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رحمانی خبر داد:

رشد ۱۰ درصدی بخش 
صنعت تا پایان آذرماه

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان:

مشموالن غایب با محرومیت های 
اجتماعی مواجه می شوند

داخلی سازی ۱۰ میلیارد دالری تا سال ۱۴۰۰
باید ساخت داخل را در کشور تبدیل به یک فرهنگ و ارزش کنیم

اگر غیبت اولیه بیش از یک سال باشد، عالوه بر شش ماه اضافه خدمت به 
عنوان فراری محسوب می شوند

مدت غیبت اولیه از یک روز تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت دارد
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همتی:

 شیوه های بهتری برای 
تامین ارز و فروش نفت یافته ایم

هنوز فرصت نجات و تقویت 
برجام وجود دارد

نگاه غیر توسعه گرایانه نمایندگان 
مجلس مشکل ساز است

امضا فروشی مهندسان ناظر خیانت 
ملی در ساخت وساز است

سیستم بانکی در تولید 
مشارکت کند

یوسف نژاد:
شرایط پرداخت پاداش ساالنه مدیران 

شرکت های دولتی مشخص شد

الیحــه  تلفیــق  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
بودجــه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور از تعییــن شــرایط 
پرداخــت پــاداش ســاالنه اعضــای هیئــت مدیــره و 

ــر داد.  ــی خب ــرکت های دولت ــران ش مدی
علــی اصغر یوســف نــژاد نایــب رئیس کمیســیون 
تلفیــق الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور 
ــات  ــت در تشــریح مصوب ــه مل ــا خان ــو ب در گفت وگ
نشســت ایــن کمیســیون، گفــت: در جریــان بررســی 
بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال۹۹، بــا 
موافقــت نماینــدگان بنــدی بــه تبصــره 2 ایــن الیحه 
ــط پرداخــت  ــه موجــب آن ضواب الحــاق شــد کــه ب
هرگونــه پــاداش ســاالنه بــه اعضــای هیئــت مدیــره 
و مدیــران شــرکت های دولتــی تعییــن تکلیــف شــد.

ــد  ــاس بن ــزود: براس ــاری اف ــردم س ــده م نماین
ــال ۹۹  ــه س ــه بودج ــره 2 الیح ــه تبص ــی ب الحاق
پرداخــت هرگونــه پــاداش ســاالنه به اعضــای هیئت 
ــران شــرکت های مشــمول ایــن جــز  ــره و مدی مدی
ــی از  ــم بخش ــون تنظی ــاده )84( قان ــت م ــا رعای ب
مقــررات مالــی دولــت)2( و نیــز پرداخــت هــر 
گونــه مزایــا بــه روســا و مدیــران ایــن شــرکت هــا از 
شــهریور مــاه ۹۹ منــوط بــه انجــام کامــل تکالیــف 
خواهــد بــود. در غیــر ایــن صــورت پرداخــت وجــوه 
ــوه و  ــی در وج ــرف غیرقانون ــم تص ــور در حک مذک

ــوال دولتــی محســوب مــی شــود. ام
گفتنــی اســت براســاس مــاده )84( قانــون 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی دولــت )2( ناخالص 
حقــوق و مزایــای دریافتــی مدیــران عامــل و اعضای 
ــره شــرکت هــای دولتــی وغیردولتــی  هیئــت مدی
ــای  ــه نهاده ــته ب ــاء وابس ــوی از انح ــه نح ــه ب ک
ــر از  ــد حداکث ــی می باشــند بای ــر دولت ــی غی عموم
ــوق مصــوب ســاالنه شــورای  ــل حق ــر حداق ده براب
عالــی کار بیشــتر نباشــد. زمــان پــاداش پایان ســال 
اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت های فــوق صرفــاً بــه 
اشــخاص حقوقــی آنــان قابــل پرداخــت و مدیــران 
عامــل و اعضــای موظــف هیئــت مدیــره بــه غیــر از 
حقــوق و مزایــای تعییــن شــده فــوق و اعضــای غیر 
موظــف بــه جــز حــق جلســه ماهانه کــه حداکثــر از 
دو برابــر حداقــل حقــوق مصــوب شــورای عالــی کار 
بــرای هــر مــاه بیشــتر نیــز هیــچ گونــه مبلــغ تحت 

ــد. ــت نمی کن ــی دریاف هیــچ عنوان

فالحت پیشه: 
ترامپ چارهاي جز سخنراني 

انفعالي نداشت

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملي و سیاســت 
خارجــي مجلــس گفــت: ترامــپ بــه جــاي طــرح 
ــه  ــا ادام ــرا ب ــردد؛ زی ــته بازگ ــه گذش ــا ب تحریمه
تحریمهــا جنــگ بــراي ایرانیهــا پایــان نمییابــد. 

ــا، حشــمتاهلل فالحــت پیشــه  ــه گــزارش ایلن ب
ــد ترامــپ شــب گذشــته  ــاره ســخنراني دونال درب
ــجمهور  ــپ رییس ــد ترام ــاي دونال ــت: صحبته گف
ایــاالت متحــده نشــان داد بــراي اولیــن بــار  
ــي  ــگ جهان ــد از جن ــور بع ــن کش ــخ ای در تاری
ــه  ــل علی ــه متقاب ــه حمل ــي ب ــکا واکنش دوم آمری

ــدارد. ــش ن مواضع
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــي و سیاســت 
ــزود: در  ــالمي  اف ــوراي اس ــس ش ــي مجل خارج
زمــان انجــام عملیــات ایــران بســیار تــالش کــرد 
بــه گونهــاي اقــدام و عرصــه حملــه را بــه طریقــي 

ــت کنــد کــه بهانهــاي نباشــد. مدیری
رئیســجمهور  کــه  همیــن  داد:  ادامــه  وي 
ــته  ــي نداش ــه تلفات ــد ک ــا میکن ــي ادع آمریکای
ــرا در  ــت زی ــران اس ــه ای ــت حمل ــاندهنده دق نش
ایــن پایــگاه نظامیــان از کشــورهاي دیگــري 
ــتقرار  ــل اس ــط مح ــران فق ــا ای ــد ام ــود دارن وج

آمریکاییهــا را زده اســت.
ــرور  ــه ت ــاره ب ــا اش ــردم اســالمآباد ب ــده م نماین
ســردار ســلیماني، اظهــار کــرد: ترامــپ فکــر میکــرد 
بــا تــرور ســردار ســلیماني کــه ســردار امنیت اســت 
ملــت دچــار رعــب و وحشــت میشــوند و بیــن ایران 
ــس  ــا بلعک ــرد ام ــورت میگی ــي ص ــراق اختالف و ع
خــون مــردم هــر دو کشــور بــه جــوش آمــد و یــک 

اتحــاد بینشــان شــکل گرفــت.
ســردار  تــرور  بــا  ترامــپ  داد:  ادامــه  وي 
ــاي  ــل ه ــه نس ــي را ب ــه انقالب ــلیماني روحی س

جــوان منتقــل کــرد.
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــي و سیاســت 
خارجــي مجلسشــوراي اســالمي تاکیــد کــرد: 
ــاالت  ــت. ای ــرار گرف ــال ق ترامــپ در شــرایط انفع
ــن کار  ــود و ای ــران ب ــش ای ــر واکن ــده منتظ متح

ــود. ــز ب ــر آمی برایشــان تحقی
اقــدام  کردیــم  مشــاهده  داد:  ادامــه  وي 
گســترده نظامــي شــکل گرفــت و واکنــش رئیــس 

ــي  ــکا انفعال ــور آمری جمه

ـــی  ـــب ایران ـــر ط ـــرکل دفت ـــر و مدی ـــاور وزی مش
ــوزش  ــان و آمـ ــت، درمـ ــل وزارت بهداشـ و مکمـ
ــرای  ــزی بـ ــال برنامه ریـ ــت: در حـ ــکی گفـ پزشـ
ـــتیم  ـــی هس ـــنتی ایران ـــب س ـــگاه ط ـــیس دانش تاس
ــدات الزم در  ــت تمهیـ ــم وزارت بهداشـ و منتظریـ
ـــه  ـــه نتیج ـــا ب ـــد ت ـــرار ده ـــر ق ـــه مدنظ ـــن زمین ای

برســـیم. 
ــمس  ــا ش ــر محمدرض ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــب  ــوزی ط ــش بازآم ــتین همای ــی در نخس اردکان
ایرانــی ویــژه پزشــکان در ســالن همایــش دانشــگاه 
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــران، اف ــکی ته ــوم پزش عل
حــدود هفــت دانشــکده و ۱۳ گــروه طــب ســنتی 
در کشــور داریــم. امیدواریــم در آینــده نزدیــک نیــز 
ــته های  ــا رش ــوزه ب ــن ح ــم دانشــگاهی در ای بتوانی
دیگــری کــه در طــب ســنتی موثــر هســتند 

ــم. ــیس کنی تاس
شــمس اردکانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تــا بــه 
ــته طــب  ــل رش ــارغ التحصی ــک 2۶۰ ف ــال نزدی ح
ــر در داروســازی ســنتی داشــتیم،  ســنتی و ۵۰ نف
ادامــه ســال ۱۳8۶ اولیــن دانشــکده طــب ســنتی 
ــکاری  ــا هم ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل در دانش
دانشــگاه هــای شــهید بهشــتی، ایــران انجــام شــد.

هیچ تقابلی بین طب سنتی و رایج وجود ندارد
ــب  ــن ط ــی بی ــچ تقابل ــت: هی ــار داش وی اظه
ــر  ــدارد، ه ــود ن ــیک ( وج ــج ) کالس ــنتی و رای س
ــده  ــد کامل کنن ــه می توانن ــتند ک ــی هس دو مکتب
ــار  ــه هــر دو در کن ــاز اســت ک یکدیگــر باشــند. نی
ــالش داشــته باشــند. ــردم ت ــرای ســالمت م هــم ب

او تاکیــد کــرد: طــب ایرانــی مکتبــی برخواســته 
ــت  ــی اس ــش و آگاه ــه، دان ــم، تجرب ــا عل از قرن ه

کــه بــه شــکل یــک مولفــه مهــم در حــوزه ســالمت 
ظهــور و بــروز پیــدا کــرده اســت.

ــی و  ــر طــب ایران ــرکل دفت ــر و مدی مشــاور وزی
مکمــل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــا اشــاره بــه اینکــه طــب ایرانــی در 2حیطــه عملی 
و نظــری بــه موضــوع دانــش پرداختــه اســت، 
ــت  ــی نگاهداش ــب ایران ــه ط ــن وظیف ــزود: اولی اف

ســالمت اســت.

ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش ــاور وزی مش
ــردی  ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــی توانای ــب ایران ط
ــی، ورود  ــب ایران ــث ط ــن بح ــزود: مهمتری دارد، اف
ــظ ســالمتی اســت. ــرای حف ــی ب ــه ســبک زندگ ب

طب سنتی ایرانی دستاوردهای ارزشمندی 
داشته است

وی افــزود: ۱2 ســال قبــل نظــام بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه ایــن نتیجــه رســید 
در  می توانــد  هــم  ســنتی  طــب  موضــوع  کــه 
سیســتم ســالمت مــا حضــور و مشــروعیت داشــته 
باشــد و در ایــن مــدت بــه دســتاوردهای ارزشــمندی 
در حــوزه پژوهــش و خدمــات دســت یافتــه اســت.

او تصریــح کــرد: برخــی از اســتادان ایــن حــوزه 
در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی جــز یــک درصــد 

دانشــمندان برتــر دنیــا هســتند.
ــا  ــکی م ــه پزش ــزود: جامع ــی اف ــمس اردکان ش
بــه قســمت ســلبی طــب ســنتی بیشــتر از قســمت 
ــن  ــم از ای ــر بخواهی ــد و اگ ــه ان ــی آن پرداخت اثبات
ــیم  ــته باش ــی داش ــت خوب ــرون رف ــت، ب ــن بس ب
الزمــه اســت در قســمت اثباتــی فعالیــت بیشــتری 

ــیم.  ــته باش داش

دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه 
و قطعه ســازان  گفــت: پیشــنهاد واگــذاری ســهام 
ــای  ــالح فض ــرط اص ــه ش ــا س ــد ب ــازان بای خودروس
پیرامونــی صنعت خــودرو، اصالح ســاختار خودروســازی 
و کاهــش تصدی گری هــای دولــت انجــام شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، »آرش محبی نــژاد« افــزود: در 
واگــذاری خودروســازان، بایــد دیــد دلیــل واگــذاری 
انــدک ســهام باقــی مانــده دولــت در آنهــا چیســت؟

وی بیــان  داشــت: در ظاهــر هــدف اصلــی، 
کاهــش مداخلــه دولــت در امــور داخلــی ایــن 
و  شــدند  خصوصــی  اگــر  امــا  شرکت هاســت، 
حاکمیتــی  و  دولتــی  دخالت هــای  همچنــان 
ــه  ــد ادام ــه( بخواه ــوه قضائی ــس و ق ــامل مجل )ش

یابــد، کمکــی نخواهــد کــرد.
ایــن مقــام صنفــی ادامــه داد: اگــر دیــدگاه دولــت 
ــدی کشــور به خصــوص  ــی و تولی در مباحــث صنعت
ــه بخــش خصوصــی اســت از حــد  ــق ب آنچــه متعل
ــای  ــه معن ــد، ب ــزل کن نظــارت و سیاســت گذاری تن
دخالــت در امــور جــاری بنگاه هــای اقتصــادی اســت.

ــی کســب وکار  وی اظهــار داشــت:  فضــای کنون
ــت  ــه دس ــودرو چ ــت خ ــی صنع ــای پیرامون و فض
بخــش خصوصــی یــا دولــت باشــد، جــای کار بــرای 
ــا  ــژه ب ــه  وی خودروســاز و قطعه ســاز نمی گــذارد و ب
ــا وجــود قوانیــن  قیمت گــذاری هــای دســتوری و ب
و مقــررات مخــل کســب و کار فرقــی نمی کنــد کــه 
معضــل از دوش دولــت برداشــته شــده و بــه دوش 

بخــش خصوصــی گذاشــته شــود.

ــت  ــای دول ــر دخالت ه ــرد: اگ ــه  ک ــژاد اضاف محبی ن
ادامــه یابــد، بخــش خصوصــی نیــز نمی توانــد کار زیادی 
ــازی ها،  ــیاری خصوصی س ــابه بس ــرد و مش ــش بب از پی

محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت در دو خودروســاز 
ــت:  ــدارد، گف ــمگیری ن ــهام چش ــور س ــزرگ کش ب
معضــل اصلی در ســاختار شــرکت های خودروســازی 
ــوی  ــهام های تودرت ــرکت ها س ــن ش ــرا ای ــت، زی اس
ــه  بیــش از ۳۰ درصــدی در شــرکت های زیرمجموع
خودشــان دارنــد و بــا واگــذاری ســهام ناچیــز 

باقی مانــده مشــکلی حــل نمی شــود.
ــه و  ــن نیرومحرک ــع همگ ــن صنای ــر انجم دبی
ــن  ــذاری ای ــا واگ ــت ب ــه داد: دول ــازان ادام قطعه س
ــادالت  ــون تجــارت و مع ــدار ســهام، از نظــر قان مق
حاکــم بــر اقتصــاد و بنــگاه داری در عمــل کاره 
ــوذ  ــب نف ــود صاح ــاهده می ش ــا مش ــت، ام ای نیس

ــت. ــه ای اس ــل مالحظ قاب
ــی و  ــران ارشــد، میان ــه کــرد:  همــه مدی وی اضاف
ــا دســتور  ــزرگ کشــور ب رده پاییــن دو خودروســاز ب
ــه  ــا در برخــی مــوارد ب ــت مشــخص می شــوند ی دول
ــر  ــه و دیگ ــوه قضائی ــس، ق ــه مجل ــاج« ب ــوان »ب عن
نهادهــا، مدیــر ارشــد بــرای ایــن دو خودروســاز 
ــد. ــی دهن ــام م ــود را انج ــای خ ــد و البی ه می پذیرن

محبی نــژاد بیــان  داشــت:  حــال اگــر ایــن 

ــت در یکــی از  خــرده ســهام ها واگــذار شــوند، دول
آنهــا حتــی یــک کرســی هیــات مدیــره نمی توانــد 
ــی های  ــه کرس ــل هم ــا در عم ــد، ام ــته باش داش
ــد و در  ــی کن ــن م ــت تعیی ــره را دول ــات مدی هی
خودروســاز دیگــر، تنهــا یــک کرســی هیــات مدیــره 

ــت. ــی اس ــش خصوص ــار بخ در اختی
وی گفــت: از آنجایــی کــه ســهام دولــت در ایــن 
ــت، در  ــت نیس ــده و اکثری ــهام عم ــرکت س دو ش
صــورت واگــذاری نیــز نمی تــوان گفــت مدیریــت و 

ــذار می شــود. ــم واگ ــی ه ــری دولت تصــدی گ
دبیر انجمــن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان 
گفــت: بایــد ابتــدا قوانین »ضــد انحصــار«  را تصویــب کرد 
تــا دولــت جایــش را بــه یــک بخــش خصوصــی ناصالــح، 
ــن  ــر ای ــرا در غی ــد، زی ــب نده ــر و تمامیت طل انحصارگ

صــورت رقابت پذیــری زیــر ســوال مــی رود.
ــری از  ــزوم جلوگی ــر ل ــد ب ــا تاکی ــژاد ب محبی ن
ــق آنچــه  شــعار زدگــی، خاطرنشــان کرد:  اگــر مطاب
مســووالن می گوینــد بخواهیــم تــا پایــان ســال ۹۹ 
ــه  ــد برنام ــم، بای ــی کنی ــازی ها را خصوص خودروس
ــداف  ــا اه ــده ب ــدی ش ــخص زمان بن ــدون و مش م

شــفاف داشــته باشــیم.
وی در پاســخ بــه احتمــال بیــکاری تعــداد 
ــی  ــران خــودرو و ســایپا در پ ــادی از پرســنل ای زی
خصوصی ســازی آنهــا، یادآورشــد:  بیــش از ۱۰۰ 

ــه  ــتغال ب ــازی اش ــن دو خودروس ــر در ای ــزار نف ه
کار دارنــد کــه بســیار باالتــر از اســتانداردها اســت.

ــر  ــی اگ ــت: حت ــی بیان داش ــام صنف ــن مق  ای
ــا بخــش  ــند، ام ــازاد باش ــنل م ــن پرس ــی از ای نیم
ــا اصــالح  ــراژ ی ــش تی ــا افزای ــد ب خصوصــی می توان
ــر ســر کار نگــه دارد. ــان را ب فرآیندهــای تولیــد آن

وی ادامــه داد:  امــروز شــاهدیم زنجیــره تامیــن ۵۵۰ 
هــزار نفــری خودروســازان، معطــل ایــن دو خودروســاز 
ــر  ــه روزه تغیی ــه هم ــت هایی ک ــا سیاس ــا ب ــت ی اس
می کنــد، همچنیــن تغییــر دولت هــا و ترکیــب 

ــد. ــر می یابن ــز تغیی ــتگذاری ها نی ــس، سیاس مجل
محبی نــژاد اضافــه  کــرد: مــا از تــرس اینکــه 
اصالحــات بنیــادی و ســاختاری در ایــن خودروســازان 
انجــام نشــود، بــه راحتــی بیــکاری ۱۳۰ هــزار نفــری 

ــم. ــازان را می پذیری ــن خودروس ــره تامی در زنجی
ــرو در  ــل نی ــرض تعدی ــا ف ــرد:  ب ــد ک وی تاکی
در  خصوصی ســازی،  انجــام  بــا  خودروســازی ها 
عــوض در واحدهــای قطعه ســازی جــذب نیــرو 

ــاد. ــد افت ــاق خواه اتف
ــودرو ۱4  ــران خ ــت در ای ــهام دول ــده س باقی مان
درصــد و در ســایپا اندکــی بیــش از ۱۷ درصد اســت.

هفتــه گذشــته سرپرســت معاونــت امــور حقوقــی، 
مجلــس و اســتان های وزارت صنعــت اعــالم کــرد کــه 

خودروســازان تــا پایــان ســال ۹۹ واگــذار می شــوند.
ــذاری  ــت: واگ ــار داش ــی« اظه ــار فتح اله »افش
ایــن شــرکت ها در ســه مرحلــه تعریــف شــده 

ــود. ــام ش ــد انج ــه بای ــت، ک اس
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ــم  ــده دائ ــد تخــت روانچــی، ســفیر و نماین مجی
جمهــوری اســالمی ایــران نــزد ســازمان ملــل 
ــا  ــی ب ــت محل ــه وق ــنبه ب ــر چهارش ــد، عص متح
»آنتونیــو گوتــرش« دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد 

دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
ــع  ــات و مواض ــریح اقدام ــنا، تش ــزارش ایس ــه گ ب
ــکا و  ــز آمری ــک آمی ــات تحری ــل اقدام ــران در مقاب ای
ترور بزدالنه ســردار شــهید، ســپهبد قاســم ســلیمانی، 
اعــالم مجــدد آمادگــی ایــران بــرای گفت وگــو و 
همــکاری بــا کشــورهای منطقــه بــرای کاهــش تنــش 
ــود از  ــدات خ ــکا از تعه ــف آمری ــکایت از تخل ــا، ش ه
ــوص  ــل در خص ــازمان مل ــا س ــر ب ــه مق ــت نام موافق
صــدور روادیــد بــرای ظریــف و محدودیت هــای 
غیرقانونــی بــرای دیپلمات هــای ایرانــی ســازمان ملــل 

ــود. ــدار ب ــن دی ــو در ای ــای گفت وگ از محوره
ــه نقــش  ــا اشــاره ب ــات، روانچــی ب ــن مالق در ای
ــا تروریســم  شــاخص ســردار ســلیمانی در مبــارزه ب
و شکســت داعــش، وی را یــک قهرمــان بــی نظیــر 
در ایــران و منطقــه دانســت و مراســم تشــییع پنــج 
ــران و  ــهرهای ای ــایر ش ــران و س ــی وی در ته ملیون
عــراق را نشــانه اشــتباه محاســباتی آمریــکا در ایــن 

اقــدام تروریســتی دانســت.

ـــب  ـــخ متناس ـــه پاس ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
و قدرتمنـــد ایـــران ، بـــر عـــزم قاطـــع ایـــران در 
دفـــاع از مـــردم و ســـرزمین خـــود تاکیـــد نمـــود 
ـــد  ـــران قص ـــه ای ـــرد ک ـــه ک ـــال اضاف ـــن ح و در عی

جنـــگ را نـــدارد.
ســفیر ایــران در بخــش دیگــری از صحبــت هــای 
ــا یــادآوری نقــش و وظایفــی کــه دبیــرکل  خــود، ب
ســازمان ملــل مطابــق قطعنامــه ۵۹8 بــرای ارتقــای 

ــارس  ــج ف ــه خلی ــورهای منطق ــن کش ــکاری بی هم
بــر عهــده دارد، از وی خواســت در ایــن راســتا 
تــالش بیشــتری نمایــد و بــر آمادگــی ایــران بــرای 
ــوب  ــی در چارچ ــکار عمل ــه ابت ــتقبال از هرگون اس
ــی  ــکننده کنون ــرایط ش ــا در ش ــش ه ــش تن کاه
ــح  ــه ابتــکار پویــش صل منطقــه تاکیــد نمــود و ارائ
هرمــز توســط ریاســت جمهــوری اســالمی ایــران را 

ــی کــرد. ــن راســتا ارزیاب در ای

ــدم صــدور  ــه ع ــاره ب ــا اش ــن ب روانچــی همچنی
ــکا  ــدام آمری ــن اق ــت: ای ــف، گف ــرای ظری ــد ب روادی
ــازمان  ــن س ــر بی ــه مق ــت نام ــش موافق ــض فاح نق
ــات  ــتای تخلف ــت و در راس ــد و آمریکاس ــل متح مل
قبلــی آمریــکا در افزایــش فشــار و محدودیــت بــرای 
دیپلمــات هــای ســازمان ملــل و از جملــه دیپلمــات 
ــرکل و  ــرد و از دبی ــی پذی ــورت م ــی ص ــای ایران ه
ــن  ــا ای ــورد ب ــم در برخ ــار داری ــل انتظ ــازمان مل س
تخلــف و نقــض آشــکار مقــررات و توافقنامــه هــای 

ــر باشــد. ــح ت ــر و صری بیــن المللــی، فعــال ت
ــالم  ــکر از اع ــن تش ــخ ضم ــم در پاس ــرش ه گوت
ایــران مبنــی بــر ایــن کــه قصــد جنــگ نــدارد، گفــت 
در هــر دو زمینــه مــورد درخواســت تــالش خواهــد 
کــرد و طــرح پویــش صلــح هرمــز را در کنــار ســایر 
طــرح هــای مطروحــه در راســتای کاهــش تنــش هــا 

در منطقــه مثبــت ازیابــی مــی کنــد.
ــه  ــنبه در رابط ــل روز دوش ــازمان مل ــرکل س دبی
بــا تــرور ناجوانمردانــه ســردار ســلیمانی، ایــن اقــدام 
ــج  ــا نتای ــی ب ــش بین ــل پی ــر قاب ــدام غی ــک اق را ی
ــود و از افزایــش  ــده ب ــل پیــش بینــی خوان غیــر قاب
ــی  ــراز نگران ــا اب ــدام عمیق ــن اق ــر ای ــا در اث تنش ه

ــود. کــرده ب

ویزا ندادن به ظریف نقض توافق بین سازمان ملل و آمریکاست 

ــس  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــود  ــرده ب ــالم ک ــکا اع ــور آمری ــت: رئیس جمه گف
کــه اگــر اقدامــی از پایگاه هــای نظامــی ایــران 
علیــه ایــاالت متحــده صــورت گیــرد حتمــاً توســط 
ــرل و  ــد، کنت ــور رص ــن کش ــی ای ــای نظام نیروه

ــد.  ــد ش ــی خواه خنث
بــه گــزارش فــارس، سیدحســین نقــوی حســینی 
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره 
ــگاه  ــه 2 پای ــپاه ب ــکی س ــه موش ــه قاطعان ــه حمل ب
نظامــی آمریــکا در عــراق در انتقــام از تــرور ســردار 
شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی اظهــار داشــت: بــه 
ــه حــاج قاســم  ــدان ب ــران و عالقه من ــت ای همــه مل
ســلیمانی اقــدام انتقامــی ســخت نیروهــای جــان بــر 
ــک  ــالب اســالمی را تبری ــپاه پاســداران انق ــف س ک

می گویــم.
وی افــزود: اقــدام اخیــر موشــکی جمهــوری 
نظامــی  پایگاه هــای  علیــه  ایــران  اســالمی 
ــژه ای  ــا شــادی و شــعف وی آمریکایی هــا در عــراق ب
در کشــورهای محــور مقاومــت مواجــه شــده اســت.

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس تصریــح کــرد: همانطــور کــه 
پیــش از ایــن مســئولین جمهــوری اســالمی ایــران 
وعــده داده بودنــد انتقــام ســخت را محقــق خواهنــد 
ــش از  ــرد و پی ــدا ک ــق پی ــوع تحق ــن موض ــرد ای ک
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــر س ــر مطه ــن پیک دف

ــرد. ــی ک ــه عملیات ــام قاطعان ــلیمانی، انتق س
نقــوی حســینی گفــت: انتقــام ســختی کــه 
جمهــوری اســالمی وعــده کــرده بــود اقدامــی 
نظامــی بــود کــه بــه خوبــی عملیاتــی شــده و 
ــزان  ــه از می ــورت گرفت ــای ص ــاس برآورده ــر اس ب
ــش  ــی بی ــته های آمریکای ــزان کش ــارت ها، می خس

از 8۰ نفــر هســتند. 
امــروز  بامــداد  موشــکی  اقــدام  افــزود:  وی 

علیــه پایگاه هــای نظامــی آمریــکا، نشــان دهنده 
توانمنــدی جمهــوری اســالمی ایــران در هــدف 
قــرار دادن اهــداف مدنظــرش اســت ایــن در حالــی 
اســت کــه آمریکایی هــا تبلیغــات زیــادی انجــام داده 
ــه  ــی علی ــدام نظام ــد اق ــران نمی توان ــه ای ــد ک بودن
آنهــا انجــام دهــد؛ رئیــس جمهــور آمریــکا هــم اعالم 
کــرده بــود کــه اگــر اقدامــی از پایگاه هــای نظامــی 
ــاالت متحــده صــورت گیــرد حتمــاً  ــه ای ــران علی ای
توســط نیروهــای نظامــی ایــن کشــور رصــد، کنتــرل 

ــد شــد. ــی خواه و خنث
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس گفــت: آمریکایی هــا تبلیغــات 
زیــادی بــه راه انداختــه بودنــد کــه پایگاه هــای 
گنبــد  دارای  منطقــه  ســطح  در  نظامی شــان 
آهنیــن اســت و توســط تجهیــزات مختلــف نظامــی 
محافظــت شــده و هیچکــس توانایــی ضربــه زدن بــه 

آنهــا را نــدارد امــا اقــدام جمهــوری اســالمی ایــران 
ــن  ــالی را از بی ــای پوش ــا و فرضیه ه ــی ادعاه تمام
ــی  ــه کنترل ــا هیچگون ــان داد آمریکایی ه ــرد و نش ب

ــد. ــران ندارن ــی ای ــی نظام ــر توانای ب
نقـــوی حســـینی افـــزود: حملـــه موشـــکی 
ـــه  ـــروی هوافضـــای ســـپاه پاســـداران نشـــان داد ک نی
پایگاه هـــای ایـــاالت متحـــده در ســـطح منطقـــه 
ـــی  ـــه راحت ـــته و ب ـــدی نداش ـــه گنب ـــچ وج ـــه هی ب
می تـــوان بـــه آنهـــا ضربـــات جبران ناپذیـــری وارد 

ـــرد. ک
پاســداران  ســپاه  کــه  بیانیــه ای  گفــت:  وی 
ــکی  ــه موش ــه حمل ــش ب ــالمی در واکن ــالب اس انق
بامــداد امــروز منتشــر کــرد قابــل توجــه بــود چــرا 
کــه بــه صراحــت عنــوان شــد کــه اگــر آمریکایی هــا 
ــه اقــدام شــرورآمیز دیگــری بزننــد پاســخ  دســت ب
جمهــوری  از  دیگــری  بزرگتــر  و  دندان شــکن 

ــه  اســالمی دریافــت خواهنــد کــرد ضمــن اینکــه ب
کشــورهای منطقــه هــم هشــدار داده شــد کــه 
ــه  ــد و علی ــا باش ــا در آنه ــگاه  آمریکایی ه ــر پای اگ
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــالمی م ــوری اس جمه
مطابــق منشــور ســازمان ملــل متحــد کشــورمان بــه 
آن کشــورها حملــه کــرده و بــه آنهــا ضربــه خواهــد 

شــد.
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــه  ــال حمل ــه دنب ــح کــرد:  ب خارجــی مجلــس تصری
موشــکی بــه پایگاه هــای آمریکایــی در عــراق ضعــف 
ــاالت  ــت های ای ــر تروریس ــه ب ــتی ک ــدید و وحش ش
متحــده مســتولی شــده اســت منجــر خواهــد شــد 
ــی  ــر جابه جای ــی ب ــی مبن ــه زودی تصمیمات ــه ب ک
ــرار  ــه ف ــا از منطق ــد ت ــان بگیرن ــای نظامی ش نیروه
کننــد. زیــرا بــه آنهــا اثبــات شــده جمهــوری 
ــدارد. ــچ کشــوری شــوخی ن ــا هی ــران ب اســالمی ای

ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــت: ح ــینی گف ــوی حس نق
یــک فرمانــده یــا یــک فــرد نبــود بلکــه یــک شــجره 
ــود کــه در کل جهــان اســالم و  ــی ب ــه  و نهضت طیب
ــرگ  ــده و شــاخ و ب ــه ریشــه دوان ــه خاورمیان منطق
ــورهای  ــان کش ــون جوان ــون در میلی ــته و میلی داش
قاســم  حــاج  شــیفته  و  عالقه منــد  اســالمی 

ــد. ــلیمانی بودن س
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی خاطرنشــان 
کــرد: انتقــام از شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی و 
ــه یــک مطالبــه عمومــی در  ابومهــدی المهنــدس ب
ــه  ــل شــده ک ــه تبدی ــان مســلمان منطق ــن جوان بی
ــا  ــرای آمریکایی ه ــیا ب ــرب آس ــن غ ــه یقی ــع ب قط
در صورتــی کــه آنهــا در ایــن منطقــه باقــی بماننــد 
تبدیــل بــه جهنمــی خواهــد شــد لــذا ایــن منطقــه 
ــدن  ــر مان ــرار ب ــورت اص ــا در ص ــرای آمریکایی ه ب
بــه ویتنــام دیگــر تبدیــل شــده و مجبــور بــه تــرک 

ــد شــد. آن خواهن

مجلس بزرگداشــت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی فرمانده 
دالورســپاه قــدس کــه بــا همت اتــاق اصناف اســتان و ســازمان بســیج 
اصنــاف اســتان، هــم زمــان بــا ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا 

)س( در مســجد جامــع کالن شــهر تبریــز برگزار شــد.
ــه مناســبت  ــا، مراســم بزرگداشــتی ب ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی و همرزمانــش شــهیدش  
مصــادف بــا ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( توســط 
اتــاق اصنــاف اســتان  و ســازمان بســیج اصنــاف اســتان در مســجد 

ــز برگــزار شــد. جامــع تبری
 در ایــن مراســم آیــت اهلل آل هاشــم نماینــده ولــی فقیه در اســتان 
ــه عنــوان ســخنران در ابتــدا ســالروز شــهادت  آذربایجــان شــرقی ب
ــه  ــت گفت ــرا )س( را تســلیت و تعزی ــه زه ــه حضــرت فاطم ام االئم
و اظهــار کــرد: شــهادت ســردار بــزرگ اســالم ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی و از طرفــی جــان باختــگان مراســم تشــییع پیکــر 
ــه  ــگان حادث ــان باخت ــن ج ــان و همچنی ــلیمانی در کرم ــردار س س

ســقوط هواپیمایــی مســافربری را تســلیت عــرض مــی کنــم.
امــام جمعــه مردمــی آذربایجــان شــرقی بــا تشــکر از بازاریــان 
ــنهاد  ــت و پیش ــه هم ــم ب ــن مراس ــه داد: ای ــز، ادام ــان تبری قهرم
اهالــی عزیــز بــازار و بــا همــکاری تمامــی نهادهــای اســتان 
ــز  ــان تبری ــما بازاری ــت ش ــدردان هم ــد و ق ــزار ش ــکیل و برگ تش
هســتم کــه یــک روز کار خــود را جهــت تجلیــل از مقــام شــهید و 

ــد. ــل کردی ــالم تعطی ــپاه اس ــد س ــده دالور، مجاه فرمان
وی تشــریح کــرد: تبریــز بایــد ایــن گونــه باشــد و تبریــز بایــد 
ــان  ــما بازاری ــر ش ــن ب ــد، آفری ــتاز باش ــمات پیش ــام مراس در تم
تبریــز کــه حتــی زودتــر از بــازار تهــران ایــن کار را انجــام دادیــد.

نماینــده ولــی فقیــه نقش مــردم تبریــز را برجســته دانســته و گفت: 
آفریــن بــر مــردم غیــور تبریــز و آذربایجانــی هــا کــه در ایــن قضایــای 

اخیــر ســربلند و ســرفرازمان کردیــد، خداونــد شــما را ســربلند کنــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: هفتــه گذشــته پــس از اعــالم شــهادت 
ــور  ــن منظ ــه همی ــکوهی ب ــا ش ــی ب ــلیمانی، راهپیمای ــپهبد س س
مــردم تبریــز بعــد از نمــاز جمعــه انجــام دادنــد کــه نشــانگر ارادت 
و اشــک مــردم تبریــز در ســوگ شــهید ســلیمانی بــوده و باعــث 
شــد رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار بــا خانــواده شــهید ســلیمانی 
ایــن چنیــن از مــردم تبریــز یــاد کننــد، شــهید ســلیمانی را مــردم 
کرمــان از نزدیــک مــی شــناختند جمعیتــی کــه در کرمــان جهــت 
تشــییع پیکــر حــاج قاســم آمــد چیــز عجیبــی نبــود، امــا مــردم 
تبریــز چــه؟ دیدیــد اشــک واحســاس ارادت مــردم تبریــز نســبت 

بــه شــهید ســلیمانی چگونــه بــود.
 وی بیــان کــرد: ایــن هــا نعمــت هــای جلــوی چشــم مــا اســت 
ــه  ــم، آنچ ــهادت را بدانی ــدر ش ــا ق ــرار داده ت ــان ق ــد برایم خداون
مســلم اســت ایــن شــهید بزرگــوار و عزیــز از بیــن مــا رفــت امــا 

ــرای نظــام اســالمی شــد.  شــهادتش موجــب برکــت ب
ــرد  ــز ک ــدر را عزی ــهید گرانق ــن ش ــه ای ــه ک ــزود: آنچ  وی اف
ــم  ــهید قاس ــخصیتی ش ــم ش ــکات مه ــی از ن ــود، یک ــش ب اخالص
ســلیمانی ایــن بــود کــه ایشــان اهــل حــزب و جنــاح بــازی نبــود و 

ــود . ــی ب ــه شــدت انقالب ب
 نماینــده ولــی فقیــه تشــریح کــرد: شــهید ســلیمانی؛ انقــالب، 
انقالبــی گــری و آرمــان هــای انقــالب خــط قرمــز قطعیــش بــود و 
ایشــان ذوب در انقــالب، امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری و 
تبعیــت از فرامیــن ایشــان بــود و ایــن واقعیــت  و ویژگــی قطعــی 

شــخصیتی آن بزرگــوار اســت.
ــر و شــجاعت  ــل تدبی ــوار اه ــرد: آن شــهید بزرگ ــد ک وی تاکی
بــود و شــهادت ســپهبد ســلیمانی زنــده بــودن انقــالب مــا را بــه 

ــان کشــید. رخ همــه جهانی
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه وظیفــه امــروز مــا چیســت گفــت: 
اوال تبریــک مــی گوییــم بــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در 
راســتای بحــث انتقــام کــه یــک ســیلی محکــم بــه دشــمن زدنــد و 
ایــن یعنــی مــا اگــر بخواهیــم مــی توانیــم امــا انتقــام اصلــی مــا از 
خــون پایمــال شــده ســپهبد ســلیمانی طبــق فرمایشــات رهبــری 
آن اســت کــه مــا بایــد تــالش کنیــم حضــور فســاد انگیــز و تفرقــه 

افکنانــه آمریــکا در منطقــه پایــان یابــد.
ــا  ــی ب ــل اله ــه فض ــا اهلل ب ــرد: ان ش ــدواری ک ــار امی وی اظه
ــه فعالیــت  اقدامــات قاطــع نیروهــای مســلح و ســپاه پاســداران ب
هــای شــرورانه و خبیثانــه آمریــکا پایــان خواهیــم داد و از بــرکات 

ــردم،  ــه م ــه هم ــود ک ــن ب ــلیمانی ای ــم س ــهید قاس ــهادت ش ش
جنــاح هــا و جریــان هــای مختلــف را در زیــر تابوتــش جمــع کــرد.

ــران  ــرادران و خواه ــت: ب ــان گف ــز در پای ــه تبری ــام جمع ام
ــی  ــهید عال ــن ش ــم ای ــایه مراس ــه در س ــی ک ــن وحدت ــی ای گرام
ــت  ــدت را از دس ــن وح ــم و ای ــدر بدانی ــت ق ــورت گرف ــام ص مق
ندهیــم و بــا اطاعــت محــض از فرمایشــات رهبــری؛ اهــداف 
ــم. ــود کنی ــی و ناب ــه خنث ــی را در منطق دشــمن و اســتکبار جهان

ــم  ــید رحی ــدار س ــگر پاس ــردار سرلش ــم س ــن مراس ــه ای در ادام
ــوا و از  ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده ــاور عال ــتیار و مش ــوی دس صف
ــان  ــا بی ــلیمانی ب ــهید س ــپهبد ش ــک س ــاران نزدی ــان و ی همرزم
ایــن کــه خداونــد بــزرگ را شــاکرم ایــن بنــده جــا مانــده از قافلــه 
ی شــهیدان توفیــق حضــور در جمــع پــر صالبــت مــردم قهرمــان، 
انقالبــی، والیــت مــدار  و بازاریــان عزیــز تبریــز باشــم گفــت: وکالــت 
دارم از طــرف مقــام معظــم رهبــری کــه ســالم ایشــان را بــه تک تک 
شــما مــردم مومــن، هوشــمند و انقالبــی و بازاریــان تبریــز برســانم،

 سرلشــگر صفــوی ضمــن تقــدر و تشــکر از امــام جمعــه، 
اســتاندار و فرمانــده دالور ســپاه تبریــز ســردار خــرم، اتــاق اصنــاف، 
بازاریــان و ســایر عزیزانــی کــه ایــن مراســم را ترتیــب دادنــد افــزود: 
عزیــزان، جوانــان و نیروهــای مقتــدر مســلح آذربایجــان شــرقی بــا 
اســتعانت از ده هــزار شــهید همرزمــم در آذربایجــان اعــالم می کنم 
بــا خــدا عهــد و پیمــان بســته ایــم کــه دســت از یــاری راه قــرآن، 
اســالم، امــام راحــل، مقــام معظــم رهبــری، راه شــهیدان برنداریــم. 
ــن کــه مــردم مومــن ، دالور  ــه ای ــا اشــاره ب مشــاور رهبــری ب
و شــهید داده تبریــز و آذربایجــان ، در طــول تاریــخ معاصــر 
ایــران ســتون مســتحکم عــزت و عظمــت ایــران بــوده انــد گفــت: 
آذربایجــان از قدیــم االیــام یــار محبــان اســالم بــوده اســت و شــما 
ــدم و خــط شــکن  ــز و آذربایجــان پیشــگام ، پیــش ق مــردم تبری
ــاص در  ــور خ ــه ط ــد و ب ــوده ای ــران ب ــر ای ــای معاص ــالب ه انق

ــد. ــژه ای داشــته ای ــالب اســالمی ســهم وی ــروزی انق پی
ایشــان در پایــان یــادآور شــد: خــون شــهید ســلیمانی و 
همرزمــان شــهیدش خــط شــکن نهضــت هــای انقالبــی در 
ــد  ــی  خواه ــای امریکای ــروج نیروه ــودی و خ ــت ناب ــه؛ جه منطق

ــود. ب

رئیس جمهور آمریکا گفته بود هر اقدامی 
از سوی ایران خنثی خواهد شد

انقالبی گری و آرمان های انقالب، خط قرمز سپهبد شهید سلیمانی بود

وزیر خارجه انگلیس: 
هنوز فرصت نجات و تقویت برجام 

وجود دارد

وزیــر امــور خارجــه انگلیــس کــه بــرای مالقــات 
بــا مقام هــای آمریکایــی بــه واشــنگتن ســفر کــرده، 
ــت  ــات و تقوی ــت نج ــوز فرص ــه هن ــرد ک ــد ک تاکی

توافــق هســته ای ایــران وجــود دارد. 
ــس از  ــک راب« پ ــا، »دومینی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــنگتن  ــود در واش ــی خ ــای آمریکای ــا همت ــدار ب دی
ــی  ــی بی بی س ــبکه تلویزیون ــا ش ــو ب ــت وگ در گف
ــی و  ــرکای آمریکای ــون ش ــا همچ ــرد: م ــار ک اظه
اروپایی مــان بــه جلوگیــری از دســت یابی ایــران 

ــتیم. ــد هس ــته ای متعه ــالح هس ــه س ب
ــی در  ــای اروپای ــل طرف ه ــه تعل ــاره ب ــدون اش وی ب
اجــرای تعهداتشــان در برجــام بــه تصمیــم تهــران بــرای 
کاهــش تعهداتــش در ایــن توافــق اشــاره کــرد و مدعــی 
شــد؛ بــه نقطــه ای رســیده ایم که عــدم پایبنــدی ایــران ]به 
برجــام[ بــا گام هــای اخیــر این کشــور شــدت یافته اســت.

ــرای  ــه اج ــران ب ــم ای ــی خواهی ــزود: م راب اف
کامــل تعهداتــش بازگــردد و در ایــن رابطــه  تمامــی 
راه کارهــا از جملــه احتمــال فعــال کــردن مکانیســم 
ــرار مــی دهیــم. حــل اختــالف را مــورد بررســی ق

او بــا اشــاره بــه اهمیــت آنچــه عــدم دســت یابــی 
ایــران بــه ســالح هســته ای نامیــد تاکیــد کــرد کــه 

هنــوز فرصــت توســعه برجــام وجــود دارد.
ــب  ــن مطل ــی ای ــس در حال ــه انگلی ــر خارج وزی
را بیــان کــرد کــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری 
آمریــکا  دیــروز )چهارشــنبه( بــار دیگــر تکــرار کــرد 
زمــان آن رســیده اســت کــه انگلیــس، آلمــان، 
فرانســه، روســیه و چیــن ایــن واقعیــت را درک کنند، 

ــده برجــام خــارج شــوند. ــی مان ــد از باق آنهــا بای
برخـالف  و  یکجانبـه  خـروج  دنبـال  بـه  ایـران 
مقـررات بیـن المللـی آمریـکا از برجـام، تـالش کرد 
توافـق هسـته ای  را بـه شـرط عمل دیگـر طرف های 
ایـن توافـق به تعهداتشـان حفـظ کند اما با گذشـت 
نزدیـک بـه دو سـال و ناتوانـی طرف هـای اروپایـی 
بـه تعهـدات برجامـی، بـا هـدف حفـظ بهره منـدی 
اقتصـادی ایـران، گام هـای کاهـش تعهـدات خـود را 

در بـازه زمانـی ۶۰ روزه آغـاز کـرد.
بــر ایــن اســاس، ایــران یکشنبه شــب ۱۵ دی مــاه، بــا 
صــدور بیانیــه ای،  گام پنجــم و نهایــی کاهــش تعهــدات 
ــران  ــق آن، ته ــه طب ــرد ک ــالم ک ــود را اع ــی خ برجام
ــامل  ــی )ش ــی در حــوزه عملیات ــچ محدودیت ــر هی دیگ
ظرفیــت غنی ســازی، درصــد غنی ســازی، میــزان مــواد 
غنی شــده، و تحقیــق و توســعه( نخواهــد داشــت و از این 
پــس، برنامــه هســته ای ایــران فقــط بــر اســاس نیازهای 
فنــی خــود پیــش خواهــد رفــت و همــکاری بــا آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی نیــز طبــق روال ادامــه می یابد.

براســاس ایــن بیانیــه، در صــورت رفــع تحریم هــا 
و منتفــع شــدن ایــران از منافــع برجــام، جمهــوری 
اســالمی ایــران آمــاده بازگشــت بــه تعهــدات 

ــی خــود اســت. برجام

امنیت و آسایش مردم 
در گرو حذف آمریکا از منطقه است

عضــو هیــات رئیســه مجلــس گفــت: جمهــوری 
ــردم در  ــود و م ــگ نش ــه جن ــرای اینک ــالمی ب اس
امنیــت و آســایش زندگــی کننــد بایــد پــای آمریــکا 

ــد. ــاه کن ــه کوت را از منطق
بــه گــزارش مهــر، ســید امیرحســین قاضــی زاده 
ــداران در  ــپاه پاس ــدام س ــه اق ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
ــراق  ــکا در ع ــی آمری ــگاه نظام ــاران پای ــک ب موش
ــام  ــه انتق ــود ک ــور ب ــداران مأم ــپاه پاس ــت: س گف
ــدس را  ــپاه ق ــده س ــلیمانی فرمان ــردار س ــون س خ
ــم  ــدا در مراس ــک ص ــران ی ــت ای ــرا مل ــد زی بگیرن
ــتار  ــلیمانی خواس ــهید س ــردار ش ــر س ــییع پیک تش

انتقــام ســخت از آمریکایی هــا بودنــد.
نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس شــورای 
ــرای  ــالمی ب ــوری اس ــرد: جمه ــح ک ــالمی تصری اس
اینکــه جنــگ نشــود و مــردم کشــور مــا در امنیــت 
و آســایش زندگــی کننــد بایــد پــای آمریــکا را 
ــن  ــه ای ــم ک ــد و کاری بکنی ــاه کن ــه کوت از منطق
جمعیــت شــرور از منطقــه غــرب آســیا خــارج شــود.

نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: یــاد داســتان ذوالقرنیــن و یاجــوج 
ــن  ــزرگ بی ــدی ب ــن س ــم، ذوالقرنی ــوج می افت معج
ــوری  ــرد و جمه ــاد ک ــوج ایج ــوج ماج ــود و یاج خ
ــد ســد آهنیــن بیــن کشــور خــود  اســالمی نیــز بای
و یاجــوج و ماجــوج زمــان یعنــی آمریکایی هــا ایجــاد 
ــن  ــری بی ــزار کیلومت ــا ۶ ه ــه ۵ ت ــد فاصل ــد. بای کن
ــد. ــته باش ــود داش ــی وج ــای آمریکای ــران و نیروه ای

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه ســپاه پاســداران هیمنــه 
آمریــکا را در منطقــه و جهــان شکســت گفــت: ایــن 
آغــاز کار بــود، اســرائیل دنبالــه روی آمریــکا و پایــگاه 

ــه غــرب آســیا اســت. ــکا در منطق ــی آمری اصل
وی تصریــح کــرد: وقتــی می گوئیــم آمریکایی هــا 
بایــد از منطقــه برونــد، منظورمــان ایــن اســت کــه 
کل نیروهــای وابســته بــه آمریــکا بایــد از ایــن 
منطقــه خــارج شــوند. چــرا کــه جمهــوری اســالمی 
از ایــن پایگاه هــا در خلیــج فــارس و خاورمیانــه 

ــت. ــورده اس ــادی خ ــای زی ضربه ه

در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو؛
»ناتو« ابزاری برای توجیه اقدامات 

آمریکا شده است
ــو«  ــت: »نات ــه گف ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
بــه ابــزاری بــرای توجیــه اقدامــات ایــاالت متحــده 
ــه  ــتیابی ب ــی اش در دس ــن اروپای ــی متحدی و برخ
ــل  ــه تبدی ــان در منطق ــی آن ــوم سیاس ــداف ش اه

شــده اســت.
موســوی  عبــاس  ســید  مهــر،  گــزارش  بــه 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا محکومیت شــدید 
اظهــارات اخیــر دبیــرکل ناتــو در توجیــه ترور ســردار 
ــدون توجــه  شــهید ســلیمانی توســط آمریــکا کــه ب
بــه اصــول و قواعــد حقــوق بیــن الملــل بیــان شــده، 
تاکیــد کــرد: عملکــرد ایــن نهــاد نظامــی کــه عضــو 
مؤثــر آن یــک دولــت تروریســتی در مقیــاس جهانــی 
ــر  ــال های اخی ــکا اســت، طــی س ــم آمری ــی رژی یعن
ــرای  ــی ب ــگ و ناامن ــی، جن ــز ویران ــتاوردی ج دس

ــی نداشــته اســت. مــردم منطقــه و جهــان در پ
ــم  ــدام رژی ــه اق ــرد: توجی ــان ک ــر نش وی خاط
ــلیمانی  ــردار س ــه س ــرور ناجوانمردان ــکا در ت آمری
چشــم بســتن بــر نقــش ایــن فرمانــده بــزرگ 
ــا  ــاز ب ــت س ــده و سرنوش ــن کنن ــارزه تعیی در مب
ــن  ــع خطــر ای ــش و رف ــودی داع تروریســت ها و ناب
گــروه وحشــی تروریســتی از منطقــه و در جغرافیــای 

ــت. ــا اس ــای اروپ ــوی مرزه ــا آن س ــر ت فرات
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه توجیــه اقــدام 
ــو در  ــو نات ــن عض ــه بزرگ تری ــتی و نابخردان تروریس
مقابــل دیــدگاه متعجــب و نگــران دنیــا در تــرور یــک 
مقــام عالیرتبــه نظامــی ایرانــی و دعوت شــده از ســوی 
ــکار  ــن اف ــخره گرفت ــه س ــراق را ب ــی ع ــت قانون دول

ــو دانســت. ــرکل نات ــان از ســوی دبی عمومــی جهانی
موســوی بــا ابــراز تأســف از اینکــه ناتــو بــه ابــزاری 
ــی  ــده و برخ ــاالت متح ــات ای ــه اقدام ــرای توجی ب
متحدیــن اروپایــی اش در دســتیابی بــه اهــداف 
شــوم سیاســی آنــان در منطقــه تبدیــل شــده اســت، 
تاکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران بــر ایــن بــاور 
اســت کــه امنیــت زمانــی بــه منطقــه بازمــی گــردد 
کــه فعالیت هــای تروریســتی نیروهــای فرامنطقــه ای 
کــه برخــی از آنهــا تحــت لــوای ناتــو فعالیــت دارنــد، 
ــه دســت  ــه ب ــه و تأمیــن امنیــت منطق خاتمــه یافت

ــود. ــپرده ش ــه س ــای منطق دولت ه

مفقودی
ــب  ــی اینجان ــارغ التحصیل ــدرک ف م
ــد ودود  ــدی فرزن ــی احم ــن صادق امی
بــه شــماره شناســنامه 763 صــادره 
ــته  ــی پیوس ــع کاردان ــه در مقط از مراغ
رشــته نقشــه کشــی معمــاری صــادره از 
ــماره  ــا ش ــی ب ــگاهی ایلخچ ــد دانش واح
و  اســت  گردیــده  مفقــود   0976506
ــده  ــد. از یابن ــی باش ــار م ــد اعتب فاق
ــه  ــدرک را ب ــل م ــود اص ــی ش ــا م تقاض
ــی  ــد ایلخچ ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
بــه نشــانی ایلخچــی خیابــان امــام 

ــد.  ــال نمای ارس
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مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور:

امضا فروشی مهندسان ناظر خیانت 
ملی در ساخت وساز است

بــا  کشــور،  وزارت  فنــی  دفتــر  کل  مدیــر 
ــی  ــون در برخ ــت قان ــدم رعای ــدید از ع ــاد ش انتق
ــان  ــی مهندس ــا فروش ــت: امض ــازها، گف ساخت وس

ناظــر، خیانــت ملــی در ساخت وســاز اســت.
ــه  ــی در جلس ــد قربان ــر، وحی ــزارش مه ــه گ ب
مشــکالت  و  مســائل  بررســی  و  هم اندیشــی 
ــتانداری  ــی اس ــه میزبان ــی اســتان ســمنان، ب عمران
ــی  ــی و نظارت ــای مدیریت ــمردن آفت ه ــن برش ضم
ــرد:  ــان ک برســازه ها و ســاختمان ســطح کشــور، بی
ــی در  ــت مل ــر خیان ــان ناظ ــی مهندس ــا فروش امض

اســت. ساخت وســاز 
وی افــزود: بزرگ تریــن آفــت و خیانــت ملــی در 
ساخت وســازها درواقــع پدیــده شــوم امضــا فروشــی 
ــرا  ــت زی ــکن اس ــداث مس ــر در اح ــان ناظ مهندس
ــاختمان ها  ــاخت س ــه س ــد ب ــده می توان ــن پدی ای
ــع  ــود و درواق ــی ش ــات منته ــت الزام ــدون رعای ب
ــار  ــی را یک ب ــون نظام مهندس ــعه قان ــرورت توس ض

ــد. ــان می ده ــر نش دیگ
ــه داد:  ــی وزارت کشــور، ادام ــر فن ــرکل دفت مدی
عمــر و مقاومــت ســاختمان ها و ســازه ها بایــد 
ــازی  ــی س ــهرها و کیف ــد ش ــردن کالب ــی ک ــا فن ب
ســازندگان  مدنظــر  ســاز  اســتاندارد ســاخت  و 
ــان ها  ــت انس ــرار اس ــرا ق ــد زی ــراه باش ــکن هم مس
ــئولیتی  ــن مس ــد و ای ــی کنن ــاختمان ها زندگ در س

ــت. ــزرگ اس ب
ــی  ــزی عمران ــی و برنامه ری ــر فن ــرکل دفت مدی
ــود،  ــخنان خ ــش س ــن بخ ــور در دومی وزارت کش
گفــت: بازنگــری و اصــالح برخــی از قوانیــن در 
حــوزه عمرانــی بایــد متناســب بــا شــرایط روز انجــام 

شــود.
قربانــی ضمــن بیــان اینکــه عمــده معضــالت در 
ــر  توســعه و عمــران در ســطح اســتان های کشــور ب
ــتانی ایجــاد  ــای مســئوالن اس حســب ناهماهنگی ه
می شــود، تاکیــد داشــت: مدیــران بــا تفکیــک 
مســائل اجــازه ورود مشــکالت بــه ســطح کالن 
کشــور و وزارت خانــه را ندهنــد و ایــن امــر نیازمنــد 

ــت اســت. مدیری
ــز اشــاره  ــران نی ــت در ته ــز جمعی ــه تمرک وی ب
ــه  ــی جمعیــت ب ــان اینکــه تمرکزگرای ــا بی کــرد و ب
علــت ضعــف خدمــات زیرســاختی در اســتان ها 
ــران  ــی نگری مدی ــت: بخش ــود، گف ــوب می ش محس
اســتانی آفــت توســعه یافتگی در آینــده کشــور 

ــرد. ــر ک ــاره آن تدبی ــد درب ــه بای اســت ک

ــت: در ۹  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــوم  ــش از دو س ــور در بی ــد کش ــال تولی ــه امس ماه
ــالم  ــق اع ــوده و طب ــای منتخــب، افزایشــی ب کااله
بانــک مرکــزی رشــد بخــش صنعــت در ایــن مــدت 
در مقایســه بــا ســال گذشــته بــه ۱۰ درصــد رســیده 

کــه دســتاورد بســیار بزرگــی اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا رحمانــی«  در دومیــن 
میــز ســاخت داخل صنعــت پتروشــیمی در راســتای 
نهضــت ســاخت داخــل افــزود: طــی ایــن مــدت و بر 
اســاس آمارهــای موجــود صــادرات از واردات پیشــی 
گرفتــه، تــراز تجــاری کشــور مثبــت شــده و از نظــر 
ــا ۱۰۳ میلیــون تــن صــادرات، نزدیــک بــه  وزنــی ب

2۰ درصــد افزایــش صــادرات داشــته ایم.
وی در ادامــه بــا تبریــک و تســلیت شــهادت 
جانســوز حــاج قاســم ســلیمانی و یــاران وفــادارش، 
خاطرنشــان  کــرد: روح ایــن ســردار رشــید اســالم و 
ــی اســت کــه در حــوزه  کشــورمان یاری گــر اقدامات

ــم. ــام می دهی ــل انج ــاخت داخ ــت س نهض
ــلیمانی  ــردار س ــت: س ــان داش ــت بی ــر صنع وزی
بــه دلیــل حفــظ اســالم، ایــران و ایــن  ملــت بــزرگ 
ــرد و  ــداکاری ک ــت و ف ــه گذاش ــود مای ــان خ از ج
بهتریــن راه بــرای تــداوم راه وی تــالش شــبانه روزی 
ــالب در  ــم انق ــر معظ ــات رهب ــه فرمایش ــه ب و توج

همــه زمینه هاســت.
ســاخت  نهضــت  پرچمــدار  داد:  ادامــه  وی 
ــر معظــم انقــالب هســتند و  ــه یقیــن رهب داخــل ب
ــی  ــه برخ ــیدیم ک ــه رس ــن نقط ــه ای ــروز ب ــر ام اگ

ــی  ــای صنعت ــکل ها و واحده ــای تش ــدی ه گله من
ــام  ــایه انج ــده، در س ــکر انجامی ــی و تش ــه قدردان ب
وظیفــه در راســتای منویــات معظم لــه در ایــن 

ــت. ــد اس ــق تولی ــال رون ــوزه و در س ح
رحمانــی گفــت: بایــد ســاخت داخــل را در 
ــم و  ــگ و ارزش کنی ــک فرهن ــه ی ــل ب کشــور تبدی
ــه راه  ــروز ادام ــه ام ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــه ب هم
ــت. ــازی اس ــت داخلی س ــه نهض ــه ب ــهدا، توج ش

وی ادامــه داد: هــر فــردی بــا هــر میــزان از 
ظرفیــت و تــوان می توانــد در ایــن نهضــت عمومــی 
ــا  ســهیم شــده و حتــی یــک  خانــم خانــه دار نیــز ب
خریــد کاالی ایرانــی در ایــن نهضــت می توانــد 

ــد. ــته باش ــارکت داش مش

ــم  ــر معظ ــرد: رهب ــان ک ــت خاطرنش ــر صنع وزی
ــر  ــه ب ــت های تکی ــه سیاس ــد ک ــالب فرموده ان انق
ــه  ــد ک ــم باش ــان محک ــد آن چن ــی بای ــوان داخل ت
ــه  ــیبی ب ــد آس ــته ش ــا برداش ــر تحریم ه ــی اگ حت
ایــن سیاســت ها وارد نشــود و ایــن بــرای مــا 

ــت. ــده اس ــاور ش ــاد و ب ــک اعتق ــه ی ــل ب تبدی
توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا  کـرد:  اضافـه  وی 
خوبـی در حـوزه سـاخت داخـل وجـود دارد، از جمله 
آنها منابع انسـانی شـامل کارگران و مهندسـان خالق 
قابـل ذکر اسـت کـه باید مـورد حمایـت قـرار گیرند.

داخلی سازی ۱۰ میلیارد دالری تا سال ۱۴۰۰
ــا افــق ۱4۰۰ داخلــی ســازی  ــی گفــت: ت رحمان

ــی کشــور را در  ــای واردات ــارد دالر از نیازه ۱۰ میلی
ــرورت دارد  ــتا ض ــن راس ــم و در همی ــه داری برنام
حتــی از فرصت هــای اســتفاده نشــده و منابــع 
خــدادادی موجــود حداکثــر اســتفاده و بهره منــدی 

انجــام شــود.
وی اظهــار داشــت: اولویــت نخســت مــا بــر 
اســاس فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب و تاکیــدات 
رئیــس جمهــوری، حفــظ وضعیــت موجــود تولیــد و 

اشــتغال کشــور اســت.
ـــرر و  ـــد مق ـــل در موع ـــت، تحوی ـــی، کیفی رحمان
ـــمرد  ـــان برش ـــی در جه ـــل رقابت ـــه عام ـــت را س قیم
و گفـــت: عامـــل زمـــان بســـیار حائـــز اهمیت تـــر 
اســـت و بایـــد در دســـتور کار ســـازندگان واقـــع 

ـــود. ش
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح طــرح تولیــد ورق 
هــای فــوالدی API در اصفهــان در روزهــای اخیــر، 
گفــت: ایــن طــرح 2۵۰ میلیــون یــورو کاهــش 
ــن  ــددی از ای ــای متع ــرح ه ــته و ط ــری داش ارزب

ــت. ــام اس ــال انج ــور در ح ــت در کش دس
ــه  ــرای دســتیابی ب ــرد: ب ــت تصریح ک ــر صنع وزی
ایده آلهــای خــود در برخــی رویکردهــا از جملــه 
همیــن ســاخت داخــل و توســعه کســب و کارهــای 
نگاه هــای ســنتی را اصــالح کنیــم،  بایــد  نــو، 
همچنیــن در تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز واحدهــا 
ــود و  ــالح ش ــور اص ــود در کش ــای موج ــد نگاه ه بای
ضــرورت دارد کــه تصمیم گیری هــا مبتنــی بــر 

ــد. ــود باش ــرایط موج ش

رحمانی خبر داد:

رشد ۱۰ درصدی بخش صنعت تا پایان آذرماه

ــای  ــذ مالیات ه ــور، اخ ــی کش ــرایطی فعل  در ش
تنظیمــی نظیــر مالیــات بــر عایــدی ســرمای، عــالوه 
ــر تنظیــم بازارهــای موجــود و ســوق ســرمایه بــه  ب
ــه  ــر ب ــادی، منج ــد اقتص ــای مول ــمت فعالیت ه س

ایجــاد درآمــد بــرای دولــت خواهــد شــد. 
ــور  ــی کش ــرایطی فعل ــر، در ش ــزارش مه ــه گ ب
ــروش  ــرای ف ــده ب ــود آم ــه وج ــای ب و محدودیت ه
ــات  ــر مالی ــی نظی ــای تنظیم ــذ مالیات ه ــت، اخ نف
ــای  ــم بازاره ــر تنظی ــالوه ب ــدی ســرمای، ع ــر عای ب
ــای  ــمت فعالیت ه ــه س ــرمایه ب ــوق س ــود و س موج
ــرای  ــد ب ــب درآم ــه کس ــر ب ــادی، منج ــد اقتص مول

ــد شــد. ــت خواه دول
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، ادبیــات دیرینــه ای 
ــه  ــی ک ــان دارد، تاجای ــی جه ــای مالیات در نظام ه
ــات  ــه، اخــذ مالی بســیاری از کشــورها توســعه یافت
از عایــدی ســرمایه، پیشــینه ای ۱۰۰ ســاله دارد. در 
ایــران نیــز، بســیاری از کارشناســان حــوزه اقتصــاد 
معتقدنــد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه یکــی از 
ــای  ــری از فعالیت ه ــرای جلوگی ــر ب ــیوه های مؤث ش
ــت  ــه و تقوی ــد در جامع ــع درآم ــوداگرانه، بازتوزی س

ــت. ــادی اس ــد اقتص ــای مول فعالیت ه

یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر 

عایدی سرمایه
ــناس  ــزی، کارش ــد عزی ــتا وحی ــن راس در همی
اقتصــاد و حــوزه مالیات هــای تنظیمــی، در ارتبــاط 
ــت: »در  ــرمایه گف ــدی س ــر عای ــات ب ــذ مالی ــا اخ ب
ــر  ــی، اخــذ مالیات هــای تنظیمــی، نظی شــرایط فعل
ــر جلوگیــری  ــر عایــدی ســرمایه عــالوه ب مالیــات ب
ــی نظیــر مســکن،  از جــوالن ســوداگران در بازارهای
می توانــد منجــر بــه کســب درآمدهــای قابــل توجــه 

بــرای کشــور شــود. در حالــی کــه هــدف اصلــی ایــن 
ــد نیســت.« ــا کســب درآم دســت مالیات ه

ــی  ــای تنظیم ــوزه مالیات ه ــناس ح ــن کارش ای
در بیــان تجربیــات خارجــی در زمینــه مالیــات 
بــر عایــدی ســرمایه افــزود: »یکــی از معــدود 
ــدی  ــر عای ــات ب ــذ مالی ــراً اخ ــه اخی ــورهایی ک کش
ــرار داده اســت، کشــور  ســرمایه را در دســتور کار ق
ــه  ــده از مقایس ــت آم ــه بدس ــت و تجرب ــپانیا اس اس

دوران قبــل و بعــد از اخــذ مالیــات بــر عایــدی 
از کاهــش ۱۰  ایــن کشــور، خبــر  در  ســرمایه 
ــد.« ــر می ده ــای مدنظ ــت کااله ــدی در قیم درص

اخذ مالیات های تنظیمی منجر به کاهش 
قیمت خواهد شد

ـــرمایه  ـــت س ـــزم هدای ـــح مکانی ـــزی، در توضی عزی
ـــد  ـــازار مول ـــمت ب ـــه س ـــد ب ـــر مول ـــای غی از بازاره
ـــرمایه،  ـــدی س ـــر عای ـــات ب ـــط مالی ـــادی توس اقتص
ـــود  ـــرمایه، س ـــدی س ـــر عای ـــات ب ـــرد: »مالی ـــان ک بی
ــش  ــد را کاهـ ــر مولـ ــای غیـ ــت در بنگاه هـ فعالیـ
ـــمت  ـــه س ـــرمایه را ب ـــق س ـــن طری ـــد و از ای می ده
بـــازار مولـــد حرکـــت می دهـــد. بـــرای مثـــال در 
ــای  ــکار و فعالیت هـ ــازه احتـ ــکن، اجـ ــازار مسـ بـ
ـــازی و کســـب ســـودهای  ســـوداگرانه نظیـــر ســـفته ب
کالن را بـــه دالل هـــای ایـــن حـــوزه نخواهـــد داد. 
ـــه  ـــرمایه ب ـــری س ـــه جهت گی ـــر ب ـــر منج ـــن ام همی
ــدن  ــه شـ ــکن و صاحب خانـ ــد مسـ ــمت تولیـ سـ

مـــردم خواهـــد شـــد.«
ــدی  ــر عای ــات ب ــه ذکــر اســت طــرح مالی الزم ب
ســرمایه هــم اکنــون در کمیســیون اقتصــادی 
ــی و  ــد نهای ــر تأیی ــورای اســالمی منتظ ــس ش مجل

ــت. ــس اس ــی مجل ــن علن ــه صح ــال ب ارس

دولت به سمت اخذ مالیات های تنظیمی برود

مســـئول نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه 
ـــام  ـــر انتق ـــه فک ـــردم ب ـــه م ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــز ب ـــکی تبری ـــوم پزش عل
اقتصـــادی از آمریـــکا باشـــند، گفـــت: پاســـخ نظامـــی را نیروهـــای 
ــی و  ــت از کاالی ایرانـ ــا حمایـ ــردم بـ ــا مـ ــد، امـ ــی می دهنـ نظامـ
ـــکا  ـــی از آمری ـــادی و فرهنگ ـــام اقتص ـــهادت، انتق ـــگ ش ـــج فرهن تروی

بگیرنـــد. 
ــن  ــان ای ــا بی ــری ب ــزارش ایســنا، حجت االســالم یوســف خی ــه گ ب
ــی  ــای نظام ــرار دادن پایگاه ه ــدف ق ــورد ه ــرد: م ــار ک ــب اظه مطل
ــی و تشــکر  ــکا در عــراق توســط ســپاه جــای خوشــحالی، قدردان آمری
دارد، امــا طبــق گفتــه ســید مقاومــت، ســید حســن نصــراهلل، بایــد در 
پاســخ بــه دشــمن هــم عدالــت را رعایــت کــرد و جــزا و مکافــات هــم 

شــرط اســت.
ــه کــرد: همانطــور کــه گفتــه شــد، حتــی کفــش ســردار  وی اضاف
ــزان مســئول،  ــوده و هــر می ســلیمانی از وجــود ترامــپ ارزشــمندتر ب
پایــگاه و پاســگاه آمریکایــی را هــم مــورد هــدف قــرار دهیــم، بــاز هــم 

ــر اســت. جایــگاه و ارزش ایــن شــهید بزرگــوار واالت
 وی متذکـــر شـــد: حملـــه ســـپاه بـــه پایگاه هـــای آمریـــکا فقـــط 
ـــت  ـــده اس ـــث آم ـــود و در حدی ـــیلی ب ـــک س ـــوب و ی ـــه خ ـــک مقدم ی
ـــد،  ـــنگ بزنی ـــا س ـــد، از همانج ـــنگ زدن ـــما س ـــه ش ـــا ب ـــر کج ـــه از ه ک
ـــه  ـــمن ضرب ـــد دش ـــرار باش ـــر ق ـــوده و اگ ـــنگ ب ـــداز س ـــوخ ان ـــواب کل ج
ـــالمی  ـــوری اس ـــام جمه ـــدر نظ ـــای مقت ـــد، نیروه ـــا وارد کن ـــه م ای ب
ـــت  ـــن حرک ـــه ای ـــکنی ب ـــدان ش ـــواب دن ـــریف، ج ـــردم ش ـــران و م ای

ـــد داد. خواهن
خیــری تاکیــد کــرد: همــه بایــد بــه نوبــه خودشــان بــرای انتقــام از 

ایــن دشــمن اقتــدار جهــان آمــاده باشــند.
 وی بـــا بیـــان اینکـــه آمریـــکا نمی توانـــد پاســـخی بـــه ایـــن 
ـــری  ـــدام دیگ ـــران اق ـــر ای ـــرد: اگ ـــح ک ـــد، تصری ـــران ده ـــت ای حرک
ــر  ــه تعبیـ ــد، بـ ــی باشـ ــر تالفـ ــه فکـ ــکا بـ ــد و آمریـ ــام دهـ انجـ
نیروهـــای مقتـــدر ســـپاه و ارتـــش جمهـــوری اســـالمی ایـــران، 

ـــد  ـــده نخواه ـــام کنن ـــر تم ـــد، دیگ ـــده باش ـــاز کنن ـــکا آغ ـــر آمری اگ
ـــود. ب

وی اضافــه کــرد: در صــورت پاســخ آمریــکا، پایــان جنــگ بــه دســت 
ایــران اســت، چــرا کــه مــا از کشــور، میهــن و منطقــه خودمــان دفــاع 
ــا جــرات مرتکــب شــدن اشــتباه  ــدون شــک آمریکایی ه ــم و ب می کنی
ــر و  ــخ کوبنده ت ــورت پاس ــر اینص ــه در غی ــرا ک ــد، چ ــدد را ندارن مج

شــدیدتری خواهیــم داد.
مســئول نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش و بازتــاب جهانــی وحــدت مــردم ایــران، 
ــدت  ــالم، وح ــید اس ــردار رش ــاک س ــون پ ــت خ ــه برک ــرد: ب ــان ک بی
ــم،  ــده بودی ــر دی ــه کم ت ــد ک ــاد ش ــردم ایج ــان م ــی در می و همدل
ــر  ــی ب ــه مبتن ــت ک ــی اس ــی جمهوریت ــه معن ــالمی ب ــوری اس جمه
ــا انســجام و  ــک دل و ب ــک صــدا، ی ــوده و همگــی ی ــردم ب خواســته م
وحــدت معتقــد هســتند کــه خــون ســردار ســلیمانی و همرزمانــش بــه 

ناحــق ریختــه شــده اســت.
ــا  ــد ت ــث ش ــلیمانی باع ــردار س ــهادت س ــد: ش ــر ش ــری متذک  خی
ــدار  ــواب بی ــد از خ ــر میبردن ــه س ــت ب ــواب غفل ــه در خ ــی ک آن های

ــوند. ش

ـــس گفـــت: وزارت راه و شهرســـازی  عضـــو کمیســـیون عمـــران مجل
ـــن  ـــد، از ای ـــت کن ـــه گام حرک ـــکن گام ب ـــد مس ـــه تولی ـــد در عرص بای
ــی  ــای باقـ ــل واحدهـ ــوزه، تکمیـ ــن حـ ــت در ایـ ــت نخسـ رو اولویـ
ـــندگان  ـــداران و فروش ـــی خری ـــدات مال ـــف تعه ـــن تکلی ـــده و تعیی مان

ـــت.  اس
ســیدهادی بهــادری عضــو کمیســیون عمــران مجلــس در گفت وگــو 
ــای  ــف واحده ــن تکلی ــد تعیی ــد کن ــاد از رون ــا انتق ــت، ب ــه مل ــا خان ب
باقــی مانــده مســکن مهــر، گفــت: در شــرایط کنونــی حجــم زیــادی از 
واحدهــای مســکن مهــر باقــی مانــده اســت و همچنــان ایــن واحدهــا 

بالتکلیــف اســت.

وزارت راه و شهرسازی باید در عرصه تولید مسکن گام به 
گام حرکت کند

ــه داد:  ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
ــه گام  ــکن گام ب ــد مس ــه تولی ــد در عرص ــازی بای وزارت راه و شهرس
ــل  ــوزه، تکمی ــن ح ــت در ای ــت نخس ــن رو اولوی ــد، از ای ــت کن حرک
ــداران  ــی خری ــدات مال ــف تعه ــن تکلی ــده و تعیی ــی مان ــای باق واحده

ــت. ــندگان اس و فروش

وزارت راه و شهرسازی هنوز استراتژی و الگوی دقیقی 
برای تولید مسکن ندارد

وی گفـــت: متأســـفانه وزارت راه و شهرســـازی هنـــوز اســـتراتژی 
و الگـــوی دقیقـــی بـــرای تولیـــد مســـکن نـــدارد، یـــک روز طـــرح 
ـــی مســـکن و طـــرح مســـکن  ـــر طـــرح مل ـــی شـــهری و روز دیگ بازآفرین
کـــم درآمدهـــا را طراحـــی مـــی کنـــد؛ امـــا دولـــت بایـــد تعهـــدات 
ـــدی  ـــدات جدی ـــس از آن تعه ـــانده و پ ـــام رس ـــه اتم ـــود را ب پیشـــین خ

ـــد. ـــاد کن را ایج
بهـــادری افـــزود: بـــه نظـــر مـــن دولـــت بـــه جـــای تولیـــد 4۰۰ 
ـــدام  ـــد اق ـــکن بای ـــی مس ـــرح مل ـــب ط ـــکونی در قال ـــد مس ـــزار واح ه
ـــدود  ـــا ح ـــاس آماره ـــر اس ـــد، ب ـــر کن ـــکن مه ـــرح مس ـــل ط ـــه تکمی ب
ـــل  ـــی و تکمی ـــوز عملیات ـــر هن ـــکن مه ـــد مس ـــزار واح ـــا ۳۰۰ ه 2۰۰ ت

ـــت. ـــده اس نش
ــرایط  ــرد: در ش ــح ک ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
تحویــل  منتظــر  مهــر  مســکن  خریــداران  از  بســیاری  کنونــی 
ــکالت  ــی مش ــای تعاون ــرکت ه ــفانه ش ــتند، متأس ــان هس واحدهایش
ــا در  ــن شــرکت ه ــد. ای ــرده ان ــان ایجــاد ک ــرای متقاضی بســیاری را ب
زمــان ارزانــی قیمــت زمیــن و خدمــات از مــردم پــول دریافــت کــرده 
انــد و امــروز بــا افزایــش قیمــت هــا نمــی تواننــد بــه تعهداتشــان عمــل 

ــد. کنن
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس افــزود: بــه نظــر مــن دولــت بایــد 
ــر،  ــکن مه ــل مس ــداران معط ــت از خری ــرای حمای ــت ب در گام نخس
ســودها و جرایــم تســهیالت دریافتــی را حــذف کنــد، زیــرا مردمــی کــه 
هنــوز واحــدی بــرای ســکونت و زندگــی دریافــت نکــرده انــد، چگونــه 

بایــد ســود تســهیالت دریافتــی را پرداخــت کننــد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

مردم به فکر انتقام اقتصادی از آمریکا باشند

بهادری تأکید کرد:

دولت به جای مسکن سازی جدید واحدهای باقی مانده را تکمیل کند

فالحت پیشه: 
ترامپ چارهاي جز سخنراني 

انفعالي نداشت
اقــدام  میدانــد  زیــرا  بــود 
متقابــل ایــران بــا یــک تحلیــل بســیار قــوي شــکل 
ــن  ــي از روي چندی ــکهاي ایران ــت. موش ــه اس گرفت
پایــگاه نظامــي رد شــد و بــه پایــگاه خــاص رســید 
زیــرا هــدف ایــن بــود ایــاالت متحــده بفهمــد ایــران 
ــورد  ــرش را م ــگاه مدنظ ــي پای ــه راحت ــد ب میتوان

ــد. ــرار ده ــدف ق ه
ــت  ــاي نداش ــپ چاره ــت: ترام ــه گف فالحتپیش
جــز اینکــه چنیــن ســخنراني انفعالــي داشــته باشــد.

در  جنــگ  وارد  ترامــپ  کــرد:  تاکیــد  وي 
ــگ را  ــم جن ــا تحری ــا ب ــي نمیشــود ام عرصــه نظام
ــت  ــي گف ــکا وقت ــد؛ رئیســجمهور آمری ــه میده ادام
ــا  ــد ایرانیه ــد بدان ــد، بای ــه میده ــا را ادام تحریمه
ــر  ــه زی ــتند ک ــورها نیس ــر کش ــردم دیگ ــد م مانن
تحقیــر تحریــم قــرار گیرنــد، زیــرا آنــان ابزارهایــي 

ــد. ــا دارن ــس زدن تحریمه ــراي پ را ب
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــي و سیاســت 
ــد  ــر میخواه ــپ اگ ــت: ترام ــان گف ــي در پای خارج
دغدغههایــش کــم شــود بــه جــاي طــرح تحریمهــا 
ــا  ــه تحریمه ــا ادام ــرا ب ــردد؛ زی ــته بازگ ــه گذش ب

ــد. ــان نمییاب ــا پای ــراي ایرانیه ــگ ب جن

تاثیر اضافه کار بر حقوق بازنشستگی
ــاره  ــی درب ــن اجتماع ــازمان تامی ــام س ــم مق قائ
کســر حــق بیمــه از اضافــه کار و نحــوه تاثیــر اضافــه 
کار بــر حقــوق بازنشســتگی توضیحاتــی ارائــه کــرد. 
در  زدا  محمدحســن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
صفحــه اینســتاگرامی خــود مطالبــی ویدئویــی 
ــی«  ــن اجتماع ــتنی های تامی ــوان »دانس ــت عن تح
منتشــر می کنــد و بــه مــرور برخــی قوانیــن تامیــن 

می پــردازد. اجتماعــی 
حقــوق  بــر  کار  اضافــه  تاثیــر  دربــاره  وی 
بازنشســتگی اظهــار کــرد: برخــی مــردم ســوال مــی 
کننــد کــه در طــول ســنوات خدمتــی شــان اضافــه 
ــه  ــن اضاف ــا تامیــن اجتماعــی ای کاری داشــته اند ام
ــت  ــداده، عل ــر ن ــتگی تاثی ــوق بازنشس کار را در حق

ــت؟ چیس
ــازمان  ــم س ــم، تصمی ــن تصمی ــزود: ای وی اف
ــط  ــاق فق ــن اتف ــت و ای ــی نیس ــن اجتماع تامی
در بخــش کارکنــان دولــت افتــاد. امــا در قانــون 
ــی وجــود دارد  ــاده قانون برنامــه پنجــم توســعه م
ــه کار  ــر از اضاف ــه دیگ ــت ک ــده اس و در آن آم
ــن اجتماعــی  ــه تامی حــق بیمــه کســر نشــود و ب
ــرای  ــود ب ــل نمی ش ــی دلی ــود. ول ــت نش پرداخ
بــرای  تامیــن اجتماعــی کــه  بیمــه شــدگان 
بابــت  بیمــه  حــق  حقوقشــان  از  ســال هایی 
حقــوق  جــزو  را  می شــده  کــم  کار   اضافــه 

بازنشســتگی شــان نیاوریــم.
ــه  ــی اضاف ــن اجتماع ــازمان تامی ــام س ــم مق قائ
ــول  ــه فرم ــم ک ــرد: بخشــنامه ای را صــادر کرده ای ک
خاصــی دارد، بیمــه شــدگان نگــران نباشــند بابــت 
ــان  ــه کارش ــه از اضاف ــق بیم ــه ح ــال هایی ک آن س
حقــوق  در  و  انجــام  محاســبات  شــده  کســر 

ــت. ــذار اس ــتگی اثرگ بازنشس

افزایش روابط تجاری ایران و 
ارمنستان با پیمان اوراسیا

ــران  ــترک ایـ ــاق مشـ ــس اتـ ــه رییـ ــه گفتـ بـ
و ارمنســـتان، پیمـــان اوراســـیا تاثیـــر کامـــال 
ـــتان  ـــران و ارمنس ـــاری ای ـــط تج ـــر رواب ـــهودی ب مش

داشـــته اســـت.
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــان« در گفت وگ ـــک یاریجانی »هروی
ــتان  ــران و ارمنسـ ــاری ایـ ــت تجـ ــاره وضعیـ دربـ
ـــی  ـــن ایران ـــت: طرفی ـــیا گف ـــان اوراس ـــس از پیم پ
و ارمنـــی در حـــال اســـتفاده از تخفیف هـــای 
ـــکلی  ـــچ مش ـــتند و هی ـــان هس ـــن پیم ـــه ای ای تعرف
ـــته  ـــود نداش ـــا وج ـــن تعرفه ه ـــتفاده از ای ـــرای اس ب

ـــت. اس
وی ادامـــه داد: حجـــم تجـــارت بـــا ارمنســـتان 
ــا  ــده بـ ــرا شـ ــان اجـ ــه پیمـ ــدت کـ ــن مـ در ایـ
مـــدت مشـــابه آن بســـیار متفـــاوت اســـت. چـــرا 
کـــه  قبـــال ترکیـــه در بـــازار ارمنســـتان تســـلط 
ـــد  ـــران تولی ـــه ای ـــی ک ـــون کاالهای ـــا اکن ـــت ام داش
ــن  ــت و همیـ ــه اسـ ــر از ترکیـ ــد ارزان تـ می کنـ
ـــرده  ـــاد ک ـــا ایج ـــرای م ـــی ب ـــت رقابت ـــوع مزی موض

اســـت.
ــن دو  ــی بیـ ــالم تبادلـ ــاره اقـ ــان دربـ یاریجانیـ
ـــی از ارمنســـتان  ـــالم واردات ـــده اق ـــت: عم کشـــور گف
بـــه ایـــران، گوشـــت اســـت. از ایـــران نیـــز مـــواد 
ـــی،  ـــای صنعت ـــین آالت، گازه ـــری، ماش ـــه پلیم اولی
مصنوعـــات ســـاخته شـــده، چـــرم و صیفی جـــات 

بـــه ارمنســـتان صـــادر می شـــود.
ـــران  ـــی ای ـــی صادرات ـــه توانای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــار  ـــزود: تج ـــت، اف ـــتان اس ـــتر از ارمنس ـــیار بیش بس
ـــده اند،  ـــازگار نش ـــان س ـــن پیم ـــا ای ـــی ب ـــوز خیل هن
چـــون برخـــی فعالیت هـــا توســـط تجـــار ایرانـــی 
ســـاکن ارمنســـتان انجـــام می شـــود و امیدواریـــم 
ـــز  ـــر نی ـــار دیگ ـــت، تج ـــدن وضعی ـــترده ش ـــا گس ب

ـــوند. ـــازار  ش ـــن ب ـــذب ای ج
عضـــو اتـــاق بازرگانـــی تهـــران اظهـــار کـــرد: 
ـــه شـــدت روی  ـــی ب ـــودن سیســـتم بانک مشـــخص نب
رونـــد تجـــاری تاثیـــر گذاشـــته و باعـــث کنـــد شـــدن 
ـــا  ـــن مشـــکالت، قطع ـــل ای ـــا ح ـــده اســـت و ب کار ش

روابـــط تجـــاری دو کشـــور روان تـــر می شـــود.

اقتصاد

سیستم بانکی در تولید مشارکت کند
ــتن  ــت: پیوس ــار داش ــی اظه ــاق بازرگان ــو ات عض
بــه WTO یــک پروســه بلندمــدت اســت کــه تنهــا 
بــا یــک امضــاء صــورت نمی گیــرد و بایــد مقدمــات 
آن فراهــم شــود کــه یکــی از آنهــا همیــن اجــرای 

FATF در کشــور اســت .
مســعود دانشــمند در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
مــورد مشــکالت تولیــد داخلی در راســتای گســترش 
صــادرات غیرنفتــی گفــت: متاســفانه تولیدکننــدگان 
ــا  ــا آنه ــه ت ــتند ک ــه هس ــکالتی مواج ــا مش ــا ب م
ــادرات  ــداف ص ــق اه ــکان تحق ــود ام ــرف نش برط
ــدا مشــکالتی  ــن ابت ــدارد. بنابرای ــی وجــود ن غیرنفت
ماننــد تامیــن ســرمایه در گــردش، تهیــه تجهیزات و 
قطعــات، مــواد اولیه،...بایــد برطــرف شــود تــا تولیــد 
و صــادارت صــورت بگیــرد. تــازه پــس از صــادرات، 
راه دریافــت پــول آن و موضــوع پیمــان ارزی و 

تعهــدات آن مطــرح می شــود.
ــن  ــرای حــل ای ــده ب ــاور بن ــه ب ــه داد: ب وی ادام
قبیــل مشــکالت، بایــد از مشــارکت سیســتم بانکــی 
ــک  ــال بان ــرد. مث ــتفاده ک ــد اس ــا در تولی و بنگاه ه
ــد  ــه تولی ــدام ب ــگاه اق ــم و بن ــه را فراه ــواد اولی م
ــبت  ــترک نس ــاب مش ــک حس ــق ی ــد و از طری کن
ــد تنهــا  ــه تقســیم ســود اقــدام کننــد. بانــک نبای ب
ــورم  ــا ت ــار و متعاقب ــول پرفش ــق پ ــال خل ــه دنب ب
باشــد کــه حتــی خــود ایــن بنگاه هــا قــادر نباشــند 
تعهــدات خــود را پرداخــت کننــد. البتــه ایــن 
ــی  ــکالت داخل ــدودی مش ــا ح ــد ت ــوع می توان موض
تولیــد را برطــرف کنــد امــا فــروش خارجــی، 
چگونگــی دریافــت پــول و پیمــان ارزی هنــوز 
ــا  ــکاری ب ــد هم ــه نیازمن ــود ک ــد ب ــا خواه پابرج

ــت. ــزی اس ــک مرک بان
ــش ۵  ــورد کاه ــادی در م ــناس اقتص ــن کارش ای
ــن  ــور تامی ــه منظ ــا ب ــهیالت بانک ه ــدی تس درص
ســرمایه در گــردش بنگاه هــا در هشــت ماهــه 
ــا  ــورم  تقریب ــرخ ت ــه ن ــت: البت ــال گف ــت س نخس
ــه  ــوع اضاف ــن موض ــه ای ــد ب ــز بای ــد را نی ۳۵ درص
کــرد کــه بــا هــم قــدرت خریــد و مانــور بنگاه هــا را 

کاهــش می دهــد.
 WTO دانشــمند در مــورد پیوســتن کشــور بــه
کــه در ماه هــای اخیــر توســط برخــی از مســووالن 
ــرم  ــه نظ ــت: ب ــت، گف ــده اس ــرح ش ــادی مط اقتص
ــل  ــت و دلی ــعار اس ــد ش ــال در ح ــوع فع ــن موض ای
ــه  ــتن ب ــون پیوس ــت. چ ــح اس ــال واض ــز کام آن نی
WTO یــک پروســه بلندمــدت اســت کــه تنهــا بــا 
ــات  ــد مقدم ــرد و بای ــورت نمی گی ــاء ص ــک امض ی
آن فراهــم شــود کــه یکــی از آنهــا همیــن اجــرای 
FATF در کشــور اســت. بایــد توجــه داشــت 
ــر بهــم متصــل  ــد زنجی ــات همانن ــن موضوع کــه ای
هســتند و تــا یکــی از آنهــا را رعایــت نکنیــم، 

ــم. ــت کنی ــر صحب ــورد دیگ ــم در م نمی توانی

ادامه از صفحه 1
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8۰ نقطه سطح تبریز برای 
سرمایه گذاری تعیین شد 

بهبــود  و  ســرمایه گذاری  کمیســیون  رئیــس 
فضــای کســب و کار شــورای شــهر تبریــز از اجــرای 
ــذاری در  ــرمایه گ ــرای س ــویقی ب ــت های تش سیاس
ــاس 8۰  ــن اس ــر همی ــت: ب ــر داده و گف ــز خب تبری
ــت های  ــن سیاس ــرای ای ــرای اج ــز ب ــه از تبری نقط

ــن شــده اســت.  تشــویقی تعیی
ــعودی  ــین مس ــهریار، غالمحس ــزارش ش ــه گ ب
ــا  ــت: ب ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب ریح
ــجویان  ــذاران، دانش ــرمایه گ ــردم، س ــارکت م مش
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــدی تصوی ــیوه نامه جدی و... ش
ــا اجــرای آن میــزان مشــارکت ســرمایه  امیــدوارم ب

ــد. ــش یاب ــذاری افزای ــرمایه گ ــت س ــذاران جه گ
او ادامــه داد: رفاه شــهروند به کســب و کار بســتگی 
دارد و اگــر در شــهری کســب و کار ایجــاد شــود رفــاه  

و معیشــت شــهروندان نیــز افزایــش می یابــد.
مســعودی ریحــان در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود اســتارت آپ هــا را بزرگتریــن عامــل توســعه 
کســب و کار دانســت و افــزود:  بــرای نخســتین بــار 
در شــورای شــهر تبریــز جلســه ای بــا ایــن شــرکت 
ــروژه  ــی از پ ــد بخش ــرر ش ــد و مق ــزار ش ــا برگ ه

ــرد. ــرار گی ــا ق ــن شــرکت ه ــار ای جواهــر در اختی
در  داد:  ادامــه  تبریــز  شــهر  شــورای  عضــو 
ــا،  ــای آنه ــان و ایده ه ــه جوان ــت ب ــتای اهمی راس
توســعه و رونــق کســب و کار در شــهر، حــدود یــک 
هــزار متــر مربــع از پــروژه جواهــر بــه ایــن اســتارت 

ــد. ــی یاب ــاص م ــا اختص آپ ه

اعطای نشان حد مجاز آالیندگی 
به محصوالت کشاورزی 

آذربایجان شرقی 

 حـد مجـاز آالینده هـای محصـوالت کشـاورزی 
چهـار پرونـده در جلسـه کمیتـه بررسـی و اعطـای 
آالینده هـای  مجـاز  حـد  نشـان  کاربـرد  پروانـه 

گرفـت.  قـرار  بررسـی  مـورد  آذربایجان شـرقی 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، حـد مجاز 
پرونـده  چهـار  کشـاورزی  محصـوالت  آالینده هـای 
در جلسـه کمیتـه بررسـی و اعطـای پروانـه کاربـرد 
نشـان حـد مجاز آالینده هـای آذربایجان شـرقی مورد 

بررسـی قـرار گرفت.
 فرشـی حـق رو مدیـرکل اسـتاندارد آذربایجـان 
شـرقی در خصـوص مراحـل بررسـی پرونده هـا گفت: 
ایـن پرونده هـا مراحل مختلف کنتـرل و کنترل کیفی 
دارنـد که از طرف سـازمان جهادکشـاورزی آذربایجان 
شـرقی، سـازمان نظـام مهندسـی و اداره کل محیـط 
زیسـت بررسـی می شـوند و جهـت بررسـی تکمیلـی 
و جمـع بنـدی نهایـی بـه جلسـه کمیتـه بررسـی و 
اعطـای پروانـه کاربرد نشـان حـد مجـاز آالینده ها در 

محصـوالت کشـاورزی اسـتان ارسـال می شـوند.
او افـزود: پـس از انجـام آزمایشـات مختلـف روی 
محصـول تقاضـا شـده، اگـر میـزان آالینده هـای آن 
محصـول در حـد مجـاز بـوده و بـا اسـتاندار های ملـی 
مطابقت داشـته باشد، به آن محصول کشـاورزی پروانه 
کاربـرد و نشـان حـد مجـاز آالینده هـا اعطـا می شـود.

 فرشـی حـق رو گفت: مـدت اعتبار این پروانه سـه 
سـال اسـت و در طـول ایـن مـدت، بعـد از اخـذ پروانه 
حداقـل سـالی یک بار توسـط شـرکت بازرسـی نمونه 
برداری و بازرسـی های الزم انجام می شـود و گزارشـات 

مربوطه به سـازمان جهادکشـاورزی ارسـال می شـود.
او افـزود : همچنیـن مدیـر کنتـرل کیفیت سـالی 
دوبار گزارشـات را به سـازمان جهادکشـاورزی و اداره 

کل اسـتاندارد ارسـال می کند.
اظهـار  آذربایجان شـرقی  اسـتاندارد  مدیـرکل 
تولیـد  یافتـن  سـوق  صـورت  در  کـرد  امیـدواری 
کننـدگان بـه ایـن موضـوع در آینـده ای نـه چنـدان 
دور شـاهد تولیـد محصـوالت کشـاورزی ارگانیـک و 

باشـیم. سـالم در جامعـه 

آموزش دانش آموزان استان 
آذربایجان شرقی در قالب 

برنامه های جنگ شادی 
دانـش آموزان مـدارس اسـتان آذربایجان شـرقی 
فرهنـگ  بـا  برنامـه هـای جنـگ شـادی  قالـب  در 
مصـرف بهینـه و ایمـن از گاز طبیعـی آشـنا شـدند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، رئیـس روابط عمومی بـا اعالم این 
خبـر گفـت: این برنامه هـای آموزشـی در قالب تفاهم 
نامـه همـکاری بـا اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان 

کـه در چنـد فـاز اجرایـی در حـال اجرا می باشـد.
غالمرضـا قنبری با اشـاره به نحوه برگـزاری این برنامه 
هـای آموزشـی در قالب جنـگ های ایمنی افـزود: ضمن 
بخش بندی مناطق پرحادثه در اسـتان آذربایجان شرقی 
بر اسـاس تحلیـل حـوادث ناگـوار ناشـی از گاز طبیعی ، 
آمـوزش دانـش آمـوزان مـدارس مسـتقر در ایـن مناطق 

دارای اولویـت بـوده و در فـاز اول اجرایی قـرار دارد.
وی ادامـه داد: برنامـه هـای برگـزار شـده شـامل 
نمایش، شـعر خوانـی، قصه گویی، مسـابقه و ... برای 
دانـش آمـوزان بـوده کـه عالوه بـر ایجاد فضای شـاد 
و مفـرح بـرای آنـان، سـعی در انتقال مفاهیـم ایمنی 

و مصرف بهینـه را دارد.
قنبـری بـا تأکیـد بر نقـش سـازنده دانـش آموزان 
بـه عنوان مروجان فرهنگ صحیح مصـرف در خانواده 
هـا تصریح کـرد: فرزنـدان خانواده مهم تریـن نقش را 
در ارتقـای فرهنـگ خانواده بر عهده دارند که ان شـاء 
ا... با آشـنایی هر چه بیشـتر این قشـر، شـاهد کاهش 

روز افزون حوادث ناگوار ناشـی از گاز باشـیم.
سـخنگوی شـرکت گاز اسـتان اظهار داشت: وفق 
تفاهـم نامـه همـکاری بـا آمـوزش و پـرورش طـی 
2 مـاه ، جنـگ هـای ایمنـی و مصـرف بهینـه بـرای 
دانـش آمـوزان مناطـق محـروم در کالنشـهر تبریز و 
تمامـی شهرسـتان های اسـتان برگـزار خواهد شـد.

اتمام بازسازی واحدهای سیل زده لرستان
 تا پایان امسال 

ــات  رئیــس ســتاد بازســازی مناطــق ســیل زده لرســتان گفــت: عملی
تعمیــر تمامــی واحدهــای مســکونی ســیل زدگان بــه پایان رســیده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، رضــا خواجــه ای، بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 
ــی  ــر تمام ــات تعمی ــرد: عملی ــار ک ــتانی، اظه ــیل زدگان لرس ــکن س مس

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــیل زدگان ب ــکونی س ــای مس واحده
از ۱2  بیــش  بازســازی  وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
ــدی و  ــت، آرماتوربن ــده اس ــروع ش ــیل زدگان ش ــکونی س ــزار واحدمس ه
ــان رســیده و اســکلت بندی  ــه پای ــزار و ۳۰۰ واحــد ب فونداســیون ۱۱ ه

ــت. ــده اس ــام ش ــز انج ــد نی ــزار واح ــش از 8 ه بی
رئیــس ســتاد بازســازی مناطــق ســیل زده لرســتان بــه پرداخــت 2۵۵ 
میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض بــه ســیل زدگان اســتان اشــاره و تصریــح 
ــری و معیشــتی  ــی، تعمی ــای احداث ــن در مجمــوع واحده ــرد: همچنی ک
ــه 48  ــده ک ــی ش ــتان معرف ــل اس ــای عام ــه بانک ه ــد ب ــزار واح ۵۰ ه

ــرارداد شــده اند. ــه عقــد ق ــق ب ــورد موف هــزار م
ــکونی  ــای مس ــازی واحده ــدای بازس ــت: از ابت ــان داش ــه ای بی خواج
ســیل زدگان تاکنــون ۶۳ هــزار تــن ســیمان رایــگان توزیــع شــده اســت.

وی از تمــام تالش هــا بــرای اتمــام عملیــات احــداث واحدهــای 
ســیل زده اســتان بنــا بــر تعهــد زمانــی و تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد.

رئیــس ســتاد بازســازی مناطــق ســیل زده لرســتان در خصــوص برخی 
ــه  ــنهاداتی ب ــت: پیش ــز گف ــتان نی ــیل زده اس ــتائیان س ــکالت روس مش
ــه  ــر ارائ ــی روســتاهایی همچــون مــالوی پلدخت ســاکنان دائمــی و فصل
شــده کــه در صــورت پذیــرش، عملیــات بازســازی واحدهــا بــه ســرعت 

آغــاز خواهــد شــد.

جزییات برخورد قضایی
 با ساخت وسازهای غیرمجاز شمال 

مدیــرکل مهندســی ســواحل و بنــادر ســازمان بنــادر و دریانــوردی از 
ــا ســاخت  و ســازهای غیــر مجــاز در ســواحل شــمالی کشــور  برخــورد ب
خبــر داد و گفــت: امســال بــرای ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز دریایــی 
حــدود ۱۰۰ پرونــده تشــکیل و بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــد کــه 
ــا بســیاری از آن هــا برخــورد قضایــی صــورت گرفتــه اســت و  تاکنــون ب
ــاز در  ــر مج ــازهای غی ــاخت و س ــورد س ــز ۱۵۰ م ــته نی ــال گذش در س

ســواحل کشــور تخریــب شــدند. 
بــه گــزارش ایســنا، ســازه های دریایــی کــه وارد دریــا شــده باشــند از 
هــر نــوع و کاربــری بایــد از ســازمان بنــادر و دریانــوردی مجــوز دریافــت 
کننــد، در غیــر ایــن صــورت بــه عنــوان ســازه های غیــر مجــاز ســاحلی 
و دریایــی شــناخته شــده و بایــد ضمــن برخــورد قانونــی، ایــن ســازه ها 
ــادر  ــرکل مهندســی ســواحل و بن ــی -مدی ــد خلیل ــب شــوند. حمی تخری
ســازمان بنــادر و دریانــوردی- پیــش از ایــن دربــاره ســاخت و ســازهای 
غیــر مجــاز ســاحلی اعــالم کــرده بــود کــه بیــش از ۱۰۰ پرونــده ســاخت 
و ســاز غیــر قانونــی در حــال بررســی در مراجــع قضایــی اســت و ســال 
گذشــته نیــز بــا بیــش از ۱۵۰ مــورد آن برخــورد قضایــی صــورت گرفتــه 

ــده اند. ــب ش و تخری
وی افــزود: در حــال حاضــر در اســتان های شــمالی و شهرســتان هایی 
ماننــد نوشــهر ســاخت و ســازهای غیــر مجــازی وجــود دارد کــه امــکان 
ــه  ــد ب ــه برس ــرد، چ ــی گی ــردم م ــم از م ــاحل را ه ــا  و س ــت دری رؤی
ــی اســت کــه حــق مــردم اســتفاده کــردن  ــن در حال اســتفاده از آن. ای
ــرای  ــوده و ایــن حــق ب و بهره بــردن از دریــا در طــول ســواحل کشــور ب

همــه بــه صــورت یکســان بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
ــی،  ــع قضای ــا در مراج ــن پرونده ه ــی ای ــا بررس ــس از ماه ه ــاال پ ح
ایــن مقــام مســئول در ســازمان بنــادر و دریانــوردی در پاســخ بــه ســوال 
ــی  ــت: ط ــد؟ گف ــه ش ــا چ ــن پرونده ه ــه ای ــه نتیج ــاره اینک ــنا درب ایس
ــا  ــورد ب ــبی در برخ ــرد مناس ــی عملک ــتگاه قضای ــته دس ــای گذش ماه ه
ســازه های غیــر مجــاز دریایــی داشــته اســت و همــه ســازه های دریایــی 
ــوار حفاظــت ســاحلی و ... در صــورت نداشــتن  ــوج شــکن، دی ــد م مانن

مجــوز بایــد تخریــب شــوند.
خلیلــی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا بــرای 
انجــام فعالیت هــای اقتصــادی، گردشــگری و ... آیــا مجــوزی بــرای 
ــر  ــت: اگ ــر؟ گف ــا خی ــد ی ــادر می کنی ــی ص ــازه های دریای ــاخت س س
ــای  ــاس چهارچوب ه ــر اس ــی ب ــازه دریای ــاخت س ــی س ــی متقاض کس
قانونــی باشــد بایــد درخواســت خــود را بــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
ــه صــدور مجــوز آن در  ــرده و نســبت ب ــا آن را بررســی ک ــد ت ــه کن ارائ
صــورت لــزوم برخــورد کنیــم امــا اگــر پروســه قانونــی طــی نشــده باشــد 
ــورد  ــاز برخ ــر مج ــازه غی ــک س ــوان ی ــا عن ــاز ب ــاخت و س ــن س ــا ای ب

می کنیــم.

رئیس اورژانس کرمان:
شمار جانباختگان حادثه کرمان به ۶۰ نفر رسید

رئیــس اورژانــس کرمــان آخریــن آمــار درگذشــتگان حادثــه کرمــان 
را ۶۰ نفــر اعــالم کــرد.

بـــه گـــزارش مهـــر، محمـــد صابـــری در ارتبـــاط بـــا آخریـــن 
وضعیـــت جان باختـــگان و مصدومـــان حادثـــه تشـــییع پیکـــر 
ــدید  ــام شـ ــر ازدحـ ــر اثـ ــه بـ ــان کـ ــت در کرمـ ــهدای مقاومـ شـ
ــر از  ــر 2۱ نفـ ــال حاضـ ــت: در حـ ــان داشـ ــت رخ داد، بیـ جمعیـ
ـــان  ـــهر کرم ـــطح ش ـــتان های س ـــه در بیمارس ـــن حادث ـــان ای مصدوم
ــص  ــر ترخیـ ــون ۱۰ نفـ ــته تاکنـ ــتند و از روز گذشـ ــتری هسـ بسـ

ند. شـــده ا
وی افــزود: ســه نفــر از مصدومــان در بخــش ICU بســتری بودنــد کــه 
متأســفانه یــک خانــم بســتری در بخــش مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان 

سیدالشــهدای کرمــان صبــح امــروز فــوت شــد.
رئیــس اورژانــس کرمــان اعــالم کــرد: آمــار جان باختــگان ایــن 

ــت. ــیده اس ــر رس ــه ۶۰ نف ــه ب ــن لحظ ــه ای ــا ب ــه ت حادث

شهر و شورا

رییــس شــورای اســالمی شــهر تهــران 
گفــت: موضــوع ســاماندهی پــارک حاشــیه ای 
ــه  ــی توجهــی ب ــه شــود و ب ــد جــدی گرفت بای
ــهرداری  ــد ش ــهروندان و درآم ــرر ش ــه ض آن ب

اســت. 
ــا  ــمی ب ــن هاش ــر، محس ــزارش مه ــه گ ب
اشــاره بــه اهمیــت ســاماندهی فضاهــای پــارک 
حاشــیه ای گفــت: موضــوع پارکینــگ و پــارک 
ــادی  ــیار زی ــت بس ــران اهمی ــیه ای در ته حاش
ــی  ــزی دقیق ــه ری ــرای آن برنام ــد ب دارد و بای

شــود.
وی ادامــه داد: برخــی پــارک حاشــیه ای 
ــن  ــر ای ــرار داده و اگ ــک خودشــان ق را در تمل
ســاماندهی انجــام نشــود هــم شــهروندان و هــم 
ــد  ــرر می کن ــدی ض ــاظ درآم ــهرداری از لح ش
و از ســویی شــهر خــودرو محــور می شــود 
چــرا کــه افــراد می بینیــد فضــای پــارک 
ــل و  ــاب حم ــای انتخ ــه ج ــت و ب ــاده اس آم
نقــل عمومــی بــرای ترددهــای روزانــه شــأن از 
ــن  ــد بنابرای خــودرو شــخصی اســتفاده می کنن
ــه  ــارک حاشــیه ای بســیار جــدی گرفت ــد پ بای

شــود
در  دیگــری  پرســش  بــه  پاســخ  در  وی 
ــان  ــی خیاب ــگ طبقات ــه پارکین ــوص اینک خص

ایرانشــهر جنــب معاونــت حمــل و نقــل و 
ــت  ــل اس ــه تعطی ــت ک ــدت هاس ــک م ترافی
چــرا ایــن ظرفیــت درآمــدی شــهر مــدت 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــا ش ــف ره ــت بالتکلی هاس
بــه جــز فضاهــای پــارک حاشــیه ای بایــد ســایر 
فضاهــای پــارک خــودرو کــه طــی ایــن مــدت 
ــی  ــای طبقات ــه پارکینگ ه ــده، چ ــاخته ش س
ــه  ــد هرچ ــزه بای ــای مکانی ــه پارکینگ ه و چ
ســریع تر آمــاده شــود و در اختیــار شــهروندان 

ــرد. ــرار گی ق
هاشــمی اضافــه کــرد: مدتــی پیــش اعــالم 

شــده بــود ایــن پارکینــگ مشــکل فنــی پیــدا 
ــری  ــد پیگی ــرده اســت. در حــال حاضــر بای ک
شــود کــه ایــن پارکینــگ همچنــان بــه دلیــل 
ــار  ــا در اختی ــل اســت ی ــی تعطی مشــکالت فن
ــرا  ــت زی ــه اس ــرار گرفت ــهرداری ق ــنل ش پرس
ــکان  ــی ام ــه زمان ــی ک ــت پارکینگ ــن اس ممک
اســتفاده شــهروندان هــم از آن وجــود داشــت 
بــه دلیــل افزایــش پرســنل در اختیــار کارکنان 

قــرار گرفتــه باشــد.
رئیـــس شـــورای شـــهر تهـــران در پاســـخ 
ـــایی  ـــوص شناس ـــری در خص ـــش دیگ ـــه پرس ب

ـــده  ـــالم ش ـــه اع ـــی ک ـــای ترافیک ـــع گره ه و رف
بـــود بـــا هزینـــه کـــم می تواننـــد در کاهـــش 
ترافیـــک تهـــران مؤثـــر باشـــند، گفـــت: ۷۰ 
گـــره ترافیکـــی در تهـــران شناســـایی شـــده 
ـــل  ـــل و نق ـــران و حم ـــیون عم ـــه کمیس ـــود ک ب
ـــه  ـــه هزین ـــی ک ـــای ترافیک ـــود گره ه ـــد ب معتق
ـــت  ـــه معاون ـــود ک ـــرف ش ـــد برط ـــری دارن کم ت
ـــه  ـــی هایی ک ـــی بررس ـــل ط ـــل و نق ـــت حم وق
ـــن  ـــردن ای ـــرف ک ـــرد برط ـــالم ک ـــام داد اع انج
گره هـــا هزینه هـــای باالیـــی دارد و قـــرار 
ـــه  ـــه ب ـــن رابط ـــی در ای ـــد گزارش ـــن ش ـــر ای ب
ـــزارش  ـــن گ ـــه ای ـــد ک ـــه کن ـــهر ارائ ـــورای ش ش
ـــل شـــورا  ـــران و حمـــل و نق ـــه کمیســـیون عم ب
نیـــز ارائـــه شـــد. موضـــوع برطـــرف کـــردن 
گره هـــای ترافیکـــی پایتخـــت در برنامـــه 
ـــران  ـــهر ته ـــر ش ـــق پذی ـــور و تحق ـــت مح اولوی

ـــت. ـــده اس ـــم آم ه
ــای  ــن گره ه ــدادی از ای ــه داد: تع وی ادام
ــه  ــن گون ــت و ای ــده اس ــرف ش ــی برط ترافیک
نبــوده کــه در ایــن مــدت در ایــن حــوزه 
ــال  ــه طــور مث فعالیتــی انجــام نشــده باشــد ب
ــای ترافیکــی در محــدوده  ــن گره ه یکــی از ای
ــرو  ــمت س ــه س ــمی ب ــت اهلل هاش ــراه آی بزرگ

ــت. ــده اس ــرف ش ــه برط ــود ک ب

ـــتان  ـــی کردس ـــی انتظام ـــی فرمانده ـــه عموم ـــاون وظیف  مع
ـــف  ـــن تکلی ـــرای تعیی ـــون ب ـــه تاکن ـــی ک ـــموالن غایب ـــت: مش گف
ـــاده ۱۰  ـــر م ـــد براب ـــرده ان ـــدام نک ـــود اق ـــی خ ـــت خدمت وضعی

ـــوند. ـــی ش ـــه م ـــی مواج ـــای اجتماع ـــت ه ـــا محرومی ـــون ب قان
ـــا  ـــری ب ـــت خب ـــدی در نشس ـــی مجی ـــر، عل ـــزارش مه ـــه گ ب
اصحـــاب رســـانه و مطبوعـــات اســـتان کردســـتان، بـــا بیـــان 
ـــر  ـــی، ه ـــه عموم ـــت وظیف ـــون خدم ـــاده دو قان ـــر م ـــه براب اینک
ـــالگی  ـــن ۱8 س ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــی از اول ماه ـــور ایران ـــرد ذک ف
ـــی  ـــه عموم ـــت وظیف ـــررات خدم ـــمول مق ـــد، مش ـــام می رس تم
ـــه  ـــت وظیف ـــون خدم ـــاده ۵8 قان ـــر م ـــار داشـــت: براب اســـت، اظه
ـــده،  ـــن ش ـــی تعیی ـــت معرف ـــه در مهل ـــموالنی ک ـــی، مش عموم
ـــوب  ـــب محس ـــد غای ـــخص نکنن ـــود را مش ـــی خ ـــت خدمت وضعی

ـــوند. ـــی ش م
ـــدت  ـــه م ـــی ک ـــه عموم ـــت وظیف ـــزود: مشـــموالن خدم وی اف
غیبـــت اولیـــه آنـــان از یـــک روز تـــا ســـه مـــاه باشـــد، ســـه 
ـــش از  ـــان بی ـــه آن ـــت اولی ـــه غیب ـــت و چنانچ ـــه خدم ـــاه اضاف م
ـــی  ـــه م ـــت تنبی ـــه خدم ـــاه اضاف ـــش م ـــه ش ـــد ب ـــاه باش ـــه م س
ـــش  ـــا بی ـــه آنه ـــت اولی ـــه غیب ـــموالنی ک ـــن مش ـــوند و همچنی ش
ـــت  ـــه خدم ـــاه اضاف ـــش م ـــر ش ـــالوه ب ـــد، ع ـــال باش ـــک س از ی
بـــه عنـــوان فـــراری محســـوب شـــده و بـــه مراجـــع قضائـــی 

ـــوند. ـــی ش ـــی م معرف

ـــتان  ـــی کردس ـــی انتظام ـــی فرمانده ـــه عموم ـــاون وظیف مع
ادامـــه داد: مشـــموالن غایبـــی کـــه تاکنـــون بـــرای تعییـــن 
تکلیـــف وضعیـــت خدمتـــی خـــود اقـــدام نکـــرده انـــد برابـــر 
مـــاده ۱۰ قانـــون بـــا محرومیـــت هـــای اجتماعـــی از جملـــه 
ـــگاهی، عـــدم  ـــع دانش ـــه تحصیـــل در مقاط ـــکان ادام عـــدم ام
برخـــورداری از معافیـــت کفالـــت، عـــدم دریافـــت تســـهیالت 
ـــا  ـــت ه ـــر محرومی ـــور و دیگ ـــروج از کش ـــت خ ـــی، ممنوعی بانک

ـــوند. ـــی ش ـــه م مواج
ســـرهنگ مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه محدودیـــت قانونـــی 
ــای  ــش هـ ــط بخـ ــب توسـ ــموالن غایـ ــری مشـ ــه کارگیـ بـ

ـــری  ـــه کارگی ـــورت ب ـــد: در ص ـــادآور ش ـــی، ی ـــی و دولت خصوص
ـــرکت  ـــا، ش ـــا، کارگاه ه ـــه ه ـــط کارخان ـــب توس ـــموالن غای مش
ـــای  ـــرگاه ه ـــا، تعمی ـــازه ه ـــا، مغ ـــگاه ه ـــا، بن ـــگاه ه ـــا، آموزش ه
ــون  ــرر قانـ ــاده ۶۳ و ۶۳ مکـ ــر مـ ــی، برابـ ــی و خصوصـ دولتـ
ـــال  ـــرای اعم ـــورد و ب ـــان برخ ـــا آن ـــی ب ـــه عموم ـــت وظیف خدم
ـــی  ـــی معرف ـــای قضائ ـــتگاه ه ـــه دس ـــده ب ـــن ش ـــازات تعیی مج

ـــوند. ـــی ش م
وی بیـــان کـــرد: همچنیـــن برابـــر مـــاده ۱۰ قانـــون 
ـــی و  ـــات رانندگ ـــرکت در آزمایش ـــی، ش ـــه عموم ـــت وظیف خدم
ـــس  ـــات مجل ـــت انتخاب ـــدن جه ـــدا ش ـــه، کاندی ـــذ گواهینام اخ
شـــورای اســـالمی و ســـایر شـــوراها و انجمن هـــای قانونـــی، 
ــت در  ــتغال و عضویـ ــازه اشـ ــب و اجـ ــه کسـ ــدور پروانـ صـ
شـــرکت های تعاونـــی، ثبـــت هرگونـــه نقـــل و انتقـــال غیـــر 
ــتقیم در  ــر مسـ ــتقیم و غیـ ــور مسـ ــه طـ ــوال بـ ــری امـ قهـ
دفاتـــر اســـناد رســـمی، دریافـــت مســـتمری از ســـازمان های 
ـــر  ـــه ه ـــتخدام ب ـــی و اس ـــای قانون ـــته و نهاده ـــی و وابس دولت
صـــورت )رســـمی، پیمانـــی، روزمـــزد و خریـــد خدمـــت( در 
ــت  ــه دولـ ــته بـ ــی و وابسـ ــات دولتـ ــا و موسسـ وزارتخانه هـ
دیگـــر  از  دولتـــی  شـــرکت های  و  قانونـــی  نهادهـــای  و 
ـــموالن  ـــان مش ـــه گریب ـــت ک ـــی اس ـــای اجتماع ـــت ه محرومی

غایـــب را مـــی گیـــرد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان:

مشموالن غایب با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند

پارک حاشیه ای جدی تر گرفته شود 

ــود  ــه وج ــی ب ــه حواش ــاره ب ــا اش ــری ب الوی
آمــده بــرای انتخابــات ســال ســوم هیئــت 
رئیســه شــورای عالــی اســتان ها، اســتعفای 
ــرد.  ــا ک ــک ادع ــات ی ــه اثب خــود را مشــروط ب
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــه  ــراض ب ــاره اعت ــر کشــور درب ــه وزی طــرح نام
مصوبــه انتخابــات هیئــت رئیســه شــورای عالــی 
اســتان ها در دســتور کار بیســت و هفتمیــن 
ــت. ــرار گف ــتان ها ق ــی اس ــورای عال ــه ش جلس

ــی  ــتور مرتض ــن دس ــی ای ــدای بررس در ابت
الویــری رئیــس شــورای عالــی اســتان ها گفــت: 
در تاریــخ 2۱ آذر مــاه انتخابــات هیئــت رئیســه 
ــزار  ــتان ها برگ ــی اس ــورای عال ــوم ش ــال س س
ــه وزارت  ــات ب ــون مصوب ــاس قان ــر اس ــد و ب ش
کشــور ارســال می شــود، زیــرا وزارت کشــور در 

جایــگاه ممیــزی اســت و بایــد تأییــد کنــد.
ــه ای  ــق دو هفت ــه ح ــاره ب ــا اش ــری ب الوی
وزارت کشــور بــرای اعتــراض بــه مصوبــات 
ــدت  ــرف م ــد ظ ــور می توان ــت: وزارت کش گف
۱4 روز نظــر خــود را اعــالم کنــد و مــا در ایــن 
جلســه هم فکــری دوســتان و اعضــای شــورای 
عالــی اســتان ها را می خواهیــم، زیــرا در 2۵ 
ــور در  ــد و وزارت کش ــال ش ــه ارس ــاه نام آذر م
ــرد  ــه را ارســال ک ــاه پاســخ نام ــخ ۹ دی م تاری
و بــه دلیــل آن کــه ایــن نامــه دارای مهــر 
محرمانــه بــود تکثیــر نشــد و مــن فقــط بخشــی 

ــم. ــالم می کن ــما اع ــه ش از آن را ب
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــه مهــم نام ــزود: جمل او اف
ــه  ــاد نام ــت مف ــدم رعای ــوص ع ــد درخص بای
دربــاره تغییــر زمــان انتخابــات و نادیــده گرفتــن 

ــود. ــاذ ش ــری اتخ ــور تدبی ــارت وزارت کش نظ
ــه داد:  ــتان ها ادام ــی اس ــورای عال ــس ش رئی
در ســاعت 2 و ۳۰ دقیقــه روز ۱۰ دی مــاه ایــن 
نامــه بــه دســت مــا رســید و بایــد اعــالم کنــم 
کــه آیــا وزارت کشــور حــق ورود دارد و یــا خیــر 
ــا  ــان م ــا حقوقدان ــت، ام ــی جداس ــه موضوع ک
ــد، چــون زمــان ارســال و دریافــت  اعتقــاد دارن
نامــه بایــد در بــازه زمانــی قانونــی یعنــی ۱4 روز 

انجــام شــود، ایــن اعتــراض وارد نیســت.
الویــری تصریــح کــرد: بــا گذشــت دو هفتــه 
از زمــان برگــزاری انتخابــات چــه اعتــراض 
وزارت کشــور قانونــی و چــه اعتــراض ایــن نهــاد 
غیــر قانونــی باشــد، بــاز هــم بــه دلیــل خــارج 
ــل  ــراض قاب ــدن اعت ــال ش ــرر ارس ــان مق از زم

ــیدگی نیســت. رس
ــی  ــاون حقوق ــا مع ــدار ب ــه دی ــا اشــاره ب او ب

دولــت گفــت: مــن روز گذشــته بــا خانــم 
جنیــدی نیــز دیــداری داشــتم و در آن جلســه 
ایــن موضــوع نیــز مطــرح شــد و معــاون حقوقی 
دولــت نیــز حــق را بــه شــورای عالــی اســتان ها 

داد.
رئیــس شــورای عالــی اســتان ها تأکیــد 
کــرد: مــا در تاریــخ 2۹ آذر مــاه بــه وزارات 
کشــور نامــه ارســال کردیــم و در تاریــخ ۱۰ دی 
مــاه ایــن نامــه بــه دســت مــا رســید و از لحــاظ 

ــه اســت. ــان یافت ــرر پای ــت مق ــا مهل م
ــتان ها  ــی اس ــورای عال ــس ش ــان رئی در پای
ــر  ــا رأی دادن نظ ــا ب ــت ت ــدگان خواس از نماین
خــود را دربــاره وارد بــودن اعتــراض نســبت بــه 
انتخابــات هیئــت رئیســه دور ســوم اعــالم کنند 
ــده  ــان علیرضــا احمــدی نماین ــن زم ــه در ای ک
اســتان قــم در شــورای عالــی اســتان ها گفــت: 
وقتــی نامــه ای از ســوی وزارت کشــور بــه 
شــورای عالــی اســتان ها ارســال می شــود، 
ــا  ــه ســمع اعضــا برســد و م ــد ب ــه بای ــن نام ای
بایــد بدانیــم کــه وزارت کشــور نیــز حقوقــدان 
از  اینکــه دو نفــر  و ناظرانــی دارد و صــرف 
اطرافیــان مــا بــه عنــوان حقوقــدان اعــالم نظــر 

ــی نیســت. ــد، پذیرفتن کنن
او افــزود: آقــای الویــری شــما نامــه زدیــد بــه 
وزیــر کشــور و در آن نامــه بــه تنــدی بــه وزیــر 
کشــور پاســخ دادیــد و اعــالم کردیــد کــه پاســخ 
نامــه شــما بــه چــه شــکل ارســال شــد و مــن 
ــه  ــن گون ــه ای ــخ نام ــکل پاس ــه ش ــم ک می گوی
بــود کــه اعــالم شــد »دبیــر خانــه شــورای عالی 
ــه بدیــن معناســت کــه  اســتان ها« و ایــن جمل
ــه پایــان رســیده  انتخابــات ســال ســوم شــما ب
و ریاســت ســال ســوم شــما در مســند شــورای 

ــی اســت. ــی اســتان ها غیــر قانون عال

ــی کل  ــازمان بازرس ــه داد: س ــدی ادام احم
کشــور نیــز در تاریــخ ۱۵ دی مــاه نامــه ای 
ــه  ــد ک ــالم ش ــه اع ــرده و در آن نام ــال ک ارس
ــاز  ــتان ها و ب ــی اس ــورای عال ــت ش ــس وق رئی
ایــن جملــه بــه ایــن معنــی اســت کــه ریاســت 

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــما ب ــال دوم ش س
نماینــده اســتان قــم در شــورای عالــی 
ــی  ــه ب ــن ب ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتان ها ب اس
ــه  ــر ب ــن اگ ــت: م ــراض دارم، گف ــی اعت قانون
نهــادی اعتــراض کــردم، اعتراضــم قانونــی بــود 
ــام  ــون انج ــوب قان ــات در چارچ ــد انتخاب و بای

. می شــد
ــد کــه  ــح کــرد: شــما اعــالم می کنی او تصری
ــن  ــت م ــه دس ــه ای ب ــاه نام ــخ ۹ دی م در تاری
نرســیده اســت، امــا وزارت کشــور اعــالم می کنــد 
کــه مــن رســید نامــه را دارم، بــر همیــن اســاس 
ــی اســتان ها  ــه عنــوان عضــو شــورای عال مــن ب

اعتــراض قانونــی خــود را اعــالم کــردم.
احمــدی تصریــح کــرد: آقــای الویــری بار هــا 
ــر  ــاس م ــر اس ــد ب ــن بای ــه م ــد ک ــالم کردی اع
قانــون عمــل کنــم، امــا بایــد بگویــم کــه امضای 
شــما وجاهــت قانونــی نــدارد و جــای ســوال این 
ــد از  ــاد بای ــک نه ــه ی ــرا دبیرخان ــه چ اســت ک
ــا اعضــای  ــه اطــالع داشــته باشــد، ام ــک نام ی
شــورا جزئیــات آن را نداننــد و الزم اســت شــما 
ــی را مشــخص  ــر قانون ــن جلســه غی تکلیــف ای
کنیــد، زیــرا بــر اســاس نامــه وزیــر کشــور شــما 

ــتان ها نیســتید. ــی اس ــورای عال ــس ش رئی
ــم،  ــتان ق ــده اس ــر نماین ــار نظ ــس از اظه پ
عبدالــرزاق موســوی نماینــده اســتان فــارس در 
شــورای عالــی اســتان ها گفــت: آقــای احمــدی 
ــد  ــه بای ــرد ک ــاز ک ــا ب ــم م ــش چش ــی پی قاب
ــود  ــظ ش ــورا در آن حف ــرام ش ــگاه و احت جای

ــات  ــکالی در انتخاب ــر اش ــن اگ ــاد م ــه اعتق و ب
شــورای عالــی اســتان ها وجــود دارد، بایــد 
ــری  ــان رأی گی ــس از پای ــود و پ آن را از راه خ
بررســی می کردیــم، زیــرا مــا در تمــام جلســات 
ــب  ــداری مخاط ــون م ــه قان ــا را ب ــود نهاد ه خ
قــرار می دهیــم، امــا موضوعــی کــه می شــد در 
شــورای عالــی اســتان ها حــل شــود بــه بیــرون 
و بازرســی کل کشــور کشــیده شــد و این شــیوه 

درســتی نبــود.
ــه مــاده ۱۰۶ گفــت: در مــاده  ــا اشــاره ب او ب
ــه نظــارت وزارت  ــچ اشــاره ای ب ــون هی ۱۰۶ قان
کشــور و شــورای عالــی اســتان ها نشــده اســت، 
زیــرا وزارت کشــور تنهــا مســئول برگــزاری 
انتخابــات و تعییــن آییــن نامــه جهــت تصویــب 
ــچ  ــد هی ــن بن ــت و در ای ــت اس ــت دول در هیئ

ــدارد. ــر نظــارت وجــود ن ــی ب ــی مبن مفهوم
ــمت  ــچ قس ــرد: در هی ــح ک ــوی تصری موس
مــاده ۹۰ مشــاهده نمی شــود کــه مصوبــه 
شــورای عالــی اســتان ها قابــل اعتــراض اســت و 
در آنجــا اعالم شــده کــه باالتریــن مقــام اجرایی 
تنهــا وزیــر کشــور اســت و معــاون او نیــز 
ــد اعتــراض کنــد، چــه برســد بخواهــد  نمی توان

ــد. ــر کل باش ــوی مدی ــراض از س ــن اعت ای
ــی  ــورای عال ــارس در ش ــتان ف ــده اس نماین
اســتان ها بــا اشــاره بــه درخواســت وزارت 
کشــور بــرای تعویــق انتخابــات گفــت: در هیــچ 
کجــای قانــون اعــالم نشــده کــه وزارت کشــور 
ــرا  ــدازد، زی ــق ان ــه تعوی ــات را ب ــد انتخاب می توان

ــت رئیســه اســت. ــر عهــده هیئ ــن کار ب ای
او تصریــح کــرد: در طــول ۱4 روز دســتگاه ها 
روز  در  نامــه  و  کننــد  اعتــراض  می تواننــد 
ــالک  ــد م ــا بای ــه م ــم ارســال شــده ک چهارده

ــم. ــه بدانی ــه در دبیرخان ــت نام ــود را ثب خ
ــرار  ــد اص ــرا بای ــرد: چ ــح ک ــوی تصری موس
کنیــم کــه مــا مقــررات را نفــی و بدیــن شــکل 
ــتان ها را محــدود  ــی اس ــورای عال ــارات ش اختی

می کنیــم.
ــی  ــورای عال ــارس در ش ــتان ف ــده اس نماین
ــراض وزارت کشــور  ــرد: اعت ــد ک اســتان ها تأکی

ــل مطــرح شــدن نیســت. قاب
پــس از اظهــار نظــر اعضــای شــورای عالــی 
اعــالم  گفــت:  الویــری  مرتضــی  اســتان ها 
می کنــم اگــر بــه گفتــه آقــای احمــدی نامــه در 
تاریــخ ۹ دی مــاه بــه دســت مــا رســیده باشــد، 
مــن مرتضــی الویــری از ریاســت شــورای عالــی 

اســتان ها اســتعفا می دهــم.

در جلسه شورای عالی استان ها مطرح شد؛

شرط الویری برای استعفا از شورای عالی استان ها



شنبه 21 دی ماه 98- سال ششم - شماره 652 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
کشف انواع داروی تاریخ گذشته 

در سراب

ــف  ــراب از کش ــتان س ــی شهرس ــده انتظام فرمان
۵۰۰ هــزار قلــم انــواع داروی تاریــخ گذشــته از یــک 

انبــار خبــر داد. 
ــا  ــدار رض ــرهنگ پاس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ  ب
ــت  ــس امنی ــوران پلی ــرد: مام ــار ک ــر، اظه اصالنی ف
عمومــی شهرســتان ســراب بــا انجــام کار اطالعاتــی 
ــار و  ــک انب ــی ی ــیوه های پلیس ــری از ش و بهره گی
ــتان  ــن شهرس ــاق را در ای ــو داروی قاچ ــل دپ مح

ــد. ــایی کردن شناس
وی افــزود: مامــوران بــا هماهنگــی مقــام قضائــی، 
ــا  ــاق مجموع ــو داروی قاچ ــل دپ ــی از مح در بازرس
۵۰۰هــزار قلــم انــواع دارو تاریــخ گذشــته و قاچــاق 

راکشــف کردنــد. 
پلیــس  بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی 
آذربایجــان شــرقی؛ ســرهنگ اصالنــی فــر بــا اشــاره 
ــا  ــه ب ــودجویان و مقابل ــا س ــورد ب ــه برخ ــه این ک ب
قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر در دســتور کار 
ــردم  ــرار دارد از عمــوم م ــن شهرســتان ق پلیــس ای
خواســت: در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد 
ــه  ــماره ۱۱۰ ب ــا ش ــریعا ب ــب را س ــکوک مرات مش

ــد. ــالع دهن ــس اط پلی

شناسایی ۱8 گروه خونی بسیار نادر در ایران

کارشــناس مســئول خــون هــای نــادر ســازمان انتقــال خــون گفــت: 
ــیار  ــی بس ــروه خون ــدود 8۰ گ ــادر و ح ــی ن ــروه خون ــون ۳۳4 گ ــا کن ت
ــیار  ــی بس ــروه خون ــران ۱8 گ ــده و در ای ــایی ش ــان شناس ــادر در جه ن

ــادر شناســایی شــده اســت.  ن
ــل در  ــه حداق ــرادی ک ــزود: اف ــدم اف ــا، مصطفــی مق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرار نداشــته باشــند  ــی اصلــی )B، A ،AB و O ( ق چهــار گــروه خون
در رده بنــدی گــروه هــای خونــی نــادر قــرار مــی گیرنــد و از بیــن ۵ تــا 

۱۰هــزار نفــر، یــک نفــر در ایــران دارای گــروه خونــی نــادر اســت.
ــک  ــادر در ی ــی ن ــای خون ــروه ه ــی گ ــزان فراوان ــه داد: می وی ادام
کشــور بــه نــوع گــروه خونــی نــادر و جمعیــت هــر کشــور بســتگی دارد و 
گــروه خونــی بمبئــی از جملــه گــروه هــای خونــی بســیار نــادر شــناخته 

شــده در ایــران اســت.
 Bhende مقــدم خاطــر نشــان کــرد: در ســال ۱۹۵2 فــردی بــه نــام
ــی  ــتم ABO معرف ــدی را در سیس ــی جدی ــروه خون ــش، گ و همکاران
 anti-A, ــا ــروه، ب ــن گ ــامل ای ــراد ش ــز اف ــای قرم ــول ه ــد، گلب کردن
anti-B, anti-A,B, anti-H واکنــش نمــی داد، ایــن افــراد در شــهر 
بمبئــی امــروزی زندگــی مــی کردنــد و احتمــاال گــروه خــون ایــن افــراد 
بــا توجــه بــه ازدواج هــای نزدیــک فامیلــی بــا تغییــرات ژنتیکــی تغییــر 
یافتــه اســت، بــه ایــن دلیــل نــام ایــن گــروه خونــی نــام شــهری را کــه 

افــراد دارای ایــن گــروه در آن دیــده شــدند، بــه خــود گرفــت.
ــه دو گــروه  ــادر ب ــی ن وی ادامــه داد: اهداکننــدگان گــروه هــای خون
تقســیم مــی شــوند، گــروه اول افــرادی هســتند کــه در خــون آنهــا چنــد 
آنتــی ژن منفــی وجــود دارد و گــروه دوم از افــرادی تشــکیل شــده اســت 

کــه یــک آنتــی ژن بــا شــیوع بــاال در خــون آن هــا منفــی اســت.
مقــدم افــزود: گــروه هــای خونــی نــادر گاهــی بــه صــورت تصادفــی 
در بیــن اهداکننــدگان خــون شناســایی مــی شــوند، عــده ای از افــرادی 
کــه دارای گــروه هــای خونــی نــادر هســتند نیــز در بیمارســتان هــا بــه 
ــا برخــی حــوداث کــه  ــت بیمــاری، ســقط جنیــن، عمــل جراحــی ی عل
نیــاز بــه خــون دارنــد، شناســایی مــی شــوند امــا بــرای تامیــن خــون بــه 

ــد. ــکال برمی خورن اش
وی تصریــح کــرد: پــس از شناســایی افــراد دارای گــروه خونــی نــادر، 
ــای  ــت ه ــام تس ــد از انج ــود،   بع ــی ش ــده م ــکیل پرون ــا تش ــرای آنه ب
تکمیلــی، ایــن خــون هــای اهدایــی در بانــک خــون ذخیــره مــی شــود 
تــا در مواقــع الزم بــرای بیمــاران و متقاضیــان ایــن گــروه هــای خونــی 

اســتفاده شــود.
کارشــناس مســئول خــون هــای نــادر ســازمان انتقــال خــون گفــت: 
ــران  ــادر از هــزار و 2۰۰ نفــر در ای در حــال حاضــر 2۳۰ واحــد خــون ن
گرفتــه و بــه صــورت منجمــد ذخیــره ســازی شــده اســت و تــا ۳۰ ســال 
ــادر در تهــران ذخیــره ســازی  قابلیــت نگهــداری دارد. ایــن خون هــای ن
شــده اســت و در صــورت لــزوم بــرای افــراد نیازمنــد بــه ایــن گــروه هــای 
خونــی نــادر در سراســر کشــور از طریــق ســازمان انتقــال خــون ارســال 

مــی شــود.
مقــدم ادامــه داد: خدماتــی کــه ســازمان انتقــال خــون بــه بــه افــرادی 

بــا گــروه هــای خونــی نــادر و بســیار نــادر مــی دهــد، رایــگان اســت.
جمهــوری اســالمی ایــران از ســال ۱۳8۹ بــه عضویــت انجمــن بیــن 
ــه عنــوان تنهــا کشــور  ــران ب ــادر دنیــا درآمــد. ای المللــی خــون هــای ن
ــادر  اســالمی عضــو ایــن انجمــن اســت کــه دارای برنامــه خــون هــای ن
ــن  ــای ای ــن اعض ــن و ژاپ ــران، چی ــیا، ای ــاره آس ــن در ق ــت. همچنی اس

ــادر هســتند ــای ن ــه خــون ه انجمــن و دارای برنام

اسامی ترکی بین دختران آذربایجان شرقی 
بیشتر از پسران است 

ــامی  ــی اس ــت: فراوان ــرقی گف ــوال آذربایجان ش ــت اح ــرکل ثب مدی
ــن اســتان بیشــتر از پســران اســت.  ــر ای ــوزادان دخت ــان ن ترکــی در می
ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــزود: هی ــودی اف ــد ج ــا، اح ــزارش ایرن ــه گ ب
نامگــذاری اســامی ترکــی از ســوی والدیــن وجــود نــدارد و ســازمان ثبــت 
احــوال تــا حــد امــکان بــرای ثبــت ایــن اســامی بــا خانــواده هــا همــکاری 

ــه عمــل مــی آورد. هــای الزم را ب
ــا  ــی ثبــت اســامی ترکــی شــاید ب وی اظهــار داشــت: تنهــا در صورت
ــات  ــکیل جلس ــد تش ــامی نیازمن ــن اس ــه ای ــد ک ــراه باش ــکالتی هم مش
کمیتــه نامگــذاری و اخــذ نظــر نهایــی از مرکــز باشــد کــه در ایــن حالــت 
نیــز مشــکالت خاصــی نیســت و والدیــن مــی تواننــد اســامی مــورد نظــر 
خــود را بــا طــی مراحــل اداری کــه شــاید زمــان بــر باشــد، در شناســنامه 

هــای فرزنــدان خــود ثبــت کننــد.
در  نــوزادان دختــر  بــرای  اســامی  فراوانــی  بیشــترین  جــودی، 
ــرا  ــن زه ــرا، فاطمــه، یســنا و نازنی ــه ترتیــب زه آذربایجــان شــرقی را ب
اعــالم و اضافــه کــرد: تعــداد ایــن اســامی در ۹ ماهــه امســال بــه ترتیــب 

۹42، ۹۱۰، ۳۶۶ و ۳۵۳ مــورد بــوده اســت.
وی ادامــه داد: حلمــا، زینــب، رهــا، اســرا، آیلیــن، نفــس، ســلین، هلیــا، 
ال آی، آی ســو، ائــل آی، آی ســل، رقیــه، ســوین، آینــاز و ریحانــه در رده 
ــر در آذربایجــان  ــوزادان دخت ــی اســامی ن ــای بعــدی بیشــترین فراوان ه

شــرقی قــرار دارنــد. 
ــا بیــان اینکــه بیشــترین فراوانــی اســامی در بیــن نــوزادان  جــودی ب
پســر بــه امیرعلــی، ابوالفضــل، علــی و آی هــان تعلــق دارد، گفــت: طــی ۹ 
ماهــه امســال ایــن اســامی بــه ترتیــب بــا 82۶، 8۰۶، 8۰۳ و ۷2۹ مــورد 

بیشــتر از ســایر اســامی در شناســنامه هــا ثبــت شــده اســت.
ــان،  ــی سـ ــر، علـ ــی اصغـ ــین، علـ ــدی، امیرحسـ ــد، مهـ وی، محمـ
امیرمحمـــد،  محمدطاهـــا،  آراز،  حســـین،  طاهـــا،  امیرعبـــاس، 
ـــای  ـــن را رد رده ه ـــان و ائلوی ـــا، ماه ـــدی، امیررض ـــن، امیرمه محمدامی
ـــالم  ـــرقی اع ـــان ش ـــر در آذربایج ـــوزادان پس ـــامی ن ـــترین اس ـــدی بیش بع

کـــرد.
ــر اســاس  ــا بیــان اینکــه ب مدیــرکل ثبــت احــوال آذربایجان شــرقی ب
آخریــن آمــار ثبــت شــده در ایــن مجموعــه، جمعیــت کنونــی اســتان 4 
میلیــون و ۶4۰ نفــر اســت، اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد یــک میلیــون و 

۷۹۹ هــزار و ۹۳ نفــر در تبریــز زندگــی مــی کننــد.
ــون در آذربایجــان  ــدای امســال تاکن ــدآوری از ابت ــرخ فرزن جــودی، ن
شــرقی را بســیار پاییــن و نگــران کننــده دانســت و افــزود: نــرخ 
فرزنــدآوری در ایــن اســتان ۱4 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 

ــه اســت. کاهــش یافت
ــت در  ــد جمعی ــرخ رش ــش ن ــه کاه ــبت ب ــدار نس ــالم هش ــا اع وی ب
آذربایجــان شــرقی، خاطرنشــان کــرد: نــرخ رشــد جمعیــت در اســتان بــه 
شــرایط بســیار نگــران کننــده رســیده اســت و بایــد نهادهــای فرهنگــی و 

اقتصــادی در ایــن زمینــه اقدامــات فــوری انجــام دهنــد.

ـــاره  ـــران درب ـــهر ته ـــرورش ش ـــوزش  و پ آم
ـــت:  ـــتخدامی گف ـــون اس ـــدگان آزم ـــه  ش پذیرفت
زمانبنـــدی  جـــدول  دی،   ۱8 چهارشـــنبه 
مراجعـــه پذیرفته شـــدگان اعـــالم خواهـــد 

ـــد.  ش
آموزش وپــرورش  تســنیم؛  گــزارش  بــه 
اطالعیــه ای،  صــدور  بــا  تهــران  شــهر 
ــون  ــدگان در آزم ــه پذیرفته ش ــی را ب توضیحات

اســتخدامی ارائــه کــرد.
ـــدول  ـــت: » ج ـــده اس ـــه  آم ـــن اطالعی در ای
پذیرفته شـــدگان  مراجعـــه  زمانبنـــدی 
چنـــد برابـــر ظرفیـــت آزمـــون اســـتخدامی 
آبـــان مـــاه ســـال جـــاری، جهـــت تشـــکیل 
پرونـــده اولیـــه و انجـــام مصاحبـــه و... از 
طریـــق پورتـــال آموزش وپـــرورش شـــهر 
 tehran.medu.ir آدرس  بـــه  تهـــران 

اعـــالم شـــد.
پیگیــری  ضمــن  اســت،  خواهشــمند 
از  ســایت،  همیــن  طریــق  از  اطالعیه هــا 
ــن  ــا ای ــی ب ــاس تلفن ــوری و تم ــه حض مراجع

فرماییــد. خــودداری  کل  اداره 
ــن  ــق ای اطالعیه هــای منتشــر شــده از طری

ــدگان  ــه ش ــه پذیرفت ــوط ب ــاً مرب ــایت صرف س
ــران  ــهر ته ــهمیه ش ــت س ــر ظرفی ــد براب چن
اســت و اطــالع از برنامــه زمانبنــدی ســایر 
ــرورش  ــال آموزش وپ ــق پورت ــتان ها از طری اس
ــود.« ــد ب ــری خواه ــل پیگی ــان اســتان قاب هم

بــا صــدور  نیــز  آموزش وپــرورش  وزارت 
اطالعیــه ای اعــالم کــرد: معرفــی داوطلــب برای 
ــی  ــه قبول ــتخدامی به منزل ــه اس ــام مصاحب انج

فــرد تلقــی نمی شــود بلکــه در پذیــرش نهایــی 
بــا توجــه بــه شــغل محــل انتخابــی و بر اســاس 
مجمــوع نمــرات فصلــی داوطلبــان معرفی شــده 
بــا وزن هفتــاد درصــد۷۰ درصــد آزمــون 
ــه  کتبــی و ۳۰ درصــد مصاحبــه اســتخدامی ب
تعــداد یــک برابــر ظرفیــت »بــه ترتیــب نمــره 
فضلــی« و ســایر شــرایط منــدرج در دفترچــه 
ــورت  ــور ص ــتخدام مذک ــون اس ــای آزم راهنم

ــت. خواهــد گرف
معرفی شــدگان در ایــن مرحلــه چنــد برابــر 
ظرفیــت موظفنــد بــا مراجعــه بــه ســامانه های 
محــل  آموزش وپــرورش  کل  اداره  اســتانی 
موردتقاضــا از زمــان و مــکان بررســی مــدارک 
و مســتندات، مصاحبــه اســتخدامی و … خــود 

مطلــع شــوند.
عــدم مراجعــه معرفی شــدگان بــه هــر 
ــان  ــور در زم دلیــل جهــت انجــام مراحــل مزب
ــب در  ــوده و داوطل ــراف ب ــه انص ــرر به منزل مق
ایــن خصــوص حــق اعتــراض نخواهــد داشــت.

بــرای مصاحبــه  معرفی شــده  داوطلبــان 
اســتخدامی موظفنــد »فــرم اطالعــات فــردی« 
را از پرتــال دبیرخانــه هیئــت مرکــزی گزینــش 
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medu.ir دریافــت و نســبت بــه تکمیــل 
دقیــق آن و الصــاق یــک قطعــه عکــس اقــدام 
ــنلی،  ــس پرس ــه عک ــک قطع ــراه ی ــه هم و ب
تصویــر کلیــه صفحــات شناســنامه و کارت 
ــدارک در  ــل ســایر م ــا تحوی ــان ب ــی، همزم مل
زمــان مصاحبــه اســتخدامی، تحویــل نماینــده 

ــد. ــش کنن ــته گزین هس

دکتــر مهــدی آقاپــور، بــا حضــور در دفتــر روزنامــه درمــورد 
ــب  ــگاه جل ــار ن ــا معی ــس ب ــدگان مجل ــی نماین ــف حقیق وظای
رضایــت منافــع ملــی کشــور و نــه صرفــا جلــب رضایــت انتخــاب 
ــه تنــش  ــا توجــه ب ــات پیــش رو ب کننــدگان، حساســیت انتخاب
ــردار  ــکار س ــظ اف ــت حف ــده و اهمی ــود آم ــه وج ــر ب ــای اخی ه

ــه گفــت و گــو پرداخــت. ســلیمانی ب
ــام  ــا تســلیت ای ــور ب ــا، مهــدی آقاپ ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر جامعــه اســالمی  شــهادت ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی ب
ــت و  ــا وضعی ــت: ارتق ــات پیــش رو گف ــت انتخاب ــورد وضعی درم
توســعه هــر کشــوری نیــاز و منــوط بــر سیاســت گــذاری درســت 
ــوب اســت، یعنــی هــر کشــوری دارای سیاســت گــذاری  و مطل
بهتــر و مطلــوب تــری باشــد متعاقبــا وضعیــت بهتــری خواهــد 
ــاق  ــد اتف ــی توان ــم م ــه ه ــن قضی ــس ای ــا عک ــت و طبیعت داش

افتــد.
ــان  ــتان آذربایج ــور اس ــام ن ــگاه پی ــین دانش ــت پیش ریاس
ــت  ــور سیاس ــن مح ــم تری ــه مه ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
ــی  ــان م ــه دارای پارلم ــوری ک ــر کش ــا و ه ــه م ــذاری جامع گ
باشــد، مجلــس اســت، ادامــه داد: اگــر سیاســت گــذاری مناســبی 
در مجلــس اعمــال گــردد کشــور ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد و اگــر 
غیــر ایــن باشــد وضعیــت سیاســی، معیشــتی، فرهنگــی و همــه 
ــول خواهــد  ــه و اف ــه ســوی رکــود رفت ــه ب ــاد موجــود جامع ابع
کــرد، بنابرایــن مــی بینیــم اهمیــت کیفیــت نماینــدگان مجلــس 

ــرای یــک کشــور مهــم اســت. ــدازه ب ــا چــه ان ت
ــا بیــان ایــن کــه همــه مــردم از مســئولینی  دکتــر آقاپــور ب
ــه  ــدردان هســتند، اضاف ــد ق ــه ای کــرده ان کــه خدمــت صادقان
کــرد: بــا ایــن وجــود حقیقتــا نماینــدگان مجلــس عمــال 
ــد و  ــا نماین ــی را ایف ــق نمایندگ ــه ح ــف ب ــد وظای ــته ان نتوانس
عمدتــا تصویــب قوانیــن چــه در الیحــه ای کــه از ســوی دولــت 
مــی آیــد و چــه در طــرح هایــی کــه خــود  مجلــس ارائــه مــی 
دهــد، بــا معیــار نــگاه جلــب رضایــت انتخــاب کننــدگان اســت 

ــی کشــور. ــع مل ــت مناف ــب رضای ــه جل ن
ــن  ــه ای ــس ب ــدگان مجل ــب نماین ــرش اغل ــه داد: نگ وی ادام
صــورت اســت کــه طــوری و بــا شــرایطی قانــون تصویــب کننــد 
ــه  ــد از او راضــی باشــند و ب ــه وی رای داده ان ــا کســانی کــه ب ت
ایــن ترتیــب بتواننــد دفعــات بعــدی نیــز رأی بیاورنــد؛ بــه ایــن 
ــه نماینــده مــی گوینــد  ــگاه غیــر توســعه گرایان ــوع نگــرش، ن ن
ــد دارای  ــده بای ــه نماین ــی ک ــت، در حال ــاز اس ــکل س ــه مش ک
ــر  ــور را در نظ ــی کش ــع مل ــوده و مناف ــه ب ــعه گرایان ــگاه توس ن
ــر  ــی محــل خــود کــه متاســفانه ب ــه آرا و حــوزه انتخاب گیــرد ن
ایــن اســاس، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی غالبــا بــا ایــن 
ذهنیــت قوانیــن تصویــب مــی کننــد و درنتیجــه امــروز وضعیــت 

کشــور مــا آنچنــان کــه بایــد مطلــوب نیســت.
ــر  ــران خاط ــگاهیان ای ــون دانش ــزی کان ــورای مرک ــو ش عض
ــود  ــه موج ــع بودج ــرای توزی ــا ب ــدگان صرف ــرد: نماین ــان ک نش

ــع درآمــد هــا  ــد، فقــط در توزی ــزی مــی کنن کشــور برنامــه ری
شــرکت دارنــد و در ایــن ســری مســائل سرشــان گــرم شــده تــا 
ــد درمــورد طــرح هــای زیرســاختی و  جایــی کــه فرصــت ندارن
طــرح هــای جدیــد بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی و فرهنگــی 

ــد. ــالش نماین ت
نماینــده ســابق وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در تشــکل 
ــا توجــه  ــه ســوال ب ــز در پاســخ ب هــای اســالمی دانشــگاه تبری
بــه شــهادت ســردار ســلیمانی و بــه وجــود آمــدن تنــش میــان 
ــور  ــش رو را چط ــات پی ــت انتخاب ــکا اهمی ــا و آمری ــور م کش
ارزیابــی مــی کنیــد، پاســخ داد: اهمیــت ایــن ماجــرا آن جاســت 
کــه حساســیت کار را بــاال مــی بــرد واال مثــل همیشــه مجلس در 
راس امــور اســت حــاال چــه آمریــکا اقدامــی بکنــد یــا نــه، آمریکا 
فقــط وجــود فیزیکــی ســردار ســلیمانی را از میــان برداشــت امــا 

مــا مــی توانیــم تفکــر ســلیمانی را حفــظ کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در روز هــای اخیــر انقالبــی و غیــر 
انقالبــی، پیــر و جــوان، افــرادی بــا عقایــد کامــال متفــاوت و در 
ــه صحنــه آمــده و در فــراغ ســردار اشــک  هــر مــدل و تیپــی ب
ریختنــد، اظهــار داشــت: عمــده تریــن امتیــاز و دلیــل جاودانگــی 
ــدای امنیــت مــردم  ــود کــه خــود را ف ــن ب ســردار ســلیمانی ای
کــرده بــود و مــی بینیــم کــه مــردم قــدردان مســئولی هســتند 
کــه بــه آنــان خدمــت کــرده اســت پــس بنابرایــن در وضعیــت 
کنونــی و مشــکالت معیشــتی کــه مــردم دارنــد هیــچ تقصیــر و 
گناهــی بــر گــردن مــردم نمــی باشــد و مســئولینی کــه متولیــان 

امــور جامعــه هســتند مقصرنــد.
ــزود:  ــه اف ــای جامع ــیب ه ــمتی از آس ــان قس ــا بی ــور ب آقاپ
وقتــی در جنــگ همه شــریک هســتند، در خــوردن و اســتفاده از 
منابــع نیــز همــه بایــد بایکدیگــر شــریک باشــیم، مدافعــان حــرم 
یــا شــهدای دفــاع مقــدس مــا اکثــرا از طبقــات پائیــن جامعــه 
مــی باشــند پــس مــا بایــد خدمــات بیشــتری بــه طبقــات پاییــن 
ــا  ــول ه ــه متم ــا ب ــه م ــفانه در جامع ــا متاس ــم ام ــه بدهی جامع
ــان  ــی در حفــظ کی ــی شــود ول ــات داده م ــا خدم و متمکــن ه

ــم. مملکــت ســراغ طبقــه پاییــن را مــی گیری
ــور  ــمالغرب کش ــه ش ــر منطق ــوق بش ــیون حق ــو کمس عض
ــن دوره بــرای حفــظ  ــس در ای ــا بیــان داشــت: مجل در انته
تفکراتــی مثــل افــکار ســردار ســلیمانی، شــهید مــدرس، شــیخ 
محمــد خیابانــی و تفکــرات امثــال آن هــا از حساســیت باالیــی 

ــت. ــوردار اس برخ

اعالم جزئیات تشکیل پرونده »پذیرفته شدگان آزمون استخدامی« 

حساسیت انتخابات پیش رو با توجه به اتفاقات اخیر؛

نگاه غیر توسعه گرایانه نمایندگان مجلس مشکل ساز است

م الف: 3۱33                                                                                                                                                                                      تاریخ انتشار :98/۱۰/2۱ 
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

باســتناد ســند رهنــی شــماره 197066-96/11/15 تنظیمــي  دفتــر 67  تبریــز مابیــن بانــک رفــاه كارگــران شــعبه عباســي تبریــز و علیــه شــركت پــوالد رهــاب اعتمــاد بعنــوان 
تســهیالت گیرنــده  و آقــاي امیــد باقــري غازانــي  بعنــوان راهــن  مطروحــه در پرونــده اجرائــی كالســه 9705318اجــرای ثبــت تبریــز ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه آپارتمــان 
تحــت پــالك ســي ونــه هــزار و چهارصــد و بیســت و پنــج فرعــي از یــک اصلــي تفكیكــي مفــروز و مجــزي شــده از دویســت و ســي و پنــج  فرعــي از اصلــي مذكــور واقــع در بخــش نــه 
تبریــز  مســاحت یكصدوچهــل و هشــت متــر و چهــل وپنــج ســانتي متــر مربــع واقــع در طبقــه چهــار بانضمــام پاركینــک بــا شــماره 4 بــه مســاحت 8/1 مترمربــع وانبــاري بــا شــماره 6 
بــه مســاحت 8/39 مترمربــع واقــع در همكــف بــا قــدر الســهم از عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــتركات طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا وآئیــن نامــه اجرایــي آن بنــام آقــاي امیــد باقــري 
غازانــي ثبــت و ســند صــادر گردیــده محــدود بــه حــدود ذیــل مــی باشــد  :  شــماال« در دوقســمت اول دیــوار بدیواراســت بطــول 6/05 بــه ملــک مجاورقطعــه قطعــه 45تفكیكــي دوم 
دیــوار بدیــوار اســت بطــول 3/95 متربــه مجــاور قطعــه 46تفكیكــي شــرقا«: دیواربــه دیــوار اســت بطــول 16/90 متربــه ملــک مجــاور قطعــه 55 تفكیكــي جنوبــا« : درب و پنحــره هــا 
و دیــوار یســت بطــول 10متــر بــه حیــاط مشــاعي و تــراس )توضیــح اینكــه در ایــن حــد تــراس بمســاحت 14/13 مترمربــع بفضــاي حیــاط مشــاعي پیشــرفتگي دارد ( غربــا: در پنــج 
قســمت كــه قســمت دوم آن شــمالي و قســمت چهــارم آن جنوبــي اســت . اول دیواربدیواراســت بطــول 4/90 متربــه ملــک مجاورقطعــه 53تفكیكــي دوم دیواریســت بطــول 2/90متــر 
ســوم: درب و دیواریســت بطــول 5/10 مترچهــارم دیواریســت بطــول 2/91 مترهرســه قســمت اخیــر بــه راه پلــه پنجــم دیواربــه دیواراســت بطــول 6/91متــر بــه ملــک مجــاور قطعــه 
53تفكیكــي , بــه انظمــام تــراس بمســاحت 4/13 متــر . انبــاري بــه مســاحت 8/39 بــه حــدود اربعــه : شــماال« : دیواربــه دیواراســت بطــول 3/30 متــر بــه ملــک مجــاور قطعــه 53 
شــرقا: درســه قســمت , كــه قســمت دوم آن جنوبــي اســت . اول دیواریســت مشــترك بطــول یــک متــر بــه انبــاري قطعــه شــش تفكیكــي دوم دیواریســت مشــترك بطــول یــک متــر 
بــه ســرویس ســوم دیواریســت مشــترك بطــول 2/20 متربــه ســرویس جنوبــا« درب و دیواریســت بطــول 2/30 متربــه پیلــوت قطعــه هشــت تفكیكــي غربــا: دردوقســمت اول دیواریســت 
بطــول 0/30 متربــه پیلــوت قطعــه هشــت تفكیكــي دوم دیواریســت بطــول 2/91 متربــه راه پلــه پاركینــگ بــه مســاحت 8/1 بــه حدوداربعــه : شــماال«: بطــول 1/80 مترخــط فرضــي 
اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت شــرقا« : بطــول 4/50 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت جنوبــا« : بطــول 1/80 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت 
غربــا« بطــول 4/50 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت . كــه برابــر گــزارش مــورخ  98/03/20 ماموراجــراي ثبــت تبریــز ملــک فــوق در تبریــز - ولیعصرخیابــان شــهریار 
پرویــن اعتصامــي شــرقي حــد شــمالي خیابــان نرســیده بــه كــوي لیــدا پــالك 41و43  واقــع شــده اســت و شــخص ثالــث در ملــک فــوق ســاكن بــوده و مدعــي اســت طــي مبایعــه نامه 
عــادي در دي مــاه ســال نــودو شــش بــه آقــاي امیــد باقــري غازانــي انتقــال داده اســت لیكــن بدلیــل حســاب و كتابــي كــه بیــن فروشــنده آقــاي علــي جعفریــان امیرخیــزي و خریــدار 
آقــاي امیــد باقــري غازانــي وجــود داشــته , فروشــنده ملــک را تحویــل خریــدار ننمــوده انــد  وبــا ایــن وجــود خریــدار آقــاي امیــد باقــري غازنــي ســند مالكیــت  را بــه نــام خــود در اداره 
ثبــت اســناد امــالك شــرق تبریــز ثبــت نمودنــد و ســپس در رهــن بانــک رفــاه كارگــران قراردادنــدو برابــر گــزارش اعضــاي هیــات كارشناســي ســه نفــره در مــورخ 1398/08/27ملــک 
مذكــور عبــارت اســت ازیــک دســتگاه آپارتمــان بــه شــماره 39425فرعــي از 1 اصلــي قطعــه 4 تفكیكــي مفــروزو مجــزا شــده از 2350 فرعــي از اصلــي مذكــور بخــش 9 تبریــز بــه 
مســاحت یكصــدو چهــل و هشــت متــر و چهــل و پنــج دســي متــر مربــع واقــع در طبقــه 4 كــه مقــدار 19/20 مترمربــع در زیــر ســقف شــیبدار قرارگرفتــه اســت بــه انضمــام انبــاري 
قطعــه 6تفكیكــي بــه مســاحت هشــت متــر و ســي و نــه دســي متــر مربــع واقــع در طبقــه همكــف بــه انظمــام پاركینــگ قطعــه 4تفكیكــي بــه مســاحت هشــت متــرو ده دســیمتر 
مربــع واقــع در طبقــه همكــف بــا قــدر الســهم از عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــتركات طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا وآئیــن نامــه اجرایــي آن پــالك مــورود ارزیابــي طبقــه چهــارم 
,طبقــه همكــف پیلــوت و طبقــه فوقانــي مســكوني هرطبقــه یــک واحــد مســكوني درعرصــه بــا موقعیــت شــمالي بــا ســازه بتــن آرمــه بــا نمــاي ســاختمان ســنگ ســه خوابــه كــه دو 
بــاب از اطاقهــا بــا ســقف شــیبداربدون كابینــت و كمــد بــا سیســتم گرمایــش موتورخانــه انشــعاب بــرق مســتقل و آب و گاز مشــترك داراي آسانســور، دیوارهــا ســفیدكاري فاقــد رادیاتور 
و شــیرآالت قطعــه شــمالي بــه مبلــغ یــازده میلیــارد و ششــصد و ســي و نــه میلیــون ریــال در قبــال طلــب و حــق االجــرای پرونــده اجرائــی ارزیابــی گردیــده از ســاعت 9 الــی 12 
ظهــر روز مورخــه 1398/11/12 در محــل اداره اجــرای اســناد رســمي تبریــز بنشــانی تبریــز میــدان راه آهــن بــه طــرف دیــزل آبــاد روبــروي گمــرگ ســاختمان ثبــت اســناد و امــالك 
غــرب طبقــه 2 از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. و مزایــده از مبلــغ یــاد شــده بــاال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه مــي شــود توضیــح 
اینكــه مزایــده نقــدي اســت و طالبیــن شــركت در مزایــده بایــد كل مبلــغ پایــه مزایــده ) مبلــغ فــوق الذكــر( را بــه صــورت یــک فقــره چــک بانكــي )چــک تضمیــن شــده بانــک ملــي ( 
صــادره در وجــه خــود كــه در روز مزایــده كل وجــه آن را در صــورت برنــده شــدن بــه حســاب اعالمــي از طــرف اداره اجــراي اســناد رســمي تبریــز واریــز خواهنــد كــرد ، ارائــه نماینــد.

ضمنــا« بدهیهــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق اشــتراك و انشــعاب و مصــرف و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینكــه رقــم قطعــی 
انهــا معلــوم شــده یــا نشــده باشــد و همچنیــن حــق حــراج زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــر عهــده خریــدار مــی باشــد و در صــورت وجــود وجــه مــازاد حاصــل از فــروش ، وجــوه پرداختــی 

موضــوع فــراز 6 بنــد الــف مــاده 121 آییــن نامــه اجــرا از محــل مــازاد قابــل پرداخــت مــی باشــد .
مسئول اجرای ثبت تبریز - عبدالهی  

ــعه  ــکان توس ــرکت اس ــرات ش ــی تغیی  آگه
کومــش بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
۵۵4 و شناســه ملــی ۱4۰۰۵۹۳۶2۵4 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳۹8/۰۵/2۰ 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : خانــم نــدا ضیائــی 
ــه  ــی ۳۹۶۱۷8۹24۱ ب ــماره مل ــه ش ــان ب رازی
ــدی  ــای مه ــره - آق ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی س
بــه   ۰۰۷۹۹۵۶2۹۷ ملــی  شــماره  بــه  زارع 
ــره ) خــارج از  ــب رئیــس هیئــت مدی ســمت نائ
ــماره  ــه ش ــردی ب ــد جوانم ــای امی ــرکا ( - آق ش
ــل و  ــمت مدیرعام ــه س ــی ۱2۹۱۹4۹4۷۱ ب مل
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ) خــارج از شــرکا ( 
ــناد و  ــه اوراق و اس ــدند . امضــاء کلی انتخــاب ش
مــدارک تعهــدآور اعــم از چــک ، ســفته ، بــروات 
و قراردادهــا و همچنیــن اوراق عــادی و اداری 
بــا امضــاء منفــرد خانــم نــدا ضیائــی رازیــان )بــا 
ــر  ــا مه ــره( همــراه ب ســمت رئیــس هیئــت مدی

ــود. ــر خواهــد ب شــرکت معتب
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)72۴۴85(

آگهــی تغییــرات شــرکت اســکان توســعه 
کومــش بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
۵۵4 و شناســه ملــی ۱4۰۰۵۹۳۶2۵4 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق 
ذیــل  تصمیمــات  مــورخ ۳۹8/۰۵/2۰  العــاده 
اتخــاذ شــد : خانــم نــدا ضیائــی رازیــان به شــماره 
ملــی ۳۹۶۱۷8۹24۱ ) از شــرکا ( - آقــای مهــدی 
ــارج  ــی ۰۰۷۹۹۵۶2۹۷ ) خ ــماره مل ــه ش زارع ب
ــی  ــه شــماره مل ــد جوانمــردی ب از شــرکا ( - امی
ــمت  ــه س ــرکا ( ب ــارج از ش ۱2۹۱۹4۹4۷۱ ) خ
ــدت  ــرای م ــرکت ب ــره ش ــت مدی ــای هیئ اعض
نامحــدود انتخــاب شــدند. روزنامــه کثیراالنتشــار 
ــرکت  ــای ش ــی ه ــت درج آگه ــیر جه ــب ش عج

ــد.  انتخــاب گردی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)72۴۴86(

بابل دادنامه
کاسه پرونده: 4/ ۳۶۳/ ۹8

شماره دادنامه: ۶۷۳ - 24 /۶/ ۹8
ــد  ــری فرزن ــورزاده مق ــد آش ــان: امی خواه
رســتم بــه آدرس: بابــل - بندپــی غربــی - 

روســتای مقــری کال منــزل پــدری
ــدگان: ۱-  ناصــر زرجــام 2-  شــهرام  خوان
محمدیــان همپــا فرزنــد علــی هــردو بــه آدرس: 

مجهــول المــکان
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

رای قاضی شورا 
در خصــوص دعــوی خواهــان امیــد آشــورزاده 
زرجــام 2-  ناصــر  طرفیــت ۱-  بــه  مقــری 
ــزام  ــته ال ــه خواس ــا ب ــان همپ ــهرام محمدی ش
بــه تنظیــم ســند یــک دســتگاه موتــور ســیکلت 
انتظامــی  شــماره  بــه   ۱۳۹۵ مــدل   آپاچــی 
۳2۳- ۳۷ ع ۶۷ حســب محتویــات پرونــده و 
ــماره ــتعالم ش ــوی و اس ــان دع ــارات خواه  اظه

 ۱4/ ۶۳4/ ۱۳/ ۳۵۵۱ از راهنمایــی ورانندگــی 
ــورا  ــورا ش ــای ش ــه اعض ــژه نظری ــه وی ــل و ب باب
ــون  ــواد 2۱۹ و22۰ قان ــتناد م ــه اس ــتندا ب مس
ــف دوم  ــده ردی ــور خوان ــه حض ــم ب ــی حک مدن
ــای  ــه ه ــی از دفترخان ــور دریک ــه حض ــوی ب دع
اســناد رســمی و انتقــال ســند خــودرو وی 
موصــوف بــه نــام خواهــان دعــوی وخوانــده 
ردیــف اول را نیــز بــه پرداخــت مبلــغ ۰۰۰/ 8۳۰ 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی از بــاب تســبیب در 
حــق خواهــان دعــوی محکــوم مــی نمایــد. رای 
ــاب تســبیب  صــادره بابــت هزینــه دادرســی از ب
ــد  ــی نمای ــوم م ــوی محک ــان دع ــق خواه در ح
ــت روز  ــرف بیس ــوده و ظ ــی ب ــادره غیاب رای ص
ــن شــعبه و  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب پــس از اب
ــد  ــل تجدی ــر قاب ســپس ظــرف بیســت روز دیگ
نظرخواهــی در محاکــم عمومــی دادگســتری 

ــود. ــد ب ــل خواه باب
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

بابل- سیدمرتضی حسینی
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چیز کیک توت فرنگی بدون فر

مواد الزم:
برای پایه بیسکوییت:

بیسکویت                                                  2۰۰ گرم
کره آب شده                                     ۷۵ گرم
شکر قهوه ای نرم                         2 قاشق غذاخوری

برای فیلینگ:
پنیر خامه ای پرچرب                                  28۰ گرم
پودر قند الک شده                               ۱۰۰ گرم
اسانس وانیل                            ۱ قاشق چای خوری
آبلیمــو                            نصــف یــک لیمــو
خامه غلیظ                                  ۳۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی                            2۵۰ یا ۳۰۰ گرم

برای الیه رویی:
توت فرنگی                                      ۱۵۰ گرم
پودر قند                                    ۳ قاشق چای خوری

رنگ خوراکی قرمز

ــا  ــک ی ــز کی ــم چی ــم بگ ــی تون ــت م ــه جرئ ب
ــرها  ــن دس ــمزه تری ــی از خوش ــر یک ــک پنی کی
ســت. امیــدوارم شــما هــم مثــل مــن از طرفــدارای 
پــر و پــا قــرص چیــز کیــک باشــید تــا از درســت 
کــردن ایــن چیــز کیــک تــوت فرنگــی بــدون فــر 
لــذت ببریــد. بلــه ایــن چیــز کیــک تــوت فرنگــی 
بــدون نیــاز بــه فر و فقــط در یخچــال تهیه میشــه. 
ــک  ــز کی ــن چی ــم ای ــی کن ــر م ــن فک ــع م در واق
هــم طرفــداری چیــز کیــک و هــم طرفــداری تــوت 
فرنگــی رو خوشــحال میکنــه. خبــر خــوب دیگــه 
ــد  ــز کیــک اینکــه مــی تونن ــداری چی واســه طرف
ــک  ــز کی ــل چی ــک مث ــز کی ــف چی ــواع مختل ان
ــدون  ــوه ب ــک قه ــز کی ــر، چی ــدون ف ــکالتی ب ش
فــر، چیــز کیــک قرمــز مخملــی، چیــز کیــک انــار، 
چیــز کیــک بلوبــری و غیــره رو بــه راحتی درســت 
ــوش  ــیدنی و دمن ــا نوش ــوردن اون ب ــن و از خ کن
ــمزه  ــن خوش ــع ای ــرن. در واق ــذت بب ــی ل گیاه
ــه هــای  ــا ذائق ــف ب ــراد مختل دوســت داشــتنی اف
متفــاوت رو بــه خــودش جــذب کــرده. در ایــن جــا 
مــی خــوام طــرز تهیــه چیــز کیــک تــوت فرنگــی 
ــه  ــتور ب ــن دس ــدم. ای ــوزش ب ــر رو آم ــدون ف ب
قــدری ســاده ســت کــه مطمئنــم حتمــاً ایــن چیز 
کیــک رو درســت مــی کنیــد و از طعــم جادویــی 

ــد. ــذت مــی بری اون ل

طرز تهیه:
مرحله اول: تهیه پایه یا کراست 

۱- بــرای تهیــه پایــه یــا کراســت چیــز کیــک 
تــوت فرنگــی بــدون فــر ، بیســکوییت هــا را 
داخــل غذاســاز بریزیــد تــا زمانــی کــه بیســکوییت 
ــده و  ــره ذوب ش ــوند. ک ــوره ش ــی پ ــه خوب ــا ب ه
شــکر را نیــز اضافــه کنیــد و خــوب مخلــوط 
کنیــد تــا بــه صــورت یکنواخــت پراکنــده شــوند.

2- کاتـر بـرش گـرد 2۰ سـانتی متـری یـا بخش 
کمربنـدی یـک قالب کیک کـف جـدا را بردارید. کف 
آن را با سـلفون بپوشـانید و روی یک تخته یا بشـقاب 

مسـطح کـه در یخچالتان جا می شـود قـرار دهید.
۳- مخلــوط بیســکوییت را محکــم کــف قالــب 
فشــار دهیــد. مــی توانیــد از یــک گوشــت کــوب 
ــه  ــوط ب ــا مخل ــد ت ــتفاده کنی ــاز اس ــوره س ــا پ ی

خوبــی کــف قالــب فشــرده شــود.
4- تــوت فرنگــی هــا را برداریــد. ســاقه ســبز آن 
هــا را جــدا کنیــد و در انــدازه هــای مســاوی نصــف 
کنیــد. تــوت فرنگــی هــا را از انتهــای تیــز آن هــا 
ــه  ــرار دهیــد ب ــرش بزنیــد و در اطــراف حلقــه ق ب
طــوری کــه قســمت انتهــای تیــز آن هــا رو بــه باال 
قــرار بگیــرد، تــا زمانــی کــه تمــام ســطح داخلــی 
ــرای  ــه را بپوشــانید. ممکــن اســت ب ــا تاب حلقــه ی
اینکــه آخریــن تیکــه تــوت فرنگــی را جــا دهیــد 
نیــاز باشــد مقــداری تــوت فرنگــی هــا را فشــرده 
کنیــد. قالــب را در یخچــال قــرار دهیــد تــا مــواد 

یکدســت و ســفت شــود.
مرحله دوم: تهیه فیلینگ 

۵- در ایـن مرحلـه فیلینـگ چیـز کیـک تـوت 
فرنگـی بـدون فـر  را درسـت کنید، پنیـر خامه ای، 
پـودر قند، وانیل و آبلیمو را در کاسـه همزن بریزید 

و تـا زمانـی که نـرم و یکنواخت شـود هـم بزنید. 
۶- در یــک کاســه جداگانــه خامــه را تــا زمانــی 
ــم  ــرد ه ــرم بگی ــود و ف ــفت ش ــی س ــه خوب ــه ب ک
بزنیــد. ســپس بــا دقــت آن را روی پایــه چیــز کیک 
پخــش کنیــد و مراقــب باشــید تــوت فرنگــی هــا جا 

بــه جــا نشــوند. 
مرحلــه ســوم: تهیــه الیــه رویــی چیــز کیــک 

تــوت فرنگــی بــدون فــر
۷- باقـی مانـده تـوت فرنگـی هـا و پـودر قنـد 
را داخـل غذاسـاز بریزیـد و یـا بـا اسـتفاده از یـک 
مخلـوط کـن خـوب مخلـوط کنیـد تـا یـک پـوره 
نـرم بدسـت آوریـد. سـپس پـوره را از یـک الـک 
یـا صافـی رد کنیـد و بعـد روی چیـز کیـک تـوت 
فرنگـی بریزیـد. اگـر احسـاس کردیـد کـه خیلـی 
خـوش رنـگ نیسـت مـی توانیـد چند قطـره رنگ 
خوراکـی قرمـز بـه آن اضافـه کنیـد. همچنین اگر 
تـوت فرنگـی هـا بـه انـدازه کافـی شـیرین نبودند 

مقـدار بیشـتری پـودر قنـد اضافـه کنیـد.
8- از شــب تــا صبــح همــه چیــز را در یخچــال 
قــرار دهیــد. روز بعــد از یــک فنــدک مخصــوص 
آشــپزی اســتفاده کنیــد تــا حلقــه را بــه آرامــی از 

دور چیــز کیــک جــدا کنیــد.
۹- چیــز کیــک آمــاده ســرو اســت، هــم 
ــا اســتفاده از تــوت فرنگــی  چنیــن مــی توانیــد ب

یــا گل روی آن را تزییــن کنیــد.
 منبع: ایران کوک

ویژه استعدادهای درخشان؛
امکان تحصیل همزمان دانشجویان آزاد در دو رشته

ــل  ــکان تحصی ــوان از ام ــگان ج ــگران و نخب ــگاه پژوهش ــس باش رئی
همزمــان دو رشــته بــرای دانشــجویان اســتعداد درخشــان کــه عضــو ایــن 

باشــگاه هســتند، خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، بابــک نگاهــداری، از امــکان تحصیــل اســتعدادهای 
درخشــان عضــو باشــگاه پژوهشــگران و نخبــگان جــوان در دو رشــته بــه 
طــور همزمــان خبــر داد گفــت: تحصیــل در دو رشــته بــه طــور همزمــان 
در دانشــگاه بــه درخواســت عضــو اســتعداد درخشــان و تصویــب شــورای 
هدایــت اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه طبــق مقــررات مربوطــه انجــام 
ــن  ــرای ای ــی ب ــرح پژوهش ــان دو ط ــرای همزم ــن اج ــود. همچنی می ش

افــراد امــکان پذیــر اســت.
وی افــزود: همچنیــن براســاس آئیــن نامــه جدیــد باشــگاه، دانشــگاه 
می توانــد عضــو اســتعداد درخشــان را در صــورت تمایــل بــه مراجــع ذی 
ربــط و پشــتیبانی معرفــی کنــد تــا فــرد در اولویــت برخــورداری از بــورس 

تحصیلــی در مقاطــع باالتــر قــرار گیــرد.
رئیــس باشــگاه پژوهشــگران و نخبــگان جــوان اضافــه کــرد: همچنیــن 
ــگاه  ــه دانش ــت ک ــن اس ــه، ای ــن نام ــدرج در آئی ــهیالت من ــر تس از دیگ
ــتخدام در  ــت اس ــط او را در اولوی ــع ذی رب ــه مراج ــرد ب ــی ف ــا معرف ب
ــه  ــد؛ از جمل ــرار می ده ــده ق ــد ش ــای منعق ــم نامه ه ــوب تفاه چهارچ

ــگاه. ــای دانش ــدی در واحده ــی و کارمن ــأت علم ــل کادر هی تکمی
ــتعداد  ــای اسـ ــرار دادن اعضـ ــت قـ ــن از اولویـ ــداری همچنیـ نگاهـ
ـــوان  ـــاوران ج ـــوان مش ـــه عن ـــر ب ـــتعدادهای برت ـــگاه و اس ـــان باش درخش
در ســـطح باشـــگاه ها، دانشـــکده ها و ریاســـت واحدهـــای دانشـــگاهی 

خبـــر داد.

رییس دانشگاه تبریز:
لبخند شهید سلیمانی، آرامش مردم ایران بود 

ــش  ــلیمانی، آرام ــهید س ــد ش ــت: لبخن ــز گف ــگاه تبری ــس دانش ریی
مــردم ایــران بــود، او بــازوی قدرتمنــد نظامــی بــود کــه در کنــار 
ــب  ــور را در اغل ــت و کش ــود دول ــته ب ــک توانس ــای دیپلماتی فعالیت ه

بازی هــای سیاســی و امنیتــی حفــظ کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، میــر رضــا مجیــدی در مراســم بزرگداشــت شــهید 
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــگاه تبری ــش در دانش ــلیمانی و همرزمان ــم س ــاج قاس ح
شــهید مظهــر عشــق الهــی بــوده و بــا وضــوی خــون و ســجده حــق بــه 

ســوی محبــوب خــود مــی رود و بــه گفتــه امــام )ره(
شهدا در قهقه مستانه شان »عند ربهم یزرقون« هستند.

وی اضافــه کــرد: شــهادت در فرهنــگ مــا مرگــی نیســت کــه دشــمن 
ــه  ــت ک ــی اس ــرگ دلخواه ــه م ــد، بلک ــرده باش ــل ک ــد تحمی ــر مجاه ب
ــرده  ــاب ک ــی آن را انتخ ــعور و بینای ــق، ش ــی و منط ــا آگاه ــد ب مجاه

ــرد. ــه ســپهبد ســلیمانی انتخــاب ک اســت، راهــی ک
ــاداش ســال ها جهــاد ســردار ســلیمانی  وی تاکیــد کــرد: شــهادت، پ
ــتان  ــه دوس ــش ب ــلیمانی و همرزمان ــپهبد س ــه س ــود، البت ــدا ب در راه خ

ــتند. ــا پیوس ــا و همت ه ــه باکری ه ــود، ب ــهید خ ش
 رییــس دانشــگاه تبریــز متذکــر شــد: راه ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی و همرزمانــش در مقابلــه بــا ظلــم جهانــی ادامــه خواهــد یافــت، 
ــان  ــان و هموطن ــر دل همرزم شــهادت ســپهبد ســلیمانی داغ بزرگــی ب
نشــانده و اکنــون بایــد دیــد چگونــه می تــوان ایــن انــدوه و خشــم را در 

مســیری ســازنده بــرای نظــام قــرار داد.
مجیــدی خاطرنشــان کــرد: اکنــون شــهادت ســپهبد ســلیمانی بایــد 
عاملــی بــرای صلــح ملــی باشــد، الزم اســت گروه هــای مختلــف ســلوک 
ســردار ســلیمانی و دیگــر شــهدای پــاک انقــالب را ســرلوحه خــود قــرار 
ــرار  ــت خــود ق ــز در اولوی ــران را بیــش از هــر چی ــدی ای داده و ســر بلن

دهنــد.

اعالم جزئیات مرحله دوم آزمون وکالت 

ـــات  ـــه جزئی ـــوه قضائی ـــز وکالی ق ـــوزی مرک ـــیون کارآم ـــس کمیس رئی
مرحلـــه دوم آزمـــون وکالـــت و ظرفیـــت پذیـــرش در هـــر اســـتان را 

ـــرد.  ـــالم ک اع
بـــه گـــزارش فـــارس، رامتیـــن قانـــع، گفـــت:  آزمـــون وکالـــت 
ـــی  ـــون کتب ـــه آزم ـــوط ب ـــه اول مرب ـــوده، مرحل ـــه ای ب ـــال دو مرحل امس
ــت  ــه دریافـ ــق بـ ــدگان موفـ ــد از پذیرفته شـ ــه ۱۰ درصـ ــت کـ اسـ
حـــد نصاب هـــای الزم شـــده و بعـــد از آن وارد مرحلـــه دوم شـــده 

ـــد. ان
و  تخصصـــی  مصاحبـــه  دوم،  مرحلـــه  در  داد:  ادامـــه  وی 

شـــود. مـــی  برگـــزار  شخصیت شناســـی 
ـــت:  ـــه گف ـــوه قضائی ـــز وکالی ق ـــوزی مرک ـــیون کارآم ـــس کمیس رئی
ــر شـــرکت  ــزار نفـ ــه در ایـــن آزمـــون ۱۰۷ هـ شـــرکت کنندگان اولیـ
ــت  ــزار ظرفیـ ــال ۹۶، ۳ هـ ــه در سـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ کردند،ایـ
ـــا  ـــن م ـــدند، بنابرای ـــر جـــذب ش ـــط ۱۵۵۱ نف ـــم و فق ـــرده بودی ـــن ک تعیی
ـــراد  ـــت  اف ـــتانداردها و صالحی ـــم و اس ـــاال نداری ـــی ب ـــه قبول ـــراری ب اص

اهمیـــت دارد.
قانـــع افـــزود: بـــرای مرحلـــه دوم آزمـــون، تیـــم مصاحبه کننـــده 
ـــه  ـــه ۷ منطق ـــران ب ـــه از ته ـــتند ک ـــم هس ـــده، 4۰ تی ـــی ش ـــت طراح ثاب
ــان،  ــدان، اصفهـ ــیراز، همـ ــران، شـ ــتان های تهـ ــد. اسـ ــور می رونـ کشـ
تبریـــز، کرمـــان و مشـــهد شـــهرهایی هســـتند کـــه محـــل برگـــزاری 
آزمـــون شـــفاهی بـــوده و شخصیت شناســـی افـــراد در ایـــن اســـتان ها 

ــود. ــام می شـ انجـ
وی گفـــت: اعضـــای تیم هـــا، قضـــات، اســـاتید دانشـــگاهی، وکالی 
ـــاتیدی  ـــز اس ـــه نی ـــر ۷ منطق ـــتند و از ه ـــان هس ـــتری و روانشناس دادگس

ــود. ــه می شـ ــا اضافـ ــه تیم هـ بـ
ــون در  ــن آزمـ ــت ایـ ــاس، ظرفیـ ــن اسـ ــر ایـ ــه داد: بـ ــع ادامـ قانـ
ـــای  ـــت کانون ه ـــوع ظرفی ـــود و مجم ـــد ب ـــر خواه ـــزار نف ـــوع ۵ ه مجم
ـــوده  ـــر ب ـــاری ۳4۷۶ نف ـــال ج ـــت س ـــون وکال ـــتری در آزم وکالی دادگس

ـــت. اس

اسـتاندار اصفهان گفـت: ننگ اسـت که فارغ 
التحصیـالن مـا در رشـته فنی هنوز یـک ابزار به 

دسـت نگرفته باشـد و نداند کار چیست. 
بـه گـزارش فـارس، عباس رضایـی در دومین 
کنفرانـس ملـی مـدارس کارآفرینی اظهـار کرد: 
ابومهـدی المهنـدس در کنـار شـهید سـلیمانی 
از هیـچ تالشـی دریـغ نکـرد و شـهادت زیبنـده 
ایـن عزیـزان بود و هیچ اجـر و پاداش بـرای این 

شـهدا جز شـهادت کافـی نبود.
اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن مردان 
هــم نظریه پــرداز و هــم عمــل کننــده بــه 
ــن  ــد درک شــناخت ای ــه خداون ــد ک حــق بودن
ــا  ــی آالم م ــا اندک ــد ت ــا بده ــه م ــواران ب بزرگ

ــد. ــدا کن کاهــش پی
ــه در  ــش از ۱48 پایان نام ــرد: بی ــوان ک وی عن
دانشــگاه علــوم پزشــکی را سرپرســتی کــردم کــه 
همــه آن هــا مــواردی بودنــد کــه مــوردی را بــرای 
جامعــه بــه دنبــال داشــت؛ تحــول در نظــام آموزش 
ــب  ــه عق ــم، از غافل ــام ندهی ــر انج ــرورش اگ و پ
ــم  ــدار نمی توانی ــعه پای ــر توس ــم و در ام می افتی
بــدون توجــه بــه تعلیــم و تربیــت پیــش برویــم.

رضایــی عنــوان کــرد: برخــی از وزارت خانه ها 
ــی در بحــث آمــوزش و پژوهــش  ــات خوب اقدام
ــت  ــوع وزارت بهداش ــد و در موض ــام داده ان انج
پیشــگام بــوده ولــی ســایر بخش هــا هنــوز 
مشــکل داریــم؛ در شــورای آمــوزش و پــرورش 
اســتان یکــی از مباحثــی کــه مطــرح کــردم این 
بــود کــه ایــن اســتان بایــد مدل هــای جدیــد در 
ایــن حــوزه داشــته باشــد و کارآفرینــی یکــی از 

ایــن محورهاسســت.
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ننگ اســت 
کــه فــارغ التحصیــالن مــا در رشــته فنــی هنــوز 
یــک ابــزار بــه دســت نگرفتــه باشــد و ندانــد کار 
ــای بزرگــی  ــت: یکــی از مصیبت ه چیســت، گف
کــه در نظــام آموزشــی داریــم تعــداد زیــاد 
دانش آموختــگان در یــک رشــته اســت و این هــا 
حلقه هــای گــم شــده در نظــام آموزشــی ماســت 
رشــته های  و  دانشــگاه ها  در  حتــی  ایــن  و 

تخصصــی مــا وجــود دارد.
ایــن  از  انتظــار  داشــت:  بیــان  وی 
پانل هــا و کنفرانس هــا ایــن اســت کــه بــه 
نیــاز  بداننــد  بایــد  بگویــد  سیاســت مداران 
امــروز کشــور مــا چیســت؛ بزرگتریــن مشــکل 
بافنــدگان فــرش مــا ســرمایه و تســهیالت 
نیســت و می گوینــد بزرگتریــن مشــکل مــا 

نبــود بافنــده اســت.
رضایــی اذعــان کــرد: در پژوهــش هــم 

شــرایط همین گونــه اســت؛ بــا فارغ التحصیــالن 
هــم مشــکل داریــم و ۱4 ســال پیــش افتخــار ما 
ایــن بــود کــه نخســتین کریــدور علم و فنــاوری 
را تشــکیل داده بودیــم ولــی هیــچ ســاختاری و 
زیرســاختی نداشــت ولــی بــا پیگیری هایــی کــه 
انجــام دادیــم از کریــدور خــارج شــدیم و امــروز 

منطقــه علــم و فنــاوری داریــم.
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن قبیــل 
مســائل کــه امــروز نیــاز جامعــه ماســت و نیــاز 
توســعه پایــدار اســت بایــد بــه ســمت آن حرکت 
کنیــم، افــزود: بــا تولیــد علــم مخالــف هســتم و 
ــم  ــه داری ــی ک ــای مال ــه محدودیت ه ــه ب باتوج
ــت؛  ــت اس ــاله در اولوی ــدام مس ــم ک ــد ببینی بای
ــکلی  ــی مش ــای پژوهش ــم در بحث ه ــر بتوانی اگ
از مشــکالت مان را حــل کنیــم، آن موقــع اســت 
کــه در محضــر شــهدا می توانیــم ســربلند باشــیم 

و بگویــم در رشــته خودمــان چــه کار کردیــم.
و  خــوردن  جیــب  از  داد:  ادامــه  وی 
مرده خــواری هنر نیســت و انســان ســالم کســی 
اســت کــه تحــول در خــودش ایجــاد می کنــد و 
تغییــر وضعیــت موجــود اهمیــت دارد؛ ایســتایی 
ــه  ــی ب ــت و پویای ــیدگی اس ــوان پوس ــه عن ب
ــه ای  ــه مدرس ــن ک ــت و ای ــعه اس ــای توس معن
ــت. ــر اس ــد، هن ــت کن ــن تربی ــد کارآفری بتوان

ایــن  کنــار  در  کــرد:  مطــرح  رضایــی 
نظــام  در  بایــد  را  اصالحاتــی  ســخنرانی ها 
ــث  ــورد آن بح ــم و در م ــاد کنی ــوزش ایج آم
ــه  ــعه و ب ــت از توس ــم صحب ــا بتوانی ــم ت کنی

خصــوص توســعه پایــدار بحــث کنیــم.
اســتاندار اصفهــان گفــت: در ابعــاد مختلــف 
مثــل موضــوع فرش کــه گفتــم مشــکالت داریم 
کــه می توانیــم روی همــه ایــن موضوعــات بحث 
ــی  ــدر خروج ــته ها آنق ــی از رش ــم؛ در برخ کنی
ــالن  ــارغ التحصی ــا ف ــم ب ــه نمی دانی ــم ک داری

آن چــه کنیــم و در برخــی از رشــته ها مشــکل 
نیــرو داریــم.

وی در پایــان بیــان داشــت: مــدارس کارآفرینی 
یکــی از مــواردی اســت کــه می توانیــم از آن 
ــم و از نگــرش مثبــت مالاحمــدی  اســتفاده کنی
ــد  ــک تولی ــوان ی ــه عن ــه ب ــم ک ــکر می کن تش
کننــده در اســتان بــا ایــن دغدغــه بــه ایــن زمینه 
ورود کــرده اســت ولــی بــه او می گویــم کــه تغییر 
همیشــه ســخت اســت و الزمــه انســان بــودن این 
اســت کــه بــا ســختی همــراه باشــد و اگــر همــه 
چیــز فراهــم باشــد و مــدارس کارآفرینــی ایجــاد 
شــود، کار ســختی انجــام نشــده و ایــن کار زمانــی 
ارزش پیــدا می کنــد بــا مشــکالت موجــود 

اقدامــات انجــام شــود.

فارغ التحصیالن تحصیالت عالی 
بیکار تر از جوانان

مســعود گلشــیرازی نیــز در ادامــه پانــل 
نخســت اظهــار کــرد: اگــر امــروز شــاهد رشــد 
تفکــر ایثــار و شــهادت هســتیم حاصــل تربیــت 
درســت در دامــن ام ابیهاســت که بعــد از ۱4۰۰ 

ســال هنــوز ایــن روحیــه جــاری اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان 
ــه جــای  ــد چرخــه اقتصــاد ب ــرد: بای ــح ک تصری
ــا  ــاوت م ــه چــرخ اقتصــاد بچرخــد؛ تف توجــه ب
ــی  ــام آموزش ــه نظ ــعه یافت ــورهای توس ــا کش ب
و شــیوه های آموزشــی اســت و اگــر امــروز 
کشــورهای اســکاندیناوی بــه عنــوان موفق تریــن 
نظام هــای آموزشــی معرفــی می شــوند، بــه 

ــت. ــی اس ــه کارآفرین ــه ب ــت توج عل
ــا و ۵۱  ــد اروپ ــه ۳۷ درص ــان اینک ــا بی وی ب
ــتن  ــه داش ــل ب ــمالی تمای ــکای ش ــد آمری درص
کســب و کار مســتقل دارنــد، ادامــه داد: تئوری ها 
می کنیــم  حفــظ  و  می دهیــم  آمــوزش  را 

ــه تئوری هــا و اجــرا  ولــی آن هــا عمــل کــردن ب
ــن  ــه همی ــد ب ــن می کنن ــا را تمری ــردن آن ه ک
علــت دانش آموخته هــای آن هــا بــه ســرعت 
ــکاری  ــرخ بی ــی ن ــوند ول ــازار کار می ش جــذب ب
دانش آموخته هــای دانشــگاه های مــا باالســت 
و درحالــی کــه در کشــورهای پیشــرفته هرچــه 
آمــوزش بیشــتر مــی شــود، نــرخ بیــکاری کمتــر 
اســت، در ایــران ایــن امــار برعکــس اســت و نــرخ 
ــی  ــالت عال ــا تحصی ــالن ب ــکاری فارغ التحصی بی

مــا بیشــتر اســت.
گلشــیرازی افــزود: نــرخ بیــکاری جوانــان 2۵ 
ــالن  ــکاری فارغ التحصی ــرخ بی ــی ن ــد ول درص
ــت  ــه سیاس ــن نتیج ــه ای ــت ک ــد اس ۳8 درص
آموزشــی مــا در طــی ســالیان گذشــته بــوده و 

ــروز خــود را نشــان داده اســت. ام
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: مــدارس کارآفریــن نقطــه امید در 
نظــام آموزشــی ماســت کــه می توانــد بــا آموزش 
ــه  ــل ب ــا را تبدی ــن کــه ایده ه کســب و کار و ای
محصــول و برنــد کنــد، از نقــاط برجســته ایــن 
طــرح اســت کــه بایــد ایــن مســائل در کودکــی 

آمــوزش پیــدا کنــد.
یعنــی  کارآفریــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــازار را ب ــچ محصــول بســازد و ب ــه از هی اینک
دســت بگیــرد، گفــت: اگــر بتوانیــم در مــدارس 
فرزنــدان را بــا کســب و کار و تولیــد آشــنا 
کنیــم، می توانیــم امیــد بــه آینــده داشــته 
ــادی  ــرمایه اقتص ــه س ــم ب ــیم و نمی توانی باش
ــی و  ــرمایه فرهنگ ــه س ــه ب ــر اینک ــیم مگ برس

ــیم. ــته باش ــه داش ــی توج اجتماع
گلشــیرازی عنــوان کــرد: در اتــاق بازرگانــی 
نســل دوم بایــد ارتبــاط صنعــت و دانــش 
را برقــرار کنیــم و دایــره همــکاری خــود را 
بــا آمــوزش و پــرورش را گســترش دهیــم؛ 
ــب و کار  ــازی کس ــل دو بسترس ــای نس اتاق ه
ــه  ــدازی بازارچ ــا راه ان ــی ب ــم در کودک ــژه ه وی
ــان طــرح  ــرای نوجوان ــودکان، ب ــژه ک خــالق وی
ــک(  ــان کوچ ــان )بازرگان ــازی نوجوان توانمدس
المیــاد  رویــداد  برگــزاری  جــوان  بــرای  و 
کارآفرینــی ویــژه مقطــع یازدهــم دبیرسســتان 

ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــفندماه برگ را در اس
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان 
بــرای  هــم  ویــژه ای  طرح هــای  داد:  ادامــه 
نســل های بعــد و بزرگســاالن داریــم و ایــن 
ــد  ــی بای ــن معناســت کــه اتاق هــای بازرگان بدی
توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی و مقدمــه ای بــرای 

ــت. ــی اس ــرمایه های اجتماع ــه س ــه ب توج

عــالوه بــر دو دانشــجوی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران کــه 
متأســفانه در ســانحه ســقوط هواپیمــای تهــران- کی یــف جــان 
ــره ای  ــن دانشــگاه لیســت هفت نف ــی ای ــط عموم ــد، رواب باخته ان
از قربانیــان ایــن حادثــه کــه از دانش آموختــگان دانشــگاه 
علــم و صنعــت بودنــد، منتشــر کــرده اســت. همچنیــن اســامی 
ــقوط  ــانحه س ــریف در س ــی ش ــگاه صنعت ــگان دانش جان باخت

ــه ۱۵ نفــر افزایــش یافــت.  هواپیمــای اُکراینــی ب
بــه گــزارش ایســنا، دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران در پیــام 
ــه مناســبت ســانحه ســقوط هواپیمــا،  ــن دانشــگاه ب تســلیت ای
ــن دانشــگاه  ــگان ای ــامی و دانش آموخت ــره ای از اس لیســت ۹ نف
منتشــر کــرده کــه در میــان جانباختــگان ســانحه ســقوط 

هواپیمــا بوده انــد.
بــر »محمدحســین ســاکت«،  ایــن اســاس عــالوه  بــر 
دانشــجوی مقطــع دکتــری رشــته مهندســی راه آهــن- ورودی 
۱۳۹4 و »پــدرام جدیــدی«، دانشــجوی انصرافــی مقطــع دکتری 
مهندســی عمــران- ورودی ۱۳۹۷ کــه اســامی آن هــا پیشــتر از 
ســوی ایســنا بــه عنــوان درگذشــتگان ســانحه از دانشــگاه علــم 
ــوان  ــه عن ــر ب ــامی زی ــود، اس ــده ب ــالم ش ــران اع ــت ای و صنع
ــانحه  ــگان س ــز از جان باخت ــگاه نی ــن دانش ــگان ای دانش آموخت

هســتند:
 آقــای دکتــر پــدرام موســوی، فــارغ التحصیــل مقطــع 
کارشناســی رشــته مهندســی بــرق- مخابــرات، ســال ۱۳۷۳- بــه 

ــدش ــراه 2 فرزن هم
ــع  ــل مقط ــارغ التحصی ــمند، ف ــژگان دانش ــر م ــم دکت خان
ســال  الکترونیــک،  بــرق-  مهندســی  رشــته  کارشناســی 

۱۳۷۷)همســر آقــای دکتــر پــدرام موســوی(
ــی  ــع کارشناس ــل مقط ــارغ التحصی ــی، ف ــای رزگار رحیم آق

ــراه  ــه هم ــرات، ورودی ۱۳۷۹- ب ــرق- مخاب ــی ب ــته مهندس رش
ــرش ــودک و همس ک

ــل مقطــع کارشناســی  ــارغ التحصی ــب، ف ــن مرت ــای ئاروی آق
ــال ۱۳8۹ ــرل، س ــرق- کنت ــته مهندســی ب ــد رش ارش

ــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی  ــم پانیــذ ســلطانی، ف خان
ــورژی- ورودی ۱۳88 ــواد و متال ــی م ــته مهندس رش

ــل مقطــع کارشناســی  ــارغ التحصی ــی، ف ــده غالم ــم فری خان
ــی- ورودی ۱۳8۱ ــی صنعت ــته طراح رش

ــی  ــع کارشناس ــل مقط ــارغ التحصی ــا اوالدی، ف ــم آلم خان
رشــته ریاضیــات و کاربردهــا- ورودی ۱۳۹۰

افزایش جانباختگان دانشگاه صنعتی شریف در 
سانحه سقوط هواپیمای اُکراینی؛ از ۱3 به ۱5 نفر

متأســفانه دو نفــر بــه لیســتی کــه از ســوی دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بــه عنــوان جانباختــگان ســانحه ســقوط هواپیمــا از ایــن 
دانشــگاه منتشــر شــده بــود، اضافــه شــده کــه اســامی آن هــا بــه 

شــرح زیــر اســت:
 ۱۳۹۱ ورودی  اصفهانــی  عشــری  اثنــی  منصــور   .۱4

عمــران مهندســی  ارشــد  کارشناســی 
۱۵. فائــزه فلســفی ورودی ۱۳۷۱ کارشناســی مهندســی 

ــک مکانی
بــر اســاس اعــالم روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــریف و 
ــن لیســت ها به روزرســانی می شــود. ــم و صنعــت، ای دانشــگاه عل

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ــز در  ــای نی ــی از بودجه ه ــل توجه ــش قاب بخ
اختیــار وزارت خانه هاســت، گفــت: متاســفانه 
بــرای  از مدیــران تــالش مناســبی  برخــی 
جــذب اعتبــار ندارنــد کــه در مــواردی موجــب 
ــر  ــن ام ــود و ای ــا می ش ــرای پروژه ه ــدی اج کن
ســنگ اندازی در مســیر توســعه اســتان اســت. 
ــان  ــتاندار آذربایج ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب
ــز و  ــد تبری ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرقی ب ش
آذربایجــان را بــه جایــگاه درخشــان خــود 
افــزود:  بازگردانیــم،  در حوزه هــای مختلــف 
ــه  ــورداری از بودج ــارات و برخ ــص اعتب تخصی
ــا  ــا ظرفیت ه ــد متناســب ب ــی کشــور بای عموم

باشــد. اســتان ها  توانمندی هــای  و 
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در دیــدار 
اعضــای هیــأت مدیــره انجمــن مدیــران صنایــع 
اســتان بــا وی، از تالش هــای ایــن انجمــن بــرای 
توســعه صنعتــی و رفــع مشــکالت بخــش تولید 
ــی کــرد و گفــت: نماینــدگان  در اســتان قدردان
ایــن انجمــن و ســایر تشــکل های صنعتــی بایــد 
در رونــد تصمیم گیــری بخــش صنعــت و تولیــد 
مشــارکت فعــال داشــته باشــند و حضــور ایــن 
تشــکل ها در جلســات شــورای گفت وگــوی 

دولــت و بخــش خصوصــی ضــروری اســت.
وی بــه ظرفیت هــای  کم نظیــر اســتان در 

ــرد  ــاره ک ــدن اش ــت و مع ــد، ترانزی ــوزه تولی ح
ــته هایی  ــان در گذش ــز و آذربایج ــت: تبری و گف
ــا کشــورهای  ــاط ب ــدان دور، مرکــز ارتب ــه چن ن
ــه  ــوده ک ــز توســعه و تجــارت ب ــف و مرک مختل
متاســفانه در ســالیان گذشــته دچــار یــک عقب 

ماندگــی تاریخــی شــده اســت. 
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه بایــد آذربایجان 
خــود  درخشــان  جایــگاه  بــه  را  تبریــز  و 
بودجــه  از  برخــورداری  افــزود:  بازگردانیــم، 
ــاخص های  ــاظ ش ــا لح ــد ب ــور بای ــی کش عموم
ــدی  ــا و توانمن ــاس ظرفیت ه ــر اس ــعه و ب توس
ــوص  ــن خص ــض در ای ــد و تبعی ــتان ها باش اس

موجــب نارضایتــی می شــود.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ــز در  ــای نی ــی از بودجه ه ــل توجه ــش قاب بخ
اختیــار وزارت خانه هاســت، گفــت: متاســفانه 
بــرای  از مدیــران تــالش مناســبی  برخــی 
جــذب اعتبــار ندارنــد کــه در مــواردی موجــب 
ــر  ــن ام ــود و ای ــا می ش ــرای پروژه ه ــدی اج کن
ســنگ اندازی در مســیر توســعه اســتان اســت.

ــان اینکــه توســعه همــه  ــا بی پورمحمــدی ب
جانبــه اســتان را اولویــت اصلی خــود و مجموعه 
اســتانداری می دانــم، گفــت: بــرای تحقــق ایــن 
موضــوع، مجمــع مشــورتی اســتان را متشــکل 
تأثیرگــذار  چهره هــای  و  صاحب نظــران  از 

راه انــدازی کرده ایــم.

ــدگان  ــکاری بیشــتر نماین ــتار هم وی خواس
ــبت  ــالمی نس ــورای اس ــس ش ــردم در مجل م
ــه پیشــبرد اهــداف توســعه ای اســتان شــد و  ب
افــزود: انتظــار داریــم کــه نمایندگان در بررســی 
ــش  ــور از نق ــی کش ــه عموم ــب بودج و تصوی
اســتان در برخــورداری از اعتبــارات دفــاع کننــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ایــران  برضــد  دشــمنان  اقتصــادی  جنــگ 
اســالمی از مــدت هــا پیــش آغــاز شــده اســت، 
ادامــه داد: جنــگ اقتصــادی بایــد بــه یــک بــاور 
ــا همــه در  ــل شــود ت عمومــی در جامعــه تبدی
ــن شــرایط مشــارکت کننــد.  ســپری کــردن ای
حــال  رعایــت  خواســتار  همچنیــن  وی 
تولیدکننــدگان واقعــی از ســوی اداره کل امــور 
ــازه  ــد اج ــت: نبای ــد و گف ــتان ش ــی اس مالیات
دهیــم واحدهــای تولیــدی فعــال اســتان تعطیل 
ــه  ــد ب ــز بای ــدگان نی ــه تولیدکنن ــوند؛ البت ش
ــل  ــت عم ــال دول ــود در قب ــی خ ــف قانون وظای

ــد. کنن
در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره 
انجمــن مدیــران صنایــع اســتان بــه بیــان 
بــا  ارتبــاط  در  خــود  نظــرات  و  دیدگاه هــا 
ــه  ــه بودج ــه الیح ــف از جمل ــات مختل موضوع
۹8 و اصــالح زیرســاخت هــا در شــهرک هــای 

صنعتــی اســتان پرداختنــد.

ننگ است فارغ التحصیل رشته فنی ما کار بلد نباشد

آخرین آمار از دانشجویان جان باخته پرواز کی یف

افزایش قربانیان »شریف« و »علم و صنعت«

باید آذربایجان و تبریز را به جایگاه درخشان خود بازگردانیم
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7 ماده غذایی را به خاطر سالمت 
روده ها، زیاد نخورید

روده هــای  در  موجــود  مفیــد  باکتری هــای 
ــی الزم و  ــواد غذای ــر م ــم موث ــرای هض ــما ب ش
ــتند  ــی هس ــی خاص ــواد غذای ــه م ــئول تجزی مس
ــم  ــی هض ــه تنهای ــد ب ــما نمی توان ــدن ش ــه ب ک

ــد.  کن
ــه تقویــت  ــن باکتری هــا همچنیــن منجــر ب ای
ــدن شــما می شــوند.  ــی ب ــرژی و سیســتم ایمن ان
مشــکل ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات عــادات بــد 
غذایــی می توانــد عملکــرد ایــن باکتری هــا را 
دچــار مشــکل کــرده و کیفیــت زندگــی شــما را 

کاهــش دهــد.
تعــادل  کــه  غذاهــا  خطرناک تریــن 
باکتری هــای روده را بهــم زده و ســالمت ایــن 
ــد از  ــی دهن ــرار م ــر ق ــت تاثی ــدن را تح ــو ب عض

ایــن قرارنــد:

دانه های با گلوتن باال
ـــرد  ـــا عملک ـــود در دانه ه ـــر موج ـــه فیب  اگرچ
ــای  ــن دانه هـ ــد، گلوتـ ــود می بخشـ روده را بهبـ
ــی  ــه برخـ ــر بـ ــد منجـ ــده می توانـ ــه شـ تصفیـ
مشـــکالت گوارشـــی شـــود. گلوتـــن بـــه طـــور 
ـــود  ـــزه نمی ش ـــا متابولی ـــده ی ـــم نش ـــح هض صحی
و در نتیجـــه عوارضـــی ماننـــد آلـــرژی یـــا 
ـــراه دارد. مصـــرف  ـــه هم ـــی را ب ـــای جانب واکنش ه
ــش  ــه افزایـ ــر بـ ــن منجـ ــد گلوتـ ــش از حـ بیـ
ســـطح التهـــاب می شـــود و اگـــر ایـــن التهـــاب 
ــا بیماری هـــای خودایمنـــی  کنتـــرل نشـــود، بـ
ــوس،  ــر، لوپـ ــروز، آلزایمـ ــت، آرتـ ــد دیابـ ماننـ
فیبرومیالژیـــا، ام اس و بیمـــاری کـــرون همـــراه 

خواهـــد بـــود.

گوشت قرمز
خــوردن گوشــت قرمــز بــه طــور منظــم 
ــش  ــرس را افزای ــه نق ــال ب ــر ابت ــا خط ــه تنه ن
ــاب  ــش الته ــا افزای ــد ب ــی توان ــه م ــد، بلک می ده
ــد.  ــل کن ــز مخت ــا را نی ــرد روده ه ــدن، عملک در ب
ــا  ــرغ ی ــت م ــا گوش ــه ب ــز در مقایس ــت قرم گوش
ــر  ــد منج ــت و می توان ــم اس ــر هض ــون دی بوقلم
ــن  ــر ای ــه التهــاب شــکم و نفــخ شــود. عــالوه ب ب
ــوب روده  ــای خ ــزان باکتری ه ــز می ــت قرم گوش
ــت  ــه عفون ــال ب ــر ابت ــد و خط ــش می ده را کاه

را بــاال می بــرد.

غذاهای سرخ شده
ــادآور  ــت اعتی ــه بســیار خاصی ــا ک ــن غذاه  ای
اختــالالت  باعــث  دارنــد، در طوالنــی مــدت 
ــاه  متابولیکــی و مشــکالت وزن می شــوند. در کوت
ــرار  ــن ق ــا از ای ــوع غذاه ــن ن ــه ای ــدت عارض م
اســت: روده را تحریــک می کننــد و اســید معــده 
را افزایــش می دهنــد. همچنیــن مشــکالتی از 
ــال  ــراد مبت ــد. اف ــل ریفالکــس ایجــاد می کنن قبی
ــتریت و  ــر، گاس ــک پذی ــندرم روده تحری ــه س ب
دیگــر اختــالالت گوارشــی بایــد از ایــن غذاهــا بــه 

ــد. ــاب کنن ــدت اجتن ش

لبنیات
ـــد  ـــی می توانن ـــوالت لبن ـــه محص ـــی ک در حال
ـــن  ـــما را تامی ـــدن ش ـــاز ب ـــورد نی ـــذی م ـــواد مغ م
ــل  ــدم تحمـ ــار عـ ــه دچـ ــرادی کـ ــد، افـ کننـ
ـــاب  ـــا اجتن ـــد از مصـــرف آنه ـــوز هســـتند، بای الکت
کننـــد. چربـــی، الکتـــوز و ســـایر پروتئین هـــای 
ــالمت  ــر سـ ــتقیم بـ ــور مسـ ــه طـ ــات بـ لبنیـ
میکروبیـــوم  و  می گذارنـــد  تاثیـــر  روده هـــا 
ــرب  ــات پرچـ ــد. لبنیـ ــر می دهنـ ــا را تغییـ آنهـ
ـــایر مشـــکالت  ـــاب و س ـــه الته ـــن منجـــر ب همچنی
ـــه  ـــال ب ـــراد مبت ـــوند. اف ـــدن می ش ـــی در ب گوارش
ـــوز  ـــدون الکت ـــوع ب ـــد ن ـــوز بای ـــل الکت ـــدم تحم ع
و حـــاوی پروبیوتیـــک ایـــن محصـــوالت را انتخـــاب 

ـــد. کنن

غذاهای تند
 فلفــل از جملــه غذاهایــی کــه خاصیــت آنتــی 
ــیب های  ــر آس ــما در براب ــیدانی دارد و از ش اکس
ناشــی از رادیــکال هــای آزاد محافظــت می کنــد. 
ــای  ــد غذاه ــش از ح ــرف بی ــال مص ــن ح ــا ای ب
ــده و  ــاب جــدی در پوشــش مع ــد ســبب الته تن
ــرادی  ــرای اف ــد ب ــن رون ــود و ای روده شــما می ش
ــاک اســت.  ــد خطرن کــه مشــکالت گوارشــی دارن
ســوزش ســر دل، ریفالکــس اســید و گاســتریت 
ــم مصــرف بیــش از حــد غذاهــای  ــه عالئ از جمل

تنــد اســت.

قهوه و نوشابه
ــس  ــش ریفالکـ ــا افزایـ ــودا بـ ــوه و سـ  قهـ
ــن  ــد. ایـ ــاط دارنـ ــاب روده ارتبـ ــید و التهـ اسـ
ـــواد  ـــکر و م ـــاالی ش ـــر ب ـــا مقادی ـــیدنی ها ب نوش
افزودنـــی، باعـــث اســـهال و دردهـــای شـــدید 

می شـــوند. شـــکمی 

مواد غذایی کنسرو و پردازش شده
ــردم  ــدارد کــه م ــی ن ــه صنعــت تمایل  آنچ
ــای  ــذی غذاه ــواد مغ ــه م ــت ک ــن اس ــد ای بدانن
ــتند.  ــم هس ــیار ک ــده بس ــردازش ش ــرو و پ کنس
ــی  در عــوض ایــن غذاهــا سرشــار از مــواد افزودن
هســتند کــه ســالمت روده را تحــت تاثیــر منفــی 
ــن محصــوالت  ــی ای ــواد افزودن ــد. م ــرار می دهن ق
خطــر ابتــال بــه بیماری هــای متابولیــک، ســندرم 
ــف ســرطان ها  ــواع مختل ــر و ان ــک پذی روده تحری

ــد. را بــاال می برن
منبع: ایرنا

دعوت وزنه بردار اردبیلی به اردوی تیم ملی
ــه  ــی وزن ــم مل ــاده ســازی تی ــی در اردوی آم جــوان شایســته اردبیل

ــد داشــت. ــران حضــور خواه ــان ای ــرداری جوان ب
ــوان  ــی، ج ــن عباس ــوان، آرمی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــرداری  ــه ب ــی وزن ــم مل ــازی تی ــاده س ــی در اردوی آم ــته اردبیل شایس

ــت. ــد داش ــور خواه ــران حض ــان ای جوان
ــان ایــران از 2۰  ــه بــرداری جوان اردوی آمــاده ســازی تیــم ملــی وزن
ــا ۱۰ بهمــن  دی مــاه در شهرســتان بروجــرد اســتان لرســتان آغــاز و ت

مــاه امســال ادامــه خواهــد داشــت.
ــه  ــد وزن ــوان توانمن ــی ج ــن عباس ــن اردو آرمی ــور در ای ــرای حض ب
ــرداری اردبیــل نیــز فراخوانــده شــده تــا عصــر روز جمعــه 2۰ بهمــن  ب
مــاه خــود را بــه مســووالن اردو معرفــی کــرده و تمرینــات خــود را زیــر 

ــاده ســازی انجــام دهــد. ــن اردوی آم ــی در ای ــان تیــم مل نظــر مربی

اعالم آمار بازی ایران و اندونزی 

ــک  ــی المپی ــران در انتخاب ــوان ای ــال بان ــا والیب ــدار ب ــزی در دی اندون
ــت.  ــاع داش ــه و دف ــری در حمل ــار بهت آم

ــا  ــدار ب ــران در دی ــوان ای ــال بان ــی والیب ــم مل ــارس، تی ــه گــزارش ف ب
ــوب شــد. ــر 2 مغل ــا نتیجــه ۳ ب ــزی ب اندون

آرســال نــوآری بــا 24 امتیــاز، امتیازآورتریــن بازیکــن میــدان شــد. منــا 
آشــفته در ایــن دیــدار ۱8 امتیــاز کســب کــرد.

ایــران در ایــن بــازی ۵۷ امتیــاز از اســپک، 8 امتیــاز از دفــاع روی تــور، 
۱۰ امتیــاز از ســرویس و 24 امتیــاز از اشــتباهات حریــف به دســت آورد.

ــور، ۹  ــاع روی ت ــاز از دف ــاز از اســپک، ۹ امتی ــم ۶۷ امتی ــزی ه اندون
ــه دســت آورد. ــف ب ــتباهات حری ــاز از اش ــرویس و 2۵ امتی ــاز از س امتی

مســابقات والیبــال انتخابــی المپیــک در قــاره آســیا بــا حضــور ۷ تیــم 
در تایلنــد برگــزار مــی شــود. تیــم قهرمــان ســهمیه المپیــک را کســب 

مــی کنــد.

دیدار وزیر ورزش با رییس فیفا در افتتاحیه 
المپیک زمستانی

ـــای  ـــه بازی ه ـــیه افتتاحی ـــورمان در حاش ـــان کش ـــر ورزش و جوان وزی
المپیـــک زمســـتانی نوجوانـــان در ســـوییس بـــا رییـــس فدراســـیون 

ـــرد.  ـــدار ک ـــا( دی ـــال )فیف ـــی فوتب جهان
ــا، وزیـــر ورزش و جوانـــان در حاشـــیه حضـــور  بـــه گـــزارش ایرنـ
ــوزان  ــان در لـ ــتانی نوجوانـ ــک زمسـ ــای المپیـ ــه بازی هـ در افتتاحیـ
)ســـوییس(با ایفانتینـــو در زمینـــه مســـایل مربـــوط بـــه فدراســـیون 

فوتبـــال ایـــران گفـــت و گـــو کـــرد.
مسعودســـلطانی فر پیرامـــون مســـایل مطـــرح شـــده در دیـــدار بـــا 
ـــه  ـــم افتتاحی ـــالل مراس ـــروز در خ ـــدار ام ـــح داد : دی ـــا توضی ـــس فیف ریی
المپیـــک زمســـتانی نوجوانـــان انجـــام شـــد و بـــا ایفانتینـــو ریاســـت 
ــه  ــران بـ ــال ایـ ــیون فوتبـ ــه در فدراسـ ــائلی کـ ــه مسـ ــا در زمینـ فیفـ
ـــرای  ـــده ب ـــود آم ـــین بوج ـــس پیش ـــاج ریی ـــدی ت ـــاری مه ـــال بیم دنب

او توضیحاتـــی را ارایـــه دادم .
ـــف  ـــراز تاس ـــی اب ـــا خیل ـــس فیف ـــت: ریی ـــان گف ـــر ورزش و جوان وزی
ـــال  ـــیون فوتب ـــین فدراس ـــس پیش ـــرای ریی ـــاری ب ـــه مشـــکل بیم ـــرد ک ک
بوجـــود آمـــده اســـت. ایـــن موضـــوع خاطرنشـــان شـــد کـــه هیـــات 
ـــیون  ـــت فدراس ـــت موق ـــدار سرپرس ـــا اقت ـــال ب ـــیون فوتب ـــه فدراس رییس
ـــیون  ـــنامه فدراس ـــوب اساس ـــت در چارچ ـــرار اس ـــرده و ق ـــاب ک را انتخ
ـــات را  ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــم زمین ـــان بتوانی ـــن زم ـــال در کوتاهتری فوتب
ـــیون  ـــای فدراس ـــه برنامه ه ـــود ک ـــاب ش ـــدی انتخ ـــس بع ـــم و ریی فراه

و ایـــن ورزش را در کشـــورمان دنبـــال کنـــد.
ـــرد  ـــح ک ـــوییس تصری ـــوزان س ـــه ل ـــفر ب ـــه س ـــر در زمین ـــلطانی ف س
ـــا  ـــک ب ـــی المپی ـــه مل ـــووالن کمیت ـــه مس ـــی ک ـــال تماس های ـــه دنب : ب
ــرف  ــل از طـ ــا قبـ ــتند ، از ماه هـ ــک داشـ ــی المپیـ ــه بین المللـ کمیتـ
ـــده  ـــوت از بن ـــف دع ـــای مختل ـــام ه ـــک، مق ـــی المپی ـــه بین الملل کمیت
صـــورت گرفـــت کـــه ســـفری داشـــته باشـــم و در خصـــوص مســـایل 
ــزاری و  ــه چگونگـــی برگـ ــوط بـ ــایل مربـ ــه و همچنیـــن مسـ دوجانبـ
حضـــور کاروان ورزشـــی ایـــران در المپیـــک 2۰2۰ توکیـــو مذاکـــره ، 
ـــی  ـــام هماهنگ ـــن ای ـــه در ای ـــیم ک ـــته باش ـــر داش ـــادل نظ ـــث و تب بح
انجـــام شـــد .همزمـــان بـــا المپیـــک زمســـتانی جوانـــان کـــه مراســـم 

افتتاحیـــه اش امـــروز بـــود .
ـــی  ـــایل مختلف ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــفر ب ـــن  س ـــرد:در ای ـــه ک وی اضاف
ـــی  ـــیون های ورزش ـــا IOC و فدراس ـــل ب ـــور در تعام ـــه در ورزش کش ک
ــف  ــات مختلـ ــود در جلسـ ــی شـ ــالش مـ ــتیم، تـ ــرو هسـ ــا آن روبـ بـ
ــا  ــت ، ظرفیت هـ ــه هسـ ــی کـ ــود دارد ، مباحثـ ــه وجـ ــی کـ مالحظاتـ
و توانمندی هـــای ورزش کشـــور را بیـــان، همچنیـــن بتوانیـــم از 
فدراســـیون های  و   IOC مجموعـــه  توانمندی هـــای  و  ظرفیت هـــا 

بین المللـــی اســـتفاده کنیـــم .
مختلفـــی  مالقات هـــای   : کـــرد  خاطرنشـــان  ســـلطانی فر 
ــا روســـای چنـــد فدراســـیون بین المللـــی  ــه بـ پیش بینـــی شـــده کـ
ــان  ــم همکارانشـ ــاخ و تیـ ــاس بـ ــا تومـ ــیم،همچنین بـ ــته باشـ داشـ
ــی  ــه خیلـ ــت کـ ــم داشـ ــه خواهیـ ــات جداگانـ ــان جلسـ ،معاونینشـ
فرصـــت مناســـبی اســـت تـــا بـــه هرحـــال بـــا توجـــه بـــه مباحثـــی 
کـــه در ارتبـــاط بـــا برخـــی از رشـــته ها بوجـــود آمـــده ، مـــا بتوانیـــم 
بحث هـــای خوبـــی را داشـــته باشـــیم و بـــه گونـــه ای کار پیـــش رود 
کـــه منجـــر بـــه حضـــور قدرتمنـــد ایـــران در المپیـــک 2۰2۰ شـــود.

ـــه  ـــی مجموع ـــه همراه ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــان در پای ـــر ورزش و جوان وزی
ــفارت  ــه سـ ــران از جملـ ــای ایـ ــدرکار نمایندگی هـ ــت انـ ــل دسـ عوامـ
ـــی  ـــر اروپای ـــران در مق ـــی ای ـــر  نمایندگ ـــن دفت ـــن و همچنی ـــران در ب ای
ــا خیلـــی  ــو  گفـــت : ایـــن همراهی هـ ــازمان ملـــل متحـــد در ژنـ سـ
ــه  ــم کـ ــد و امیدواریـ ــک کنـ ــا کمـ ــه مـ ــفر بـ ــن سـ ــته در ایـ توانسـ
ـــفر  ـــن س ـــول ای ـــه در ط ـــی ک ـــرات و مباحث ـــا و مذاک ـــه مالقات ه مجموع
ـــد توســـعه ورزش کشـــور و حـــل شـــدن برخـــی  ـــم، در رون ســـه روزه داری

ـــد . ـــر باش ـــد موث ـــکالت بتوان مش

در  ماریتیمــو  تیــم  ایرانــی  دروازه بــان 
ــی در لیــگ  ــرد خوب هفته هــای اخیــر عملک
پرتغــال داشــته و تعــداد کلیــن شــیت های 

ــت.  ــانده اس ــدد ۳ رس ــه ع ــود را ب خ
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی 2۰۱8  ــام جهان ــه در ج ــدزاده ک ــر عاب امی
روســیه و جــام ملت هــای 2۰۱۹ امــارات یکــی 
از ۳ دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران بود از 
زمــان حضــور مــارک ویلموتــس در تیــم ملــی 
ــان دوران همــکاری  ــا پای ــال کشــورمان ت فوتب
ســرمربی بلژیکــی بــا ایــن تیــم تنهــا در اردوی 
آمــاده ســازی دیــدار بــا ســوریه و کــره جنوبــی 

شــرکت کــرد.
در  ایــران  فوتبــال  عقــاب  پســر  البتــه 
ماه هــای اخیــر وضعیــت خوبــی در لیــگ 
پرتغــال داشــته و یکــی از عوامــل جدایــی تیــم 
ماریتیمــو از قعــر جــدول ایــن رقابت هــا بــوده 

ــت. اس
امیــر کــه از ۵ بــازی ابتــدای فصــل ماریتیمو 
در چهــار دیــدار روی نیمکــت نشســت و یــک 
ــرار نگرفــت  ــازی هــم در فهرســت تیمــش ق ب
ــر  ــار دیگ ــراگا ب ــا ب ــدار ب ــپتامبر و دی از 2۳ س
ــد و  ــل ش ــش تبدی ــی تیم ــان اصل ــه دروازه ب ب

در همــان بــازی یــک پنالتــی هــم مهــار کــرد 
تــا شــاگردان نونــو ســانتوس بــا متوقــف کــردن 
میزبــان خــود بــا نتیجــه 2 - 2، پنجمیــن 

امتیــاز فصــل شــان را کســب کننــد.
)لقـــب  مادیـــرا  قرمز هـــای  و  ســـبز 
ماریتیمـــو( کـــه در پنـــج دیـــدار اول خـــود 
ســـه بـــار شکســـت خـــورده بودنـــد پـــس از 
ـــازی  ـــب در ۱۰ ب ـــه ترکی ـــدزاده ب ـــت عاب بازگش
ـــرد  ـــه ب ـــا س ـــد و ب ـــته ان ـــت داش ـــا 2 باخ تنه
و ۵ مســـاوی، ۱8 امتیـــازی شـــده و خـــود را 

ـــه  ـــاندند. البت ـــدول رس ـــم ج ـــه دوازده ـــه رتب ب
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بیـــن ایـــن تیـــم بـــا 
ویتوریـــا گیمـــارش رده پنجمـــی تنهـــا ســـه 
امتیـــاز فاصلـــه اســـت، یـــاران عابـــدزاده 
ــه  ــی کـ ــج خوبـ ــداوم نتایـ ــا تـ ــد بـ می تواننـ
ـــکا  ـــل بنفی ـــر مقاب ـــر صف ـــت 4 ب ـــس از شکس پ
ــر از  ــه ای بهتـ ــه زودی رتبـ ــد بـ ــه انـ گرفتـ

دوازدهـــم را بـــه دســـت بیاورنـــد.
دروازه بــان 2۶ ســاله ایرانــی در ایــن بازی هــا 
ــا  ــت. او ب ــرده اس ــیت ک ــن ش ــار کلی ــه ب س

درخشــش خود نمــرات باالیــی را از رســانه های 
پرتغالــی دریافــت کــرده اســت. همیــن موضــوع 
ــو از  ــی ماریتیم ــی جدای ــل اصل ــی از عوام یک
جمــع تیم هــای قعرنشــین جــدول لیــگ برتــر 

پرتغــال اســت.
عابــدزاده در ایــن فصــل ۱۳ گل خــورده 
ــکا در  ــا بنفی ــدار ب ــر از دی ــه غی ــا ب ــت، ام اس
ــش  ــرات تیم ــن نف ــزو بهتری ــا ج ــام بازی ه تم
ــر و  ــه اخی ــه 2 هفت ــم ب ــوده و اوج کارش ه ب
ــاز  ــوآوه ب ــتا و ری ــای بوآویس ــا تیم ه ــازی ب ب

می گــردد.
هــم  بــا  خانــه  از  خــارج  تقابــل  در  او 
ــن  ــن بازیک ــی بهتری ــدی طارم ــای مه تیمی ه
ــن  ــدزاده در ای ــش عاب ــد. درخش ــو ش ماریتیم
ــر واکنش هــای  ــازی پرفشــار ســبب شــد امی ب
زیــادی داشــته باشــد و بــا مهــار ســه موقعیــت 
ــات  ــا ضرب ــه 2 فرصــت آن ب ــف ک مســلم حری
بهتریــن  شــد،  ایجــاد  طارمــی  مهــدی 
ــرد. ــام بگی ــال ن ــگ پرتغ ــه لی ــان هفت دروازه ب

دیــدار  در  ایرانی هــا  دوئــل  در حقیقــت 
ــا برتــری بچــه  تیم هــای ماریتیمــو - ریــوآوه ب
ــرای  ــدزاده ب ــا شــانس عاب عقــاب تمــام شــد ت

ــی بیشــتر شــود. ــم مل ــه تی بازگشــت ب

در  کــه  المپیــک  برنــز  مــدال  دارنــده 
هلنــد حضــور دارد هنــوز بــرای حضــور در 
المپیــک بــا پرچــم ایــن کشــور یــا زیــر پرچــم 
ــه جمــع بنــدی تصمیــم  فدراســیون جهانــی ب
ــرایط  ــی ش ــال بررس ــیده و در ح ــی نرس قطع

ــت. اس
ــزاده کــه در  ــا علی ــه گــزارش مهــر، کیمی ب
بازی هــای المپیــک ریــو موفــق شــد نخســتین 
مــدال برنــز بانــوان تکوانــدوکار ایــران را کســب 
ــرش  ــراه همس ــه هم ــش ب ــدی پی ــد، چن کن
ــپانیا  ــزای اس ــت وی ــت اس ــک والیبالیس ــه ی ک
ــور  ــن کش ــق ای ــد و از طری ــت می کن را دریاف

ــود. ــد می ش ــی هلن راه
ایــن عضــو تیــم ملــی تکوانــدو ایــران هنــوز 
ــه در  ــرای اینک ــرد و ب ــر می ب ــه س ــد ب در هلن
ــی را  ــم نهای ــه تصمی ــا ن ــد ی ــن کشــور بمان ای
نگرفتــه اســت. طبــق قوانیــن فدراســیون 
ــدو، یــک ورزشــکار در شــرایطی  ــی تکوان جهان
ــد  ــارزه کن ــد مب ــور جدی ــرای کش ــد ب می توان
ــور  ــرای کش ــارزه اش ب ــال از مب ــه س ــه س ک

ــد. ــته باش ــودش گذش خ
ــه  ــی ک ــام جهان ــابقات ج ــزاده در مس علی
ــن  ــی چی ــه میزبان ــاری ب ــال ج ــهریورماه س ش
ــران  ــرای ای ــی ب ــش تیم ــد در بخ ــزار ش برگ

ــت. ــرده اس ــارزه ک مب

البتــه بــا حمایتــی کــه فدراســیون جهانــی 
انجــام  پناهنــده  ورزشــکاران  از  تکوانــدو 
ــدوکار  ــن تکوان ــه ای ــی ک ــد، در صورت می ده
در هلنــد پناهنــده شــود می توانــد زیــر پرچــم 
فدراســیون جهانــی در بازی هــای المپیــک 
ــه  ــم ب ــن ه ــد. ای ــته باش ــور داش ــو حض توکی
شــرطی اســت کــه علیــزاده مصدومیت نداشــته 
باشــد و بتوانــد خــود را از نظــر فنــی به شــرایط 

ــاند. ــارزه برس مب

مهــرو کمرانــی در مصاحبــه روز چهــارم 
دیمــاه خــود در خصــوص آخریــن شــرایط 
کیمیــا علیــزاده گفــت: در شــرایط فعلــی 
بــه  کــه  داشــت  انتظــار  او  از  نمی تــوان 
ــدن او  ــی ب ــتم ایمن ــردد. سیس ــات بازگ تمرین
ــف شــده و تحــت نظــر پزشــکان  بســیار ضعی
و عــوارض  تزریقــات  دلیــل  بــه  می باشــد. 
ناشــی از داروهــا و همچنیــن برخــی مشــکالت 
ــم  ــار ه ــد ب ــدت چن ــن م ــی در همی گوارش

ــا هــم  بســتری شــد ضمــن اینکــه از ناحیــه پ
ــت. ــده اس ــیب دی آس

ــوان  ــدو بانـ ــی تکوانـ ــم ملـ ــرمربی تیـ سـ
ایـــران ادامـــه داد: در جریـــان مســـابقات 
هفتـــه اول لیـــگ کـــه کیمیـــا بـــه میـــدان 
ـــی کـــه در قســـمت آســـیب  رفـــت »پیـــن« های
قبلـــی در بـــدن وجـــود داشـــت پـــاره و بـــا 
عمـــل جراحـــی برخـــی از آنهـــا توســـط 
ـــک  ـــت ی ـــرای تثبی ـــد. ب ـــارج ش ـــکان خ پزش
»پیـــن« نیـــز بافـــت بـــدن مـــورد اســـتفاده 
قـــرار گرفـــت. امـــا مهمتـــر از همـــه اینهـــا 
فشـــارهایی اســـت کـــه ایـــن قهرمـــان 
ــی  ــی و روانـ ــاظ روحـ ــه لحـ ــا بـ ــده مـ ارزنـ
از آســـیب ها، بیمـــاری و دوری از میـــدان 
ـــش  ـــن بخ ـــه ای ـــد ک ـــل می کن ـــابقه تحم مس

ــت. ــته اسـ ــادی داشـ ــر زیـ روی او تأثیـ
تیم هــای  ســازمان  رئیــس  همچنیــن 
ــت  ــورد وضعی ــم در م ــران ه ــدو ای ــی تکوان مل
کیمیــا علیــزاده گفتــه بــود کــه ایــن ورزشــکار 
مصــدوم اســت و در صورتــی کــه ســالمتی اش 
را بــه دســت بیــاورد بــه اردو برخواهــد گشــت.

بــا ایــن حــال بــرای اعــالم نظــر نهایــی در 
مــورد وضعیــت ایــن عضــو تیــم ملــی تکوانــدو 
ــای  ــات روزه ــد منتظــر اتفاق ــران بای ــوان ای بان

آینــده بــود.

ملی پـــوش رشـــته پارادوومیدانـــی می گویـــد: بـــا نفـــر 
ــورد  ــالف رکـ ــانتیمتر اختـ ــی 2 سـ ــابقات جهانـ ــوم مسـ سـ
داشـــتم و ایـــن موجـــب شـــد تـــا بـــه مســـابقات گزینشـــی 

ــوم.  ــزام نشـ ــارات اعـ ــک در امـ پارالمپیـ
ـــی  ـــت: یک ـــار داش ـــروانی اظه ـــر خس ـــا، امی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــالی  ــدال طـ ــه مـ ــن بـ ــیدن مـ ــل نرسـ ــن دالیـ از اصلی تریـ
جهانـــی یـــا بازی هـــای آســـیایی استرســـی اســـت کـــه قبـــل 
از مســـابقات دارم. چنـــد دوره اســـت کـــه تـــا مـــاه قبـــل از 
ـــی  ـــه کم ـــود  فاصل ـــا وج ـــت و ب ـــخص نیس ـــم مش ـــزام تکلیف اع
ـــه  ـــن اســـترس را داشـــته باشـــم ک ـــد ای ـــان دارم بای ـــا رقیب ـــه ب ک
ـــابقه  ـــر  مس ـــترس ب ـــن اس ـــه. ای ـــا ن ـــوم ی ـــی ش ـــزام م ـــا اع آی
ــرای  ــز بـ ــون نیـ ــم اکنـ ــت. از هـ ــته اسـ ــر گذاشـ ــن تاثیـ مـ
ــارات  ــفندماه در امـ ــه اسـ ــک کـ ــی المپیـ ــابقات گزینشـ مسـ
ـــابقات  ـــن مس ـــر در ای ـــرا اگ ـــترس دارم زی ـــود اس ـــزار می ش برگ
ســـهمیه هـــم کســـب کنـــم احتمـــال اعزامـــم کـــم اســـت و 
ـــترس  ـــن اس ـــو ای ـــه توکی ـــا ب ـــت اعزام ه ـــالم لیس ـــان اع ـــا زم ت

ـــت. ـــن اس ـــراه م هم
ـــالمی در  ـــورهای اس ـــای کش ـــالی بازی ه ـــدال ط ـــده م دارن
ـــک  ـــور در المپی ـــرای حض ـــود ب ـــانس خ ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــو ب باک
ـــال  ـــه احتم ـــه دارم ب ـــی ک ـــزان آمادگ ـــه می ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ــتم در  ــم. می توانسـ ــب می کنـ ــهمیه کسـ ــی سـ ــاد در دبـ زیـ
ـــزام  ـــا اع ـــروم ام ـــدان ب ـــه می ـــم ب ـــارات ه مســـابقات گزینشـــی ام

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــدم ب ـــزام می ش ـــابقات اع ـــه آن مس ـــر ب ـــدم. اگ نش
نتایـــج دیگـــر ورزشـــکاران مـــدال نقـــره مـــن حتمـــی بـــود. 

هنـــوز نمی دانـــم چـــرا در دقیقـــه ۹۰ حـــذف شـــدم.
ــز  ــدال برنـ ــه مـ ــه ای بـ ــابقات درون مدرسـ ــه از مسـ او کـ
بازی هـــای پاراآســـیایی رســـیده اســـت مـــی گویـــد: در 
چنـــد ســـال گذشـــته طـــالی مســـابقات باکـــو در جمهـــوری 
ــره  ــال و نقـ ــک، طـ ــور چـ ــی کشـ ــالی جهانـ ــان، طـ آذربایجـ
ــدال  ــای مـ ــا جـ ــه دارم امـ ــتان را در کارنامـ ــابقات لهسـ مسـ
پارالمپیکـــی در کلکســـیون افتخاراتـــم خالـــی اســـت. تمـــام 
زندگیـــم را بـــرای کســـب ایـــن مـــدال گذاشـــتم؛ امیـــدوارم 

فدراســـیون و کمیتـــه ملـــی پارالمپیـــک کمـــک کننـــد تـــا 
ــم. ــی کنـ ــران افتخارآفرینـ ــرای ایـ ــم بـ بتوانـ

ــدال  ــانس مـ ــزود: شـ ــی افـ ــوش پارادوومیدانـ ــن ملی پـ ایـ
ــش  ــن کار آرامـ ــه ایـ ــا الزمـ ــک را دارم امـ ــالی پارالمپیـ طـ
ـــک  ـــر کم ـــت. اگ ـــن اس ـــترس از م ـــردن اس ـــات و دور ک تمرین
کننـــد ایـــن ظرفیـــت را در خـــود مـــی بینـــم کـــه کـــه در 
ــا  ــم. امـ ــال برسـ ــدال طـ ــت و مـ ــکوی نخسـ ــه سـ ــو بـ توکیـ
ـــارات رخ  ـــای ام ـــات بازی ه ـــو اتفاق ـــرای توکی ـــت ب ـــن اس ممک
ـــم رزو  ـــارات برای ـــای ام ـــت ه ـــت رقاب ـــه بلی ـــی ک ـــد. در حال ده
ـــود  ـــن ب ـــه ای ـــدند. بهان ـــرف ش ـــه ۹۰ منص ـــود در دقیق ـــده ب ش
ـــال  ـــورد از س ـــن رک ـــه دارم و ای ـــی فاصل ـــگ جهان ـــا رنکین ـــه ب ک
ـــورد در  ـــب رک ـــه صاح ـــی ک ـــود در حال ـــده ب ـــبه ش 2۰۱۶ محاس

ــت. ــور نداشـ ــارات حضـ ــای امـ رقابت هـ
وی در پایـــان گفـــت: بیـــکارم و تمـــام تمرینـــات خـــود را 
ــراردادی  بـــرای موفقیـــت در پارالمپیـــک گذاشـــتم هیـــچ قـ
ـــب  ـــد از جی ـــل  بای ـــد مکم ـــرای خری ـــدارم و ب ـــگاه ها ن ـــا باش ب
ـــرده  ـــه نک ـــن را بیم ـــی م ـــیون حت ـــم. فدراس ـــه کنی ـــود هزین خ

ـــت. اس
امیـــر خســـروانی نماینـــده ایـــران در مـــاده پـــرش طـــول 
ــیایی  ــای آسـ ــومین دوره بازی هـ ــردان کالس T۱۲  در سـ مـ
2۰۱8 جاکارتـــا بـــا ثبـــت رکـــورد ۷.۰۱ مـــدال برنـــز را از آن 

ـــرد. ـــود ک خ

اداره کل ورزش و  معــاون امــور جوانــان 
ــی  ــت: از تمام ــرقی گف ــان ش ــان آذربایج جوان
برنامــه هــا و ایــده هــای جوانــان کــه بــا 
توســعه ارتبــاط الزم را داشــته باشــد تــا جایــی 
ــرد و  ــم ک ــت خواهی ــد حمای ــن باش ــه ممک ک
انتظــار داریــم دســتگاه هــای دولتــی بــا بــرون 
ســپاری کارهــا، جوانــان را بــه میــدان بکشــند. 
معرفــی  همایــش  برنــا،  گــزارش  بــه 
ــتان  ــان شهرس ــاد جوان ــردم نه ــازمانهای م س
ــترها و  ــا بس ــنایی ب ــت آش ــد بــا محوری مرن
ــد. ــزار ش ــا برگ ــمن ه ــن س ــای ای ظرفیت ه

در ایــن مراســم کــه توســط ســمن های 
کارآفرینــان  یــول،  ایشــیق  ندای محبــت، 
جــوان، افــق روشــن، حافظــان فرهنــگ مــارات، 
همــای فــردای روشــن جــوان، گردشــگران 
جــوان مانــا، حامیــان جــوان روســتا و بــا 
همــکاری فرمانــداری شهرســتان مرنــد برگــزار 
ــان اداره کل ورزش و  ــور جوان ــاون ام ــد، مع ش
جوانــان اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن ابــراز 
تاســف از حادثــه ترور ســردار شــهید ســلیمانی 

ــان در  ــم وطن ــدادی از ه ــن تع ــان باخت و ج
ــران  ــا در ته مراســم تشــییع و ســقوط هواپیم
گفــت: کل ایــران ایــن روزهــا، ســاعات ســختی 

ــد. ــی گذارن ــر م ــت س را پش
تقــی زاده ادامــه داد: انتقــام ســخت بایســتی 

ــام  ــص انتق ــا مخت ــد و صرف ــه باش ــه جانب هم
ــای  ــی نهاده ــا تمام ــا ب ــی نیســت و هم پ نظام
ایــران، جوانــان نیــز بــا اقدامــات خــود در 
زمینــه هــای مختلــف انتقــام همــه جانبــه ای 

ــد. ــکا بگیرن از آمری

ــمن  ــه س ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ارگان هــای  هــا ب
ــی  ــر انتفاع ــر سیاســی، غی ــی، غی ــه مدن جامع
ــت: در کارهــای  ــتند گف ــی هس ــر دولت و غی
ــرز  ــتی م ــتی بایس ــاد بایس ــردم نه ــازمان م س
ــی را در  ــای دولت ــت ه ــا فعالی ــق ب ــدی دقی بن

ــم. . ــر بگیری نظ
دولتــی  دســتگاه های  داد:  ادامــه  وی 
بایســتی تدابیــری اتخــاذ کننــد کــه بــا بــرون 
ــه  ــان را ب ــای جوان ــود، پ ــای خ ــپاری کاره س
خــود  حمایت هــای  بــا  و  بکشــند  میــدان 
ــان را بالفعــل  پتانســیل هــای موجــود در جوان

ــد. کنن
ــردار  ــه س ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــلیمانی از هم ــهید س ــون ش ــی همچ موفق
ســمت  بــه  جنــگ  در  ســالگی   2۳ ســن 
فرماندهــی رســیده بــود گفــت: از عــدم اعتمــاد 
ــرای  ــب ب ــزم مناس ــود مکانی ــان و نب ــه جوان ب
ــادی  ــچ نه ــان هی ــن ایش ــازی در بی ــرو س نی

ــرد. ــد ب ــود نخواه س

عابدزاده در مسیر بازگشت به تیم ملی فوتبال ایران

علیزاده به المپیک می رسد؟

دارنده مدال برنز جاکارتا: 

به خاطر 2 سانتی متر به امارات اعزام نشدم

تقی زاده: 

دستگاه های دولتی با برون سپاری کارها، جوانان را به میدان بکشند 
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اوقات شرعی شهر تهران

دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا گفــت: آمریــکا نمی توانــد در 
خلیــج فــارس باقــی بمانــد و سیاســت هــای آن شکســت خــورده اســت.

ــوی در مراســم  ــم صف ــی رحی ــر، ســردار سرلشــکر ســید یحی ــزارش مه ــه گ ب
گرامیداشــت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در تبریــز گفــت: خدا را شــاکرم 
کــه توفیــق حضــور در میــان جمــع مــردم شــریف تبریــز را بــه بنــده حقیــر داد. از 
جانــب رهبــر انقــالب وکالــت دارم تــا ســالم ایشــان را بــه شــما مــردم شــریف تبریــز 
برســانم. شــما مــردم مؤمــن تبریــز در طــول تاریــخ همــواره ســتون و پشــتوانه ایران 

بوده ایــد.
دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا خطــاب بــه مــردم تبریــز و 
آذربایجــان گفــت: شــما همــواره پیشــگام، پیش قــدم و خــط شــکن در انقالب هــا 

بوده ایــد.
ــم و  ــردم ق ــد حماســه م ــاد می آوری ــه ی ــاه اســت، ب ــروز ۱۹ دی م ــزود: ام وی اف
پــس از آن قیــام حماســی مــردم تبریــز در چهلــم شــهدای قــم را؟ امــروز ۱۹ دی 

ســالروز عملیــات کربــالی پنــج و ســالروز شــهادت حــاج احمــد کاظمــی اســت.

حاج قاسم سلیمانی دست پرورده انقالب است
وی گفــت: رهبــر انقــالب در یکــی از ســخنرانی خــود نســبت بــه حرکــت مــردم 
تبریــز در جمــع کــردن فتنــه آبــان مــاه تجلیــل کردند. حاج قاســم ســلیمانی، دســت 

پــرورده انقــالب و محصــول هشــت ســال دفــاع مقــدس بــود.
ــه در  ــن در ادام ــوا همچنی ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده ــاور عال ــتیار و مش دس
خصــوص ســردار شــهید قاســم ســلیمانی ابــراز داشــت: ایشــان یــک فــرد نبــود بلکه 
ــود. ایشــان را بایــد یــک جریــان  یــک تفکــر اســت کــه آرمــان جبهــه مقاومــت ب

نامیــد و بایــد یکــی از ســربازان امــام زمــان دانســت.
وی گفــت: حرکــت مــردم تبریــز در روز جمعــه و فــردای آن در تعطیلــی بــازار 

موجــب تکثیــر روح انقالبــی در اتمســفر فضــای اعتقــادی در جهــان بــود.
ــد.  ــکوت کردن ــاعت س ــد و ۱۹ س ــه اول را خوردن ــا ضرب ــت: آمریکایی ه وی گف
ــا  ــکا از موضــع خــود بازگشــت و گفــت ب پــس از آن رئیــس جمهــور احمــق آمری
ایــران ســر جنــگ نداریــم. آن هــا از نقــاط ضعــف خــود باخبرنــد و نقــاط قــوت خــود 

را می داننــد.
صفــوی ادامــه داد: شــبکه تروریســم بیــن المللــی موســاد و ســیا، بــا محاســبه 

غلــط خــود یــک اقدامــی را انجــام دادنــد امــا محاســبه پــس لرزه هــای آن را نکــرده 
بودنــد. حــدود 2۰ ســال اســت کــه یــک جبهــه حــق در مقابــل جبهــه کفر ایســتاده 

. ست ا

آمریکایی ها مانند علف های هرز از خاک افغانستان بیرون می روند
ــد  ــراق موجــب ش ــکا در افغانســتان و ع ــال 2۰۰۰ حضــور آمری ــت: از س وی گف

ــرد  ــا راهب ــه آی ــد محاســبه کــرد ک ــرد. بای ــل صــورت گی ــری و تقاب ــن درگی ــه ای ک
آمریــکا بــه نتیجــه رســیده اســت یــا راهبــرد ایــران. بــه شــما بشــارت می دهــم خــون 
پــاک شــهدای اخیــر، آمریکایی هــا را ماننــد ســربازان ارتــش ســرخ شــوروی و ماننــد 

علف هــای هــرز از خــاک افغانســتان بیــرون خواهــد کــرد.
ــارد دالر در  ــن میلی ــه داد: آمریکایی هــا در ســال های گذشــته چندی صفــوی ادام
عــراق هزینــه کردنــد تــا دولتــی ضــد ایــران بــه روی کار آیــد اما برعکس شــده اســت. 

خــون شــهدای مدافــع حــرم، راه قــدس را بــاز خواهــد کــرد.
وی گفــت: رژیــم صهیونیســتی کــه یــک زمانــی شــعار از نیــل تــا فــرات را می داد 
ــزدل در  ــر کــرده اســت، صهیونیســت ها ماننــد موش هــای ب ــالق گی ــون در بات اکن
ــروز حــزب اهلل و  ــد. ام ــاه می برن ــه ســوراخ های خــود ساخته شــان پن ــی ب ــر اتفاق ه
نیروهــای منطقــه از حالــت چریکــی خــارج شــده و بــه یــک ارتــش کارآمــد تبدیــل 

شــده اند.
ــه ســوی  ــزار موشــک، از ســمت حــزب اهلل ب ــه داد: بیــش از ده ه ــوی ادام صف
ــی  ــم صهیونیســتی باق ــه و در صــورت اشــتباه، چیــزی از رژی اســرائیل نشــانه رفت
ــا و صهیونیســت ها در 2۰ ســال گذشــته شکســت های  ــد. آمریکایی ه ــد مان نخواه
جــدی از جبهــه مقاومــت خورده انــد. برنامــه داشــتند کــه رئیــس جمهــور ســوریه را 

از کار برکنــار کننــد امــا ایــن اتفــاق نیافتــاد.
وی بــا بیــان اینکــه آمریکایی هــا در عــراق نمی تواننــد باقــی بماننــد، گفــت: هــر 
دولتــی کــه در عــراق روی کار آیــد، بایــد مصوبــه پارلمــان عــراق را اجــرا کنــد. بــه 
ــا را  ــت ها و آمریکایی ه ــامان صهیونیس ــا س ــم ملت ه ــان خش ــی، طوف ــل اله فض

برخواهــد چیــد.

آمریکایی ها از زمان حضورشان امنیت منطقه را بر هم زده اند
ــت  ــیده و شکس ــا رس ــه انته ــکا ب ــت های آمری ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد. ــی بمان ــارس باق ــج ف ــد در خلی ــکا نمی توان ــت: آمری ــراز داش ــت، اب ــورده اس خ

وی گفــت: شــهادت ســردار ســلیمانی نشــان دهنــده ذلــت آمریکاییان بــود چون 
ــرد دشــمنان  ــه راهب ــه اســت ک ــد. بیــش از دو ده ــا را نکردن ــس لرزه ه حســاب پ
اســالم در منطقــه بــه جایــی نرســیده اســت و محــور مقاومــت بــه پیــروزی خواهــد 

. سید ر
ــه اینکــه صهیونیســت ها بزرگتریــن مشــاوران آمریکایی هــا  ــا اشــاره ب صفــوی ب
هســتند، افــزود: آنهــا در برابــر جبهــه مقاومــت شکســت های بســیاری خورده انــد. 
آنهــا می خواســتند کــه دولــت قانونــی ســوریه را منحــل کننــد کــه بــا اراده مدافعــان 

حــرم و بســیج نیروهــای مردمــی ایــن کار صــورت نگرفــت.
وی گفــت: آمریکایی هــا را از زمــان حضورشــان امنیــت منطقــه را بــه هــم زدنــد 
و چقــدر مــردم بــی دفــاع را کشــته اند کــه خــون ایــن انســان های مظلــوم دامــن 

آنهــا را خواهــد گرفــت.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا:

آمریکا نمی تواند درمنطقه باقی بماند

 رییـــس کل بانـــک مرکـــزی گفت:بـــه مـــردم 
اطمینـــان می دهیـــم کـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــیوه های  ـــا ش ـــت،بلکه ب ـــد نیس ـــا ب ـــه تنه ـــور ن کش
بهتـــری کـــه بـــرای تامیـــن ارز و فـــروش نفـــت 

ــم.  ــی داریـ ــیار خوبـ ــت بسـ ــم وضعیـ یافته ایـ
بــه گــزارش ایرنــا، »عبدالناصــر همتــی« در 
مراســم هشــتمین ســالگرد تاســیس کانــون صرافــان 
ــروز  ــزود: ام ــران اف ــگاه ته ــل دانش ــان در مح ایرانی
نفــت کشــور فروختــه و مبلــغ فــروش آن نیــز 
دریافــت می شــود. از دیشــب تاکنــون نــرخ ارز 
ــن  ــتم ای ــن هس ــته و مطمئ ــی داش ــش خوب کاه
ــت. ــد یاف ــه خواه ــی ارز ادام ــا ارزش ذات ــش ت کاه

رییــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه بــه صحبت های 
ــر  ــی ب ــکا مبن ــوری آمری ــس جمه شــب گذشــته رئی
»تشــدید تحریم هــا« اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــر  ــی اســت، اگ ــو خال ــل ت ــک طب ــا ی ــا تنه صحبت ه
آمریکایی هــا فشــار را افزایــش دهنــد مــا نیــز آمادگــی 
ــردن  ــی در جهــت خنثی ک ــرای انجــام اقدامات الزم را ب

ــم. فشــارها داری
همتـــی از ســـردار ســـلیمانی بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــی ک ـــرد. قهرمان ـــاد ک ـــور ی ـــی کش ـــان مل قهرم
خدمـــات وی بـــه جمهـــوری اســـالمی و مقاومـــت 

اســـالمی منطقـــه بســـیار بـــزرگ بـــود.
ــس  ــات پـ ــر از آن خدمـ ــه او، مهم تـ ــه گفتـ بـ
ــم  ــه عظیـ ــه حماسـ ــود کـ ــان بـ ــهادت ایشـ از شـ
ـــوت  ـــان را ثب ـــران در جه ـــت ای ـــدار مل ـــی و اقت مردم
ـــود  ـــوم نب ـــود معل ـــان نب ـــون ایش ـــر خ ـــاند و اگ رس

ـــیم. ـــرار داش ـــی ق ـــه موقعیت ـــا در چ م
همتـــی خاطرنشـــان کـــرد: اقتـــدار جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران بـــا ظهـــور ســـردار شـــهید بـــه 
منصـــه ظهـــور رســـید و جهانیـــان ایـــن عظمـــت 

ــد. ــدرت را درک کردنـ و قـ

وی ادامـــه داد: بـــا آثـــار خـــون ایـــن شـــهید، 
ـــران  ـــت ای ـــرای مل ـــتری ب ـــای بیش ـــاهد پیروزی ه ش
خواهیـــم بـــود و حرکـــت ایشـــان در طـــول عمـــر پـــر 
ـــتر  ـــدرت بیش ـــه و ق ـــن روحی ـــا همی ـــان ب برکت ش

ـــت. ـــد یاف ـــعه خواه توس
رییـــس کل بانـــک مرکـــزی بیـــان داشـــت: آنانـــی 
کـــه ادعـــا داشـــتند فـــالن و بهمـــان می کنیـــم، 
ــینی  ــران عقب نشـ ــردم ایـ ــت مـ ــل عظمـ در مقابـ
ـــد.  ـــس گرفتن ـــود را پ ـــای خ ـــام ادعاه ـــد و تم کردن
امـــروز شـــاهد ایـــن هســـتیم کـــه همان هـــا دم 
ــان  ــا ادعاهای شـ ــه بـ ــد کـ ــی می زننـ از بحث هایـ

۱8۰ درجـــه تفـــاوت دارد.
ـــای  ـــی گفـــت: همـــواره ســـخنان و رهنموده همت
ـــش  ـــان بخ ـــا اطمین ـــرای م ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ رهب
ــا و  ــه از دیدگاه هـ ــی کـ ــوت قلبـ ــا قـ ــوده و بـ بـ
رهنمودهـــای معظم لـــه می گیریـــم بـــه راه خـــود 
ـــی  ـــأ اصل ـــان منش ـــدات ایش ـــم. تاکی ـــه می دهی ادام

ـــت. ـــا اس ـــروزی م ـــت و پی موفقی
ــان  ــون صرافـ ــای کانـ ــه از تالش هـ وی در ادامـ
ایـــران قدردانـــی کـــرد و گفـــت: بـــه دلیـــل 
ــه  ــون، بـ ــن کانـ ــوب ایـ ــت خـ ــی و فعالیـ همراهـ
خصـــوص در یـــک ســـال و نیـــم اخیـــر کـــه 
بخشـــی از حرکـــت جمعـــی مقاومـــت اقتصـــادی 
فشـــار  بـــرای  دشـــمنان  تالش هـــای  بـــود، 

ــد. ــی شـ ــری خنثـ حداکثـ
ــت:  ــار داشـ ــزی اظهـ ــک مرکـ رییـــس کل بانـ
بانـــک مرکـــزی خـــط مقـــدم فشـــار حداکثـــری 

آمریـــکا اســـت و گـــردش مالـــی و پولـــی و ارزی 
ـــان دارد  ـــی در آن جری ـــورت مویرگ ـــه ص ـــور ب کش
ـــداوم  ـــور ت ـــادی کش ـــات اقتص ـــه حی ـــون آن ب و خ

مـــی بخشـــد.
ــال ۹۷ و  ــل سـ ــد: از اوایـ ــادآور شـ ــی یـ همتـ
میلیـــارد دالر  تاکنـــون ۳۶  تحریم هـــا  اعـــالم 
ــاً از چرخـــه  ارز صادراتـــی صادرکننـــدگان، عمدتـ
صرافی هـــای بانکـــی و خصوصـــی بـــه کشـــور 

ــت. ــته اسـ بازگشـ
ـــرد:  ـــان ک ـــزی خاطرنش ـــک مرک ـــس کل بان ریی

بی ســـابقه ترین  و  بزرگ تریـــن  توانســـتیم  مـــا 
ـــه  ـــد ب ـــر چن ـــم، ه ـــی کنی ـــمن را خنث ـــم دش تحری
ـــه  ـــن جامع ـــط و پایی ـــات متوس ـــطه طبق ـــن واس ای
ــادی  ــیب زیـ ــه و آسـ ــادی صدمـ ــاظ اقتصـ از لحـ

دیدنـــد.
ـــت  ـــه دول ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــئول ب ـــام مس ـــن مق ای
ـــش  ـــران کاه ـــر جب ـــن فک ـــه ای ـــد ب ـــئوالن بای و مس
ــدار  ــت: اقتـ ــند، گفـ ــردم باشـ ــد مـ ــدرت خریـ قـ
ـــد  ـــبب ش ـــالمی س ـــوری اس ـــداران جمه ـــپاه پاس س
ـــان  ـــه بی ـــت ب ـــکا در نهای ـــوری آمری ـــا رئیس جمه ت

ایـــن جملـــه تکـــراری کـــه »نمی خواهیـــم ایـــران 
هســـته ای شـــود« بســـنده کـــرده و در پایـــان 
ـــاز  ـــما ب ـــه روی ش ـــم ب ـــان ه ـــه »آغوش م ـــت ک گف
ـــاه  ـــر رف ـــه فک ـــا ب ـــر آن ه ـــه اگ ـــی ک ـــت«. در حال اس
ــروم  ــردم محـ ــه مـ ــدر بـ ــد این قـ ــان بودنـ ایرانیـ

ــد. ــار نمی آوردنـ ــورمان فشـ کشـ
ــه  ــت بـ ــروش نفـ ــش فـ ــه داد: کاهـ وی ادامـ
ــش  ــی و کاهـ ــای نفتـ ــش درآمدهـ ــای کاهـ معنـ
ـــف  ـــات متوســـط و ضعی ـــه طبق ـــه ب واردات اســـت ک

جامعـــه فشـــار وارد مـــی کنـــد.
همتـــی از دهـــه دوم دی مـــاه بـــه عنـــوان 
زمـــان  تاریخی تریـــن  و  پرافتخارتریـــن 
جمهـــوری اســـالمی پـــس از گذشـــت 4۰ ســـال 
یـــاد کـــرد کـــه بـــا حرکتـــی کـــه اتفـــاق افتـــاد 
ایـــن  افـــراد جامعـــه  حتـــی خوشـــبین ترین 
حضـــور مردمـــی و حمایـــت از قهرمـــان ملـــی را 

کردنـــد. نمـــی  پیش بینـــی 
ـــه  ـــا ک ـــور خیلی ه ـــالف تص ـــت: برخ ـــی گف همت
نـــرخ ارز 2۰ تـــا 4۰ هـــزار تومانـــی را پیش بینـــی 
می کردنـــد، بـــا برنامه ریـــزی بانـــک مرکـــزی 
ــان  ــون صرافـ ــل کانـ ــی مثـ ــور کانون هایـ و حضـ
کشـــور مشـــکلی بـــه وجـــود نیامـــد و ارز تـــکان 

شـــدیدی را تجربـــه نکـــرد.
ـــرد:   ـــان ک ـــزی خاطرنش ـــک مرک ـــس کل بان رئی
ـــوری  ـــدرت جمه ـــردم از ق ـــان داد م ـــم نش ـــن مه ای
اســـالمی و طبـــل تـــو خالـــی دشـــمنان مطمئـــن 
ـــود  ـــدات خ ـــا تمهی ـــز ب ـــزی نی ـــک مرک ـــد و بان بودن

ـــداد. ـــکلی را ن ـــن مش ـــادن چنی ـــاق افت ـــازه اتف اج
ـــم  ـــال و نی ـــک س ـــدود ی ـــد: در ح ـــادآور ش وی ی
ـــرل  ـــرای کنت ـــدی ب ـــات ج ـــون اقدام ـــته تاکن گذش
ــازه مانـــور نـــدادن بـــه  ــا اجـ ــال از جملـــه بـ ریـ
ـــک  ـــت بان ـــز موفقی ـــد و رم ـــام ش ـــازان انج ـــفته ب س
ـــال های  ـــه در س ـــود ک ـــال ب ـــرل ری ـــزی در کنت مرک
گذشـــته بی حســـاب و کتـــاب و بـــدون نظـــارت و 

ـــود. ـــده ب ـــا ش ـــرل ره کنت
ــه  ــی کــه برخــی ب همتــی بیــان داشــت: در حال
ــبانه روز  ــزی ش ــک مرک ــد بان ــر می کنن ــتباه فک اش
ــازار اســت، امــا اتفاقــاً ارز  ــه ب در حــال تزریــق ارز ب
کشــور در ایــن مــدت زیــاد شــده و در عمــل قــدرت 

بانــک مرکــزی افزایــش یافتــه اســت.
وی تاکیـــد کـــرد: وضـــع ذخایـــر ارزی خـــوب 
ــاده  ــور فوق العـ ــکناس کشـ ــر اسـ ــع ذخایـ و وضـ
خـــوب اســـت کـــه شـــاید در یـــک دهـــه اخیـــر 
ـــامانه  ـــه ارز در س ـــن عرض ـــد، همچنی ـــابقه باش بی س
ـــدگان  ـــر از صادرکنن ـــن نظ ـــت و از ای ـــا روان اس نیم

ـــتیم. ـــی هس ـــیار راض بس
ــه  رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد کــرد: مــا ب
ثبــات بــازار کــه کمــک کننــده بــه رشــد اقتصــادی 

کشــور اســت بیشــتر اهمیــت مــی دهیــم.
وی همچنیــن خطــاب بــه صرافــان توصیــه 
کــرد کــه فــروش بلنــد مــدت ارز بــا قیمــت 
پاییــن نداشــته باشــند، زیــرا ریســک داشــته و 
ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــرض خط ــان در مع دارایی هایش
ــا  ــا صرافی ه ــه ب ــد معامل ــر می خواهن ــز اگ ــردم نی م
انجــام دهنــد، بایــد پیــش از هــر چیــز اطمینــان و 

ــد. ــذ کنن ــای الزم را اخ ــت ه ضمان
ـــکل  ـــازار متش ـــوص ب ـــن در خص ـــی همچنی همت
ـــن  ـــت ای ـــاز فعالی ـــرر آغ ـــان مق ـــت: در زم ارزی گف

ـــد. ـــد ش ـــالم خواه ـــازار اع ب

ــروه  ــه گـ ــزارش اولیـ ــوری گـ ــی کشـ ــازمان هواپیمایـ سـ
ـــرد. ـــر ک ـــی را منتش ـــای اوکراین ـــرواز هواپیم ـــانحه پ ـــی س بررس

بـــه گـــزارش صـــدا و ســـیما بـــه نقـــل از ســـازمان هواپیمایـــی 
ـــی  ـــازمان هواپیمای ـــس س ـــدزاده رئی ـــی عاب ـــای عل ـــوری، آق کش
ـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: اقدامـــات انجـــام شـــده از  کشـــوری ب
ـــم از  ـــور مه ـــد مح ـــر چن ـــی ب ـــون مبتن ـــی ها تاکن ـــاز بررس آغ
ـــت  ـــم مدیری ـــکیل تی ـــه، تش ـــات اولی ـــع آوری اطالع ـــه: جم جمل
بحـــران در منطقـــه، اعـــزام نیرو هـــای امـــدادی بـــه ســـایت 
ـــات  ـــت اطالع ـــرای موضـــوع تجســـس و نجـــات، دریاف ـــانحه ب س
ــد  ــع ماننـ ــایر مراجـ ــی و سـ ــرکت هواپیمایـ ــافران از شـ مسـ
ـــزام  ـــانحه و اع ـــی س ـــئول بررس ـــن مس ـــرت، تعیی ـــس مهاج پلی
تیـــم اولیـــه بررســـی ســـانحه بـــه محـــل ســـانحه، فـــرودگاه 
امـــام خمینـــی )ره( و فـــرودگاه مهرآبـــاد از جملـــه اقدامـــات 

ــد. ــه بوده انـ اولیـ
وی افـــزود: اطـــالع رســـانی اولیـــه در خصـــوص ســـانحه 
صـــورت پذیرفتـــه و مطابـــق آییـــن نامـــه بررســـی ســـوانح 
و حـــوادث هوایـــی غیـــر نظامـــی مصـــوب هیئـــت دولـــت، 

ــد. ــکیل شـ ــانحه تشـ ــی سـ ــه بررسـ ــای ۱۱ گانـ گروه هـ
کــرد:  اضافــه  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 
ــروازی )جعبــه ســیاه(  دســتگاه های ثبــت و ضبــط اطالعــات پ
پیــدا و تحویل مســئول بررســی ســانحه شــده اســت. مســتندات 
و شــواهد ســایت ســانحه بررســی و ثبــت شــد و قطعــات 
باقیمانــده هواپیمــا جمــع آوری و بــه محلــی امــن منتقــل شــد. 
وی گفـــت: جعبه هـــای ســـیاه هواپیمـــا شـــامل دســـتگاه 
ـــدای  ـــط ص ـــتگاه ضب ـــروازی )FDR( و دس ـــات پ ـــت اطالع ثب
ـــات  ـــس و نج ـــل تجس ـــط عوام ـــان )CVR( توس ـــن خلب کابی
ـــر دو  ـــانحه اســـت. ه ـــم بررســـی س ـــار تی ـــدا شـــده و در اختی پی
ـــد.  ـــیب دیده ان ـــوزی آس ـــش س ـــانحه و آت ـــر س ـــتگاه در اث دس
ـــیب  ـــن آس ـــود دارد، لیک ـــتگاه وج ـــر دو دس ـــه ه ـــمت حافظ قس

ـــت.  ـــاهده اس ـــل مش ـــا قاب ـــر روی آن ه ـــی ب فیزیک
عابـــدزاده ادامـــه داد: تیـــم بررســـی ســـانحه، مطابـــق بـــا 
اســـتاندارد های ضمیمـــه شـــماره ۱۳ پیمـــان شـــیکاگو از 
ـــناخته  ـــع ش ـــند ذینف ـــن س ـــق ای ـــه مطاب ـــور هایی ک ـــه کش هم
ـــدگان  ـــی نماین ـــه معرف ـــبت ب ـــا نس ـــرده ت ـــوت ک ـــوند دع می ش
ـــون  ـــد و هم اکن ـــدام کنن ـــانحه اق ـــی س ـــد بررس ـــود در فراین خ
تیـــم تخصصـــی کشـــور اوکرایـــن بـــه عنـــوان کشـــور ثبـــت 

کننـــده و بهره بـــردار هواپیمـــا در حیـــن اعـــزام بـــه ایـــران 
ـــتند. ـــود هس ـــف خ ـــام وظای ـــت انج جه

ـــرایط  ـــریح ش ـــوری در تش ـــی کش ـــازمان هواپیمای ـــس س رئی
پـــروازی ایـــن هواپیمـــا گفـــت: هواپیمـــا ابتـــدا تـــا ارتفـــاع 
ـــات  ـــان اطالع ـــس از آن همزم ـــد و پ ـــود می کن ـــا صع 8۰۰۰ پ
ـــت دادن  ـــا از دس ـــا ب ـــذف و هواپیم ـــه رادار ح ـــا از صفح هواپیم
ــود.  ــی می شـ ــرده و متالشـ ــورد کـ ــن برخـ ــا زمیـ ــاع بـ ارتفـ
ـــرایط  ـــوص ش ـــان در خص ـــط خلب ـــی توس ـــام رادیوی ـــچ پی هی
غیـــر معمـــول دریافـــت نشـــده اســـت. مطابـــق گزارش هـــای 
شـــاهدان عینـــی )افـــرادی بـــر روی زمیـــن و خدمـــه پـــرواز 
ـــزارش  ـــاهده و گ ـــداد را مش ـــه روی ـــاال ک ـــاع ب ـــوری در ارتف عب
ـــر  ـــده و ب ـــاهده ش ـــا مش ـــوزی در هواپیم ـــش س ـــد( آت ـــرده ان ک
ـــا  ـــا ب ـــورد هواپیم ـــس از برخ ـــود و پ ـــزوده می ش ـــه آن اف دامن

زمیـــن، انفجـــار ناشـــی از برخـــورد بـــه وقـــوع می پیونـــدد 
ــاندهنده ایـــن اســـت کـــه  ــا نشـ و مســـیر برخـــورد هواپیمـ
هواپیمـــا کـــه ابتـــدا بـــه ســـمت غـــرب در حـــال خـــروج از 
ـــمت  ـــه س ـــکل ب ـــروز مش ـــس از ب ـــوده، پ ـــرودگاه ب ـــدوده ف مح
ــط  ــقوط دارای خـ ــان سـ ــرده و در زمـ ــردش کـ ــت گـ راسـ

ســـیری در مســـیر بازگشـــت بـــه فـــرودگاه بـــوده اســـت.
وی افـــزود: مســـتندات ســـایت ســـانحه نشـــان می دهـــد 
ـــه  ـــن در محوط ـــا زمی ـــا ب ـــه هواپیم ـــورد اولی ـــل برخ ـــه مح ک
ـــه،  ـــورد اولی ـــن برخ ـــس از ای ـــوده و پ ـــی ب ـــارک تفریح ـــک پ ی
ــاهده  ــای دیگـــری مشـ ــیر آن برخورد هـ ــول خـــط سـ در طـ
شـــده و بدنـــه هواپیمـــا متالشـــی شـــده و در طـــول خـــط 

ـــت. ـــده اس ـــش ش ـــیر پخ س
ــور های  ــرای کشـ ــه بـ ــالع اولیـ ــه داد: اطـ ــدزاده ادامـ عابـ

ـــاالت  ـــا، ای ـــت هواپیم ـــل ثب ـــور مح ـــوان کش ـــه عن ـــن ب اوکرای
متحـــده بـــه عنـــوان کشـــور ســـازنده، ســـوئد و کانـــادا بـــه 
ــن  ــا در ایـ ــاع آن هـ ــه اتبـ ــی کـ ــور های متقاضـ ــوان کشـ عنـ
ـــن  ـــن ضم ـــد صـــادر شـــده اســـت و کشـــور اوکرای ـــا بودن هواپیم
ـــه  ـــبت ب ـــانحه، نس ـــی س ـــد بررس ـــور در فراین ـــت حض درخواس
ـــانحه،  ـــی س ـــد بررس ـــرکت در فراین ـــرای ش ـــی ب ـــی گروه معرف
ـــی  ـــود و ســـایر وظایف ـــاع خ ـــاد اتب ـــال اجس ـــایی و انتق شناس
کـــه در ایـــن شـــرایط بـــر عهـــده کشـــور ثبـــت کننـــده و 
ــدگان  ــه نماینـ ــت کـ ــرده اسـ ــدام کـ ــت اقـ ــردار اسـ بهره بـ

ــوند. ــور وارد می شـ ــه کشـ ــه زودی بـ ــا بـ آن هـ
وی گفـــت: هواپیمـــا دارای ۱۶۷ مســـافر و ۹ نفـــر خدمـــه 
ـــود  ـــان خ ـــانحه ج ـــن س ـــراد در ای ـــه اف ـــه هم ـــوده ک ـــروازی ب پ
را از دســـت دادنـــد. ۱4۶ نفـــر از مســـافران دارای گذرنامـــه 

ایرانـــی، ۱۰ نفـــر دارای گذرنامـــه افغانســـتانی، ۵ نفـــر دارای 
ـــر  ـــوئدی و 2 نف ـــه س ـــر دارای گذزنام ـــی، 4 نف ـــه کانادای گذرنام
ــه  ــرواز، تبعـ ــه پـ ــر خدمـ ــی و ۹ نفـ ــه اوکراینـ دارای گذرنامـ

ــد. ــن بوده انـ ــور اوکرایـ کشـ
ــزود:  ــن اف ــوری همچنی ــی کش ــازمان هواپیمای ــس س رئی
ــه  ــت چندگان ــافران دارای تابعی ــدادی از مس ــت تع ــن اس ممک
باشــند و در ســایر گزارش هــا بــا ملیتــی دیگــر معرفــی شــوند. 
فهرســت فــوق، مربــوط بــه گذرنامــه ای اســت کــه بــا آن از مــرز 
ــای  ــاد و بقای ــده اند. اجس ــارج ش ــران خ ــالمی ای ــوری اس جمه
ــرای انجــام  پیکــر سرنشــینان مشــخص و جمــع آوری شــد و ب
تشــریفات شناســایی و انتقــال، بــا نظــارت مراجــع قضایــی، بــه 

پزشــکی قانونــی منتقــل شــدند.
وی اضافـــه کـــرد: بـــا جمـــع آوری و تکمیـــل اطالعـــات، 
ــمی  ــور رسـ ــه طـ ــانحه بـ ــی سـ ــای بررسـ ــن یافته هـ آخریـ

منتشـــر و بـــه اطـــالع عمـــوم خواهـــد رســـید.
ــیر  ــماره ۷۵2 مسـ ــه ای شـ ــرواز برنامـ ــت پـ ــی اسـ گفتنـ
تهـــران- کیـــف از نـــوع هواپیمـــای بوئینـــگ ۷۳۷-8۰۰ 
متعلـــق بـــه شـــرکت هواپیمایـــی اوکرایـــن اینترنشـــنال 
ــه  ــاعت ۵:4۵ دقیقـ ــت UR-PSR در سـ ــت ثبـ ــا عالمـ بـ
از محـــل پـــارک شـــروع بـــه حرکـــت کـــرده و در ســـاعت 
ـــرودگاه  ـــرواز ف ـــد پ ـــنبه ۱8/۱۰/۱۳۹8 از بان ۰۶:۱۳ روز چهارش
ـــت  ـــوق، تح ـــرواز ف ـــد. پ ـــرواز درآم ـــه پ ـــی )ره( ب ـــام خمین ام
کنتـــرل بـــرج مراقبـــت پـــرواز فـــرودگاه امـــام خمینـــی )ره( 
بـــه اوج گیـــری ادامـــه داده و ســـپس تحویـــل واحـــد تقـــرب 
ـــاع 2۶  ـــا ارتف ـــری ت ـــه اوج گی ـــاز ب ـــده و مج ـــاد ش ـــرواز مهرآب پ
ـــش  ـــا بخ ـــات ب ـــع ارتباط ـــس از قط ـــت. پ ـــده اس ـــا ش ـــزار پ ه
ـــهر از  ـــا ش ـــی صب ـــاعت ۶:۱8 در حوال ـــک در س ـــرل ترافی کنت

توابـــع اســـتان تهـــران ســـقوط کـــرد.
ـــر  ـــب منتش ـــی مطال ـــاد از برخ ـــا انتق ـــان ب ـــدزاده در پای عاب
شـــده در فضـــای مجـــازی در خصـــوص ســـانحه هواپیمـــای 
ــت:  ــا گفـ ــیاه هواپیمـ ــای سـ ــوع جعبه هـ ــی و موضـ اوکراینـ
ـــریح  ـــگاران تش ـــوال خبرن ـــخ س ـــده در پاس ـــرح ش ـــائل مط مس
ـــی،  ـــع بررس ـــا مرج ـــه تنه ـــوانح و اینک ـــی س ـــی بررس روال قانون
کمیتـــه بررســـی ســـوانح اســـت، طـــرح عـــدم ارســـال 
جعبه هـــای ثبـــت اطالعـــات پـــروازی بـــه خـــارج از کشـــور 

را برداشـــت اشـــتباه خبرنـــگار دانســـت.

همتی:

 شیوه های بهتری برای تامین ارز و فروش نفت یافته ایم

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

گزارش اولیه بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی 


