش  ــخ قـ ــرایط فسـ ــه ای شـ او در نامـ
را بـــه باشـــگاه اعـــالم کـــرد تـــا مدیـــران 
ـــد. ـــم بیفتن ـــه تالط ـــر ب ـــار دیگ ـــپولیس ب پرس

پرســـپولیس  آرژانتینـــی  ســـرمربی 
کـــه موفـــق شـــد ایـــن تیـــم را در پایـــان 
نیم فصـــل در رده اول قـــرار دهـــد و تیمـــش را 
ـــی  ـــام حذف ـــی ج ـــم پایان ـــار تی ـــع چه ـــه جم ب
برســـاند، در حالـــی راهـــی مرخصـــی شـــده 
ـــا  ـــش ب ـــردن مطالبات ـــت نک ـــت دریاف ـــه باب ک

باشـــگاه دچـــار اختـــالف شـــده اســـت.

بـــا ایـــن حـــال کالـــدرون بـــه باشـــگاه 
ــش داده  ــت مطالباتـ ــرای پرداخـ ــی بـ مهلتـ
بـــود کـــه ایـــن مهلـــت دو روز دیگـــر 
می رســـد.  پایـــان  بـــه  )سه شـــنبه( 
پرســـپولیس  باشـــگاه  کـــه  صورتـــی  در 
بتوانـــد تـــا دو روز دیگـــر پـــول کالـــدرون 
از روز  ایـــن مربـــی  پرداخـــت کنـــد،  را 

چهارشـــنبه کـــه اردوی تیمـــش در دوحـــه 
ــان  ــار سرخپوشـ ــود کنـ ــاز می شـ ــر آغـ قطـ
خواهـــد بـــود، در غیـــر ایـــن صـــورت بـــه 
نظـــر می رســـد فســـخ قـــرارداد قطعـــی 

ــد. باشـ
کالـــدرون در نامـــه ای کـــه بـــه باشـــگاه 
ارســـال کـــرده، شـــرایط فســـخ قـــراردادش 

را بـــه باشـــگاه اعـــالم کـــرد. ایـــن مربـــی 
ــود  ــات خـ ــد مطالبـ ــر نتوانـ ــی اگـ آرژانتینـ
را دریافـــت کنـــد بـــا فســـخ یـــک طرفـــه 
قـــرارداد راهـــی را خواهـــد رفـــت کـــه 
پیـــش از ایـــن آنـــدره آ اســـتراماچونی طـــی 
ـــراردادش  ـــه ق ـــک طرف ـــخ ی ـــه فس ـــدام ب و اق

بـــا باشـــگاه اســـتقالل کـــرد.
بـــا ایـــن حـــال، مســـئوالن باشـــگاه 
پرســـپولیس در تـــالش هســـتند تـــا بلکـــه 
پـــول  باقیمانـــده  مهلـــت  در  بتواننـــد 
کالـــدرون را پرداخـــت کننـــد. در صورتـــی 
ــد، بایـــد دیـــد  ــاق رخ ندهـ ــه ایـــن اتفـ کـ
کـــه سرنوشـــت پرســـپولیس چـــه خواهـــد 
شـــد و چـــه گزینـــه ای جانشـــین کالـــدرون 
برتـــر  لیـــگ  نیمکـــت صدرنشـــین  روی 
می شـــود. در شـــرایط فعلـــی چنـــد گزینـــه 
ــینی  ــال جانشـ ــرای احتمـ ــم بـ ــی هـ داخلـ
ــا  ــا تـ ــده اســـت، امـ ــرح شـ ــدرون مطـ کالـ
ـــدرون  ـــرایط کال ـــدن ش ـــخص نش ـــان مش زم
ــالم  ــود را اعـ ــمی خـ ــع رسـ ــگاه موضـ باشـ

. نمی کنـــد

عدم تعامل با مراجع نظارتی؛

پرداخت های مالی به فدراسیون ژیمناستیک متوقف شده است

افشاگری عجیب بازیکن تیم فوتسال مس سونگون از اتفاقات تایلند 
و مدیریتی در این باشگاه 

مربی آرژانتینی برنمی گردد؟ 
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــال  ـــه امس ـــاری ۹ ماه ـــراز تج ـــدن ت ـــت ش ـــه مثب ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــر صم وزی
ـــل  ـــرای ح ـــا ب ـــت و م ـــی اس ـــادی روان ـــگ اقتص ـــی از جن ـــروز بخش ـــت: ام گف
ـــتری  ـــت بیش ـــه اهمی ـــه دارای درج ـــا ک ـــی واحد ه ـــش روی برخ ـــکالت پی مش

ـــم.  ـــبانه روز کار کنی ـــد ش ـــتند بای هس

ــورای  ــه ش ــارت در جلس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــنیم، وزی ــزارش تس ــه گ ب
ــا حــدود ۱۰۳  ــزود: در ۹ مــاه امســال صــادرات کشــور ب ــه اف معاونیــن وزارتخان
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  میلیــون تــن کاال، بیــش از ۱۸.۵ درصــد نســبت ب

افزایــش داشــته اســت.
رضــا رحمانــی بــا گرامیداشــت یــاد و نــام شــهید ســرافراز اســالم ســپهبد قاســم 
ــن اتفــاق  ــوده و هنــوز نمی توانیــم ای ــه ب ســلیمانی گفــت: شــهادت ایشــان ناباوران
ســخت را بــاور کنیــم و البتــه شــهادت پــاداش مجاهدت هــای مانــدگار ایشــان بــود 

و ایــن شــهید بزرگــوار افتخــار کشــور و اســالم در طــول تاریــخ خواهنــد بــود.

 ضرورت وفور کاال در سطح عرضه 
ـــدن  ـــت، مع ـــی وزارت صنع ـــن کار بخـــش بازرگان ـــت: مهمتری ـــر صمـــت گف وزی

و تجـــارت در ســـال جـــاری توجـــه بـــه وفـــور کاال و تامیـــن مناســـب کاال در 
ســـطح عرضـــه بـــوده اســـت و بـــا تدابیـــر اتخـــاذ شـــده خوشـــبختانه جلـــوی 
ـــن  ـــا ای ـــده ب ـــه ش ـــف گرفت ـــع مختل ـــادی در مقاط ـــوک های اقتص ـــیاری از ش بس
ـــا  ـــه ریزی ه ـــدام و برنام ـــع اق ـــه موق ـــا ب ـــرورت دارد در تصمیم گیری ه ـــال ض ح
ـــویم. ـــازار ش ـــطح ب ـــکلی در س ـــه مش ـــر گون ـــع ه ـــا مان ـــند ت ـــق باش ـــال دقی کام

ـــگام کاال  ـــن بهن ـــازار و در تامی ـــادل ب ـــظ تع ـــتای حف ـــزود: در راس ـــی اف رحمان
ـــان  ـــورت همزم ـــه ص ـــد ب ـــش تولی ـــردم و بخ ـــع م ـــد مناف ـــازار، بای ـــطح ب در س

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج م

 لزوم خودکفایی در تولیدات راهبردی 
ـــردی  ـــدات راهب ـــرد: برخـــی تولی ـــح ک ـــدن و تجـــارت تصری ـــت، مع ـــر صنع وزی

ـــد در  ـــد و بای ـــور دارن ـــتگی کش ـــع وابس ـــی و قط ـــده ای روی خودکفای ـــر عم تأثی
ـــا  ـــری و از آن ه ـــا را پیگی ـــائل آن ه ـــت مس ـــا جدی ـــند و ب ـــژه باش ـــتور کار وی دس

ـــم. ـــت کنی حمای
رحمانـــی خاطرنشـــان کـــرد: مشـــکالت کوچـــک نبایـــد مانعـــی در برابـــر 
اراده مـــا در پیشـــرفت امـــور باشـــد و حتمـــاً روحیـــه امثـــال ســـردار شـــهید 
ســـلیمانی بایـــد بـــه عنـــوان یـــک الگـــو در رونـــد فعالیت هـــا و تالش هـــای 

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــا م م
وی تاکیـــد کـــرد: امـــروز بخشـــی از جنـــگ اقتصـــادی روانـــی اســـت و 
مـــا بـــرای حـــل مشـــکالت پیـــش روی برخـــی واحد هـــا کـــه دارای درجـــه 

اهمیـــت بیشـــتری هســـتند بایـــد شـــبانه روز کار کنیـــم.
ـــود  ـــت موج ـــظ وضعی ـــه و حف ـــطح عرض ـــور کاال در س ـــت وف ـــر صم وزی
ــد  ــت: رونـ ــمرد و گفـ ــت برشـ ــت وزارت صمـ ــت نخسـ ــد را اولویـ تولیـ
موجـــود در تعـــادل بـــازار کـــه بعـــد از دوره جدیـــد تحریم هـــا مـــورد 
ـــژه ای  ـــت وی ـــدرت و جدی ـــا ق ـــد ب ـــوده بای ـــه ب ـــن وزارتخان ـــژه ای ـــه وی توج

دنبـــال شـــود.

وزیر صمت: 

بخشی از جنگ اقتصادی دشمن روانی است

ــی  ــور میدان ــزوم حض ــر ل ــوری ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــرد و  ــد ک ــازار تاکی ــت ب ــر وضعی ــق و مســتمر ب و نظــارت دقی
ــت و  ــم اس ــن کاال فراه ــرای تامی ــاز ب ــورد نی ــع م ــت: مناب گف
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم نیــز بــه وفــور در بــازار وجــود دارد. 
ــتاد  ــه س ــری در جلس ــحاق جهانگی ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــق و  ــارت دقی ــی و نظ ــور میدان ــزوم حض ــر ل ــازار ب ــم ب تنظی
ــازار تاکیــد کــرد و گفــت: در شــرایطی  مســتمر بــر وضعیــت ب
ــکا تحــت فشــار  ــه آمری ــای ظالمان ــل تحریم ه ــردم بدلی ــه م ک
ــرای کاســتن از  هســتند، تالش هــای دســتگاه هــای مســئول ب

ــدگار اســت. ــد مان ــردم در پیشــگاه خداون مشــکالت م
ــع  ــر اینکــه مناب ــد ب ــا تاکی ــاون اول  رییــس جمهــوری ب مع
ــرای تامیــن کاال فراهــم اســت و کاالهــای مــورد  مــورد نیــاز ب
ــازمان  ــود دارد، از س ــازار وج ــور در ب ــه وف ــز ب ــردم نی ــاز م نی
ســازمان  کننــدگان،  تولیــد  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
ــراف  ــا اش ــت ب ــی خواس ــتگاه های نظارت ــایر دس ــرات و س تعزی
بــر وضعیــت بــازار، اجــازه سواســتفاده از شــرایط موجــود را بــه 

ــد. ــودجویان ندهن س
جهانگیــری بــا اشــاره بــه گزارش هــای ارائــه شــده در جلســه 
در خصــوص کنتــرل قیمــت صــد قلــم کاالی مــورد نیــاز مــردم 
و وجــود ثبــات در قیمــت ایــن اقــالم، اظهــار داشــت: گزارش هــا 
حاکــی از ایــن اســت کــه بــا برنامه ریــزی و پیگیری هــای 
ــا،  ــدن اتحادیه ه ــای کار آم ــازار و پ ــم ب ــتاد تنظی ــه س مجدان
اصنــاف و تشــکل های بخــش خصوصــی، شــاهد ثبــات نســبی 
ــد اســتمرار داشــته  ــن رون ــه الزم اســت همی ــازار هســتیم ک ب

باشــد.
ــد  ــت ص ــر قیم ــتمر ب ــارت مس ــر نظ ــالوه ب ــزود: ع وی اف
قلــم کاالی مــورد نیــاز مــردم، بایــد نظــارت بــر ســایر اقــالم و 
خدمــات ضــروری مــورد نیــاز مــردم بــه ویــژه دارو و خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی بــه طــور مســتمر صــورت پذیــرد تــا کســی 
ــه دنبــال  ــا سوءاســتفاده ب ــی ب ــد در شــرایط ســخت کنون نتوان

ســودجویی باشــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری یکــی از اقدامــات خــوب 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن کااله ــر را تامی ــال های اخی ــی س ــت ط دول
ــرد و  ــوان ک ــال عن ــی س ــام پایان ــد و ای ــرای شــب عی ــردم ب م
گفــت: الزم اســت وزارتخانه هــای جهــاد کشــاورزی و صنعــت، 
ــرای  معــدن و تجــارت از هــم اکنــون برنامــه ریــزی جامعــی ب
تامیــن بــه وفــور کاالهــای مــورد نیــاز مــردم بــرای شــب عیــد 

داشــته باشــند تــا مــردم دغدغــه ای بــرای ایــام پایانــی ســال 
نداشــته باشــند.

سردار سلیمانی همواره در صف مقدم مبارزه با 
تروریسم بود

ــردار  ــهادت س ــه ش ــدای جلس ــن در ابت ــری همچنی جهانگی
ــزرگ  ــخ و ب ــه ای تل ــلیمانی را ضایع ــم س ــاج قاس ــپهبد ح س
بــرای کشــور توصیــف کــرد و افــزود: بــرادر بســیار عزیــز ســردار 
ــا تروریســم در صــف مقــدم  ســلیمانی همــواره بــرای مبــارزه ب
بــود و نقشــی حیاتــی و تعییــن کننــده بــرای ثبــات و امنیــت 

ــرد. ــا می ک ــه ایف ــور و کل منطق کش
ــم  ــاج قاسـ ــهید حـ ــاره شـ ــی دربـ ــر خاطراتـ ــا ذکـ وی بـ
ـــپهبد  ـــهید س ـــا ش ـــال ۵۶ ب ـــرد: از س ـــان ک ـــلیمانی، خاطرنش س
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــتم و ب ـــتی داش ـــابقه دوس ـــلیمانی س س

ـــارب  ـــدی و تج ـــر توانمن ـــالوه ب ـــالم ع ـــید اس ـــردار رش ـــن س ای
ـــوردار  ـــی از آن برخ ـــی و امنیت ـــوزه دفاع ـــه در ح ـــمندی ک ارزش
بـــود و در خدمـــت امنیـــت کشـــور بـــه کار مـــی گرفـــت، از 
ـــود و  ـــز ب ـــری نی ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــراد ب ـــن اف ـــک تری نزدی
ـــرد. ـــا می ک ـــز ایف ـــی نی ـــائل داخل ـــل مس ـــری در ح ـــش موث نق

ــا بیــان اینکــه ایــن  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز ب
وزارتخانــه بالفاصلــه پــس از افزایــش قیمــت بنزیــن، اثــر واقعــی 
ــرار داد  ــی ق ــورد بررس ــا را م ــت کااله ــر قیم ــن ب ــت بنزی قیم
گفــت: بــا هــدف کنتــرل التهــاب اولیــه بــازار ناشــی از افزایــش 
ــا و  ــن ه ــا، انجم ــه ه ــاف، اتحادی ــاق اصن ــن، ات ــت بنزی قیم
ــی منفــی  ــار روان ــا آث ــد ت ــای کار آمدن ــا همــه پ اســتانداری ه
و احتمــال سوءاســتفاده ســودجویان از افزایــش قیمــت بنزیــن 

مدیریــت شــود.
ــاهد  ــاری ش ــال ج ــه س ــه در ۹ماه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــم،  ــوده ای ــدی ب ــای تولی ــش ه ــر بخ ــد در اکث ــش تولی افزای
افــزود: گــزارش منتهــی بــه دهــم دی مــاه از قیمــت صــد قلــم  
کاال نشــان مــی دهــد کــه قیمــت ۴۰ قلــم کاال رونــدی کاهشــی 
ــش  ــد افزای ــک درص ــا ی ــر ت ــن صف ــم کاال بی ــته و ۳۲ قل داش

ــد. قیمــت داشــته ان
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــت وزارت جه ــه سرپرس ــن جلس در ای
ــر  ــالم نظی ــی اق ــش برخ ــل افزای ــوص دالی ــی در خص گزارش
ــش  ــت: افزای ــرد و گف ــه ک ــاز را ارائ ــوز و پی ــی، م ــه فرنگ گوج
ــی  ــرات فصل ــی از تغیی ــاورزی ناش ــالم کش ــی اق ــت برخ قیم
ــاهد  ــه زودی ش ــود و ب ــی ش ــوب م ــی محس ــه طبیع ــت ک اس
ــود. ــه حالــت عــادی خواهیــم ب بازگشــت قیمــت ایــن اقــالم ب

ـــات  ـــت از ثب ـــن نشس ـــز در ای ـــزی نی ـــک مرک ـــس کل بان ریی
در بـــازار ارز خبـــر داد و گفـــت: تمهیداتـــی بـــرای کنتـــرل 
نـــرخ ارز و مدیریـــت آثـــار روانـــی ناشـــی از آن بـــر قیمـــت 

ـــال  ـــردم بدنب ـــر م ـــروز دیگ ـــده و ام ـــا اندیشـــیده ش ـــایر کااله س
ــن  ــات در ایـ ــا و ثبـ ــت تقاضـ ــتند و مدیریـ ــد ارز نیسـ خریـ

ـــت. ـــد داش ـــازار خواه ـــرل ب ـــر کنت ـــی ب ـــر مثبت ـــش تاثی بخ
رییـــس اتـــاق اصنـــاف نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا بیـــان 
اینکـــه ایـــن ســـطح از همـــکاری و مشـــارکت تشـــکل هـــای 
ـــابقه  ـــی س ـــازار ب ـــرل ب ـــرای کنت ـــت ب ـــا دول بخـــش خصوصـــی ب
ـــت  ـــاف، وزارت صم ـــای اصن ـــت: تشـــدید بازرســـی ه اســـت، گف
و ســـازمان تعزیـــرات می توانـــد زمینـــه سواســـتفاده هـــا را از 

ـــرد. ـــن بب بی
ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــت ب ـــن نشس ـــز در ای ـــتری نی ـــر دادگس وزی
اینکـــه ایـــن وزارتخانـــه بـــرای نظـــارت بـــر بـــازار و کنتـــرل 
ــرات  ــازمان تعزیـ ــای سـ ــت هـ ــام ظرفیـ ــا از تمـ ــت هـ قیمـ
ـــدت و  ـــن م ـــرد: در ای ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــرده اس ـــتفاده ک اس
ـــام  ـــا تم ـــرات ب ـــازمان تعزی ـــن، س ـــرخ بنزی ـــش ن ـــس از افزای پ
ـــراد  ـــرده اســـت از ســـودجویی برخـــی اف ـــالش ک ـــا ت ـــت ه ظرفی
ـــت  ـــن قیم ـــای بنزی ـــش به ـــه افزای ـــه بهان ـــد ب ـــی خواهن ـــه م ک

ـــد. ـــری کن ـــد، جلوگی ـــاال ببرن ـــرانه ب ـــا را خودس کااله
در ایــن جلســه کــه وزرای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، امور 
اقتصــادی و دارایــی و کشــور نیــز حضــور داشــتند مدیرعامــل 
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گزارشــی 
ــه  ــی تحــت نظــارت ارای ــم کاالی اصل ــای ۱۰۰ قل از قیمــت ه
ــم  ــن و ه ــت بنزی ــش قیم ــش از افزای ــم پی ــت: ه ــرد و گف ک
ــا  ــت و آماره ــال اس ــکایت فع ــت و ش ــامانه قیم ــس از آن س پ
ــن  ــرخ بنزی ــش ن ــت افزای ــای نخس ــد در روزه ــی ده ــان م نش
آمــار شــکایات از ســوی مــردم بــاال رفتــه بــود امــا هــم اکنــون 

بــه حالــت عــادی بازگشــته اســت.
ــه ســامانهir.۱۲۴ اظهــار داشــت:  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
مــردم مــی تواننــد در ایــن ســایت قیمــت ۱۲۴ قلــم کاال و ۱۷۹ 

قلــم خدمــات را بــه صــورت روزانــه مشــاهده کننــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت پـــس از بحـــث و تبـــادل نظـــر 
ـــای  ـــتگاه ه ـــتمر دس ـــارت مس ـــت نظ ـــن تقوی ـــد ضم ـــرر ش مق
ـــارت و وزارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازار، وزارت صنع ـــر ب ـــی ب نظارت
جهـــاد کشـــاورزی بـــا برنامـــه ریـــزی جامـــع نســـبت بـــه 
ـــام  ـــرای ای ـــردم ب ـــاز م ـــورد نی ـــای م ـــور کااله ـــه وف ـــن ب تامی
ـــد  ـــی از رون ـــزارش جامع ـــه گ ـــک هفت ـــرف ی ـــال، ظ ـــی س پایان
نظـــارت بـــر ۱۰۰ قلـــم کاالی اصلـــی مـــورد نیـــاز مـــردم را 

ـــد. ـــه کنن ـــز ارائ نی

جهانگیری: 

حضور میدانی و نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت بازار ضروری است


