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وداع با سردار عشق و حماسه

رهبر انقالب بر پیکر شهیدسلیمانی 
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عراقچی:

سیاست تحریم و فشارتحریم و فشار  
شکستشکست خورده است

هزینه تبلیغات اپراتورهای اینترنت
 از جیب مردم پرداخت نشود

تولید ماشین آالت دانش بنیان، صنعت 
راهبردی فراموش شده درکشور

از نظر امنیت ملی سکوت در مقابل 
آمریکا را جایز نمی دانیم

اقتصاد مقاومتی را تقویت 
می کنیم

ـــت:  ـــتاندار کردســـتان گف ـــع اس ـــی اقتصـــادی و توســـعه مناب ـــاون هماهنگ مع
اکنـــون در حـــوزه اقتصـــادی بـــا تنش هـــای مختلفـــی روبـــرو هســـتیم کـــه 
تحریـــم، تـــرس و ســـوداگری مثلـــث و ســـه جانبـــه ای اســـت کـــه بـــا آن 

مواجه ایـــم و همیشـــه موجـــب وارد شـــدن شـــوک بـــه بـــازار می شـــود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، حســـین فیـــروزی در جلســـه کارگـــروه اقتصـــادی 
ـــمنان  ـــت: دش ـــار داش ـــتان اظه ـــانی کردس ـــاع رس ـــورای اط ـــه ش ـــر مجموع زی
بـــا ایجـــاد چالش هایـــی از جملـــه تحریـــم و پمپـــاژ ناامیـــدی در جامعـــه 
ــاد تـــرس در مـــردم و اقدامـــات برخـــی  ــا ایجـ ــا بـ و عوامـــل داخلـــی آنهـ
ـــور  ـــاد کش ـــازار و اقتص ـــه ب ـــواره ب ـــب هم ـــت طل ـــت و فرص ـــوداگران منفع س
ــران  ــی از نگـ ــوان یکـ ــه عنـ ــاله بـ ــن مسـ ــه ایـ ــد کـ ــه وارد می کنـ ضربـ

ــت. ــرح اسـ ــور مطـ ــائل کشـ ــن مسـ کننده تریـ
وی افـــزود: عـــدم رصـــد، تحلیـــل،  پیش بینـــی و پیشـــگیری در حـــوزه 
ـــر  ـــروز مهمت ـــات ام ـــن اقدام ـــه ای ـــوده در حالیک ـــا ب ـــیل م ـــنه آش اقتصـــادی پاش
ـــود  ـــام ش ـــوزه انج ـــن ح ـــدی در ای ـــد کار ج ـــت و بای ـــات اس ـــر موضوع از دیگ
ضمـــن اینکـــه بایـــد بدانیـــم بـــروز و ظهـــور جنـــگ اقتصـــادی دشـــمن از 
طریـــق رســـانه بـــود تـــا آثـــار روانـــی اتفاقـــات آینـــده را پیشـــتر مدیریـــت 

ـــد. ـــردم بگذارن ـــر روی م ـــی ب ـــادی و روان ـــی اقتص ـــرات منف ـــرده و اث ک
ـــرم  ـــگ ن ـــدرت جن ـــروز ق ـــه ام ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــادآور ش ـــروزی ی فی
بـــا ابـــزار رســـانه بـــر قدرت هـــای ســـخت افـــزاری برتـــری دارد ضـــرورت 
ـــوس  ـــادی ملم ـــوزه اقتص ـــد در ح ـــای جدی ـــا رویکرده ـــق ب ـــانی دقی ـــاع رس اط
ـــت و  ـــل درس ـــا و تحلی ـــورد اتفاق ه ـــی در م ـــش بین ـــا پی ـــد ب ـــت و بای ـــر اس ت
ـــد  ـــه و ترفن ـــل توطئ ـــردم، مقاب ـــدن م ـــد ش ـــگیری از ناامی ـــرای پیش ـــاش ب ت

ـــتیم. ـــمنان بایس دش
ـــب  ـــرایط نامناس ـــم و ش ـــان تحری ـــه در زم ـــود اینک ـــا وج ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
ــادی  ــدار اقتصـ ــعه پایـ ــت توسـ ــا از دولـ ــی مـ ــم ولـ ــرار داریـ ــادی قـ اقتصـ
ـــم  ـــی فراه ـــه خوب ـــت ب ـــتر امنی ـــه بس ـــن اینک ـــته ایم ضم ـــتان را خواس کردس

ـــاخت های  ـــر س ـــتر در زی ـــذاری بیش ـــرمایه گ ـــعه و س ـــم توس ـــردم ه ـــده و م ش
ــه می کننـــد. ــتان را مطالبـ اسـ

ـــت:  ـــتاندار کردســـتان گف ـــع اس ـــی اقتصـــادی و توســـعه مناب ـــاون هماهنگ مع
مدیریـــت ارشـــد و دیگـــر مســـووالن اســـتان مـــردم را در مناطـــق مـــرزی و 
ــوزه  ــعه ای در حـ ــای توسـ ــرای طرح هـ ــا اجـ ــته و بـ ــا نگذاشـ ــروم تنهـ محـ
ـــت  ـــا و محرومی ـــت آنه ـــای معیش ـــال ارتق ـــه دنب ـــتایی ب ـــدار و روس ـــتغال پای اش

ـــتند. ـــق هس ـــن مناط ـــی در ای زدای
ـــی  ـــتان طرح ـــی کردس ـــئوالن اجرای ـــتاندار و مس ـــرد: اس ـــد ک ـــروزی تاکی فی
بـــرای توســـعه پایـــدار در شهرســـتان های مـــرزی ایـــن اســـتان بـــه دولـــت 
ــدار در  ــد پایـ ــتغالزا و دارای درآمـ ــن، اشـ ــد آفریـ ــه امیـ ــد کـ ــه کرده انـ ارایـ

ـــت. ـــوب اس ـــت مطل ـــایه امنی س
وی از مســـووالن دســـتگاه های اقتصـــادی و فرهنگـــی اســـتان خواســـت 
ـــادی  ـــوزه اقتص ـــژه در ح ـــانه بوی ـــی رس ـــا اهال ـــتری ب ـــی بیش ـــل و هم افزای تعام
ـــه  ـــردم ب ـــه م ـــام ب ـــت و نظ ـــات دول ـــانی خدم ـــاع رس ـــا اط ـــند ت ـــته باش داش
ـــتر  ـــانه ها بیش ـــق رس ـــال از طری ـــی س ـــام پایان ـــروری در ای ـــک کار ض ـــوان ی عن

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج م
ــتوانه  ــه پشـ ــدار بـ ــعه پایـ ــای توسـ ــه برنامه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــروزی بـ فیـ
امنیـــت مطلـــوب صـــورت می گیـــرد، گفـــت: بـــه منظـــور تحقـــق هدفمنـــد 
ـــن  ـــی در ای ـــای خوب ـــتان گام ه ـــادی اس ـــذاری اقتص ـــت های گ ـــداف و سیاس اه

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــش برداش بخ
ـــانی  ـــاع رس ـــورای اط ـــای ش ـــن از اعض ـــتان همچنی ـــتاندار کردس ـــاون اس مع
ـــار  ـــه انتش ـــدام ب ـــه اق ـــانه هایی ک ـــویق رس ـــه تش ـــبت ب ـــت نس ـــتان خواس اس
ـــی  ـــه م ـــا در جامع ـــاس واقعیت ه ـــده و براس ـــدوار کنن ـــت و امی ـــات مثب خدم
کننـــد، مبـــادرت کنـــد تـــا دیگـــر رســـانه ها نیـــز در ایـــن مســـیر همـــراه 

ـــوند. ش
ـــم  ـــاج قاس ـــردار ح ـــهادت س ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــش دیگ ـــروزی در بخ فی
ـــب  ـــزود: تصوی ـــکا اف ـــی آمری ـــت دولت ـــت تروریس ـــش بدس ـــلیمانی و همراهان س
ـــع  ـــخ قاط ـــور، پاس ـــن کش ـــس ای ـــراق در مجل ـــی از ع ـــای آمریکای ـــروج نیروه خ
ـــه  ـــکا در ب ـــت آمری ـــتی دول ـــدام تروریس ـــه اق ـــراق ب ـــردم ع ـــس و م ـــت، مجل دول
شـــهادت رســـاندن ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی، شـــهید ابومهـــدی المهنـــدس 
و هشـــت همرزم شـــان بـــود کـــه بـــا توجـــه بـــه مســـائل امـــروز جهـــان و 
منطفـــه بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت و قـــدرت نـــرم جمهـــوری اســـامی را 

ــد. ــان می دهـ نشـ
ــتان  ــتاندار کردسـ ــع اسـ ــعه منابـ ــادی و توسـ ــی اقتصـ ــاون هماهنگـ معـ
ـــته  ـــکا در ۲ روز گذش ـــت آمری ـــن جنای ـــه ای ـــز ب ـــران نی ـــت ای ـــخ مل ـــت: پاس گف
ـــم  ـــود در مراس ـــی خ ـــور میلیون ـــا حض ـــردم ب ـــز م ـــروز نی ـــود و ام ـــه ب قدرتمندان
ـــار  ـــران ب ـــرش در ته ـــان دیگ ـــام و همرزم ـــهید واالمق ـــن ش ـــر ای ـــییع پیک تش

ـــد. ـــدار افزودن ـــن اقت ـــر ای ـــر ب دیگ

ــال  ــده انتظامــی ســپیدان از کشــف ۵۸ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیت فرمان
ــن شهرســتان خبــر داد.  ــال در ای ــارد و ۷۰۰ میلیــون ری ــه ارزش ۸ میلی ب

ــده  ــداکار فرمان ــگاران جــوان، ســرهنگ احمــد ف ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــا  ــن شهرســتان ب ــوران پلیــس آگاهــی ای ــار کــرد: مام انتظامــی ســپیدان اظه
اقدامــات فنــی و تخصصــی مطلــع شــدند ۳ نفــر اقــدام بــه نگهــداری و اســتفاده 
ــیدگی  ــه رس ــد ک ــال می کنن ــتخراج ارز دیجیت ــتگاه های اس ــی از دس غیرقانون

بــه موضــوع را بــه صــورت ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

او افــزود: مامــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان ســپیدان بــا انجــام شــگرد های 
خــاص پلیســی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و در بازرســی از آن مــکان موفــق 

شــدند ۵۸ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال قاچــاق کشــف کننــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســپیدان بــا بیــان اینکــه برابــر نظــر 
کارشناســان، ارزش بیــت کوئین هــای کشــف شــده، ۸ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 
ریــال بــرآورد شــده اســت، ادامــه داد: بــا حضــور نماینــده اداره بــرق شهرســتان، 

ــد. ــال ش ــی ارس ــع قضائ ــه مراج ــده ب ــف و پرون ــتگاه ها توقی دس

تحریم، ترس و سوداگری مثلث تنش در بازار است

کشف بیش از 5۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در سپیدان 
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ــدار  ــی در دی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــوریه  ــور س ــس جمه ــی ریی ــت مل ــاور امنی ــا مش ب
ــکا در  ــت آمری ــه جنای ــران ب ــخ ای ــه پاس ــت ک گف
ــه  ــط ب ــلیمانی فق ــردار س ــاندن س ــهادت رس ــه ش ب

ــد.  ــد ش ــدود نخواه ــی مح ــات نظام اقدام
بــه گــزارش تســنیم، سرلشــکر »علــی مملــوک« 
مشــاور امنیــت ملــی رییــس جمهــور ســوریه کــه به 
عنــوان نماینــده ویــژه »بشــار اســد« بــه تهران ســفر 
کــرده اســت بعــد از ظهــر دیــروز بــا دریابــان »علــی 
ــر  ــام معظــم رهبــری و دبی شــمخانی« نماینــده مق

شــورای عالــی امنیــت ملــی دیدارکــرد.
ــات  ــن ماق ــوریه در ای ــی س ــت مل ــاور امنی مش
گفــت: از ســوی رییــس جمهــور ســوریه ماموریــت 
دارم کــه تاســف و تســلیت عمیــق رئیــس جمهــور، 
ــبت  ــه مناس ــوریه را ب ــردم س ــلح و م ــای مس نیروه
ــپهبد  ــهید س ــزرگ ش ــد ب ــار مجاه ــهادت غمب ش
و  جمهــور  رییــس  رهبــری،  بــه  را  ســلیمانی 

ــم. ــام نمای ــی اع جنابعال
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه شــهید ســلیمانی 
در میــان مــردم مســلمان و مظلــوم منطقــه افــزود: 
ــر مــردم ســوریه لبنــان، عــراق،  ــه طــور قطــع تاث ب
ــلیمانی  ــردار س ــهادت س ــتان از ش ــن و افعانس یم

ــران نیســت. کمتــر از مــردم ای
سرلشــکر علــی مملــوک گفــت: شــهید ســلیمانی 

ــتیزان  ــم س ــان و ظل ــه آزادیخواه ــه هم ــق ب متعل
ــه آزادی  ــهادت او مقدم ــا ش ــت و قطع ــان اس جه
فلســطین و نابــودی اســراییل خواهــد بــود. دریابــان 
شــمخانی در ایــن دیــدار بــا تشــکر از پیــام تســلیت 
ــراز همــدردی رییــس جمهــور و مــردم ســوریه  و اب
اظهــار داشــت: آمریکایی هــا و نظــام ســلطه بــزودی 
متوجــه خواهنــد شــد کــه شــهادت قاســم ســلیمانی 
ــات او  ــر از حی ــاک ت ــب خطرن ــه مرات ــان ب ــرای آن ب

خواهــد بــود.
ــه حضــور حماســی و بــی  ــا اشــاره ب شــمخانی ب

ســابقه مــردم قدرشــناس عــراق در مراســم تشــییع 
شــهیدان ســلیمانی و »ابومهــدی المهنــدس« و 
همچنیــن اقــدام انقابــی پارلمــان عــراق در تصویــب 
ــون اخــراج نظامیــان آمریکایــی از عــراق گفــت:  قان
ــری  ــام گی ــراق در انتق ــردم ع ــان و م ــت، پارلم دول
ــدام  ــن دو اق ــا ای ــدند و ب ــدم ش ــش ق ــکا پی از آمری
بــزرگ ســیلی ســختی بــه ترامــپ و تیــم جنایتــکار 

ــد. او وارد کردن
وی بــا اشــاره بــه قانــون مصــوب پارلمــان عــراق 
ــن  ــی از ای ــان آمریکای ــراج نظامی ــوص اخ در خص

کشــور افــزود: بــا ابــاغ ایــن قانــون، تــداوم حضــور 
ــور  ــن کش ــغال ای ــه اش ــه منزل ــراق ب ــکا در ع آمری

اســت.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا تاکیــد بــر 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــمی جمه ــع رس ــام موض اع
ــه شــهادت رســاندن  در قبــال جنایــت آمریــکا در ب
ســردار ســلیمانی گفــت: پاســخ مــا بــه ایــن جنایــت 
حتمــا نظامــی اســت امــا فقــط بــه اقدامــات نظامــی 

محــدود نخواهــد شــد.
ــت  ــس از دس ــا پ ــزود: آمریکایی ه ــمخانی اف ش
ــه تــاش کردنــد کــه  ــه ایــن جنایــت، ذلیان زدن ب
ــه  ــردم منطق ــردازی، م ــر ســازی و دروغ پ ــا تصوی ب
ــوب  ــد محب ــن دو مجاه را خوشــحال از شــهادت ای
امــا ســیل جمعیــت  نشــان دهنــد  و مردمــی 
شــهیدان  فــراق  در  کــه  عــزادار  و  خشــمگین 
ــه ســر و ســینه  ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس ب
ــان  ــزرگ آن ــد، رسوایشــان نمــود و دروغ ب مــی زدن

ــرد. ــا ک را افش
وی خونخواهــی و اراده انتقــام مــردم ایــران و 
ــرد و  ــوان ک ــوزان عن ــروزان و س ــی ف ــراق را آتش ع
افــزود: خــون پــاک ایــن مجاهــدان بــا اخــاص برای 
دشــمنان، هاکــت و ذلــت و بــرای ملتهــای منطقــه 

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب برکــت و امنیــت ب
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی گفــت: خــون 
ایــن شــهیدان انســجام و وحــدت در ایــران و عراق را 
صــد چنــدان کــرد و موجــب اتحــاد و برادری بیشــتر 
میــان دو ملــت شــد. شــمخانی خاطــر نشــان کــرد: 
ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس ثمــره و نمــاد اراده 
ــر  ــل خدشــه مقاومــت در براب ــر قاب مســتحکم و غی
ظالمــان و زورگویــان بودنــد و آینــده نشــان خواهــد 
داد کــه ایــن فرهنــگ و اراده منبعــث از آن بــا ایــن 

شــهادتها رشــد و اعتــای بیشــتری مــی یابــد.

شمخانی:

 پاسخ ایران به جنایت آمریکا فقط به اقدام 
نظامی محدود نخواهد شد

ـــان  ـــتاندار آذربایج ـــی اس ـــی امنیت ـــاون سیاس مع
 شـــرقی گفـــت: رعایـــت اصـــل بی طرفـــی در 
انتخابـــات فقـــط وظیفـــه قـــوه مجریـــه نیســـت 
بلکـــه همـــه دســـتگاه های حکومتـــی بایـــد ایـــن 

موضـــوع را رعایـــت کننـــد. 
ــار راســتگو در همایشــی  ــا، علی ــه گــزارش ایرن ب
ــی از ۹ ســند کارگــروه تخصصــی اجتماعــی  رونمای
ــک شــدن  ــه نزدی ــا اشــاره ب شهرســتان هشــترود ب

ــار  ــزود: اظه ــات مجلــس شــورای اســامی اف انتخاب
و  انتخابــات  مــورد  در  انتخاباتــی  عوامــل  نظــر 
ــرم  ــه ج ــت بلک ــف نیس ــا تخل ــان و نامزده داوطلب
اســت و ســتاد انتخابــات بــا افــراد و دســتگاه هــای 

ــرد. ــد ک ــورد خواه ــف برخ متخل
ــداف  ــگاه و اه ــی ن ــر جایگزین ــد ب ــا تاکی وی ب
ملــی بــه جــای نــگاه محلــی در نماینــدگان مجلــس 
ــد و در  ــازی کنن ــد اعتمادس ــدگان بای ــت: نماین گف

ــد. ــدام کنن ــه اق ــی در جامع ــتای امیدآفرین راس
مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
ــم در  ــزان جرای ــاری از می ــش آم ــن همای ــز در ای نی
ــرم  ــگیری از ج ــت: در پیش ــه داد و گف ــتان ارای اس
در اســتان قــدم هــای خوبــی برداشــته شــده اســت.

علــی بــدر شــکوهی افــزود: ۶۰ درصــد زندانیــان 
ــا مــواد مخــدر بــوده و ۵۰ درصــد طــاق  مرتبــط ب
هــا و ۴۶ درصــد ســرقت هــا ناشــی از اعتیــاد اســت.

ــا پدیــده اعتیــاد  وی خاطرنشــان کــرد: مقابلــه ب
ــردم در  ــارکت م ــد ورود و مش ــب آن، نیازمن و عواق
ــز در  ــورد نی ــن م ــه در ای ــت ک ــمن هاس ــب س قال

ــی انجــام شــده اســت. ــای خوب اســتان کاره
ــش  ــن همای ــز در ای ــترود نی ــه هش ــام جمع ام
خواســتار راه انــدازی جبهــه فرهنگــی بــا هــم 

ــد. ــا ش ــتگاه ه ــی دس ــی تمام افزای

ــم  ــه ک ــی از بودج ــی رحیم ــام عل ــت االس حج
ــاد کــرد و خواســتار  شــورای فرهنــگ عمومــی انتق
تخصیــص بودجــه اختصاصــی بــه شــورای فرهنــگ 

عمومــی شــد.
ــدار هشــترود نیــز از تهیــه  امیــن امینیــان فرمان
ــی در  ــای اجتماع ــرل آســیب ه ــع کنت ــه جام برنام
ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود: خودکشــی،  
افســردگی و کــودک همســری در ایــن شهرســتان از 
میانگیــن اســتانی و کشــوری بیشــتر اســت کــه بایــد 

ــا آنهــا تهیــه و اقــدام شــود. راهکارهــای مقابلــه ب
در ایــن همایــش ۹ ســند کارگــروه تخصصــی کــه 
ــی  ــروه تخصص ــا کارگ ــاله اعض ــاش یکس ــه ت نتیج
اجتماعــی،  فرهنگــی،  ســامت،  بانــوان و خانــواده 
بــود رونمایــی و ادارات پیشــرو در ایــن ارتبــاط 

ــل شــد. تجلی

دستگاه های حکومتی اصل بی طرفی 
در انتخابات را رعایت کنند

معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه گفـــت: هرگونـــه 
ــا پاســـخ قاطـــع و  ــران بـ تعـــدی بـــه خـــاک ایـ

محکمـــی مواجـــه خواهـــد شـــد. 
ـــید  ـــوان، س ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
عبـــاس عراقچـــی معـــاون سیاســـی وزیـــر امـــور 
خارجـــه در مســـیر حضـــور در تشـــییع پیکـــر ســـردار 
ـــردم  ـــد م ـــت: تهدی ـــی گف ـــلیمانی، در گفت وگوی س
ـــا در طـــول  ـــازه ای نیســـت م ـــک موضـــوع ت ـــران ی ای
چهـــل ســـال گذشـــته در ســـایه تهدید هـــا و 
ـــه  ـــا ب ـــرده و اتفاق ـــی ک ـــکا زندگ ـــای آمری تحریم ه
ـــر  ـــرروز قوی ت ـــم و ه ـــرده ای ـــد ک ـــدام رش ـــور م ط
ـــورده  ـــت خ ـــه شکس ـــک تجرب ـــن ی ـــم، ای ـــده ای ش

اســـت کـــه ترامـــپ آن را تکـــرار می کنـــد.
او تاکیـــد کـــرد: روســـای جمهـــور قبلـــی 
ــد و در  ــان کردنـ ــن راه را امتحـ ــز ایـ ــکا نیـ آمریـ
ـــران  ـــار ای ـــم و فش ـــد و تحری ـــق تهدی ـــه از طری اینک
را وادار کننـــد کـــه بـــه خواســـته هایشـــان تـــن 

ــد. دهـــد شکســـت خوردنـ
عراقچـــی افـــزود: ملـــت ایـــران ثابـــت کـــرده 
ـــخ  ـــز پاس ـــد هرگ ـــان و زور تهدی ـــه زب ـــه ب ـــت ک اس
نمی دهـــد. بـــه زبـــان احتـــرام و کرامـــت ممکـــن 
اســـت، ولـــی بـــه زبـــان زور و تهدیـــد هیچوقـــت 

پاســـخ نخواهـــد داد.
او ادامـــه داد: آقـــای ترامـــپ نتیجـــه ایـــن 
ـــد  ـــه خواه ـــام داد را در منطق ـــه انج ـــی ک ماجراجوی

ـــی  ـــراق مبن ـــان ع ـــا رای پارلم ـــت ب ـــن حرک ـــد. ای دی
بـــر خـــروج نیرو هـــای آمریکایـــی از عـــراق آغـــاز 
ــه  ــکا از منطقـ ــل آمریـ ــروج کامـ ــا خـ ــده و تـ شـ
ــیاری از  ادامـــه پیـــدا خواهـــد کـــرد. حتـــی بسـ
کارشناســـان غربـــی هـــم گفتـــه انـــد کـــه »ایـــن 
ـــه  ـــکا در منطق ـــان آمری ـــه شـــروِع پای ـــدام نابخردان اق

اســـت«، کـــه انشـــااهلل محقـــق خواهـــد شـــد
ـــه  ـــد براینک ـــا تاکی ـــه ب ـــر امورخارج ـــاون وزی مع
مـــا بـــه مقابلـــه بـــا سیاســـت های فشـــار و 
ــت:  ــم داد گفـ ــه خواهیـ ــکا ادامـ ــد آمریـ تهدیـ
بعـــد از هـــر پیامـــی کـــه آمریکایی هـــا دادنـــد 

ــا داده شـــد،  ــا قـــوت پاســـخ آن هـ بافاصلـــه بـ
و بعـــد از تهدیـــد رئیـــس جمهـــور آمریـــکا بـــه 
حملـــه بـــه نقاطـــی در ایـــران بافاصلـــه ســـفیر 
ـــه  ـــکا ب ـــع آمری ـــظ مناف ـــوان حاف ـــه عن ـــوئیس ب س
وزارت خارجـــه احضـــار شـــد و مـــا هشـــدار های 
ـــاک  ـــه خ ـــدی ب ـــه تع ـــه هرگون ـــم ک الزم را دادی
ــه  ــی مواجـ ــع و محکمـ ــخ قاطـ ــا پاسـ ــران بـ ایـ

خواهـــد شـــد.
 عراقچـــی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه 
ـــوزه  ـــلیمانی در ح ـــه شـــهید س ـــه از روحی »آنچـــه ک
ـــت:  ـــت« گف ـــم چیس ـــد درس بگیری ـــی بای دیپلماس

ـــت  ـــوص سیاس ـــددی در خص ـــات متع ـــن در جلس م
ـــت  ـــام در خدم ـــه ای و برج ـــائل منطق ـــی، مس خارج
ــن  ــه مـ ــه کـ ــوده ام، آنچـ ــلیمانی بـ ــردار سـ سـ
ــان دیـــدم ترکیبـــی از خلـــوص و تعهـــد  در ایشـ
ــامی، در  ــاب اسـ ــای انقـ ــه آرمان هـ ــبت بـ نسـ
ـــت  ـــا درای ـــراه ب ـــجاعت، و هم ـــارت و ش ـــار جس کن

و خردمنـــدی بـــود.
بـــه  ســـلیمانی  ســـردار  کـــرد:  بیـــان  او 
ــائل  ــت از مسـ ــق و درک درسـ ــای دقیـ تحلیل هـ
ــرات  ــیار از نظـ ــا بسـ ــد. مـ ــهره بودنـ ــه شـ منطقـ
دیدگاه هـــای  و  می کردیـــم  اســـتفاده  ایشـــان 
ایشـــان راه گشـــا بـــود. در همـــه موضوعـــات 
همیشـــه نظـــرات ســـردار ســـلیمانی بســـیار بـــارز 
ـــش  ـــت و بین ـــی از درای ـــه حاک ـــود ک ـــته ب و برجس

ــود. ــان بـ ــق ایشـ عمیـ
عراقچـــی گفـــت: ســـردار ســـلیمانی هیچوقـــت 
و  مـــدت  کوتـــاه  ســـازی های  جـــو  اســـیر 
ـــگاه  ـــک ن ـــه ی ـــد و همیش ـــذر نش ـــات زودگ احساس
بلنـــد مـــدت داشـــت معـــاون وزیـــر خارجـــه در 
پاســـخ بـــه درخواســـت گوینـــده رادیـــو اقتصـــاد 
ـــم  ـــک قاس ـــم ی ـــن ه ـــه »م ـــل جمل ـــی برتکمی مبن
ـــم  ـــک قاس ـــم ی ـــن ه ـــتم« گفت:«م ـــلیمانی هس س
ـــار  ـــا افتخ ـــن را ب ـــتم« و ای ـــات هس ـــلیمانی دیپلم س
ـــا  ـــی م ـــن دیپلماس ـــی بی ـــچ جدای ـــه هی ـــم ک میگوی
ـــه  ـــا هم ـــدارد و م ـــود ن ـــا وج ـــلح م ـــای مس و نیرو ه
در یـــک راســـتا بـــا هماهنگـــی کامـــل حرکـــت 
ـــت  ـــی، امنی ـــع مل ـــظ مناف ـــدف حف ـــم و ه می کنی
ـــااهلل  ـــت و انش ـــران اس ـــدار ای ـــت و اقت ـــی و حیثی مل
دســـت در دســـت هـــم در ایـــن مســـیر حرکـــت 

خواهیـــم کـــرد.

عراقچی:

سیاست تحریم و فشار شکست خورده است

گام نهایی برداشته شد 
ـــه ای گام  ـــی بیانی ـــامی ط ـــوری اس ـــت جمه دول
ـــران در برجـــام  پنجـــم و نهایـــی کاهـــش تعهـــدات ای
ـــر  ـــران دیگ ـــامی ای ـــوری اس ـــرد. جمه ـــام ک را اع
ـــامل  ـــی )ش ـــوزه عملیات ـــی در ح ـــچ محدودیت ـــا هی ب
ظرفیـــت غنـــی ســـازی، درصـــد غنـــی ســـازی، 
ـــعه(  ـــق و توس ـــده، و تحقی ـــی ش ـــواد غن ـــزان م می

ـــت.  ـــه نیس مواج
ـــت  ـــه دول ـــروح بیانی ـــنیم، مش ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــت: ـــر اس ـــرار زی ـــه ق ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس جمه

بیانیهدولتجمهوریاسالمیایران
ــم  ــران در گام پنجـ ــامی ایـ ــوری  اسـ جمهـ
مـــورد  آخریـــن  خـــود،  تعهـــدات  کاهـــش 
کلیـــدی از محدودیـــت هـــای عملیاتـــی خـــود 
تعـــداد  در برجـــام، یعنـــی »محدودیـــت در 
ــذارد. بدیـــن  ــار مـــی گـ ــانتریفیوژها« را کنـ سـ
ترتیـــب برنامـــه هســـته ای جمهـــوری اســـامی 
ایـــران دیگـــر بـــا هیـــچ محدودیتـــی در حـــوزه 
عملیاتـــی )شـــامل ظرفیـــت غنـــی ســـازی، 
ــی  ــواد غنـ ــزان مـ ــازی، میـ ــی سـ ــد غنـ درصـ
ــت  ــه نیسـ ــعه( مواجـ ــق و توسـ ــده، و تحقیـ شـ
و منبعـــد برنامـــه هســـته ای ایـــران صرفـــا بـــر 
اســـاس نیازهـــای فنـــی خـــود پیـــش خواهـــد 
رفـــت. همـــکاری ایـــران بـــا آژانـــس بیـــن 
المللـــی انـــرژی اتمـــی کمافـــی الســـابق ادامـــه 
خواهـــد یافـــت. در صـــورت رفـــع تحریـــم هـــا 
و منتفـــع شـــدن ایـــران از منافـــع برجـــام، 
ــت  ــاده بازگشـ ــران آمـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
بـــه تعهـــدات برجامـــی خـــود مـــی باشـــد. 
ـــن  ـــت در ای ـــف اس ـــی موظ ـــرژی اتم ـــازمان ان س
چارچـــوب اقدامـــات و تمهیـــدات الزم را بـــا 

ــد. ــاذ نمایـ ــور اتخـ ــس جمهـ ــی رئیـ هماهنگـ

برگزاری همایش سیاسی فرماندهان 
و کارکنان ارتش مستقر در 

آذربایجان شرقی 

همایـــش سیاســـی فرماندهـــان و کارکنـــان 
ــزار  ــرقی برگـ ــان شـ ــتقر در آذربایجـ ــش مسـ ارتـ

شـــد. 
ـــش  ـــگاران جوان،همای ـــزارش باشـــگاه خبرن ـــه گ ب
سیاســـی فرماندهـــان و کارکنـــان ارتـــش مســـتقر 

ـــد ـــزار ش ـــرقی برگ ـــان ش در آذربایج
ــده  ــی فرمانـ ــر میرزایـ ــش امیـ ــن همایـ در ایـ
قـــرارگاه عملیاتـــی لشـــکر ۲۱ حمـــزه بـــا بیـــان 
اینکـــه آمریکایی هـــا طـــی چهـــل ســـال گذشـــته 
ایـــران  بـــا ملـــت  بـــا شـــیوه های مختلـــف 
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــد گفت:جمه ـــمنی کردن دش
ـــه  ـــر روحی ـــه ب ـــا تکی ـــران و ب ـــت ای ـــتوانه مل ـــه پش ب
ــا  ــتحکم و بـ ــران مسـ ــان آگاه ایـ ــی جوانـ انقابـ
ـــتاده  ـــکا ایس ـــی امری ـــل زور گوی ـــل مقاب ـــدار کام اقت

اســـت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تــرور حــاج قاســم 
ســلیمانی یکــی از بزرگ تریــن اشــتباهات راهبــردی 
ــن  ــا ای ــا ب ــزود: آمریکایی ه ــت اف ــوده اس ــکا ب آمری
ــود  ــور خ ــان حض ــرای پای ــازی ب ــود، آغ ــدام خ اق
ــازی  ــه آغ ــلیمانی نقط ــردار س ــرور س ــاختند و ت س

ــت. ــه اس ــکا در منطق ــور آمری ــان حض ــرای پای ب
صفــری مدیــر کل صداوســیمای مرکــز آذربایجان 
شــرقی بــا اعــام اینکــه شــهید ســرادر ســلیمانی بــه 
ــت  ــلیمانی اس ــم س ــرادر قاس ــر از س ــب قوی ت مرات
گفــت: مــردم غیــور ایــران ســنگ تمــام گذاشــتند 
ــتقبال و  ــم اس ــود در مراس ــور خ ــور پرش ــا حض و ب
ــپهبد  ــردار س ــهیدان س ــر ش ــر مطه ــییع پیک تش
ــه  ــهدای جبه ــر ش ــلیمانی و دیگ ــم س ــاج قاس ح
مقاومــت حماســه ای مانــدگار خلــق کردنــد کــه در 

ــه ثبــت خواهــد رســید. ــخ ب تاری
صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم تبریــز 
در ماه هــای اخیــر بــا راهپیمایــی و اعتــراض و 
محکومیــت اغتششــات و همچنیــن حضــور باشــکوه 
مــردم تبریــز در عــزاداری و راهپیمایــی انقابــی در 
پــی شــهادت ســرادر ســلیمانی قلــب مقــام معظــم 
رهبــری خوشــحال کردنــد گفت:مــردم تبریــز و 

ــد. ــد کردن ــمنان را ناامی ــواره دش ــان هم آذربایج
ــر  ــان حاض ــه در زم ــان اینک ــا بی ــه ب او در ادام
جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل ماهیــت 
حمــات  شــدیدترین  تحــت  استکبارســتیزی 
رســانه ای و ســایبری دشــمنان قــرار داردگفــت: 
ــه  ــی ب ــه نظام ــه از حمل ــس از اینک ــا پ دشــمنان م
کشــور ناامیــد شــدند، بــا طراحــی انــواع ســناریو ها 
و  شــبکه   ۲۰۰۰ بــا  دارنــد  ســعی  توطئه هــا  و 
بــه  مجــازی  و  اجتماعــی  فضا هــای  طریــق  از 
حمــات فرهنگــی علیــه نوجوانــان و جوانــان ادامــه 

می دهنــد.

ضمن تهدید به »تحریم های شدید«
پول ما را بدهید تا برویم

ـــال  ـــه اعم ـــراق را ب ـــکا، ع ـــوری آمری ـــس جمه رئی
ـــرد.  ـــد ک ـــدید تهدی ـــای ش تحریم ه

ـــزاری  ـــل از خبرگ ـــه نق ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــرای  ـــراق ب ـــان ع ـــم پارلم ـــی تصمی ـــرز، در پ رویت
خـــروج نیروهـــای نظامـــی خارجـــی از ایـــن 
ـــر  ـــه اگ ـــرد ک ـــد ک ـــپ تهدی ـــد ترام ـــور، دونال کش
ـــرک  ـــه ت ـــور ب ـــی مجب ـــی آمریکای ـــای نظام نیروه
عـــراق شـــوند، ایـــن کشـــور را تحریـــم خواهـــد 

کـــرد!
پـــول  بایـــد  عـــراق  گفتـــه  همچنیـــن  او 
هزینه هـــای انجـــام شـــده در ســـاخت پایـــگاه  
هوایـــی آمریـــکا در عـــراق را پرداخـــت کنـــد.

ترامـــپ تهدیـــد کـــرد، اگـــر قـــرار اســـت 
نیروهایـــش عـــراق را تـــرک کننـــد بغـــداد بایـــد 
هزینه هـــای احـــداث پایـــگاه  هوایـــی در آنجـــا را 

ــردازد. بپـ
او بـــه خبرنـــگاران همـــراش در هواپیمـــای 
ریاســـت جمهوری تاکیـــد کـــرد: مـــا پایـــگاه 
هوایـــی بـــا هزینـــه  هنگفـــت و بـــه طـــور 
اســـتثنایی در آنجـــا داریـــم، مـــا از مدت هـــا 
پیـــش یعنـــی قبـــل از آمـــدن مـــن میلیاردهـــا 
دالر بـــرای احـــداث آن خـــرج کردیـــم و عـــراق 
ــا را  ــول مـ ــه پـ ــر اینکـ ــم مگـ ــرک نمی کنیـ را تـ

ــد. بدهنـ
رئیس جمهـــوری آمریـــکا تصریـــح کـــرد: اگـــر 
عـــراق می خواهـــد نیروهـــای آمریکایـــی برونـــد، 
آن دوســـتانه نخواهـــد بـــود، مـــا تحریم هایـــی را 
ــا اعمـــال می کنیـــم کـــه هرگـــز مثـــل  بـــر آنهـ
ایـــران  تحریم هـــای  نبوده انـــد،  شـــاهد  را  آن 
در مقایســـه بـــا ایـــن تحریم هـــا چیـــز ناچیـــزی 

خواهـــد بـــود.

مکزیک خواستار کاهش تنش  میان 
ایران و آمریکا شد 

وزارت خارجـــه مکزیـــک در توییتـــی، نگرانـــی 
خـــود را پیرامـــون رویدادهـــای اخیـــر در عـــراق و 
ایـــران ابـــراز کـــرد و خواســـتار کاهـــش تنش هـــا 

ـــد.  ـــکا ش ـــران و آمری ـــان ای می
بـــه گـــزارش فـــارس، مکزیـــک نگرانـــی خـــود 
را پیرامـــون رویدادهـــای اخیـــر در عـــراق و بیـــن 
ـــر  ـــن درگی ـــرد و از طرفی ـــراز ک ـــران اب ـــکا و ای آمری
ــه ای  ــای منطقـ ــدید تنش هـ ــا از تشـ ــت تـ خواسـ

خـــودداری کننـــد.
بـــه نوشـــته خبرگـــزاری »رویتـــرز«، وزارت 
خارجـــه مکزیـــک در توییتـــر خـــود نوشـــت: 
ـــی،   ـــت خارج ـــی سیاس ـــون اساس ـــا قان ـــق ب »مطاب
ــرای  ــو بـ ــره و گفت وگـ ــک( از ارزش مذاکـ )مکزیـ
ــت  ــی حمایـ ــات بین المللـ ــل اختافـ ــل و فصـ حـ

می کنـــد«.
ـــه )۱۳  ـــداد جمع ـــدام تروریســـتی بام ـــی اق در پ
دی مـــاه( واشـــنگتن در بـــه شـــهادت رســـاندن 
ــت  ــراه هفـ ــه همـ ــلیمانی بـ ــم سـ ــپهبد قاسـ سـ
ــی  ــادات بین المللـ ــی از انتقـ ــر، موجـ ــر دیگـ نفـ
بـــه راه افتـــاد و پارلمـــان عـــراق نیـــز خواســـتار 
ـــراق  ـــی از ع ـــی و خارج ـــان آمریکای ـــروج نظامی خ

ـــدند. ش
ــکا در  ــور آمریـ ــپ رئیـــس جمهـ ــد ترامـ دونالـ
ــنگتن در  ــه واشـ ــدا بـ ــت از فلوریـ ــیر بازگشـ مسـ
ــاره  ــراق دربـ ــان عـ ــه پارلمـ ــه مصوبـ ــش بـ واکنـ
ـــال  ـــه اعم ـــراق را ب ـــی، ع ـــای آمریکای ـــراج نیروه اخ
ـــد  ـــنگتن تهدی ـــوی واش ـــترده از س ـــای گس تحریمه

کـــرد.
یکشـــنبه  بامـــداد  آمریـــکا  رئیس جمهـــور 
ــه  ــران بـ ــه ایـ ــی کـ ــود در صورتـ ــه بـ ــم گفتـ هـ
تـــرور ســـردار »قاســـم ســـلیمانی« پاســـخ دهـــد، 
ـــی  ـــز فرهنگ ـــه مراک ـــه از جمل ـــا نقط ـــنگتن ده ه واش

ــد. ــرار می دهـ ــدف قـ ــران را هـ ــم ایـ مهـ

وزیر اول اسکاتلند: 
بریتانیا نباید

 وارد کشمکش ایران و آمریکا شود 

ـــرور  ـــب ت ـــه عواق ـــت ک ـــکاتلند گف ـــر اول اس وزی
ســـردار ســـلیمانی می توانـــد بـــرای بریتانیـــا 
ـــرا  ـــن ماج ـــد وارد ای ـــس نبای ـــد و انگلی ـــنگین باش س

ـــود.  ش
بـــه گـــزارش فـــارس، »نیـــکا اســـترجن« 
»دونالـــد  کـــه  گفتـــه  اســـکاتلند  اول  وزیـــر 
ترامـــپ« رئیس جمهـــور آمریـــکا در برابـــر ایـــران، 
ــدام  ــن اقـ ــب ایـ ــرد« و عواقـ ــل کـ ــروا عمـ »بی پـ
می توانـــد بـــرای بریتانیـــا نیـــز »ســـنگین« باشـــد 

ــود. ــیر شـ ــن مسـ ــد وارد ایـ و انگلیـــس نبایـ
بـــه نوشـــته پایـــگاه اینترنتـــی »اسکاتســـمن«، 
ــت وزیر  ــون« نخسـ ــس جانسـ ــته »بوریـ روز گذشـ
بریتانیـــا در بیانیـــه ای ضمـــن حمایـــت از اقـــدام 
ـــد  ـــی ش ـــلیمانی، مدع ـــردار س ـــرور س ـــکا در ت آمری
ـــه  ـــش در خاورمیان ـــدن خواســـتار کاهـــش تن ـــه لن ک

اســـت.
وی ســـردار ســـلیمانی را »تهدیـــدی بـــرای 
منافـــع« انگلیـــس توصیـــف کـــرده و مدعـــی 
شـــده اســـت کـــه اقدامـــات وی عامـــل بی ثباتـــی 
در منطقـــه بـــوده اســـت. وی بـــا اتهام زنـــی بـــه 
ـــس »از  ـــه انگلی ـــت ک ـــه اس ـــلیمانی، گفت ـــردار س س

مـــرگ وی تأســـف نمی خـــورد.«
ـــرای  ـــراق ب ـــال رای پارلمـــان ع ـــه دنب ـــی ب از طرف
ـــور،  ـــن کش ـــاک ای ـــی از خ ـــان خارج ـــروج نظامی خ
ـــد  ـــازه ده ـــته اج ـــداد خواس ـــس از بغ ـــت انگلی دول
ـــد. ـــی بمانن ـــور باق ـــن کش ـــی در ای ـــان انگلیس نظامی

ـــوم  ـــاه )س ـــیزدهم دی م ـــه س ـــداد روز جمع بام
ــاری از  ــار اخبـ ــس از انتشـ ــاعاتی پـ ــه( سـ ژانویـ
ــودرو در  ــه دو خـ ــک بـ ــت موشـ ــار و اصابـ انفجـ
ـــراق  ـــعبی ع ـــد الش ـــداد، الحش ـــرودگاه بغ ـــی ف نزدیک
از شـــهادت ســـردار ســـپهبد قاســـم ســـلیمانی و 
ـــد  ـــازمان الحش ـــاون س ـــدس« مع ـــدی المهن »ابومه
ـــر  ـــکا خب ـــی آمری ـــه هوای ـــراق در حمل ـــعبی ع الش
ـــداران  ـــپاه پاس ـــد س ـــاعتی بع ـــه س ـــری ک داد؛ خب

انقـــاب اســـامی آن را تأییـــد کـــرد.
در پـــی ایـــن خبـــر، وزارت دفـــاع آمریـــکا 
)پنتاگـــون( مســـئولیت تـــرور شـــهید ســـلیمانی 
ــت و  ــده گرفـ ــر عهـ ــدس را بـ ــدی المهنـ و ابومهـ
در بیانیـــه ای اذعـــان کـــرد کـــه ایـــن تـــرور بـــه 
ـــه  ـــورت گرفت ـــکا ص ـــور آمری ـــس جمه ـــتور رئی دس

اســـت.

بــر تــارک شــیعه بــزرگ مــردان زیــادی 
ــی  ــد ول ــیده ان ــهادت رس ــه ش ــه و ب ــده، رفت آم
مذهــب  دارد،  را  خــودش  جــای  هرکســی 
ــردان  ــگاوران و دالور م ــیرمردان، جن ــیعه ش ش
زیــادی داشــته و دارد ولــی امثــال مالــک اشــتر 
ــود  ــت ب ــتیبان والی ــه پش ــک تن ــه ی ــی ک نخع
ــت و  ــی تاخ ــمن م ــب دش ــر قل ــی ب ــه تنهای و ب
مهندســی جنــگ را بــا بصیــرت علویــش بــه نفــع 
ــتند،  ــتثنا هس ــی زد اس ــم م ــام رق ــه اس جبه
مالــک اشــتر، مالــک اشــتر اســت و نامــش 
ــد.  ــی درخش ــیعه م ــارک ش ــر ت ــه ب ــا همیش ت
ــم  ــپهبد قاس ــال س ــت امث ــن اس ــخن ای ــم س فه
ســلیمانی شــاید بــه نــدرت وجــود داشــته و 
ــی  ــی نم ــچ کس ــی هی ــد ول ــاد باش ــا زی ــا بعض ی
ــخ  ــون او را در تاری ــطوره ای چ ــای اس ــد ج توان
جمهــوری اســامی بــا ویژگــی هــای شــخصیتی 
و نظامــی گــری منحصــر بــه فــردش کــه طــراح 
ــد،  ــود پرکن ــتراتژیک ب ــی و اس ــات چریک عملی
شــاید ربــع قــرن بگــذرد تــا مجــددا مــادر دهــر 

امثــال پهلــوان صفــت و شــیر مــردی از بیشــه ی 
ــهید  ــون ش ــم چ ــی )ع( ه ــیعه ی عل ــیران ش ش
حــاج قاســم ســلیمانی متولــد کنــد. شــهید 
ســپهبد ســلیمانی گوهــری گــران ســنگ و 
گــران قــدر بــود کــه خیلــی زود انقــاب اســامی 
ــدان  ــران و جهــان اســام از دســتش داد و فق ای
ایشــان ضایعــه اســفناک و جبــران ناپذیــر اســت 
و بــه حــول و قــوه الهــی مســببین شــهادتش بــه 
زودی زود بــه اشــد مجــازات کیفــر خواهنــد شــد 
ــکاران اســت. ــام ســختی در انتظــار جنایت و انتق

ــی  ــزرگ اله ــردان ب ــق م ــهادت الی ــه ش  البت
ــزء آن  ــه ج ــود ک ــه ای ب ــهادت جام ــت و ش اس
برازنــده شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نبــود کــه 

ــر رشــادت، شــهامت، جســارت و  ــا در براب واژه ه
ــش کــه بارهــا جــان خــود را  ــی مثال مردانگــی ب
ــه  ــر ب ــرد و در آخ ــش ب ــهادت پی ــتانه ش ــا آس ت
آنچــه کــه لیاقــت و اســتحقاقش را داشــت رســید، 
واژگان در برابــر خشــوع، خضــوع ، اخــاص و 
فروتنــی ایــن بزرگمــرد ایــران زمیــن،  قطــره ای 
میــان دریاســت و الحــق کــه لقــب مالــک اشــتر 
ــاج  ــپهبد ح ــهید س ــده ش ــده و زیبن ــان برازن زم
قاســم ســلیمانی اســت و میلیــون هــا حیــف 
ــم، روح  ــه گوهــری ارزشــمند را از دســت دادی ک
پــر فتوحــش قریــن رحمــت الهــی و راهــش پــر 
ــاد. همــه مــی گوینــد مــن یــک ســردار  رهــرو ب
قاســم ســلیمانیم در ایــن کــه مــا وظیفــه داریــم 

ــده ی راهــی  ــه دهن ــم خــون ایشــان و ادام منتق
ــه خاطــر همــان  باشــیم کــه ســپهبد ســلیمانی ب
آرمــان هایــش شــهید شــد تردیــدی نیســت. امــا 
مخلــص کام هیــچ فــردی جایگزیــن بــزرگ 
مــردی هــم چــون او کــه دارای خصایــص ویــژه و 
واالی انســانی، مــورد اعتمــاد ملــت ایــران، امیــن 
و یــاور رهبــر، گــروه هــا و جنــاح هــای سیاســی 
ــور  ــه منف ــی و البت ــن الملل ــوب بی ــره محب و چه
اســتکبار جهانــی بــه ویــژه آمریــکای جنایتکاربــود 
ــران و  ــخ ای ــی در تاری ــر کس ــد، و کمت ــر کن را پ
جمهــوری اســامی از چنیــن وجهــه بیــن المللــی 
و محبوبیــت عمومــی برخــوردار اســت چــرا کــه 
ــهید  ــود، ش ــودش ب ــه خ ــر ب ــش منحص خصایص
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــط ح ــلیمانی فق ــپهبد س س
ــن  ــی کــه در ای ــن الکــن کلمات ــس، و ای ــود و ب ب
مقــال گنجانــده شــد فقــط و فقــط ادای دیــن بــه 
ایــن دالور و بزرگمــرد نظــام اســامی بــود و بــس.

شیر شرزه بیشه ی کرمانی 
 شهید سپهبد قاسم سلیمانی 

خط خون نقطه ی پایان سلیمانی نیست   
حامد پورمند
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وزارت اقتصاد اطالعیه داد:

سهام شرکت هپکو 
در مرحله عرضه قرار دارد

ــه ای  ــی در اطاعی ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام
ــه  ــو، در مرحل ــه ســهام شــرکت هپک ــرد ک ــام ک اع

ــرار دارد. عرضــه ق
اقتصــادی و  امــور  بــه گــزارش مهــر، وزارت 
دارایــی، در پــی اخبــار برخــی از رســانه هــا بــه نقــل 
ــه  ــت هفت ــه »دول ــر اینک ــی ب ــاد مبن ــر اقتص از وزی
گذشــته ســهام هپکــو را واگــذار کــرد« توضیــح داده 
اســت: واگــذاری ســهام ایــن شــرکت در دســتور کار 
ــرکت  ــهام ش ــز س ــوص نی ــن خص ــرار دارد و در ای ق
هپکــو بــرای عرضــه از طریــق بــازار فرابــورس آگهــی 

شــده اســت.
ــن گــزارش تاکیــد شــده اســت کــه ســهام  در ای
شــرکت هپکــو، در مرحلــه عرضــه قــرار داشــته کــه 

ــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید. اخبــار آن، ب

ارتقای ماموریت صندوق توسعه در 
اعطای تسهیالت به بخش خصوصی

ــه  ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــخنگوی کمیس س
ســال ۱۳۹۹ کل کشــور مــی گویــد ۱۰ هــزار 
ــت  ــل نف ــدت دار تحوی ــه م ــان حوال ــارد توم میلی
ــر  ــت تهات ــتفاده از ظرفی ــور اس ــه منظ ــی ب صادرات
در صــادرات نفــت، بــه متقاضیــان واگــذار می شــود. 
قوامــی  هــادی  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال 
ــیون  ــت کمیس ــریح نشس ــور در تش ۱۳۹۹ کل کش
متبوعــش گفــت: کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 
ســال ۹۹ پــس از بررســی بخــش درآمــدی الیحــه 
ــد. ــه ای ش ــش هزین ــده وارد بخ ــال آین ــه س بودج

ــورای  ــس ش ــفراین در مجل ــردم اس ــده م نماین
اســامی افــزود: پــس از بررســی و تصویــب بخــش 
درآمــدی, بــا موافقــت نماینــدگان بنــدی بــه 
ــد  ــاق ش ــال۹۹ الح ــه س ــه بودج ــره یک الیح تبص
ــت  ــتفاده از ظرفی ــور اس ــه منظ ــاس آن ب ــه براس ک
تهاتــر در صــادرات نفــت، حفــظ و ارتقــای ماموریــت 
ــه  ــهیات ب ــای تس ــی در اعط ــعه مل ــدوق توس صن
ــرمایه گذاری  ــطح س ــظ س ــی و حف ــش خصوص بخ
ــر  ــازاد ب ــت م ــف اس ــت مکل ــور دول ــد در کش مول
ــک و  ــره ی ــده در تبص ــه ش ــر گرفت ــقف در نظ س
پــس از اخــذ تضامیــن معتبــر تــا ســقف ۱۰۰ هــزار 
میلیــارد ریــال حوالــه مــدت دار تحویــل نفــت 
صادراتــی بــا قیمــت بــورس انــرژی را بــه متقاضیــان 
ــی در  ــعه مل ــدوق توس ــط صن ــده توس ــی ش معرف
قالــب تســهیات ارزی)متناســب بــا ســهم صنــدوق( 
و ریالــی )متناســب بــا ســهم دولــت( واگــذار کنــد. 
ــدت  ــرخ ســود، م ــد شــامل ن ــن بن دســتورالعمل ای
ــت  ــا رعای ــان ب ــرایط متقاضی ــان تســهیات و ش زم
ــی، توســط  ــدوق توســعه مل ــررات صن ــن و مق قوانی
ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارتخانــه هــای نفــت و 
صنعــت، معــدن و تجــارت واتــاق بازرگانــی صنایــع 
ــاد  ــورای اقتص ــب ش ــه تصوی ــه و ب ــادن تهی و مع

ــید. ــد رس خواه

رییــس انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه 
و قطعه ســازان کشــور گفــت: هرچنــد توانایــی 
ــورو  ــه ی ــا ب ــای خودروه ــتاندارد موتوره ــای اس ارتق
ــن  ــا ای ــود دارد، ام ــی وج ــازان ایران ــزد قطعه س ۵ ن
طــرح بــدون ارتقــای اســتاندارد آالیندگــی ســوخت 

عقیــم می مانــد. 
نجفی منــش  محمدرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
افــزود: موضــوع اصلــی در ایــن زمینــه، عقــب 
ســوخت های  اســتاندارد  از  نفــت  وزارت  مانــدن 
تولیــدی اســت و بــدون ارتقــای اســتاندارد بنزیــن و 
گازوئیــل بــه یــورو ۵، حتــی تولیــد موتورهــای یــورو 

۵ عقیــم می مانــد.
ــه و  ــن نیرومحرک ــع همگ ــن صنای ــس انجم ریی
ــای  ــتفاده از موتوره ــر اس ــور، تاثی ــازان کش قطعه س
یــورو ۵ در خودروهــا بــر قیمــت آنهــا را منــوط بــه 
آنالیزهــای قیمتــی برشــمرد، هرچنــد معتقــد اســت 
نمی توانــد تاثیــر چندانــی بــر قیمت هــا داشــته 

باشــد.
ــر  ــی از نظ ــازان ایران ــرد:  خودروس ــد ک وی تاکی
ــر  ــه س ــی ب ــت خوب ــش در وضعی ــاوری و پژوه فن
می برنــد و همیــن کــه خــود را بــاور داشــته باشــند 

ــود. ــد ب ــه انجــام کارهــای بزرگــی خواهن ــادر ب ق
بــه گــزارش ایرنــا، پیشــتر شــرکت ملــی پاالیــش 
و پخــش فرآورده هــای نفتــی اعــام کــرد: عــاوه بــر 
توزیــع روزانــه بنزیــن باکیفیــت و بــا میــزان گوگــرد 
ــورو ۴،  ــتاندارد ی ــق اس ــی. ام مطاب ــی. پ ــر ۵۰ پ زی
اکنــون گازوییــل یــورو ۴ در هشــت کان شــهر و کل 
اســتان تهــران و ۳۲۰ جایــگاه در جاده هــای اصلــی 

ــع می شــود. کشــور توزی
ایــن در حالــی اســت کــه خودروســازان و قطعــه 
ــا اســتاندارد  ــه تولیــد موتورهــای ب ســازان موفــق ب

کیفــی آالیندگــی یــورو ۵ شــده انــد.

ترسوزارتصنعتدراجرایفرمول
قیمتگذاری۵درصدزیرحاشیهبازار

ــه گفتــه ایــن مقــام صنفــی، عمــده مشــکات  ب
ــط  ــذاری غل ــی از قیمت گ ــازان ناش ــروز خودروس ام
ــا  خودروهــا اســت کــه ســبب شــده تــا خودروهــا ب

ضــرر و زیــان تولیــد شــوند.
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــان داش وی بی
در ســال های گذشــته هــر کــس توانســته بــود 

خودرویــی ثبــت نــام کنــد بیــن ۲۰ تــا ۲۰۰ 
میلیــون تومــان ســود بــرد و ایــن موضــوع از اســاس 

ــت. ــتباه اس اش
نجفی منــش ادامــه داد:  اشــتباه تر ایــن اســت 
ــار  ــه قم ــه، بلک ــک معامل ــه ی ــوع ن ــن موض ــه ای ک
ــواره  ــت و هم ــرد نیس ــرد- ب ــه ب ــرا برپای ــت، زی اس

خودروســاز زیــان می کنــد.
ــی  ــرای راض ــن راه ب ــان کرد:  بهتری وی خاطرنش
ــن قیمــت  ــدار و فروشــنده، تعیی نگــه داشــتن خری
ــازار و ســپس اصــاح آن اســت؛ کاری  در حاشــیه ب

کــه در دهــه ۷۰ مشــابه آن را انجــام داده و نتیجــه 
هــم گرفتیــم.

رییــس انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه 
ــال  ــد س ــرد:  هرچن ــور تاکیدک ــازان کش و قطعه س
ــج  ــول پن ــا فرم ــودرو ب ــت خ ــن قیم ــته تعیی گذش
درصــد زیــر قیمــت بــازار از ســوی وزیــر صنعــت نیز 
ــی  ــل اجرای ــا در عم ــت، ام ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی م
ــا  ــوان ب ــر نشــده و مــی ت نشــد؛ امــا هنــوز هــم دی
ــک  ــا کم ــدن قیمت ه ــی ش ــه واقع ــیوه ب ــن ش ای

ــرد. ک
ــروش  ــد ف ــا ۳۰ درص ــر ۲۰ ت ــرد:  اگ وی تاکیدک
فــوری خودروســازان بــا قیمــت هــای حاشــیه بــازار 
انجــام شــود، به تدریــج بــه واقعــی شــدن و کاهــش 

ــود. ــر می ش ــا منج قیمت ه
ــه »وزارت  ــت ک ــد اس ــی معتق ــام صنف ــن مق ای
ــجاعت  ــان، از ش ــاع معترض ــرس اجتم ــت از ت صنع
الزم بــرای اجــرای ایــن کار برخــوردار نبوده اســت«.

مشــکات  رفــع  بــرای  یادآورشــد:  وی 
ــازاد،  ــوال م ــروش ام ــکار ف ــه راه ــازان س خوردوس
فــروش شــرکت هــای غیــر ضــرور و ارزیابــی و 
ــده و  ــنهاد ش ــا پیش ــای آنه ــردن دارایی ه ــه روز ک ب
ــا انجــام ایــن کارهــا بخشــی  پیش بینــی می شــود ب

یابــد. کاهــش  مشکات شــان  از 

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان: 

تولید موتورهای یورو 5 بدون ارتقای 
استاندارد سوخت عقیم می ماند

خواهیــم  را  توان مــان  تمــام  گفــت:  همتــی 
گذاشــت کــه در راه ســردار ســپهبد ســلیمانی کــه 

ــم.  ــدم برداری ــت، ق ــت اس ــان مقاوم هم
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی، 
ضمــن تســلیت شــهادت ســردار حــاج قاســم 
اقتصادی هــا  مــا  کــه  کاری  گفــت:  ســلیمانی، 
ــئوالن  ــه مس ــارغ از آنچ ــم ف ــام دهی ــم انج می توانی
سیاســی تصمیــم می گیرنــد، مقابلــه بــا فشــار 
اقتصــادی آمریکاســت و اینکــه بتوانیــم اقتصــاد 
مقاومتــی را تقویــت کنیــم و آثــار منفــی تحریــم را 

بــر اقشــار مختلــف و اقتصــاد کاهــش دهیــم.
ــرای  ــان ب ــور ایش ــه حض ــه ک ــزود: همانگون او اف
کشــور نعمــت بــود، شهادت شــان هــم بــرای کشــور 
ــه  ــه حماس ــاظ ک ــن لح ــت؛ از ای ــده اس ــت ش نعم
ــر  ــدند. پیک ــب ش ــور موج ــر کش ــی را در سراس مل
ایــن شــهید بزرگــوار در شــهر های مختلــف کشــور 
تشــییع شــد و حتــی شــهر هایی هــم کــه تشــییع 

ــا خاســتند. ــه پ ــران ب ــزرگ ای نشــد، ملــت ب
همتــی تصریــح کــرد: ایشــان تمــام عمرشــان را 
بــرای جمهــوری اســامی و مقاومــت اســامی صرف 
کردنــد و بزرگتریــن فشــار اکنــون از ســوی آمریــکا 
ــاوت  ــرای شکســتن مق ــه جهمــوری اســامی ب علی
وارد  بــه کشــورمان  فشــار حداکثــری  و  اســت 

می شــود.
ـــه  ـــان چ ـــهادت ایش ـــد از ش ـــه بع ـــت: اینک او گف
ـــاذ  ـــم اتخ ـــه تصمی ـــود و چ ـــان داده ش ـــی نش واکنش
ـــور و  ـــی کش ـــئوالن سیاس ـــه مس ـــوط ب ـــود، مرب ش
نظـــام اســـت. امـــا باالخـــره تمـــام حرکت هایـــی 
ـــه در  ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــام می ده ـــکا انج ـــه آمری ک
فشـــار حداکثـــری کـــه بـــه کشـــور وارد می کنـــد 
ـــان  ـــود و هدف ش ـــته ش ـــادی شکس ـــت اقتص مقاوم
ــه  ــران بـــود کـ ــاد ایـ نابـــودی و فروپاشـــی اقتصـ
ظـــرف یـــک ســـال و نیـــم گذشـــته مـــردم 
ــر  ــز تدبیـ ــام نیـ ــد. دولـــت و نظـ مقاومـــت کردنـ
داشـــتند و توانســـتیم کشـــور را از عواقـــب فشـــار 

آمریـــکا دور کنیـــم.
ـــه  ـــک برنام ـــه در ی ـــزی ک ـــک مرک رئیـــس کل بان
رادیویـــی ســـخن می گفـــت؛ افـــزود: شـــهادت 
ســـردار ســـلیمانی هـــم بـــرای ایـــن اســـت کـــه 
ـــا  ـــا اقتصادی ه ـــه م ـــکنند و کاری ک ـــت را بش مقاوم
ـــئوالن  ـــه مس ـــارغ از آنچ ـــم ف ـــام دهی ـــم انج می توانی
سیاســـی تصمیـــم می گیرنـــد، مقابلـــه بـــا فشـــار 
اقتصـــادی آمریکاســـت و اینکـــه بتوانیـــم اقتصـــاد 
مقاومتـــی را تقویـــت کنیـــم و بتوانیـــم در واقـــع 

ــف و  ــار مختلـ ــر اقشـ ــم را بـ ــی تحریـ ــار منفـ آثـ
اقتصـــاد کاهـــش دهیـــم.

ــم  ــان را خواهیـ ــام توان مـ ــت: تمـ ــی گفـ همتـ
گذاشـــت کـــه در راه ســـردار ســـپهبد ســـلیمانی 
ــم و  ــدم برداریـ ــان مقاومـــت اســـت، قـ ــه همـ کـ
ــم  ــت کنیـ ــور را تقویـ ــادی کشـ ــتقال اقتصـ اسـ
و فشـــار اقتصـــادی دشـــمن را خنثـــی خواهیـــم 
ـــاد  ـــم ش ـــان ه ـــورت روح ایش ـــن ص ـــه در ای ـــرد ک ک

خواهـــد شـــد.

رئیس کل بانک مرکزی:

اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم

ـــوری  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
ـــین  ـــش ماش ـــت در بخ ـــه فعالی ـــت ک ـــالی اس دو س
ـــک بخـــش مهـــم در دســـتور  ـــوان ی ـــه عن ســـازی را ب
کار خـــود قـــرار داده و در خصـــوص آن برنامـــه ریـــزی 
می کنـــد. بـــه گفتـــه مدیـــر شـــبکه آزمایشـــگاهی 
ــی  ــت صنعتـ ــن معاونـ ــردی ایـ ــای راهبـ فناوری هـ
ــده در  ــه نشـ ــه آن توجـ ــال ها بـ ــه سـ ــت کـ اسـ
ـــدود  ـــور ح ـــت در کش ـــن صنع ـــازار ای ـــه ب ـــی ک حال
ـــفانه در  ـــه متاس ـــت ک ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی ۷۰ ه

اختیـــار شـــرکت های خارجـــی قـــرار دارد. 
ــت  ــازی )صنعـ ــا، ماشین سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــد(  ـــوط تولی ـــزات خط ـــین آالت و تجهی ـــاخت ماش س
ـــت  ـــه وضعی ـــت ک ـــی اس ـــده و زیربنای ـــی زاین صنعت
آن در هـــر کشـــوری، یکـــی از شـــاخص های مهـــم 
توســـعه یافتگی صنعتـــی و تولیـــدی آن کشـــور 
ـــا  ـــز ب ـــوری ج ـــر کش ـــی ه ـــعه صنعت ـــت و توس اس
جـــدی  ســـرمایه گذاری  و  ویـــژه  برنامه ریـــزی 
در راســـتای تقویـــت توانمندی هـــای بومـــی در 
ــرفته  ــازی پیشـ ــه ماشین سـ ــم و پایـ ــت مهـ صنعـ

ممکـــن نخواهـــد بـــود.
ـــی از  ـــت ماشین ســـازی کشـــور حاک بررســـی صنع
ـــم  ـــت علی رغ ـــن صنع ـــه ای ـــت ک ـــوع اس ـــن موض ای
ـــای  ـــاال و فرصت ه ـــانی ب ـــای انس ـــتن ظرفیت ه داش
ـــه، در  ـــل و منطق ـــب در داخ ـــازار مناس ـــی و ب صنعت
ـــت  ـــوان رقاب ـــف ت ـــل مختل ـــه دالی ـــر ب ـــال حاض ح
ـــن  ـــی از مهمتری ـــدارد. یک ـــی را ن ـــای خارج ـــا رقب ب
ـــاخت  ـــوزه س ـــال در ح ـــرکت های فع ـــد ش ـــع رش موان
ـــی و  ـــق در بازاریاب ـــدم توفی ـــی، ع ـــین آالت صنعت ماش
ـــای  ـــتن ابزاره ـــن نداش ـــروش محصـــوالت و همچنی ف
ــین آالت  ــا ماشـ ــرای رقابـــت بـ ــی مناســـب بـ مالـ

ـــت. ـــی اس واردات
از ایـــن رو معاونـــت علمـــی وفنـــاوری ریاســـت 
ـــهیات  ـــه تس ـــق ارای ـــعی دارد از طری ـــوری، س جمه
ــاخت ماشـــین آالت  ــه سـ ــره درقالـــب جعالـ کم بهـ
ســـاخت داخل،  ماشـــین آالت  خریـــداران  بـــه 
توســـعه بـــازار تجهیـــزات و ماشـــین آالت صنعتـــی 
ـــرار  ـــت ق ـــورد حمای ـــران را م ـــاخت ای ـــرفته س پیش

دهـــد.
دکتـــر رضـــا اســـدی فـــرد در خصـــوص ارزش 
ـــای  ـــرکت ه ـــت ش ـــز فعالی ـــت و نی ـــن صنع ـــازار ای ب
دانـــش بنیـــان در ایـــن خصـــوص افـــزود:  آمـــار 
ــاخت  ــوزه سـ ــه حـ ــد کـ ــان می دهـ ــام نشـ و ارقـ
و تولیـــد ماشـــین آالت صنعتـــی پیشـــرفته در 

ـــالی  ـــا س ـــت. م ـــی اس ـــی مهم ـــوزه خیل ـــور، ح کش
بیـــن ۵ تـــا ۸ میلیـــارد دالر واردات ماشـــین آالت 
خطـــوط تولیـــد را بـــه کشـــور داریـــم کـــه ایـــن 
رقـــم  شـــامل ۱۰ تـــا ۲۰ درصـــد کل واردات 
کشـــور هســـت و عـــدد قابـــل توجهـــی را شـــامل 

می شـــود.
ـــدود  ـــا ح ـــم م ـــرض کنی ـــا ف ـــرد: مث ـــان ک وی بی
۴۵ میلیـــارد دالر واردات در کشـــور داریـــم کـــه ۵ تـــا 
ـــوط  ـــین آالت خط ـــارد دالر آن را واردات ماش ۸ میلی
تولیـــد تشـــکیل می دهـــد، بـــازار خیلـــی بزرگـــی 
ـــن  ـــر ای ـــد و اگ ـــی دهن ـــکیل م ـــوالت تش ـــن محص ای
ـــدود   ـــاالی ح ـــم ب ـــل کنی ـــان تبدی ـــه توم ـــغ را ب مبل
ـــت در  ـــن صنع ـــازار ای ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ۷۰ ه
کشـــور اســـت کـــه در اختیـــار خارجی هـــا قـــرار 

دارد.
ـــز  ـــو نی ـــه از آن س ـــان اینک ـــا بی ـــرد ب ـــدی ف اس
ــه  ــی همـ ــن گمرکـ ــا و قوانیـ ــفانه تعرفه هـ متاسـ
در خدمـــت واردات اســـت، گفـــت:  االن بـــه طـــور 
ـــعه  ـــدوق توس ـــه صن ـــی ک ـــن پول ـــت تری ـــال راح مث
ـــی  ـــین آالت صنعت ـــه واردات ماش ـــد ب ـــی می ده مل
ـــی  ـــین آالت واردات ـــد ماش ـــا ۸۵ درص ـــت و تقریب اس
ـــزوده  معـــاف از عـــوارض گمرکـــی هســـتند و ارزش اف
ـــه  ـــود ک ـــث می ش ـــا باع ـــن ه ـــه ای ـــد؛ هم نمی دهن
ـــود. ـــف ش ـــی تضعی ـــازی داخل ـــین س ـــت ماش صنع

ـــت  ـــت، صنع ـــن صنع ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــوب  ـــه ای محس ـــت پای ـــت و صنع ـــی اس ـــیار مهم بس
در  می خواهنـــد  کـــه  جایـــی  می شـــود،گفت: 
ـــی  ـــد یک ـــرار دهن ـــار ق ـــت فش ـــا رو تح ـــا م تحریم ه
ـــات  ـــی و خدم ـــین آالت صنعت ـــام ماش ـــا اق از آن ه
ـــی  ـــت، خیل ـــین آالت اس ـــن ماش ـــروش ای ـــس از ف پ

ـــه  ـــا ب ـــند ام ـــان نباش ـــش بنی ـــاید دان ـــع ش از صنای
ـــان  ـــش بنی ـــا دان ـــین آالت آن ه ـــوی ماش ـــال ق احتم
اســـت، بـــه خاطـــر اینکـــه ماشـــین های امـــروزی 
هـــر کـــدام یـــک ســـری بخش هـــای تکنولوژیـــک 
دارنـــد مثـــل خـــاء بـــاال، دمـــای خیلـــی پاییـــن، 
اتوماســـیون، رباتیـــک، پنوماتیـــک و اپتیـــک کـــه 
ـــتفاده  ـــین آالت اس ـــان در ماش ـــا ترکیبش ـــه اینه هم
می شـــود. بـــه همیـــن خاطـــر ماشـــین آالت از 
ـــوزه  ـــد آن ح ـــا ۹۰ درص ـــه ۸۰ ت ـــت ک ـــی اس صنایع

ـــت. ـــان اس ـــش بنی دان
ـــی  ـــت علم ـــوان معاون ـــه عن ـــا ب ـــرد: م وی اظهارک
ــم  ــه داریـ ــوری وظیفـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ و فنـ
ــه  ــهیات بـ ــم و تسـ ــزی کنیـ ــرای آن برنامه ریـ بـ
ــه  ــک بـ ــی، کمـ ــین آالت داخلـ ــداران ماشـ خریـ
شـــرکت های دانش بنیـــان و نمایشـــگاه ســـاخت 
ـــن  ـــت در ای ـــه معاون ـــت ک ـــی اس ـــران از برنامه های ای

خصـــوص انجـــام می دهـــد.
وی یـــادآور شـــد: گفتمـــان ســـازی و آوردن 
ــه  ــه بـ ــازی از گوشـ ــین سـ ــم ماشـ ــت مهـ صنعـ
ـــم  ـــه زع ـــه ب ـــای مهمـــی ک ـــی از بحـــث ه عرصـــه یک
مـــا بایـــد بـــرای آن تـــاش کنیـــم اســـت، چـــون 
ایـــن صنعـــت، صنعتـــی اســـت کـــه ســـال ها بـــه 
آن توجـــه نشـــده و صنعـــت راهبـــردی فرامـــوش 
ـــا  ـــه در رویداده ـــن زمین ـــد در ای ـــت و بای ـــده اس ش
ــه  ــا توجـ ــود تـ ــای مختلـــف بحـــث شـ و ایونت هـ
ـــتی  ـــتگذاری درس ـــا سیاس ـــود ت ـــه آن ش ـــتری ب بیش

بـــرای آن انجـــام شـــود.
اســـدی فـــرد در خصـــوص فعالیـــت شـــرکت ها 
و تولیـــد ماشـــین آالت در کشـــور افـــزود: درحـــال 
حاضـــر در کشـــور آمـــار دقیقـــی از فعالیـــت 

ــر  ــا بـ ــم، امـ ــوص نداریـ ــن خصـ ــرکت ها در ایـ شـ
ـــه از  ـــع ک ـــش وزارت صنای ـــال پی ـــار ۵ س ـــاس آم اس
ـــده  ـــت آم ـــی بدس ـــای صنعت ـــای کارگاه ه پیمایش ه
عـــدد قابـــل توجهـــی مثـــا حـــدود ۱۰ تـــا ۱۵ درصـــد 
ـــازی  ـــین س ـــوزه ماش ـــا در ح ـــی م ـــای صنعت بنگاه ه
فعـــال بوده انـــد حـــال اینکـــه االن چقـــدر فعـــال 

ـــت . ـــخص نیس ـــتند مش هس
ـــرکت های  ـــوص ش ـــا درخص ـــد: ام ـــادآور ش وی ی
دانـــش بنیـــان در حـــال حاضـــر حـــدود ۲۳ درصـــد از 
۴هـــزار و ۴۰۰ شـــرکت دانـــش بنیـــان یعنـــی حـــدود 
ـــازی  ـــین س ـــت ماش ـــرکت در صنع ـــزار ش ـــش از ه بی
و صنایـــع وابســـته ایـــن حـــوزه فعـــال هســـتند و 
ـــروی  ـــیل نی ـــی پتانس ـــه  خیل ـــان می دهدک ـــن نش ای
ـــم  ـــوزه داری ـــن ح ـــی در ای ـــی خوب ـــانی و بنگاه انس
ـــی خـــوب  ـــر نتوانســـته خـــودش را خیل ـــن ام ـــی ای ول

ـــد. ـــان ده ـــاد نش در اقتص
ـــی  ـــع درخیل ـــی از مواق ـــت: خیل ـــرد گف ـــدی ف اس
ـــم  ـــرای آن داری ـــادی ب ـــای زی ـــه تقاض ـــی ک از صنایع
ـــان  ـــه تولیدم ـــت اینک ـــودرو، عل ـــتیک خ ـــل الس مث
ــی  ــت یکـ ــم اسـ ــازار کـ ــای بـ ــه تقاضـ ــبت بـ نسـ
از دالیـــل مهـــم آن ایـــن اســـت کـــه مـــا وابســـته 
ــین  ــتیم و ماشـ ــی هسـ ــین آالت خارجـ ــه ماشـ بـ
طرح هـــای  و  هســـتند  گـــران  خارجـــی  آالت 
توســـعه واحدهـــای تولیـــد الســـتیک را از توجیـــه 
ــت  ــای صنعـ ــوزه هـ ــیاری از حـ ــد، بسـ می اندازنـ
اینطـــور اســـت کـــه چـــون ماشـــین آالت خیلـــی 
ــی  ــرح توجیهـ ــی طـ ــا وقتـ ــتند عمـ ــران هسـ گـ
نوشـــته می شـــود بـــه جـــای اینکـــه در دو ســـال 
بـــه نقطـــه ســـر برســـد در مـــدت چهـــار ســـال 
می رســـد و ایـــن امـــر ســـرمایه گذاران را ترغیـــب 

نمیکنـــد کـــه بـــه ایـــن بـــازار بیاینـــد.
فناوری هـــای  آزمایشـــگاهی  شـــبکه  مدیـــر 
ـــم  ـــر بتوانی ـــا اگ ـــزود: م ـــت اف ـــن معاون ـــردی ای راهب
ــث  ــم باعـ ــازی کنیـ ــی سـ ــان را داخلـ تجهیزاتمـ
می شـــویم ایـــن صنعـــت رشـــد کنـــد، مـــا غیـــر 
ـــورهای  ـــران و کش ـــازار ای ـــع ب ـــی مجم ـــازار داخل از ب
ـــت  ـــازار صنع ـــال  ب ـــور مث ـــه ط ـــم، ب ـــایه را داری همس
ـــی  ـــازار خیل ـــت و ب ـــارد دالر اس ـــتیک ۱۱ میلی الس
ـــواد  ـــا بخشـــی از م مهمـــی دارد و در حـــال حاضـــر م
ـــیمی  ـــه پتروش ـــتیک را ک ـــد الس ـــاز در تولی ـــورد نی م
ـــواد  ـــک ســـری م ـــم و ی اســـت در داخـــل کشـــور داری
ـــل  ـــورها قاب ـــی کش ـــز از برخ ـــی نی ـــتیک طبیع الس
دســـترس اســـت. مســـئله مهـــم آن ماشـــین آالت 

ـــم . ـــف داری ـــوص ضع ـــن خص ـــه در ای ـــت ک اس
ـــا گفتمـــان ســـازی  ـــم ب ـــادآور شـــد: امیدواری وی ی
کـــه در ایـــن حـــوزه صـــورت می گیـــرد و بـــا 
تســـهیاتی کـــه در ایـــن زمینـــه ارایـــه می شـــود 
ـــدان توجـــه شـــرکت  ـــه می ـــن صنعـــت را ب ـــم ای بتوانی

ـــم. ـــدی بیاوری ـــای تولی ه

تولید ماشین آالت دانش بنیان،
 صنعت راهبردی فراموش شده درکشور

سنیگن ترین ماهواره چین
 به مدار رسید 

چیــن  هوافضــا  فنــاوری  و  علــم  ســازمان 
طــی یــک بیانیــه اعــام کــرد:  ســنگین ترین و 
ــه  ــیجیان ۲۰، ب ــن ش ــواره چی ــرفته ترین ماه پیش

موقعیــت ثابــت خــود در مــدار رســید. 
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از شــینهوا، ســازمان 
ــه  ــک بیانی ــی ی ــن ط ــا چی ــاوری هوافض ــم و فن عل
اعــام کــرد:  ســنگین ترین و پیشــرفته ترین ماهــواره 
چیــن ، Shijian-۲۰، بــه موقعیــت ثابــت خــود در 
ــق  ــرواز موف ــن پ ــدار ژئوســینکرون رســید و یکمی م
ــه دســت آورد.  ــواره ای DFH-۵ را ب از ســکوی ماه
ماهــواره Shijian-۲۰ )شــیجیان ۲۰( نخســتین 
ــواره ای  ــرم ماه ــت ف ــرای پل ــده ب ــواره تأییدکنن ماه
DFH-۵، نســل جدیــد چیــن از پلــت فــرم بــزرگ 

ماهــواره ای مــدار ژئوســینکرون اســت.
بــه گفتــه لــی فنــگ، طــراح اصلی ایــن ماهــواره، 
در حــال حاضــر، ماهــواره انتقــال مــدار را بــه پایــان 
ــواره  ــکوی ماه ــدی س ــای کلی ــانده و فناوری ه رس

DFH-۵ را تأییــد کــرده اســت.
ماهــواره  از  شــده،  منتشــر  اخبــار  براســاس 
فناوری هــای  آزمایــش  بــرای  »شــیجیان ۲۰« 
ــد  ــل جدی ــون دی اف اچ  ۵ و نس ــد چ ــدی مانن کلی

ماهــواره بــزرگ چیــن اســتفاده خواهــد شــد.
 Long ماهــواره »شــیجیان ۲۰« توســط موشــک
ــن در  ــل چی ــک حام ــن موش March-۵  بزرگتری

تاریــخ ۲۷ دســامبر ۲۰۱۹، بــه فضــا پرتــاب شــد.
بال هــای  بزرگتریــن  دارای   ۲۰-Shijian
خورشــیدی در بیــن ماهواره هــای چیــن اســت 
ــای  ــر از هواپیماه ــای آن ۱۰ مت ــه مجمــوع بال ه ک

اســت. بوئینــگ ۷۳۷ گســترده تر 
ماهــواره  پیشــرفته ترین  و  ســنگین ترین 

دارد. وزن  تــن   ۸ از  بیــش  چیــن  ارتباطــی 

جهش بهای نفت در پی تحوالت خاورمیانه 

در پــی تحــوالت خاورمیانــه، بهــای جهانــی نفت در 
معامــات نخســتین روز هفتــه بــا افزایــش همــراه بود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه 
ــت  ــی نف ــای جهان ــرز، به ــزاری رویت ــل از خبرگ نق
در معامــات امــروز دوشــنبه ]نخســتین روز هفتــه 
ــرور  ــکا در ت ــر آمری ــدام اخی ــر از اق ــه تاثی کاری[ ب
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی، فرمانــده ســابق 
ــد  ــدار دونال ــن هش ــران و همچنی ــدس ای ــپاه ق س
ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر احتمــال 
ــش  ــدت افزای ــه ش ــراق ب ــه ع ــم علی ــال تحری اعم

ــد. ــال ۷۰ دالر ش ــت و وارد کان یاف
بــر ایــن اســاس، قیمــت دو شــاخص اصلــی 
ــل  ــطح از آوری ــن س ــه باالتری ــروز ب ــت ام ــای نف به
ــت  ــکه نف ــر بش ــید. ه ــادی رس ــته می ــال گذش س
ــادل ۲.۴  ــش مع ــا ۱ دالر و ۶۷ ســنت افزای ــت ب برن
درصــد، ۷۰ دالر و ۲۷ ســنت معاملــه شــد. هــر 
بشــکه نفــت وســت تگــزاس اینترمیدیــت نیــز بــا ۱ 
دال رو ۳۴ ســنت رشــد معــادل ۲.۱ درصــد، ۶۴ دالر 

ــد. ــتد ش ــنت دادوس و ۴۴ س
ــه  ــرژی، گمان ــوزه ان ــان ح ــه کارشناس ــه گفت ب
زنی هــا در خصــوص احتمــال پاســخ ایــران بــه 
ــیر  ــت را در مس ــای نف ــلیمانی، به ــردار س ــرور س ت

ــی دارد. ــه م ــش نگ افزای

در معامالت رخ داد؛
سقوط بازارهای سهام خاورمیانه 

با افزایش تنش های منطقه

افزایــش تنش هــای بیــن آمریــکا و ایــران باعث شــد، 
شــاخص های مهــم ســهام خاورمیانــه ســقوط کنند.

بــه گــزارش مهــر، افزایــش تنش هــای بیــن 
ــم  ــاخص های مه ــد، ش ــث ش ــران باع ــکا و ای آمری

ــد. ــقوط کنن ــه س ــهام خاورمیان س
شــاخص ســهام تــداول عربســتان حــدود ۲ 
درصــد ســقوط کــرد و بــه پایین تــر از ۸۲۳۰ واحــد 

ــید. رس
ــن  ــه پایین تری ــتان ب ــرژی عربس ــول ان ــهام غ س
قیمــت از زمــان عرضــه اولیــه ســهام خــود رســید و 

ــال معاملــه شــد. در ۳۴.۵۵ ری
از ۳ درصــد  بیــش  بازارهــای ســهام دوبــی 
ســقوط کردنــد، در حالــی کــه شــاخص بــورس قطــر 

۲.۱ درصــد از ارزش خــود را از دســت داد.
ــت ۴ درصــد ســقوط  ــر کوی شــاخص ســهام برت
ــدود ۲.۵  ــم ح ــر ه ــهام مص ــاخص کل س ــرد. ش ک

ــت داد. ــود را از دس ــد از ارزش خ درص
بازارهــای منطقــه بــه دنبــال حملــه هوایــی 
ــرور  ــه ت ــر ب ــه منج ــداد ک ــرودگاه بغ ــه ف ــکا ب آمری
ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی شــد، 

ــتند. ــب هس ــدت ملته ــه ش ب

اقتصاد

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
شرایط برای گسترش بازار کاالهای 

ایرانی فراهم شده است

ــت در  ــد اس ــران معتق ــی ته ــاق بازرگان ــو ات عض
ــق تولیــد شــکل  ــی رون ــی کــه الزامــات داخل صورت
بگیــرد، واحدهــای صنعتــی ظرفیــت قابــل توجهــی 

ــد.  ــغلی دارن ــای ش ــش فرصت ه ــرای افزای ب
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس آرگــون، اظهــار 
ــود  ــه دلیــل نب ــا در ســال هــای گذشــته ب کــرد: م
توجــه الزم بــه تولیــد و برخــی مشــکات اقتصــادی، 
توجــه همــه جانبــه ای بــه تولیــد نداشــتیم و 
ــل توجهــی  همیــن موضــوع باعــث شــد بخــش قاب
ــا  ــور، عم ــدی کش ــی و تولی ــای صنعت از ظرفیت ه

ــد. ــود کار نکنن ــوان خ ــام ت ــا تم ب
برنامه ریــزی  بــه  توجــه  بــا  گفتــه وی،  بــه 
حمایــت  مســیر  در  گذشــته  ماه هــای  در  کــه 
ــا  ــس از آن ب ــت و پ ــکل گرف ــل ش ــد داخ از تولی
ــای  ــدن واردات کااله ــدود ش ــا و مح ــاز تحریم ه آغ
مصرفــی ادامــه پیــدا کــرد، فضایــی جدیــد را بــرای 
ــه  ــرد ک ــی ایجــاد ک ــای ایران ــازار کااله گســترش ب
ــود  ــتغال و بهب ــش اش ــه افزای ــد ب ــر می توان ــن ام ای

ــد. ــک کن ــدی کم ــای تولی ــرد واحده عملک
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــادی ب ــال اقتص ــن فع ای
ــم  ــات مه ــد برخــی مقدم ــد بای ــن فراین ــل ای تکمی
ــد  ــه اول بای ــرد: در وهل ــح ک ــوند، تصری ــی ش اجرای
توجــه کنیــم کــه محدودیــت واردات بایــد بــه حــوزه 
ــی در  ــود و محدودیت ــوط ش ــی مرب ــای مصرف کااله
حــوزه مــواد اولیــه کارخانجــات ایجــاد نشــود، 
ــرا در صــورت نرســیدن مــواد اولیــه، اســتفاده از  زی
تمــام ظرفیت هــای تولیــدی داخــل کشــور ممکــن 
نخواهــد بــود. از ســوی دیگــر کاهــش موانــع تولیــد 
و بهبــود فضــای کســب و کار اهمیــت فراوانــی دارد.

ــش  ــث کاه ــار آن، بح ــه داد: در کن ــون ادام آرگ
ــا  ــده کااله ــام ش ــت تم ــد و قیم ــای تولی هزینه ه
ــد در  ــه بای ــت ک ــری اس ــم دیگ ــوع مه ــز موض نی
ــه ایــن ترتیــب امــکان  دســتور کار قــرار بگیــرد و ب
ــی  ــوالت خارج ــا محص ــی ب ــای ایران ــت کااله رقاب

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
ــای  ــازار کااله ــرای گســترش ب ــه وی، ب ــه گفت ب
داخلــی، قطعــا موضــوع توســعه صــادرات غیرنفتــی 
ــا ارتقــای کیفیــت و  اهمیــت فراوانــی دارد و بایــد ب
ــد  ــای تولی ــازار کااله ــد، ب ــد تولی بهینه ســازی فراین

داخــل را گســترش دهیــم.
ــکاری  ــرخ بی ــار، ن ــز آم ــزارش مرک ــر اســاس گ ب
ــا فصــل مشــابه  در پاییــز ســال جــاری در قیــاس ب
ــه ۱۰.۶  ــدی ب ــی ۱.۲ درص ــا کاهش ــل، ب ــال قب س

ــیده اســت. درصــد رس
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شهرداری منطقه5 تبریز 

ــا آفــات  ــه ب ــرای مقابل طــرح یخــاب زمســتانی ب
ــه ۵  ــهرداری منطق ــبز ش ــای س ــی در فضاه گیاه

ــز اجــرا شــد.  تبری
ــی مســول  ــرج قــره خان ــه گــزارش شــهریار، ای ب
فضــای ســبز شــهرداری منطقــه ۵ تبریــز گفــت: در 
ادامــه اجــرای مراحــل طــرح گــوزل تبریزیــم یخــاب 
ــن  ــای ســبز اب ــکاران فضاه زمســتانی توســط پیمان

منطقــه اجــرا شــده اســت. 
ــتانی  ــاب زمس ــه یخ ــان اینک ــا بی ــه ب او در ادام
ــود  ــی ش ــرا م ــی اج ــات گیاه ــا آف ــه ب ــرای مقابل ب
افــزود : ایــن طــرح در ۲۵ پــارک محلــه ای و 
ــن  ــع در میادی ــبز واق ــای س ــه فضاه ــن کلی همچنی

ــود. ــی ش ــرا م ــر اج ــیه معاب و حاش
ــودن  ــا داراب ــه ۵ ب ــه او شــهرداری منطق ــه گفت ب
۵۵۵ هکتــار وســعت فضــای ســبز، یکــی از مناطــق 
ــه  ــود و برنام ــی ش ــوب م ــز محس ــوردار تبری برخ
ــده  ــرای ســال آین ــن حــوزه ب ــژه ای  در ای ــای وی ه

ــی شــده اســت. پیــش بین

فروش امتیاز طرح ملی مسکن 
توسط دالالن 

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان 
این کــه طــرح ملــی مســکن بــرای اقشــار پردرآمــد 
ــی مســکن  ــده ای دالل در طــرح مل اســت، گفت:  ع
ثبــت نــام کــرده و امــروز بــه دنبــال فــروش امتیــاز 

خــود هســتند. 
ــا تاکیــد   ــه گــزارش تســنیم، مجیــد کیانپــور ب ب
ــی  ــای اصل ــت ه ــی از اولوی ــا یک ــه قطع ــر این ک ب
ــد  ــرای تولی ــزی ب ــه ری ــت در برنام ــت و دول حکوم
مســکن، توجــه بــه طبقــات محــروم جامعــه اقشــار 
کــم درآمــد اســت، رویکــردی کــه در ۷ ســال 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــادی نش ــه زی ــه آن توج ــر ب اخی
ــکن  ــی مس ــرح مل ــرد ط ــام ک ــرد: وزارت راه اع ک
ــه  ــف جامع ــار ضعی ــکن اقش ــن مس ــدف تأمی ــا ه ب
ــا  ــاهدیم تنه ــرا ش ــا در اج ــود، ام ــی ش ــی م عملیات
ــی  ــدات مال ــن تعه ــه تأمی ــادر ب ــد ق ــار پردرآم اقش

ــتند. ــرح هس ــن ط ای
ــرایط وزارت راه و  ــن ش ــرد: در ای ــح ک وی تصری
شهرســازی بــه دنبــال تولیــد مســکن بــرای اقشــار 
ــای  ــکن، نهاده ــاد مس ــک بنی ــا کم ــد ب ــم درآم ک
دولتــی مثــل بنیــاد مســتضعفان، ســازمان اوقــاف و 
ــه، ســازمان بهزیســتی، ســازمان بســیج  امــور خیری

ــت. ــاز اس ــن مسکن س ــتضعفان و خیری مس
وی ادامــه داد: بــر اســاس برنامــه کارگــروه 
ــا  ــه ب ــت ک ــرار اس ــان ق ــکن محروم ــاخت مس س
ــه  ــای مربوط ــازمان ه ــا و س ــتگاه ه ــکاری دس هم
ــرای  ــکونی ب ــد مس ــزار واح ــدود ۲۰۰ ه ــاالنه ح س
ــن برنامــه  اقشــار ضعیــف جامعــه ســاخته شــود. ای
بــا ارائــه زمیــن و تســهیات ارزان قیمــت و باعوض 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــم درآمداج ــار ک ــه اقش ب
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا تاکیــد بــر 
ــرای تولیــد  این کــه یکــی از دغدغــه هــای اصلــی ب
ــان، شناســایی دیگــر اقشــار هــدف  مســکن محروم
ــاهدیم  ــی ش ــرایط کنون ــرد: در ش ــار ک ــت، اظه اس
ــت  ــکن ثب ــی مس ــرح مل ــده ای دالل در ط ــه ع ک
نــام کــرده و امــروز بــه دنبــال فــروش امتیــاز خــود 

هســتند. 

اصالح ساختار در شهرداری تا پایان 
سال اجرایی می شود 

معـاون شـهردار تهـران از اجـرای اصاح سـاختار 
شـهرداری تـا پایـان سـال جاری خبـر داد. 

معـاون  مظاهریـان،  حامـد  فـارس،  گـزارش  بـه 
شـهردار تهـران، درباره اصاح سـاختار در شـهرداری 
تهـران اظهارداشـت: اصـاح سـاختار تـا پایان سـال 
اجرایـی می شـود و تعدیـل نیرو بـه آن معنـا نداریم.

هرچنـد جزئیات اصاح سـاختار به صـورت دقیق 
توسـط شـهرداری اعام نشـده ولی روز گذشـته یک 
فوریـت طـرح اصاح سـاختار شـهرداری تهـران آغاز 
شـد و ایـن طـرح بـا ۱۵ رأی موافـق توسـط اعضای 

شـورای شـهر تهـران به تصویب رسـید.
حسـن رسـولی نائـب رئیـس کمیسـیون برنامـه 
و بودجـه شـورای شـهر تهـران دربـاره ایـن موضـوع 
حداکثـر  کـه  کنونـی  شـرایط  در  معتقـدم  گفـت: 
همگرایـی میـان شـورای شـهر و شـهرداری تهـران 
وجـود دارد بایـد ایـن کار مهـم را بـرای شـهروندان 
انجـام می دادیـم زیرا ممکن اسـت در شـورای بعدی 

چنیـن انسـجام و همگرایـی وجـود نداشـته باشـد.
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس  نائــب 
ــا تشــکر از شــهردار تهــران  شــورای شــهر تهــران ب
ــار  ــن ب ــد از چندی ــه بع ــن الیح ــال ای ــرای ارس ب
پیگیــری، گفــت: اصــاح ســاختار شــهرداری تهــران 
بحــث بســیار پرمناقشــه اســت امــا بناســت حداکثــر 
ــت  ــن شــورا و شــهرداری صــورت گرف همــکاری بی
ــیب  ــن آس ــا کمتری ــاختار ب ــاح س ــق اص ــا تحق ت

ــود. ــام ش انج

مهم ترین مزیت راه اندازی شرکت های کارآفرین
ــا  ــروی کار وزارت کار ب ــره وری نی ــی و به ــعه کارآفرین ــرکل توس مدی
ــا  ــه نوپ ــب وکارهای فناوران ــی و کس ــدی کارآفرین ــش کلی ــه نق ــاره ب اش
در رشــد اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال مولــد و پایــدار را از جملــه مزایــای 

ــرد.  ــوان ک ــی عن ــای کارآفرین ــدازی بنگاه ه راه ان
رحیــم ســرهنگی، بــا تاکیــد بــر اهمیــت کارآفرینی در توســعه و رشــد 
اقتصــادی کشــورها، اظهــار کــرد: بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه 
بــا اســتفاده از حداکثــر امکانــات و بهره بــرداری از ظرفیــت کشــور خــود، 
ــت  ــه هدای ــای کارآفرینان ــوی فعالیت ه ــه سمت وس ــه را ب ــاد جامع آح
کرده انــد. انقــاب کارآفرینــی در حــال حاضــر از انقــاب صنعتــی 
اهمیــت بیشــتری دارد و صاحبنظــران و کارشناســان حــوزه کارآفرینــی 

معتقدنــد بایــد انقــاب کارآفرینــی در کشــور شــکل بگیــرد.
مهم ترین مزیت راه اندازی شرکت های کارآفرینی

وی بــه مزایــای راه انــدازی شــرکتهای کارآفریــن اشــاره کــرد و گفــت: 
یکــی از محاســن و مزیتهــای راه انــدازی شــرکت های کارآفرینــان ایجــاد 
ــک  ــن ی ــه کار گرفت ــا ب ــط ب ــور متوس ــه ط ــت و ب ــد اس ــتغال مول اش
ــر مســتقیم ایجــاد شــغل  ــه شــکل غی ــل ســه دیگــر ب ــرای حداق ــر ب نف

می شــود.
مدیــرکل توســعه کارآفرینــی و بهــره وری نیــروی کار وزارت کار افــزود: 
ــغلی و  ــای ش ــق فرصته ــایی، خل ــد شناس ــد نیازمن ــتغال مول ــاد اش ایج
اســتفاده از ظرفیــت اشــتغال موجــود اســت و از مهمتریــن دالیــل توجــه 

بــه کارآفرینــی بــه شــمار مــی رود.
ســرهنگی بــا اشــاره بــه نقــش کلیــدی کارآفرینــی و کســب وکارهــای 
فناورانــه نوپــا در رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورها اظهــار کــرد: 
ــته اند و در راس  ــع داش ــرفت جوام ــری در پیش ــش موث ــان نق کارآفرین
ــع  ــرفت جوام ــری در پیش ــش موث ــه و نق ــرار گرفت ــا ق ــب و کاره کس
تجــاری  موفقیتهــای  پیشــگام  کارآفرینــان  از  بســیاری  داشــته اند. 
هســتند و بــه لحــاظ رهبــری، مدیریــت، خاقیــت، نــوآوری، بهــره وری و 

ــد. ــادی دارن ــد اقتص ــذاری در رش ــش اثرگ ــتغالزایی، نق اش
ــن نقــش مهمــی در حرکــت چرخ هــای  ــراد کارآفری ــه گفتــه وی اف ب
توســعه اقتصــادی بــر عهــده دارنــد و منشــاء تحــوالت بــزرگ در 

زمینه هــای صنعتــی، تولیــدی و خدماتــی بــه شــمار می رونــد.
تشویق سرمایه گذاران به حمایت از ایده های نو

ــروی کار وزارت کار در  ــره وری نی ــی و به ــعه کارآفرین ــرکل توس مدی
پایــان ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه کارآفرینــان، برگــزاری کارگاههــای  
از  بــه حمایــت  تشــویق ســرمایه گذاران  ایــده،  پــرورش  آموزشــی 
ــه، برگــزاری کافه هــای کارآفرینــی در دانشــگاهها  ــو و خاقان ایده هــای ن
بــه منظــور شــناخت و درک مفهــوم کارآفرینــی و فعالیتهــای مبتنــی بــر 
نــوآوری و همــکاری بــا دانشــکده های کارآفرینــی از طریــق انتقــال دانــش 
و تجــارب کارآفرینــی را از جملــه اقدامــات وزارت کار در راســتای حمایــت 

ــه در کشــور برشــمرد. ــان و فعالیتهــای کارآفرینان از کارآفرین
بــه گــزارش ایســنا، از نــگاه کارشناســان اتــکا بــه ســرمایه های عظیــم 
نیروهــای متخصــص و خــاق انســانی بهتریــن راهــکار خــروج از چالشــها 
ــت از  ــی رود. در راســتای حمای ــه شــمار م ــای اقتصــادی ب و بحران ه
کارآفرینــان برتــر و پیشــرو، آیین نامــه ای از ســوی وزارت کار بــه هیــات 
دولــت ارســال شــده کــه در آن مشــوق هایی بــرای کارآفرینــان در حــوزه 
ــی و  ــرکتهای خارج ــا ش ــارکت ب ــرمایه گذاری، مش ــی، س ــارت خارج تج

ــزا و خــط ســبز گمرکــی درنظــر گرفتــه شــده اســت. پیش بینــی وی

معاون استاندار آذربایجان شرقی:
انتقال آب ارس به دشت مرند 

نیازمند 5۰۰ میلیارد تومان اعتبار است
معــاون اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای انتقــال 
ــت:  ــده گف ــه ش ــان هزین ــارد توم ــد ۷۰۰ میلی ــت مرن ــه دش آب ارس ب

بــرای تکمیــل ایــن پــروژه ۵۰۰ میلیــارد تومــان دیگــر نیــاز اســت.
ـــع  ـــت از مناب ـــه حفاظ ـــبی در جلس ـــر، داود گرشاس ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــتان  ـــرب شهرس ـــت آب ش ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــتان مرن آب شهرس
ابـــراز داشـــت: وضعیـــت آب شـــرب و زراعـــی شهرســـتان در حالـــت 
ـــن  ـــی تأمی ـــر زمین ـــفره های زی ـــن آب از س ـــه ای ـــه ک ـــرار گرفت ـــران ق بح

می شـــود.
ــرای  ــت: ب ــد گف ــت مرن ــه دش ــال آب ارس ب ــه انتق ــاره ب ــا اش وی ب
انتقــال آب تاکنــون مبلــغ ۷۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــده کــه نیــاز 

ــت. ــل آن اس ــرای تکمی ــی ب ــارد تومان ــه ۵۰۰ میلی ــه هزین ب
ــت  ــورد وضعی ــرد: در م ــح ک ــد تصری ــژه مرن ــتان وی ــدار شهرس فرمان
ــد و  ــتفاده کنن ــو اس ــراد س ــده ای از اف ــاید ع ــتان ش ــال آب شهرس انتق

ــیم. ــد آگاه باش ــه بای ــد ک ــت کنن ــود ثب ــام خ ــه ن ــود را ب وضــع موج
وی ادامــه داد: مدیریــت بهینــه مصــرف آب هــم در بخــش کشــاورزی 
ــوی  ــرد و الگ ــو احســن صــورت گی ــه نح ــرب ب ــم در بخــش آب ش و ه
مصــرف کشــت در برنامــه جهــاد کشــاورزی کامــًا اجرایــی شــود و توجــه 

بیشــتری نســبت بــه مصــرف آب صــورت گیــرد.
ــال های  ــه س ــبت ب ــارش نس ــزان ب ــه می ــان اینک ــا بی ــبی ب گرشاس
ــار و  ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــح ک ــده اســت، تصری ــر ش ــته بســیار کمت گذش
ــیار  ــل بس ــال های قب ــابه س ــه مش ــبت ب ــا نس ــزان بارش ه ــات می گزارش
ــود  ــا کمب ــرای شهرســتان اســت و ب ــک بحــران ب ــن ی ــر شــده و ای کمت

ــتیم. ــه هس ــدید آب مواج ش
ـــه آب  ـــرف بهین ـــرد: مص ـــد ک ـــد تاکی ـــژه مرن ـــتان وی ـــدار شهرس فرمان
ـــی  ـــرایط آب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــب اس ـــه واج ـــاد جامع ـــه آح ـــر هم ب
بایـــد بیشـــتر از قبـــل مصـــرف را کنتـــرل کنیـــم، بـــر ایـــن اســـاس 
آموزش هـــای الزم نیـــز بایـــد بـــرای مصـــرف بهینـــه آب شـــرب داده 

ـــود. ش
ــت  ــم و برداش ــرایط اقلی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آن ضــرورت مصــرف بهینــه آن الزم اســت کــه کشــاورزان بایــد بیشــتر 
رعایــت کننــد، افــزود: بایــد تعریــف جدیــدی از نحــوه مصــرف بهینــه آب 
از ســوی دســتگاه های مســئول صــورت گیــرد، مدیریــت درســت آب در 
بخــش کشــاورزی هــم بایــد رعایــت شــود کــه در ایــن خصــوص جرایمــی 

نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــدود و  ــد، ح ــتان مرن ــت در شهرس ــی دول ــده عال ــه نماین ــه گفت ب
اختیــارات در خصــوص اختصــاص آب مــازاد وجــود نــدارد و کشــاورزان 

ــد. ــت کنن ــود را مدیری ــهم خ ــد س ــاً بای حتم
ــرد:  ــوان ک ــاورزی عن ــاد کش ــر جه ــالت خطی ــه رس ــاره ب ــا اش وی ب
ــاورزی  ــا کش ــر ب ــای درگی ــام مجموعه ه ــی تم ــی و اساس ــکار اصل راه
ــردم و  ــه م ــد آموزش هــای الزم ب ــردم اســت و بای ــا م تعامــل مناســب ب
کشــاورزان داده شــود و برنامــه ریــزی بــرای نــوع کشــت محصــول هــم 

ــرد. صــورت گی
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــه ب ــد در ادام ــژه مرن ــتان وی ــدار شهرس فرمان
ــه  ــدل دوم تصفی ــت: م ــه فاضــاب گف ــه خان ــدل دوم تصفی پیشــرفت م
ــال های  ــم در س ــه امیدواری ــت ک ــدام اس ــت اق ــاب در دس ــه فاض خان

ــد. ــه برس ــه نتیج ــده ب آین
ــخنان  ــدای س ــن در ابت ــرقی همچنی ــان ش ــتاندار آذربایج ــاون اس مع
خــود ضمــن تســلیت شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
ــهدا  ــون ش ــم خ ــران منتق ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــون ش ــام خ ــا انتق ــت: م ــود اســت، گف ــدان خ و فرزن
ســلیمانی را خواهیــم گرفــت و هیــچ گونــه وســاطتی هــم قبــول نداریــم 

ــت. ــم گرف ــام ســختی خواهی ــد انتق ــکا بدان و آمری

شهر و شورا

معــاون بازســازی بنیــاد مســکن گفــت: 
ــرقی در  ــان ش ــه زده ای در آذربایج ــچ زلزل هی

ــدارد.  ــکونت ن ــادر س چ
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بنیــاد  بازســازی  معــاون  جــودی  مجیــد 
ــه زده  ــا بیــان اینکــه در مناطــق زلزل مســکن ب
اســکان  بــرای  چــادر  شــرقی  آذربایجــان 
ــاخت  ــرد: س ــار ک ــدارد، اظه ــود ن ــت وج موق
اتاقک هــای ۱۲ متــری را بــرای متقاضیانــی 
ــک واحــد مســکونی  ــوار در ی ــا ۳ خان ــه ۲ ت ک
ــم. ــرار داده ای ــد، در اولویــت ق زندگــی می کردن

 ۱۲ اتاقــک   ۲۵۵ تاکنــون  داد:  ادامــه  او 
ــا یــک هفتــه  متــری ســاخته شــده اســت و ت
آینــده هــم بــرای کســانی کــه ۲ تــا ۳ خانــوار 
ــد،  ــی می کردن ــکونی زندگ ــد مس ــک واح در ی

ــد. ــام می رس ــه اتم ب
ــای ۱۲  ــن اتاقک ه ــرد: ای ــان ک ــودی بی ج
متــری بــرای متقاضیانــی اســت کــه تســهیات 
ــد و  ــت نکرده ان ــی را دریاف ــون تومان ۱۰ میلی
متقاضیــان ۲ تــا ۳ خانــوار در اولویــت هســتند.

معــاون بازســازی بنیــاد مســکن افــزود: 
ــه جــای ایــن اتاقک هــا  برخــی از متقاضیــان ب

پــول نقــد دریافــت کرده انــد، البتــه متقاضیــان 
ــر هســتند. ــا ۵۰ نف ــت دار حــدود ۴۰ ت اولوی

ــه اینکــه ســاخت واحد هــای  ــا اشــاره ب او ب
تعمیراتــی تــا پایــان ۲۲ بهمــن مــاه بــه اتمــام 
می رســد، اظهــار کــرد: تعــداد واحد هایــی 
ــار  ــرقی دچ ــه آذربایجــان ش ــر زلزل ــر اث ــه ب ک
ــد، حــدود ۲ هــزار واحــد  خســارت شــده بودن
بــود کــه تــا دو مــاه آینــده بــه اتمــام می رســد.

ــده  ــب ش ــای تخری ــزود: واحد ه ــودی اف ج
ــود  ــه هــم حــدود ۳ هــزار واحــد ب ــر اثــر زلزل ب
ــرداد  ــان خ ــا پای ــرد ت ــم ک ــعی خواهی ــه س ک
مــاه ســال ۹۹ ســاخت آن هــا را هــم بــه اتمــام 

ــانیم. برس
معــاون بازســازی بنیــاد مســکن ادامــه داد: 
ــرداری و  ــازه، کار آوارب ــا ت ــه م ــن حادث در ای
ــه  ــده را ب ــارت دی ــای خس ــایی واحد ه شناس

اتمــام رســانده ایم و امیدواریــم بــا ســرعت 
ــا  ــه ب ــا را البت ــاخت واحد ه ــم س ــتر بتوانی بیش

ــانیم. ــان برس ــه پای ــردم ب ــکاری م هم
او اظهــار کــرد: همــکاری مردم و دســتگاه ها 
ــا  ــت و م ــم اس ــا مه ــاخت واحد ه ــام س در اتم
ــه  ــن منطق ــدید در ای ــرمای ش ــود س ــا وج ب
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــد نکرده ای ــازی را کن کار بازس
در موعــد مقــرر واحد هــا را بــه متقاضیــان 

ــم. ــل دهی تحوی
ــزار  ــرداری ه ــون آوارب ــت: تاکن ــودی گف ج
ــت و در  ــیده اس ــام رس ــه اتم ــد ب و ۸۰۰ واح
مرحلــه فونداســیون و اجــرا کردن اســکلت برای 
واحد هــای احداثــی هســتیم و البتــه بــه ســرعت 
ــی  ــای تعمیرات ــازی واحد ه ــاوم س ــال مق در ح
ــه  ــا را ب ــن واحد ه ــم ای ــه امیدواری ــتیم ک هس

ــم. ــل دهی ــه تحوی ــن منطق ــه زدگان ای زلزل
معــاون بازســازی بنیــاد مســکن تأکیــد 
کــرد: در ایــن حادثــه بنیــاد مســتضعفان 
ــی  ــی و تعمیرات ــای احداث ــیمان کل واحد ه س
را تأمیــن کــرد و صــدور پروانــه ســاخت و 
نقشــه ســاختمان ها هــم در ایــن حادثــه بــرای 

ــود. ــگان ب ــان رای متقاضی

ــازمان  ــه س ــه اطاعی ــه ب ــا توج ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
ســنجش بــرای اعــام نتایــج اولیــه چنــد برابــر ظرفیــت آزمــون 
اســتخدامی آموزش وپــرورش در هفتمیــن آزمــون متمرکــز 
دســتگاه های اجرایــی کشــور) آبــان ۱۳۹۸( جهــت آگاهــی 

پذیرفته شــدگان، اطاعیــه ای صــادر کــرد. 
بــه گــزارش فــارس، اداره کل امــور اداری و تشــکیات 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا توجــه بــه اطاعیــه ســازمان 
ســنجش بــرای اعــام نتایــج اولیــه چنــد برابــر ظرفیــت آزمــون 
آزمــون  هفتمیــن  در  آموزش وپــرورش  وزارت  اســتخدامی 
ــت  ــان ۱۳۹۸( جه ــور) آب ــی کش ــتگاه های اجرای ــز دس متمرک
آگاهــی پذیرفته شــدگان آزمــون، اطاعیــه ای صــادر کــرد.

متن اطالعیه به شرح زیر است:
قابل توجــه پذیرفته شــدگان اولیــه چنــد برابــر ظرفیــت 

آزمــون اســتخدام پیمانــی ۱۳۹۸
با سام و احترام

ــد  ــه چن ــدگان اولی ــرای پذیرفته ش ــت ب ــا آرزوی موفقی    بـ
برابــر ظرفیــت آزمــون اســتخدامی وزارت آموزش وپــرورش 
در هفتمیــن آزمــون متمرکــز دســتگاه های اجرایــی کشــور 
ــورخ ۲۷  ــماره۱۵۱۶۱۰  م ــای ش ــوع مجوزه ــان ۱۳۹۸ )موض آب
خــرداد۱۳۹۸  و۱۶۰۴۹۱ مــورخ  ۱تیــر۱۳۹۸ ســازمان اداری و 

ــردد؛ ــی گ ــام م ــل اع ــوارد ذی ــتخدامی کشــور(، م اس
معرفــی داوطلــب بــرای انجــام مصاحبــه اســتخدامی به منزلــه 
ــا  ــی ب ــرش نهای ــه در پذی ــردد بلک ــی گ ــی نم ــرد تلق ــی ف قبول
توجــه بــه شــغل – محــل انتخابــی و بــر اســاس مجمــوع نمــرات 
ــاد درصــد )۷۰ %(  ــا وزن هفت ــده ب ــان معرفی ش ــی داوطلب فصل
آزمــون کتبــی و ســی درصــد)۳۰ %( مصاحبــه اســتخدامی بــه 
ــه ترتیــب نمــره فضلــی( و ســایر  ــر ظرفیــت )ب تعــداد یــک براب

شــرایط منــدرج در دفترچــه راهنمــای آزمــون اســتخدام مذکــور 
صــورت خواهــد گرفــت.

معرفی شــدگان در ایــن مرحلــه )چنــد برابــر ظرفیــت( 
کل  اداره  اســتانی  ســامانه های  بــه  مراجعــه  بــا  موظفنــد 
آموزش وپــرورش محــل موردتقاضــا )لیســت پیوســت(، از زمــان 
و مــکان بررســی مــدارک و مســتندات، مصاحبــه اســتخدامی و 

ــد. ــع گردن ــود مطل ... خ
ــل جهــت انجــام  ــر دلی ــه ه ــه معرفی شــدگان ب ــدم مراجع ع
مراحــل مزبــور در زمــان مقــرر به منزلــه انصــراف بــوده و 

ــت. ــد داش ــراض نخواه ــق اعت ــوص ح ــن خص ــب در ای داوطل
موفقیــت  و  آمــوزی  مهــارت  یک ســاله  دوره  گذرانــدن 
در آزمــون جامــع دوره مزبــور، مطابــق ضوابــط و مقــررات 
اعام شــده از ســوی دانشــگاه مجــری دوره بــرای پذیرفتــه 
ــایر  ــن( و س ــران، معلولی ــهمیه )ایثارگ ــی دارای س شــدگان نهای
الزامــی اســت، محــل برگــزاری دوره یک ســاله  داوطلبــان 
ــی، توســط دانشــگاه هــای  ــی نهای مهــارت آمــوزی بعــد از قبول

ــد. ــد ش ــام خواه ــوزی اع ــارت آم ــری دوره مه مج
مطابــق شــرایط و ضوابــط منــدرج در دفترچــه آزمــون 

اســتخدامی مربــوط بخشــی از هزینــه هــای برگــزاری دوره 
رفاهــی(  و  آموزشــی  آمــوزی )خدمــات  مهــارت  یک ســاله 

ــود. ــد ب ــب خواه ــده داوطل برعه
داوطلبــان معرفی شــده بــرای مصاحبــه اســتخدامی موظفنــد 
»فــرم اطاعــات فــردی« را از پرتــال دبیرخانــه هیــات مرکــزی 
 http://www.gozinesh.medu.ir :گزینــش بــه نشــانی
دریافــت و نســبت بــه تکمیــل دقیــق آن و الصــاق یــک قطعــه 
عکــس اقــدام و بــه همــراه یــک قطعــه عکــس پرســنلی، تصویــر 
ــل  ــا تحوی ــان ب ــی، همزم کلیــه صفحــات شناســنامه و کارت مل
ســایر مــدارک در زمــان مصاحبــه اســتخدامی، تحویــل نماینــده 

هســته گزینــش نماینــد.
چنانچــه پذیرفتــه  شــدگان در طــول برگــزاری دوره یک ســاله 
ــل و اشــتغال منصــرف شــوند؛  ــه تحصی ــوزی از ادام ــارت آم مه
وزارت آموزش وپــرورش بــه تشــخیص خــود نســبت بــه محاســبه 
ــزاری دوره  ــتخدامی و برگ ــه اس ــون، مصاحب ــه آزم ــذ هزین و اخ

اقــدام خواهــد نمــود.
دانشــگاه مجــری دوره یک ســاله مهــارت آمــوزی مســئولیتی 
ــدارد. در صــورت  ــوزان ن ــارت آم ــه مه ــال اســکان و تغذی در قب
وجــود امکانــات و تقاضــای مهــارت آمــوز، ارائــه خدمــات بــا اخــذ 

ــود. ــر خواهــد ب ــوط امکان پذی هزینــه مرب
رعایــت کلیــه شــرایط و ضوابــط دفترچــه راهنمــای آزمــون 
آزمــون  هفتمیــن  در  آموزش وپــرورش  وزارت  اســتخدامی 
ــازمان  ــایت س ــدرج در س ــی من ــای اجرای ــتگاه ه ــز دس متمرک
ســنجش آمــوزش کشــور و اطاعیــه هــای بعــدی آن از ســوی 

ــت. ــی اس ــان الزام داوطلب
ــانی  ــاع رس ــای اط ــامانه ه ــت؛ آدرس س ــر اس ــایان ذک ش
ســتادی و اســتانی ادارات کل آمــوزش و پــرورش وزارت آمــوزش 

ــد. ــت کنی ــد دریاف ــا می توانی ــرورش را از اینج و پ

فرمانـــده انتظامـــی ماکـــو گفـــت: پنـــج دســـتگاه تریلـــی 
ـــن  ـــود، در ای ـــاق ب ـــوخت قاچ ـــر س ـــزار لیت ـــل ۱۲۰ ه ـــه حام ک
ـــتگیر  ـــه دس ـــن زمین ـــم در ای ـــج مته ـــف و پن ـــتان توقی شهرس

ـــدند.  ش
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـرهنگ حســـین شـــهریار افـــزود: 
ــی  ــت زنی در خروجـ ــن گشـ ــو حیـ ــی ماکـ ــوران انتظامـ مامـ
شـــهر و محـــل توقـــف تریلی هـــا بـــه پنـــج دســـتگاه خـــودرو 

ســـنگین مظنـــون شـــده و آن را توقیـــف کردنـــد.
ـــا،  ـــن تریلی ه ـــوران از ای ـــی مام ـــرد: در بازرس ـــه ک وی اضاف

ـــف و  ـــل کش ـــوع گازویی ـــاق از ن ـــوخت قاچ ـــر س ـــزار لیت ۱۲۰ ه
ـــد. ـــط ش ضب

وی بـــا بیـــان اینکـــه ارزش ریالـــی ســـوخت کشف شـــده 
ــود،  ــرآورد می شـ ــال بـ ــون ریـ ــارد و ۶۴۰ میلیـ ــت میلیـ هفـ
ـــل  ـــری در داخ ـــزار لیت ـــای ۶ ه ـــوخت در تانکره ـــن س ـــزود: ای اف
ــیاری  ــا هوشـ ــه بـ ــود کـ ــده بـ ــازی شـ ــا جاسـ ایـــن تریلی هـ

مامـــوران کشـــف شـــد.
ســـرهنگ شـــهریار ادامـــه داد: در ایـــن رابطـــه، راننـــدگان 
ـــف شـــد. ـــز توقی ـــی نی ـــج دســـتگاه تریل ـــا دســـتگیر و پن خودروه

ــوخت  ــر سـ ــزار لیتـ ــا هـ ــه صدهـ ــن منطقـ ــاالنه در ایـ سـ
قاچـــاق، از نـــوع گازوییـــل کشـــف و ضبـــط می شـــود.

ـــارزه  ـــاق، مب ـــا کاالی قاچ ـــه ب ـــرقت، مقابل ـــا س ـــه ب مقابل
بـــا مـــواد مخـــدر، مبـــارزه بـــا ناهنجاری هـــا و بـــد 
اخاقی هـــای اجتماعـــی و کاهـــش تصـــادف از اولویت هـــای 
پنج گانـــه نیـــروی انتظامـــی آذربایجان غربـــی در ســـال 

جـــاری اســـت.
ــه  ــی بـ ــمالی آذربایجان غربـ ــهرهای شـ ــی از شـ ــو یکـ ماکـ
شـــمار مـــی رود کـــه بـــا ترکیـــه و نخجـــوان هم مـــرز اســـت.

اطالعیه آموزش  و پرورش درباره اعالم نتایج پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 

هیچ زلزله زده ای در آذربایجان شرقی در چادر سکونت ندارد 

۱2۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماکو کشف شد

مدیــرکل دفتــر حمــل مســافر ســازمان 
ــت: از  ــاده ای گف ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــاوگان  ــوخت ن ــهمیه س ــاه س ــدای بهمن م ابت
ســواری کرایــه فقــط بر اســاس میــزان پیمایش 
ــرای  ــا ب ــرورت دارد راننده  ه ــود و ض ــد ب خواه
ــود را  ــبا خ ــماره ش ــا ش ــه، حتم ــت یاران دریاف

ــد.  ــت کنن ثب
بــه گــزارش فــارس، داریــوش باقرجــوان، در 
ــه  ــوخت ب ــه س ــت ارائ ــن وضعی ــریح آخری تش
ــش  ــاس پیمای ــر اس ــه ب ــواری کرای ــاوگان س ن
کــه قــرار اســت از ابتــدای بهمــن مــاه عملیاتی 
ــراری کــه  ــر اســاس ق شــود، اظهــار داشــت: ب
ــع و ســهمیه  ــری در توزی ــأت تصمیم گی ــا هی ب
ــان دو  ــد مدت زم ــرر ش ــتیم، مق ــوخت داش س
مــاه یعنــی آذرمــاه و دی مــاه امســال، ماهانــه 
۷۵۰ لیتــر ســهمیه ســوخت بــرای نــاوگان 
ــدای  ــد . و از ابت ــاص یاب ــه اختص ــواری کرای س
ــه  ــواری کرای ــوخت س ــهمیه س ــاه س ــن م بهم

ــر اســاس پیمایــش باشــد.  ب

رانندههایسواریکرایهشمارهشباخود
راحتمادرسامانهثبتکنند

وی ادامــه داد: در همــان جلســه مقــرر 
شــد »شــماره شــبا« راننــدگان ســواری کرایــه 
ــد  ــای بع ــاس آن از ماه ه ــر اس ــود و ب ــذ ش اخ
ــاوت  ــه التف ــش، ماب ــق پیمای ــاوگان طب ــن ن ای
ســوخت دریافــت کننــد کــه در واقــع بــه 
ــود. ــز می ش ــا واری ــبا آنه ــاب ش ــماره حس ش

مدیــرکل دفتــر مســافر ســازمان  راهــداری 
ــث  ــح داد: بح ــاده ای توضی ــل ج ــل و نق و حم

تصمیــم گیــری دربــاره اینکــه ایــن مابــه 
التفــاوت بــر اســاس پیمایش، ســهمیه ســوخت 
باشــد یــا   ریالــی در حیطــه اختیــارات مــا 
نیســت و دوســتان در وزارت کشــور و تیــم 
ــد. ــری می کنن ــاره تصمیم گی ــور در این ب مذک

ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــوان در پاس باقرج
از چــه طریــق   را  راننــدگان شــماره شــبا 
ــت  ــت: آدرس ثب ــد؟ گف ــت کنن ــد ثب می توانن
هوشــمند  کارت  ســامانه  در  شــبا  شــماره 
راننــدگان  کــه  اســت  شــده  مشــخص 
ــد. ــت کنن ــبا را ثب ــد آنجــا شــماره ش می توانن

شمارهشبایرانندهبایدمربوطبهراننده
مالکسواریکرایهباشد

ــده  ــبای رانن ــماره ش ــرد: ش ــد ک وی تأکی
بایــد مربــوط بــه راننــده مالــک ســواری کرایــه 

ــی و لیزینگــی باشــد،  ــم وکالت ــر ه باشــد و اگ
ــده  ــرح ش ــا مط ــاره آنج ــن ب ــا در ای راهکار ه
ــد  ــا بتوانن ــب راننده ه ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت ت اس
ــود  ــبای خ ــماره ش ــده و ش ــریع تر وارد ش س
ــش  ــب پیمای ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــت کنن را ثب
ــرار  ــل ق ــاک عم ــص ســوخت م ــرای تخصی ب

ــرد. گی
مدیــرکل دفتــر حمــل مســافر ســازمان  
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای تأکیــد 
ــاوگان ســواری کرایــه هیــچ  کــرد: راننــدگان ن
دغدغــه ای نداشــته باشــند. مطمئنــا ایــن 
ســامانه بــه نفــع آنهــا خواهــد بــود و بــه نفــع 
ــد  ــت می کنن ــه بیشــتر فعالی کســانی اســت ک
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــتری دارن ــش بیش و پیمای
یارانــه و مابــه التفــاوت بیشــتری دریافــت 

. می کننــد

محاسبهپیمایشبراساسصورتوضعیت
ســـازمان   مســـافر  دفتـــر  مدیـــرکل 
ـــان  ـــا بی ـــاده ای ب ـــل ج ـــل و نق ـــداری و حم راه
ــورت  ــذ صـ ــق اخـ ــش از طریـ ــه پیمایـ اینکـ
وضعیـــت انجـــام می شـــود، گفـــت: پیمایـــش 
طبـــق صـــورت وضعیـــت و فرمول هایـــی 
کـــه بـــر اســـاس آن تعریـــف شـــده اســـت 
بـــا  در نظـــر گرفتـــن ترددهـــای یـــک ســـر 
ـــهری  ـــای درون ش ـــن تردده ـــی  و همچنی خال
در نظـــر گرفتـــه می شـــود. بـــه هـــر حـــال 
ـــر  ـــهر دیگ ـــا ش ـــهر ب ـــک ش ـــه ی ـــی فاصل وقت
را در نظـــر می گیریـــم مســـافت های درون 
شـــهری در آن دیـــده  نمی شـــود کـــه در 
ـــم  ـــر گرفته ای ـــی در نظ ـــم ضرایب ـــاره ه ـــن ب ای
ــا و  ــه مؤلفه هـ ــب همـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــا بـ تـ
فاکتورهـــای جابه جایـــی تحـــت پوشـــش 
باشـــد و همـــه مســـافتی کـــه یـــک وســـیله 
بـــرای جابه جایـــی مســـافر انجـــام می دهـــد 

پوشـــش دهـــد.

فقطپیمایشمالکتخصیصیارانهیا
سوختخواهدبود

باقرجــوان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه از 
ابتــدای بهمــن مــاه همــه ۷۰۰ لیتــر ســهمیه 
بنزیــن نــاوگان ســواری کرایــه حــذف خواهــد 
شــد و فقــط ســهمیه طبــق پیمایــش خواهــد 
بــود؟ گفــت: بحــث پیمایــش مــاک تخصیــص 
یارانــه یــا ســوخت خواهــد بــود و ایــن از ســوی 
نماینــدگان ســه گانــه بــه ســازمان راهــداری و 

حمــل و نقــل جــاده ای تکلیــف شــده اســت.

 سهمیه سوخت سواری های کرایه از  بهمن   فقط با مدل »پیمایش«
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برای هر خودرو چند بار کارت 
سوخت صادر می شود؟

ــن، اســتفاده از کارت  ــس از ســهمیه بندی بنزی پ
ســوخت الزامــی شــد. در ایــن بیــن درخواســت های 
ــی  ــوخت المثن ــت کارت س ــرای دریاف ــددی ب متع
ــخنگوی  ــای س ــق گفته ه ــه طب ــد ک ــود آم به وج
نفتــی،  فراورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت 
ــی  ــوخت المثن ــع کارت س ــرای توزی ــی ب محدودیت

ــدارد.  ــود ن ــان وج ــرای متقاضی ب
ــان  ــا بی ــی، ب ــی کاه ــنا، فاطم ــزارش ایس ــه گ ب
کارت  نگهداشــت  در  افــراد  اســت  الزم  این کــه 
ســوخت خــود دقــت کافــی را داشــته باشــند، 
ــک خــودرو  ــی مال ــه هــر دلیل ــح کــرد: اگــر ب تصری
تقاضــای کارت ســوخت المثنــی داشــته باشــد، 

کارت بــرای آن فــرد صــادر می شــود.
ــه معنــای  ــر اینکــه ایــن موضــوع ب ــا تاکیــد ب وی ب
ایــن نیســت کــه بــرای هر خــودرو دو بــار کارت ســوخت 
صــادر شــود، اظهار کــرد: در شــرایط مفقود شــدن کارت 
یــا دالیــل دیگــر کارت ســوخت المثنــی جدیــد صــادر 

می شــود و ایــن مســاله محدودیتــی نــدارد.
بنزیــن  آبــان،   ۲۴ جمعــه  روز  بامــداد  از 
قیمــت  اســاس  ایــن  بــر  و  ســهمیه بندی شــد 
بنزیــن معمولــی ســهمیه ای )ماهانــه ۶۰ لیتــر بــرای 
خودروهــای شــخصی( از قــرار هــر لیتــر ۱۵۰۰ 
ــهمیه ای از  ــی غیرس ــن معمول ــت بنزی ــان، قیم توم
قــرار هــر لیتــر ۳۰۰۰ تومــان و قیمــت بنزیــن ســوپر 
ــد. ــن ش ــان تعیی ــر ۳۵۰۰ توم ــر لیت ــرار ه ــز از ق نی

کنتــرل مصــرف ســوخت بــا توجــه بــه میانگیــن 
ــادرات،  ــوان ص ــش ت ــوخت، افزای ــرف س ــاالی مص ب
ــع  ــاص مناب ــوخت و اختص ــاق س ــا قاچ ــارزه ب مب
ــژه  ــه وی ــردم ب ــه م ــرف ب ــت مص ــل از مدیری حاص
اقشــار ضعیــف و کم درآمــد بــه صــورت مســتقیم و 
نیــز کاهــش آلودگــی هــوا در کانشــهرها و شــهرها 
اجــرای طــرح ســهمیه بندی  اهــداف  از جملــه 

ــام شــده اســت. ــن اع بنزی

راه اندازی سرویس دریافت رمز پویا 
از طریق پیامک 

ــدف تســهیل  ــا ه ــرد ب ــام ک ــزی اع ــک مرک بان
ــخ سه شــنبه  ــا، از تاری اســتفاده از رمزهــای دوم پوی
ــا  ۱۷ دی ۱۳۹۸ امــکان دریافــت پیامکــی رمــز پوی

ــود.  ــم می ش فراه
ــا  ــاند ب ــاع می رس ــه اط ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
ــا، از  ــای دوم پوی ــتفاده از رمزه ــهیل اس ــدف تس ه
تاریــخ سه شــنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ ایــن امــکان فراهــم 
می شــود تــا مشــتریان بانکــی  در زمــان انجــام 
اینترنتــی، درخواســت  پرداخت هــا و خریدهــای 
خــود را بــرای دریافــت پیامکــی رمــز پویــا بــه بانــک 

ــد. ــال کنن ــود ارس ــده کارت خ صادرکنن
ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــدادی  ــه تع ــر مرحل ــده و در ه ــرا ش ــه ای اج مرحل
از بانک هــا و موسســات اعتبــاری تــا پایــان دی مــاه 

ــوند. ــه می ش ــرح اضاف ــه ط ــاری ب ج
دکمــه  شــدن  اضافــه  بــا  طــرح  ایــن  در 
ــای پرداخــت  ــه درگاه ه ــا« ب ــز پوی »درخواســت رم
اینترنتــی و برنامک هــای پرداخــت، ایــن امــکان 
ــای  ــز دوم پوی ــتریان، رم ــه مش ــود ک ــم می ش فراه

خــود را از طریــق پیامــک دریافــت کننــد.
بــا توجــه بــه اینکــه دریافــت رمــز پویــا از طریــق 
ــن  ــماره تلف ــه ش ــه تاییدی ــه ارائ ــوط ب ــک من پیام
ــت  ــد، الزم اس ــه می باش ــک مربوط ــه بان ــراه ب هم
هموطنــان گرامــی بــرای اطــاع از نحــوه ارائــه ایــن 
ــک  ــاس بان ــز تم ــا مراک ــاط ب ــن ارتب ــه، ضم تاییدی
ــایت  ــا وب س ــعب ی ــه ش ــه ب ــا مراجع ــا ب ــود و ی خ
ــوص  ــن خص ــات الزم را در ای ــود، اطاع ــک خ بان

ــد. بدســت آورن

تعویق مراسم سالگرد آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی 

ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی  ــالگرد آی ــم س مراس
ــه تعویــق افتــاد.  یــک هفتــه ب

ــالگرد  ــومین س ــم س ــنا، مراس ــزارش ایس ــه گ ب
ــرار  ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی کــه ق درگذشــت آی
ــه  ــود، ب ــزار ش ــاه برگ ــنبه ۱۹ دیم ــود روز پنجش ب
ــپهبد  ــت س ــم بزرگداش ــا مراس ــی ب ــل همزمان دلی

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــلیمانی ب ــم س ــهید قاس ش
ایــن مراســم در ســاعت ۸ صبــح ۲۶ دی ۹۸ در 
ــد  ــزار خواه ــران برگ ــران در ته ــاس س ــالن اج س

شــد.

منصوری:
هزینه تبلیغات اپراتورهای اینترنت

 از جیب مردم پرداخت نشود

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس می گویــد اگرچــه 
نمی تــوان از تبلیغــات اپراتورهــای اینترنــت جلوگیــری کــرد امــا هزینــه 

ــود.  ــت ش ــردم پرداخ ــب م ــد از جی ــات نبای ــن تبلیغ ای
ــیون  ــو کمیس ــوری عض ــا منص ــت، محمدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــتگاه  ــت: دس ــت، گف ــی اینترن ــاره گران ــس درب ــادن مجل ــع و مع صنای
هــای نظارتــی و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بایــد بــر 
عملکــرد اپراتورهــا نظــارت کننــد تــا در صــورت تخلــف آنهــا را جریمــه 

ــد. ــاح کنن ــود را اص ــای خ ــد فعالیت ه ــرده و رون ک
نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
ــبد  ــی در س ــام اساس ــی از اق ــه یک ــت ب ــر اینترن ــال حاض ــه در ح اینک
ــت  ــای اینترن ــزود: اپراتوره ــل شــده اســت، اف ــا تبدی ــه ی خانواده ه هزین
بایــد در ازای دریافــت هزینــه، خدمــات مناســبی بــه مــردم ارائــه کننــد.

سازمانتنظیممقرراترادیوییبرنحوهارائهخدمات
شرکتهایاپراتوراینترنتهمراهنظارتکنند

وی بــا اشــاره بــه برخــی گایه هــای مــردم دربــاره حجــم بســته های 
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــرد: س ــار ک ــراه، اظه ــت هم اینترن
ــت  ــور اینترن ــات شــرکت های اپرات ــه خدم ــر نحــوه ارائ ــد ب ــی بای رادیوی
همــراه نظــارت داشــته باشــد، چراکــه در صــورت کــم فروشــی در ایــن 

ــوند. ــی ش ــه نم ــردم متوج ــرکت ها، م ش
ــا  ــی صحبت ه ــاره برخ ــم درب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــت  ــده اینترن ــه کنن ــای ارائ ــات اپراتوره ــه تبلیغ ــه هزین ــر اینک ــی ب مبن
همــراه زیــاد اســت، اضافــه کــرد: اگرچــه نمی تــوان از تبلیغــات 
ــب  ــد از جی ــات نبای ــن تبلیغ ــه ای ــا هزین ــرد ام ــری ک ــا جلوگی اپراتوره

ــود. ــت ش ــردم پرداخ م

اپراتورهایاینترنتهمراهبستههایاینترنتیرابا
هزینههایمناسبدراختیارمصرفکنندگانقراردهند

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا بیــان اینکــه اپراتورهای 
اینترنــت همــراه بایــد بســته های اینترنتــی را بــا هزینه هــای مناســب در 
اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهنــد، ادامــه داد: هرچنــد یارانــه ای بــرای 
ــرای  ــد ب ــت در نظــر گرفتــه نمی شــود امــا اپراتورهــای همــراه بای اینترن
ــربار را  ــای س ــراه هزینه ه ــت هم ــته های اینترن ــای بس ــش هزینه ه کاه

حــذف کــرده و سیاســت مدیریــت هزینه هــای مــازاد را اجرایــی کننــد.

اجاره هواپیمای در حدنو برای نوسازی 
ناوگان ایران

ـــرای  ـــی ب ـــال رایزن ـــی در ح ـــی داخل ـــرکت های هواپیمای ـــی از ش برخ
ـــو  ـــا ن ـــن و تقریب ـــاخت پایی ـــال س ـــا س ـــت دوم ب ـــای دس ـــاره هواپیماه اج
ـــا  ـــاوگان را ت ـــازی ن ـــن و نوس ـــکل تامی ـــق مش ـــن طری ـــا از ای ـــتند ت هس

ـــند.  ـــرده باش ـــل ک ـــوردی ح ـــت هوان ـــدودی در صنع ح
ـــا  ـــد هواپیم ـــدود ۲۲۰ فرون ـــر ح ـــال حاض ـــنا، در ح ـــزارش ایس ـــه گ ب
در نـــاوگان هوایـــی کشـــور در حـــال عملیـــات بـــوده کـــه بـــه گفتـــه 
ســـیاوش امیـــر مکـــری -مدیرعامـــل شـــرکت فرودگاه هـــا و ناوبـــری 
هوایـــی کشـــور- عمـــر آن هـــا  بـــه صـــورت متوســـط حـــدودا بیـــن 
۱۹ تـــا ۲۰ ســـال اســـت. البتـــه در دوره برجـــام ایـــران قراردادهـــای 
ـــاس  ـــگ و ایرب ـــه بوئین ـــا از جمل ـــزرگ هواپیم ـــازندگان ب ـــا س ـــددی ب متع

ـــد. ـــا ش ـــاوگان امض ـــازی ن ـــد و نوس ـــای جدی ـــرای ورود هواپیم ب
ـــازی-  ـــابق راه و شهرس ـــر س ـــدی -وزی ـــد آخون ـــان محم ـــان زم در هم
بهمـــن مـــاه ســـال ۱۳۹۴ بـــا حضـــور در مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــرای  ــران بـ ــای ایـ ــس قراردادهـ ــات پیش نویـ ــریح جزئیـ ــن تشـ ضمـ
ورود هواپیماهـــای جدیـــد بـــه کشـــور، گفـــت: بـــر اســـاس قـــرارداد 
ـــا  ـــد هواپیم ـــی آر، ۱۳۸ فرون ـــاس و ای ت ـــی ایرب ـــرکت هواپیمای ـــا دو ش ب
بـــرای نوســـازی کل سیســـتم هواپیمایـــی از ســـال جـــاری میـــادی 
ــدی  ــس از چنـ ــا پـ ــود امـ ــور می شـ ــی کشـ ــی هواپیمایـ وارد ناوگانـ
ـــو و  ـــورهای ۱+۵ لغ ـــق کش ـــپ از تواف ـــروج ترام ـــا خ ـــا ب ـــن قرارداده ای
ـــت ورود  ـــات فرص ـــن توافق ـــی از ای ـــش کوچک ـــا بخ ـــد و تنه ـــق ش تعلی

ـــدا کردنـــد. ـــور را پی بـــه کش
ــاره  ــی اجـ ــاوگان هوایـ ــازی نـ ــن و نوسـ ــای تامیـ ــی از راه هـ یکـ
هواپیماســـت کـــه بـــر اســـاس آخریـــن اخبـــار و اطاعـــات بدســـت 
ــی در تـــاش  ــای داخلـ ــی از ایرالین هـ ــنا برخـ ــگار ایسـ ــده خبرنـ آمـ
ـــا  ـــاله و تقریب ـــد س ـــر چن ـــا عم ـــت دوم ب ـــای دس ـــاره هواپیماه ـــرای اج ب
نـــو هســـتند تـــا بتواننـــد از ایـــن طریـــق بـــه اهـــداف خـــود دســـت 

پیـــدا کننـــد.
ـــر اســـت  ـــن پیک ـــواع کوچـــک و په ـــق از ان ـــای در حـــال تواف هواپیماه
کـــه البتـــه فرآینـــد مذاکـــرات ایرالین هـــا همچنـــان ادامـــه دارد و در 
ـــی از آن  ـــا شـــاهد رونمای ـــن هواپیماه ـــی شـــدن و واردات ای صـــورت قطع

توســـط شـــرکت های هواپیمایـــی خواهیـــم بـــود.

ــر  ــت: ه ــرقی گف ــان  ش ــتاندار آذربایج اس
ــت در ادارات را  ــتگی فعالی ــه شایس ــردی ک ف

ــم.  ــذر او را بخواهی ــد ع ــد، بای ــته باش نداش
ــا، محمدرضــا پورمحمــدی  بــه گــزارش ایرن
و  مدیــران  گردهمایــی  در  شــب  یکشــنبه 
مختلــف  ســازمانهای  گزینــش  مســئوالن 
ــون اســتخدامی  ــزود: قان آذربایجــان شــرقی اف
کشــور تاکیــد کــرده اســت کــه در ابتــدا افــراد 
بــه صــورت قــراردادی، ســپس پیمانــی و بعــد 
ــتخدام  ــه اس ــت ب ــی و در نهای ــمی آزمایش رس
ــن  ــه ای ــون ب ــن قان ــد ای ــت درآی ــمی دول رس
ــی  ــورد ارزیاب ــدام م ــراد م ــه اف ــل اســت ک دلی
ــت  ــت خدم ــر شــخصی لیاق ــد و اگ ــرار گیرن ق
ــور  ــیتم اداری کش ــت از س ــردم را نداش ــه م ب

ــود. ــته ش ــار گذاش کن
ــی  ــتگاههای اجرای ــردم از دس ــت: م وی گف
ــن  ــق ای ــرایط ح ــن ش ــتند و ای ــی هس ناراض
ــذا مســئوالن گزینــش تمــام  ــردم نیســت، ل م
تــاش خــود را بایــد بــه کار ببندنــد، افــرادی را 

گزینــش کننــد کــه مــردم را ولــی نعمــت خــود 
بداننــد و اجــزاء دولــت بایــد از افــرادی نمونــه، 

کارامــد و پــر تــاش جامعــه انتخــاب شــود.
ــان را  ــز و آذربایج ــردم تبری ــدی م پورمحم
والیــت مــدار، زمان شــناس و موقعیــت شــناس 

ارزیابــی کــرد و گفــت: حــق ایــن مــردم اســت 
کــه بــا تمــام تــوان و بــا جــان و دل بــرای ایــن 

آنهــا تــاش کنیــم.
اســتاندار یکــی از ثمــرات انقــاب اســامی 
را اعتمــاد بــه نیــروی انســانی داخلــی دانســت 

ــوب  ــا خ ــم تحریم ه ــی گویی ــه داد: نم و ادام
ــر  ــا اگ ــی تروریســم اســت، ام ــرا نوع اســت زی
پشــت پــرده تحریــم را خــوب بنگریــم، تحریــم 
بــرای مــا خودکفایــی و اســتقال بــه بــار آورد.

ــه  ــل همیش ــق و باط ــزاع ح ــزود: ن وی اف
در طــول تاریــخ بــوده و انقــاب اســامی 
بــا فلســفه دعــوت انســان ها بــه فــاح و 
ــه  ــت و وظیف ــه گذاش ــه عرص ــا ب ــتگاری پ رس
مــا کمــک بــه رســتگاری مــردم اســت و بایــد 
اشــخاص خــوب را بــا روش هــای کارآمــد بــرای 

ــم. ــش کنی ــه گزین ــه جامع ــت ب خدم
اســتانداری  گزینــش  مدیــر  طالبیــان 
ــی از  ــه گزارش ــن ارائ ــرقی ضم ــان ش آذربایج
اقدامــات هســته گزینش اســتان گفــت: ۱۵دی 
ســالروز دســتور تاریخــی امــام خمینــی)ره( بــه 

تشــکیل هســته های گزینــش اســت.
ــازمان ها را  ــش س ــی گزین ــالت اصل وی رس
ــرای خدمــت  ــاش ب در انتخــاب اشــخاص پرت

بــه خلــق خــدا دانســت.

رئیـــس اتحادیـــه بـــار فروشـــان میـــدان مرکـــزی میـــوه و 
ــد را  ــوه شـــب عیـ ــازی میـ ــار گفـــت: دولـــت ذخیره سـ تره بـ
آغـــاز کـــرده اســـت و انتظـــار داریـــم بـــرای صـــادرات نیـــز 

برنامه ریـــزی کنـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  مصطفـــی 
میـــدان  فروشـــان  بـــار  اتحادیـــه  رئیـــس  دارایی نـــژاد 
مرکـــزی میـــوه و تره بـــار  بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مشـــکلی 
عیـــد  میـــوه شـــب  بـــازار  تنظیـــم  و  ذخیره ســـازی  در 
وجـــود نـــدارد، اظهـــار کـــرد: اگرچـــه دولـــت ذخیره ســـازی 
میـــوه شـــب عیـــد را آغـــاز کـــرده اســـت امـــا مـــا بـــا ایـــن 
کار مخالفیـــم، چـــرا کـــه تولیـــد مرکبـــات و ســـیب درختـــی 
ـــت  ـــته اس ـــد داش ـــر رش ـــش از ۲ براب ـــل بی ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس
ـــوه  ـــازار می ـــت در ب ـــه حضـــور دول ـــازی ب ـــود نی ـــن وج ـــا ای ـــه ب ک

نیســـت.
رئیـــس اتحادیـــه بـــار فروشـــان میـــدان مرکـــزی میـــوه 
ــدم  ــد و عـ ــی تولیـ ــود فراوانـ ــا وجـ ــزود: بـ ــار افـ و تره بـ
ــازی، تولیدکننـــدگان متعـــددی طـــی  ــاز بـــه ذخیره سـ نیـ
ــاژ  ــر تنـ ــی بـ ــی را مبنـ ــه، اظهاراتـ ــه اتحادیـ ــه بـ مراجعـ
بـــاالی محصـــول داشـــته اند کـــه بـــه همیـــن خاطـــر 
ــازی  ــوص ذخیره سـ ــت در خصـ ــا وزارت صمـ ــی بـ مکاتباتـ

یم. شـــته ا دا
وزارت صمـــت  بـــه  اتحادیـــه  داد:  ادامـــه  دارایی نـــژاد 
پیشـــنهاد داده اســـت کـــه ذخیره ســـازی از طریـــق اتحادیـــه 

تعاونی هـــای کشـــاورزی انجـــام شـــود.

ضرورتصادراتسیبوپرتقال
بهمنظورحمایتازتولیدداخل

ایـــن مقـــام مســـئول از کاهـــش ۱۰ تـــا ۲۰ درصـــدی 
ــال  ــه سـ ــبت بـ ــی نسـ ــیب درختـ ــات و سـ ــت مرکبـ قیمـ
قبـــل خبـــر داد و گفـــت: علی رغـــم افزایـــش هزینه هـــای 
تولیـــد، قیمـــت مرکبـــات و ســـیب درختـــی نســـبت بـــه 
ســـال قبـــل افـــت محسوســـی داشـــته اســـت. بـــه همیـــن 
ــتار  ــداران خواسـ ــان باغـ ــری از زیـ ــرای جلوگیـ ــر بـ خاطـ
صـــادرات و ذخیره ســـازی محصـــول شـــده ایم، چـــرا کـــه 
در شـــرایط فعلـــی صـــادرات چشـــمگیر نیســـت، در حالـــی 

ـــری  ـــه کارگی ـــا ب ـــط ب ـــئوالن ذیرب ـــی رود مس ـــار م ـــه انتظ ک
صـــادرات  دقیـــق  برنامه ریزی هـــای  و  تدابیـــر  برخـــی 
قابـــل توجهـــی را در خصـــوص ســـیب و پرتقـــال بـــه 
منظـــور حمایـــت از تولیـــد داخـــل بـــه بازار هـــای هـــدف 

داشـــته باشـــند.
ــار  ــه بـ ــه اتحادیـ ــود آنکـ ــا وجـ ــزود: بـ ــژاد افـ دارایی نـ
فروشـــان تنهـــا توزیع کننـــده کاالســـت، امـــا حاضریـــم بـــه 
دلیـــل حمایـــت از باغـــداران و تولیـــد داخـــل، در زمینـــه 

ــیم. ــته باشـ ــی داشـ ــم حمایت هایـ ــادرات هـ صـ
ایـــن فعـــال بخـــش خصوصـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
اتحادیـــه بـــار فروشـــان در حـــال برنامه ریـــزی بـــرای 
ــت:  ــت، گفـ ــی اسـ ــوه و صیفـ ــوالت میـ ــادرات محصـ صـ
در حـــال حاضـــر بـــه کشـــورهای پاکســـتان، گرجســـتان، 
ــواره  ــم و همـ ــادرات داریـ ــتان صـ ــتان و افغانسـ ترکمنسـ
تـــاش می کنیـــم تـــا بتوانیـــم بازارهـــای صادراتـــی خـــود 

ــم. ــعه دهیـ را توسـ
رئیـــس اتحادیـــه بـــار فروشـــان میـــدان مرکـــزی میـــوه 
و تره بـــار در پایـــان متوســـط قیمـــت هرکیلـــو پرتقـــال در 
ـــی  ـــیب درخت ـــان و س ـــزار توم ـــا ۵ ه ـــزی را ۳ ت ـــدان مرک می
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــرد و گف ـــام ک ـــان اع ـــزار توم ـــا ۷ ه را ۳ ت
ـــد  ـــب عی ـــازار ش ـــرای ب ـــد ب ـــری تولی ـــد براب ـــد چن ـــه رش ب
ــاظ قیمـــت و  ــکلی از لحـ ــم مشـ در خصـــوص ایـــن دو قلـ

عرضـــه نخواهیـــم داشـــت.

ــرد: ۵ کاالی الســتیک ســنگین،  ــام ک ــت اع ســازمان حمای
میلگــرد و ورق، حبوبــات، شــکر و خدمــات حمــل و نقــل بــار بــه 
عنــوان کاال و خدمــات اولویــت دار نظارتــی در هفتــه منتهــی بــه 

بیســتم دی مــاه، معرفــی شــدند.
بــه گــزارش مهــر، پنــج کاالی الســتیک ســنگین، میلگــرد و 
ــه عنــوان  ــار ب ــات، شــکر و خدمــات حمــل و نقــل ب ورق، حبوب
کاال و خدمــات اولویــت دار نظارتــی در هفتــه منتهــی بــه بیســتم 

دی مــاه معرفــی شــدند.
ــر  ــتمر، در ه ــورت مس ــه ص ــت دار ب ــای اولوی ــن کااله تعیی
ــه  ــرد ک ــازار صــورت می گی ــم ب ــروه تنظی ــه از ســوی کارگ هفت
بــر همیــن اســاس ۵ کاالی الســتیک ســنگین، میلگــرد و ورق، 
ــوان کاال  ــه عن ــار ب ــل ب ــل و نق ــات حم ــات، شــکر و خدم حبوب
ــاه   ــتم دیم ــه بیس ــی ب ــه منته ــت دار در هفت ــات اولوی و خدم

ــی نمــود. معرف
ســازمان هــای صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان هــا و 

ــار  ــدگان در کن ــدگان تولیدکنن ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای س
ــز  ــود، تمرک ــگی خ ــول و همیش ــای معم ــی ه ــارت و بازرس نظ
ــا  ــه کااله ــط ب ــای مرتب ــرد بنگاهه ــر عملک و توجــه بیشــتری ب
و خدمــات اولویــت دار مذکــور معطــوف نمــوده و رســیدگی بــه 

تخلفــات احتمالــی پیرامــون ایــن کاالهــا را در اولویــت نظارتــی 
ــد. ــی دهن ــرار م ق

ـــد  ـــش از یکص ـــاری بی ـــال ج ـــدای س ـــه ابت ـــی ۹ ماه در ط
ـــزار  ـــج ه ـــده و پن ـــام ش ـــکر انج ـــوع ش ـــی در موض ـــزار بازرس ه
و پانصـــد و نـــود پرونـــده تشـــکیل شـــده اســـت. همچنیـــن 
در موضـــوع  حمـــل و نقـــل، ۷ هـــزار بازرســـی انجـــام شـــده 
ـــی  ـــده تخلفات ـــت پرون ـــاه و هف ـــت و پنج ـــزار و دویس ـــه دوه ک
مطابـــق بـــا ایـــن نظـــارت بـــه عنـــوان متخلـــف شناســـایی 

ـــت. ـــده اس ش
ــا  ــم از حقیقــی ی ــی اع ــزارش و شــکایات مردم ــه گ هــر گون
ــی در  ــر صنف ــی و غی ــای صنف ــد ه ــات واح ــی از تخلف حقوق
ــت  ــرع وق ــده در اس ــام ش ــت دار اع ــای اولوی ــوص کااله خص
ــذا ســامانه تلفــن ۱۲۴  ــرار خواهــد گرفــت ل مــورد رســیدگی ق
 ســتادهای خبــری آمــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی 

می باشد.

لزوم انتخاب افراد شایسته برای خدمت در ادارات

ذخیره سازی میوه شب عید آغاز شد 

سازمان حمایت اعالم کرد:

اسامی 5 کاالی اولویت دار نظارتی اعالم شدند

ـــر ورزش  ـــوان وزی ـــعه ورزش بان ـــاون توس مع
ـــی  ـــزوم نقش آفرین ـــه ل ـــاره ب ـــا اش ـــان ب و جوان
ــج ورزش در  ــعه و ترویـ ــرای توسـ ــوان بـ بانـ
خانواده هـــا، از آغـــاز هشـــت طـــرح ملـــی در 
ورزش همگانـــی خبـــر داد و گفـــت: تـــاش 
می کنیـــم تـــا برنامه هـــا بـــه ســـمت حضـــور 
مشـــترک مـــادران و دختـــران در جامعـــه 

ـــد.  ـــوق یاب س
بـــه گـــزارش ایســـنا، مهیـــن فرهـــادی زاد 
ـــی ورزش  ـــمینار تخصص ـــی س ـــم پایان در مراس
ـــن  ـــای نوی ـــرد »روش ه ـــا رویک ـــه ب ـــوان ک بان
ـــم  ـــنبه پانزده ـــروز یکش ـــعه ورزش« دی در توس
ـــزار  ـــزد برگ ـــه ی ـــل صفائی ـــاه در محـــل هت دی م
شـــد، ضمـــن تبریـــک و تســـلیت شـــهادت 
ــت:  ــلیمانی، گفـ ــم سـ ــاج قاسـ ــپهبد حـ سـ
شـــهید ســـلیمانی بســـیار مردمـــی و حامـــی 
محرومـــان و مظلومـــان بـــود و بـــرای حفـــظ 
جـــان و مـــال و نامـــوس ایـــن مـــرز و بـــوم 
از هـــچ تاشـــی دریـــغ نکـــرد و بـــه همیـــن 
ـــورهای  ـــران و کش ـــردم ای ـــب م ـــور در قل منظ

دیگـــر دنیـــا جـــای دارد.
ــزاری  ــد از برگـ ــا تمجیـ ــه بـ وی در ادامـ
چنیـــن ســـمینارهایی بـــرای توســـعه ورزش 
بانـــوان، از دکتـــر »عباســـعلی گائینـــی« 
آموزشـــی  ســـمینارهای  ایـــن  مـــدرس 
ــابق و  ــئوالن سـ ــی از مسـ ــوان یکـ ــه عنـ بـ
ــرد و گفـــت:  ــاد کـ ــوان یـ حامـــی ورزش بانـ
جوانـــان  و  ورزش  کل  اداره  خوشـــبختانه 
ـــت  ـــا جدی ـــوزش را ب ـــث آم ـــزد، بح ـــتان ی اس
دنبـــال می کنـــد و بـــرای ارتقـــای آمـــوزش 
ـــری در  ـــای موث ـــوده  و گام ه ـــرو ب ـــوان پیش بان

ــت. ــته  اسـ ــه برداشـ ــن زمینـ ایـ
وی بـــا اعـــام آمادگـــی نســـبت بـــه هـــر 
نـــوع کمـــک در ارتبـــاط بـــا ارتقـــای دانـــش 
ـــرد:  ـــح ک ـــان، تصری ـــازی آن ـــوان و توانمندس بان
بانـــوان بایـــد خـــود را در زمینـــه ورزش خانـــواده 
آمـــاده کننـــد چـــرا کـــه بحـــث اصلـــی مـــا 
ـــه  ـــان ب ـــور زن ـــت حض ـــت و اهمی ـــواده اس خان
ــه و  ــن زمینـ ــا در ایـ ــت آن هـ ــت محوریـ علـ

تاثیرگـــذاری آن هاســـت.
ـــای  ـــه ارتق ـــر الزم ـــد ب ـــا تاکی ـــادی زاد ب فره
ســـواد حرکتـــی جامعـــه و رشـــد همـــه 
جانبـــه شـــخصیت افـــراد بـــا ورزش بانـــوان، 
خاطرنشـــان کـــرد: بانـــوان چـــه بـــه عنـــوان 
ـــالم  ـــان در س ـــوان مربی ـــه عن ـــه ب ـــادران و چ م

ســـازی جامعـــه مفیـــد و موثـــر هســـتند.
ایـــن مســـئول تعویـــق در امـــر ورزش 
ـــی  ـــواد حرکت ـــای س ـــور ارتق ـــه منظ ـــوان ب بان
را بـــه معنـــای غیرموثـــر بـــودن آن خوانـــد 

ــور در  ــم ورزش و حضـ ــد بدانیـ ــت: بایـ و گفـ
ــم  ــر جسـ ــی بـ ــای حرکتـ ــای فعالیت هـ فضـ
و روان افـــراد تاثیـــر دارد و راه حـــل تقویـــت 
ـــم  ـــرل خش ـــی، کنت ـــکاری، مهربان ـــه هم روحی
و رفـــع بســـیاری از مشـــکات جامعـــه در 
ورزش پیـــدا می شـــود، از طرفـــی آنچـــه 
ــی،  ــات فرهنگـ ــه در موضوعـ ــتر از همـ بیشـ
اجتماعـــی کمـــک می کنـــد،  و  اخاقـــی 

ــت. ــه ورزش اسـ عرصـ
ایـــن مســـئول بـــا بیـــان ایـــن کـــه بعـــد 
ــه  ــن عرصـ ــن و موثرتریـ ــاب مهمتریـ از انقـ
ــوده  ــی بـ ــای ورزشـ ــان، فضاهـ ــت زنـ فعالیـ
ـــر  ـــال حاض ـــبختانه در ح ـــت: خوش ـــت، گف اس
ـــی،  ـــد مرب ـــی مانن ـــای ورزش ـــام حوزه ه در تم
داور، مدیـــر و تمـــام فضاهـــا بـــه دلیـــل 
نیازهـــای فرهنگـــی، زنـــان حضـــور یافته انـــد 
و بایـــد تـــاش شـــود کـــه ورزش بـــه نســـل 

بعـــد نیـــز انتقـــال یابـــد.

بـــر  جوانـــان  و  ورزش  وزیـــر  معـــاون 
ــه ورزش،  ــردان در زمینـ ــان و مـ ــادل زنـ تعـ
زیرســـاخت ها و شـــاخه های مختلـــف تاکیـــد 
ــا ماننـــد  کـــرد و گفـــت: در برخـــی حوزه هـ
ـــا  ـــتند ام ـــان هس ـــردان یکس ـــان و م ـــز زن جوای
در برخـــی حقـــوق هنـــوز تفـــاوت داریـــم، از 
ــن  ــوان در ایـ ــرد بانـ ــد در کارکـ ــن رو بایـ ایـ

ــود. ــاد شـ ــر ایجـ ــا تغییـ حوزه هـ
ـــای  ـــه اردوه ـــان زن ب ـــزام مربی وی از اع
خبـــر  تاکتیکـــی  و  تخصصـــی  مختلـــف 
ــود در  ــه کمبـ ــی کـ ــت: از آنجایـ داد و گفـ
ــا هماهنگـــی،  ایـــن حـــوزه وجـــود دارد بـ
مختلـــف  رشـــته های  در  را  زن  مربیـــان 
یکســـاله  و  چندماهـــه  اردوهـــای  بـــه 
ــای  ــش آموزش هـ ــا در بخـ ــتیم تـ می فرسـ
ــت  ــی تقویـ ــی و مدیریتـ ــف تخصصـ مختلـ
و قـــادر بـــه اداره بخش هـــای مختلـــف 

ــند. ــود باشـ ــای خـ فضـ
کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  زاد  فرهـــادی 
ــا  ــازه ای مثـــل وزنه بـــرداری بـ ــته های تـ رشـ
وجـــود مربـــی زن، نیازمنـــد آمـــوزش حتـــی 
در حـــوزه آموزش هـــای تئـــوری متخصصـــان 
ــد  ــز بایـ ــوان نیـ ــت: بانـ ــت، گفـ ــرد هسـ مـ
بـــه گونـــه ای عمـــل کننـــد کـــه ماحظـــات 

ــود. ــه دار نشـ ــی خدشـ فرهنگـ
معـــاون وزیـــر ورزش و جوانـــان در پایـــان 
نیـــز از آغـــاز هشـــت طـــرح ملـــی در ورزش 
ـــاش  ـــر داد و گفـــت: ت ـــی در کشـــور خب همگان
می کنیـــم تـــا برنامه هـــا بـــه ســـمت حضـــور 
مشـــترک مـــادران و دختـــران در جامعـــه 

ـــد. ـــوق یاب س

معاون وزیر ورزش:

بانوان برای ترویج ورزش در خانواده تالش کنند

تهدید میراث فرهنگی
 جنایت جنگی است 

ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــر می وزی
ــپ  ــز ترام ــت تهدیدآمی ــه توئی  دســتی کشــورمان ب

ــان داد.  ــش نش واکن
ــا  ــان ب ــر مونس ــی اصغ ــارس، عل ــزارش ف ــه گ ب
اشــاره بــه توئیــت اخیــر دونالــد ترامــپ کــه در آن 
ــران از  ــه ۵۲ ســایت ای ــه حملــه نظامــی ب تهدیــد ب
جملــه ســایت هایی کــه »از منظــر فرهنــگ ایرانــی 
ــدوارم  ــتند،گفت: امی ــیاری هس ــت بس ــز اهمی حائ
ــد؛  ــوده باش ــی ب ــتباه لفظ ــک اش ــت ی ــن تویی ای
چراکــه حملــه بــه مراکــز فرهنگــی کامــا بــر 

ــت. ــی اس ــن بین الملل ــرف و قوانی ــاف ع خ
ــز فرهنگــی  ــد مراک ــرد: تهدی ــد ک مونســان تأکی
در میــان هیــچ ملتــی و بــا هیــچ توجیهــی پذیرفتــه 
نیســت و براســاس قطعنامــه ۲۳۴۷ شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل حملــه بــه مراکــز فرهنگــی جنایــت 

ــود. ــوب می ش ــی محس جنگ
ــک جــرم  ــی ی ــب میراث فرهنگ ــت: تخری وی گف
ــک  ــراث ی ــاع از می ــت و دف ــی اس ــِک جنگ و تاکتی

ــی اســت. ضــرورت امنیت
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کیک رولت دارچینی

موادالزم:
برایخمیر:

آرد                                            ۲و ۴/۳ پیمانه 
شکر دانه ریز                           ۳ قاشق غذا خوری
نمک                                        ۱ قاشق چای خوری
مخمر                                                ۲و ۴/۱ قاشق چای خوری
آب                                             ۲/۱ پیمانه
شیر                                            ۴/۱ پیمانه
کره بدون نمک                             ۳ قاشق غذا خوری
تخــم مــرغ                                ۱ عــدد

برایفیلینگ:
کره بدون نمک                          ۳ قاشق غذا خوری
دارچین                                   ۱ و ۲/۱ قاشق غذا خوری
شکر دانه ریز                                       ۴/۱ پیمانه

برایسسوانیلوافرا:
شکر شیرینی پزی                                   ۱ پیمانه
شیر یا خامه                                ۱ قاشق غذا خوری
شربت افرا خالص                           ۱ قاشق غذا خوری
عصاره وانیل خالص                    ۱ قاشق چای خوری

طرزتهیه:
ــک  ــر کی ــردن خمی ــت ک ــه اول : درس مرحل

ــی ــت دارچین رول
ــک  ــد. در ی ــار بگذاری ــه از آرد را کن ۲/۱ پیمان
ــه آرد، شــکر، نمــک  ــزرگ، ۲ و ۴/۱ پیمان کاســه ب
ــه طــور  ــا ب ــد ت ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــر را ب و مخم
مســاوی پراکنــده شــوند. مخلــوط را کنــار بگذارید.

آب، شــیر و کــره را بــا هــم در مایکروویــو گــرم 
ــا زمانــی کــه کــره ذوب شــود و مخلــوط  کنیــد ت
ــوزاند در  ــت را بس ــه دس ــود ک ــدری داغ ش ــه ق ب
ــوط  ــراد. مخل ــا ۴۹ درجــه ســانتی گ حــدود ۴۶ ت
کــره را بــه مخلــوط آرد اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد. 
تخــم مــرغ را اضافــه کنیــد و فقــط بــه انــدازه ای 
از آرد باقــی مانــده را اضافــه کنیــد تــا یــک خمیــر 
ــه  ــه ۳/۱ پیمان ــط ب ــن فق ــد. م ــت کنی ــرم درس ن
آرد نیــاز داشــتم، امــا ممکــن اســت شــما بــه ۲/۱ 
پیمانــه نیــاز داشــته باشــید. خمیــر زمانــی آمــاده 
مــی شــود کــه بــه راحتــی از دیــواره هــای کاســه 

جــدا شــود و کشــش خوبــی داشــته باشــد.
در یــک ســطح آردپاشــی شــده، خمیــر را 
ــه  ــر را ب ــد. خمی ــه ورز دهی ــی ۴ دقیق ــرای ۳ ال ب
شــکل یــک تــوپ درآوریــد و در یــک کاســه، که از 
قبــل کمــی چــرب کــرده ایــد، قــرار دهیــد. محکم 
بپوشــانید و بگذاریــد ۳۰ دقیقــه اســتراحت کنــد. 

ــد. ــر کمــی ور مــی آی ــن مــدت خمی بعــد از ای
ــک  ــگ کی ــردن فیلین ــه دوم: درســت ک  مرحل

ــی ــت دارچین رول
ــک  ــه شــکل ی ــر را ب ــه، خمی ــس از ۳۰ دقیق پ
مســتطیل ۳۰ در ۴۰ بــاز کنیــد. کــره ذوب شــده را 
روی آن پخــش کنیــد. دارچیــن و شــکر را بــا هــم 
ــه  مخلــوط کــرده و روی خمیــر بپاشــید. یــک تاب
گــرد ۲۲ ســانتی متــری را بــا روغــن اســپری کنید 

و کنــاری بگذاریــد.
بــا اســتفاده از یــک چاقــوی خیلــی تیــز یــا کاتر 
پیتــزا، خمیــر را بــه ۶ نــوار بــه عــرض ۵ ســانتیمتر 
بــرش دهیــد. یکــی از نوارهــا را حلقــه کنیــد و آن 
را در مرکــز تابــه گــرد ۲۲ ســانتیمتری قــرار دهید. 
نــوار را بــه حالــت آزادانــه حلقــه کنیــد، بنابرایــن 
خمیــر فضــای کافــی بــرای مرحلــه بعــدی کــه ور 
ــه  ــده را دور حلق ــی مان ــوار باق ــد دارد. ۵ ن ــی آی م
مرکــزی حلقــه کنیــد، و هــر نــوار را در انتهــای نوار 
قبلــی شــروع کنیــد تــا یــک کیــک رولــی بــزرگ 
تهیــه کنیــد. ممکــن اســت وقتــی نوارهــا را برمــی 
ــد  ــوند. میتوانی ــش ش ــگ پخ ــواد فیلین ــد م داری
پــس از اینکــه رول کــردن کیــک تمــام شــد، مــواد 

فیلینــگ را روی کیــک بریزیــد.
ــی  ــل آلومینیوم ــا فوی ــی ب ــه آرام ــک را ب کی
ــرم،  ــای گ ــک ج ــد، در ی ــازه دهی ــانید و اج بپوش
ــد.  ــتراحت کن ــه اس ــی ۹۰ دقیق ــدت ۶۰ ال ــه م ب
مــن فــر را بــا دمــای ۱۰۰ درجــه ســانتیگراد گــرم 
ــک را  ــردم و کی ــوش ک ــپس آن را خام ــردم، س ک
بــرای ۶۰ الــی ۹۰ دقیقــه داخــل آن گذاشــتم تــا 

ــد. ور بیای
بعــد از اینکــه حجــم خمیر کیــک تقریبــاً ۲ برابر 
شــد، فــر را بــا دمــای ۱۸۰ درجــه ســانتیگراد گــرم 
ــدت  ــه م ــد و ب ــر بگذاری ــک را داخــل ف ــد. کی کنی
۳۰ الــی ۳۵ دقیقــه بپزیــد تــا روی کیــک قهــوه ای 
کــم رنــگ شــود. بعــد از گذشــت ۱۵ دقیقــه روی 
رول هــا را بــا فویــل آلومینیــوم بپوشــانید تــا کیــک 
بیــش از حــد تیــره نشــود. در حالــی کــه کیــک در 
حــال پختــن اســت، ممکــن اســت برخــی از نقــاط 
ــًا  ــن کام ــد. ای ــف کنن ــاط پ ــش از ســایر نق آن بی
عــادی و خــوب اســت. بــه راحتــی میتوانیــد تابــه را 
از فــر خــارج کنیــد و بــا پشــت یــک کفگیــر نقاطی 
کــه بیــش از ســایرین در حــال پــف کــردن هســتند 

را بــه طرفیــن فشــار دهیــد.
ــک  ــس کی ــردن س ــت ک ــوم: درس ــه س  مرحل

ــی ــت دارچین رول
پــس از پختــن کیــک آن را از فــر خــارج کنیــد. 
اجــازه دهیــد کیــک بــرای ۱۰ دقیقــه خنک شــود. 
ســپس، درســت پیــش از ســرو کــردن، ســس آن 
را اضافــه کنیــد. شــکر الــک شــده، شــیر یــا خامــه، 
ــد  ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــل را ب ــرا و وانی ــربت اف ش
ــا  ــوند و روی رول ه ــت ش ــه یکدس ــی ک ــا زمان ت
ــد  ــی خواهی ــری م ــظ ت ــس غلی ــر س ــد. اگ بریزی
شــکر بیشــتری اضافــه کنیــد، ســپس اگــر تمایــل 
ــه  ــک اضاف ــیرینی نم ــای ش ــه ه ــه تک ــتید ب داش

کنیــد.
منبع:ایرانکوک

مشاور وزیر علوم: 
تعدیل قیمت سوخت منجر به

 تولید باکیفیت ترین خودروها در کشور می شود

مشــاور منابــع انســانی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: اگــر 
ــایپا  ــودرو و س ــود، ایران خ ــی ش ــرف آن عقان ــوخت و مص ــت س قیم

ــاخت.  ــد س ــا را خواهن ــن خودروه بهتری
بــه گــزارش ایرنــا، ســیداحمد طباطبایــی   در نشســت خبــری همایــش 
ــکده  ــل دانش ــب وکارها در مح ــازمان و کس ــازی س ــود و بازس ــی بهب مل
مدیریــت دانشــگاه تهــران افــزود: نتیجــه نهایــی مدرنیزاســیون در کشــور 
در دو موضــوع پدیــدار می شــود کــه نخســتین آن دفــاع از کیــان کشــور 

و بــه رخ کشــیدن قــدرت نظــام اســت.
وی بیــان داشــت: در ایــن زمینــه تــا حــدود زیــادی موفــق بــوده ایــم 
ــارز آن اســت کــه امــروز  ــه ب و شــهید ســپهبد »قاســم ســلیمانی« نمون
دوســت و دشــمن بــه قــدرت و مدیریــت ایشــان اذعــان و اعتــراف دارنــد.

مشــاور منابــع انســانی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ادامــه داد: در 
موضــوع دوم مدرنیزاســیون کــه بهبــود ســطح رفــاه عمومــی و اســتفاده 
از فناوری هــا و تجهیــزات اســت، ناموفــق عمــل کرده ایــم و در همایــش 

پیــش رو بایــد دربــاره چگونگــی موفقیــت در ایــن راه متمرکــز شــویم.
ــع انســانی  ــه ســختی هماهنگ ســازی مناب ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــردن  ــال ک ــز فع ــی ج ــرد:  راه ــه، تاکیدک ــک مجموع ــزاری در ی و نرم اف
ــت  ــیری اس ــن مس ــم و ای ــاد نداری ــه ابع ــی در هم ــای تخصص کانون ه

ــم. ــد بروی کــه بای
ــهمیه بندی  ــن و س ــت بنزی ــل قیم ــه تعدی ــاره ب ــا اش ــی ب طباطبای
آن در ماه هــای گذشــته، بــه تجربــه جهانــی درخصــوص عقانــی و 
بهینه کــردن قیمــت ســوخت اشــاره کــرد و گفــت: »اگــر قیمت هایمــان 

ــود«. ــل می ش ــائل ح ــیاری مس ــود بس ــود، خودبه خ ــت ش درس
ــوع  ــرا در موض ــازیم، زی ــی بس ــای عقای ــد رفتاره ــه داد: بای وی ادام
ــم،  ــوا مواجه ای ــی ه ــا آلودگ ــته و ب ــرف را داش ــترین مص ــن بیش بنزی
ــود،  ــی ش ــرف آن عقان ــوخت و مص ــت س ــر قیم ــه اگ ــی ک در صورت

ایران خــودرو و ســایپا بهتریــن خودروهــا را خواهنــد ســاخت.
مشــاور منابــع انســانی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فناوری بیــان داشــت: باید 

اعتمادســازی کنیــم و در ایــن مســیر، کســب وکارها اعتمادآفرین هســتند.

عقبماندگیآموزشهادرایرانازفناوری
در ادامــه، »بهــرام عرب یــزدی« رئیــس موسســه آمــوزش عالــی الکترونیک 
ایرانیــان افــزود: بــا وجــود تغییــرات شــگرف فنــاوری در دهه هــای گذشــته، 

امــا در موضــوع آمــوزش سال هاســت کــه تغییــر نکرده ایــم.
وی بیان داشــت: آموزش هــای الکترونیکــی در دو دهــه آینــده ۷۰ 
درصــد آموزش هــای جهــان را بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد و 
ــا ترکیبــی از  ــر جهــان ب امــروز شــاهدیم بســیاری از دانشــگاه های معتب
ــای روز  ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــی و ب ــوری و الکترونیک ــیوه های حض ش

ــد. ــود می پردازن ــای خ ــوزش ه ــه آم ــه ارائ ب
ــازمان و  ــازی س ــود و بازس ــی بهب ــش مل ــا،  همای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــه میزبان ــفندماه ب ــا ۱۵ اس ــب و کاره کس

برگــزار می شــود. 

رئیس دانشگاه اصفهان:
نکته منفی در شیوه نامه جدید 
انضباطی دانشجویان نمی بینم

ــی در  ــکات منف ــه ن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــگاه اصفه ــس دانش رئی
ــوم  ــر عل ــد انضباطــی دانشــجویان نمی بینــم، گفــت: وزی شــیوه نامه جدی
ــر  ــه اگ ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع ــگاه ه ــی دانش ــای انضباط ــه کمیته ه ب
ابهامــی در ایــن شــیوه نامــه وجــود داشــته باشــد، کمیته هــا ایــن نــکات 

ــه نفــع دانشــجویان تعبیــر کننــد.  را ب
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر هوشــنگ طالبــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
بــه جزئیــات شــیوه نامــه انضباطــی جدیــد دانشــجویان اشــاره و تصریــح 
کــرد: برداشــتی کــه حــوزه معاونــت دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان از آییــن 
نامــه جدیــد انضباطــی دانشــجویان دارد ایــن اســت کــه در ایــن آئین نامــه  
ــی  ــجویان ب ــداری دانش ــا آن مق ــه ب ــی ک ــکات مثبت ــا ن ــی اتفاق انضباط

ــر تحصیــل و زندگــی کننــد، بیشــتر شــده اســت. دغدغه ت
وی در ادامــه تصریــح کــرد: بــر اســاس آییــن نامــه جدیــد انضباطــی 
دانشــجویان، امــکان آتــش بــه اختیــار عمــل کــردن دانشــگاه ها در حــوزه 
دانشــجویی کمتــر شــده اســت. مثــا در ایــن شــیوه نامــه پیــش بینــی 
شــده اســت کــه در کمیتــه تجدیــد نظــر انضباطــی، خــود دانشــجو بتواند 
حضــور یافتــه و دفاعیــات خــود را مطــرح کنــد. یــا مثــا در هیــات بــدوی 
انتظامــی در شــیوه نامــه ســابق ایــن تعــداد از اعضــای هیــات علمــی از 
رشــته حقــوق، ســایر افــراد و یــا ایــن تعــداد از دانشــجویان یــک پســر یــا 
دختــر عضویــت نداشــتند امــا در شــیوه نامــه جدیــد عضویــت ایــن افــراد 
ــود  ــن ب ــه ممک ــد ک ــی باش ــخت گیری های ــده س ــل کنن ــد تعدی می توان

کمیته هــای انضباطــی اعمــال کننــد.
ــه  ــیوه نام ــی در ش ــه ضعف ــرد: نقط ــان ک ــه خاطرنش ــی در ادام طالب
انضباطــی جدیــد دانشــجویان نمی بینــم و در ایــن زمینــه نکتــه ای نیــز 
ــود  ــم وج ــی ه ــه ضعف ــر نقط ــا اگ ــت، ام ــده اس ــس نش ــن منعک ــه م ب
داشــته باشــد وزیــر علــوم در مصاحبــه ای از کمیته هــای انضباطــی 
ــع  ــه نف ــاعدت و ب ــر مس ــل ب ــات را حم ــن ابهام ــد ای ــت نمودن درخواس

ــد. ــر کنن ــجو تعبی دانش
رئیــس دانشــگاه اصفهــان در خصــوص فعالیــت مجــازی دانشــجویان 
ــه اســت  ــن گون ــز گفــت: گاهــی ای ــد انضباطــی نی ــه جدی در شــیوه نام
ــق  ــا از طری ــد ت ــازی دارن ــای مج ــی در فض ــجویان صفحه های ــه دانش ک
ــا  ــد، ام ــر کنن ــادل نظ ــرده و تب ــرح ک ــود را مط ــی خ ــائل صنف آن مس
ــه اســم دانشــجو  گاهــی نیــز ممکــن اســت برخــی صفحــات مجــازی ب
امــا بــه کام دیگــران عمــل کننــد کــه ایــن می توانــد دردسرســاز باشــد 
امــا تــا زمانــی کــه ایــن صفحه هــا در فضــای مجــازی جنبــه دانشــجویی 
داشــته باشــند، در شــیوه نامــه جدیــد انضباطــی نیــز هیــچ مشــکلی برای 

دانشــجویان ایجــاد نخواهــد شــد.

ـــر  ـــییع پیک ـــم تش ـــزاری مراس ـــی برگ در پ
ـــدادی از  ـــلیمانی، تع ـــم س ـــپهبد قاس ـــردار س س
دانشـــگاه های تبریـــز امتحانـــات خـــود را در 
ـــد.  ـــو کردن ـــای دوشـــنبه و ســـه شـــنبه لغ روزه
در  آذربایجـــان  شـــهیدمدنی  دانشـــگاه 

اطاعیـــه ای اعـــام کـــرد:
ــهادت  ــی شـ ــنا، در پـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
و  اســـام  افتخـــار جهـــان  پـــر  ســـردار 
مجاهـــد فـــی ســـبیل اهلل حـــاج قاســـم 
ســـلیمانی، به منظـــور تســـهیل رفـــت و آمـــد 
دانشـــجویان عزیـــز و شـــرکت کننـــدگان در 
ـــرافراز،  ـــردار س ـــن س ـــر ای ـــییع پیک ـــم تش مراس
کلیـــه امتحانـــات پایـــان تـــرم دانشـــگاه در 
ـــنبه  ـــه ش ـــاه و س ـــنبه ۱۶ دی م ـــای دوش روزه
۱۷ دی مـــاه لغـــو، و زمـــان برگـــزاری ایـــن 

ــا اعـــام خواهـــد شـــد. امتحانـــات متعاقبـ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز در 

اطاعیـــه ای اعـــام کـــرد:
آحـــاد  درخواســـت  بـــه  توجـــه  بـــا 
دانشـــگاهیان بـــرای برگـــزاری هـــر چـــه 
باشـــکوهتر مراســـم ســـوگواری و تشـــییع 
مـــردم  حداکثـــری  مشـــارکت  و  ایشـــان 
امتحانـــات  تمامـــی  ایـــران،  قدرشـــناس 
ـــه ۱۷  ـــنبه )مورخ ـــه ش ـــنبه و س ـــای دوش روزه

و ۱۶ دی مـــاه( لغـــو شـــد.
برنامـــه ریـــزی الزم جهـــت برگـــزاری 
ــط  ــده، توسـ ــر شـ ــای ذکـ ــات روزهـ امتحانـ

ــد. ــد شـ ــام خواهـ ــا انجـ ــی واحدهـ تمامـ

ـــی  ـــر از تعطیل ـــم خب ـــور ه ـــام ن دانشـــگاه پی
ـــن دانشـــگاه داد: ـــات ای امتحان

ــگاه،  ــن دانشـ ــه ایـ ــاس اطاعیـ ــر اسـ بـ
ــای  ــز و واحدهـ ــه مراکـ ــات در کلیـ امتحانـ
ـــرکت  ـــهیل ش ـــرای تس ـــور ب ـــام ن ـــگاه پی دانش
دانشـــجویان در مراســـم تشـــییع پیکـــر 
ـــمی  ـــلیمانی و مراس ـــم س ـــهید قاس ـــردار ش س
کـــه بـــه مناســـبت شـــهادت ایـــن ســـردار 
ســـرفراز برگـــزار می شـــود، در روزهـــای 
ـــر  ـــنبه در سراس ـــه ش ـــنبه و س ـــنبه، دوش یکش

کشـــور لغـــو شـــده اســـت.
ــه  ــم  کلیـ ــه ای هـ ــی حرفـ ــگاه فنـ دانشـ
امتحانـــات رشـــته های فنـــی حرفـــه ای در 
ــو  ــنبه را لغـ ــه شـ ــنبه و سـ ــای دوشـ روزهـ
ــان  ــد از آخریـــن امتحـ ــه روز بعـ ــرده و بـ کـ

ــرد. ــول کـ موکـ
همچنیـــن بـــر اســـاس مصوبـــه شـــورای 
فرهنگـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی اســـتان 
ــور  ــور حضـ ــه منظـ ــرقی و بـ ــان شـ آذربایجـ
پرشـــور دانشـــگاهیان در مراســـم تشـــییع 
ــاج  ــپهبد حـ ــردار سـ ــام سـ ــهید واال مقـ شـ
قاســـم ســـلیمانی فرمانـــده ســـرافراز ســـپاه 
قـــدس، کلیـــه امتحانـــات دانشـــگاه آزاد 
ـــای   ـــرقی روزه ـــان ش ـــتان آذربایج ـــامی اس اس
دوشـــنبه و ســـه شـــنبه  ۱۶ و ۱۷ دی مـــاه 
ــه  ــب بـ ــه  ترتیـ ــات بـ ــو و امتحانـ ۱۳۹۸ لغـ
روزهـــای  ۳۰ دی مـــاه  و یکـــم بهمـــن 
ـــی  ـــول م ـــاعت موک ـــان س ـــاه ۱۳۹۸ در هم م

گـــردد.
ــام  ــز اعـ ــهند نیـ ــی سـ ــگاه صنعتـ دانشـ

کـــرد: 
بـــا عنایـــت بـــه شـــرکت تعـــدادی از 
دانشـــجویان محتـــرم در مراســـم تشـــییع پیکـــر 
ـــم  ـــاج قاس ـــپهبد ح ـــهید س ـــردار ش ـــر س مطه
ـــاند  ـــی رس ـــاع م ـــه اط ـــران، ب ـــلیمانی در ته س
ــگاه  ــه امتحانـــی تمامـــی آزمایشـ ــه برنامـ کـ
ــورخ  ــنبه مـ ــود روز دوشـ ــرار بـ ــه قـ ــا کـ هـ
ـــنبه  ـــه روز چهارش ـــود ب ـــزار ش ۱۶/۱۰/۹۸ برگ

ــود. ــورخ ۱۸/۱۰/۹۸ موکـــول مـــی شـ مـ
ـــگاه  ـــات دانش ـــان امتحان ـــن می ـــی در ای ول

ـــت ـــده اس ـــو نش ـــز لغ تبری
ــا  ــز بـ ــگاه تبریـ ــی دانشـ ــاون آموزشـ معـ
تکذیـــب شـــایعه تعطیلـــی و لغـــو امتحانـــات 
دانشـــگاه تبریـــز در روز دوشـــنبه گفـــت: 
ــل  ــنبه تعطیـ ــز در روز دوشـ ــگاه تبریـ دانشـ

نخواهـــد بـــود. 
ــا  ــو بـ ــت  و گـ ــی در گفـ ــاب اهلل حیاتـ بـ
ـــو  ـــی و لغ ـــایعه تعطیل ـــوص ش ـــنا، در خص ایس
ـــنبه،  ـــز در روز دوش ـــگاه تبری ـــات دانش امتحان
ــه در  ــورای هئیـــت رئیسـ ــرد: شـ ــار کـ اظهـ
ــن  ــه داد و ایـ ــکیل جلسـ ــه تشـ ــن زمینـ ایـ
ـــرار  ـــا ق ـــی اعض ـــث و بررس ـــورد بح ـــوع م موض

گرفـــت. 
وی افـــزود: بـــر اســـاس تصمیـــم ایـــن 
شـــورا، دانشـــگاه تبریـــز در روز دوشـــنبه 
امتحانـــات  تمامـــی  و  نبـــوده  تعطیـــل 
برگـــزار  شـــده  اعـــام  برنامـــه  طبـــق 

ــد.  ــد شـ خواهـ
ایـــن گـــزارش مـــی افزایـــد: بـــا تشـــییع 
ــلیمانی  ــم سـ ــپهبد قاسـ ــهید سـ ــر شـ پیکـ
حضـــور  ســـهولت  جهـــت  و  تهـــران  در 
ـــا  ـــگاه ه ـــی دانش ـــات برخ ـــجویان، امتحان دانش
از جملـــه دانشـــگاه آزاد آذربایجـــان شـــرقی 

تبریـــز لغـــو شـــده اســـت

ــدی  ــر جدی ــوش آفتابگی ــی ب ــرکت آلمان ش
ــا  ــه ب ــت ک ــرده اس ــداع ک ــودرو اب ــرای خ ب
کار  تشــخیص چهــره  فنــاوری  از  اســتفاده 
رایــج،  نمونه هــای  برخــاف  و  می کنــد 
ــه  ــور خورشــید ب ــش ن ــری از تاب ــرای جلوگی ب
ــدود  ــد وی را مح ــترده دی ــده گس ــم رانن چش

 . نمی کنــد
بـــه گـــزارش ایرنـــا بـــه نقـــل از پایـــگاه 
حالـــی  در  کرانـــچ«،  »تـــک  اینترنتـــی 
پیشـــرفته تر  روزبـــه روز  خودروهـــا  کـــه 
می شـــوند، آفتابگیـــر راننـــده بیـــش از ۹ 

دهـــه اســـت کـــه بـــه همـــان شـــکل باقـــی 
مانـــده اســـت. طراحـــی ایـــن آفتابگیرهـــای 
ســـنتی بـــه گونـــه ای اســـت کـــه می توانـــد 

ــد. ــدود کنـ ــده را محـ ــد راننـ ــتره دیـ گسـ
حــال ســه تــن از مهندســین کمپانــی بــوش 
ــا  ــع ی ــتال مای ــگر کریس ــتفاده از نمایش ــا اس ب
اِل ســی دی، یــک دوربیــن و نرم افــزار شناســایی 
ــرای  ــدی ب ــل جدی ــره، راه ح ــخیص چه و تش

ــیده اند. ــکل اندیش ــن مش ــع ای رف
در ایــن فنــاوری جدیــد کــه آفتابگیــر 
مجــازی یــا )Virtual Visor( نــام دارد، یــک 

پنــل ال ســی دی بــه دوربینــی وصــل شــده کــه 
تابــش نــور خورشــید را بــر روی صــورت راننده 
ــاوری  ــامانه از فن ــن س ــد. ای ــخیص می ده تش
ــن  ــرای تعیی ــره ب ــخیص چه ــایی و تش شناس
تصویــری  در  راننــده  قرارگیــری  موقعیــت 
کــه دوربیــن ثبــت کــرده و محــل تابــش 
ــتفاده  ــورت وی اس ــر روی ص ــید ب ــور خورش ن
ــه  ــه کار رفت ــای ب ــپس الگوریتم ه ــد. س می کن
در ایــن سیســتم دیــد راننــده را تحلیــل کــرده 
ــر را کــه  ــا آن بخشــی از صفحــه آفتابگی و تنه
ــده  ــم رانن ــه چش ــید ب ــور خورش ــش ن ــا تاب ب

متناظــر اســت، تاریــک می کنــد. بقیــه صفحــه 
ــده  ــه رانن ــده و ب ــی مان ــش شــفاف باق نمای
اجــازه می دهــد تــا تمــام ابعــاد خیابــان را بــه 

ــد. ــل ببین طــور کام
آفتابگیـــر مجـــازی بـــوش هنـــوز تجـــاری 
ســـازی نشـــده و در هیـــچ خودرویـــی مـــورد 
اســـتفاده قـــرار نگرفتـــه اســـت امـــا آنطـــور 
کـــه جیســـون زینـــک از کارشناســـان فنـــی 
شـــرکت بـــوش می گویـــد مذاکراتـــی بـــا 
ایـــن هـــدف بـــا تولیدکننـــدگان تجهیـــزات 

اصلـــی خـــودرو در جریـــان اســـت.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجــان شــرقی از احیــا و مرمــت یکــی از خانه هــای تاریخــی 
بــا ســبک معمــاری اصیــل ایرانــی واقــع در شهرســتان شبســتر 

خبــر داد.
ــا  ــگاران ب ــدار در جمــع خبرن ــر، مرتضــی آب ــزارش مه ــه گ ب
اشــاره بــه بافــت تاریخــی و منحصربه فــرد روســتای دیــزج 
ــی  ــت تاریخ ــت: »باف ــتر، گف ــتان شبس ــع در شهرس ــل واق خلی
ــه  ــت ک ــی اس ــه تاریخ ــته اولی ــد هس ــامل چن ــتا ش ــن روس ای
ــته ها  ــن هس ــداد ای ــات در امت ــت مح ــی باف ــای خط محوره

» شــکل گرفته اند. 
آبــدار افــزود: »از قدیــم خانه هــا و عناصــر مســکونی در ایــن 
روســتا به صــورت محورهایــی در مســیر حرکــت آب قنــات و در 
ــرور  ــا شــکل و به م ــه میدان چــه ه ــی ب ــه مســیرهای منته ادام
ــی  ــت اصل ــل ماهی ــزج خلی ــتای دی ــی روس ــت تاریخ ــان باف زم

خــود را گرفتــه اســت. «
او بابیـــان اینکـــه خانـــه اربابـــی دیـــزج خلیـــل یکـــی از 
ــت  ــن روستاســـت و در فهرسـ ــی ایـ ــار تاریخـ ــن آثـ مهم تریـ
ــت،  ــده اسـ ــادی ثبت شـ ــه جهـ ــام خانـ ــا نـ ــی بـ ــار ملـ آثـ

ــی  ــورت باغـ ــدا به صـ ــه از ابتـ ــن خانـ ــت: »ایـ ــار داشـ اظهـ
بـــزرگ بـــوده اســـت کـــه  در طـــی چندیـــن دوره تاریخـــی 
ـــا  ـــری، ب ـــری قم ـــم هج ـــرن چهارده ـــا ق ـــم ت ـــرن دوازده از ق
توجـــه بـــه تغییـــرات عملکـــردی از بـــاغ بـــه خانـــه اربابـــی 

تبدیل شـــده اســـت. «
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــس  ــه از جن ــن خان ــی ای ــح اصل ــرد: »مصال ــه ک ــتان اضاف اس
ــه  ــه جبه ــی آن در س ــای اصل ــت. بخش ه ــوب اس ــت و چ خش

شــمالی و غربــی و جنوبــی ساخته شــده بــود و می تــوان گفــت، 
تزیینــات خانــه دیــزل خلیــل از متنوع تریــن و اصیل تریــن 
ــوردار  ــی برخ ــای ایران ــاری خانه ه ــه معم ــته ب ــات وابس تزیین

ــت. « اس
او بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از سیاســت های اصلــی اداره کل 
ــت و حفاظــت میــراث تاریخــی  میــراث فرهنگــی اســتان، صیان
و فرهنگــی در تمــام مناطــق اســتان اســت، گفــت: »در همیــن 
راســتا بــا فراهم ســازی شــرایطی مناســب جهــت حفــظ، مرمــت 
ــالت  ــداوم رس ــعی در ت ــل، س ــزج خلی ــی دی ــه ارباب ــا خان و احی

خــود دارد. «
ــل از  ــزج خلی ــه دی ــت خان ــه مرم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدار ب آب
اســفند ســال گذشــته آغازشــده و اکنــون بــا پیشــرفت فیزیکــی 
ــا  ــه ب ۶۰ درصــدی همــراه اســت، ادامــه داد: »مرمــت ایــن خان
اختصــاص اعتبــاری بالــغ  بــر  یــک میلیــارد و ۷۴۰ میلیــون ریــال 
در حــال اجراســت و مراحــل احیــا آن بــا اقداماتــی نظیــر مرمــت 
ــای  ــاودان، پایه ه ــرای »ن ــری«،   اج ــا آج ــردر ورودی، نم »س
ــال  ــی در ح ــای چوب ــر و نصــب پنجره ه ــوار«، تعمی ــری، دی آج

تــداوم اســت. «

نمایشــگاه  ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
هــای بیــن المللــی ایــران گفــت: بــا راه انــدازی 
گمــرک در شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها و 
ــی توانســتیم  ــرخ ســود بازرگان ــردن ن ــر ک صف
ــراودات  ــی را در م ــرکت های خارج ــور ش حض

ــم.  ــهیل کنی ــاری تس تج
بــه گــزارش فــارس، بهمــن حســین زاده  بــا 
بیــان اینکــه  نمایشــگاه های تخصصــی کــه در 
دو ســال اخیــر برگــزار کردیــم در رونــق تولیــد 
و صــادرات بــه کشــورهای همســایه نقــش 
ــری داشــته  اظهــار کــرد: توســعه حضــور  مؤث
در کشــورهای دوســت و مشــترک المنافــع مــی 
توانــد بــه رونــق صــادرات ایــران کمــک کنــد.

 مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
اینکــه   بــر  تاکیــد  بــا  ایــران   بین المللــی 
ــد  ــن و کارآم ــوان مهمتری ــه عن ــگاهها ب نمایش
ــارق  ــت خ ــی از اهمی ــای بازاریاب ــن ابزاره تری
العــاده ای برخــوردار هســتند گفــت: رشــد 
ــی نمایشــگاه هــا در ســال جــاری  درآمــد ریال
ــد و  ــق تولی ــته در رون ــال گذش ــه س ــبت ب نس

ــت. ــته اس ــری داش ــش مؤث ــادرات نق ص
ــا  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــاون وزیرصنع مع
اشــاره بــه چهارمیــن نمایشــگاه توانمنــدی 
هــای صادراتــی جمهــوری اســامی ایــران 
ــار  ــور تج ــرد:  حض ــان ک ــپو( بی ــران اکس )ای
و شــرکت هــای ســرمایه گــذاری ایرانــی و 
ــن چنینــی مــی  خارجــی در نمایشــگاههای ای

ــه سازآشــنایی، برگــزاری جلســات  ــد زمین توان
و موافقــت نامــه هایــی بــرای  افزایــش ســطح 

ــود. ــور ش ــی کش ــادرات غیرنفت ص
ــن  ــداف از پیــش تعیی ــرد: اه ــوان ک وی عن
شــده بــرای کشــور در ســند چشــم انــداز 
ــگاه  ــه جای ــتیابی ب ــر دس ــی ب ــاله مبن ۲۰ س
ــطح  ــن آوری در س ــی و ف ــادی، علم اول اقتص
منطقــه آســیای جنــوب غربــی ، رهنمودهــای 
ــالهای  ــذاری س ــری و نامگ ــم رهب ــام معظ مق
ــه از  ــداف اقتصــادی نشــأت گرفت ــا اه ــر ب اخی
ــت  ــاب  اس ــم انق ــر معظ ــای  رهب ــان ه آرم
ــا تــاش و غیــرت عمومــی ملــت ایــران  کــه ب
امیدواریــم روزی قــادر باشــیم اقتصــاد کشــور را 

ــم. ــا نهی ــی بن ــر نفت ــع غی ــر اســاس مناب ب

مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای 
ــادرات  ــه ص ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــن الملل بی
ــا راه  ــزود: ب ــور اف ــی  در کش ــر نفت ــای غی کااله
انــدازی گمــرک درشــرکت ســهامی نمایشــگاه ها 
ــی توانســتیم  ــرخ ســود بازرگان ــر کــردن ن و صف
ــراودات  ــی را در م ــای خارج ــرکت ه ــور ش حض
تجــاری تســهیل کنیــم کــه  ایــن یــک امتیــاز 
بــرای حضــور پررنــگ شــرکت هــای خارجــی در 
جهــت ارز آوری گام بزرگــی محســوب می شــود.

وی افــزود: صفــر شــدن نــرخ ســود بازرگانی 
کاالهــای نمایشــگاهی بــا پیگیــری اینجانــب و 
ــدن و تجــارت در  ــت، مع ــر صنع ــی وزی همراه
کمیســیون اقتصــادی هیــات دولــت بــه تصویب 
رســد و پــس از ابــاغ هیــات وزیــران بــه اجــرا 

درآمــد.
ــه شــرایط حســاس  ــا اشــاره ب حســین زاده ب
ــا تحریــم هــای اقتصــادی  کنونــی کــه کشــور ب
ــاالن  ــبختانه فع ــرد: خوش ــد ک ــت تاکی روبروس
اقتصــادی کشــور مــا بــه ویــژه صاحبــان صنایــع 
ــگاهها در  ــت نمایش ــا درک اهمی ــان  ب و بازرگان
ــروش، صــدور کاال  ــه بازارهــای ف ــی ب دســت یاب
و خدمــات، تأمیــن مــواد اولیــه و تجهیــزات 
موردنیــاز و شناســایی تحــوالت تکنولوژیکــی 
ــه هــای نمایشــگاههای  ــه در برنام جهــان فعاالن
داخلــی و بــرون مــرزی مــا مشــارکت مــی کنند.

ــا بیــان اینکــه حضــور  وی در عیــن حــال ب
در نمایشــگاهها  موجــب آشــنا شــدن بــا 
ظرفیتهــا و توانمندیهــای ناشــناخته اســت 
ــم مســئولیت  ــم  بتوانی ــرد: امیدواری ــح ک تصری
ــد و  ــق تولی ــرای رون ــه ب ــری را ک ــای خطی ه
مقابلــه بــا تحریمهــای ناجوانمردانــه اقتصــادی 
ــو  ــه نح ــم ب ــر دوش داری ــی ب ــتکبار جهان اس

ــم. ــام دهی ــن انج احس
نمایشــگاه  چهارمیــن  اســت؛  گفتنــی 
ــا ۱۸   ــران  از ۱۵ ت ــی ای ــای صادرات توانمندیه
ــگاههای   ــی نمایش ــل دائم ــاه در مح ــن م بهم
ــود. ــی ش ــزار م ــهرآفتاب برگ ــی ش ــن الملل بی

 ایــن نمایشــگاه بــا توجــه فرامیــن رهبــری، 
ــی و  ــت از کاالی ایران اقتصــاد مقاومتــی، حمای
همچنیــن بــا هــدف افزایــش تولیــد داخلــی و 

ایجــاد اشــتغال برگــزار مــی شــود.

تکلیف امتحانات روزهای دوشنبه و سه شنبه 
دانشگاه های آذربایجان شرقی چه می شود؟

آفتابگیر مجازی، راهکاری برای رانندگی در نور شدید خورشید

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد:

پیشرفت 6۰ درصدی مرمت خانه جهادی در دیزج خلیل شبستر

تسهیل حضور شرکت های خارجی در مراودات تجاری
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چرا ساخت خودروی برقی
 به یک رویا تبدیل شد؟

ــای  ــه روی ــال ب ــد از ۶۰ س ــره بع ــه باالخ ترکی
دیرینــه خــود یعنــی تولیــد یــک خــودروی برقــی 
ــروز  ــا دی ــر ت ــت. اگ ــت یاف ــل دس ــاخت داخ س
ــازی  ــه خودروس ــود ک ــن ب ــا ای ــرت ایرانی ه حس
ــا شــروع کــرد و توانســت خــود  ــا م ــی ب کره جنوب
ــت  ــد و صنع ــرح کن ــی مط ــطح بین الملل را در س
خــودرو ایــران عقــب مانــد، امــروز بایــد ترکیــه را 
هــم بــه لیســت حســرت ها اضافــه کــرد. بــه بهانــه 
رونمایــی از خــودروی ملــی ترکیــه بــه نــام تــوگ 
ــد  ــف تولی ــدل مختل ــج م ــه در پن )TOGG( ک
ــورد  ــوال را م ــن س ــی« ای ــا زندگ ــود، »ایرن می ش
پرســش قــرار داده کــه چــرا ایرانی هــا تــوان 

ــد؟  ــی را ندارن ــودروی برق ــاخت خ س
ســال ۲۰۱۵ بــود کــه مقامــات صنعتــی ترکیــه 
اعــام کردنــد ایــن کشــور قصــد طراحــی و تولیــد 
یــک خــودروی کامــا داخلــی را دارد. در آن زمــان 
گفتــه شــد ترکیــه حــق تولید نســل دوم خــودروی 
قدیمــی ســاب ۹-۳ را از ســازمان خودروهــای برقی 
ملــی ســوئد خریــداری کــرده اســت. در ادامــه نیــز 
خبــر رســید شــورای تحقیقــات علمــی و فنــاوری 
ــرده و  ــاز ک ــوئدی ها را آغ ــا س ــکاری ب ــه هم ترکی
ــب  ــی را در قال ــودروی قدیم ــن خ ــد ای می خواه
ــل  ــد تبدی ــی جدی ــه محصول ــی« ب ــودروی مل »خ
ــه ای  ــات ترکی ــز مقام ــان نی ــان زم ــد. از هم کن
ــن کشــور  ــی ای ــه محصــول مل ــد داشــتند ک تاکی
تمــام برقــی خواهــد بــود؛ زیــرا قــرار اســت مطابــق 

بــا تکنولــوژی روز دنیــا ســاخته شــود.
مونتــاژکار  یــک  به عنــوان  بیشــتر  ترکیــه 
شــناخته می شــود و ایــن کشــور سال هاســت کــه 
درآمــد هنگفتــی از ناحیــه قطعه ســازی و صــادرات 
قطعــات دارد. بــا ایــن حــال ترکیــه مســیری 
ــرد  ــاظ ک ــود لح ــرای خ ــته را ب ــاوت از گذش متف
ــود  ــی« خ ــودروی مل ــای »خ ــه روی ــرانجام ب و س
ــت  ــته اس ــران نتوانس ــرا ای ــا چ ــت. ام ــت یاف دس

ــد؟ ــق کن ــی را محق ــن رویای چنی
ــت  حســن کریمــی ســنجری، کارشــناس صنع
خــودرو در گفتگــو بــا »ایرنــا زندگــی« عنــوان کــرد: 
ــن  ــوان اولی ــی به عن ــودروی برق ــاب خ ــوال انتخ اص
ــرای  ــمندانه ب ــاب هوش ــک انتخ ــی ی ــرم مل پلتف
ــه  ــم تجرب ــه به رغ ــه اســت ک ــل ترکی کشــوری مث
ــی،  ــی و صادرات ــای رقابت ــد خودروه ــی در تولی کاف
هیــچ گاه حضــور خودروســازی ایــن کشــور در دنیــا 
متکــی بــه تولیــدات ملــی و بــا نشــان ترکیــه نبــوده 
ــه هرحــال ترک هــا  ــه اعتقــاد ســنجری، ب اســت. ب
بــا انتخــاب تولیــد یــک خــودروی برقــی به عنــوان 
اولیــن پلتفــرم ملــی، بــه نوعــی جریــان توســعه را از 

ــد. ــی کرده ان ــر ط مســیری میانب
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو در ادامــه 
ــی آن هــم  ــا تولیــد یــک پلتفــرم مل ــد: ام می گوی
ــه  ــدون برخــورداری از تجرب ــی ب یــک پلتفــرم برق
در تولیــد خــودرو، بــدون تکیــه بــر یــک زنجیــره 
تامیــن حرفــه ای و پایــدار و بدون شــناخت نســبت 
ــا  ــی، تقریب ــاس جهان ــد در مقی ــازار و تولی ــه ب ب

ــن اســت. غیرممک
بــه بــاور ســنجری ترک هــا مهــارت الزم بــرای 
ــرم اختصاصــی را  ــک پلتف ــد ی ــه تولی روی آوری ب
در طــول ســه دهــه گذشــته در ســایه مشــارکت 
دنیــا  خودروســازی  بــزرگ  شــرکت های  بــا 
ــل  ــه دلی ــران ب ــازی ای ــا خودروس ــد، ام آموخته ان
ــت  ــایه دول ــر س ــته از زی ــگاه نتوانس ــه هیچ آنک
ــد  ــواره مانن ــد هم ــا کن ــود را ره ــت، خ و سیاس
کودکــی کــه بــدون کســب مهارت هــای الزم 
بــرای مواجــه بــا چالش هــا و پیچیدگی هــای 
ــزرگ شــده  ــان ب ــه ناگه ــون خــود ب ــان پیرام جه
و بــه قصــد ورود بــه اجتمــاع بــا انبوهــی از 
ــه  گرفتاری هــا مواجــه اســت. او ادامــه می دهــد: ب
همیــن دلیــل ایــران نتوانســته مهــارت الزم بــرای 
حرفــه ای شــدن در خودروســازی را کســب کنــد و 
تقریبــا امــروزه قافیــه را بــه همســایگان یــک ســرو 

ــت. ــه اس ــود باخت ــر از خ ــردن کوتاه ت گ
اســتراتژی  درخصــوص  ادامــه  در  ســنجری 
ــر  ــارت بهت ــت: به عب ــران گف ــودرو در ای ــت خ صنع
از آن جایــی کــه در طــول ســال های پــس از 
انقــاب مدیریــت ایــن صنعــت همــواره در اختیــار 
دولت هــا بــوده بیــش از آنکــه اســتراتژی محور 
باشــد سیاســی محور عمــل کــرده اســت؛ به طــوری 
ــن  ــدود ای ــارکت های مح ــت مش ــوان گف ــه می ت ک
صنعــت نیــز بیشــتر شــبیه نوعــی نمایــش بــوده تــا 

ــد. ــه ای بودن ــای حرف ــب مهارت ه کس
ــت  ــه محدودی ــد ب ــت بای ــد اس ــنجری معتق س
 هایــی کــه بــرای حضــور شــرکای خارجــی صنعــت 
خــودرو در زمــان برجــام ایجــاد شــد دقــت کنیــم. 
ایــن محدودیت هــا هیچکــدام ترغیــب کننــده 
حضــور  پــر حجــم شــرکت های خودروســاز بــزرگ 
دنیــا نبــوده اســت و گویــی شــرایطی فراهــم شــد 
تــا تنهــا همــان شــرکای همیشــگی خودروســازی 
ایــران یعنــی پــژو و رنــو امــکان فعالیــت در کشــور 
را داشــته باشــند کــه البتــه همیــن شــرکت ها هــم 
بــه دلیــل آنکــه در قراردادهــای خــود بــا شــرکای 
ــا  ــود ب ــان نب ــکی  متوجه ش ــدان ریس ــی چن داخل
ــران  ــازار ای ــروج از ب ــزم خ ــف ع ــاد مخال ــن ب اولی

کردنــد.  
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو در پایــان 
ــرا  ــه بپرســیم چ ــش از آنک ــن پی ــد: بنابرای می افزای
ــه  ــته ب ــران نتوانس ــی در ای ــای برق ــد خودروه تولی
ماننــد ترکیــه جــدی گرفتــه شــود بایــد پرســید آیا 
مگــر در تولیــد خوروهــای فسیل ســوز در مقیــاس 
جهانــی توفیقــی داشــته ایم کــه از عــدم توفیــق در 
تولیــد یــک خــودروی برقــی ملــی دلخــور باشــیم؟
منبع:ایرنا

چارت اداری باشگاه استقالل مشخص شد 

معاونــان باشــگاه اســتقال از امــروز بــه صــورت رســمی کار خــود را در 
ایــن باشــگاه آغــاز خواهنــد کرد. 

ــر امیــن  ــم فصــل اول لیــگ پیــش رو دکت ــارس، در نی ــه گــزارش ف ب
ــا ایــن باشــگاه  نــوروزی بــه عنــوان معاونــت پزشــکی باشــگاه اســتقال ب
قــراردادی را امضــا نکــرد و اختافــات وی بــا امیــر حســین فتحــی باعــث 
ــرای  ــاخت ب ــر س ــاد زی ــه ایج ــوط ب ــرارداد را من ــای ق ــا وی امض ــد ت ش
ــا حضــور  ــا گذشــت یــک نیــم فصــل و ب ــا ب ســامتی بازیکنــان کنــد ام
ــتقال  ــگاه اس ــکی باش ــت پزش ــوان معاون ــه عن ــما ب ــل زاده وی رس خلی
قــرارداد خــود را بــه امضــا رســانده و حکــم خــود را دریافــت خواهــد کــرد.

همچنیــن هــادی مباشــری قــرار اســت در همــان پســت معاونــت بــه 
ــه عنــوان مشــاوران  کار خــود ادامــه بدهــد. بهــرام امیــری و ســلطانی ب
سرپرســت باشــگاه اســتقال مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه قرار اســت 
ــتقال کار  ــگاه اس ــاون در باش ــوان مع ــت عن ــرات تح ــن نف ــه زودی ای ب
ــرای  ــش ب ــی پی ــه مدت ــز ک ــاعدی نی ــم س ــری کنند.هاش ــود را پیگی خ
ــق  ــه تواف ــگاه ب ــن باش ــئوالن ای ــا مس ــتقال ب ــگاه اس ــا باش ــکاری ب هم
رســیده بــود نهایتــا تــا فــردا حکــم خــود را بــه عنــوان ســخنگوی ایــن 

باشــگاه دریافــت خواهــد کــرد.
قــرار اســت بــه زودی یــک نفــر کار خــود را در واحــد حقوقــی 
اســتقال آغــاز کنــد کــه وی هــم در کمیتــه انضباطــی ایــن باشــگاه و 

ــد. ــر باش ــگاه را پیگی ــن باش ــی ای ــور حقوق ــم ام ه

کالدرون درخواست پرسپولیس را پذیرفت

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس از پذیرفتــن درخواســت ایــن باشــگاه 
ــت  ــرای پرداخ ــان دادن ب ــر زم ــی ب ــی مبن ــرمربی آرژانتین ــوی س از س

ــر داد. ــش خب مطالبات
بــه گــزارش مهــر، محمدحســن انصاریفــرد در مــورد اخریــن وضعیــت 
باشــگاه پرســپولیس گفــت: رایزنــی هــای خوبــی داشــته ایــم  و ان شــاهلل 
ــا تامیــن  منابــع مالــی طــی روزهــای  آتــی حــل  بخشــی از مشــکات ب
ــرای  ــان دادن ب ــن زم ــدرون و پذیرفت ــای کال ــی آق ــی شــود. از همراه م

حــل مشــکات  ممنونیــم.
قبـال  در  مشـکات  دیگـر  بـزودی  بتوانیـم  ان شـاهلل  داد:  ادامـه  وی 
بازیکنـان و پرسـنل باشـگاه را هـم  حـل و فصل کنیم. باشـگاه بـه تعهدات 
خـود در قبـال کالـدرون  عمـل نکـرده و امیدواریـم طـی روزهـای آتـی 
بخشـی از تعهـدات را طبـق همـکاری که ایشـان داشـته اند انجـام  دهیم.

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس ادامــه داد: موانــع بــرای رفــع 
مشــکات در برپایــی اردوی قطــر هــم  در حــال انجام اســت تــا ان شــاهلل 
ــا  ــرر ب ــد مق ــم در موع ــرمربی تی ــته س ــق خواس ــپولیس طب اردوی پرس
ــردا  ــا ف ــات م ــم  اقدام ــود. امیدواری ــزار ش ــدرون برگ ــای کال ــور آق حض

ــود. ــر ش ــی اردو در قط ــدن برپای ــی ش ــه نهای ــر ب منج

ایــران  ملــی  تیــم  المپیکــی  بوکســور 
توجهی هــای مســئوالن  از کــم  انتقــاد  بــا 
ــن  ــه ای ــور ب ــف ورزش کش ــای مختل ارگان ه
رشــته، اظهــار کــرد: بایــد بــا وجــود ســختی ها 
ــب  ــرای کس ــز ب ــخصا نی ــم و ش ــاش کنی ت

می جنگــم.  ســهمیه 
بــه گــزارش ایســنا، احســان روزبهانــی، 
دربــاره شــرایط تیــم ملــی بوکــس ایــران بــرای 
المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای  در  حضــور 
ــا  ــی ب ــح داد: کادرفن ــن، توضی ــاه چی بهمــن م
دور کــردن حواشــی از تیــم ملــی بــه بهتریــن 
شــکل و در حــد تــوان ایــن رشــته، بــرای 
ــوان  ــد. ت ــاش می کنن ــان ت ــت ملی پوش موفقی
بوکــس مــا در همیــن حــد اســت وقتــی بــرای 
هیــچ یــک از ارکان اجرایــی ورزش کشــور اعــم 

ــت.  ــم نیس از وزارت ورزش مه
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه داد: متاســفانه ب او ادام
وزارت ورزش و ســایر ارگان هــا توجهــی به بوکس 
ــرای آن  ــوان ب ــن نمی ت ــش از ای ــد، بی نمی کنن
ــکان و  ــد ام ــم در ح ــی ه ــرد و کادرفن کاری ک
تــوان بــرای ملی پوشــان تــاش می کننــد. تنهــا 
یــک فدراســیون اســت کــه بایــد بــدون حمایــت 
تــاش کنــد کــه در ایــن مــدت هــم واقعــا بــرای 

مــا زحمــت کشــیده اســت.
بوکســور المپیکــی تیــم ملــی ایــران دربــاره 
ــه  ــا ب ــت: برنامه ه ــز گف ــم نی ــی تی ــرایط فن ش

صــورت تمــام و کمــال پیــش مــی رود، رئیــس 
ــه  ــم ب ــه داری ــی ک ــب رئیس ــیون و نای فدراس
کمــک کادرفنــی تیــم را آمــاده می کننــد. 
ــی  ــم دارای ــه گفت ــور ک ــال همانط ــن ح ــا ای ب
ــه  ــا هم ــد ب ــت و بای ــد اس ــن ح ــس در ای بوک

ــویم.  ــاده ش ــکات آم ــن مش ای
او در مــورد تورنمنــت جــام احمــد کمــرت 
ــابقات  ــن مس ــا ای ــت: قطع ــز گف ــه نی در ترکی
ــازی  ــاده س ــی روی آم ــر مثبت ــد تاثی می توان

ــا  ــد. م ــته باش ــی داش ــم مل ــورهای تی بوکس
ــی را  ــطح باالی ــت س ــچ تورنمن ــون هی ــا کن ت
نداشــته ایم و بــا توجــه بــه ســطح خــوب 
ــت  ــد فرص ــرت،  می توان ــد کم ــابقات احم مس

ــد.  ــازی باش ــاده س ــرای آم ــبی ب مناس
ــای آســیایی  ــران در بازی ه ــدال بوکــس ای م
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــون، در پاس اینچئ
ــی  ــم مل ــی تی ــر نظــر کادرفن ــش زی ــا تمرینات ب
موافقتــر اســت یــا بــا تمرینــات انفــرادی ماننــد 

ســال های گذشــته؟ اظهــار کــرد: مــن همیشــه 
ــح  ــم صب ــم و اآلن ه ــن می کن ــور تمری ــک ج ی
و بعــد از ظهــر زیــر نظــر کادرفنــی و بــه صــورت 
ــن  ــا ای ــرم. ب ــش می ب ــم را پی ــرادی تمرینات انف
حــال تنهــا مســابقات درون اردویــی داریــم کــه 
کافــی نیســت، کاش می شــد تیــم ملــی بوکــس 
را بــه تورنمنت هــای تدارکاتــی متعــدد بفرســتیم 

ــل برســند.  ــه آمادگــی کام ــا ملی پوشــان ب ت
ــار  ــا ب ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
دیگــر می توانــد ســهمیه المپیــک را بــرای ایــران 
کســب کنــد؟ توضیــح داد: تــوکل مــن بــه خــدا 
ــه  ــا توجــه ب ــد تــاش کنــم. ب اســت و تنهــا بای
ســیدبندی کار مــا کمــی ســخت تر شــده اســت، 
امــا مــا بــرای کســب ســهمیه می جنگیــم. 
ان شــاءاهلل همانطــور کــه آقای اســتکی گفــت، در 

همــه اوزان کســب ســهمیه کنیــم. 
ــم  ــت تی ــت: وضعی ــان گف ــی در پای روزبهان
ــه قبــل بهتــر شــده اســت امــا  ملــی نســبت ب
همانگونــه کــه می دانیــد بوکــس مــورد توجــه 
نیســت.  ورزش  وزارت  و  ورزش  مســئوالن 
ــم!  ــگ نداری ــا لی ــه م ــت ک ــال اس ــن س چندی
ــه و  ــدو، کارات ــتی، تکوان ــد کش ــه می گوین هم
در آخــر هــم حــاال یــک بوکســی وجــود دارد! 
وقتــی بــه بوکــس توجــه نمی شــود بایــد 
ــرای  ــخصا ب ــه س ــم ک ــختی ها کار کنی ــا س ب

کســب ســهمیه می جنگــم. 

ــازی  ــگاه ماشین س ــل باش ــرات مدیرعام مذاک
تبریــز بــرای ســپردن ســکان هدایــت تیــم 
فوتبــال ایــن باشــگاه بــه احــد شــیخ الری مراحل 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــد و ب ــی را ســپری می کن نهای
ایــن مربــی جایگزیــن رســول خطیبــی می شــود. 
ــر  ــا ب ــه بن ــی ک ــا، در حال ــزارش ایرن ــه گ ب
اخبــار موثــق از باشــگاه، زمینــه هــای الزم 
بــرای هدایــت تیــم ماشــین ســازی توســط نــادر 
دســت نشــان فراهــم شــده بــود و توافــق اولیــه 
هــم شــده بــود، امــا بــه دلیــل مخالفــت باشــگاه 

ــن امــر محقــق نشــد. ســپیدرود رشــت ای
ــازی  ــین س ــگاه ماش ــال باش ــن ح در همی
پرویــز  همچــون  مختلفــی  هــای  گزینــه 
مظلومــی، علیرضــا منصوریــان، رضــا مرزبــان و 
ــن تیــم در  ــت ای ــرای هدای عبــداهلل ویســی را ب
نظــر داشــت کــه مذاکــره بــا هــر کــدام بــه بــن 

ــورد. ــت خ بس
ــک  ــن و نزدی ــل تری ــرایط محتم ــن ش در ای
ــود  ــان ب ــی آذربایج ــان بوم ــه مربی ــن گزین تری
کــه مذاکــرات با تعــدادی از آنها توســط باشــگاه 
ماشــین ســازی بــه انجــام رســید کــه در نهایــت 

احــد شــیخ الری کــه از اســطوره هــای فوتبــال 
ــووالن  ــا مس ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــان ب آذربایج

ــه توافــق نهایــی رســیده اســت. باشــگاه ب
ــای  ــم ه ــود را از تی ــال خ ــیخ الری فوتب ش
پایــه ماشــین ســازی در دهــه ۱۳۵۰ آغــاز کــرد 
و در رده هــای مختلــف ایــن باشــگاه تــوپ 
ــای منتخــب  ــم ه ــازی در تی ــه ب ــا در ادام زد ت
آذربایجــان شــرقی، ایــدم، تراکتــور و اســتقال 

ــد. ــه کن رشــت را تجرب
دوران مربیگــری شــیخ الری از تیــم گمنــام 
ــاز  ــی آغ ــان غرب ــوط در آذربایج ــهرداری ش ش
شــد و ســپس بــه عنــوان دســتیار در تراکتــور، 
ــین  ــهرداری، ماش ــای ش ــم ه ــرمربی در تی س
ــزد،  ــز، شــهید قنــدی ی ــور تبری ســازی و تراکت
ــداوم  ــل ت ــهرداری اردبی ــونگون و ش ــس س م

ــت. یاف

ــان دارای  ــال آذربایج ــوت فوتب ــن پیشکس ای
بین المللــی   A درجــه  مربیگــری  مــدرک 
حرفــه ای از کنفدراســیون فوتبــال آســیا و اروپــا 
ــری  ــی مربیگ ــع بین الملل ــوده و لیســانس جام ب
حرفــه ای از فدارســیون فوتبــال انگلســتان و 
ــری  ــی مربیگ ــه بین الملل ــی نام ــن گواه همچنی
ــپ ردون را  ــر فیلی ــت نظ ــا تح ــه ای از فیف حرف

دارد.
شــیخ الری در حــال حاضــر بــه عنــوان 
ــی  ــه م ــام وظیف ــور انج ــم تراکت ــت تی سرپرس
کنــد، کــه در صورت رســمی شــدن حضــورش در 
ماشــین ســازی ایــن ســمت را کنــار مــی گــذارد.

رســول خطیبــی بــه دلیــل بــروز اختــاف بــا 
مالــک باشــگاه ماشــین ســازی بافاصلــه پــس 
از پایــان نیــم فصــل اول لیــگ برتــر از ماشــین 
ــی  ــته اول ــم دس ــه تی ــد و ب ــدا ش ــازی ج س

ــت. ــوم اراک پیوس آلومینی
ــا ۲۲  ــز ب تیــم فوتبــال ماشــین ســازی تبری
امتیــاز در رده ۹ جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر 
قــرار دارد و در هفتــه ۱۷ ایــن رقابــت هــا روز ۵ 
بهمــن در تبریــز از ســپاهان میزبانــی مــی کنــد.

مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال امیــد معتقــد اســت 
ــاال  ــب ب ــد موج ــه تایلن ــم ب ــن تی ــر ای ورود زودت
رفتــن کیفیــت تمرینــات و بهبــود شــرایط بازیکنــان 

شــده اســت. 
در  صیادمنــش  اهلل یــار  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خصــوص آخریــن شــرایط تیــم ملــی فوتبــال امیــد 
در ســونگا گفــت: خوشــبختانه وضعیــت بســیار 
خــوب و مطلوبــی داریــم. تمرینــات بــه خوبــی 
ــا آغــاز بازی هــا  دنبــال می شــوند و فاصلــه زیــادی ت
نداریــم. رفتــه رفتــه هماهنگــی تیــم بهتــر می شــود 
ــل  ــازی اول مقاب ــام ب ــرای انج ــویم ب ــاده می ش و آم

ــت. ــاس اس ــیار حس ــا بس ــرای م ــه ب ــتان ک ازبکس
مهاجــم تیــم ملــی امیــد همچنیــن گفــت: 
امیــدوارم بــا توجــه بــه شــرایطی کــه داریــم 

پیشــرفت بچه هــا بیشــتر شــود و بــه آمادگــی صــد 
ــی و  ــت روح ــن وضعی ــا در بهتری ــیم ت ــد برس درص
ــا همیــن جدیــت و  جســمی وارد بازی هــا شــویم. ب
انــرژی کــه در بازیکنــان می بینــم قطعــا می توانیــم 

ــم. ــب کنی ــی کس ــج خوب ــیم و نتای ــق باش موف
ــد  ــم امی ــور تی ــه حض ــان ب ــش در پای صیادمن
ــاره  ــونگا اش ــان در س ــایر رقیب ــش از س ــران پی ای
ــی  ــی خوب ــاق خیل ــاله اتف ــن مس ــت: ای ــرد و گف ک
ــه شــرایط  ــا کمــک کــرد. بچه هــا ب ــه م ــود کــه ب ب
ــث  ــاله باع ــن مس ــد و ای ــادت کردن ــی ع آب و هوای
شــد کیفیــت تمرینــات باالتــر بــرود و حتــی شــرایط 
بازیکنــان بهبــود پیــدا کنــد. امیــدوارم از ایــن 
ــا آمادگــی  موقعیــت بــه خوبــی اســتفاده کنیــم و ب

کامــل وارد بازی هــا شــویم.

هفتــه شــانزدهم لیــگ برتــر بســکتبال بــا تغییــر 
در زمــان برگــزاری ۲ دیــدار پیگیــری می شــود. 

ــه  ــوان، هفت ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
شــانزدهم لیــگ برتــر بســکتبال مــردان دوشــنبه ۱۶ 

ــری می شــود. ــدار پیگی ــزاری ۵ دی ــا برگ دی ب

برنامههفتهشانزدهملیگبرتربسکتبال

-شــورا و شــهرداری قزویــن- پاالیــش نفــت 
ــادان آب

-شهرداری بندرعباس- نیروی زمینی
-شــهرداری گــرگان - آویــژه صنعــت پارســا 

ــهد مش
-پتروشــیمی بنــدر امــام - رعــد پدافنــد هوایــی 

شــهرکرد
-توفارقان آذر شهر - ذوب آهن اصفهان
همه دیدار ها ساعت ۱۶ برگزار می شود.

ــم  ــیمیدر ق ــان و ش ــس کرم ــت م ــدار صنع دی
بــه زمــان دیگــری موکــول شــد کــه متعاقبــا زمــان 
برگــزاری ایــن مســابقه اعــام می شــود. بــازی 
تیم هــای مهــرام تهــران و اکســون تهــران نیــز 
ــر  ــل رســمی و تشــییع پیک ــام تعطی ــل اع ــه دلی ب
ســردار ســلیمانی در تهــران، روز ســه شــنبه ۱۷ دی 

ســاعت ۱۵ برگــزار می شــود.

روزبهانی:

 به بوکس توجه نمی شود

شیخ الری جایگزین خطیبی در ماشین سازی می شود

صیادمنش:

 با این انرژی  که در تیم وجود دارد 
موفق می شویم

هفته شانزدهم لیگ برتر بسکتبال 

ـــور  ـــا حض ـــز ب ـــهر تبری ـــوان ش ـــان و بان ـــنا آقای ـــه ۳ ش دوره داوری درج
ـــه  ـــی س ـــتان ط ـــان اس ـــت اداره کل ورزش و جوان ـــروزی، معاون ـــم فی ابراهی

ـــان داد. ـــود پای ـــه کار خ ـــده ب ـــرکت کنن ـــر ش ـــور ۶۰ نف ـــا حض روز و ب
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هیـــات شـــنا، شـــیرجه و واترپلـــوی 
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی فیـــروزی معـــاون اداره کل ورزش و جوانـــان 
ـــت  ـــمند اس ـــوزش ارزش ـــه آم ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ـــت:  ـــگاه کرد،گف ـــه موضـــوع ن ـــی ب ـــدرک و گواه ـــد م ـــه دی ـــاً ب ـــد صرف و نبای
ـــوزش  ـــن آم ـــه موازی ـــد هم ـــوده و بای ـــم ب ـــوزش مه ـــات آم ـــه جزئی ـــه ب توج

ـــود. ـــت ش ـــی رعای ـــوزش عمل ـــا آم ـــه ت ـــی گرفت ـــی ذهن از آمادگ
ـــم در  ـــای مه ـــی از راهکاره ـــه یک ـــش مطالع ـــه داد: افزای ـــروزی ادام فی
ـــه  ـــای مطالع ـــن روش ه ـــوده و  موثرتری ـــی ب ـــای آموزش ـــرفت دوره ه پیش
ـــت  ـــه اس ـــان خارج ـــه زب ـــع ب ـــتفاده از مناب ـــی، اس ـــع داخل ـــار مناب در کن

ـــت. ـــد داش ـــوزش خواهی ـــرفت آم ـــادی در پیش ـــر زی ـــه تاثی ک
منصــوری مــدرس دوره داوری شــنا نیــز اظهــار کــرد: اســتان آذربایجــان 
شــرقی پتانســیل باالیــی در حــوزه آموزش داراســت و الزم اســت کــه امکانات 

بیشــتری از لحــاظ فضــای آموزشــی بــرای ایــن هیــات اختصــاص یابــد.
ـــطح  ـــری، س ـــن دوره از کاس مربیگ ـــرد: ای ـــان ک ـــن خاطنش وی همچنی
خوبـــی دارد و شـــرکت کننـــدگان در دوره، پرسشـــگر هـــای بهتـــری  هســـتند.

ــه مــدت ســه روز در  ــه زکــر اســت، دوره داوری درجــه ۳ شــنا ب الزم ب
محــل میردامــاد تبریــز بــا حضــور نزدیــک بــه ۶۰ عاقمنــد برگــزار گردیــد 

کــه بــا برگــزاری آزمــون پایانــی خاتمــه یافــت.

دوره داوری درجه 3 شنا آقایان و بانوان برگزار شد

ــا  ــگ یـ ــنای هماهنـ ــوزون، شـ ــنای مـ شـ
 Synchronised :ـــه انگلیســـی ـــناَهنگ )ب ِش
swimming(،  رشـــته ای از ورزش هـــای آبـــی 
ـــه  ـــناگران  ب ـــا ش ـــناگر ی ـــه در آن ش ـــت ک اس
انجـــام حـــرکات مـــوزون در آب می پردازنـــد.

و  شـــنا  از  آمیـــزه ای  شـــناهنگ 
ــناگرها  ــه در آن شـ ــت کـ ــتیک اسـ ژیمناسـ
بـــه صـــورت انفـــرادی، دو، ســـه یـــا تیمـــی 
انجـــام  آب  در  را  ژیمناســـتیک  حـــرکات 
می دهنـــد. شـــنای مـــوزون نیازمنـــد قـــدرت 
بســـیار، اســـتقامت، انعطـــاف  پذیـــری، هنـــر 

و زمان بنـــدی دقیـــق اســـت، عـــاوه بـــر 
ــس  ــرل نفـ ــه کنتـ ــاز بـ ــناگر نیـ ــا شـ این هـ
ــر آب اســـت  ــه در زیـ ــه وارونـ در زمانـــی کـ

دارد. را 
تیـــم شـــنای مـــوزون اســـتان همـــواره در 
ـــای  ـــم ه ـــن تی ـــزو بهتری ـــوری ج ـــابقات کش مس
ـــات  ـــن هی ـــن رو ای ـــت از ای ـــوده اس ـــابقات ب مس

همـــواره آمـــده پذیـــرش عاقمنـــدان بـــه 
ایـــن رشـــته جـــذاب و پرتحـــرک مـــی باشـــد 
کـــه عاقمنـــدان مـــی تواننـــد جهـــت کســـب 
اطاعـــات بیشـــتر بـــا دفتـــر هیـــات شـــنای 
اســـتان بـــه شـــماره ۳۵۵۶۰۵۵۵۵ تمـــاس 

بگیرنـــد.

شنای موزون رشته ای جذاب و پرتحرک برای بانوان
معرفی: شنا موزون

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

ســخنگوی دولــت گفــت: هنــوز ایــران جــواب مناســب خــود را نــداده 
اســت. مــن بــه نظــرم اتفاقــی کــه دیــروز در پارلمان عــراق رخ داد پاســخ 
مناســبی بــه آمریــکا بــود. مــا هــم از نظــر تئــوری امنیــت ملــی خــود، 

ســکوت در مقابــل آمریــکا را جایــز نمی دانیــم. 
بــه گــزارش ایرنــا، علــی ربیعــی کــه در مراســم تشــییع پیکــر ســردار 
ــه  ــور یافت ــهیدش حض ــان ش ــلیمانی و هم رزم ــم س ــاج قاس ــپهبد ح س
بــود، حضــور پرشــور مــردم در ایــن مراســم را مهــم و ارزشــمند توصیــف 
کــرد و گفــت: حضــور مــردم در مراســم تشــییع جنــازه ســردار شــهید 
ســلیمانی بــه گونــه ای بــود کــه امــروز فکــر مــی کــردم ایشــان شــهید 
نشــده اند و امــروز زنــده هســتند. اثــر خــون و پیکــرش دقیقــا ماننــد اثــر 

زنــده بودنشــان بــود.
ــن حضــور گفــت:  ــی ای ــرات داخل ــن تاثی ــا تبیی ــت ب ســخنگوی دول
ــاق  ــرا در کشــورمان اتف ــه اخی ــایند و تلخــی ک ــات ناخوش ــد از اتفاق بع
ــی  ــجام مل ــش انس ــزرگ و نمای ــجام ب ــک انس ــه ی ــاز ب ــود، نی ــاده ب افت
ــد  ــف مانن ــهرهای مختل ــردم در ش ــور م ــت حض ــن جه ــتیم. از ای داش
تهــران و مشــهد و مخصوصــا اهــواز خیلــی مهــم و معنــادار بود.حضــور 
ــن ســردار  ــرای شــهادت ای ــزاداری ب ــردم در مراســم های تشــییع و ع م
ملــی، نشــان داد بــه رغــم تمــام حرف هــا و گایه هایــی کــه گروه هایــی 
از مــردم در داخــل کشــور نســبت بــه برخــی افــراد و اتفاقــات دارنــد، امــا 
در مــورد اصــول بنیادینــی کــه مبتنــی بــر امنیــت نظــام و اصــل نظــام 

اســت، اتفــاق نظــر وجــود دارد.
ــه  ــه ب ــا ک ــن راهپیمایی ه ــی ای ــت داخل ــرد: از جه ــد ک ــی تاکی ربیع
برکــت خــون شــهید ســلیمانی بــود، نوعــی تجدیــد قــوا و انــرژی بــرای 
نظــام اســت کــه متکــی و بــر پایــه مــردم در مســیر اســتقال و امنیــت 

خــود بــه پیــش بــرود.
ربیعــی در ادامــه بــه تاثیــرات خارجــی حضــور گســترده مــردم پرداخــت 
و گفــت: ترامــپ طبــق تحلیل هایــی کــه بــه او رســیده بــود، فکــر می کــرد 
ایــران بــه شــدت متزلــزل اســت. او پــس از حــوادث اخیــر کشــور بســیار 
ــه توئیــت کــرد کــه مــردم ایــران راهپیمایــی کردنــد و یــک  ســاده انگاران
ــور رخ  ــا در کش ــه بعض ــی ک ــه حوادث ــد!  البت ــکا نگفتن ــر آمری ــرگ ب م
ــا  ــر اســت و طبیعت ــش مســئله ای دیگ ــا موضــوع و جهت ــد، اساس می ده
در ایــن تجمعــات شــعاری در رابطــه بــا آمریــکا ســر داده نخواهــد شــد، امــا 
ترامــپ متوجــه ایــن امــر بدیهــی نبــود و تصــور کــرد کــه مــردم بــه ســمت 
آمریــکا گرایــش پیــدا کــرده انــد یــا ایــن کــه اساســا آمریــکا دیگــر مســئله 
مــردم ایــران نیســت و بــرای همیــن تهدیــد نظامــی خــود را شــروع کــرد.

ربیعــی خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر ترامــپ فکــر کــرد پایه هــای 
ــه  ــه دارد ب ــی ک ــاف ادعای ــن برخ ــده و بنابرای ــف ش ــا ضعی ــی م داخل
دنبــال تغییــر رژیــم ایــران نیســت، تهدیــد نظامــی را بــه امیــد تغییــر 

رژیــم شــروع کــرد.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: ایــن راهپیمایــی بُعد خارجــی امنیت ملی 
کشــور مــا را عیــان کــرد. نشــان داد کــه نظــام مــا پایــگاه عظیــم مردمــی 

ــی  ــای نظام ــد در واکنش ه ــه بع ــن ب ــکا از ای ــن، آمری ــاد م ــه اعتق دارد. ب
خــود تجدیــد نظــر ایجــاد خواهــد کــرد و ایــن راهپیمایــی از ایــن جهــت 

بــرای مــا ارزشــمند اســت.
ــان دادن  ــرای نش ــکا ب ــرا آمری ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
تهدیــدات نظامــی خــود تــرور ســردار ســلیمانی را انتخــاب کــرد، 
خاطرنشــان ســاخت: ژئوپلتیــک سیاســی آمریــکا در منطقــه بــر اســاس 
تــرس کشــورهای منطقــه از آمریــکا و اخیــرا تــرس از داعــش ایجــاد شــده 
اســت. آمریکایی هــا بــه رغــم آن کــه علیــه داعــش شــعار می دهنــد، امــا 
مایــل هســتند کــه داعــش و ســایر تهدیدهــای مشــابه در منطقــه وجــود 
داشــته باشــد تــا آمریــکا بتوانــد در نقــش ســرکوبگر آن هــا نقش آفرینــی 
ــای وجــود  ــر مبن ــه ب ــکا در منطق ــن فلســفه وجــودی آمری ــد. بنابرای کن
ــتند  ــی خواس ــا نم ــرار اســت. آن ه ــا برق ــر آن ه ــراس از خط ــش و ه داع

ــرود. داعــش هیــچ گاه کامــا از بیــن ب
ربیعــی ادامــه داد: مــن فکــر مــی کنــم دو اتفــاق برنامــه آمریکایی هــا 
را بــرای مانــدن در منطقــه تهدیــد کــرد؛ یکــی دیپلماســی دولــت بــود 
کــه بــا ارســال نامه هایــی بــه ســران منطقــه، پیشــنهاد کردیــم امنیــت 
منطقــه را در منطقــه و توســط اعضــای منطقــه حفــظ کنیــم. همچنیــن 
ــدم  ــی و ع ــه امنیت ــای دوجانب ــاد پیمان ه ــر انعق ــنهاد ب ــن پیش در ای

تعــرض میــان کشــورهای منطقــه تاکیــد شــد.
وی ســویه دیگــری کــه تهدیــد کننــده فلســفه وجــودی آمریــکا در 
منطقــه بــود را متوجــه اقدامــات ســردار ســلیمانی دانســت و گفــت: وجه 
دیگــر نقــش ســردار ســلیمانی در داعش زدایــی و از بیــن بــردن داعــش 
ــود. آمریکایی هــا می دانســتند در صــورت موفقیــت ســردار  در منطقــه ب

ــکا و  ــت آمری ــدون دخال ــتند ب ــه می توانس ــای منطق ــلیمانی، دولت ه س
بــدون تهدیدهایــی ماننــد داعــش زندگــی کننــد.

ــتراتژی  ــرم اس ــه نظ ــت ب ــن جه ــرد: از ای ــان ک ــر نش ــی خاط ربیع
ــرور  ــن ت ــود. بنابرای ــن ب ــم ریخت ــه ه ــال ب ــت در ح ــکا از دو جه آمری
ــده  ــاالت متح ــور ای ــداوم حض ــفه ت ــتای فلس ــلیمانی در راس ــردار س س
آمریــکا و دولــت ترامــپ در منطقــه محســوب می شــود. چــرا کــه فکــر 
مــی کردنــد بــا تــرور ایشــان هــم می تواننــد سیاســت های امــن ســازی 
منطقــه و سیاســت داعــش زدایــی را از میــان ببرنــد و هــم ایــن کــه بــه 

ــه ای مهلــک بزننــد. ــران ضرب ای
ــد نظامــی ترامــپ  ــه تهدی ــران ب ــاره پاســخ ای ــت درب ســخنگوی دول
تصریــح کــرد:  هنــوز ایــران جــواب مناســب خــود را نــداده اســت. مــن 
بــه نظــرم اتفاقــی کــه دیــروز در پارلمــان عــراق رخ داد پاســخ مناســبی 
ــود. مــا هــم از نظــر تئــوری امنیــت ملــی خــود، ســکوت  ــه آمریــکا ب ب
ــدن ایــن  ــز نمی دانیــم. چــرا کــه بی پاســخ مان ــل آمریــکا را جای در مقاب
اقــدام آمریکایی هــا در شــرایط امــروز جهــان، آن هــا را جری تــر خواهــد 
کــرد. مــا نبایــد کاری بکنیــم کــه آمریــکا تصــور کنــد، مقولــه بــزن در رو 

وجــود دارد و بــه تهدیــدات خــود ادامــه بدهــد.
وی بــا اشــاره بــه برخــی اظهــار نظــرات مبنــی بــر پرهیــز از واکنــش 
بــه ایــن اقــدام آمریــکا نیــز گفــت: برخــی افــراد کــه مــن در صداقتشــان 
ــتند  ــتراتژیک هس ــتباه اس ــار اش ــدارم، دچ ــد ن ــان تردی و خیرخواهی ش
کــه پرهیــز از اقــدام متقابانــه را تجویــز مــی کننــد. مــا حتمــا بایــد بــه 
آمریــکا پاســخی ســخت بدهیــم تــا مانــع رفتارهــای مجــدد آمریــکا در 

آینــده شــویم.

در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی

از نظر امنیت ملی سکوت در مقابل آمریکا را جایز نمی دانیم

وزیــر خارجــه آلمــان بــدون اشــاره بــه بدعهــدی 
اروپایی هــا در اجــرای تعهــدات خــود در قبــال 
ــن  ــه جدیدتری ــی ب ــخ  زبان ــا تل ــته ای، ب ــق هس تواف

ــان داد. ــش نش ــران واکن ــی ای ــدام برجام اق
ــو  ــرز، »هایک ــل از رویت ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ب
مــاس« وزیــر خارجــه آلمــان طــی اظهاراتــی مدعــی 
ــتن  ــار گذاش ــر کن ــی ب ــران مبن ــم ای ــد تصمی ش
می توانــد  اورانیــوم  غنی ســازی  محدودیت هــای 
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــه بخش ــدم در خاتم ــتین ق نخس

ــد. ــته ای ۲۰۱۵ باش هس
وی در ادامـه ادعاهـای خـود افـزود: قطعـاً مجددا 
بـا ایـران صحبـت می کنیـم. بـا ایـن وجـود، آنچه از 

سـوی ایـران اعام شـد بـا توافق سـازگار نیسـت.
ــان،  ــات آلم ــت مقام ــرار اس ــاس، ق ــه م ــه گفت ب
پیرامــون  دوشــنبه  امــروز  فرانســه  و  انگلیــس 
ــادل  ــران بحــث و تب ــی ای ــدام برجام ــن اق جدیدتری

ــند. ــته باش ــر داش نظ
وی همچنیــن مدعــی شــد پایــان برجــام فقــدان 
بزرگــی اســت و اروپایی هــا بــا مســئولیت پذیری 

ــد. ــی می کنن ــئله را ارزیاب ــن مس ای
ــران مبنــی  ــر ای ــه ادعــای مــاس، تصمیــم اخی ب
بــر فاصلــه گرفتــن بیــش از پیــش از تعهــدات 
دشــوارتر  را  فعلــی  وخیــم  وضعیــت  برجامــی 
ســاح  ایــران  نمی خواهــد  هیچ کــس  می کنــد. 

ــد. ــته باش ــته ای داش هس
مــاس در نهایــت مدعــی شــد: آنچــه ایــران 

ــق هســته ای  ــا تواف ــق ب ــر در تطاب ــرد دیگ ــام ک اع
ــس  ــه و انگلی ــا فرانس ــروز ب ــن، ام ــت. بنابرای نیس
ــن  ــه ای ــخی ب ــه پاس ــه چ ــن هفت ــه ای ــاره اینک درب
مســئله می دهیــم تصمیم گیــری خواهیــم کــرد. 
ــن مســئله  ــا ای ــش، ب ــراز واکن ــدون اب ــم ب نمی توانی

ــم. ــار بیایی کن
گفتنــی اســت ایــران در گام پنجــم کاهــش 
تعهــدات خــود، آخریــن مــورد کلیــدی از محدودیت 
هــای عملیاتــی خــود در برجــام، یعنــی محدودیــت 

ــذارد. ــی گ ــار م ــداد ســانتریفیوژها را کن در تع
ــر  ــران دیگ ــته ای ای ــه هس ــب برنام ــن ترتی بدی
ــامل  ــی )ش ــوزه عملیات ــی در ح ــچ محدودیت ــا هی ب
ظرفیــت غنــی ســازی، درصــد غنــی ســازی، 
ــعه(  ــق و توس ــده، و تحقی ــی ش ــواد غن ــزان م می
ــته ای  ــه هس ــس، برنام ــن پ ــت و از ای ــه نیس مواج
ایــران صرفــا بــر اســاس نیازهــای فنــی خــود پیــش 

ــت. ــد رف خواه
همــکاری ایــران بــا آژانــس بیــن المللــی 
ــد  ــه خواه ــابق ادام ــی الس ــا ف ــی کم ــرژی اتم ان
ــع  ــا و منتف ــم ه ــع تحری ــورت رف ــت. در ص یاف
جمهــوری  برجــام،  منافــع  از  ایــران  شــدن 
ــدات  ــه تعه ــت ب ــاده بازگش ــران آم ــامی ای اس
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــت. س ــود اس ــی خ برجام
ایــران نیــز موظــف اســت در ایــن چارچــوب 
هماهنگــی  بــا  را  الزم  تمهیــدات  و  اقدامــات 

رئیــس جمهــوری کشــور اتخــاذ کنــد.

ــال جاری  ــدای س ــت: از ابت ــه گف ــهردار مراغ ش
ردیف هــای  از  تومــان  میلیــارد   ۴۴ تاکنــون، 
مراغــه  بودجــه ســال ۹۸ شــهرداری  درآمــدی 

محقــق شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا احمــدی در نشســت 
ــدود  ــال ح ــزود: امس ــگاران اف ــع خبرن ــری در جم خب
۲۰ میلیــارد تومــان اعتبــار در بخــش عمرانــی هزینــه 
شــده کــه نســبت بــه اعتبــار ۷.۹ میلیــارد تومانی ســال 
گذشــته از افزایــش چنــد برابــری برخــوردار بوده اســت.

ــاختی  ــای زیرس ــه نیازه ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــال  ــدای س ــهروندان، از ابت ــات ش ــی و مطالب و ترافیک
تاکنــون بیشــتر از گســترش فضاهــای ســبز بــه اجرای 
طــرح هــای مسیرگشــایی شــهری توجــه شــده اســت.

وی افــزود: هــم اکنــون ســه طرح مســیر گشــایی 
ــری شــهرک  ــای ۴۵ مت ــان ه ــامل احــداث خیاب ش
ــه  ــر ب ــری الغدی ــادر و ۳۵ مت ــدان م ــه می ــهند ب س
میــدان دانشــجو در شــهرک گلشــهر و نیــز تعریــض 

خیابــان شــهید قدوســی در حــال اجراســت.
ــی  ــش بین ــه داد: براســاس پی ــه ادام شــهردار مراغ

هــای انجــام شــده و در صــورت مســاعد بــودن وضعیت 
ــه  ــر ب ــری الغدی ــان ۳۵ مت ــد از خیاب ــک بان ــوی، ی ج
شــهرک گلشــهر تــا دهــه فجــر امســال آســفالت ریزی 

شــده و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
ــش روی  ــکات پی ــه مش ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
طــرح احــداث پــل فلــزکاران اضافــه کــرد: متاســفانه 
راه آهــن بــا وجــود تعهــد مشــارکت در اجــرای ایــن 
طــرح، ســهم ناچیــزی در اجــرای آن داشــته و تنهــا 
مشــارکت آن ۴۰۰ میلیــون تومــان بــه صــورت 
تامیــن آهــن آالت بــرای ایــن منظــور بــوده اســت.

ــوری  ــش مح ــر نق ــد ب ــا تاکی ــه ب ــهردار مراغ ش
و  گردشــگری  توســعه  بــرای  ســهند  فــرودگاه 
ــهرداری  ــون ش ــت: تاکن ــه گف ــل منطق ــل و نق حم
مراغــه بــرای توســعه جایــگاه ســوخت تــاش هــای 
ــه  ــل آن ب ــرای تکمی بســیاری انجــام داده، لیکــن ب

ــت. ــاز اس ــار نی ــان اعتب ــارد توم ۱۰ میلی
احمــدی بــا انتقــاد از قوانیــن دســت و پاگیــر اداری 
بــرای ســرمایه گذاری اضافــه کــرد: وجــود ایــن موانــع 
و برخــی شــایعات و حــرف و حدیــث هــا زمینــه ســاز 

ــرمایه  ــرای س ــی ب ــش خصوص ــت بخ ــش رغب کاه
گــذاری در شــهر شــده اســت کــه بایــد مرتفــع شــود.

وی افــزود: همچنیــن در ۲.۵ ســال اخیــر، حــدود 
ــع مشــکات اصنــاف و  ــرای رف ــان ب ــارد توم ۶ میلی
ــده  ــع ش ــی واق ــای صنف ــی و واحده ــکان اراض مال
ــهرداری  ــوی ش ــم از س ــام ج ــان ج ــیر خیاب در مس

هزینــه شــده اســت.
نیــز  مراغــه  اســامی شــهر  شــورای  عضــو 
ــی  ــه اجــرای طــرح هــای عمران ــا توجــه ب گفــت: ب
ــهرداری، در  ــط ش ــر توس ــال اخی ــر در ۲.۵ س و زی
ــی در  ــول و دگرگون ــاهد تح ــی ش ــای آت ــال ه س
ــه  ــهر را ب ــن ش ــه ای ــود ک ــم ب ــه خواهی ــهر مراغ ش
مکانــی دلپذیرتــر بــرای زندگــی و مهاجــر پذیرتــر از 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــته تبدی گذش
ــه  ــتا، بودج ــن راس ــزود: در ای ــی اف ــد ملک احم
پیشــنهادی بــرای ســال آینــده شــهرداری مراغــه بــا 
توجــه بــه طــرح هــای بــزرگ و تاریخــی مشــارکتی 
ــدود ۳۰۰  ــابقه و ح ــی س ــم ب ــه رق ــاختی ب و زیرس

ــارد تومــان خواهــد رســید. میلی
ــوع، حــدود ۱۱۰  ــن مجم ــرد: از ای ــه ک وی اضاف
ــارد  ــهرداری، ۱۱۰ میلی ــه ش ــان بودج ــارد توم میلی
ــز  ــت و نی ــاد برک ــا بنی ــارکتی ب ــرح مش ــان ط توم

ــود. ــد ب ــاختی خواه ــزرگ زیرس ــرح ب ــار ط چه
ــت  ــزاری نشس ــش از برگ ــا، پی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــانه  ــاب رس ــگاران و اصح ــی از خبرن ــری جمع خب
مراغــه از طــرح هــای در دســت اجــرای شــهری از 
جملــه میــدان آرد و غــات، خیابــان هــای در دســت 
احــداث ۴۵ متــری شــهرک ســهند بــه میــدان 
مــادر، ۳۵ متــری الغدیــر بــه شــهرک گلشــهر، 
مجتمــع تجــاری رفاهــی، پــارک ولیعصر)عــج(، 
ــان شــهید قدوســی  ــر و خیاب فرهنگســرای امیرکبی

ــد. ــد کردن بازدی

با رویکردی طلبکارانه؛

آلمان به پنجمین گام برجامی ایران 
واکنش نشان داد

شهردار مراغه:

44 میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری مراغه محقق شد

ــا  ــناس آن ب ــن و قدرش ــردم مؤم ــی م ــران و وداع تاریخ ــتاخیز ته در روز رس
ســردار بــزرگ و پــر افتخــار اســام ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، حضرت 
ــران حضــور  ــاب اســامی در دانشــگاه ته ــر معظــم انق ــه ای رهب ــت اهلل خامن آی

ــدی  ــزرگ ابومه ــد ب ــام، مجاه ــهید عالی مق ــن ش ــر ای ــر مطه ــر پیک ــد و ب یافتن
ــد.  ــکا، نمــاز اقامــه کردن ــم آمری المهنــدس و دیگــر شــهدای جنایــت اخیــر رژی

ــردم  ــی م ــد میلیون ــا حضــور چن ــه ب ــن مراســم ک ــزارش ایســنا، در ای ــه گ ب
ــی  ــر سیاس ــس دفت ــه رئی ــماعیل هنی ــه گانه، اس ــوای س ــای ق ــن رؤس و همچنی
حمــاس، مســئوالن لشــکری و کشــوری و همرزمــان شــهید در فضایــی آکنــده 
از حســرت آســمانی شــدن حــاج قاســم ســلیمانی برگــزار شــد، رهبــر انقــاب 
اســامی در نمــاز، خداونــد را بــرای بــزرگ داشــتن مجاهــدان راه خــود به واســطه 
ــات آن  ــّو درج ــد و عل ــپاس گفتن ــد و س ــهادت، حم ــم ش ــق عظی ــوز و توفی ف

ــد. ــألت کردن ــام را مس ــهدای عالی مق ش
پــس از اقامــه نمــاز، تشــییع بــا شــکوه پیکــر مطهــر شــهید ســلیمانی و دیگــر 
ــاز شــده و  ــدان آزادی آغ ــه ســمت می ــران ب ــت از دانشــگاه ته شــهیدان مقاوم
مــردم انقابــی تهــران در حــال تشــییع نگیــن درخشــان و بی بدیــل مقاومــت و 

یــاران مجاهــدش هســتند.

وداع با سردار عشق و حماسه

رهبر انقالب بر پیکر شهیدسلیمانی و یاران مجاهد او اقامه نماز کردند


