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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر گـاهی دهـــم شمـا  ا        آ نیـــد مـــر ران بخـوا یـــا
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بیانیه رییس جمهور خطاب به ملت درباره سقوط هواپیمای بویینگ؛ 

مسببین این اشتباه نابخشودنی 
مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: 

سرمایه گذاران باید با افق 
بلند مدت سرمایه گذاری کنند

خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند

بازار سرمایه به روند رو به رشد خود ادامه می دهد
هیات مدیره می تواند نسبت به بازگشت دامنه نوسان پنج درصد تصمیم گیری کند

معامله گران حقوقی و شرکت ها، از بازار سرمایه حمایت کردند
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رحمانی:

 ظرفیت های خالی زیادی در بخش 

تولید داریم

انتقام باید راهبردی باشد، 
نه نمایشی

فرهنگ مردم منطقه قابل بمباران 
کردن نیست

وام ساخت مسکن ۳۰۰ 
میلیون شد

عدم اطالع از شلیک موشک به 
هواپیما پنهان کاری است
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کاریکاتور

 ترامپ آتش افروز زیست-محیطی

ــه  ــی نســبت ب ــی اعتنای ــه ب ــت اســترالیا ب دول
التزامــات بیــن المللــی زیســت - محیطــی از 
ــی  ــت؛ توافق ــروف اس ــس مع ــق پاری ــل تواف قبی
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ک
ــش  ــون، آت ــت. / تاکن ــا گذاش ــر پ ــز آن را زی نی
ــای  ــگل ه ــار از جن ــون هکت ــش از ۱۰۰ میلی بی
ــال( را  ــش از کشــور پرتغ ــترالیا )مســاحتی بی اس
ــگاه  ــد دانش ــه جدی ــاس مطالع ــر اس ــده و ب بلعی
ســیدنی اســترالیا، بیــش از یــک میلیــارد حیــوان 
ــوع و  ــاد تن ــه نم ــی ک ــوزانده اســت؛ حیوانات را س
گوناگونــی جانــوری در ایــن کشــور قــاره ای بــوده 

ــد. ان
منبع: تسنیم

ــد  ــام نبای ــرد: انتق ــد ک ــز تاکی ــه تبری ــام جمع ام
نمایشــی باشــد و بــه حــذف چنــد مهــره بــی ارزش 
یــا بــاارزش دشــمن بیانجامــد، بلکــه بایــد راهبــردی 

باشــد. 
ــزارش ایســنا، حجت االســام والمســلمین   ــه گ ب
در خطبه هــای  هاشــم  آل  علــی  ســید محمــد 
ــام  ــه انتق ــان اینک ــا بی ــه ب ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
ــه چنــد پایــگاه راهبــردی  ــه ب راهبــردی فقــط ضرب
دشــمن نیســت، اظهــار کــرد: انتقــام ســخت، 
ــپاه  ــم س ــیلی محک ــوده و س ــردی ب ــی راهب انتقام
ــای  ــه نیروه ــد تخلی ــی مانن ــا و اثرات ــه آمریکایی ه ب
اســپانیا و آلمــان را در پــی داشــت، امــا انتقــام 
فســادبرانگیز  حضــور  کــه  اســت  روزی  واقعــی 

ــیم. ــته باش ــه نداش ــن منطق ــکا را در ای آمری
وی اضافــه کــرد: آمریکایی هــا ویرانــی، اختــاف، 
جنــگ و فتنــه را بــه منطقــه آوردنــد، زمــان، مــکان، 
کیفیــت و کمیــت انتقــام راهبــردی نامعلــوم و 

ــرای دشــمن اســت.  کابوســی ب
ــم  ــروی خص ــو نی ــدام عض ــرد: ک ــه ک وی اضاف
توانایــی برابــری بــا ســردار ســلیمانی را دارد، انتقــام 
راهبــردی بایــد ماننــد خــون شــهید ســلیمانی 
بجوشــد و مســتمر، زیرکانــه، هوشــمندانه، مســتقیم، 
بازدارندگــی،  دارای  آشــکار،  پنهــان ،  امنیــت زا، 
ــگ  ــایه جن ــد و س ــی باش ــی و نیابت ــدید و طوالن ش

ــردارد. ــور ب ــر کش را از س
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
ــد  ــم بای ــلمان ه ــورهای مس ــرد: کش ــان ک خاطرنش
ــط  ــط توس ــردی فق ــام راهب ــد، انتق ــام بگیرن انتق
ــس  ــت و مجل ــد دول ــوده و بای ــلح نب ــای مس نیروه

ــد. ــا بیاین ــک آن ه ــه کم ــم ب ه
وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم آن انتقامــی کــه مــد 
ــپاه  ــط س ــت، توس ــری اس ــم رهب ــام معظ ــر مق نظ

قهرمــان گرفتــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه اقــدام شــجاعانه فرزنــدان 
ســردار  خصــوص  بــه  ایــران  ملــت  انقابــی 
حاجــی زاده، فرمانــده هــوا فضــای ســپاه بــه خاطــر 
ــرد: از  ــار ک ــمن، اظه ــه دش ــان ب ــیلی محکمش س
ایــن حرکــت شــجاعانه تقدیــر می کنیــم، بایــد 

یــاد وخاطــره پــدر موشــکی ایــران، شــهید طهرانــی 
ــادی  مقــدم را هــم گرامــی بداریــم کــه زحمــت زی

بــرای طراحــی موشــک ها کشــید.
وی در ادامــه، بــا تقدیــر از اقــدام دولــت در 
ــش  ــام و کاه ــی برج ــم و نهای ــتن گام پنج برداش
ــا،  ــی محدودیت ه ــع تمام ــته ای و رف ــدات هس تعه
ــورای  ــس ش ــع مجل ــه موق ــدام ب ــرد: اق ــح ک تصری
اســامی و شــورای نگهبــان در تصویــب تاییــد 
ــش و  ــدن ارت ــت خوان ــی تروریس ــه فوریت ــرح س ط
ــم  ــراق ه ــس ع ــدام مجل ــکا و اق ــاع آمری وزارت دف

ــر دارد. ــای تقدی ج
ــم   ــت: امیدواری ــز گف ــه تبری ــاز جمع ــب نم خطی
ــگان در  ــلیمانی و جانباخت ــردار س ــد روح س خداون
مراســم تشــییع ســردار و روح جانباختــگان حادثــه 

ــد. ــا را شــاد کن ســقوط هواپیم
ــز  ــردم تبری ــژه از م ــر وی ــا تقدی ــه ب وی در ادام
ــه  ــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب ب ــا اشــاره ب و ب
ــد  ــی بع ــز در راهپیمای ــردم تبری ــور م ــور پرش حض
ــداد  ــرد: تع ــان ک ــلیمانی بی ــردار س ــهادت س از ش
کثیــری در راهپیمایــی هفتــه گذشــته شــرکت 
کــرده و پیشــگامی خودشــان را نشــان دادنــد، مــردم 
ــد و  ــار دیگــر ســربلندمان کردن قدرشــناس تبریــز ب
ــرکات  ــام ح ــد، تم ــربلند کن ــان را س ــد ایش خداون
ــل و  ــا بصیــرت کام ــگام، ب ــه هن ــا ب آذربایجانی ه

ــت. ــین اس ــل تحس قاب

وی در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: نقشـــی کـــه 
ـــت،  ـــه مقاوم ـــا جبه ـــاط ب ـــلیمانی در ارتب ـــهید س ش
تقویـــت و ثبـــات حـــزب اهلل لبنـــان، تقویـــت نیروهـــای 
ـــزه  ـــای غ ـــان جنگ ه ـــطینی در جری ـــت فلس مقاوم
ـــه خصـــوص  و فلســـطین، تقویـــت محـــور مقاومـــت ب
ـــران  ـــروع بح ـــس از ش ـــر و پ ـــال اخی ـــت س در هش
ـــای  ـــردن ظرفیت ه ـــال ک ـــراق و فع ـــوریه و ع در س
خفتـــه در ایـــن کشـــورها داشـــت، باعـــث شـــد 
ــورها  ــن کشـ ــا از ایـ ــت ها تقریبـ ــاط تروریسـ بسـ

ـــود. ـــع ش جم
یــک  قامــت  در  ســردار  گفــت:  هاشــم  آل 
سیاســتمدار کار کشــته و نماینــده ایــران در ســفری 
کــه بــه روســیه داشــت، توانســت ظــرف دو ســاعت 
بــرای  روس هــا  عملیاتــی  ظرفیــت  از  صحبــت 

ــد. ــتفاده کن ــود اس ــداف خ ــبرد اه پیش
ــت ها  ــور تروریس ــرد: او در اوج حض ــان ک وی بی
در ســوریه و عــراق اعــام کــرد کــه بــرای کمــک بــه 

اســام، شــیعه و ســنی حاضــر اســت.
ــات اجتماعــی ســردار  ــان اینکــه خدم ــا بی وی ب
ــار  ــت، اظه ــدنی اس ــوش نش ــم فرام ــلیمانی ه س
کــرد: ســردار ســلیمانی بــرادر مهربــان اهــل ســنت 
ــهدای  ــدان ش ــا فرزن ــی ب ــی صمیم ــود و ارتباط ب
ــت و  ــی داش ــاوت فرهنگ ــگاه متف ــرم و ن ــع ح مداف
ــه  ــیل زده از جمل ــی س ــب در مناطق ــتقرار موک اس
ــت. ــی اس ــوزه اجتماع ــهید در ح ــن ش ــات ای خدم

ــا انتقــاد از عــدم  امــام جمعــه تبریــز در ادامــه ب
ــی گفــت:  ــه انتصــاب شایســته ســردار قاآن توجــه ب
ــر  ــلیمانی دیگ ــک س ــا ی ــر م ــی از نظ ــردار قاآن س
ــپاه  ــم وارد س ــاج قاس ــر از ح ــان زودت ــت، ایش اس
ــا  ــود و روابــط عمیــق و دیرینــه ای ب قــدس شــده ب
گروه هــا و شــخصیت های مقاومــت دارد و مــورد 
تاییــد شــهید ســلیمانی و از نظــر او، ســردار قاآنــی 

ــود. ــن جانشــین ب بهتری
ــاج  ــد ح ــی مانن ــردار قاآن ــرد: س ــد ک وی تاکی
ــرد  ــزان و م ــه گری قاســم از اســم و رســم و مصاحب
ــد از ارشــاد او درجنــگ  ــاد اســت و بای عمــل و جه

ــود. ــته ش ــا نوش ــزه کتاب ه ــان و غ لبن
ــال  ــالیان س ــی س ــردار قاآن ــرد: س ــه ک وی اضاف
اســت کــه بــا تفکــرات و اندیشــه های شــهید 
ســلیمانی آشــنا بــوده و اهــل مشــهد بــوده و بیــش 
ــد  ــناخت و تایی ــورد ش ــه م ــت ک ــال اس از ۴۰ س

ــت. ــری اس ــم رهب ــام معظ مق
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
گفــت: ان شــاءهلل شــاهد درخشــش بیــش از پیــش 
ســپاه قــدس بــا فرماندهــی یــادگار شــهیدان، حــاج 

ــود ــم ب ــی خواهی ــماعیل قاآن اس
ــا بیــان اینکــه یکــی از مصادیــق  وی در ادامــه ب
ــن  ــرد: ای ــار ک ــی اســت، اظه ــوای انتخابات ــوا، تق تق
ــدان  ــد در می ــن خداون ــر گرفت ــای در نظ ــه معن ب
انتخاباتــی بــوده و کارآمــدی از جملــه شــاخصه های 

ــت. ــودن اس ــده ب ــات و نماین انتخاب
وی افــزود: مــا بــه نماینــده ای کارآمــد و دلســوز 
نیــاز داریــم کــه بــه فکــر نظــام و خــوش نــام باشــد، 
افــرادی بــا روحیــه جــوان گرایــی، دارای نــگاه کان 
ــه  ــرای قانونگــذاری و نظــارت را ب ملــی و اهتمــام ب

مجلــس بفرســتیم. 
ــاش  ــتقل، پرت ــری مس ــم گی ــم، تصمی آل هاش
ــه  ــودن ب ــرس ب ــری و نت ــتگی ناپذی ــودن و خس ب
ــل دشــمنان   ــی و در مقاب ــع بحران خصــوص در مواق
ــت،  ــه مقاوم ــتن روحی ــودن و داش ــوح نب ــاده ل و س
و  اســتکبار  مقابــل  در  ایســتادگی  و  شــجاعت 
دشــمنان نظــام را از دیگــر ویژگی هــای کاندیداهــای 

ــرد. ــوان ک ــامی عن ــورای اس ــس ش مجل

امام جمعه تبریز:

انتقام باید راهبردی باشد، نه نمایشی

ــتقلین مجلـــس  ــیون مسـ ــو فراکسـ یـــک عضـ
ــده  ــخ کوبنـ ــا پاسـ ــران بـ ــه ایـ ــرد کـ ــد کـ تاکیـ
ـــا  ـــکا صرف ـــه آمری ـــرد ک ـــت ک ـــکا ثاب ـــه آمری ـــود ب خ
رجزخوانـــی می کنـــد امـــا قـــدرت عملـــی در 

دســـت ماســـت. 
ـــاره  ـــا اش ـــلیمی ب ـــر س ـــنا، اصغ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــه  ــکا و حملـ ــران از آمریـ ــام ســـخت ایـ ــه انتقـ بـ
بـــه پایـــگاه عیـــن االســـد عـــراق کـــه نظامیـــان 
ــرد:  ــان کـ ــد، بیـ ــتقر بودنـ ــی در آن مسـ آمریکایـ
آمریکایـــی هـــا فکـــر می کردنـــد ایـــران جـــرأت 
حملـــه بـــه پایگاه هـــای آنـــان را در منطقـــه 

ــد. ــود را گرفتنـ ــا پاســـخ خـ ــدارد، امـ نـ
وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: مجلـــس شـــورای 
ـــدام  ـــی اق ـــه فوریت ـــرح س ـــب ط ـــا تصوی ـــامی ب اس
متقابـــل ایـــران علیـــه آمریـــکا،  حمایـــت خـــود را 
از نیـــروی قـــدس ســـپاه پاســـداران اعـــام کـــرد 
ــود در  ــی خـ ــور تاریخـ ــا حضـ ــز بـ ــردم نیـ و مـ
ـــلیمانی  ـــردار س ـــر س ـــر مطه ـــییع پیک ـــم تش مراس

ـــداران  ـــپاه پاس ـــدس س ـــروی ق ـــان او از نی و همراه
حمایـــت کردنـــد.

ـــورای  ـــس ش ـــمیرم در مجل ـــردم س ـــده م نماین
ــواره  ــا همـ ــور مـ ــرد: کشـ ــد کـ ــامی تاکیـ اسـ
ــی آورد  ــان مـ ــه زبـ ــه بـ ــی کـ ــت حرف هایـ پشـ

ـــد  ـــت کردن ـــا ثاب ـــدگان م ـــت و رزمن ـــتاده اس ایس
ـــته  ـــاوزی را داش ـــر تج ـــا ه ـــه ب ـــدار مقابل ـــه اقت ک
ـــی  ـــی توخال ـــا طبل ـــز صرف ـــکا نی ـــم و آمری و داری
رجزخوانـــی  ترامـــپ صرفـــا  امـــروز  اســـت. 
می کنـــد، امـــا قـــدرت عملـــی در دســـت ایـــران 

اســـت.
ـــور  ـــی کش ـــور داخل ـــیون ام ـــخنگوی کمیس س
ــدرت  ــه قـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــوراها در ادامـ و شـ
نظامـــی نیروهـــای جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ـــد  ـــته باش ـــد داش ـــکا قص ـــر آمری ـــرد: اگ ـــان ک بی
اقـــدام متقابلـــی انجـــام دهـــد بدانـــد کـــه 
موشـــک های  تیـــررس  در  آن  پایگاه هـــای 
ــه  ــطح منطقـ ــت در سـ ــای مقاومـ ــا و نیروهـ مـ
ـــم  ـــد رژی ـــا کنن ـــا خط ـــت از پ ـــر دس ـــت و اگ اس
دایـــره خـــارج  ایـــن  از  نیـــز  صهیونیســـتی 

نخواهـــد بـــود.
ــن گام  ــن اولیـ ــزود: ایـ ــان افـ ــلیمی در پایـ سـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــود و آمریـــکا بایـــد 
هرچـــه زودتـــر ایـــن منطقـــه را تـــرک کنـــد نـــه 
ـــان  ـــز خواه ـــه نی ـــردم منطق ـــه م ـــران بلک ـــا ای تنه
حضـــور نیروهـــای آمریکایـــی در اینجـــا نیســـتند. 
ـــه  ـــر منطق ـــه زودت ـــه هرچ ـــت ک ـــع آمریکاس ـــه نف ب

را تـــرک کنـــد.

یک عضو فراکسیون مستقلین: 

آمریکا رجزخوانی می کند، قدرت عملی در دست ایران است

ــر  ــد ب ــن تاکی ــس ضم ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــی  ــیون در پ ــت: کمیس ــدی و راداری، گف ــوزه پدافن ــر در ح تجدیدنظ
توضیحــات ســتاد کل نیروهــای مســلح در خصــوص حادثــه هواپیمــای 

ــد.  ــزار می کن ــژه برگ ــه وی ــی جلس اوکراین
ــش  ــینی در واکن ــین نقوی حس ــت، سیدحس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بــه توضیحــات ســتاد کل نیروهــای مســلح در خصــوص حادثــه 
ــی  ــدار در پ ــای داغ ــه خانواده ه ــن ضمــن تســلیت ب هواپیمــای اوکرای
ایــن حادثــه تلــخ خطــای انســانی و ســقوط هواپیمــای مســافربری بــا 
ــت:  ــد، گف ــجو بودن ــه و دانش ــان نخب ــی را جوان ــه برخ ــافر ک ۱76مس
ــه خانواده هــای  ــار را ب ــه تاســف ب ــن حادث ــی ای کمیســیون امنیــت مل
ــوع در  ــری موض ــی و پیگی ــن بررس ــد و ضم ــلیت می گوی ــدار تس داغ
ــی را در  ــه بررس ــد. نتیج ــزار می کن ــژه برگ ــه وی ــه جلس ــن زمین ای

ــاند. ــد رس ــردم خواه ــه ســمع و نظــر م ــت ب نهای
ــامی  ــورای اس ــس ش ــوا در مجل ــن و پیش ــردم ورامی ــده م نماین
ــی  ــی و قضای ــتگاه های امنیت ــه دس ــت ک ــار اس ــرد: انتظ ــح ک تصری
ــن خطــای انســانی نقــش  ــه در ای ــه ک ــه و مســببان حادث ــت حادث عل
داشــتند را بررســی کنــد و برخــورد الزم را داشــته باشــد. همچنیــن از 
ــی  ــدردی و همدل ــت هم ــه نهای ــم ک ــه می خواهی ــتگاه های مربوط دس

ــند.  ــته باش ــدار داش ــای داغ ــا خانواده ه را ب

ــس  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل ــزود: کمیســیون امنی وی اف
شــورای اســامی تاکیــد دارد کــه ایــن حادثــه بــه صــورت کارشناســی 
ــه  ــل توجی ــی قاب ــی و فن ــه لحــاظ عقل ــرا ب ــق بررســی شــود زی و دقی
ــه  نیســت. کمــا اینکــه افــرادی از اتبــاع دیگــر کشــورها در ایــن حادث

ــد. جــان خــود را از دســت دادن
ــه از اینکــه ســتاد کل نیروهــای  ــادآور شــد: البت نقــوی حســینی ی
مســلح صادقانــه برخــورد کــرد و مســئولیت حادثــه را اعــام کــرد وجــه 
ــاد  ــی افت ــاق م ــن کار اتف ــدا ای ــان ابت ــا ای کاش هم ــت ام ــت اس مثب

بنابرایــن عوامــل ایــن حادثــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
ــرد:  ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــدی، راداری و شناســایی  ــرادات پدافن ــه ای ــن زمین ــا در ای متاســفانه م
ــی در  ــام خمین ــرودگاه ام ــت، ف ــی نیس ــوع عقان ــرا موض ــم زی داری
ــرود  ــود و ف ــر صع ــه ه ــتگاه های مربوط ــه دس ــرار دارد و هم رادار ق
در ایــن فــرودگاه را در رادار خــود تحــت نظــر دارنــد. هــر هواپیمایــی 
ــد، دســتگاه هــای  ــرج مراقبــت اعــام می کن هــم مشــخصات دارد و ب
مربوطــه آن را ردیابــی می کننــد تــا هواپیمــا بلنــد شــود و پــرواز و در 
مســیر خــود حرکــت کنــد لــذا قابــل قبــول نیســت کــه کســی شــی را 

ــد. ــرد  و شــلیک کن اشــتباهی بگی
ـــس  ـــی و سیاســـت خارجـــی مجل ـــت مل ســـخنگوی کمیســـیون امنی
شـــورای اســـامی افـــزود: دســـتگاه ها بایـــد مشـــخص کننـــد کـــه 
ـــا  ـــوده ی ـــا عمـــدی در کار ب ـــه رخ داده اســـت، آی خطـــای انســـانی چگون
ـــا  ـــر هواپیم ـــت. اگ ـــی رخ داده اس ـــن خطای ـــی چنی ـــروز اتفاق ـــی ب در پ
موقـــع فـــرود دچـــار چنیـــن حادثـــه ای می شـــد قابـــل توجیـــه تـــر 
ـــار  ـــرودگاه دچ ـــتن از ف ـــع برخواس ـــا موق ـــفانه هواپیم ـــا متاس ـــود ام ب
ـــذا  ـــی دارد ل ـــل برس ـــل قاب ـــه دالی ـــت. ایـــن حادث ـــده اس ـــه ش حادث
ـــد  ـــدی بای ـــر ج ـــد نظ ـــری تجدی ـــدی، راداری و پیگی ـــوزه پدافن در ح

ـــرد. ـــورت گی ص

ـــه جانشـــینی  ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــی مجل ـــت مل عضـــو کمیســـیون امنی
ـــن  ـــم ب ـــه هیث ـــم ک ـــان را داری ـــن اطمین ـــت: ای ـــوس، گف ـــلطان قاب س
طـــارق سیاســـت تســـاهل و تســـامح ســـلطان قابـــوس، پســـرعموی 

ـــرد.  ـــد ک ـــال خواه ـــود را دنب خ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــردی، ب ـــن بروج ـــت، عاءالدی ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــن  ـــم ب ـــینی هیث ـــان و جانش ـــاه عم ـــوس پادش ـــلطان قاب ـــت س درگذش
طـــارق، پســـرعموی وی، گفـــت: روابـــط جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ـــط  ـــامی رواب ـــاب اس ـــد از انق ـــای بع ـــال ه ـــان در س ـــلطنت عم و س
ـــوده  ـــط ب ـــت رواب ـــر دو کشـــور تقوی ـــوده و سیاســـت ه ـــی ب بســـیار خوب

ـــت. اس
نماینـــده مـــردم بروجـــرد و اشـــترینان در مجلـــس شـــورای 

ـــیا،  ـــرب آس ـــرای غ ـــوس را ب ـــلطان قاب ـــدان س ـــه فق ـــامی در ادام اس
ضایعـــه ای جبـــران ناپذیـــر دانســـت و افـــزود: امیدواریـــم سیاســـت 
ـــت  ـــه روی سیاس ـــز ادام ـــارق نی ـــن ط ـــم ب ـــرعموی وی، هیث ـــای پس ه
هـــای ســـلطان قابـــوس باشـــد کـــه حتمـــا اینگونـــه خواهـــد بـــود.

ـــای  ـــت ه ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــین وی نی ـــه داد: جانش وی ادام
ایـــن کشـــور، نـــگاه همـــواره مثبتـــی نســـبت بـــه ایـــران خواهـــد 
داشـــت و از آنجایـــی کـــه وی در طـــول حیـــات ســـلطان قابـــوس، 
ـــف را  ـــه کشـــورهای مختل ـــژه او ب ـــابقه فرســـتاده وی ـــوده و س ـــن او ب امی
ـــای  ـــت ه ـــدن سیاس ـــال ش ـــاهد دنب ـــد ش ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــته، ب داش

ـــیم. ـــان باش ـــه راه عم ـــته در ادام ـــازه درگذش ـــاه ت ش
بروجـــردی در ادامـــه بـــه نقـــش ســـلطان قابـــوس در پیشـــرفت 

ـــی 5۰  ـــوس در ط ـــلطان قاب ـــرد: س ـــان ک ـــاره و بی ـــان اش ـــور عم کش
ـــن  ـــد ای ـــث ش ـــرزمین، باع ـــن س ـــود در ای ـــاهی خ ـــال دوران پادش س
ـــد  ـــال کن ـــرفت را دنب ـــرده و راه پیش ـــدا ک ـــات پی ـــر نج ـــور از فق کش
ـــو  ـــک الگ ـــه ی ـــامح ب ـــا تس ـــز و ب ـــاهل آمی ـــورد تس ـــن در برخ همچنی

ـــود. ـــده ب ـــل ش ـــود تبدی ـــایه خ ـــورهای همس ـــان کش می
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ــه  ــی کـ ــرد: از آنجایـ ــان کـ ــان خاطرنشـ ــامی در پایـ ــورای اسـ شـ
سیاســـت گـــذاری در هـــر کشـــور را را مجموعـــه مســـئوالن عالـــی 
رتبـــه کشـــورها انجـــام مـــی دهنـــد ایـــن اطمینـــان را داریـــم کـــه 
ـــلطان  ـــنه س ـــنت حس ـــه س ـــاهد ادام ـــز ش ـــان نی ـــد عم در دوران جدی

قابـــوس باشـــیم.

نقوی حسینی ضمن تسلیت به خانواده های داغدار:

کمیسیون امنیت ملی درباره هواپیمای اوکراین نشست ویژه برگزار می کند

سلطان قابوس در تساهل و تسامح الگوی کشورهای عرب منطقه بود

ظریف: 
خطای انسانی در زمان بحران ناشی 

از ماجراجویی آمریکا منجر به 
فاجعه شد 

ــاب  ــورمان، در حس ــه کش ــر خارج ــف وزی ظری
ــان  ــری خــود نوشــت: خطــای انســانی در زم توئیت
بحــران ناشــی از ماجراجویــی ایــاالت متحــده منجــر 

ــه فاجعــه شــد.  ب
ــر  ــه گــزارش تســنیم، محمدجــواد ظریــف وزی ب
ــدن  ــخص ش ــاره مش ــورمان درب ــه کش ــور خارج ام

ــت: ــی نوش ــای اوکراین ــقوط هواپیم ــت س عل
»یک روز غم انگیز

نتیجــه گیــری اولیــه تحقیقــات داخلــی توســط 
نیروهــای مســلح:

خطــای انســانی در زمــان بحــران ناشــی از 
ماجراجویــی ایــاالت متحــده منجــر بــه فاجعــه شــد.

عمیــق پشــیمانیم، پــوزش و عــرض تســلیت بــه 
مــردم مــا، بــه خانــواده هــای همــه قربانیــان و ســایر 

ملــل تحــت تأثیــر.«

میرزاده:
آمریکا پیام قاطع جمهوری اسالمی 

را دریافت کرده است

عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس 
معتقــد اســت حضــور آمریکایی هــا حتــی یــک روز 
ــری را  ــران ناپذی ــارات جب ــه، خس ــتر در منطق بیش

ــد داشــت.  ــال خواه ــه دنب ــا ب ــرای آنه ب
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدحمایت میــرزاده، 
ــی  ــگاه نظام ــه پای ــپاه ب ــه موشــکی س ــی حمل در پ
ــه  ــد از ب ــراق بع ــی در ع ــای آمریکای ــت ه تروریس
شــهادت رســاندن ســپهبد ســلیمانی، گفــت: اقــدام 
ــه حــق و قانونــی  جمهــوری اســامی یــک اقــدام ب
بــود کــه حتــی ســازمان ملــل متحــد نیــز دربــاره آن 

اعتراضــی نداشــته اســت.
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس شــورای 
اســامی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اقــدام جمهــوری 
عیــن  پایــگاه  دادن  قــرار  هــدف  در  اســامی 
ــرای  ــا بفهمــد ب ــود کــه دنی االســد حداقــل کاری ب
ــاکت  ــود س ــی خ ــد نظام ــئول ارش ــی مس خونخواه
ــای  ــل ه ــی تحلی ــرد: تمام ــوان ک ــم، عن ــی مانی نم
ــد  ــران داده ان ــه ای ــن حــق را ب ــز ای ــا نی ــروز دنی ام
و حتــی آنهایــی کــه ســکوت مــی کننــد بــه دلیــل 

ــت. ــران اس ــت ای ــد حقانی تأیی
ــه و  ــکا، مطالب ــه آمری ــیلی ب ــه داد: س  وی ادام
خواســته تمــام گــروه هــای سیاســی و مــردم ایــران 
بــود و حتــی آزادی خواهــان و جریــان مقاومــت نیــز 
منتظــر ایــن اقــدام بودنــد و سیاســتمداران خارجــی 
و حتــی مســئوالن آمریکایــی نیــز ایــن اقــدام را دور 
ــوری اســامی  ــه حــق جمه ــار ندانســته و ب از انتظ

اذعــان داشــتند.
میــرزاده در ادامــه بــا بیــان اینکــه زمــان اخــراج 
نیروهــای آمریکایــی از کل منطقــه فــرا رســیده 
اســت، یــادآور شــد: حضــور آمریــکا در منطقــه جــز 
ــرای کشــورهای  ــرای آنهــا و مزاحمــت ب خســارت ب
ــه  منطقــه نداشــته اســت و ایــن حضــور از امــروز ب
بعــد، موجــب خســارات بــه مراتــب بیشــتری بــرای 

آنهــا خواهــد شــد.
عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی مجلــس 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــامی در پای ــورای اس ش
بــرای خــود آمریــکا بهتــر اســت کــه هرچــه ســریع 
تــر منطقــه را از نیروهــای خــود تخلیــه کنــد، 
خاطرنشــان کــرد: آمریــکا پیــام مــا را دریافــت 
ــن  ــتر از ای ــه بیش ــد هرچ ــی دان ــت و م ــرده اس ک
حضــور بگــذرد بایــد خســارات جبــران ناپذیــر 
ــخگویی  ــدرت پاس ــود و ق ــل ش ــتری را متحم بیش
بــه افــکار عمومــی خــود را در برابــر ایــن خســارات 

ــت. ــد داش نخواه

برای دیدار با ظریف و دیگر مقامات ایرانی؛
 وزیر خارجه پاکستان

 امروز به ایران سفر می کند

گفـــت:  خارجـــه  امـــور  وزارت  ســـخنگوی 
وزیـــر خارجـــه پاکســـتان بـــرای گفـــت وگـــو بـــا 
ـــفر  ـــران س ـــه ای ـــورمان ب ـــه کش ـــور خارج ـــر ام وزی

 . می کنـــد
ــوی«  ــاس موس ــید عب ــا، »س ــزارش ایرن ــه گ ب
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اعــام کــرد: »شــاه 
ــتان  ــه پاکس ــور خارج ــر ام ــی« وزی ــود قریش محم
یکشــنبه بــرای دیــدار و گفت وگــو بــا »محمــد 
ــه  ــورمان ب ــات کش ــایر مقام ــف« و س ــواد ظری ج

ایــران ســفر می کنــد. 
ــه تهــران  ــور خارجــه پاکســتان ب ــر ام ســفر وزی
ــان«  ــران خ ــه »عم ــود ک ــام می ش ــی انج در حال
نخســت وزیر پاکســتان روز پنجشــنبه و پــس از 
ــتی  ــدام تروریس ــه اق ــران ب ــه ای ــخ انتقام جویان پاس
ــپهبد  ــهید س ــردار ش ــرور س ــکا در ت ــش آمری ارت
ــک  ــرای کم ــود ب ــی خ ــلیمانی، از آمادگ ــم س قاس
بــه تنــش زدایــی میــان جمهــوری اســامی ایــران و 

ــر داد. ــکا خب آمری

م الف:447 
متن آگهی مزایده

آگهــی مزایــده امــوال غیرمنقــول )اســناد 
رهنــی( پرونــده اجرایــی کالســه 9700147

ــه  ــق ب ــک طل ــوع مل ــه ن ــاب خان ــک ب ی
ــی  ــی از 17 اصل ــی 7163 فرع ــالک ثبت پ
ــت  ــوزه ثب ــه ح ــش 10 مراغ ــع در بخ واق
ــاحت 99/46  ــه مس ــیر ب ــب ش ــک عج مل
متــر مربــع بــه مالکیــت علــی پناهــی 
شــماره  محمدحســین  فرزنــد  تجــرق 
ــادره  ــخ 1333/01/05 ص ــنامه 2 تاری شناس
از عجــب شــیر مالــک شــش دانــگ عرصــه 
و اعیــان، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی کــه 
ــد 181  ــالک جل ــر ام ــه 277 دفت در صفح
ذیــل شــماره 33197 ثبــت گردیــده اســت.

حدود و مشخصات ملک
شــماالً: دیواریســت بــه طــول )6/40( 
ــه کوچــه  ــانتیمتر ب ــل س ــر و چه شــش مت
شــرقاً: در دو قســمت، اول دیــوار بــه دیــوار 
)10/90( ده متــر و نــود ســانتیمتر بــه 
ــوار بطــول  ــه دی ــوار ب ــی دوم دی ــده اصل هف
)4/80( چهــار متــر و هشــتاد ســانتیمتر بــه 
هفــده اصلــی جنوبــاً: درب و دیواریســت 
بطــول )6/25(شــش متــر و بیســت و پنــج 
ــاً: در دو قســمت،  ــه کوچــه غرب ســانتیمتر ب
اول )دیواریســت اشــتراکی( بطــول )10/70( 
ده متــر و هفتــاد ســانتیمتر بــه شــماره پنــچ 
هــزار و یکصــد و ســی و پنــج فرعــی از 

ــی. ــده اصل هف
ــناس  ــر کارش ــق نظ ــان طب عرصــه و اعی

ــتری: ــمی دادگس رس
1- ملــک ســاختمانی بصــورت دو طبقــه 
ســازه ای شــامل زیــر زمیــن و طبقــه 

ــت. ــده اس ــداث ش ــف اح همک
2- پوشــش ســاختمان بصــورت شــیروانی 
بصــورت  محوطــه  و  نماســازی  فاقــد  و 

ــد. ــی باش ــک م موزائی
ســرویس  و  انبــاری  ســاختمان   -3
محوطــه  شــرقی  قســمت  در  بهداشــتی 

اســت. شــده  احــداث 
مربــوط  اعیانــی  ریالــی  ارزیابــی   -4
بــه مســاحت  بــه زیرزمیــن ســاختمان 
متــر  هــر  قــرار  از  مربــع  متــر   69/15
ــغ  ــه مبل ــاً ب ــال جمع ــع 1/000/000 ری مرب
ــی  ــی اعیان ــال، ارزش ریال 69/150/000 ری
ــه  ــاختمان ب ــف س ــه همک ــه طبق ــوط ب مرب
ــر  ــرار ه ــع از ق ــر مرب ــاحت 69/15 مت مس
ــه  ــاً ب ــال جمع ــع 2/000/000 ری ــر مرب مت
مبلــغ 138/300/000 ریــال مــی باشــد.

5- ارزش ریالــی عرصــه ملــک بــا کاربری 
مســکونی بــه مســاحت 99/46 متــر مربــع از 
ــال  ــع 7/000/000 ری ــر مرب ــر مت ــرار ه ق
جمعــاً بــه مبلــغ 696/220/000 ریــال مــی 

باشــد.
آب،  دارای  ملــک  ریالــی  ارزش   -6
ــغ  ــه مبل ــاً ب ــات جمع ــرق و گاز و متعلق ب

باشــد. مــی  ریــال   96/330/000
ـــم از  ـــوق اع ـــالک ف ـــاً ارزش پ ـــه نهایت ک
عرصـــه اعیانـــی و امتیـــازات بـــه قیمـــت 
ـــی  ـــرآورد و ارزیاب ـــال ب 1/000/000/000 ری
و قیمـــت گـــذاری گردیـــد از ســـاعت 
9 صبـــح الـــی 12 ظهـــر روز یکشـــنبه 
مورخـــه 1398/11/13 در محـــل اجـــرای 
ثبـــت عجـــب شـــیر واقـــع در بلـــوار 
شـــهدا خیابـــان 9 دی، از طریـــق مزایـــده 
بـــه فـــروش مـــی رســـد. مزایـــده فـــوق 
حضـــوری و نقـــدی اســـت و از مبلـــغ 
ارزیابـــی مذکـــور شـــروع و بـــه باالتریـــن 
ـــد.  ـــد ش ـــه خواه ـــت پیشـــنهادی فروخت قیم
ضمنـــاً بدهـــی هـــای مالیاتـــی و عـــوارض 
شـــهرداری و بدهـــی مربـــوط بـــه دیگـــر 
مراجـــع اعـــم از اینکـــه رقـــم قطعـــی آن 
معلـــوم شـــده یـــا نشـــده باشـــد و حـــق 
ـــده  ـــر عه ـــده ب ـــغ مزای ـــر مبل ـــد ب ـــراج زای ح
برنـــده مزایـــده مـــی باشـــد. چنانچـــه روز 
ــادف  ــمی مصـ ــل رسـ ــا تعطیـ ــده بـ مزایـ
ـــد  ـــده خواه ـــد از آن، روز مزای ـــردد روز بع گ
بـــود. متمایـــالن بـــه خریـــد مـــی تواننـــد 
ـــع در  ـــک واق ـــل مل ـــده از مح ـــل از مزای قب
ـــر از  ـــن، باالت ـــوار 22 بهم ـــیر، بل ـــب ش عج
شـــهرداری، انتهـــای دربنـــد نـــور، پـــالک 

ــد. ــد نماینـ 201 بازدیـ
بابک داداشی - رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک عجب شیر 



یک شنبه 22 دی ماه 98- سال ششم - شماره 653 3روزنامه سراسری عجب شیر  
صادرات ۱.6 میلیارد دالری بنگاه های 

کوچک و متوسط در ۹ ماهه امسال

معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچــک 
و شــهرک های صنعتــی ایــران گفــت: صــادرات 
ــاه از  ــان آذرم ــا پای ــای کوچــک و متوســط ت بنگاه ه

ــت.  ــارد دالر گذش ــرز ۱.6 میلی م
ــا، اصغــر مصاحــب افــزود:  مــواد  ــه گــزارش ایرن ب
غذایــی، لــوازم خانگــی، مــواد پلیمــری و پاســتیکی، 
مــواد شــیمیایی، فــرش، چــرم و کیــف دســتی، 

ــد. ــکیل می دهن ــی را تش ــای صادرات ــده کااله عم
انــدازی  راه  بــه  داشــت:  کمــک  بیــان   وی 
تشــکیل  و  صــادرات  مدیریــت  شــرکت های 
ــای  ــع واحده ــی )تجمی ــای صادرات ــیوم ه کنسرس
ــرای عرضــه کاالهایشــان  ــی ب ــده و صادرات تولیدکنن
بــا برنــد مشــترک یــا بــه صــورت متحدالشــکل(، دو 
فعالیــت عمــده ای اســت کــه از ســوی ایــن ســازمان 
و  کوچــک  بنگاه هــای  صــادرات  توســعه  بــرای 

می شــود. انجــام  متوســط 
ایــن مســوول خاطرنشــان کرد: تــا امــروز 7۲ 
مدیــرت  شــرکت   65 و  صادراتــی  کنسرســیوم 

صــادرات شــکل گرفتــه و فعالیــت دارنــد.
نمایشــگاه های  در  حضــور  ادامــه،  در  وی 
ــک  ــع کوچ ــت صنای ــتای تقوی ــی را در راس بین الملل
ــع  ــن صنای ــرای ای ــورها ب ــازار آن کش ــور در ب و حض
ــور  ــن منظ ــه همی ــت: ب ــرد و گف ــی ک ــت ارزیاب مثب
کنسرســیوم های  بــرای  آموزشــی  کارگاه هــای 
ــزار  ــت صــادرات برگ ــی و شــرکت های مدیری صادرات
شــده تــا بــا مبانــی، اصــول و مــوارد حقوقی صــادرات 

ــوند. ــنا ش آش
مصاحــب بیــان داشــت: عمــده آموزش هــا در 
خصــوص غرفه آرایــی، نحــوه معرفــی شــرکت ها، 
ــره  ــی و غی ــائل فن ــی، مس ــات، بازاریاب ــام مکاتب انج

ــت. اس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: 
سرمایه گذاران باید با افق بلند مدت 

سرمایه گذاری کنند
ــت:  ــادار گف ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
ســرمایه گــذاران بایــد بــا افــق بلنــد مــدت ســرمایه 
گــذاری کننــد، ســبدی از ســهام تشــکیل دهنــد و 
بــه شــایعات توجــه نکــرده و ســود آوری شــرکت هــا 

را در اولویــت قــرار دهنــد. 
بــه گــزاش ایرنــا، »شــاپورمحمدی « ضمــن 
ــا  ــورس ب ــی ب تشــریح جزئیــات جلســه شــورای عال
ــورایعالی  ــه ش ــزود: جلس ــاد اف ــر اقتص ــور وزی حض
بــورس، تحــوالت هفتــه اخیــر بــازار ســرمایه، 
عملکــرد فعــاالن حقوقــی و حقیقــی، وضعیــت 
شــرکت هــا ومیــزان حجــم عرضــه و تقاضــای ســهام 

ــرد. ــی ک رابررس
ــی،  ــای مال ــاد ه ــته نه ــه گذش ــزود: هفت وی اف
معاملــه گــران حقوقــی و شــرکت هــا، از بــازار 
ســرمایه حمایــت کردنــد و نتیجــه آن متعادل شــدن 
ــازار بــود. ســازمان بــورس نیــز روز چهارشــنبه در  ب
چارچــوب صیانــت از حقــوق ســهامدارن دامنــه 
ــش  ــد کاه ــه دو درص ــد ب ــج درص ــان را از پن نوس
داد کــه ایــن موضــوع نیــز بــه آرامــش بیشــتر بــازار 

ــرد.    کمــک ک
ــز ســازمان   محمــدی گفــت: روز ســه شــنبه نی
ــازار  ــای ب ــمت تقاض ــت س ــدف تقوی ــا ه ــورس ب ب
ــه  ــاری ســهام را از 5۰ ب ــد اعتب ــه خری ــزان وثیق می

ــر داد. ــد تغیی 6۰ درص
ــت  ــان بازگش ــه زم ــورس ب ــازمان ب ــس س ریی
دامنــه نوســان پنــج درصــد را یــادآور شــد و افــزود: 
ــازار ســرمایه و  ــه  ب ــادل ب ــه بازگشــت تع باتوجــه ب
اقــدام هــای حمایتــی فعــاالن حقوقــی بــه نظــر مــی 
رســد بــازار ســرمایه در هفتــه آینــده متعــادل و نقــد 

شــونده آغــاز شــود.
ــا  ــورس ب ــرد: اعضــای شــورایعالی ب ــه ک وی اضاف
توجــه بــه تعــادل بــازار تاکیــد کردنــد هیــات مدیــره 
ــه  ــت دامن ــه بازگش ــبت ب ــد نس ــی توان ــازمان م س
نوســان پنــج درصــد تصمیــم گیــری کنــد و در کوتاه 
تریــن زمــان هیــات مدیــره ســازمان بــورس بــا محور 

بازگشــت دامنــه نوســان تشــکیل مــی شــود.
ــرد:  ــدواری ک ــراز امی ــورس اب ــازمان ب ــس س ریی
ــه  ــه رشــد خــود ادام ــد رو ب ــه رون ــازار ســرمایه ب ب
دهــد و از هموطنــان درخواســت کــرد کــه چنانچــه 
از دانــش کافــی و تخصــص مالــی برخوردار نیســتند، 
ــا و مشــاوران متخصــص دارای  ــدوق ه بوســیله صن

مجــوز بــه بــازار ســرمایه وارد شــوند.
جلســه شــورای عالــی بــورس بــا حضــور » فرهــاد 
دژپســند«، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، » شــاپور 
محمــدی«، رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و 

ســایر اعضــای ایــن شــورا برگــزار شــد.

مدیرعامـــل بانـــک مســـکن جزئیـــات افزایـــش 
ــریح  ــکن را تشـ ــد مسـ ــهیات خریـ ــقف تسـ سـ
ــا  ــدم تـ ــق تقـ ــل اوراق حـ ــرد از محـ ــام کـ و اعـ
۸۰ درصـــد هزینـــه باقیمانـــده اجـــرای طـــرح در 
مشـــارکت های مدنـــی تـــا ســـقف ۳۰۰ میلیـــون 
تومـــان مشـــروط بـــر این کـــه ۲۰ درصـــد را 
ســـازنده تامیـــن مالـــی انجـــام دهـــد،  پرداخـــت 

 . می کنیـــم
بـــه گـــزارش ایســـنا، ابوالقاســـم رحیمـــی 
ـــه  ـــه مصوب ـــا اشـــاره ب ـــری ب انارکـــی در نشســـتی خب
ـــش ســـقف  ـــر افزای ـــی ب ـــار مبن ـــول و اعتب ـــورای پ ش
ــار  ــدم، اظهـ ــق تقـ ــل اوراق حـ ــد از محـ وام خریـ
ــا ۲5  ــای تـ ــه واحدهـ ــهیات بـ ــن تسـ ــرد: ایـ کـ
ـــای  ـــرای واحده ـــاص دارد و ب ـــت اختص ـــال قدم س
ــهیات  ــقف تسـ ــال سـ ــا ۳۰ سـ ــن ۲5 تـ ــا سـ بـ

جداگانـــه ای در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
وی افـــزود: پیـــش از ایـــن، ســـقف ایـــن 
ـــرادی ۴5  ـــت انف ـــرای دریاف ـــران ب ـــهیات در ته تس
ـــه ۸۰  ـــه ب ـــن مصوب ـــا ای ـــه ب ـــود ک ـــان ب ـــون توم میلی

میلیـــون تومـــان رســـیده اســـت.
ـــقف  ـــکن، س ـــک مس ـــل بان ـــه مدیرعام ـــه گفت ب
ــن در  ــرای زوجیـ ــکن بـ ــد مسـ ــهیات خریـ تسـ
تهـــران نیـــز از ۸۰ بـــه ۱6۰ میلیـــون تومـــان 

افزایـــش یافتـــه اســـت.
مراکـــز  در  داد:  ادامـــه  انارکـــی  رحیمـــی 
اســـتان ها و شـــهرها بـــا جمعیـــت بیـــش از ۲۰۰ 
ـــکن از ۴۰  ـــد مس ـــهیات خری ـــز تس ـــر نی ـــزار نف ه
ـــرای  ـــان و ب ـــون توم ـــه 6۰ میلی ـــان ب ـــون توم میلی
زوجیـــن در ایـــن شـــهرها از 7۰ میلیـــون تومـــان 
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــان افزای ـــون توم ـــه ۱۲۰ میلی و ب

پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی مشروط به 
تامین مالی ۲۰ درصدی از سوی سازنده 

ــل اوراق  ــن از محـ ــرد: همچنیـ ــح کـ وی تصریـ
حـــق تقـــدم تـــا ۸۰ درصـــد هزینـــه باقیمانـــده 

اجـــرای طـــرح در مشـــارکت های مدنـــی تـــا 
ســـقف ۳۰۰ میلیـــون تومـــان مشـــروط بـــر 
ــی  ـــن مالـ ــازنده تامی ــد را سـ ــه ۲۰ درصـ این کـ

انجـــام دهـــد،  پرداخـــت می کنیـــم.
همچنیـــن  مســـکن  بانـــک  مدیرعامـــل 
ـــک در ســـال جـــاری،  ـــن بان ـــرد ای درخصـــوص عملک
ـــک ۲۰۰  ـــی بان ـــت: امســـال کل تســـهیات اهدای گف
ـــت  ـــوده اس ـــاه ب ـــا ۱۴ دی م ـــال ت ـــارد ری ـــزار میلی ه
کـــه ایـــن رقـــم نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال 
گذشـــته، رشـــد یـــک درصـــدی داشـــته اســـت.

ـــوع  ـــه از مجم ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــی انارک رحیم
ــارد  ــزار میلیـ ــدود ۱7۱ هـ ــهیات، حـ ــن تسـ ایـ
ـــار  ـــده، اظه ـــت ش ـــکن پرداخ ـــوزه مس ـــال در ح ری
ـــبت  ـــد نس ـــار درص ـــهیات چه ـــن تس ـــم ای ـــرد: رق ک
ـــه  ـــش یافت ـــته کاه ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ب
ـــکن  ـــازار مس ـــود ب ـــل رک ـــه دلی ـــش ب ـــن کاه ـــه ای ک

روی داده اســـت.

کاهش یک درصدی نرخ سود بازپرداخت 
وام ساخت با روش صنعتی

ــدت، ۴۲7  ــن مـ ــه در ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ

مســـکن  بانـــک  تســـهیات  از  واحـــد  هـــزار 
اســـتفاده کرده انـــد نیـــز خاطرنشـــان کـــرد کـــه 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــز، نس ـــهیات نی ـــن تس ای

ــت. ــه اسـ ــد کاهـــش یافتـ هشـــت درصـ
همچنیـــن  مســـکن  بانـــک  مدیرعامـــل 
ــی  ــرح ملـ ــک در طـ ــارکت بانـ ــوص مشـ درخصـ
ـــا ۱۴۰ هـــزار  ـــه اول ت ـــز، گفـــت: در مرحل مســـکن نی
واحـــد را پوشـــش تســـهیاتی می دهیـــم کـــه از 
ایـــن تعـــداد تـــا بـــه حـــال ۲5 هـــزار تفاهم نامـــه 
ـــده و  ـــا ش ـــام)ره( امض ـــان ام ـــی فرم ـــتاد اجرای ـــا س ب
ـــز  ـــتضعفان نی ـــاد مس ـــد بنی ـــزار واح ـــهمیه 5۰ ه س

بـــه مـــا ابـــاغ شـــده اســـت.
بـــه گفتـــه رحیمـــی انارکـــی، مطابـــق تفاهـــم 
انجام شـــده بـــرای واحدهـــای ســـتاد اجرایـــی 
فرمـــان امـــام)ره( ۱۰۰ میلیـــون تومـــان و بـــرای 
ـــون  ـــاد مســـکن 75 میلی ـــه بنی ـــوط ب ـــای مرب واحده

تومـــان پرداخـــت خواهـــد شـــد.
ـــرخ  ـــدی ن ـــک درص ـــش ی ـــن از کاه وی همچنی
ـــی  ـــا روش صنعت ـــاخت ب ـــهیات س ـــرای تس ـــود ب س

ـــر داد. خب
ـــان  ـــا بی ـــن ب ـــکن همچنی ـــک مس ـــل بان مدیرعام

ـــال  ـــارد ری ـــزار میلی ـــاری 5۸ ه ـــال ج ـــه در س اینک
ـــت،  ـــده اس ـــت ش ـــکن پرداخ ـــد مس ـــهیات خری تس
ـــدت مشـــابه  ـــه م ـــم نســـبت ب ـــن رق ـــرد: ای ـــار ک اظه
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد کاه ـــته ۳۴ درص ـــال گذش س

ــره  ــزار فقـ ــزود: ۱۱5 هـ ــی افـ ــی انارکـ رحیمـ
ــاه  ــا ۱۴ دی مـ ــال تـ ــدای امسـ ــد از ابتـ وام خریـ
ـــداد ۳7 درصـــد  ـــاظ تع ـــه لح ـــه ب ـــده ک پرداخـــت ش
ـــش  ـــته کاه ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس

یافتـــه اســـت.
ـــزار  ـــه ۲۴ ه ـــهیات جعال ـــه وی، در تس ـــه گفت ب
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــده ک ـــت ش ـــال پرداخ ـــارد ری میلی
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــد افزای ـــته ۱5 درص ـــال گذش س

مدیرعامـــل بانـــک مســـکن در ادامـــه بـــا 
بیـــان اینکـــه در ســـال جـــاری تاکنـــون تعـــداد 
ـــم  ـــداز یک ـــس ان ـــدوق پ ـــه از وام صن ـــی ک واحدهای
ـــارد  ـــزار میلی ـــه ارزش ۱۰۹ ه ـــد ب ـــزار واح ۱۴۰ ه
ـــزار  ـــوع 6۴۲ ه ـــت: در مجم ـــت، گف ـــوده اس ـــال ب ری
ــده  ــپرده گذاری شـ ــدوق سـ ــن صنـ ــره در ایـ فقـ
ـــت  ـــدون دریاف ـــاب، ب ـــره حس ـــزار فق ـــه  ۱۰۸ ه ک

ــته اند.  ــاب را بسـ ــهیات حسـ تسـ
ـــداد  ـــی، تع ـــی انارک ـــام رحیم ـــاس اع ـــر اس ب
حســـاب های زنـــده ایـــن طـــرح ۳5۰ هـــزار 
و منابـــع صنـــدوق پـــس انـــداز یکـــم نیـــز در 
ـــال  ـــارد ری ـــزار و 6۰۰ میلی ـــر  ۴5 ه ـــال حاض ح

اســـت.
مدیرعامـــل بانـــک مســـکن بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــش  ـــروز بی ـــا ام ـــر ت ـــکن مه ـــای مس ـــداد واحده تع
ـــح  ـــت، تصری ـــد اس ـــزار واح ـــون و ۳۸۰ ه از دو میلی
ـــزار  ـــون و ۹۲6 ه ـــک میلی ـــداد ی ـــن تع ـــرد: از ای ک
ـــد  ـــزار واح ـــده و ۸۹ ه ـــام ش ـــاطی انج ـــروش اقس ف
ـــه  ـــم ک ـــر داری ـــکن مه ـــده مس ـــف ش ـــن تکلی تعیی
ــد مســـکن  ــزار واحـ ــدود ۳7۳ هـ ــوع حـ در مجمـ
ـــدود ۳۲۸  ـــداد ح ـــن تع ـــه از ای ـــده ک ـــر باقیمان مه
ـــد  ـــزار واح ـــش از ۳5 ه ـــهری و بی ـــد ش ـــزار واح ه

ـــت. ـــتایی اس روس

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

وام ساخت مسکن 3۰۰ میلیون شد

مالیات هـــای مســـتقیم، از مؤدیـــان در هنـــگام 
ــود  ــذ می شـ ــی اخـ ــا دارایـ ــد یـ ــل درآمـ تحصیـ
ـــون  ـــک قان ـــاده ی ـــق م ـــاس، طب ـــن اس ـــر ای ـــه ب ک
از  مالـــکان  کلیـــه  مســـتقیم،  مالیات هـــای 
ـــوال  ـــه ام ـــبت ب ـــی نس ـــا حقوق ـــی ی ـــخاص حقیق اش
و امـــاک خـــود واقـــع در ایـــران طبـــق مقـــررات 
ـــمول  ـــتقیم، مش ـــای مس ـــون مالیات ه ـــاب دوم قان ب

مالیات هـــای مســـتقیم می شـــوند. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، مالیـــات وجوهـــی اســـت 
ــود  ــای خـ ــن هزینه هـ ــرای تامیـ ــت بـ ــه دولـ کـ
دریافـــت می کنـــد یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر، 
مبلغـــی اســـت کـــه دولـــت بـــر اســـاس قانـــون و 
ـــن  ـــت و تامی ـــی حکوم ـــت عموم ـــور تقوی ـــه منظ ب
و  شـــرکت ها  اشـــخاص،  از  جامعـــه  مخـــارج 

موسســـات دریافـــت می کنـــد.
گفتنـــی اســـت کـــه تقســـیم بندی مالیات هـــا 
ـــن  ـــتقیم عمده تری ـــتقیم و غیرمس ـــوع مس ـــه دو ن ب
ـــطح  ـــی در س ـــای دولت ـــدی در آماره ـــوع طبقه بن ن
ـــه  ـــتقیم، دامن ـــات مس ـــه مالی ـــت ک ـــی اس بین الملل
ــتقیم  ــات غیرمسـ ــه مالیـ ــبت بـ ــیع تری نسـ وسـ

دارد.
ســـاختار  در  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 
بودجـــه کشـــور مـــا نیـــز، درآمدهـــای مالیاتـــی 
ــیم  ــده تقسـ ــاد شـ ــروه یـ ــدی دو گـ در طبقه بنـ
مالیات هـــای  اســـاس  ایـــن  بـــر  و  می شـــوند 

ــت  ــزا تحـ ــش مجـ ــامل دو بخـ ــتقیم شـ غیرمسـ
ـــر تولیـــد و واردات« و »مالیـــات  ـــن »مالیـــات ب عناوی

ــتند. ــروش« هسـ ــرف و فـ ــر مصـ بـ
مالیات هـــای مســـتقیم، از مؤدیـــان در هنـــگام 
تحصیـــل درآمـــد یـــا دارایـــی اخـــذ می شـــود و 
براســـاس قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم دارای دو 
ـــر  ـــات ب ـــی و مالی ـــر دارای ـــات ب ـــی مالی ـــش اصل بخ

درآمـــد اســـت.
ــی  ــر دارایـ ــات بـ ــه مالیـ ــت کـ ــی اسـ گفتنـ
ـــات  ـــر و مالی ـــق تمب ـــر ارث و ح ـــات ب ـــامل مالی ش
ـــاک،  ـــد ام ـــر درآم ـــات ب ـــامل مالی ـــد ش ـــر درآم ب
درآمـــد بخـــش کشـــاورزی، درآمـــد حقـــوق، 

ــی و  ــخاص حقوقـ ــد اشـ ــاغل، درآمـ ــد مشـ درآمـ
مالیـــات بـــر درآمـــد اتفاقـــی اســـت.

بـــر اســـاس مـــاده یـــک قانـــون مالیات هـــای 
مســـتقیم، کلیـــه مالکیـــن از اشـــخاص حقیقـــی 
ـــبت بـــه امـــوال و امـــاک خـــود  ـــی نس یـــا حقوق
ـــون  ـــاب دوم قان ـــررات ب ـــق مق ـــران طب ـــع در ای واق
مالیـــات هـــای مســـتقیم، مشـــمول مالیات هـــای 

مســـتقیم می شـــوند.

چه بخش هایی معاف از مالیات های 
مستقیم هستند؟

ـــی  ـــی ایران ـــخص حقیق ـــر ش ـــب، ه ـــن ترتی بدی

ــی  ــی ایرانـ ــر شـــخص حقیقـ ــران و هـ ــم ایـ مقیـ
مقیـــم خـــارج از ایـــران، نســـبت بـــه کلیـــه 
درآمدهایـــی کـــه در ایـــران یـــا خـــارج از ایـــران 
مالیات هـــای  مشـــمول  می کنـــد،  تحصیـــل 

ــتند. ــتقیم هسـ مسـ
عـــاوه برایـــن، هـــر شـــخص حقوقـــی ایرانـــی 
ــران  ــه در ایـ ــای کـ ــه درآمدهـ ــه کلیـ ــبت بـ نسـ
و خـــارج از ایـــران تحصیـــل می کننـــد و هـــر 
شـــخص حقیقـــی یـــا حقوقـــی نســـبت بـــه 
درآمدهایـــی کـــه در ایـــران تحصیـــل می کننـــد.

ـــت  ـــه باب ـــی ک ـــه درآمدهای ـــبت ب ـــن نس همچنی
ـــا  ـــود و ی ـــوق خ ـــایر حق ـــا س ـــازات ی ـــذاری امتی واگ
ـــذاری  ـــا واگ ـــی و ی ـــای فن ـــات و کمک ه دادن تعلیم
فیلم هـــای ســـینمایی )کـــه بـــه عنـــوان بهـــا یـــا 
ـــا  ـــد آنه ـــر عای ـــوان دیگ ـــر عن ـــا ه ـــش ی ـــق نمای ح
می شـــود( از ایـــران تحصیـــل می کنـــد، مشـــمول 

ــوند. ــتقیم می شـ ــای مسـ مالیات هـ
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه وزارتخانه هـــا، 
موسســـات دولتـــی، دســـتگاه هایی کـــه بودجـــه 
ــود،  ــن می شـ ــت تامیـ ــیله دولـ ــه وسـ ــا بـ آن هـ
انقـــاب  شـــهرداری ها، بنیادهـــا و نهادهـــای 
طـــرف  از  معافیـــت  مجـــوز  دارای  اســـامی 
ــم  ــام معظـ ــی )ره( و مقـ ــام خمینـ ــرت امـ حضـ
معـــاف  مســـتقیم  مالیات هـــای  از  رهبـــری، 

ــتند. هسـ

چه کسانی مشمول مالیات  مستقیم می شوند؟ 

ــه  ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزیرصنع
اینکــه اقتصــاد مقاومتــی 5 راهبــرد دارد گفــت: 
ــوده  ــد ب ــی ۹.5 درص ــال منف ــت پارس ــد صنع رش
اســت امــا امســال تــا آخــر شــهریور بــه مثبــت ۰.۴ 

ــید.  ــد رس درص
بــه گــزارش تســنیم، رضــا رحمانــی، وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا حضــور در اتــاق 
ــاق  ــه ات ــت رئیس ــت باهیئ ــران در نشس ــاون ای تع
ــاره بررســی وضعیــت صــادرات و  ــران درب تعــاون ای
ــا تســلیت شــهادت  فعالیــت هــای حــوزه صنعــت ب
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: شــهادت 
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی را تســلیت مــی گویم، 
شــهدا الگویــی بــرای جامعــه هســتند کــه بــا الگــو 
بــرداری از آنهــا در مســئولیتها و کارهــا مــی توانیــم 

ــیم. ــق باش موف
ــم  ــاج قاس ــد ح ــهدایی مانن ــه داد: ش  وی ادام
ــت و  ــن مل ــف ای ــان را وق ــه وجودش ــلیمانی هم س
کشــور و نظــام کردنــد و جانشــان را در طبق اخاص 
ــا  ــام کار و مســئولیت م ــم تم ــه امیدواری ــد ک نهادن
نیــز ماننــد حــاج قاســم ســلیمانی در جهــت خدمــت 

ــه مــردم و حفــظ نظــام و انقــاب باشــد. ب
وزیرصنعــت، معــدن و تجــارت بیــان کــرد: 
ــرایط  ــم در ش ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ت
ــتگی،  ــان گذش ــادی و از ج ــه جه ــا روحی ــد ب جدی
ــا  ــم و ب ــار بگذاری ــی را کن ــع شــخصی و گروه مناف
تمــام وجــود بــه مــردم و کشــور خدمــت کنیم.ایــن 
ــی  ــود، مشــورت هــای خوب جلســه بســیار کیفــی ب

ــد. ــام ش انج
ــرد  ــی 5 راهب ــاد مقاومت ــزود: اقتص ــی اف  رحمان
دارد کــه یکــی از آنهــا مردمــی بــودن اســت و 

ــه  ــتند ک ــودن هس ــی ب ــداق مردم ــا مص ــی ه تعاون
مقــام معظــم رهبــری هــم روی ایــن موضــوع تاکیــد 
داشــته اند.علــی رغــم ایجــاد تشــکل هــای جدیــد، 
امــا تعاونــی هــا همچنــان مــی تواننــد جایــگاه خــود 

ــد. را حفــظ کنن
ــا  ــاون ب ــاق تع ــات ات ــار داشــت: ارتباط  وی اظه
وزارت صمــت بایــد از حالــت تئــوری بیــرون بیایــد 
ــکاری  ــترش هم ــه گس ــل ب ــود، قائ ــک بش و ارگانی
ــد  ــا از تولی ــتیم.تعاونی ه ــاون هس ــاق تع ــا ات ــا ب ه
تــا توزیــع، گســتردگی خوبــی دارنــد و بــه ویــژه در 
شــرایط جدیــد مثمــر ثمــر مــی تواننــد واقع بشــوند.

اتــاق تعــاون از لحــاظ مدیریتــی و کمیســیون هــای 
مختلــف، ظرفیــت هــای خوبــی دارد، اتــاق، بــه مــا 
در شــرایط جدیــد در حــوزه هایــی کــه مــی توانــد 
کمــک کنــد و بیایــد مســئولیت بپذیرد.اتــاق تعــاون، 

ــائل  ــرای مس ــاورد و ب ــای کار بی ــا را پ ــی ه تعاون
ــه بدهــد. پیــش رو راه حــل ارائ

ــاون  ــاق تع ــارت گفت:ات ــدن و تج وزیرصنعت،مع
کار  بیایــد  مرزنشــینان  تجــارت  موضــوع  روی 
ــاق  ــه ات ــم ب ــی توان ــن کار را م ــد، مســئولیت ای کن
تعــاون بدهم.افزایــش نــرخ دالر یــک فرصــت و 
ــه از آن  ــت ک ــادرات اس ــرای ص ــوب ب ــیل خ پتانس
ــادرات را  ــش، ص ــن افزای ــود و ای ــتفاده بش ــد اس بای
توجیــه پذیــر و واردات را توجیــه ناپذیــر کــرده 
اســت کــه بایــد در صحنــه عمــل نیــز دیــده بشــود.

برخــی حــوزه هــا ماننــد صنایــع دســتی و فــرش که 
ــه  ــت ب ــن فرص ــد، از ای ــه واردات ندارن ــتگی ب وابس
ــور  ــادرات کش ــتفاده کنند.ص ــد اس ــی توانن ــع م واق
ــه  ــوده اســت، ۹ ماه ــه امســال افزایشــی ب در۹ ماه
ــون  ــال ۱۰۳میلی ــن و امس ــون ت ــال 7۸ میلی پارس

ــم. ــته ای ــادرات داش ــن ص ت
ــت،  ــدی، کیفی ــته بن ــه بس ــه ب ــت: توج  وی گف
ســایق مشــتریان و بازاریابــی و... را در صــادرات 
ــد بیــش از دو ســوم  ــرار بدهیم.تولی ــد مدنظــر ق بای
محصــوالت و کاالهــای منتخــب در ۹ ماهــه امســال 
ــوده است.رشــد صنعــت پارســال منفــی  افزایشــی ب
ــه  ــهریور ب ــر ش ــا اخ ــت و ت ــوده اس ــد ب ۹.5 درص

ــید. ــد رس ــت ۰.۴ درص مثب
رحمانــی بیــان کــرد: ظرفیــت هــای خالــی 
ــف  ــای مختل ــرای فعالســازی در رشــته ه ــادی ب زی
و ســرامیک  کاشــی  در  مثــًا  داریــم،  تولیــدی 
علیرغــم افزایشــی بــودن تولیــد، امــا بــاز مــی 
ــا  ــر کنیم.تشــکل ه ــت را دو براب ــن ظرفی ــم ای توانی
ــای  ــیل ه ــاون روی پتانس ــاق تع ــوص ات ــه خص ب
صادراتــی بــه ۱5 کشــور همســایه و همچنیــن 
ــد. ــال کنن ــا را فع ــت ه ــد و ظرفی ــیا کار کنن اوراس

در  تعــاون  اتــاق  کــرد:  بیــان  وزیرصنعــت 
ــود دارد،  ــی وج ــیل صادرات ــه پتانس ــورهایی ک کش
ــارد. ــی بگم ــزن بازرگان ــد و رای ــای کار بیای ــود پ خ

کشــور چیــن دو هــزار میلیــارد دالر واردات دارد، این 
فرصــت و پتانســیل خوبــی اســت، چــرا کــه از ایــن 
ــه  ــران زمین ــارد دالر در ای ــدود 7۰۰ میلی ــم ح رق
ــگ  ــرایط جن ــن ش ــود دارد.االن در ای ــکاری وج هم
اقتصــادی، مردمــی بــودن بایــد مــورد توجــه ویــژه 
ــن مردمــی  ــا نمــود ای ــی ه ــرد و تعاون ــرار بگی ای ق

ــتند. ــودن هس ب
حــوزه  مســائل  حــل  داشــت:  اظهــار  وی   
نقدینگــی را در دســتور کار داریــم، بــا بانــک مرکزی 
بــه توافقاتــی هــم رســیدیم و البتــه همزمــان 
کارهایــی را هــم خودمــان شــروع کردیــم و بســمت 
ــم.  ســامانه  ــی رفتی ــن مال ــن تامی ــای نوی شــیوه ه
توانیــران بــرای شناســایی و معرفــی نیازمنــدی هــا 
ــاق  ــت و ات ــده اس ــدازی ش ــا راه ان ــدی ه و توانمن

ــد. ــتفاده کن ــامانه اس ــن س ــاون از ای تع

رحمانی:

 ظرفیت های خالی زیادی در بخش تولید داریم

نامتناسب بودن ارزش افزوده 
سرانه کشاورزی با کارکرد آن در 

آذربایجان شرقی

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی گفــت: ســهم بخــش کشــاورزی 
میانگیــن  از  باالتــر  اســتان  اشــتغال  ایجــاد  در 
کشــوری اســت ولــی ارزش افزوده ســرانه کشــاورزی 

ــت.  ــب نیس ــتان متناس ــرد آن در اس ــا کارک ب
ــریح  ــودی در تش ــنا، داود بهب ــزارش ایس ــه گ ب
ایــن خبــر، اظهــار کــرد: صنعــت کشــت گلخانــه ای 
نســبت بــه انتظاراتــی کــه وجــود دارد وزن مناســبی 
در ایجــاد ارزش افــزوده نــدارد کــه ناشــی از غفلــت 

ــری نظــام کشــاورزی اســت. در راهب
وی ســهم بخــش کشــاورزی در ایجــاد اشــتغال 
اســتان و کشــور را بــه ترتیــب ۱۹.۸ و ۱۸.5 درصــد 
ــردن ارزش  ــتر ک ــرای بیش ــزود: ب ــرد و اف ــام ک اع
افــزوده بخــش کشــاورزی و ارتقــاء تــوان صادراتــی، 
دســتگاه های مســئول و اتــاق بازرگانــی بهتــر از 

ایــن بایــد نقــش ایفــا کننــد.
تولیــدات  ارزش  این کــه  بیــان  بــا  بهبــودی 
ســاالنه محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی اســتان 
۹۹ هــزار میلیــارد ریــال اســت، اظهــار کــرد: بخــش 
مقابــل  در  را  تــاب آوری  بیش تریــن  کشــاورزی 
ــان داده  ــود نش ــف از خ ــای مختل ــال تحریم ه اعم

ــت. اس
ــاورزی  ــش کش ــر بخ ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
نیــز  صنعــت  بخــش  توســعه  نیابــد،  توســعه 
امکان پذیــر نخواهــد بــود؛ چــرا کــه امنیــت غذایــی 
بــه عنــوان خروجــی بخــش کشــاورزی و امنیــت آب 
ــش  ــب در بخ ــتگذاری های مناس ــه سیاس ــوط ب من

ــت. ــاورزی اس کش
ســـازمان  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ــرقی،  ــان شـ ــزی آذربایجـ ــه ریـ ــت و برنامـ مدیریـ
برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان  رئیـــس 
ــتان از  ــهم اسـ ــرد: سـ ــان کـ ــرقی بیـ آذربایجان شـ
ـــه  ـــی ک ـــت؛ در حال ـــد اس ـــور ۳.5 درص GDP کش
ســـهم ارزش افـــزوده بخـــش کشـــاورزی اســـتان 

ــت. ــور اسـ ــد کل کشـ ۴.6 درصـ

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران:
برخورد جدی با مسووالن اختالل در 

شبکه دیتای تلفن های ثابت

در پـــی ایجـــاد اختـــال در شـــبکه دیتـــای 
تلفن هـــای ثابـــت ســـید مجیـــد صـــدری مدیـــر 
ــار  ــا انتشـ ــران بـ ــرات ایـ ــرکت مخابـ ــل شـ عامـ
یادداشـــتی در صفحـــه اینســـتاگرام خـــود قـــول 
برخـــورد جـــدی را بـــا مســـببان ایـــن اختـــال 

داد. 
ــت  ــدری در یادداشـ ــنا، صـ ــزارش ایسـ ــه گـ  بـ

خـــود نوشـــت:
 در روزهـــای اخیـــر در شـــبکه دیتـــای تلفـــن 
ثابـــت برخـــی مناطـــق تهـــران اختـــاالت فنـــی 
ــرای  ــا بـ ــه قطعـ ــایندی کـ ــاق ناخوشـ رخ داد. اتفـ
ــا  جبـــران آن و دلجویـــی از مشـــترکین عزیـــز بـ
ــن بخـــش  ــه ایـ ــم توجـ ــی و کـ ــئوالن خاطـ مسـ

برخـــورد جـــدی می کنـــم.
خســـارت وارده بـــه مشـــترکین محتـــرم هـــم 

ــود. ــران می شـ ــی جبـ ــو مقتضـ بنحـ
تهـــران  مخابـــرات  عزیـــز  مشـــترکین  از 
عذرخواهـــی می کنـــم و بـــرای ارائـــه بهتـــر 
خدمـــات تقاضـــا دارم شـــکایات و انتقـــادات 
ــی ۲۰۲۱  ــاط مردمـ ــامانه ارتبـ ــا سـ ــود را بـ خـ
بـــا  مســـتقیم  ارتبـــاط  درگاه  همچنیـــن  و 
ــرات در  ــرکت مخابـ ــایت شـ ــل در وبسـ مدیرعامـ

میـــان بگذارنـــد.
ـــردم  ـــه م ـــه ب ـــت صادقان ـــا خدم ـــی م ـــاد قلب اعتق
ـــد  ـــن عه ـــر ای ـــان ب ـــت و همچن ـــران اس ـــریف ای ش

ـــتواریم. اس

اقتصاد

شریعتمداری :
پرداخت یارانه غیرنقدی به اقشار 

آسیب پذیر در دستور کار قرار می گیرد

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره میزان 
ــی  ــن کاالی اساس ــه تامی ــوط ب ــون مرب ــرای قان اج
ــه  ــون ب ــت: تاکن ــر، گف ــیب پذی ــار آس ــرای اقش ب
ــت  ــبد حمای ــی س ــدی یعن ــای نق ــز پرداخت ه ج
معیشــتی کــه بــه حــدود ۱۸ میلیــون خانــوار 
پرداخــت شــده، پرداخــت غیرنقــدی در دســتور کار 

ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ق
ــه ملــت، محمــد شــریعتمداری  ــه گــزارش خان ب
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دربــاره اجــرای 
ــرای اقشــار آســیب  ــون تامیــن کاالی اساســی ب قان
ــی در  ــال ۹۸ تحول ــه س ــر در ادام ــت: اگ ــر، گف پذی
ــدی  ــری، کارمن ــی  کارگ ــای تعاون ــعه فعالیت ه توس
ــای  ــه دارای دریافت ه ــی ک ــت تعاون و توســعه فعالی
ــرخ  ــا ن ــوان ب ــود، می ت ــاد ش ــتند، ایج ــت هس ثاب
کنونــی ارز نیــز نیازهــای مــردم بــه ویــژه کاالهــای 
ــر در  ــب و ارزانت ــای مناس ــت ه ــا قیم ــی را ب اساس

ــرد. ــم ک ــازار آزاد فراه ب

ضرورت استفاده درست از ارز 4۲۰۰ 
تومانی برای تامین کاالی اساسی

وی بــا بیــان اینکــه بایــد از ارز ۴۲۰۰ تومانــی که 
ــرای تامیــن کاالی اساســی در نظــر گرفتــه شــده  ب
ــزود: وزارت تعــاون،  ــه درســتی اســتفاده شــود، اف ب
ــه  ــده جامع ــوان نماین ــه عن ــی ب ــاه اجتماع کار و رف
ــن  ــرورت تامی ــور ض ــتگان کش ــری و بازنشس کارگ
کاالی اساســی بــرای اقشــار آســیب پذیــر را در 
ــازار مطــرح کــرده اســت. جلســات ســتاد تنظیــم ب

عضــو کابینــه دوازدهــم اظهــار کــرد: در صورتــی 
ــه  ــود ب ــات خ ــازار در تصمیم ــم ب ــتاد تنظی ــه س ک
ــای  ــا روش ه ــوان ب ــد می ت ــن مســائل توجــه کن ای
ــردم را  ــاز م ــی موردنی ــای اساس ــری کااله معقول ت

ــرد. ــن ک تامی
ــر  ــه نظ ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــار  ــرای اقش ــی ب ــن کاالی اساس ــون تامی ــما قان ش
آســیب پذیــر چــه میــزان اجــرا شــده اســت؟ 
توضیــح داد: تاکنــون بــه جــز پرداخت هــای نقــدی 
یعنــی ســبد حمایــت معیشــتی کــه بــه حــدود ۱۸ 
میلیــون خانــوار پرداخــت شــده، پرداخــت غیرنقدی 
ــاخت های  ــرا زیرس ــه زی ــرار نگرفت ــتور کار ق در دس
ــا  ــرای آن فراهــم نشــده ام ــاز ب الکترونیکــی موردنی
ــرد. ــرار می گی ــتور کار ق ــم در دس ــن مه ــق ای تحق

دلنوشته

ما
قصاص گراِن

جنایِت
قبل از

تاریخ ایم ،

)اکبر عظیم نیا(
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استقرار گشت ویژه برای شناسایی 

تاکسی های فاقد پروانه هوشمند

شــهر  تاکســیرانی  ســازمان  نظــارت  معــاون 
ــرای  ــازمان ب ــای س ــت ه ــتقرار گش ــران از اس ته
شناســایی و برخــورد بــا تاکســی هــای فاقــد پروانــه 

هوشــمند تاکســیرانی در پایتخــت خبــر داد. 
ــان  ــا بی ــن، ب ــر هنج ــنا، امی ــزارش ایس ــه گ ب
ــات  ــی از الزام ــت یک ــه فعالی ــتن پروان ــه داش اینک
از  بانــک اطاعاتــی  تاکســیرانان اســت؛ گفــت: 
ــر  ــه تاکســیرانی معتب ــد پروان ــه فاق تاکســیرانانی ک
هســتند، تشــکیل شــده اســت و طــرح شناســایی و 
برخــورد بــا تاکســی هــای فاقــد پروانــه تاکســیرانی 
نــاوگان  قانونمنــدی  و  ســاماندهی  منظــور  بــه 
تاکســیرانی شــهر تهــران بــه اجــرا درآمــده کــه فــاز 

ــت. ــده اس ــاز ش ــرح آغ ــن ط ــی ای عملیات
وی بـا بیـان اینکـه تیـم هـای نظـارت میدانـی 
پروانـه  فاقـد  هـای  تاکسـی  پرتـردد  در مسـیرهای 
تاکسـیرانی مسـتقر می شـوند تا تاکسـی هـای فاقد 
پروانـه را شناسـایی کننـد افـزود: در ایـن بررسـی 
بـا  تاکسـیرانی  پروانـه  فاقـد  تاکسـیرانان  میدانـی، 
راهنمایـی تیـم هـای نظارتـی، فرآینـد تمدیـد و یـا 
صـدور پروانه تاکسـیرانی برای تاکسـیرانان  آغاز می 
شـود و از تـردد تاکسـیرانان فاقـد مـدارک مالکیـت 
خـودرو جلوگیـری و بـه پارکینگ هدایت می شـوند.

افزایش 2۰ درصدی مراجعه به 
مراکز معاینه فنی خودرو در تبریز 

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــازمان حم ــل س مدیرعام
ــرح  ــرای ط ــا اج ــرد: ب ــام ک ــز اع ــهرداری تبری ش
تســهیات ویــژه بــرای مراجعــه کننــدگان بــه 
مراکــز معاینــه فنــی خــودرو، آمــار مراجعــه بــه ایــن 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــا ۲۰ درص ــز ۱5 ت مراک
بـه گـزارش ایرنـا، اصغـر آدی بیـگ گفـت: طـرح 
تسـهیات ویـژه از ۲6 آذر )روز ملـی حمـل و نقل( تا 
۲۹ دی )روز هـوای پـاک( بـرای مراجعـه کنندگان به 
مراکـز معاینـه فنی خودرو شـهر تبریز اجرا می شـود.

وی اظهــار امیــدواری کــرد: همشــهریان بــا 
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــه کاه ــرح ب ــن ط ــتقبال از ای اس
ــد. ــک کنن ــی کم ــای خودروی ــده ه ــی از آالین ناش

ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  سـازمان  مدیرعامـل 
اهمیـت  و  بـه جایـگاه  اشـاره  بـا  تبریـز  شـهرداری 
مراکـز معاینـه فنـی خـودرو، خاطرنشـان کـرد: اخذ 
برگـه معاینـه فنـی بـرای تمامـی خودروهـای فاقـد 
معاینـه فنـی الزامـی اسـت و تمامـی خودروهـای در 
حـال تـردد بایـد برگـه معاینـه فنـی دریافـت کنند.

پارکینگ های عمومی و خصوصی 
شناسنامه دار می شوند 

ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  سـازمان  مدیرعامـل 
کـردن  دار  شناسـنامه  از  تبریـز  شـهرداری 
پارکینگ هـای عمومـی و خصوصـی شـهر تبریـز بـا 

داد.  خبـر  مشـخصات  تابلـو  نصـب 
بـه گـزارش شـهریار، اصغـر آدی بیـگ بـا اعـام 
ایـن خبـر گفـت: شـهرداری تبریـز تنهـا بـر عملکرد 
۱۱ پارکینـگ بـه طور مسـتقیم نظارت دارد و سـایر 
و  می شـود  اداره  شـکل خصوصـی  بـه  پارکینگ هـا 
نظـارت بـر فعالیـت آن هـا از طریـق سـازمان های 

تعزیـرات و صنعـت و معـدن و انجـام می شـود.
او بـا اشـاره بـه عـدم شـناخت شـهروندان از نحوه 
نظـارت و بازرسـی پارکینگ های عمومـی و خصوصی، 
بـرای  دارد  نظـر  در  تبریـز  شـهرداری  کـرد:  اظهـار 
اطـاع بیشـتر شـهروندان از نحـوه نظـارت و پیگیری 
ورودی  مبـادی  در  آن هـا،  شـکایات  و  درخواسـت ها 
همـه پارکینگ هـا بـا نصـب تابلـوی راهنمـا وضعیـت 
عمومـی و خصوصـی پارکینـگ را اطاع رسـانی کند.

ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهرداری تبریـز بـا بیـان اینکـه بسـیاری از مواقـع 
شـهروندان از نحـوه نظارت اطاع نداشـته و شـکایات 
خـود را از فعالیـت پارکینگ هـای خصوصـی بـه ایـن 
از  یکـی  کـرد:  عنـوان  می کننـد،  اعـام  مجموعـه 
مشـکات شـهرداری دریافـت تماس های بسـیار زیاد 
شـهروندان و مسـافران در مورد پیمانـکاران پارکینگ 
اسـت کـه امیدواریـم بـا اجـرای طـرح شناسـنامه دار 
کـردن پارکینگ هـای عمومی و خصوصی شـهر تبریز 
بـا نصـب تابلو مشـخصات، این مشـکات کمتر شـود.

انتقــادات،  می تواننــد  شــهروندان  افــزود:  او 
شــماره  بــا  را  خــود  پیشــنهادات  و  شــکایات 

بگذارنــد. میــان  در   ۳5۲65۳5۳

جشنواره رویش ) از ایده تا ثروت ( 
در ملکان برگزار می شود

جشـنواره رویـش )از ایـده تا ثروت( توسـط مرکز 
مرکـز نـوآوری شهرسـتان ملـکان با همـکاری پارک 

علـم و فنـاوری آذربایجان شـرقی برگزار می شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا، حمیـد دهـی، رئیـس مرکـز 
جمـع  در  ملـکان  ای  حرفـه  و  فنـی  آمـوزش 
محورهـای؛  در  جشـنواره  ایـن  گفـت:  خبرنـگاران 
علـوم  پایـه،  علـوم  تبدیلـی،  صنایـع  و  کشـاورزی 
انسـانی، فنـی و مهندسـی کلیه گرایش ها، پزشـکی 
و  معـدن  فنـاوری  اطاعـات،  فنـاوری  سـامت،  و 
مدیریـت  آب،  فنـاوری  معدنـی،  هـای  فـرآورده 
نـرم و صنایـع فرهنگـی و  شـهری، فنـاوری هـای 
هنـری در روز چهارشـنبه ۱۴ اسـفند مـاه ۱۳۹۸، 
در شهرسـتان ملـکان، سـالن جلسـات فرمانـداری 

برگـزار خواهـد شـد.
وی مهلــت ارســال ایــده هــا را ۲5 بهمــن ۱۳۹۸ 
اعــام کــرد و افــزود: در پایــان جشــنواره بــه  ایــده 
ــده  ــده برگزی ــال، ای ــون ری ــده اول: ۲۰ میلی برگزی
دوم: ۱5 میلیــون ریــال و ایــده برگزیــده ســوم: ۱۰ 

میلیــون ریــال تعلــق خواهــد گرفــت.
malekan.eaz.pnu.ac.ir :لینــک ثبت نام

آغاز تبدیل رایگان خودروها به گازسوز
 تا دو هفته دیگر

ــای نفتـــی  ــرکت ملـــی پخـــش فرآورده هـ ــاون مدیرعامـــل شـ معـ
ــام  ــه تمـ ــخ بـ ــاده پاسـ ــده، آمـ ــه آینـ ــا دو هفتـ ــر تـ ــت: حداکثـ گفـ

ــتیم.  ــرای تبدیـــل ســـوخت هسـ ــا بـ تقاضاهـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، حمیـــد قاســـمی ده چشـــمه بـــا اشـــاره بـــه 
لیســـت کارخانه هـــای مـــورد تاییـــد بـــرای تبدیـــل خـــودرو بنزینـــی 
ـــی  ـــره و بررس ـــال مذاک ـــرکت در ح ـــت ش ـــا هف ـــت: ب ـــوز، گف ـــه گازس ب
هســـتیم و قراردهـــای آن نیـــز آمـــاده اســـت و قـــرار شـــده تـــا ۲5۰ 
مرکـــز مشـــخص شـــده، طـــی هماهنگـــی تجهیـــزات الزم را از ایـــن 

هفـــت شـــرکت تامیـــن کننـــد.
ـــام  ـــه ن ـــتند ک ـــزی هس ـــان مراک ـــز هم ـــن ۲5۰ مرک ـــه وی، ای ـــه گفت ب
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــا ممک ـــده ام ـــش آورده ش ـــرکت پخ ـــا در ش و آدرس آن ه
تعـــداد آن هـــا نیـــز افزایـــش یابـــد. اکنـــون نمی تـــوان دربـــاره عـــدد 

دقیـــق ایـــن جایگاه هـــا اظهارنظـــر کـــرد.
ـــا  ـــی ب ـــای نفت ـــش فرآورده ه ـــی پخ ـــرکت مل ـــل ش ـــاون مدیرعام مع
ـــش  ـــی افزای ـــی ان ج ـــرف س ـــتقبال از مص ـــون اس ـــه اکن ـــه اینک ـــد ب تاکی
یافتـــه اســـت و روزانـــه ۲۴.۳ میلیـــون مترمکعـــب مصـــرف می شـــود، 
ــه  ــه هفتـ ــبت بـ ــد نسـ ــا 5۰ درصـ ــزان ثبت نام هـ ــرد: میـ ــار کـ اظهـ
ـــوز  ـــت، هن ـــر ماس ـــه مدنظ ـــزی ک ـــا آن چی ـــه ام ـــش یافت ـــته افزای گذش

ـــت. ـــوده اس ـــوب ب ـــتقبال خ ـــد اس ـــی در کل رش ـــاده ول ـــاق نیفت اتف
قاســـمی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه کارهـــای نهایـــی تاییـــد 
ـــه  ـــا دو هفت ـــت ت ـــت: درنهای ـــود، گف ـــام می ش ـــی انج ـــه زمان ـــز چ مراک
ـــات الزم در  ـــد و اقدام ـــرار می گیرن ـــد ق ـــورد تایی ـــز م ـــن مراک ـــر، ای دیگ
ایـــن راســـتا انجـــام می شـــود و مـــردم می تواننـــد بـــه ایـــن مراکـــز 

ـــد. ـــه کنن مراجع
ــد  ــردم می تواننـ ــز مـ ــر نیـ ــال حاضـ ــه در حـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــه کنن ـــز مراجع ـــن مراک ـــه ای ـــان ب ـــه خودش ـــا هزین ب
مشـــکلی در ایـــن بخـــش وجـــود نـــدارد امـــا باتوجـــه بـــه این کـــه 
تجهیـــز صـــورت گرفتـــه اســـت، احتمـــاال دو هفتـــه دیگـــر قـــرارداد 
ــازن را  ــگان مخـ ــورت رایـ ــم به صـ ــا می توانیـ ــود و مـ ــد می شـ منعقـ
ـــش  ـــد کار پی ـــا فراین ـــم ت ـــال کنی ـــده، ارس ـــخص ش ـــز مش ـــرای مراک ب

بـــرود.
فرآورده هـــای  پخـــش  ملـــی  شـــرکت  مدیرعامـــل  معـــاون 
ـــه  ـــاله ب ـــن مس ـــت: ای ـــن کار گف ـــام ای ـــت انج ـــاره ظرفی ـــی  درب نفت
ــت  ــوان گفـ ــا می تـ ــتگی دارد امـ ــا بسـ ــت کارگاه هـ ــزان ظرفیـ میـ
کـــه تقریبـــا در هـــر شـــرکت کارخانـــه مخـــزن حـــدودا ۱5 هـــزار 
تبدیـــل در هـــر مـــاه صـــورت می گیـــرد؛ بـــه عبـــارت دیگـــر در 
هـــر کـــدام از هفـــت کارخانـــه، امـــکان تبدیـــل ۱5 هـــزار مخـــزن 
ـــه ۳۰  ـــد ب ـــا عی ـــت را ت ـــن ظرفی ـــا ای ـــم ت ـــد داری ـــود دارد و قص وج

هـــزار افزایـــش دهیـــم.
ـــه  ـــه ب ـــود داد ک ـــکان وج ـــن ام ـــرد: ای ـــح ک ـــن تصری ـــمی همچنی قاس

ـــم. ـــخ دهی ـــا پاس ـــام تقاضاه تم

فاصله 25۰۰ تومانی قیمت سیب زمینی
 از مزرعه تا بازار

رییـــس انجمـــن ملـــی ســـیب زمینی ایـــران می گویـــد هـــر 
ــه  ــان عرضـ ــازار ۴5۰۰ تومـ ــون در بـ ــی اکنـ ــیب زمینـ ــرم سـ کیلوگـ
ـــت  ـــا قیم ـــان ب ـــزار و 5۰۰ توم ـــدود دو ه ـــم ح ـــن رق ـــه ای ـــود ک می ش

ــه دارد.  ــاورز فاصلـ ــده از کشـ ــداری شـ خریـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدرحیـــم نیـــازی وضعیـــت تولیـــد ســـیب 
زمینـــی کشـــور را مطلـــوب عنـــوان کـــرد و افـــزود: اکنـــون قیمـــت 
هـــر کیلوگـــرم ســـیب زمینـــی انبـــاری و ســـردخانه ای بـــر اســـاس 
ـــان  ـــزار و ۱۰۰ توم ـــا دو ه ـــان ت ـــزار و 6۰۰ توم ـــک ه ـــن ی ـــت بی کیفی
ـــت  ـــه دس ـــان ب ـــزار و 5۰۰ توم ـــار ه ـــدود چه ـــود و ح ـــی ش ـــه م عرض

می رســـد. مصرف کننـــده 
وی برایـــن بـــاور اســـت کـــه قیمـــت تمـــام شـــده هـــر کیلوگـــرم 
ســـیب زمینـــی تـــازه در مزرعـــه بـــا وجـــود افزایـــش هزینـــه نهـــاده 
ـــه  ـــی ک ـــت در حال ـــان اس ـــزار و ۸۰۰ توم ـــل دو  ه ـــد حداق ـــای تولی ه
ـــول را  ـــن محص ـــی ای ـــت منطق ـــر از قیم ـــی کمت ـــا ارقام ـــدگان ب تولیدکنن

ـــانند. ـــی رس ـــروش م ـــه ف ب
ـــه  ـــن فاصل ـــت ای ـــران عل ـــی ای ـــیب زمین ـــی س ـــن مل ـــس انجم ریی
قیمتـــی زیـــاد بیـــن مزرعـــه تـــا بـــازار را ســـوء اســـتفاده دالالن و 
ـــش  ـــب افزای ـــت: دالالن موج ـــار داش ـــت و اظه ـــران دانس ـــطه گ واس
ــی  ــی مـ ــیب زمینـ ــه سـ ــاورزی از جملـ ــوالت کشـ ــت محصـ قیمـ

شـــوند.
وی تصریـــح کـــرد: امســـال بـــه نظـــر مـــی رســـد رقـــم تولیـــد 
هماننـــد ســـالهای گذشـــته 5 میلیـــون تـــن باشـــد کـــه مـــازاد ایـــن 

ــدف را دارد. ــورهای هـ ــه کشـ ــادرات بـ ــول قابلیـــت صـ محصـ
ـــی  ـــیب زمین ـــن س ـــون ت ـــج میلی ـــته پن ـــال گذش ـــه وی، س ـــه گفت ب
ـــن  ـــزار ت ـــک ۴۰۰ ه ـــزان نزدی ـــن می ـــه از ای ـــد ک ـــد ش ـــور  تولی در کش
ـــی  ـــد و برخ ـــه، هن ـــتان، ترکی ـــان، افغانس ـــراق، آذربایج ـــورهای ع ـــه کش ب

ـــد. ـــادر ش ـــارس ص ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش کش
ـــمرد  ـــل برش ـــک معض ـــراق را ی ـــه ع ـــادرات ب ـــت ص ـــازی ممنوعی نی
و افـــزود: بخـــش عمـــده محصـــوالت کشـــاورزی ایـــران بـــه عـــراق 
صـــادر می شـــد کـــه بـــا ایجـــاد ممنوعیـــت، تولیدکننـــدگان و صـــادر 

کننـــدگان بـــا مشـــکل مواجـــه شـــده اند.
وی ســـیب زمینـــی تولیـــدی کشـــور را بیـــش از ۲۰ رقـــم اعـــام 
ـــوط  ـــور مرب ـــی کش ـــیب زمین ـــد س ـــده تولی ـــش عم ـــزود: بخ ـــرد و اف ک
ـــال  ـــان، چهارمح ـــتان، زنج ـــدان، کردس ـــل، هم ـــای اردبی ـــتان ه ـــه اس ب

بختیـــاری ، اصفهـــان و کرمانشـــاه اســـت.
ـــی  ـــیب زمین ـــران از ورود س ـــی ای ـــیب زمین ـــی س ـــن مل ـــس انجم ریی
ـــی  ـــیب زمین ـــه س ـــت: عرض ـــر داد و گف ـــده خب ـــا ۱5 روز آین ـــت ت جیرف
ـــی در  ـــیب زمین ـــت س ـــدد قیم ـــش مج ـــب کاه ـــان موج ـــت کرم از جیرف

ـــود. ـــی ش ـــرف م ـــازار مص ب

شهر و شورا

آخونــدی گفــت: قطــع گاز جایگاه هــای 
ســوخت CNG مشــکات عدیــده ای را بــرای 

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــی ها ب تاکس
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــن  ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــدی عض ــادر آخون ن
ــته  ــت:  در گذش ــور،  گف ــی CNG کش صنف
ــرای  ــض گاز ب ــدور قب ــس از ص ــرکت گاز پ ش
ــی  ــت ۱۰ روزه م ــای CNG  مهل ــگاه ه جای
داد تــا بتواننــد ایــن قبــض را پرداخــت کننــد 
امــا اکنــون هیــچ مهلتــی بــرای پرداخــت 
نمــی دهنــد و بــه محــض اینکــه قبــض صــادر 
ــز کــرد در غیــر  ــد مبلــغ را واری مــی شــود بای
ــی  ــع م ــگاه را قط ــریعا گاز جای ــورت س اینص
کننــد کــه ایــن کار مشــکات زیــادی را از 
ــود  ــه وج ــی ب ــدگان تاکس ــرای رانن ــه ب جمل

ــت. آورده اس
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
ــر  ــرکت گاز اگ ــرد: ش ــان ک ــور بی CNG کش
دنبــال اجــرای وحــدت رویــه اســت بایــد  ایــن 
قانــون را حتــی بــرای نیروگاه هــای بــرق و 
پتروشــیمی در کل کشــور اجــرا کنــد، امــا 
 CNG ــای ــرای جایگاه ه ــط ب ــون فق ــن قان ای
فعــاالن  کــه  صورتــی  در  می شــود.  اجــرا 
صنعــت CNG در ۲ ســال گذشــته بــه دلیــل 
افزایــش بــی ســابقه هزینه هــا ورشکســته 
ــئوالن  ــی مس ــک بعض ــا کم ــه ب ــد ک ــده ان ش
تکمیــل  ورشکســتگی  ایــن  و شــهرداری ها 

می شــود.
آخونــدی ادامــه داد: انتظــار داشــتیم در ایــن 
شــرایط تحریمــی و جنــگ اقتصــادی مســئوالن 

ــته  ــکاری داش ــا هم ــا م ــا حــدودی ب ــط ت ذیرب
ــواب داده  ــس ج ــا برعک ــار م ــا انتظ ــند ام باش
اســت و هــر روز عرصــه را تنگ تــر مــی کننــد. 
دولــت در ۲ ســال گذشــته بــرای رفع مشــکات 
همــه صنــوف کمــک کــرده اســت، امــا صنعــت 
CNG کــه در حــال حاضــر مســئولیت تامیــن 
بخشــی ســوخت نــاوگان حمــل ونقــل عمومــی 
ــئوالن  ــری مس ــی مه ــا ب ــده دارد ب ــر عه را ب

کشــورمان مواجــه شــده اســت.
ــن  ــت در ای ــم دول ــار نداری ــزود: انتظ او اف
شــرایط کل مشــکاتمان را برطــرف کنــد، ولــی 
اگــر دیگــر ارگان هــا کمــی همــکاری کننــد تــا 
حــدودی از مشــکات ایــن صنــف زحمتکــش 
حــل مــی شــود. خدمــت کــردن بــه کشــورمان 
وظیفــه ماســت کمــا اینکــه در ایــن مــدت ایــن 
را ثابــت کردیــم و تــا آنجائــی کــه تــوان داریــم 

ــم. ــت می کنی ــه کشــورمان خدم ب
 CNG عضــو هیئــت مدیــره انجمن صنفــی
کشــور بیــان کــرد: امیدواریــم مســئوالن ذیربــط 
ــاالن  ــه فع ــد ک ــزی کنن ــه ری ــوی برنام ــه نح ب
ایــن صنــف بیشــتر از ایــن متضــرر نشــود. بهــره 
ــی در  ــر مال ــای CNG از نظ ــرداران جایگاه ه ب
شــرایط فــوق العــاده بحرانــی بــه ســر مــی برند، 
فقــط بــا همــکاری و کمــک مــی توانیــم همــه 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــم ب ــرف کنی ــکات را برط مش
ــا نماینــدگان انجمــن صنفــی CNG کشــور  ب
ــاق  ــک اتف ــا ی ــا ب ــد ت ــزار کنن ــاتی را برگ جلس

نظــر بــه نتیجــه برســند.

با قطع گاز جایگاه های CNG هیچ 
مشکلی حل نمی شود

گاز  قطــع  بــا  ضمنــاً  کــرد:  تشــریح  او 

حــل  مشــکلی  هیــچ   CNG جایگاه هــای 
نمــی شــود بلکــه مشــکاتمان را بیشــتر مــی 
ــی  ــران م ــدن کارگ ــکار ش ــث بی ــد و باع کن
 CNG شــود. قطــع گاز جایگاه هــای ســوخت
تاکســی ها  بــرای  را  عدیــده ای  مشــکات 
و فعــاالن ایــن صنــف بوجــود آورده اســت 
بطوریکــه شــرکت گاز بــدون هیچگونــه اطــاع 
ــا  ــف گاز جایگاه ه ــای مختل ــه بهانه ه ــی ب کتب

ــد. ــی کن ــع م را قط
او بیــان کــرد: در شــرایط فعلــی کــه نــاوگان 
حمــل ونقــل عمومــی بیشــتر از ایــن ســوخت 
اســتفاده مــی کننــد، متاســفانه شــرکت ملــی 
گاز ایــران بــه بهانــه تامیــن بودجــه هدفمنــدی 
یارانه هــا مشــکات فراوانــی را در ایــن شــرایط 

بوجــود آورده اســت.
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
علیرغــم  داد:  ادامــه  کشــور،   CNG
 CNG ــف ــاالن صن ــرر فع درخواســت های مک
از شــرکت گاز مبنــی بــر همــکاری و عــدم قطع 
گاز در شــرایط جنــگ اقتصــادی متاســفانه 
ــه  ــدام ب ــی توجهــی خــود اق ــا ب شــرکت گاز ب
قطــع گاز جایگاه هــای ســوخت مــی کنــد کــه 
ــاوه  ــی ع ــکان خدمات ــک م ــردن ی ــل ک تعطی
ــن  ــاده ۲5 آیی ــا م ــر ب ــی مغای ــر شــرایط فعل ب

ــت. ــب و کار اس ــط کس ــه محی نام
آخونــدی بیــان کــرد: انتظــار مــی رود 
ــا درک شــرایط بخــش  ــران شــرکت گاز ب مدی
ــل  ــاوگان حم ــوخت ن ــن س ــی و تامی خصوص
جایگاه هــای  گاز  قطــع  از  عمومــی  ونقــل 

ســوخت خــودداری کنــد.

ـــران گفـــت: ۲۰  ـــرژی اتمـــی ای ـــژه رئیـــس ســـازمان ان دســـتیار وی
ـــوی  ـــا س ـــانتریفیوژ ب ـــل س ـــن نس ـــده جدیدتری ـــال آین ـــن س فروردی
ـــی  ـــی طراح ـــال ایران ـــا متری ـــران ب ـــان ای ـــط متخصص ـــه توس 5۰ ک

ـــود.  ـــی می ش ـــته و رونمای ـــش گذاش ـــه نمای ـــران ب ـــد در ته کردن
ــاح  ــن افتت ــان در آیی ــر زارع ــنیم، علی اصغ ــزارش تس ــه گ ب
نمایشــگاه  در  ایــران  هســته ای  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
ــن نمایشــگاه را  ــدازی ای ــم راه ان ــداف مه ــهر اه ــی بوش بین الملل
ــار داشــت: یکــی از اهــداف مهــم  ــرار داد و اظه ــورد اشــاره ق م
ــاط  ــهر ارتب ــران در بوش ــته ای ای ــتاوردهای هس ــگاه دس نمایش
ســازمان صنعــت هســته ای بــا ســایر مراکــز علمــی، تحقیقاتــی، 

ــت. ــی اس پژوهش
دســتیار ویــژه رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران، آشــنایی 
ــن نمایشــگاه  ــا صنعــت هســته ای را از دیگــر اهــداف ای ــردم ب م
ــاالن  ــات فع ــردم  از اقدام ــنایی م ــرد: آش ــح ک ــت و تصری دانس
صنعــت هســته ای کــه به صــورت گمنــام و خالصانــه بــرای اقتــدار 
ــداف  ــر اه ــد از دیگ ــن فراین ــه ای ــد و ادام ــام داده  ان ــور انج کش

ــت. ــران اس ــته ای ای ــتاوردهای هس ــگاه دس ــدازی نمایش راه ان
ــاش،  ــه ت ــران را نتیج ــته ای ای ــتاورهای هس ــان، دس زارع
مقاومــت و ایســتادگی دانســت و تأکیــد کــرد: ضــرورت دارد کــه 

ایــن صنعــت در جمهــوری اســامی ایــران وجــود داشــته باشــد 
ــرای کشــور  چــرا کــه ایــن مهــم یــک قــوت و یــک ضــرورت ب

ــود. ــوب می ش محس
وی بــا تأکیــد بــر آشــنایی مــردم به ویــژه جوانــان از فعالیــت 
ــت  ــا صنع ــان ب ــنایی جوان ــزود: آش ــران اف ــته  ای ای ــت هس صنع
هســته  ای امــری مهــم و ضــروری اســت کــه در انتخــاب شــغل 

ــذار اســت. ــن عرصــه بســیار تأثیرگ ــان در ای جوان
ــا  ــران، ب ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــژه رئی ــتیار وی دس
ــتاوردهای  ــون دس ــته تاکن ــه »از ســه ســال گذش ــان اینک بی

داشــته ایم«  هســته ای  صنایــع  حــوزه  در  خوبــی  بســیار 
ــور از  ــال ۱۳۹6 در کش ــن س ــرد: ۲۰ فروردی ــان ک خاطر نش
ــال  ــن س ــده و ۲۰ فروردی ــورت ممیزی ش ــتاورد به ص ۴۳ دس
گذشــته نیــز ۸۴ دســتاورد و ۲۰ فروردیــن امســال ۱۱۴ 

ــت. ــده اس ــی ش ــده رونمای ــتاورد ممیزی ش دس
زارعان تأکید کرد: ۲۰ فروردین سـال آینده نیز دسـتاوردهای 
مهمـی از نظـر کمـی و کیفـی و محصـوالت خـاص و اقتدارآفرین 

دیگـری در صنعت هسـته ای ارائه می شـود.
ــن نســل ســانتریفیوژ طراحی شــده  ــی جدیدتری وی از رونمای
بــا ســوی 5۰ خبــر داد و بیــان کــرد: ۲۰ فروردیــن ســال آینــده 
ــان  ــه متخصص ــوی 5۰ ک ــا س ــانتریفیوژ ب ــل س ــن نس جدیدتری
ایــران بــا متریــال ایرانــی طراحــی کردنــد و ســاختند در تهــران 

ــی می شــود. ــش گذاشــته و رونمای ــه نمای ب
ــران، اضافــه  ــرژی اتمــی ای ــژه رئیــس ســازمان ان دســتیار وی
کــرد: در ایــن مراســم از شــانزدهمین نســل از نســل های 

ســانتریفیوژ رونمایــی می شــود.
زارعـان ادامـه داد: قبـل از برجام 5 سـانتریفیوژ وجود داشـت 
و اکنـون ۱5 نسـل و در ۲۰ فروردیـن سـال آینـده از آخریـن 

سـانتریفیوژ بومی شـده بـا سـوی 5۰ رونمایـی می شـود.

مشکل قطع گاز جایگاه های CNG با ناهماهنگی شرکت گاز

جدیدترین نسل سانتریفیوژ بومی ایران رونمایی می شود

مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
ــدی  ــد 5۰ درص ــه رش ــاره ب ــا اش ــاورزی ب کش
ضریــب مکانیزاســیون در ایــن بخش، از ســاخت 
پهپــاد بــا کاربــرد  کشــاورزی بــرای اولیــن بــار 

ــر داد.  ــور خب در کش
ــز عباســی رئیــس  ــه گــزارش مهــر، کامبی ب
مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی امــروز 
در نشســتی خبــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــای اساســی در  ــی از فاکتوره ــیون یک مکانیزاس
تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت، گفــت: در 
ســال ۹۸ حــدود هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان 
ــاورزی  ــیون کش ــوزه مکانیزاس ــهیات در ح تس
جــذب شــده کــه بــا احتســاب آورده هــای 
ــه  ــم ب ــن رق ــدی ای ــای نق ــخصی و خریده ش
ــارد تومــان می رســد. حــدود هــزار و 5۰۰ میلی

وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۹۰ تــا ۹5 درصــد 
نیازهــای ماشــین آالت کشــاورزی را در داخــل 
ــن وجــود  ــا ای ــه کــرد: ب تولیــد می کنیــم، اضاف
تحریم هــا، مشــکاتی را بــرای مــا در ایــن 

ــد. ــاد کرده ان ــوزه ایج ح
جهــاد  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 
کشــاورزی افــزود: تاکنــون ۱۳ هــزار و ۱۰۰ 
دســتگاه تراکتــور و ۳۰۰ دســتگاه کمبایــن 
برداشــت غــات در اختیــار کشــاورزان قــرار داده 

ــت. ــده اس ش
ــالهای  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب عباس
کشــاورزی  آالت  ماشــین  بعضــی   ۹۸ و   ۹7
ــد،  ــع وارداتــی بودن کــه نیازمنــد تأمیــن از مناب
ــوزه  ــزود: در ح ــته اند، اف ــی داش ــرات قیمت تغیی
ــا ۸5  ــن 5۰ ت ــی قیمــت ماشــین آالت بی داخل

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ایــن حــوزه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
نیازمنــد حمایــت جــدی تــر اســت و بــه ویــژه 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــد تمهیدات بخــش صنعــت بای
ــای  ــت: کارخانه ه ــرد، گف ــر بگی ــوزه در نظ ح
تراکتورســازی و کمبایــن ســازی ایــران ۸۸ 
درصــد قیمــت تراکتورهــای پرتیــراژ را افزایــش 
ــاورزی  ــاد کش ــت وزارت جه ــد و سرپرس داده ان
ــا  ــود را ب ــت خ ــش مخالف ــاه پی ــدود دو م از ح
افزایــش قیمــت تراکتــور در بخــش کشــاورزی 
اعــام کــرده اســت چــرا کــه بایــد بیــن تغییــر 
قیمــت محصــوالت کشــاورزی و نهاده هــای 
ــا  ــد. م ــته باش ــود داش ــی وج ــد، هماهنگ تولی
درصــد   ۳۰ را  گنــدم  قیمــت  نمی توانیــم 

از طــرف دیگــر قیمــت  و  افزایــش دهیــم 
ــم. ــاال ببری ــر ب ــن براب ــا را چندی نهاده ه

جهــاد  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  کشــاورزی 
خــود بــا اشــاره بــه عــدم تغییــر قیمــت 
گازوئیــل اظهــار داشــت: ســوخت ماشــین 
ــل اســت و  آالت کشــاورزی، ۹۹ درصــد گازوئی
چــون ایــن مــاده تغییــر قیمتــی نداشــته، عمــًا 
ــل را  ــرخ گازوئی ــی از ن ــت ناش ــر قیم ــا تغیی م

نخواهیــم داشــت.
بــه گفته رئیــس مرکز توســعه مکانیزاســیون 
کشــاورزی در ایــن بخــش ۸ درصــد از گازوئیــل 
ــا ۲.۲  ــدود ۲ ت ــود و ح ــتفاده می ش ــور اس کش
ــاورزی  ــش کش ــل در بخ ــر گازوئی ــارد لیت میلی

ــود. ــرف می ش مص

پالک گذاری همه تراکتورها و کمباین های 
کشاورزی تا پایان سال ۱4۰۰

ــر  ــای اخی ــان اینکــه در ماه ه ــا بی عباســی ب
ــا گازوئیــل  ــم ت ــه دنبــال تســهیل گــری بودی ب
مــورد نیــاز کشــاورزان از طریــق کارت ســوخت 
ــه  ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــه ک ــود، اضاف ــن ش تأمی
ســمنان،  اســتان های  در  پایلــوت  صــورت 
ــرا  ــد اج ــه و بویراحم ــرز و کهکیلوی ــران، الب ته
شــد و ســپس آن را بــه ســایر اســتان ها تعمیــم 
ــم و تاکنــون ۲5۰ هــزار دســتگاه ماشــین  دادی
آالت کشــاورزی در کشــور صاحــب پــاک 
ــوخت  ــد کارت س ــاً می توانن ــه قطع ــده اند ک ش

ــز داشــته باشــند. نی
پایــان  تــا  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  وی 
ــای  ــا و کمباین ه ــه تراکتوره ــال ۱۴۰۰ هم س

کشــاورزی پــاک گــذاری شــوند.
مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه از حــوزه وزارت 
نفــت تقاضــا داریــم زیرســاخت های توزیــع 
ســوخت را در بخــش کشــاورزی اصــاح کننــد، 
ویــژه،  جایگاه هــای  نیازمنــد  کــرد:  اضافــه 
اصــاح توزیــع ســوخت و فــروش آن در ســطح 
فروشــگاه ها و روســتاهای کشــور هســتیم.

ــه داد: در حــوزه مکانیزاســیون  عباســی ادام
زراعــت طــی ۳ ســال گذشــته، اقدامــات خوبــی 
انجــام شــده از جملــه اینکــه 6۰ تــا 75 درصــد 
تولیــد برنــج مکانیــزه شــده و در حوزه برداشــت 

ــج ۸۰ درصــد مــزارع مکانیــزه شــده اند. برن

وی اضافــه کــرد: امســال در خوزســتان ۲۰۸ 
هــزار هکتــار برنــج کاری داشــتیم کــه بــه دلیــل 
وجــود مکانیزاســیون تمــام مــزارع بــا کمتریــن 

ضایعــات برداشــت شــدند.
جهــاد  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 
ــان اینکــه 5۰ درصــد کشــت  ــا بی کشــاورزی ب
برنــج در ســال ۹7 بــه صــورت مکانیــزه انجــام 
ــات  ــده عملی ــت: در ســال آین شــده اســت، گف
ــود و  ــه می ش ــش مواج ــا جه ــج ب ــت برن کاش
ــن  ــور میانگی ــه ط ــا ۱۴۰۰ ب ــه ت ــم ک امیدواری
ــزه، کشــت و  ــج کشــور را مکانی ۸۰ درصــد برن

ــم. ــت کنی برداش
درصــد   ۱۲ کــرد:  خاطرنشــان  عباســی 
مــزارع زعفــران، بــه صــورت مکانیــزه کاشــت و 
ــای  ــایل و تکنولوژی ه ــود و وس ــت می ش برداش

ــت. ــده اس ــازی ش ــی س ــن کار، بوم ای
وی همچنیــن از تولیــد کارنــده پیــاز زعفران 
توســط کارشناســان در خراســان رضــوی خبــر 

داد.

۵۰ درصد باغات در افق ۱4۱۰ به صورت 
مکانیزه برداشت می شود

مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
کشــاورزی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده 
ــار  ــته، اظه ــون و پس ــات، زیت ــوزه نخی در ح
داشــت: حــدود ۸ تــا ۱۰ درصــد برداشــت 
ــزه  ــورت مکانی ــه ص ــا ب ــن حوزه ه ــات در ای باغ
انجــام می شــود و امیــدوار هســتیم در افــق 
۱۴۱۰ حداقــل ۴۰ تــا 5۰ درصــد عمــده باغــات 

ــم. ــت کنی ــزه برداش ــورت مکانی ــه ص را ب
ــدام  ــیات دو اق ــوزه ش ــه داد: در ح وی ادام
ــتم  ــا سیس ــدام اول ارتق ــه اق ــده ک ــام ش انج
قــرار  کار  دســتور  در  دوم  اقــدام  و  هــواده 
گرفتــن فیلتراســیون مــزارع پرورشــی اســت که 

می کنــد. فیلتــر  را  آب  آلودگی هــای 
و  دام  حــوزه  در  کــرد:  اضافــه  عباســی 
ــن  ــتم های نوی ــعه سیس ــدد توس ــور در ص طی
ــیر  ــی ش ــار میکروب ــه ب ــتیم ک ــی هس شیردوش
را بــه حداقــل می رســاند و بهــره وری دام را 

می دهــد. افزایــش 
ــیون  ــام مســئول اتوماس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــیون  ــاد مکانیزاس ــا و ایج ــی مرغداری ه صنعت
ــوط دو  ــژه خط ــه وی ــرغ ب ــتارگاه های م در کش
کشــتارگاهی از برنامه هــای دیگــر مرکــز توســعه 

مکانیزاســیون کشــاورزی اســت.

تدوین سند چشم انداز مکانیزاسیون در 
کشور

ــاه گذشــته  ــه اینکــه م ــا اشــاره ب عباســی ب
ســند چشــم انــداز مکانیزاســیون تدویــن شــده 
اســت، گفــت: ایــن ســند تمامــی زیــر بخش هــا 
ــیم  ــق ۱۴۱۰ ترس ــا اف ــد و ت ــش می ده را پوش

شــده اســت.
مکانیزاســیون  ضریــب  وی،  گفتــه  بــه 
کشــاورزی کشــور در ابتــدای دولــت ۱.۲ اســب 
ــان امســال  ــا پای ــه ت ــوده ک ــار ب ــر هکت بخــار ب
ــار می رســد.  ــر هکت ــه ۱.۸ بخــار ب ــن عــدد ب ای
بــه عبارتــی 5۰ درصــد رشــد را در ایــن زمینــه 

ــتیم. ــاهد هس ش
مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
ضریــب  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــاورزی 
مکانیزاســیون در کشــورهای اســترالیا و آمریــکا 
حــدود ۲ تــا ۲.5 بخــار بــر هکتــار اســت، 
ــه شــرایط اقلیمــی کشــور،  ــا توجــه ب ــت: ب گف
می توانیــم از ایــن کشــورها تبعیــت کنیــم.

عباســی تصریــح کــرد: ضریــب مکانیزاســیون 
تــا ســال ۱۴۰۰ بــه دو اســب بخــار بــر هکتــار 
ــه ســه  ــدد ب ــن ع ــق ۱۴۱۰ ای می رســد و در اف

اســب بخــار بــر هکتــار خواهــد رســید.
پهپادهــای  تولیــد  از  همچنیــن  وی 
ــر  ــور خب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــاورزی ب کش
داد و گفــت: 5۴ مــدل پهپــاد کشــاورزی را 
بــرای انجــام عملیات سمپاشــی، محلول پاشــی، 
گــرده افشــانی نخیــات و غیــره معرفــی کردیــم 
ــک عامــل حــوزه کشــاورزی، همــکاری  کــه بان
ــا مــا داشــته اســت. خوبــی را در ایــن زمینــه ب

مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
کشــاورزی اظهــار داشــت: ایــن پهپادهــا تولیــد 
ــت  ــتند و قیم ــی هس ــاژ و واردات ــل، مونت داخ
هــر کــدام از آنهــا بیــن ۱۰۰ تــا ۱5۰ میلیــون 
تومــان اســت و گاهــی ممکــن اســت قیمــت بــه 

ــد. ــم برس ــان ه ــون توم ۲۰۰ میلی
ــن  ــگاه بی ــزاری نمایش ــان از برگ وی در پای
المللــی کشــاورزی ایــران از ۲۴ تــا ۲7 دی مــاه 
ــش از  ــن نمایشــگاه بی ــت: در ای ــر داد و گف خب
ــزار  ــش از ه ــد و بی ــور دارن ــرکت حض ۲۱5 ش
و 5۰۰ کشــاورز پیشــرو نیــز در آن حضــور 
کشــور  اینکــه 6  داشــت. ضمــن  خواهنــد 
ــا،  ــس، ایتالی ــه، انگلی ــه ترکی ــی از جمل خارج
آلمــان، لهســتان و چیــن نیــز در ایــن نمایشــگاه 

شــرکت می کننــد.

تولید پهپاد کشاورزی برای اولین بار در کشور
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مرگ 6۹ نفر و مصدومیت ۹24 نفر بر 
اثر حوادث کاری در آذربایجان شرقی 

آذربایجان شــرقی  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
بــر  امســال  ماهــه  در هشــت  نفــر  گفــت: 6۹ 
ــود را  ــان خ ــتان ج ــی از کار در اس ــوادث ناش اثرح
ــه  ــا زن و بقی ــر از آنه ــک نف ــه ی ــد ک از دســت دادن

ــت.  ــوده اس ــرد ب م
ــار  ــرد اظه ــی صفایی ف ــارس، عل ــزارش ف ــه گ ب
ــر  ــر اث ــه امســال ب ــر در هشــت ماه داشــت: 6۹ نف
ــرقی  ــتان آذربایجان ش ــی از کار در اس ــوادث ناش ح
جــان خــود را از دســت دادنــد کــه یــک نفــر از آنهــا 
زن و بقیــه مــرد بــوده اســت. ایــن آمــار نســبت بــه 
ــد  ــدود ۳۰ درص ــته ح ــال گذش ــابه س ــدت مش م

افزایــش داشــته اســت.
اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
ــداد  ــدت تع ــن م ــی ای ــت: ط ــرقی گف آذربایجان ش
۹۲۴ نفــر نیــز بــر اثــر مصدومیــت ناشــی از حــوادث 
کار بــه ادارات پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه 
کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۲5 نفــر زن و بقیــه مــرد 

ــد. بودن
وی افــزود: در آبان مــاه امســال ۱۰ نفــر بــه 
ــار  ــن آم ــه ای ــرده ک ــوت ک ــه کاری ف ــت حادث عل
ــر  ــل ۲ نف ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب در مقایس
ــدت  ــن م ــن در ای ــت. همچنی ــته اس ــش داش افزای
۱۰۹ نفــر نیــز بــه علــت مصدومیــت حــوادث کاری 
بــه ادارات پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه کردنــد 
کــه چهــار نفــر از آنهــا زن بودنــد. ایــن آمــار نســبت 
ــک  ــش ی ــته افزای ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب

نفــری را نشــان می دهــد.
تعــداد کل  صفایی فــرد خاطرنشــان ســاخت: 
فــوت شــدگان حــوادث کاری در ســال ۹7 برابــر بــا 
ــه  ــان زن و بقی ــر از آن ــک نف ــه ی ــود ک ــر ب 7۳ نف
ــن حــوادث  ــداد کل مصدومی ــز تع ــد و نی ــرد بودن م
ــزار  ــا یک ه ــر ب ــال ۹7 براب ــده در س کار مراجعه کنن
ــر زن و  ــداد ۴۰ نف ــن تع ــه از ای ــود ک ــر ب و ۳۰6 نف

ــد. ــرد بودن ــر م ــزار و ۲66 نف یک ه

در گفتگو با نماینده مردم زاهدان 
بررسی شد:

خروج قطار زاهدان-تهران از ریل؛ 
حادثه تلفاتی نداشته است

ــار  ــت: قط ــس گف ــدان در مجل ــردم زاه ــده م نماین
مســافربری زاهدان-تهــران از ریــل خــارج شــد کــه 
خوشــبختانه ایــن حادثــه تلفاتی به دنبال نداشــته اســت. 
ـــدی  ـــم یارمحم ـــت، علی ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
رئیســـه کمیســـیون عمـــران  عضـــو هیـــأت 
ــافربری از  ــار مسـ ــک قطـ ــروج یـ ــس، از خـ مجلـ
ــار  ــروز قطـ ــح امـ ــر داد و گفـــت: صبـ ریـــل خبـ
مســـافربری زاهدان-تهـــران بـــا ظرفیـــت ۴۰۰ 
مســـافر در محـــدوده تونـــل هـــای منطقـــه 
ــه  ــد کـ ــارج شـ ــدان از خـــط خـ ــی زاهـ رودماهـ
ـــی  ـــی در پ ـــچ تلفات ـــه هی ـــن حادث ـــبختانه ای خوش

ــت. ــته اسـ نداشـ
نماینــده مــردم زاهدان در مجلس شــورای اســامی 
ادامــه داد: صبــح امــروز دیــزل قطار مســافربری زاهدان 
بــه تهــران بــه علــت ریــزش ســنگ و ورود ســیاب در 
ــم  ــه ه ــد ک ــارج ش ــل خ ــار، از ری ــردد قط ــل ت مح
اکنــون اقدامــات الزم بــرای برگردانــدن آن بــه مســیر 

اصلــی در حــال انجــام اســت.

سلطان قابوس درگذشت 

پادشاه عمان در سن 7۹ سالگی در گذشت. 
بــه گــزارش ایلنــا، تلویزیــون عمــان از درگذشــت 
»قابــوس بــن ســعید« پادشــاه ایــن کشــور خبــر داد.

ــن  ــی در گذشــت پادشــاه ای ــان در پ ــت عم دول
کشــور ســه روز عــزای عمومــی اعــام کــرده اســت 
و پرچــم عمــان بــه مــدت ۴۰ روز بــه حالــت نیمــه 

ــد. ــته درمی آی برافراش
دیــوان پادشــاهی عمــان اعــام کــرد کــه مراســم 
تشــییع و خاکســپاری ســلطان قابــوس برگــزار شــد.

ــدان  ــورای خان ــان ش ــاع عم ــی دف ــورای عال ش
ــرای  ــه ب ــکیل جلس ــور تش ــه منظ ــاهی را ب پادش
تعییــن جانشــین ســلطان قابــوس فراخوانــده اســت. 
مــدت قانونــی بــرای تعییــن جانشــین ســلطان 

ــت. ــه روز اس ــوس، س قاب

عیدی کارگران
 در سال ۹۸ چقدر است؟ 

براســاس قانــون عیــدی کارگــران بایــد تــا پایــان 
اســفندماه پرداخــت شــود. 

بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حداقــل 
عیــدی کارگــران ۳ میلیــون و ۳۲ هــزار تومــان 
اســت، پرداخــت عیــدی از بهمــن تــا اســفند انجــام 

می شــود.
ــفند  ــال اس ــان س ــران پای ــدی کارگ ــوال عی معم
مــاه پرداخــت می شــود، منعــی نــدارد کــه بــا 
ــت  ــا مهل ــود، ام ــت ش ــز پرداخ ــن نی ــوق بهم حق
ــت. ــاه اس ــفند م ــان اس ــدی هم ــرای عی ــی ب قانون

بیانیه رییس جمهور خطاب به ملت درباره سقوط هواپیمای بویینگ؛ 
مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد 

قانونی قرار می گیرند

ــی  ــه نتیجــه تیــم تحقیقات ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور در بیانیــه ای ب
ــای  ــقوط هواپیم ــانحه س ــه س ــوط ب ــلح مرب ــای مس ــتاد کل نیروه س
مســافربری اوکراینــی، گفــت: در فضــای تهدیــد و ارعــاب رژیــم متجــاوز 
ــس از شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی و  ــران پ ــت ای ــه مل ــکا علی آمری
بــه منظــور دفــاع در برابــر حمــات احتمالــی ارتــش آمریــکا، نیروهــای 
مســلح جمهــوری اســامی ایــران در آماده بــاش صددرصــد قــرار داشــتند 
کــه متأســفانه خطــای انســانی و شــلیک اشــتباه، بــه یــک فاجعــه بــزرگ 

ــی شــدند.  ــاه قربان ــا انســان بی گن منجــر شــد و ده ه
بــه گــزارش ایســنا،  متــن بیانیــه حجــت االســام والمســلمین حســن 

روحانــی بــه ایــن شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

ملت شریف ایران
ــی  ــم تحقیقات ــل از نتیجــه تی ــر، ســاعاتی قب ــت تأســف و تأث ــا نهای ب
ــای  ــقوط هواپیم ــانحه س ــه س ــوط ب ــلح مرب ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــم  ــاب رژی ــد و ارع ــع شــدم. در فضــای تهدی ــی مطل مســافربری اوکراین
ــم  ــردار قاس ــهادت س ــس از ش ــران پ ــت ای ــه مل ــکا علی ــاوز آمری متج
ســلیمانی و بــه منظــور دفــاع در برابــر حمــات احتمالــی ارتــش آمریــکا، 
ــاش صددرصــد  ــاده ب ــران در آم نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ای
قــرار داشــتند کــه متأســفانه خطــای انســانی و شــلیک اشــتباه، بــه یــک 

ــدند. ــی ش ــاه قربان ــان بی گن ــا انس ــد و دهه ــر ش ــزرگ منج ــه ب فاجع
جمهــوری اســامی ایــران از ایــن اشــتباه فاجعــه بــار بســیار متأســف 
ــای  ــه خانواده ه ــران ب ــوری اســامی ای ــب از ســوی جمه اســت و اینجان
قربانیــان ایــن فاجعــه دردنــاک، عمیقــا تســلیت عــرض مــی کنــم و بــه 
کلیــه دســتگاه های ذیربــط دســتور می دهــم کــه تمامــی اقدامــات الزم 
بــرای جبــران، همــدردی و دلجویــی از ایشــان بــه عمــل آورنــد. همچنین 
ــا،  ــه ملت ه ــران را ب ــت ای ــدردی دول ــدید، هم ــف ش ــراز تأس ــن اب ضم
ــم. وزارت  ــم می نمای ــی تقدی ــان غیرایران ــای قربانی ــا و خانواده ه دولت ه
امــور خارجــه، همــکاری کامــل کنســولی بــرای شناســایی و بازگردانــدن 

ــه عمــل مــی آورد. ــه خانواده هایشــان را ب ــان ب پیکرهــای قربانی
ــوان از  ــه ســادگی بت ــه ب ــی نیســت ک ــاک موضوع ــه دردن ــن حادث ای
کنــار آن گذشــت. می بایســت تحقیقــات تکمیلــی بــرای شناســایی 
کلیــه علــل و عوامــل ایــن فاجعــه ادامــه یافتــه و مســببین ایــن اشــتباه 
ــه اســتحضار  ــج ب ــه و نتای ــرار گرفت ــی ق ــورد پیگــرد قانون نابخشــودنی م

ــد. ــان برس ــای قربانی ــران و خانواده ه ــریف ای ــت ش مل
همچنیــن ضــرورت دارد بــرای رفــع نقــاط ضعــف ســامانه های 
ــز  ــا هرگ ــردد ت ــاذ گ ــدات الزم اتخ ــات و تمهی ــور، ترتیب ــدی کش پدافن

ــود. ــرار نش ــه ای تک ــن فاجع چنی
ــن  ــان ای ــای قربانی ــا خانواده ه ــدردی ب ــار هم ــن اظه ــددا ضم مج
ــران و رحمــت  ــرای درگذشــتگان از درگاه الهــی، غف ــاک، ب ــه دردن حادث

ــألت دارم. ــر مس ــر و اج ــدگان صب ــرای بازمان ــی، و ب اله
حسن روحانی .  رئیس جمهوری اسالمی ایران

کشف مواد محترقه در تبریز 

دو کارگاه ســاخت وتوزیــع مــواد محترقــه غیــر مجــاز در تبریــز 
ــا قاچــاق اســتان کشــف و ضبــط  ــارزه ب شناســایی و توســط عوامــل مب

ــد .  ش
ــع  ــگاران جــوان ، دو کارگاه ســاخت وتوزی ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
مــواد محترقــه غیــر مجــاز در تبریــز شناســایی و توســط عوامــل مبــارزه 

بــا قاچــاق اســتان کشــف و ضبــط شــد .
ســرهنگ عبــاس زاده رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان گفــت : از ایــن 
۲ کارگاه ، دو گونــی مــواد اولیــه بســیار خطرنــاک، تعــداد زیــادی پوکــه 
پاســتیکی و مــواد محترقــه ســاخته شــده کشــف شــده اســت کــه بــاالی 

6۰۰ هــزار عــدد تخمیــن زده مــی شــود .
ــرل  ــژه و کنت ــا توجــه وی ــم ب ــزود : امیدواری ــاس زاده اف ســرهنگ عب
ــواد  ــد م ــا خری ــه ب ــود در رابط ــدان خ ــر فرزن ــا ب ــواده ه ــارت خان و نظ
ــش  ــی را کاه ــی و مال ــات جان ــال تلف ــی س ــای پایان ــه ، در روزه محترق
دهیــم و شــاهد حــوادث ناگــوار و خســارت هــای جبــران ناپذیر نباشــیم .

ــار  ــه اخب ــر گون ــرد ه ــت ک ــا درخواس ــواده ه ــهروندان و خان او از ش
ــی  ــس آگاه ــه پلی ــه را ب ــواد محترق ــد م ــا تولی ــع و ی ــوص توزی درخص
اســتان بــه شــماره تلفــن ۳۲۱۸۲6۰۰5 و یــا پلیــس ۱۱۰ اطــاع دهنــد 
تــا در اســرع وقــت بــرای جمــع آوری و ضبــط ایــن مــواد اقــدام شــود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی:
الزامات دقیق زیستی در صنایع غذایی، 

بهداشتی و دارویی اجرا شود 
مدیـــرکل پدافنـــد غیرعامـــل اســـتانداری آذربایجـــان شـــرقی 
بـــا تاکیـــد بـــر حساســـیت موضـــوع صنایـــع غذایـــی، بهداشـــتی 
و دارویـــی، خواســـتار اجـــرای دقیـــق الزامـــات زیســـتی در ایـــن 
ــت،  ــاط اسـ ــان ها در ارتبـ ــان انسـ ــا جـ ــه بـ ــاس کـ ــوزه حسـ حـ

شـــد. 
ـــن  ـــر انجم ـــا دبی ـــدار ب ـــی در دی ـــر آقای ـــنا، محمدباق ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــن  ــن انجمـ ــتان، از ایـ ــی اسـ ــتی و دارویـ ــی، بهداشـ ــع غذایـ صنایـ
خواســـت تـــا همراهـــی و همـــکاری هـــای الزم بـــا قـــرارگاه زیســـتی 
را داشـــته باشـــد تـــا آســـیب ها و تهدیـــدات زیســـتی کارخانجـــات و 

واحدهـــای تولیـــدی شناســـایی شـــود.
وی تأکیـــد کـــرد: راهکارهـــای ارائـــه شـــده توســـط کارشناســـان 
بایـــد بـــه طـــرح و ســـناریو تبدیـــل شـــده و جهـــت ایجـــاد آمادگـــی 
ـــش  ـــورت رزمای ـــه ص ـــت ب ـــت و مصونی ـــداری، امنی ـــطح پای ـــای س و ارتق

ـــود. ـــی ش اجرای
آقایـــی همچنیـــن آمادگـــی کامـــل اداره کل پدافنـــد غیـــر عامـــل 
ـــوزش تخصصـــی در حـــوزه  ـــای آم ـــزاری دوره ه ـــرای برگ ـــتانداری را ب اس
ـــات  ـــنل کارخانج ـــی و پرس ـــئوالن فن ـــرای مس ـــم ب ـــتی و بیوتروریس زیس

ـــرد. ـــام ک اع
جعفـــری، دبیـــر انجمـــن صنایـــع غذایـــی، بهداشـــتی و دارویـــی 
ــی  ــل در تمامـ ــر عامـ ــد غیـ ــات پدافنـ ــت الزامـ ــز رعایـ ــتان نیـ اسـ
ـــداد  ـــم قلم ـــی را مه ـــتی و داروی ـــی، بهداش ـــدات و محصـــوالت غذای تولی
کـــرد و آمادگـــی انجمـــن را بـــرای همـــکاری بـــا اداره کل پدافنـــد 
ـــی  ـــه آلودگ ـــر گون ـــازی محصـــوالت از ه ـــت مصـــون س ـــل جه ـــر عام غی

ـــرد. ـــام ک اع

سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات آذربایجان شــرقی از ســهم چهــار 
درصــدی اســتان در تعــداد توســعه دهنــدگان 

ــر داد.  ــم خب ــا ۸۴۰ تی ــور ب ــن کش اپلیکیش
بـــه گـــزارش فـــارس، مهـــدی خرامـــش 
ــعه  ــای توسـ ــداد تیم هـ ــت: تعـ ــار داشـ اظهـ
دهنـــده از جملـــه اپلیکیشـــن ها و بازی هـــای 
ــم  ــه ۸۴۰ تیـ ــک بـ ــتان نزدیـ ــه ای اسـ رایانـ
بـــوده کـــه ســـهم اســـتان از ایـــن منظـــر در 

ســـطح کشـــور چهـــار درصـــد اســـت.
ـــان  ـــام آذربایج ـــار و ارق ـــن آم ـــا ای ـــزود: ب وی اف
 شـــرقی از لحـــاظ تیم هـــای موجـــود، رتبـــه 7 

ـــت. ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــوری را ب کش
ـــم  ـــداد تی ـــن تع ـــرد: ای ـــه ک ـــش اضاف خرام
ــه  ــزار و ۸۰7 برنامـ ــد 5 هـ ــه تولیـ ــق بـ موفـ
و بـــازی شـــده اند کـــه در بخـــش تولیـــد 
محتـــوا ایـــن تیم هـــای، بـــا ســـهم ۳.5 
ــت. ــوری را دارا اسـ ــه ۸ کشـ ــدی، رتبـ درصـ

سرپرســـت اداره کل ارتباطـــات و فنـــاوری 
اطاعـــات آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه موضـــوع تجـــاری ســـازی و ورود بـــه 
بـــازار تقاضـــا در آذربایجـــان شـــرقی توســـط 
تیم هـــای توســـعه دهنـــده نیازمنـــد شـــتاب 
بخشـــی اســـت تاکیـــد کـــرد: ســـهم اســـتان 
از درآمدهـــای توســـعه دهنـــدگان در ســـطح 
ـــن  ـــوده و در ای ـــد ب ـــک درص ـــا ی ـــور صرف کش

ـــرار دارد. ـــور ق ـــه ۸ کش ـــتان در رتب ـــش اس بخ
اســـتان   ICT کل  اداره  سرپرســـت 
حمایتـــی  طرح هـــای  یـــادآوری  ضمـــن 
ــتارتاپ ها،  ــه مطبوعـــش از اسـ ــه وزارتخانـ کـ
شـــرکت های نوپـــا و دانـــش بنیـــان دارد 
اظهـــار داشـــت: از محـــل وجـــوه اداره شـــده 
وزارتخانـــه نزدیـــک بـــه ۳۰ میلیـــارد ریـــال 
ـــزد ۱۰  ـــا کارم ـــان ب ـــش بنی ـــرح دان ـــه ۱۱ ط ب
ـــت  ـــه پس ـــق مجموع ـــهیات از طری ـــد تس درص

بانـــک پرداخـــت شـــده اســـت.
ــال  ــه ای فعـ ــود مجموعـ ــش از وجـ خرامـ
در زمینـــه تولیـــد قطعـــات مخابراتـــی در 
ــت: ۱۰  ــر داد و گفـ ــرقی خبـ ــان شـ آذربایجـ

ــت  ــل جهـ ــن محـ ــال از همیـ ــارد ریـ میلیـ
توســـعه کســـب و کار در ایـــن مجموعـــه 
پرداخـــت شـــده کـــه می تـــوان بـــه عنـــوان 
ــل  ــای بالفعـ ــود ظرفیت هـ ــارز وجـ ــه بـ نمونـ
ـــات  ـــواع قطع ـــد ان ـــه تولی ـــرد و ب ـــام ب از آن ن
ــال گام  ــه در حـ ــی کـ ــزات مخابراتـ و تجهیـ
نهـــادن بـــه عرصـــه تولیـــد مـــودم می باشـــد 

ــرد. ــاره کـ ــای آن اشـ ــه فعالیت هـ بـ
ریـــال  میلیـــارد   ۳.5 پرداخـــت  از  وی 
ـــعه  ـــه توس ـــته ب ـــال گذش ـــی س ـــهیات ط تس
ــر داد و تصریـــح  ــزار خبـ ــرم افـ دهنـــدگان نـ
کـــرد: ایـــن میـــزان تســـهیات بـــه ۲5 فـــرد 
ــال  ــون ریـ ــقف ۱5۰ میلیـ ــا سـ ــی تـ حقیقـ

اعطـــاء شـــده اســـت.
ــوزه  ــتان در حـ ــئول اسـ ــام مسـ ایـــن مقـ
ـــدی  ـــای جدی ـــا طرح ه ـــه ب ـــات در رابط ارتباط
کـــه در حمایـــت از توســـعه اشـــتغال زایی 
وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات در 
برنامـــه کاری خـــود دارد گفـــت: طـــرح 
ـــور  ـــطح کش ـــر در س ـــال حاض ـــن در ح نوآفری
ـــت  ـــال اجراس ـــات در ح ـــط وزارت ارتباط توس
ــارد  ــا 5۰ میلیـ ــال بـ ــارد ریـ ــه ۱۰۰ میلیـ کـ
ـــن  ـــتان در ای ـــرای اس ـــی ب ـــم تضمین ـــال رق ری
ـــم در  ـــن رق ـــده و ای ـــاص داده ش ـــش اختص بخ
ـــل  ـــان قاب ـــوی متقاضی ـــتقبال از س ـــورت اس ص
افزایـــش بـــود و محدودیتـــی وجـــود نـــدارد.

ــاوری  ــات و فنـ ــت اداره کل ارتباطـ سرپرسـ
ـــی  ـــم اختصاص ـــرقی رق ـــان ش ـــات آذربایج اطاع
ـــا ۳۰  ـــال ت ـــون ری ـــرح را ۳۰۰میلی ـــر ط ـــرای ه ب
ـــون  ـــرد: تاکن ـــوان ک ـــام و عن ـــال اع ـــارد ری میلی
۴۳ طـــرح در 6 محـــور در ســـایت اختصـــاص داده 
ــام کرده انـــد  ــور ثبت نـ ــه ایـــن منظـ ــده بـ شـ
کـــه بعـــداز ارزیابـــی پرداخـــت تســـهیات  در 
ســـه مرحلـــه انجـــام می شـــود کـــه می تـــوان 
از آن بـــا عنـــوان پرداخـــت تســـهیات آســـان 
ـــه  ـــت نام ـــون ضمان ـــای همچ ـــا ضمانت نامه ه ب
ـــا  ـــن ســـطح ب ـــا در باالتری بانکـــی، ســـفته و نهایت
ـــاد  ـــود ی ـــت می ش ـــی پرداخ ـــه ملک ـــت نام ضمان

ـــرد. ک

یـــک عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج سیاس
بـــا بیـــان این کـــه »مجلـــس بایـــد فـــردا در 
ـــه  ـــب حادث ـــی جوان ـــه بررس ـــی ب ـــه علن جلس
ســـقوط هواپیمـــای اوکراینـــی بپـــردازد«، 
از  می گوینـــد  آقایـــان  این کـــه  گفـــت: 
شـــلیک موشـــک بـــه هواپیمـــا اطـــاع 
نداشـــتند دروغ بزرگـــی اســـت، دروغ بـــزرگ 
دیگـــر را کســـانی مطـــرح کردنـــد کـــه بـــه 
ـــتفاده  ـــا اس ـــوع ب ـــن موض ـــانی ای ـــال الپوش دنب

از رســـانه ها بودنـــد. 
حشـــمت اهلل  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
فاحت پیشـــه در واکنـــش بـــه اطاعیـــه 
ـــن  ـــر ای ـــی ب ـــلح مبن ـــای مس ـــتاد کل نیروه س
کـــه هواپیمـــای اوکراینـــی بـــه دلیـــل بـــروز 
ــد  ــورت غیرعمـ ــه صـ ــانی و بـ ــای انسـ خطـ
مـــورد اصابـــت قـــرار گرفتـــه اســـت، گفـــت: 
ــک  ــد در یـ ــامی بایـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
جلســـه علنـــی جوانـــب حادثـــه ســـقوط 
ــد در  ــری کنـ ــی را پیگیـ ــای اوکراینـ هواپیمـ
ایـــن بـــاره دو ضایعـــه جـــدی رخ داد ضایعـــه اول 
ســـقوط ایـــن هواپیمـــا بـــود کـــه سرنشـــینان آن 
ـــی  ـــه دوم آفت ـــد ضایع ـــان باختن ـــه  ج مظلومان
ـــت  ـــن واقعی ـــانی ای ـــل الپوش ـــه از مح ـــود ک ب
ـــت  ـــن آف ـــران ای ـــه جب ـــد ک ـــور ش ـــب کش نصی

ســـنگین تر اســـت.
وی توضیـــح داد: در آن زمـــان کشـــور 
در شـــرایط جنگـــی بـــه ســـر می بـــرد 
ــرواز  ــازه پـ ــد اجـ ــه ی اول نبایـ ــذا در وهلـ لـ

داده می شـــد مـــا جنگ هـــای مختلفـــی 
کوچکتریـــن  وقتـــی  کـــه  دیده ایـــم  را 
ـــود  ـــلیک می ش ـــه ش ـــن منطق ـــکی در ای موش
ـــت  ـــه حال ـــه ب ـــای منطق ـــه فرودگاه ه بافاصل
تعلیـــق  پروازهـــا  و  آماده بـــاش درآمـــده 
ــور  ــی کشـ ــرایط وقتـ ــن شـ ــود در ایـ می شـ
ـــد  ـــرد نبای ـــر می ب ـــه س ـــی ب ـــرایط جنگ در ش
اجـــازه پـــرواز داده می شـــد ایـــن جـــرم 

اولیـــه محســـوب می شـــود.
ایـــن عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج سیاس
ــر  ــی اگـ ــررات نظامـ ــق مقـ ــه داد: طبـ ادامـ
حتـــی یـــک گلولـــه از هـــر جـــای ایـــران از 
ـــه  ـــرای آن گلول ـــد ب ـــود بای ـــلیک ش ـــی ش تفنگ
ـــود  ـــکیل ش ـــه ای تش ـــورت جلس ـــده و ص پرون

کـــه دلیـــل شـــلیک و عامـــل آن و آثـــارش 
ــلیک  ــد شـ ــی پدافنـ ــود. وقتـ ــخص شـ مشـ
می کنـــد کـــه نتیجـــه آن هـــم ســـقوط 
پرونـــده  بافاصلـــه  می شـــود  هواپیمـــا 
ــان  ــه آقایـ ــس این کـ ــود پـ ــکیل می شـ تشـ
ــتباه  ــدند  اشـ ــع شـ ــر مطلـ ــد دیـ می گوینـ
بـــزرگ دیگـــری اســـت. بایـــد همـــان ابتـــدا 
ـــاهد  ـــه ش ـــد ک ـــام می ش ـــه اع ـــت قضی واقعی

ایـــن تبعـــات نبودیـــم.
وی تاکیـــد کـــرد: تبعـــات ناشـــی از 
ــتر  ــی بیشـ ــت خیلـ ــن واقعیـ ــانی ایـ الپوشـ
ــراد  ــدا افـ ــه اســـت. از ابتـ ــات حادثـ از تبعـ
مختلفـــی بـــرای الپوشـــانی تـــاش کردنـــد 
همـــان روز اول کـــه عکـــس دو جعبـــه 
ــال  ــه دنبـ ــدم و بـ ــیاه را در فیلمـــی دیـ سـ

ــی  ــرد یکـ ــام کـ ــده اعـ ــه کننـ آن مصاحبـ
ــه  ــده بـ ــیب دیـ ــیاه آسـ ــای سـ از جعبه هـ
ایـــن نتیجـــه رســـیده کـــه ممکـــن اســـت 
الپوشـــانی در کار باشـــد، چـــون جعبـــه 
ــد  ــخص می کنـ ــز را مشـ ــه چیـ ــیاه همـ سـ
ــورد  ــا برخـ ــه هواپیمـ ــک بـ ــی موشـ و وقتـ
ــل  ــک قابـ ــات موشـ ــا قطعـ ــد قطعـ می کنـ
پیـــدا شـــدن اســـت نمی دانـــم چـــرا ایـــن 
اشـــتباه بـــزرگ را در رســـانه ها مطـــرح 

ــد. کردنـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــده مجل ـــن نماین ای
ــن کار  ــران ایـ ــه »جبـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ بـ
ســـخت اســـت«، گفـــت: مجلـــس شـــورای 
اســـامی بایـــد فـــردا در جلســـه ای جوانـــب 
ــی  ــد مدعـ ــد بایـ ــخص کنـ ــوع را مشـ موضـ
ــل  ــود عمـ ــف خـ ــه تکلیـ ــم بـ ــوم هـ العمـ
ــام  ــن کار را انجـ ــه ایـ ــانی کـ ــد و کسـ کنـ
داده انـــد مجـــازات کنـــد ایـــن کار از لحـــاظ 
ـــد  ـــوده و بای ـــه ای ب ـــر حرف ـــا غی ـــی کام نظام

مجـــازات شـــوند.
ـــانی  ـــت : کس ـــان گف ـــه در پای ـــت پیش فاح
ــد و   ــانی کردنـ ــدت الپوشـ ــن مـ ــه در ایـ کـ
اشـــتباه گفتنـــد بایـــد ایـــن افـــراد هـــم مجـــازات 
ـــد بیشـــتر  ـــا وارد کردن ـــه آنه ـــیبی ک ـــوند آس ش
ـــم  ـــوم ه ـــی العم ـــت مدع ـــه اس ـــیب اولی از آس
ـــاظ  ـــود. از لح ـــوع وارد ش ـــن موض ـــه ای ـــد ب بای
ـــررات  ـــه مق ـــد هم ـــور بای ـــز کش ـــی نی بین الملل
ـــن  ـــا بخشـــی از ای کنوانســـیونی را اجـــرا کنـــد ت

مشـــکل را جبـــران نمایـــد.

سهم 4 درصدی آذربایجان شرقی
 در تعداد توسعه دهندگان اپلیکیشن کشور با ۸4۰ تیم

فالحت پیشه:

عدم اطالع از شلیک موشک به هواپیما پنهان کاری است

نماینـــده شـــیراز گفـــت: آقـــای روحانـــی 
ــه دادن  ــال بیانیـ ــه دنبـ ــزان بـ ــه عزیـ و بقیـ
نباشـــند یـــک جـــو بی اعتمـــادی بـــه علـــت 
تناقض گویـــی چنـــد روز گذشـــته پیـــش 
آمـــده اســـت، ابتـــدا آمدنـــد و گفتنـــد بـــه 
۱۲ دلیـــل امـــکان نـــدارد موشـــک بـــه 
هواپیمـــا خـــورده باشـــد امـــا ایـــن اتفـــاق 

افتـــاده اســـت. 
ــاره  ــه گــزارش ایلنــا، بهــرام پارســایی درب ب
ســاقط شــدن هواپیمــای تهران-کیــف بــر اثــر 
خطــای انســانی گفــت: ایــن اتفــاق یــک ضایعه 
دردناکــی بــود کــه زبــان از بیانــش قاصر اســت، 
اگــر کســی خــودش را جــای خانواده هــای 
جان باختــگان بگــذارد بــه عمــق دردشــان پــی 

می بــرد.
ــس  ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــو کمیس ــن عض ای
ــاق رخ  ــه اتف ــان  این ک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــزرگ  ــی ب ــه انســانی و مدیریت ــک فاجع داده ی
اســت، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر کــه 
قبــول شــده اســت نقــص فنــی نبــوده اســت و 
اتفــاق دیگــری رخ داده اســت؛ معتقــدم آقــای 
روحانــی بــه جــای بیانیــه دادن مســئوالن 

ــد. ــزل کن ــه را ع مربوط
وی تاکیــد کــرد: ایــن مســئوالنی کــه 
ــا  ــتند ی ــه هس ــر رده ای ک ــد در ه ــا کردن خط
ــد از  ــوند و بع ــزل ش ــا ع ــد و ی ــتعفاء دهن اس
ــای  ــی و خط ــن بی دقت ــد پاســخگوی ای آن بای

ــند. ــودنی باش نابخش
ــرد:  ــان ک ــیراز خاطرنش ــردم ش ــده م نماین
شــبی کــه عملیــات ایــران اتفــاق افتــاد، 
ــی  ــی خارج ــرکت های هواپیمای ــیاری از ش بس
پروازها یشــان را در آســمان ایــران و عــراق لغــو 
ــم  ــن کار را می کردی ــد ای ــم بای ــا ه ــد، م کردن
و اگــر قصــد انجــام ایــن کار را نداشــتیم بایــد 

دقت مــان را بــاال می بردیــم.
ــدر  ــتم هایمان آنق ــه سیس ــه داد: ب وی ادام
اعتمــاد داشــتیم کــه پروازها یمــان را لغــو 
پاســخگو  بایــد  مســئوالن  خــب  نکردیــم، 

ــت.  ــب اس ــتم دارای عی ــرا سیس ــند چ باش
پارســـایی خاطرنشـــان کـــرد: در حـــال 
حاضـــر فقـــط خطـــای انســـانی مطـــرح نیســـت، 
ــده  ــداری شـ ــه خریـ ــتمی کـ ــای سیسـ خطـ
ـــتمی  ـــال آن سیس ـــه هرح ـــود دارد ب ـــم وج ه
کـــه خریـــداری و نصـــب شـــده اســـت بایـــد 
آنقـــدر دقتـــش بـــاال و بـــه روز باشـــد کـــه 
ـــا  ـــد ت ـــای انســـانی را تشـــخیص ده ـــی خط حت
ـــوری  ـــن کش ـــرد؛ بنایرای ـــورت نگی ـــلیکی ص ش
کـــه از آن سیســـتم خریـــداری شـــده اســـت 

بایـــد پاســـخگو باشـــد.
نظــر  اعــام  نبایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــتاب زده و غیرحرفــه ای از ســوی رئیــس 
ــه بررســی کــه از  ــی و کمیت ســازمان هواپیمای
طــرف شــخص آقــای رئیــس انتخــاب شــدند، 

می گرفــت.  صــورت 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــده مجل ـــن نماین ای

بـــا اشـــاره بـــه این کـــه خطاهـــای انســـانی و 
ـــود  ـــه وج ـــث ب ـــم باع ـــر دو باه ـــتمی ه سیس
آمـــدن ایـــن فاجعـــه شـــده اســـت، اظهـــار 
کـــرد: آقـــای روحانـــی و بقیـــه عزیـــزان بـــه 
دنبـــال بیانیـــه دادن نباشـــند یـــک جـــو 
تناقض گویـــی  علـــت  بـــه  بی اعتمـــادی 
ــت،  ــده اسـ ــش آمـ ــته پیـ ــد روز گذشـ چنـ
ـــکان  ـــل ام ـــه ۱۲ دلی ـــد ب ـــد و گفتن ـــدا آمدن ابت
ـــد  ـــورده باش ـــا خ ـــه هواپیم ـــک ب ـــدارد موش ن

امـــا ایـــن اتفـــاق افتـــاده اســـت.
باعــث  تناقض گویــی  داد:  ادامــه  وی 
تشــدید فضــای بی اعتمــادی بیــن مــردم و 
ــای کارشناســی در  ــف کاره مســئوالن و تضعی
ــازمان  ــروز س ــود. ام ــی می ش ــع بین الملل مجام
ــارش  ــانحه اعتب ــم بررســی س ــی و تی هواپیمای

ــت. ــده اس ــدوش ش مخ
پارســایی بــا اشــاره بــه ســقوط پــرواز 
ســقوط  قضیــه  در  گفــت:  تهران-یاســوج 
هواپیمــای آســمان بــا کارشناســی متوجــه 
شــدیم بــا پنهــان کاری واقعیــت را کتمــان 
می کننــد و ورود کمیســیون اصــل هــم باعــث 

شــد تــا گــزارش دروغ خطــای خلبــان منتشــر 
نشــود و بررســی ها ادامــه داشــته باشــد.

وی ادامــه داد: مدیــران ســازمان هواپیمایــی 
افــرادی هســتند کــه بــه نظــر مــن اهــل فــن 
ــا  ــود ب ــم مشــخص ب ــه ه نیســتند، در مصاحب
ــون  ــاف قان ــر خ ــتابزدگی ب ــتپاچگی و ش دس
بــاز شــدن جعبــه ســیاه  از  قبــل  ایکائــو 

ــد. ــت کردن صحب
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: رئیــس ســازمان هواپیمایــی و 
ــام  ــد  در اع ــه همــراه ایشــان بودن ــرادی ک اف
فقــط  کــه  می کردنــد  فکــر  فنــی  نقــص 
ــت  ــی اس ــی داخل ــکار عموم ــان اف مخاطب ش
ــه  ــر  ب ــوارد دیگ ــایر م ــد س ــد مانن و می توانن
نوعــی بــر روی عملکردشــان ســرپوش بگذارنــد 
ســازمان های  طرفشــان  دفعــه  ایــن  امــا 
ــخ  ــد پاس ــه بای ــد ک ــی بودن ــی جهان تخصص

می دادنــد.
عمومــی  افــکار  قطعــا  داد:  ادامــه  وی 
ــخ  ــاق تل ــن اتف ــببان ای ــتعفاء مس ــان اس خواه
هســتند مــا هــم بــه عنــوان نماینــده مجلــس 

در کنارشــان هســتیم.
ــس،  ــال مجلـ ــت: در ۴ سـ ــایی گفـ پارسـ
ــا  ۳ ورزیـــر استیضاح شـــان مطـــرح شـــد امـ
هیـــأت رئیســـه مانـــع از آن شـــد امـــا ایـــن 
بـــار اگـــر مســـئوالن مربوطـــه اســـتعفاء 
ندهنـــد، یـــا آقـــای رئیس جمهـــور خودشـــان 
ـــأت رئیســـه  ـــا هی ـــد و ی ـــار نکن ـــر کن ـــا را ب آن ه
ـــم از  ـــی را داری ـــن آمادگ ـــن ای ـــود م ـــع ش مان
بـــاب نمایندگـــی ایـــن کار را انجـــام دهـــم و 
ـــم  ـــم می خواه ـــده ه ـــر نماین ـــتان دیگ از دوس
همراهـــی کننـــد تـــا مجلـــس منفعانـــه 
ــن  ــار ایـ ــائل از کنـ ــیاری از مسـ ــد بسـ ماننـ

قضیـــه رد نشـــود.

پارسایی مطرح کرد: 

خطاکاران در هر رده ای یا استعفاء دهند یا عزل شوند

دلنوشته

سرباز که بودم
اگر داخل پادگان

سرنیزه ای گم می شد
تا وقتی که پیدا شود همه سربازان و کادر ها

ممنوع الخروج بودند.
اما حاال شاید کسی نبوده

که در این چند روز بپرسد:
ــم  ــرا ک ــگاه چ ــای پای ــک ه ــداد موش تع

ــده... ش
)سید حسین زینالی(
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آشپزی

کیک رولت دارچینی

مواد الزم:
برای خمیر:

آرد                                   ۲و ۴/۳ پیمانــه 
شکر دانه ریز                         ۳ قاشق غذا خوری
نمک                                 ۱ قاشق چای خوری
مخمر                                ۲و ۴/۱ قاشق چای خوری
آب                                                   ۲/۱ پیمانه
شیر                                              ۴/۱ پیمانه
کره بدون نمک                           ۳ قاشق غذا خوری
تخم مرغ                                       ۱ عدد

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

برای سس وانیل و افرا:
پودر قند                                        ۱ پیمانه
شیر یا خامه                                  ۱ قاشق غذا خوری
شربت افرا خالص                         ۱ قاشق غذا خوری
عصاره وانیل خالص                   ۱ قاشق چای خوری

 طرز تهیه:
ــک  ــد. در ی ــار بگذاری ــه از آرد را کن ۲/۱ پیمان
شــکر،  آرد،  پیمانــه   ۴/۱ و   ۲ بــزرگ،  کاســه 
نمــک و مخمــر را بــا هــم مخلــوط کنیــد تــا بــه 
ــار  ــوط را کن ــده شــوند. مخل طــور مســاوی پراکن

ــد. بگذاری
آب، شــیر و کــره را بــا هــم در مایکروویــو گــرم 
کنیــد تــا زمانــی کــه کــره ذوب شــود و مخلــوط 
ــوزاند در  ــت را بس ــه دس ــود ک ــدری داغ ش ــه ق ب
حــدود ۴6 تــا ۴۹ درجــه ســانتی گــراد. مخلــوط 
کــره را بــه مخلــوط آرد اضافــه کنیــد و هــم 
ــه  ــط ب ــد و فق ــه کنی ــرغ را اضاف ــم م ــد. تخ بزنی
ــد  ــه کنی ــده را اضاف ــی مان ــدازه ای از آرد باق ان
ــط  ــن فق ــد. م ــرم درســت کنی ــر ن ــک خمی ــا ی ت
ــن  ــا ممک ــتم، ام ــاز داش ــه آرد نی ــه ۳/۱ پیمان ب
اســت شــما بــه ۲/۱ پیمانــه نیــاز داشــته باشــید. 
خمیــر زمانــی آمــاده مــی شــود کــه بــه راحتــی از 
دیــواره هــای کاســه جــدا شــود و کشــش خوبــی 

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

بعــد از ایــن مــدت خمیــر کمــی ور مــی آیــد.
 پــس از ۳۰ دقیقــه، خمیــر را بــه شــکل یــک 
مســتطیل ۳۰ در ۴۰ بــاز کنیــد. کــره ذوب شــده 
ــا  ــد. دارچیــن و شــکر را ب را روی آن پخــش کنی
هــم مخلــوط کــرده و روی خمیــر بپاشــید. یــک 
تابــه گــرد ۲۲ ســانتی متــری را بــا روغــن اســپری 

کنیــد و کنــاری بگذاریــد.
ــا  ــز ی ــی تی ــوی خیل ــک چاق ــتفاده از ی ــا اس ب
ــرض  ــه ع ــوار ب ــه 6 ن ــر را ب ــزا، خمی ــر پیت کات
5 ســانتیمتر بــرش دهیــد. یکــی از نوارهــا را 
حلقــه کنیــد و آن را در مرکــز تابــه گــرد ۲۲ 
ســانتیمتری قــرار دهیــد. نــوار را بــه حالــت 
ــای  ــر فض ــن خمی ــد، بنابرای ــه کنی ــه حلق آزادان
کافــی بــرای مرحلــه بعــدی کــه ور مــی آیــد دارد. 
5 نــوار باقــی مانــده را دور حلقــه مرکــزی حلقــه 
کنیــد، و هــر نــوار را در انتهــای نــوار قبلــی شــروع 
کنیــد تــا یــک کیــک رولــی بــزرگ تهیــه کنیــد. 
ممکــن اســت وقتــی نوارهــا را برمــی داریــد مــواد 
فیلینــگ پخــش شــوند. میتوانیــد پــس از اینکــه 
رول کــردن کیــک تمــام شــد، مــواد فیلینــگ را 

ــد. ــک بریزی روی کی
ــی  ــل آلومینیوم ــا فوی ــی ب ــه آرام ــک را ب کی
ــرم،  ــک جــای گ ــد، در ی ــانید و اجــازه دهی بپوش
ــد.  ــتراحت کن ــه اس ــی ۹۰ دقیق ــدت 6۰ ال ــه م ب
مــن فــر را بــا دمــای ۱۰۰ درجــه ســانتیگراد گــرم 
کــردم، ســپس آن را خامــوش کــردم و کیــک را 
بــرای 6۰ الــی ۹۰ دقیقــه داخــل آن گذاشــتم تــا 

ــد. ور بیای
ـــاً  ـــک تقریب ـــر کی ـــم خمی ـــه حج ـــد از اینک بع
۲ برابـــر شـــد، فـــر را بـــا دمـــای ۱۸۰ درجـــه 
ســـانتیگراد گـــرم کنیـــد. کیـــک را داخـــل فـــر 
ــه  ــی ۳5 دقیقـ ــدت ۳۰ الـ ــه مـ ــد و بـ بگذاریـ
بپزیـــد تـــا روی کیـــک قهـــوه ای کـــم رنـــگ 
ـــا  ـــه روی رول ه ـــت ۱5 دقیق ـــد از گذش ـــود. بع ش
را بـــا فویـــل آلومینیـــوم بپوشـــانید تـــا کیـــک 
ــه  ــی کـ ــود. در حالـ ــره نشـ ــد تیـ ــش از حـ بیـ
ـــت  ـــن اس ـــت، ممک ـــن اس ـــال پخت ـــک در ح کی
ـــف  ـــاط پ ـــایر نق ـــش از س ـــاط آن بی ـــی از نق برخ
ـــه  ـــت. ب ـــوب اس ـــادی و خ ـــًا ع ـــن کام ـــد. ای کنن
ـــد  ـــارج کنی ـــر خ ـــه را از ف ـــد تاب ـــی میتوانی راحت
ـــش از  ـــه بی ـــی ک ـــر نقاط ـــک کفگی ـــت ی ـــا پش و ب
ـــه  ـــتند را ب ـــردن هس ـــف ک ـــال پ ـــایرین در ح س

طرفیـــن فشـــار دهیـــد.
 پـــس از پختـــن کیـــک آن را از فـــر خـــارج 
ـــه  ـــرای ۱۰ دقیق ـــک ب ـــد کی ـــازه دهی ـــد. اج کنی
ـــرو  ـــش از س ـــت پی ـــپس، درس ـــود. س ـــک ش خن
ـــد  ـــودر قن ـــد. پ ـــه کنی ـــس آن را اضاف ـــردن، س ک
الـــک شـــده، شـــیر یـــا خامـــه، شـــربت افـــرا و 
وانیـــل را بـــا هـــم مخلـــوط کنیـــد تـــا زمانـــی 
کـــه یکدســـت شـــوند و روی رول هـــا بریزیـــد. 
ـــودر  ـــد پ ـــی خواهی ـــری م ـــظ ت ـــس غلی ـــر س اگ
ــر  ــپس اگـ ــد، سـ ــه کنیـ ــتری اضافـ ــد بیشـ قنـ
ــیرینی  ــای شـ ــه هـ ــه تکـ ــتید بـ ــل داشـ تمایـ

کمـــی نمـــک اضافـــه کنیـــد.
 منبع: ایرن کوک

اسامی فیلم های راه یافته به
 بخش سودای سیمرغ فجر 3۸ اعالم شد 

ــم  ــی سی وهشــتمین جشــنواره فیل ــای بخــش اصل ــام نامزده ــا اع ب
ــود. ــرواز می ش ــاده پ ــیمرغ آم ــر، س فج

بــه گــزارش تســنیم، سی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر نامزدهــای 
ســودای ســیمرغ خــود را شــناخت. 

ــم فجــر، اســامی ســودای  ــام جشــنواره فیل ــه ای ــک شــدن ب ــا نزدی ب
ــنواره  ــن جش ــش ای ــن بخ ــن و مهم تری ــوان رقابتی تری ــه عن ــیمرغ ب س

ــام شــد. ســینمایی اع
بــر اســاس ایــن خبــر، ۲۲ فیلــم زیــر توســط هیــأت انتخــاب ســی و 
هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر متشــکل از: محمــد احســانی، محمــود 
اربابــی، همایــون اســعدیان، یلــدا جبلــی، رضــا درســتکار، ســید محمــود 
ــیمرغ  ــودای س ــش س ــت در بخ ــرای رقاب ــی ب ــین کرم ــوی و حس رض

ــده اند: ــاب ش ــنواره انتخ ــن دوره جش ــران( ای ــینمای ای ــابقه س )مس
ــده:  ــبخت، تهیه کنن ــرداد خوش ــردان: مه ــازده 6۰، کارگ ــادان ی ۱- آب

حســن کامــی
۲- آتابای، کارگردان: نیکی کریمی، تهیه کننده:نیکی کریمی

۳- آن شــب، کارگــردان: کــوروش آهــاری، تهیه کننــده: محمد درمنش
۴- ابــر بارانــش گرفتــه، کارگــردان: مجیــد برزگــر، تهیه کننــده: 

ــر ــد برزگ مجی
تهیه کننــده:  ارک،  بهــرام  ارک،  بهمــن  کارگــردان:  پوســت،   -5

محمدرضــا مصبــاح
6- تومــان، کارگــردان: مرتضــی فرشــباف، تهیه کننــده: ســعید ســعدی
7- خـروج، کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا، تهیه کننده: حبیب اله والی نژاد

پیمــان  کارگــردان:  ســری،  ارتــش   :۲ جلــف  بــد،  خــوب،   -۸
چگینــی محســن  تهیه کننــده:  قاســم خانی، 

۹- خورشــید، کارگــردان: مجیــد مجیــدی، تهیه کننــده: امیــر بنــان، 
مجیــد مجیــدی

۱۰- خون شد، کارگردان: مسعود کیمیایی، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی
۱۱- درخــت گــردو، کارگــردان: محمدحســین مهدویــان، تهیه کننــده: 

ــیدمصطفی احمدی س
۱۲- دوزیســت، کارگــردان: بــرزو نیک نــژاد، تهیه کننــده: ســعید خانــی
۱۳- روز بلوا، کارگردان: بهروز شعیبی، تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان
۱۴- روز صفر، کارگردان: ســـعید ملکان، تهیه کننده: ســـعید ملکان

۱5- ســه کام حبــس، کارگــردان: ســامان ســالور، تهیه کننــده: 
ــالور ــان س ساس

۱6- ســینما شــهر قصــه، کارگــردان: کیــوان علی محمــدی، علی اکبــر 
ــوان علی محمــدی ــده: کی ــدری، تهیه کنن حی

۱7- شنای پروانه، کارگردان: محمد کارت، تهیه کننده: رسول صدرعاملی
۱۸- عامــه پســند، کارگردان:ســهیل بیرقــی، تهیه کننده: ســهیل بیرقی

۱۹- قصیــده گاو ســفید، کارگــردان: بهتــاش صناعی هــا، تهیه کننــده: 
ــیدغامرضا موسوی س

۲۰- مــردن در آب مطهــر، کارگــردان: نویــد محمــودی، تهیه کننــده: 
جمشــید محمــودی

ــده:  ــی، تهیه کنن ــا قربان ــردان: حمیدرض ــتخوان، کارگ ــز اس ۲۱- مغ
ــدی ــین پورمحم حس

۲۲- مــن می ترســم، کارگردان: بهنــام بهزادی، تهیه کننده: بهنــام بهزادی
فیلم های رزرو  به ترتیب اولویت:

۱- پسرکشی )محمدهادی کریمی(
۲-زنبور کارکر )افشین صادقی(

۳-بی صدا حلزون )بهرنگ دزفولی زاده(
۴-عروسی مردم )مجید توکلی(

5-عنکبوت )ابراهیم ایرج زاد(

دیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجان شرقی:

توسعه شهری نباید
 سبب مداخله در بافت های تاریخی شود

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــهری  ـــعه ش ـــات و توس ـــن خدم ـــرد: تامی ـــد ک ـــرقی تأکی ـــان ش آذربایج
ــود.  ــی شـ ــای تاریخـ ــب در بافت هـ ــه و تخریـ ــبب مداخلـ ــد سـ نبایـ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــدار بـ ــی آبـ ــنا، مرتضـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
مهم تریـــن ویژگـــی شـــهرهای تاریخـــی ایـــن اســـتان، تـــداوم حیـــات 
ــی در  ــای تاریخـ ــکیل الیه هـ ــی و تشـ ــوادث طبیعـ ــس حـ ــا از پـ آنهـ
ـــرش  ـــا نگ ـــمینار ب ـــن س ـــت: ای ـــت، گف ـــی اس ـــیار طوالن ـــی بس ـــازه زمان ب
ــات فنـــی و  ــای تاریخـــی و تبییـــن جزئیـ بررســـی وضعیـــت بافت هـ

حقوقـــی حاکـــم بـــر آن هـــا برگـــزار می شـــود.
ـــی  ـــگاه حفاظت ـــته ن ـــای گذش ـــه در دهه ه ـــراز تاســـف از اینک ـــا اب وی ب
بـــه میـــراث فرهنگـــی منحصـــر بـــه صیانـــت از تـــک بناهـــا بـــوده 
ـــای  ـــا و محوطه ه ـــک بناه ـــه ت ـــت ک ـــت اس ـــرد: درس ـــار ک ـــت، اظه اس
ـــتگی  ـــاظ پیوس ـــا از لح ـــده اند، ام ـــا ش ـــظ و احی ـــی حف ـــمند تاریخ ارزش
ـــان  ـــت پیرامونش ـــکان و باف ـــهری، م ـــتر ش ـــا بس ـــا ب ـــی آن ه و یکپارچگ

ـــت. ـــده اس ـــت ش غفل
ـــتان  ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر کل می مدی
ـــت  ـــوم باف ـــن مفه ـــی تبیی ـــمینار تخصص ـــزاری س ـــرد: برگ ـــان ک خاطرنش
ـــرای  ـــن گام ب ـــر آن، اولی ـــم ب ـــی حاک ـــی و حقوق ـــط فن ـــی و ضواب تاریخ
ـــهرهای  ـــا در ش ـــی مخصوص ـــای تاریخ ـــت ه ـــن باف ـــان رفت ـــف از می توق

ـــت. ـــه و ... اس ـــز، مراغ ـــه تبری ـــی از جمل تاریخ
آبـــدار در ادامـــه بـــه عـــدم تحقـــق طرح هـــای حفاظـــت و عـــدم 
تبییـــن درســـت مفهـــوم بافـــت تاریخـــی در مدیریـــت بافت هـــای 
ـــت  ـــت باف ـــای حفاظ ـــام در روش ه ـــت: ابه ـــرد و گف ـــاره ک ـــهری اش ش
ــگاه  ــدم تعریـــف جایـ ــراث فرهنگـــی و عـ تاریخـــی و مدیریـــت میـ
و نقـــش مدیریـــت حفاظـــت از بافت هـــای تاریخـــی در نظـــام 
مدیریـــت شـــهری از جملـــه مهمتریـــن دالیـــل ایـــن عـــدم تحقـــق 

هســـتند.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــد  ـــزود: رون ـــه اف ـــتان، وی در خاتم ـــگری اس ـــتی و گردش ـــع دس صنای
توســـعه شـــهر و صیانـــت از بافـــت تاریخـــی مقولـــه هـــای جداگانـــه 
ــای  ــکل بافت هـ ــد مشـ ــرف می توانـ ــت صـ ــه حفاظـ ــتند. نـ ای نیسـ
ـــن رو  ـــرز. از ای ـــد و م ـــدون ح ـــعه ب ـــه توس ـــد و ن ـــع کن تاریخـــی را مرتف
ـــذاری  ـــد گ ـــدون ح ـــی را ب ـــهری تاریخ ـــر ش ـــت منظ ـــم کلی ـــد بتوانی بای
ـــت  ـــا حفاظ ـــعه را ب ـــم و توس ـــت کنی ـــرای آن حفاظ ـــرز ب ـــن م و تعیی
ـــاز  ـــرات مج ـــزان تغیی ـــن می ـــا تعیی ـــا ب ـــر تنه ـــن ام ـــم و ای ـــرا کنی همگ

ـــد. ـــد ش ـــدور خواه مق

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
ــرد  ــی ک ــر م ــکا فک ــد: آمری ــی گوی ــس م مجل
بــا نفــوذ بــر منطقــه می توانــد فرهنــگ مــردم  
منطقــه را تغییــر دهــد یــا نابــود کنــد، فرهنــگ 
مقولــه ای اســت کــه بــا همــه زوایــای زندگــی 
ــردن  ــاران ک ــل بمب ــروکار دارد و قاب ــردم س م

نیســت. 
ــواد  ــد ج ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
جمالــی نوبندگانــی، بــا اشــاره بــه تهدیــد 
نقطــه   5۲ دادن  قــرار  هــدف  در  ترامــپ 
ــک  ــپ ی ــار ترام ــت: رفت ــور، گف ــی کش فرهنگ
حرکــت و اقــدام تروریســتی خــاف همــه 
قوانیــن بین المللــی اســت و شــورای عالــی 
امنیــت عــراق کــه کشــور میزبــان بــوده اســت، 

ــت. ــرده اس ــوم ک ــوع را محک ــن موض ای
ــف  ــای ظری ــه آق ــور ک ــزود: همانط وی اف
هــم گفتنــد، تهدیــد بــه هــدف قــراردادن 
مکان هــای فرهنگــی یــک جــرم و جنایــت 
جنگــی اســت، ترامــپ  یــاوه گــوی مــی 
ــی  ــازی م ــلیمانی همیشــه رو ب ــهید س کند؛ش
کــرد و همــه مــی دانســتند کــه مثــا االن در 
ــم  ــا ه ــون ه ــور دارد و در تلویزی ــراق حض ع
تصویــر ایشــان را نشــان مــی دادنــد کــه ایــن 
ــت.   ــهر اس ــدام ش ــت االن در ک ــردار مقاوم س
ــا بیــان  نماینــده مــردم فســا در مجلــس  ب
ــه بن بســت رســیده و مجبــور  اینکــه ترامــپ ب
ــات  ــا در انتخاب ــد ت ــزی بگوی ــه چی ــت ک اس

آینــده بــه دردش بخورد،تاکیــد کــرد: برخــاف 
آن صحبــت هایــی کــه ترامــپ مــی کــرد کــه 
اوبامــا مــی خواهــد بــه خاطر اســتفاده مناســب 
ــودش  ــد؛ خ ــروزی کن ــگ اف ــات، جن در انتخاب
ایــن کار را کــرده اســت و حــاال هــم مــی 

ــد. ــن حــد محــدود کن ــه همی ــد ب خواه
وی ادامــه داد: امــا اینکــه اعــام مــی کنــد 
نقــاط ایــران و مراکــز فرهنگــی را می زنــد 
ــور  ــا را در کش ــد بعضی ه ــه بخواه ــرای اینک ب
کــه نســبت بــه  بعضــی مراکــز فرهنگــی 
موضــع دارنــد آنهــا را از وحدتــی کــه در 
جامعــه وجــود دارد کــه بعــد از شــهادت حــاج 
قاســم مســتحکم تــر شــده اســت،خارج کنــد و 

ــتگی  ــرد و دو دس ــن بب ــت را از بی ــجام مل انس
ــال  ــه دنب ــم ب ــا ه ــن فض ــد و از ای ــاد کن ایج

ــردد. ــی گ ــاق م نف
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اشــاره بــه اقــدام مجلــس بــرای تصویــب طــرح 
»اقــدام متقابــل« ایــران علیــه آمریــکا ،مطــرح 
کرد:ایــن اقــدام پاســخ دقیــق و مطالبــه مــردم 
ایــران در انتقــام ســخت و کوبنــده بــود و 
مقــام معظــم رهبــری هــم در ایــن موضــوع از 
ــد  ــراق تمجی ــان ع ــن پارلم ــس و همچنی مجل

ــد. کردن
ــران  ــکی ای ــه موش ــه حمل ــاره ب ــا اش وی ب
بــه پایــگاه هوایــی اشــغالی ارتــش تروریســتی 

و متجــاوز آمریــکا موســوم بــه »عیــن االســد« 
ــن  ــرای گرفت ــامی ب ــوری اس ــه داد:جمه ،ادام
ــچ درنگــی  ــام خــون شــهید ســلیمانی هی انتق
نخواهــد کــرد، اگرچــه بــا یــک عملیــات 
موشــکی بــه فرمــوده رهبــری ســیلی بــه 
ــام ســخت تری  ــا انتق ــا زد شــد، ام صــورت آنه

در انتظــار آمریکایی هــا اســت.
ــان  ــان اینکــه پای ــا بی ــی ب ــی نوبندگان جمال
ــری  ــته رهب ــه خواس ــکا در منطق ــور آمری حض
ــان  ــه آزادیخواه ــران و هم ــردم ای ــم ، م معظ
اســت، مطــرح کــرد: وحشــتی کــه در دل 
آمریــکا بوجــود آمــده خــود مــرگ تدریجــی را 

ــد. ــی زن ــم م برایشــان رق
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
مجلــس بــا اشــاره بــه توئیــت ترامــپ در 
ــح  ــران تصری ــه 5۲ نقطــه ای ــه ب موضــوع حمل
کــرد: زیرســاخت فرهنگــی ســاختمان نیســت 
ــه راحتــی از بیــن ببــرد،  ــد ب کــه آمریــکا بتوان
رفتارهــا ،منشــا و عــادات و آداب و رســوم 
ــازد  ــی س ــگ را م ــا فرهن ــور م ــگ کش فرهن
و ایــن اقدامــات نمی توانــد زیرســاخت های 
ــرد. ــن بب ــزرگ را از بی ــت ب ــک مل ــی ی فرهنگ

ــه  ــر منطق ــوذ ب ــا نف ــرد ب ــی ک ــکا فکــر م آمری
ــر  ــه را تغیی ــردم  منطق ــگ م ــد فرهن می توان
دهــد یــا نابــود کنــد، فرهنــگ مقولــه ای اســت 
ــای زندگــی مــردم ســروکار  ــا همــه زوای کــه ب

ــت. ــردن نیس ــاران ک ــل بمب دارد و قاب

شـــهردار منطقـــه ۸ فرهنگـــی و تاریخـــی 
تبریـــز گفـــت: عمـــات اجرایـــی کف ســـازی 
بـــازار تاریخـــی تبریـــز بـــا ۹5 درصـــد 

ــه دارد.  ــی ادامـ ــرفت فیزیکـ پیشـ
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــی  ـــی و تاریخ ـــه ۸ فرهنگ ـــهردار منطق مدبرش
تبریـــز گفـــت: عمـــات اجرایـــی کف ســـازی 
بـــازار تاریخـــی تبریـــز بـــا ۹5 درصـــد 

ــه دارد. ــی ادامـ ــرفت فیزیکـ پیشـ
ــازار  ــاماندهی ب ــزود: بهســازی و س ــر اف مدب
تاریخــی تبریــز بــا اجــرای پروژه هــای مختلــف 
عمرانــی در حالــی آغــاز شــده اســت کــه طــی 
ــن  ــع از ای ــر مرب ــزار مت ــر ۲۰ ه ــال اخی دو س

ــت. ــده اس ــازی ش ــازار کف س ب
بهســـازی  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  او 
تیمچه هـــا، ســـراها، داالن هـــا و بازارچه هـــای 
ـــات  ـــا عملی ـــز ب ـــی تبری ـــازار تاریخ ـــف ب مختل
مختلـــف ســـاماندهی توســـط شـــهرداری 
تبریـــز و بـــا مشـــارکت اصنـــاف ایـــن بـــازار 
ـــهرداری  ـــت: ش ـــت، گف ـــده اس ـــاز ش ـــن آغ که
منطقـــه ۸ در ســـال های اخیـــر عملیـــات 
ســـنگفرش و جـــداره ســـازی بـــازار را در 
ــاز  ــی آغـ ــی و فرعـ ــای اصلـ ــتر محور هـ بیشـ
کـــرده و هـــم اکنـــون شـــاهد پیشـــرفت 
بـــازار  ســـاماندهی  پروژه هـــای  مناســـب 

ــتیم. هسـ
مدبـــر افـــزود: اصـــاح کـــف ســـازی های 
ــا کـــف  ــته بـ ــال گذشـ ــازار از ابتـــدای سـ بـ
ســـازی ســـرای صاحـــب دیـــوان و بـــازار 
ـــک  ـــراژ ی ـــوع مت ـــا مجم ـــر ب ـــان امی طافروش
ـــاف  ـــاری اصن ـــا همی ـــع ب ـــزار و ۲۰۰ مترمرب ه
ــد و  ــاز شـ ــا آغـ ــن مجموعه هـ ــبه ایـ و کسـ

ســـپس کـــف ســـازی بـــازار بـــزازان و بـــازار 
ـــزار  ـــراژ ۲ ه ـــا مت ـــوع ب ـــا مجم ـــه ب ـــاغ خان دب

مترمربـــع ادامـــه یافـــت.
ـــار  ـــیر چه ـــتی و مس ـــازار قیزبس ـــت: ب او گف
ـــا  ـــز ب ـــم نی ـــین قدی ـــاج حس ـــرای ح ـــر و س قب
مجمـــوع ۲ هـــزار و ۲6۰ متـــر مربـــع طـــی 

ـــت. ـــده اس ـــازی ش ـــف س ـــال ۹7 ک س
دوم  فـــاز  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مدبـــر 
کف ســـازی بـــازار بـــزرگ تبریـــز از اســـفند 
پارســـال بـــا کـــف ســـازی بـــازار صادقیـــه، 
ـــه،  ـــه خان ـــزرگ، دب ـــه زن ب ـــن دوزان، دالل یم
ورودی مظفریـــه و بـــازار کاهـــدوزان بـــا 
مجمـــوع ســـه هـــزار و ۲5۰ متـــر مربـــع 
بـــه اتمـــام رســـید، افـــزود: ایـــن طـــرح بـــا 
کف ســـازی ســـرای میرزامهـــدی و محـــدوده 
بـــازار تبریـــز بـــه متـــراژ یـــک هـــزار و ۱۸5 
ـــت. ـــه یاف ـــز ادام ـــاری نی ـــال ج ـــع در س مترمرب

او فـــاز ســـوم کـــف ســـازی بـــازار بـــزرگ 
ـــزار  ـــه ه ـــازی س ـــف س ـــه ک ـــوط ب ـــز را مرب تبری

ــد،  ــازار جدیـ ــته بـ ــع راسـ ــر مربـ و ۳۴۰ متـ
ســـرای جعفریـــه، داللـــه زن کوچـــک و 
ـــال،  ـــه و یخچ ـــه مجیدی ـــا، تیمچ ـــریف العلم ش
بـــازار شـــهیدی، معبـــر العلمـــا، و بـــازار 
ـــازار  ـــوم در ب ـــاز س ـــت: ف ـــت و گف ـــی دانس صف
ـــازار  ـــر، ب ـــازار امی ـــت ب ـــان و پش ـــیگار فروش س
ــازار صفـــی و دیک باشـــی هـــم  ــان، بـ کفاشـ

اکنـــون در حـــال انجـــام اســـت.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــه ۸ تبری ـــهردار منطق ش
اینکـــه متاســـفانه در گذشـــته کف ســـازی 
ـــام  ـــفالت انج ـــا آس ـــز ب ـــازار تبری ـــر ب ـــر معاب اکث
ـــازی  ـــف س ـــوع ک ـــن ن ـــت: ای ـــت، گف ـــده اس ش
موجـــب انتقـــال رطوبـــت کـــف بـــه ســـتون 
هـــا، طاق هـــا و آســـیب زدن بـــر بافـــت 
آجـــری بـــازار می شـــد و بـــا ارزش تاریخـــی 
ایـــن مجموعـــه عظیـــم بـــه هیـــچ عنـــوان 

همخوانـــی نداشـــت.
مدبـــر افـــزود: در کـــف ســـازی بـــازار 
ـــده  ـــتفاده ش ـــپراخون اس ـــنگ اس ـــز از س تبری

ـــن  ـــودن ای ـــی ب ـــه بوم ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک اس
ـــر  ـــی در براب ـــت باالی ـــنگ، دارای مقاوم ـــوع س ن
ـــا  ـــی ب ـــی خوب ـــت و همخوان ـــا اس ـــرما و گرم س

بافـــت تاریخـــی بـــازار تاریخـــی دارد.
 بـــازار تاریخـــی تبریـــز کـــه پیشـــینه آن 
دســـت کـــم بـــه هـــزار ســـال پیـــش بـــاز 
ــه ۲7  ــک بـ ــاحتی نزدیـ ــا مسـ ــردد، بـ می گـ
ــهری  ــوک شـ ــک بلـ ــوان یـ ــه عنـ ــار بـ هکتـ
در  اجتماعـــی  ســـازمان¬  کامل تریـــن  و 
بـــه   ۱۳۸۹ ســـال  در  ایـــران،  بازار هـــای 
شـــماره ۱۳۴6 در فهرســـت میـــراث جهانـــی 

یونســـکو بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.
ــر  ــدود یـــک کیلومتـ ــا حـ ــازار بـ ــن بـ ایـ
ــن  ــن و مهم تریـ ــاحت بزرگ تریـ ــع مسـ مربـ
ــه  ــان بـ ــطح جهـ ــیده در سـ ــازار سرپوشـ بـ
ـــا،  ـــا، داالن ه ـــه از بازارچه ه ـــی رود ک ـــمار م ش
کاروانســـرا های  و  ســـرا ها  تیمچه هـــا، 
ــه  ــر بـ ــه و پیش تـ ــکیل یافتـ ــددی تشـ متعـ
ـــارراه  ـــر ســـر چه ـــز ب ـــن تبری ـــرار گرفت جهـــت ق
ـــزاران کاروان  ـــه ه ـــذر روزان ـــاده ابریشـــم و گ ج
از کشـــور های مختلـــف آســـیایی، آفریقایـــی 
ــازار آن از  ــهر و بـ ــن شـ ــی از آن، ایـ و اروپایـ
ـــت. ـــوده اس ـــوردار ب ـــی برخ ـــیار خوب ـــق بس رون

بـــازار تاریخـــی تبریـــز در حـــال حاضـــر 
ــاب  ــزار و 5۰۰ بـ ــدود 5 هـ ــتن حـ ــا داشـ بـ
ـــغل،  ـــه ش ـــگاه، ۴۰ گون ـــازه و فروش ـــره، مغ حج
۳5 بـــاب ســـرا، ۲5 بـــاب تیمچـــه، ۳۰ بـــاب 
مســـجد، ۲۰ بـــاب راســـته و راســـته بـــازار، 
ــاب  ــام و ۱۲ بـ ــاب حمـ ــاب داالن، 5 بـ ۱۱ بـ
مدرســـه بـــه عنـــوان اصلی تریـــن مرکـــز 
ـــناخته  ـــران ش ـــز و ای ـــردم تبری ـــتد م داد و س

می شـــود.

معــاون فرهنگــی و سیاســی نهــاد رهبری در 
دانشــگاه هــا بــر ضــرورت یادگیــر مهارت هــای 
زندگــی توســط زوج هــای جــوان تاکیــد کــرد و 
گفــت: زوج هایــی کــه مهــارت هــای ارتباطــی 
ــد  ــی دانن ــد نم ــوزه ازدواج را ندارن الزم در ح
در برخــورد بــا چالــش هــای مختلــف زندگــی 

چگونــه از آنهــا عبــور کننــد. 
االســام  حجــت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــع  ــی در جم ــدی صالح ــلمین محمدمه والمس
و  بیســت  از  کاروان  چهارمیــن  هــای  زوج 
اقــدام  دانشــجویی  ازدواج  دوره  ســومین 
زندگــی  تشــکیل  بــرای  جــوان  زوج هــای 
ــا توجــه  مشــترک را تحســین کــرد و گفــت: ب
ــدن  ــده ش ــع و پیچی ــروز جوام ــرایط ام ــه ش ب
ــاز  ــب نی ــا، اغل ــری ه ــم گی ــات و تصمی ارتباط
اســت کــه افــراد مهــارت هایــی بــرای ارتبــاط 
بهتــر و موثرتــر بــا دیگــران بیاموزنــد و روابــط 
ــر مســتثنی نیســت. ــن ام ــز از ای همســران نی

ــری مهارت هــای زندگــی  وی فلســفه یادگی
ــی  ــذت در زندگ ــش و اوج ل ــه آرام ــیدن ب رس
مشــترک اســت، افــزود: قــرآن کریــم دو عامــل 
ــا  ــس ب ــد؛ ان ــی مــی کن ــه آرامــش معرف را مای
خداونــد و اخــاص در ارتبــاط بــا او کــه یکــی 
از نمونــه هــای اخیــر آن، ســردار شــهید حــاج 
ــاص او را  ــن اخ ــود و همی ــلیمانی ب ــم س قاس
بــه یکــی از محبــوب تریــن انســان هــای دوران 
خــود تبدیــل کــرد بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا 
ــه  ــه در سراســر منطق ــان بلک در کشــور خودم
ــان هاســت. ــر ســر زب ــام او ب و حتــی جهــان ن

ــی در  ــلمین صالح ــام والمس ــت االس حج
ــه  ــوره مبارک ــه ۲۱س ــه آی ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــش  ــش بخ ــل آرام ــن عام روم، ازدواج را دومی

انســان از نــگاه قــرآن کریــم برشــمرد و گفــت: 
در ایــن آیــه شــریفه ســه نکتــه مهــم یــادآوری 
ــرد  ــت زن و م ــه خلق ــود؛ نخســت آنک ــی ش م
یکســان اســت و در اصــل وجــودی آنــان 
ــی  ــا در برخ ــاوت ه ــه تف ــت بلک ــی نیس تفاوت
خصوصیــات جســمی و روانــی اســت کــه 
ــد در آرامــش  ــل آنهــا مــی توان شــناخت متقاب
بیشــتر همســران موثــر و کمــک کننــده باشــد.

ــن  ــجویی، دومی ــتاد ازدواج دانش ــس س ریی
ــش  ــش بخ ــود آرام ــریفه را وج ــه ش ــه آی نکت
زن و محوریــت او در ایجــاد فضایــی آرام و 
عاشــقانه در خانــواده دانســت و افــزود: ممکــن 
ــگاه  ــن ن ــم ای ــد علی رغ ــی بگوین ــت برخ اس
ــش  ــرا برخــی همســران، آرام ــم چ ــرآن کری ق
را در زندگــی مشــترک گــم مــی کننــد و پــس 
ــی  ــی م ــای عاطف ــت ه ــن بس ــه ب ــی ب از مدت
رســند؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت 
ــی  ــای ارتباط ــارت ه ــا مه ــن زوج ه ــب ای اغل

ــورد  ــد و در برخ ــوزه ازدواج را ندارن الزم در ح
بــا چالــش هــای مختلــف زندگــی نمــی داننــد 

ــد. ــور کنن ــا عب ــه از آنه چگون
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد ازدواج 
دانشــجویی، وی رســیدن بــه مــودت و عشــق 
درونــی را از دیگــر عوامــل موثــر در پایــداری ازدواج، 
ــه ۲۱  ــی آی ــه بخــش انتهای ــا اشــاره ب ــی و ب معرف
ســوره روم تصریــح کــرد: مــودت، مرتبــه ای واالتــر 
ــدن و  ــه دار ش ــبب ریش ــه س ــت ک ــت اس از محب
عمــق یافتــن محبــت دو طرفــه در دل همســران 
ــن مــی  ــا روح انســان عجی مــی شــود و  چــون ب
گــردد حتــی پــس از مــرگ نیــز از بیــن نمــی رود.

صالحــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
خاطرنشــان کــرد: عاشــقانه تریــن ازدواج هــا و 
پایدارتریــن آنهــا نتیجــه مودتــی اســت کــه دل 
ــه هــم گــره  هــا و جســم هــای همســران را ب
مــی زنــد و تــا ابــد آنهــا را بــه مانــدن در کنــار 

ــی دارد. ــر وا م یکدیگ

معــاون فرهنگــی و سیاســی نهــاد رهبــری 
ــودت را  ــن م ــارز ای ــه ب ــا، نمون ــگاه ه در دانش
در رابطــه ی عاشــقانه حضــرت زهــرا)س( 
گفــت:  و  دانســت  علــی)ع(  امیرمومنــان  و 
ــه  ــی رســید ک ــه حــدی از تعال ــاط ب ــن ارتب ای
وقتــی از حضــرت زهــرا)س( خواســته شــد کــه 
ــد او  ــد، فرمودن ــف کنن ــی)ع( را توصی ــام عل ام
ــد  ــی خداون ــیر بندگ ــراه در مس ــن هم بهتری
ــخی  ــز در پاس ــی )ع( نی ــرت عل ــت و حض اس
ــک  ــن کم ــرا)س( را بهتری ــه زه ــابه، فاطم مش

ــد. ــی کردن ــد معرف ــت از خداون در راه اطاع
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــودت میـــان 
همســـران، مهمتـــر از محبـــت آنـــان نســـبت 
ـــی  ـــک زندگ ـــده ی ـــن کنن ـــر و تضمی ـــه یکدیگ ب
پایـــدار در بیـــن آنـــان اســـت، یـــادآور شـــد: 
ــا  ــت امـ ــا در دل اسـ ــت تنهـ ــگاه محبـ جایـ
ـــان دارد  ـــای روح انس ـــه ژرف ـــی ب ـــودت، عمق م
ـــا و  ـــم ه ـــد جس ـــی، پیون ـــای حقیق ـــه معن و ب
ـــس  ـــی پ ـــدی حت ـــن پیون ـــان هاســـت و چنی ج

از مـــرگ هـــم از بیـــن نمـــی رود.

انتقام سخت، صرفا نظامی نیست
ـــد  ـــن تاکی حجـــت االســـام صالحـــی همچنی
کـــرد: بیســـت و ســـومین دوره مراســـم ازدواج 
دانشـــجویی)طرح ملـــی همســـفر تابهشـــت( از 
ـــدس  ـــهد مق ـــاری در مش ـــفندماه ج ـــا اس دی ت
ـــد  ـــی توانن ـــدان م ـــود. عاقمن ـــی ش ـــزار م برگ
ـــق  ـــتند از طری ـــی توانس ـــاه م ـــان آذر م ـــا پای ت
ســـایت اینترنتـــی ezdevaj.nahad.ir یـــا 
ـــام  ـــی مق ـــاد نمایندگ ـــه نه ـــوری ب ـــه حض مراجع
ــن  ــا در ایـ ــگاه هـ ــری در دانشـ ــم رهبـ معظـ

ـــد. ـــام کنن ـــت ن ـــم ثب مراس

جمالی نوبندگانی:

فرهنگ مردم منطقه قابل بمباران کردن نیست

کف سازی ۹5 درصد بازار تاریخی تبریز

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد:

ضرورت یادگیری مهارت های زندگی توسط زوج های جوان
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بهترین موبایل هایی که تا
 ۱۰ میلیون تومان می توانید بخرید

بـا افزایـش شـدید قیمـت  تلفن های هوشـمند، 
شـاید ده میلیـون تومـان هـم بـرای خریـد یـک 
البتـه  نباشـد.  کافـی  پرچمـدار  هوشـمند  تلفـن 
بـا  باکیفیتـی  و  قدرتمنـد  انتخاب هـای  کـه 
فراهـم  شـما  بـرای  تومانـی  میلیـون  ده  بودجـه 
رقبـای  انـدازه  بـه  شـاید  کـه  تلفن هایـی  اسـت. 
بـرق  و  پـرزرق  و  باشـکوه  گران قیمت ترشـان 

نمی کننـد.  واگـذار  را  رقابـت  امـا  نیسـتند 
متاسـفانه این روزهـا ده میلیون تومـان هم رقمی 
نیسـت کـه بتوانـد یـک پرچمـدار گران قیمـت را بـه 
دسـتان شـما هدیه کند. بنابراین یک دوراهی سـخت 
در برابـر شـما قـرار می گیـرد؛ یـا تصمیـم می گیـرد 
بودجه تـان را بیشـتر کنیـد و یـا بهتریـن انتخـاب 
موجـود را داشـته باشـید. بنابرایـن اگر تصمیـم دارید 
بـا ده میلیـون تومـان یک تلفـن هوشـمند پرچمدار 

خریـداری کنیـد، ایـن لیسـت را از دسـت ندهید.

شیائومی مدل Mi Note ۱۰ ظرفیت ۱۲۸ 
گیگابایت

قیمت: حـدود 6.۹۰۰.۰۰۰ تومان: شـاید تصمیم 
یـک  بـرای خریـد  بیشـتری  پـول  باشـید  داشـته 
پرچمـدار هزینـه کنیـد امـا بایـد بدانیـد شـیائومی 
بـا کم تـر از هفـت میلیـون تومـان می توانـد شـما 
را راضـی کنـد. پنـج دوربیـن در پشـت ایـن تلفـن 
هوشـمند قـرار گرفته کـه در کنار ۴ فـاش، کیفیت 
 6.۴ نمایـش  صفحـه  می کننـد.  ارائـه  بی نظیـری 
اینچـی آن در عـدد نزدیـک بـه ابعـاد یـک تبلـت 
اسـت امـا بـه واسـطه طراحـی بی نظیـرش ابعـادی 
بسـیار مناسـب دارد. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی، 
سـلفی های باکیفیت را برای شـما تضمیـن می کند.

حسـگر اثر انگشـت شـیائومی نـوت ۱۰ که زیر 
صفحـه نمایـش آن ۱۰۸۰ آن قـرار گرفتـه اسـت، 
توسـط یک باطـری باظرفیـت باورنکردنـی 5۲6۰ 
میلی آمپـر تغذیـه می شـود. سـخت افـزار بی نظیـر 
ایـن تلفن هوشـمند بـا 6 گیگابایـت حافظه موقت 
و پردازنـده اسـنپدراگون 7۳۰ کامـل شـده اسـت. 
بنابرایـن اگـر دوسـت داریـد هزینـه کم تـری برای 
ایـن  تلفـن هوشـمند کامـل کنیـد،  خریـد یـک 

پرچمـدار را فرامـوش نکنید.

نوکیا مدل Preview ۹ ظرفیت ۱۲۸ 
گیگابایت

بـرای  تومـان:   7.۱۰۰.۰۰۰ حـدود  قیمـت: 
کسـانی کـه نخسـتین بـار طعـم تلفن هـای همراه 
برنـد  ایـن  هـم  هنـوز  چشـیده اند،  نوکیـا  بـا  را 
دوست داشـتنی جـذاب اسـت. بنابرایـن بازگشـت 
بـا سیسـتم  تلفن هـای همـراه  دنیـای  بـه  نوکیـا 
گرفـت.  نیـک  فـال  بـه  بایـد  را  اندرویـد  عامـل 
صفحـه نمایـش 6 اینچـی نوکیـا ۹ کـه گرانتریـن 
و قدرتمندتریـن تلفـن هوشـمند اندرویـدی نوکیا 
تـا امـروز اسـت، با حسـگر اثر انگشـت زیـر صفحه 
نمایـش کار می کنـد. 5 دوربیـن حرفـه ای شـرکت 
تلفـن  ایـن  بدنـه پشـتی  بـر روی  آلمـان  زایـس 
هوشـمند نقـش بسـته اسـت و دوربین سـلفی آن 
هـم کیفیتـی ۲۰ مگاپیکسـلی دارد. باتـری ۳۳۲۰ 
میلی آمپـری ایـن تلفن هوشـمند از فناوری شـارژ 

می کنـد. پشـتیبانی  سـریع 
را  تمرکـزش  هوشـمند  تلفـن  ایـن  در  نوکیـا 
بـر روی عکاسـی قـرار داده و نتیجـه آن تقریبـا 
بی نظیر اسـت. عکاسـی سـیاه و سـفید بـا کیفیت 
واقعـی و تصویربـرداری حرفـه ای، از ویژگی هـای 
مهـم دوربیـن نوکیا ۹ اسـت کـه باید بـه آن توجه 
کنیـد. بـا ایـن حـال بایـد توجـه کنید کـه حافظه 
جانبـی این تلفن هوشـمند در دسـترس نیسـت و 
تنهـا می توانیـد از ۱۲۸ گیگابایـت حافظـه داخلی 

آن اسـتفاده کنیـد.
شیائومی Pro ۱۰ Mi Note ظرفیت ۲۵۶ 

گیگابایت
تومــان: یکــی  قیمــت: حــدود ۸.۱۰۰.۰۰۰ 
توســعه  در  شــیائومی  جالــب  سیاســت های  از 
ــردن  ــت، اضافهک ــمند گران قیم ــای هوش تلفن ه
پســوند Pro بــه آن هــا و تقویت ســخت افزارشــان 
اســت. در شــیائومی نــوت ۱۰ هــم شــرایط کامــا 
ــن هوشــمند  ــن تلف ــه نظــر می رســد. ای مشــابه ب
ــر  ــدل ارزان ت ــا م ــان ب ــا یکس ــخت افزاری کام س
وظیفــه  فــاش  و چهــار  دوربیــن  پنــج  دارد. 
عکاســی را برعهــده گرفته انــد و باطــری قدرتمنــد 
آن شــما را بــرای دو روز ســنگین و پرفشــار کاری 
ــن تلفــن  ــاوت واقعــی ای ــس تف ــد. پ ــاده می کن آم

ــر چیســت؟ ــدل ارزان ت ــا م هوشــمند ب
حافظـه داخلـی ایـن تلفـن هوشـمند بـه ۲56 
گیگابایـت ارتقـا پیدا کرده اسـت. حجمی که قطعا 
بـرای هر کاربـری کافی به نظر می رسـد. همچنین 
رم یـا حافظـه موقت ایـن مدل در مقایسـه با مدل 

ارزان تر، دو گیگابایت بیشـتر اسـت.

وان پالس مدل ۷T ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
قیمــت: حــدود ۹.7۰۰.۰۰۰ تومــان: وان پاس یک 
تولیدکننــده چینــی بســیار متفــاوت با بیشــتر رقبای 
هم وطنــش اســت. آن هــا هــر ســال تنهــا مــدل جدید 
معرفــی می کننــد کــه تولیــد محــدودی دارنــد امــا بــا 
قیمــت پاییــن، حســابی در بــازار ســروصدا می کنند. 
صفحــه نمایــش ۷T یــک پنــل 6.5 اینچــی دارد کــه 
بــا باطــری ۳۸۰۰ میلــی آمپــری تغذیــه می شــود. ۸ 
ــده  ــار پردازن ــا حافظــه موقــت در کن ــت رم ی گیگابای
اســنپدراگون ۸55 ســخت افــزار قدرتمنــد ایــن تلفــن 
ــه  ــد ب ــد بدانی ــا بای ــه رخ می کشــد ام ــمند را ب هوش
جــز ۲56 گیگابایــت حافظــه داخلــی آن، نمی توانیــد 

حافظــه جدیــدی بــه آن اضافــه کنیــد.
منبع: ایرنا

بهاروند، سرپرستی که فدراسیون فوتبال 
به رسمیت نمی شناسد!

پــس از اســتعفای مهــدی تــاج، هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال بــا 
اســتناد بــه اساســنامه، حیــدر بهارونــد را بــه عنوان سرپرســت فدراســیون 
برگزیــد امــا ظاهــرا مســووالن فدراســیون در مکاتبــات و اخبــار رســمی 
چنیــن جایگاهــی را بــرای جانشــین مهــدی تــاج قائــل نیســتند. ســوال 

ایــن اســت آیــا فیفــا از اســتعفای مهــدی تــاج اطــاع دارد؟ 
ــود کــه مهــدی  ــاه ســال جــاری ب ــه گــزارش ایســنا، هشــت دی م ب
تــاج بعــد از چنــد روز بســتری شــدن در بیمارســتان بــه علــت بیمــاری 
قلبــی، بــه توصیــه پزشــکان از ریاســت فدراســیون فوتبــال کناره گیــری 
کــرد تــا بعــد از ســه ســال و نیــم مدیریــت بــر ایــن فدراســیون، صندلــی 

ریاســت را تــرک کنــد.
ــا  ــال ب ــیون فوتب ــت فدراس ــاج از ریاس ــدی ت ــری مه ــر کناره گی خب
ــر روی  ــتعفای او ب ــر اس ــچ گاه خب ــود و هی ــراه ب ــی هم ــات مختلف ابهام
ــه  ــه ب ــی ک ــد موضوع ــر نش ــیون منتش ــمی فدراس ــایت رس ــی س خروج

ابهامــات و گمانه زنی هایــی پیرامــون ایــن موضــوع دامــن زد.
ــات  ــه هی ــی جلس ــاق، در حال ــن اتف ــد از ای ــه بع ــک هفت ــون ی اکن
ــده  ــر ش ــر منتش ــه در خب ــده ک ــزار ش ــال برگ ــیون فوتب ــه فدراس رئیس
بــر روی ســایت فدراســیون، حیــدر بهارونــد هم چنــان بــه عنــوان نایــب 
رئیــس معرفــی شــده و در ادامــه محمــود اســامیان، عضــو هیــات رئیســه 
او را نــه بــه عنــوان سرپرســت فدراســیون فوتبــال بلکــه بــه عنــوان نایــب 
رئیــس معرفــی کــرده اســت. اســامیان گفتــه کــه امــور فدراســیون بــه 

بهارونــد تفویــض شــده اســت!
ـــوس  ـــیون جل ـــت فدراس ـــگاه ریاس ـــد در جای ـــرا بهارون ـــد ظاه هرچن
دارد و بـــه عنـــوان سرپرســـت عمـــل می کنـــد امـــا اینکـــه رســـما در 
ـــیون از او  ـــن فدراس ـــمی ای ـــار رس ـــال و اخب ـــیون فوتب ـــات فدراس مکاتب
ـــل  ـــب و قاب ـــت جال ـــه ای اس ـــد نکت ـــاد نمی کنن ـــت ی ـــوان سرپرس ـــه عن ب

ـــه. توج
ــوان  ــه عن ــد ب ــدر بهارون ــی حی ــم معرف ــد علی رغ ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــی دیگ ــه برنامه ای ــه ب ــات رئیس ــال، هی ــیون فوتب ــت فدراس سرپرس
ــد پرهیــز می کننــد. ســوال  می اندیشــد کــه از اعــام سرپرســتی بهاروون
ایــن اســت کــه آیــا اســتعفای مهــدی تــاج بــه فیفــا اعــام شــده اســت؟ 
آیــا فیفــا و کنفدراســیون فوتبــال آســیا نســبت بــه تغییــرات مدیریتــی 

ــد؟ ــران اطــاع و آگاهــی دارن ــال ای در فوتب
ــتی  ــا سرپرس ــال ب ــیون فوتب ــات فدراس ــفاف مقام ــر ش ــورد غی برخ
بهارونــد حکایــت از ماجرایــی دارد کــه اگــر بدرســتی شفاف ســازی 
نشــود می توانــد در ادامــه موجــب مشــکات حقوقــی بــرای ایــن 

ــود. ــیون ش فدراس
ــه  ــال ب ــیون فوتب ــووالن فدراس ــه و مس ــات رئیس ــی رود هی ــار م انتظ
گونــه ای عمــل کننــد کــه ایــن موضوعــات بــر مشــکات ایــن روزهــای 

ــد. ــال و کشــور نیفزای فوتب

نفرات برتر مسابقات مچ اندازی قهرمانی
 باشگاه های آذربایجان شرقی

ــی باشــگاه هــای اســتان  ــدازی قهرمان ــر مســابقات مــچ ان نفــرات برت
ــد. مشــخص گردی

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــأت پــرورش انــدام آذربایجــان شــرقی، 
ــبت  ــه مناس ــتان ب ــگاه های اس ــی باش ــدازی قهرمان ــچ ان ــابقات م مس
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــام ش ــار اس ــر افتخ ــزرگ و پ ــردار ب ــت س گرامیداش
ــالن  ــتان در س ــکار اس ــرکت ورزش ــا ش ــک روز ب ــدت ی ــه م ــلیمانی ب س

ــزار شــد. ــاد برگ ــتان بســتان آب ــون شــهدای شهرس کان
ــاد و خاطــره ســردار رشــید اســام   همچنیــن مراســم بزرگداشــت ی

ــا مســابقات برگــزار گردیــد . حــاج قاســم ســلیمانی همزمــان ب
 در پایــان از نفــرات و تیم هــای برتــر  مســابقات بــا اهــدا حکــم ، مــدال 

و کاپ قهرمانــی تقدیــر شــد:
راست دست : ۱-  تیکمه داش ۲-  ستارگان ۳-  آزادگان آذرشهر
چپ دست : ۱-  ستارگان  ۲-  تیکمه داش ۳-  آزادگان آذرشهر

وزیــر ورزش و جوانــان در ســفر بــه ســوییس 
خطــاب بــه رییــس فدراســیون جهانــی تکوانــدو 
ــی  ــت م ــوی از دول ــوان عض ــرد: بعن ــام ک اع
ــرای  ــزا ب ــی در صــدور وی ــه محدودیت ــم ک گوی
اتبــاع بیــش از ۲۰۰ کشــور دنیــا نداریــم و 
و  آمریکایــی  ورزشــی  تیــم هــای  تاکنــون 
ــی  ــکل و محدودیت ــچ مش ــدون هی ــی ب انگلیس

ــد.  ــفر کردن ــران س ــه ای ــابقات ب ــرای مس ب
ــر  ــلطانی ف ــعود س ــا، مس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــان  ــده میزب ــاه آین ــی ۲ م ــت: ط ــوزان گف در ل
کشــتی گیــران آمریکایــی در رقابــت هــای 
جــام جهانــی بــه میزبانــی ایــران خواهیــم بــود 
کــه بــدون محدودیــت و در کمــال امنیــت بــه 

ــرد. ــد ک ــفر خواهن ــور س کش
وی بــه عاقه منــدی ایرانیــان در رشــته 
تکوانــدو اشــاره کــرد و افــزود: انتظــار مــی رود 
ــی  ــم میزبان ــش بتوانی ــن گرای ــه ای ــه ب ــا توج ب
بیشــتری در ارتبــاط بــا رویدادهــای بیــن 
ــن رشــته داشــته باشــیم و آمادگــی  ــی ای الملل
ــدادی  ــر روی ــی ه ــرای میزبان ــود را ب ــل خ کام
کــه فدراســیون جهانــی صــاح بدانــد در ســال 

ــم. ــی کنی ــام م ۲۰۲۰ را اع
ــان ادامــه داد: از رییــس  ــر ورزش و جوان وزی
ــعه  ــت و توس ــداوم حمای ــی ت ــیون جهان فدراس

ــتاریم. ــران را خواس ــدو ای ــکاری از تکوان هم

ــو«  ــگ وان چ ــان از»چان ــر ورزش و جوان وزی
دعــوت کــرد تــا بــه ایــران ســفر و از امکانــات و 
توانمندی هــای ورزشــی کشــورمان بازدیــد کنــد.

ــن  ــدو در ای ــی تکوان رییــس فدراســیون جهان
ــه  ــر ورزش و رییــس کمیت ــدار در حضــور وزی دی
ملــی المپیــک ایــران  گفــت:  ایــران تعــداد زیادی 
ــدو دارد کــه  قهرمــان و ورزشــکار در رشــته تکوان
جــای شــگفتی اســت، وقتــی تصاویــر جشــن روز 
ــرای مــن ارســال شــد  ــران ب ــدو در ای ملــی تکوان
و اعــام کردنــد کــه ایــران بیــش از ۲.5 میلیــون 

تکوانــدوکار زن و مــرد دارد بــه وجــد آمــدم.
چــو همچنیــن درباره مشــکاتی پیــش آمده 
ــداد  ــران در روی ــکار ای ــزای ورزش ــدور وی در ص

ــار  ــی انگلیــس اظه ــه میزبان ــدو ب ــی تکوان جهان
تاســف کــرد و ســپس دربــاره حضور تکوانــدو در 
ــو  ــک ۲۰۲۰ توکی ــک و پارالمپی ــای المپی بازیه
ــه  ــت ک ــالی اس ــتین س ــال نخس ــت:  امس گف
ــد و  ــد ش ــزار خواه ــدو برگ ــابقات پاراتکوان مس
ســال مهــم و ســختی بــرای تکوانــدو اســت زیــرا 
هــم در المپیــک و هــم در پارالمپیــک حضــور 
داریــم و وظیفــه داریــم بــازی هــای جوانمردانــه 

ــم. ــزار کنی ای را برگ
ــه  ــدو ادام ــی تکوان ــیون جهان ــس فدراس ریی
داد: بــا وجــود اینکــه در بســیاری از رشــته هــا 
شــاهد هســتیم، تصمیمــات انســانی روی نتایــج 
تاثیــر مــی گــذارد امــا خوشــبختانه در تکوانــدو 

در بخــش داوری بــه شــرایط خوبــی رســیدیم.
ــر ورزش و  ــدار از وزی ــن دی ــان ای چــو در پای
جوانــان و رییــس کمیتــه ملــی المپیــک دعــوت 
کــرد تــا در فروردیــن مــاه ۹۹ در آخریــن 
ــک ۲۰۲۰  ــش از المپی ــدو پی ــس تکوان کنفران

ــد. ــرکت کنن ش
»ســید رضــا صالحــی امیــری« هــم گفــت: 
وزیــر ورزش ایــران یکــی از حامیــان اصلــی 
ــون  ــت میلی ــال ۲۰۱۹ هف ــه در س ــت ک ماس
دالر و در ســال ۲۰۲۰، ۱۰ میلیــون دالر بــه مــا 
کمــک کــرده انــد و در مجموعــه بــرای توســعه 
ــون  ــز ۲۰۰ میلی ــا نی ــاخت ه ــر س ورزش و زی

ــد. ــرده ان ــه ک دالرهزین
وی افــزود:  ســاالنه طــرح هــای متعــدد 
و  ورزش  وزارت  توســط  کشــور  در  ورزشــی 
ــی کــه  ــاح مــی شــوند و هــر ایران ــان افتت جوان
ــد  ــه چن ــا فاصل ــرد ب ــه ورزش بگی ــم ب تصمی

ــد. ــی رس ــگاه م ــه ورزش ــه ب دقیق
ــاه  ــران ۱۹ دی م ــی ای ــد وزش ــات ارش مقام
ــی و  ــی ورزش ــت دیپلماس ــد تقوی در دور جدی
ــتانه  ــورمان در آس ــرایط ورزش کش ــی ش بررس
المپیــک۲۰۲۰ بــه شــهر لــوزان ســوییس ســفر 
ــن  ــا رییــس فدراســیون بی ــون ب ــد و تاکن کردن
المللــی فوتبــال و تکوانــدو دیــدار و گفــت و گــو 

ــد. کردن

ــعه  ــت توس ــت معاون ــه سرپرس ــق گفت طب
و  وزارت ورزش  و حرفــه ای  قهرمانــی  ورزش 
جوانــان قــرار بــر ایــن اســت کــه در اســفندماه 
بــا همراهــی کشــورهای عربــی بــا اعمــال 
ــطرنج بازان،  ــرای ش ــه ب ــه ممنوع ــه قرع مقول
عــدم  راســتای  در  آمــده  بوجــود  مشــکل 
رویارویــی بــا نماینــدگان شــطرنج باز رژیــم 

ــود.  ــل ش ــتی ح صهیونیس
علی نــژاد  مهــدی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــده در  ــود آم ــه وج ــی ب ــا حواش ــاط ب در ارتب
شــطرنج ایــران و مســائلی کــه بــرای نخبــگان 
ــی  ــا برخ ــه ب ــور مواج ــه منظ ــته ب ــن رش ای
نماینــدگان شــطرنج  رژیــم صهیونیســتی ایجــاد 
شــده اســت، اظهــار کــرد: هــم اکنــون در 
شــطرنج بــا مشــکل عــدم قرعــه ممنوعــه بــرای 
شــطرنج بازان ایرانــی مواجــه هســتیم کــه 
ــر  ــال حاض ــت و در ح ــود داش ــته وج در گذش
برداشــته شــده؛ اتفاقــی کــه کار را بــرای رقابت 
بی دغدغــه شــطرنج بازان ایرانــی بــه دلیــل 
مواجهــه بــا نماینــدگان رژیــم اشــغالگر قــدس 

ــت. ــرده اس ــخت ک س

رایزنی هــای صــورت  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــک  ــا کم ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ــه ق گرفت
قرعــه ممنوعــه  مقولــه  کشــورهای عربــی 
ــدن  ــل ش ــاهد ح ــا ش ــود ت ــال ش ــددا اعم مج
از  و  باشــیم  ایرانــی  شــطرنج بازان  مشــکل 

مواجهــه نماینــدگان کشــورمان بــا نماینــدگان 
رژیــم صهیونیســتی جلوگیــری شــود.

ورزش  توســـعه  معاونـــت  سرپرســـت 
و  ورزش  وزارت  حرفـــه ای  و  قهرمانـــی 
جوانـــان بـــا بیـــان اینکـــه از ســـوی دیگـــر 

کمـــک خواهیـــم کـــرد تـــا فدراســـیون 
ــت  ــرای هدایـ ــی را بـ ــی خوبـ ــطرنج مربـ شـ
کنـــد،  اظهـــار  انتخـــاب  شـــطرنج بازان 
ـــزه  ـــرد انگی ـــن رویک ـــا ای ـــم ب ـــرد: امیدواری ک
و  یابـــد  افزایـــش  ایرانـــی  شـــطرنج بازان 
بتواننـــد در آینـــده بـــه بهتریـــن شـــکل 

ــد. ــل کننـ ــن عمـ ممکـ
ــک ویژگــی در مســابقات  ــه ی ــه ممنوع قرع
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــطرنج اس ش
قانــون فدراســیون جهانــی نوشــته نشــده، 
ــد  ــا آن را می پذیرن ــزار کننده ه ــی از برگ برخ
نمی کننــد.  قبــول  هــم  دیگــر  برخــی  و 
فدراســیون جهانــی بــرای ایــن موضــوع در 
ــد،  ــورها راه می آی ــا کش ــی ب ــابقات جهان مس
ــه  ــتند ک ــادی هس ــیون های زی ــون فدراس چ
بازیکنانشــان مقابــل رژیــم صهیونیســتی بــازی 
نمی کننــد؛ حتــی در المپیــاد جهانــی هــم 
ــن  ــده ای ــد فی ــاس نباش ــه حس ــا دوره ای ک ت
موضــوع را می پذیــرد امــا در دورهایــی کــه در 
رده بنــدی و مقــام بازیکنــان تأثیرگــذار باشــد 

نمی کننــد. قبــول  را  آن 

آذربایجان شــرقی بــه رتبــه چهــارم وزنه بــرداری کشــور 
ــید.  رس

درخشــش  بــا  آذربایجان شــرقی  فــارس،  گــزارش  بــه 
مســابقات  تیمــی  چهــارم  مقــام  بــه  خــود  وزنه بــرداران 
وزنه بــرداری قهرمانــی بزرگســاالن کشــور )انتخابــی تیــم  ملــی ( 

ــت. ــت یاف دس
ــق و   ــن  مطل ــتاد بهم ــادواره اس ــن دوره ی ــا دومی ــن رقابت ه ای
ــه  ــلیمانی ب گرامیداشــت ســردار ســپهبد شــهید حــاج  قاســم  س

ــزار شــد. ــواز برگ ــی اه میزبان
ــا کســب  ــوکان ب ــن ب ــاکار، حســین رضــوی و امی حســین پ
مدال هــای رنگارنــگ در یکضــرب، دوضــرب و مجمــوع ۴۰۹ 

ــد. ــتان کســب کردن ــرای اس ــاز ب امتی
دســته  در  رضــوی  حســین  انفــرادی،  رقابت هــای  در 
55 کیلوگــرم در یکضــرب ۸6 کیلوگــرم، مــدال برنــز و در 

دوضــرب۱۱۰ کیلوگــرم، مــدال طــا و در مجمــوع بــا ۱۹6 
کیلوگــرم مــدال برنــز را بــه دســت آورد.

ــام  ــدار تم ــا اقت ــرم ب ــته 67 کیلوگ ــاکار در دس ــین پ حس
موفــق بــه تصاحــب مــدال طــای یکضــرب، دوضــرب و مجمــوع 
شــد. پــاکار موفــق شــد وزنــه ۱۳۰ کیلوگرمــی را در یکضــرب و 

ــوع ۲۸5  ــرده و در مجم ــاال ب ــرب ب ــی را در دوض ۱55 کیلوگرم
کیلوگــرم را بلنــد کــرد.

امیــن بــوکان ورزشــکار میانــه ای اســتان هــم در دســته ۱۰۲ 
ــز دوضــرب  ــه ۱6۱ کیلــو و برن ــا وزن ــز یکضــرب ب کیلوگــرم، برن
ــوع ۳5۹  ــا در مجم ــرد ت ــب ک ــرم را کس ــه ۱۹۸ کیلوگ ــا وزن ب

ــگاه دوم بایســتد. ــز در جای ــدال برن کیلوگــرم و کســب م
اعضــای تیــم آذربایجان شــرقی، حســین رضــوی، ســاالر 
ــرادی،  ــان م ــاری، عرف ــین مخت ــاکار، حس ــین پ ــرادی، حس م
تــورج اجلــی، امیــن بــوکان و ظهیــر خــدادادی و مربیــان، 
مصطفــی مــرادی و بهبــود نعیمــی بــه سرپرســتی حامــد 

دیبامهــر در ایــن مســابقات شــرکت کردنــد.
از  کشــور  بزرگســاالن  قهرمانــی  وزنه بــرداری  مســابقات 
۱7دی مــاه بــه میزبانــی اهــواز برگــزار شــد و آذربایجان شــرقی 

ــرد. ــرکت ک ــابقات ش ــن مس ــکار در ای ــا 7 ورزش ب

ســامان نریمــان جهــان، هافبــک بومــی 
ــدن  ــق ش ــا ملح ــز ، ب ــبزقباهای تبری ــم س تی
بــه تیــم فوتبــال »نفتچــی« کشــور جمهــوری 

ــد.  ــر ش ــان، لژیون آذربایج
بــه گــزارش ایرنــا، هوشــنگ نصیــرزاده، 
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگی - ورزشــی ماشــین 
ــر در جمــع  ــن خب ــام ای ــا اع ــز ب ســازی تبری
خبرنــگاران افــزود: در پــی دریافــت درخواســت 
کتبــی و پیگیری هــای باشــگاه نفتچــی کشــور 
ــار  ــر در اختی ــی ب ــان مبن ــوری آذربایج جمه
ــال ماشــین  ــم فوتب ــی تی ــن هافبــک بوم گرفت
ــا  ــس از انجــام بررســی های الزم و ب ســازی، پ
ــر  ــرای لژیون ــن بازیکــن ب ــه ای ــه عاق توجــه ب

ــا انتقــال وی موافقــت کــرد. شــدن، ب
ــظ  ــا حف ــت م ــرد: اولوی ــان ک وی خاطرنش
منافــع باشــگاه اســت و در همین راســتا بــا توجه 
بــه عاقــه ای کــه نریمــان جهان بــه لژیونر شــدن 

ــن  ــاید چنی ــه ش ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت و ب داش
ــم  ــده فراه ــن در آین ــن بازیک ــرای ای ــی ب فرصت

ــم. ــال او موافقــت کردی ــا انتق نشــود، ب
نصیــرزاده عنــوان کــرد: انتقــال قبلــی پیمان 

بابایــی به صــورت قرضــی و بــه مــدت یک ونیــم 
فصــل بــود کــه ایــن فصــل بــه پایــان می رســد 
ــن  ــردد، همچنی ــازی برمی گ ــین س ــه ماش و ب
ــات  ــویه مطالب ــر تس ــاوه ب ــال ع ــن انتق در ای

نریمــان جهــان از باشــگاه ماشــین ســازی، 
ــز  ــی نفتچــی نی مبلغــی توســط باشــگاه اروپای
بــرای صــدور رضایتنامــه بــه حســاب مــا واریــز 

شــد.
ــای  ــات و تاش ه ــی از زحم ــا قدردان وی ب
ماشــین  فوتبــال  تیــم  در  نریمــان جهــان 
ســازی، بــرای او در تیــم جدیــدش آرزوی 
موفقیــت و اظهــار کــرد: برخــاف آنچــه تصــور 
ــزی شــده  ــه ری ــا برنام ــای م می شــود انتقال ه
ــم  ــال را ه ــل و انتق ــره نق ــر پنج ــت و اگ اس
ــن  ــه بازیک ــم س ــاز ه ــم ب ــاز کنی ــر ب ــا تاخی ب

ــم. ــذب کنی ــم ج ــا می توانی ــهمیه فیف س
ــب  ــا کس ــازی ب ــین س ــال ماش ــم فوتب تی
ــر  ــگ برت ــدول لی ــم ج ــاز در رده نه ۲۲ امتی
فوتبــال جــای گرفتــه و شــنبه 5 بهمــن مــاه در 
ورزشــگاه شــهید ســردار ســلیمانی میزبــان تیم 

ــود. ــد ب ــان خواه ــپاهان اصفه س

ــا  ــت: مهاجــرت کیمی ــران گف ــن ورزش ای ــن المپی پرافتخارتری
ــرده  ــه ســال ها جمــع ک ــی ک ــه آبروی ــزاده جــز لطمــه زدن ب علی

ــدارد.  ــرای او ن نتیجــه دیگــری ب
ــکاران  ــرت ورزش ــوص مهاج ــنیم، در خص ــاعی تس ــادی س ه
ــز  ــا نی ــان م ــت: در زم ــار داش ــور اظه ــارج از کش ــه خ ــی ب ایران
ــه  ــا ب ــت، ام ــود داش ــی وج ــورهای خارج ــنهادهایی از کش پیش
ــه  ــم ک ــاس بودی ــد و روی آن حس ــورمان پایبن ــه کش ــدری ب ق
خجالــت می کشــیدیم و می ترســیدیم ایــن مســائل را مطــرح 
کنیــم. در حــال حاضــر مهاجــرت بــرای برخــی ورزشــکاران تبدیــل 

ــت.  ــده اس ــی ش ــه زیاده خواه ب
قهرمــان پیشــین تکوانــدو افــزود: زیاده خواهــی کار بســیار 
ــد اعتقــاد داشــته باشــد کــه  زشــتی اســت و هــر ورزشــکاری بای
زیــر پرچــم کشــور خــود باقــی بمانــد. قهرمانــان مــا در ایــران و در 

ایــن شــرایط رشــد کردنــد و نمی دانــم یــک مرتبــه چــه می شــود 
ــوند و  ــور ش ــور و آن کش ــن کش ــی ای ــد راه ــان می افت ــه یادش ک
لــذت آنجــا را بیشــتر از عــزت ایــران دوســت دارنــد. بــه نظــر مــن 
پناهندگــی یــک ذلــت بــزرگ بــرای هــر شــخص و آدمــی اســت.

پرافتخارتریــن المپیــن ورزش ایــران در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه در زمــان قهرمانــی هیــچ وقــت وسوســه پیشــنهادهای خارجی 
ــم هــم خطــور  ــه ذهن ــی ب ــت حت ــچ وق ــت: هی نشــده اســت، گف
نکــرد کــه بــه پیشــنهادهای کشــورهای خارجــی بــرای مهاجــرت و 
تغییــر تابعیــت فکــر کنــم. در حــال حاضــر خیلــی موقعیت هــای 
دیگــر بــرای مهاجــرت دارم، امــا هیــچ جایــی را بــه ایــران ترجیــح 

نمی دهــم. 
ســاعی در خصــوص شــایعه مهاجــرت کیمیــا علیــزاده و مانــور 
رســانه های بیگانــه در خصــوص عــدم توجــه مســئوالن فدراســیون 

تکوانــدو و ورزش ایــران بــه او گفــت: اعتقــاد دارم کیمیــا علیــزاده 
ــد.  ــه نمی ش ــه او توج ــران ب ــدازه ای ــه ان ــود ب ــا ب ــای دنی ــر کج ه
در ایــران توجــه بیــش از حــدی بــه علیــزاده شــده و کجــا بــه او 
ــچ  ــدو هی ــم در تکوان ــل می دان ــت؟ حداق ــده اس ــی ش ــم توجه ک
کجــای دنیــا شــرایط ایــران را نــدارد و بــه خصــوص توجهــی کــه 
در ایــن مــدت بــه علیــزاده شــده بــه هیــچ تکوانــدوکاری در دنیــا 

نمی شــود. 
ــه  ــه ای ب ــه توصی ــدو در خصــوص اینک ــان پیشــین تکوان قهرم
ــر  ــت: فک ــدارد، گف ــده اش ن ــم آین ــوص تصمی ــزاده در خص علی
ــد در  ــی بتوان ــه راحت ــز ب ــک بچــه ۱۰ ســاله نی ــم شــاید ی می کن
ــن  ــد چنی ــزاده بخواه ــر علی ــرد. اگ ــم بگی ــوص تصمی ــن خص ای
تصمیمــی بگیــرد جــز لطمــه زدن بــه آبرویــی کــه ســال ها جمــع 
کــرده نتیجــه دیگــری بــرای او نــدارد و در دراز مــدت حتمــا بــرای 

ــد  ــی می خواه ــر کس ــت. اگ ــد داش ــال خواه ــه دنب ــیمانی ب او پش
اقدامــی انجــام دهــد نبایــد کاری کنــد کــه تمــام پل هــای پشــت 

ســرش خــراب شــوند.

وزیر ورزش: 

محدودیتی در صدور ویزا برای اتباع بیش از 2۰۰ کشور دنیا نداریم

مهدی علی نژاد مطرح کرد:

اتفاقی جدید در انتظار شطرنج

عنوان چهارمی وزنه برداری آذربایجان شرقی

نریمان جهان لژیونر شد

ساعی:

کیمیا علیزاده با مهاجرت به آبرویش لطمه می زند و بعدًا پشیمان می شود 
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اوقات شرعی شهر تهران

فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
ــه ســانحه ســقوط هواپیمــای مســافربری خطــوط  ــا اشــاره ب ب
هوایــی اوکرایــن گفــت: مــا گردنمــان از مــو باریکتــر اســت همه 
مســئولیت کار را می پذیریــم و هــر گونــه تصمیمــی مســئولین 

بگیرنــد مــا مطیــع اجــرای آن هســتیم. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلــی 
ــقوط  ــه س ــات حادث ــریح جزئی ــته در تش ــی زاده روز گذش حاج
هواپیمــای مســافربری خطــوط هوایــی اوکرایــن افــزود: حادثــه 
ــی  ــوط هوای ــافربری خط ــای مس ــرنگونی هواپیم ــراش س دلخ
ــات  ــات ضرب ــد از اجــرای عملی ــن را در غــرب کشــور بع اوکرای

ــنیدم. ــکا ش ــای آمری ــه پایگاه ه ــکی علی موش
ــن  ــردم ای ــدا ک ــان پی ــه اطمین ــی ک ــرد: موقع ــه ک وی اضاف
ــرای خــودم کــه ای کاش  اتفــاق افتــاده آرزوی مــرگ کــردم ب
می مــردم و ایــن حادثــه را شــاهد نبــودم مــا یــک عمــر 
خودمــان را پیشــمرگ مــردم کردیــم و امــروز هــم آبرویمــان را 
بــا خداونــد متعــال معاملــه می کنیــم و در ایــن شــرایط ســخت 

ــم. ــح بدهی ــدیم توضی ــر ش ــا ظاه ــل دوربین ه مقاب
فرمانــده هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  
ــر و  ــه توســط ســتادها باالت ــن حادث ــه داد: بررســی های ای ادام
ــوه قضاییــه بررســی و اطاعــات کامــل می شــود و  مجموعــه ق
همیــن ابتــدای صحبــت عــرض کنــم کــه مــا گردنمــان از مــو 
باریکتــر اســت همــه مســئولیت کار را می پذیریــم و هــر گونــه 

ــع اجــرای آن هســتیم. ــد مطی تصمیمــی مســئوالن بگیرن
ــات  ــرایط و التهاب ــه ش ــک هفت ــش از ی ــه داد: بی وی ادام
ــته  ــالهای گذش ــه س ــبت ب ــری نس ــال درگی ــه و احتم منطق
ــری  ــال درگی ــود و احتم ــابقه ب ــاب بی س ــدای انق ــاید از ابت ش
ــاش صددرصــد  ــود. نیروهــای هــر دو طــرف در آمــاده ب ــاال ب ب
بودنــد به ویــژه کــه آمریکایی هــا اعــام کــرده بودنــد 5۲ نقطــه 
ــدی  ــای آفن ــه  یگان ه ــن هم ــرای همی ــد. ب ــران را می زنن در ای

ــد. ــاش صددرصــد بودن ــاده ب ــدی در آم و پدافن
ــد  ــام ش ــا انج ــی های م ــه در بررس ــت: آنچ ــی زاده گف حاج
ــرار  ــی ق ــطح جنگ ــی را در س ــت آمادگ ــه وضعی ــب حادث ش
دادنــد و باالتریــن ســطح آمــاده بــاش توســط شــبکه یکپارچــه 
پدافنــد بــه ســامانه ها ابــاغ می شــود. در ایــن شــرایط تعــدادی 
ــه  ــران اضاف ــد ته ــگ پدافن ــه رین ــدی ب ــامانه های پدافن از س
شــد. یعنــی اولیــن ســامانه های کــه در محــدوده  غــرب تهــران 
مســتقر می شــود، ایــن حادثــه توســط آن رقــم خــورده اســت.

فرمانــده هوافضــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی افــزود: 
در چندیــن مرحلــه ایــن آمــاده بــاش ســه - ســه کــه باالتریــن 
ــه همــه شــبکه تاکیــد می شــود و  ــاش اســت ب ســطح آمــاده ب
ــه  ــی ب ــن ســطح آمادگ ــدی در باالتری ــامانه های پدافن ــه س هم

ــد. ــر می بردن س
ــن  ــه ای ــار ب ــن ب ــف چندی ــل مختل ــد: در مراح وی یادآورش
ــر شــده توســط  ــه همیــن ســامانه کــه درگی ســامانه ها از جمل
ــه  ــروزی ب ــک های ک ــود، موش ــام می ش ــه اع ــبکه یکبارچ ش
ســمت کشــور شــلیک شــده اســت و در یکــی دو مرحلــه تاکیــد 

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــه مبن ــای واصل ــود و گزارش ه ــی ش م
ایــن کروزهــا در مســیر هســتند.  آمادگــی داشــته باشــید.

فرمانــده هوافضــای ســپاه خاطرنشــان کــرد: در واقــع ســامانه 
ــود  ــی ب ــتند و کاف ــرار داش ــی ق ــن ســطح آمادگ ــا در باالتری ه
شاســی را فشــار دهیــد. بــه آنهــا گفتــه شــده کروزهــا شــلیک 
شــده و در مســیر اســت. ایــن ســامانه درگیــر شــده و شــلیک 

موشــک داشــته اســت.
ایــن مقــام نظامــی اضافــه کــرد: مــا پیــش بینــی کردیــم و 
مصاحبــه ای بــا خــود اپراتــور شــده اســت کــه پخــش خواهــد 
ــار  ــن ب ــا چندی ــه م ــد ک ــار می کن ــور( اظه ــان )اپرات ــد. ایش ش
درخواســت کردیــم کــه فضــای کشــور از پروازهــا متوقــف شــود 
ــه  ــه س ــرایط س ــه در ش ــود ک ــاح )CLEAR( ش ــه اصط و ب

طبیعــی اســت کــه درخواســت شــود.  
ــک  ــت موش ــوه اصاب ــی نح ــریح چگونگ ــا تش ــی زاده ب حاج
ــامانه  ــتقرار س ــی، محــل اس ــای مســافربری اوکراین ــه هواپیم ب
ــاده  ــا ســامانه ای کــه ســاعت ۱۲شــب مســتقر و آم ــد ی پدافن
بــوده را نشــان داد و گفــت: زمانــی کــه هواپیمــا کــه از فــرودگاه 
امــام بلنــد می شــود، )ســامانه( بــه ســمتی کــه )بــا اشــاره بــه 
ــی  ــه اطاعات ــه ب ــا توج ــی رود؛ ب ــد م ــت( می بین ــه اصاب نقط

ــد کــه وضعیــت جنگــی اســت  ــور داده بودن ــن اپرات ــه ای کــه ب
و موشــک کــروز شــلیک شــده اســت ایــن بنــده خــدا ایــن را 

ــد.   ــخیص می ده ــروز تش ک
ــاس و  ــرایط تم ــن ش ــود در ای ــف ب ــه داد: او موظ وی ادام
ــه  ــن نقط ــم از همی ــور ه ــن اپرات ــط ای ــرد و خب ــه بگی تاییدی
ــا  ــی اش ب ــتم ارتباط ــرا سیس ــرایط ظاه ــن ش ــا در ای ــت. ام اس
ــود. حــاال یــا ســامانه جمینــگ باعــث شــده  اختــال مواجــه ب
ــاط  ــد ارتب ــب نمی توان ــر ترتی ــه ه ــوده، ب ــلوغ ب ــبکه ش ــا ش ی
ــم  ــت تصمی ــت داش ــه فرص ــرایط  ۱۰ ثانی ــن ش ــرد. در ای بگی
ــفانه  ــه متاس ــد ک ــت نزن ــد و می توانس ــت بزن ــرد می توانس بگی
تصمیــم بــد را مــی گیــرد و موشــک شــلیک می شــود و 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــورد اصاب ــا م هواپیم
ــازمان  ــرد س ــوص عملک ــپاه در خص ــای س ــده هوافض فرمان
ســازمان  عزیــزان  داشــت:  اظهــار  کشــوری  هواپیمایــی 
و  دفــاع می کردنــد  ایــن مســئله  از  هواپیمایــی کشــوری 
می گفتنــد کــه ایــن حادثــه بــه خاطــر اصابــت موشــک نیســت. 
ــن  ــد و از ای ــل می کردن ــود عم ــته های خ ــاس دانس ــا براس آنه

ــتند.   ــی نداش ــه اطاع حادث
ــه  حاجــی زاده ادامــه داد: بنــده صبــح چهارشــنبه نســبت ب

ــن  ــه مســئوالن اطــاع دادم. م ــع شــدم و ب ــن مســئله مطل ای
در غــرب کشــور بــودم. مــن نســبت بــه تقــارن ایــن دو حادثــه 
ــه تهــران آمــدم و گفتــم احتمــاال  ــه ب ــودم بافاصل مشــکوک ب
هواپیمــای خــودی را زده ایــم. وقتــی بــه تهــران رســیدم دیــدم 
ــه تشــکیل داده  ــرای بررســی ایــن حادث ــی را ب ســتاد کل هیات
ــل هســتند را  ــه دخی ــن قضی ــه در ای ــم و کســانی ک ــن تی و ای
ــه  ــزی را ب ــد چی ــی نمی ش ــت. یعن ــرار داده اس ــه ق در قرنطین

ــم. دیگــران بگویی
وی یادآورشــد: دلیــل آنکــه اطاع رســانی دربــاره ایــن 
حادثــه چنــد روز طــول کشــید، بــرای نگفتــن و پنهــان 
کــردن ماجــرا نبــود بلکــه روال ایــن اســت. صبــح جمعــه همــه 
اطاعــات جمــع و مشــخص شــد، واقعــه چــه بــوده اســت. بعــد 
از ایــن حادثــه، ســتاد کل اقــدام بــه رســانه ای کــردن موضــوع 
کــرد. بنــده بعــد از اطــاع بــه مقامــات اطــاع دادم. بعــد از آن 
ســتاد کل بــرای بررســی و ارزیابــی وارد ماجــرا شــد و رســیدگی 

کــرد کــه ســریعا هــم انجــام شــد.
ــارات  ــام ارشــد ســپاه پاســداران در خصــوص  اظه ــن مق ای
مســئولینس ازمــان هواپیمایــی کشــوری مبنــی بــر رد اصابــت 
موشــک بــه هواپیمــا گفــت:  ایــن عزیــزان بــر اســاس دانســته 

خــود عمــل می کردنــد. آنهــا مقصــر نیســتند مــا مقصــر 
ــی  ــر گناه ــت. اگ ــوده اس ــود ب ــیر خ ــا در مس هســتیم. هواپیم
ــد پاســخگو  ــا بای ــد و م ــا خبــط و خطــا کردن ــوده، عناصــر م ب

باشــیم.
 وی تصریــح کــرد: ســازمان هواپیمایــی کشــور دربــاره 
ــرده و  ــات خــود اظهارنظــر ک ــت موشــک براســاس اطاع اصاب

ــت.   ــرده اس ــل ک ــود عم ــته خ ــاس دانس ــر اس ب
حاجــی زاده افــزود: براســاس دانســته های آنهــا اگــر موشــکی 
ــان  ــد در هم ــا بای ــن هواپیم ــرد، ای ــا برخــورد می ک ــه هواپیم ب
ــن موشــک چــون  ــا ای آســمان منفجــر و متاشــی می شــد ام
کوچــک بــوده، هواپیمــا در آســمان منفجــر نشــده و در زمیــن 

متاشــی شــده اســت.  
ــتند  ــپاه نمی خواس ــلح و س ــای مس ــرد: نیروه ــوان ک وی عن
ایــن ماجــرا را پنهــان کننــد ولــی روال ایــن بــوده اســت. مــا هم 
متاســف هســتیم و ماننــد خانــواده شــهدا خــود را شــریک غــم 

ــم.   ــا می دهی آنه
ــوادث،  ــن ح ــه ای ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــای س ــده هوافض فرمان
هزینــه شــیطنت ها و اقدامــات آمریــکا در منطقــه اســت، یــادآور 
شــد: آن شــب آمادگــی حملــه همه جانبــه را داشــتیم. مــن آن 
ــودم. احتمــال شــلیک موشــک کــروز  شــب در غــرب کشــور ب
و ورود هواپیمــای جنگنــده را داشــته و آمــاده درگیــری همــه 
ــک  ــه ی ــری عجوالن ــر تصمیم گی ــه خاط ــی ب ــم ول ــه بودی جانب

فــرد، شــاهد ایــن حادثــه بودیــم.
ــاره  ــه ســوالی درب ســردار ســرتیب حاجــی زاده در پاســخ ب
علــت عــدم اعــام ممنوعیــت پروازهــای مســافری و تجــاری در 
ــا  ــم، م ــم کن ــی را مته ــم کس ــت: نمی خواه ــور گف ــوای کش ه
ــئول  ــه مس ــی ک ــروه های ــا گ ــم ت ــانی می کنی ــا اطاع رس اینج
ــد از  ــد. بع ــن مســئله را بررســی و رســیدگی کنن هســتند،  ای

ــرد. ــخص ک ــم را مش ــوان مته ــا می ت ــط آن ه ــی توس بررس
ــد از ســوی  ــد مــن در شــرایط جنگــی، بای وی افــزود: از دی
ــه  ــا ب ــد ام ــام می ش ــرواز اع ــت پ ــط ممنوعی ــئولین ذی رب مس

هــر ترتیــب اتفــاق نیفتــاد.
حاجــی زاده بــا تاکیــد بــر نقــش نهادهــای نظامــی در وقــوع 
ایــن فاجعــه گفــت: مشــکل عــدم اعــام ممنوعیــت پــرواز بــه 
بخــش هوانــوردی بــر نمی گــردد و هــر خطــا و مشــکلی بــوده 
در مجموعــه نیروهــای مســلح اســت. بخــش دولتــی، کشــوری  

ــد. و شــرکت فرودگاه هــا هیــچ تقصیــر و قصــوری ندارن
فرمانــده هوافضــای ســپاه خاطرنشــان کــرد: ایــن کار وظیفــه 
ــری  ــراد دیگ ــوع اف ــن موض ــئول ای ــت. مس ــوده اس ــم نب ــا ه م
بــوده انــد و آن هــا بایــد مدیریــت مــی کردنــد. همانطــور کــه 
در آن شــب مــن در غــرب کشــور عملیــات ضربــات موشــکی را 
ــن  ــردم، در ای ــرل می ک ــرایط را کنت ــردم و ش ــی می ک فرمانده
بخــش هــم عزیــزان دیگــری مســئول بودنــد و آن هــا بایــد ایــن 
ــه فراهــم شــد  ــن زمین ــا ای ــد. منته ــات را انجــام می دادن اقدام
تــا ایــن فــرد، ایــن خطــای بــزرگ را انجــام دهــد و متاســفانه 

ایــن حادثــه رخ بدهــد.

سردار حاجی زاده: 
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