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ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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روحانی با ابالغ بخشنامه ای:

نهادها از ظرفیت دانشگاه ها برای 
تقویت توان تولیدی استفاده کنند

آغاز عملیات بازار باز ۶۰ سال 
پس از تاسیس بانک مرکزی

میهن عزیز ما در برهه حساسی از تاریخ قرار دارد
تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران

اجرای چارچوب جدید سیاست گذاری پولی
آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی

مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
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رحمانی فضلی:

 نگرانی برای تامین کاال و رفع نیاز بازار 
وجود ندارد

 بدتر از شلیک سهوی به هواپیما، 
شلیک عمدی به اعتماد عمومی است

کدامیک از نمایندگان فعلی 
مجلس رد صالحیت شدند

تولید پراید ۱۳۲ در سایپا من جاسوس نیستم
متوقف شد
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افتتاح اولین سامانه پرتودهی پرتابل حبوبات کشور در واحد تولیدی 
لپه و حبوبات حاج احمد قربانی پور در آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر

اولیــن ســامانه پرتــو دهــی پرتابــل کشــور در حــوزه حبوبــات بــا مشــارکت 
ــرم  ــن محت ــور معاونی ــا حض ــور و ب ــته ای کش ــون هس ــوم و فن ــگاه عل پژوهش
ســازمان انــرژی اتمــی و مســئولین اســتانی و شهرســتانی، فرمانــدار شهرســتان 
هــای آذرشــهر و بنــاب در واحــد تولیــدی لپــه و حبوبــات حــاج احمد قربانــی پور 
واقــع در شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی شهرســتان آذرشــهر افتتــاح شــد .
ــا تکنولــوژی پیشــرفته  ایــن واحــد تــازه تاســیس در زمینــه آفــت زدایــی ب
بــدون اســتفاده از مــواد شــیمیایی با مشــارکت پژوهشــگاه علــوم و فنون هســته 

ای کشــور فعــال بــوده و مانــدگاری حبوبــات را تــا دو ســال افزایــش مــی دهــد.

ــس  ــب رئی ــه و نای ــن کارخان ــل ای ــر عام ــور مدی ــی پ ــد قربان ــاج احم ح
ــوردر  ــی پ ــه ســازی قربان ــت: لپ ــهر گف ــتان آذرش ــازان شهرس ــه س ــه لپ اتحادی
ــت  ــدا مدیری ــان ابت ــود، از هم ــه کار نم ــروع ب ــهر ش ــتان آذرش ــال 1370 در شهرس س
ــوان  ــه عن ــی زود ب ــرار داده و خیل ــه کیفیــت را ســرلوحه فعالیــت هــای خــود ق مجموع
یکــی از بــا کیفیــت تریــن و بهتریــن تولیــد کننــدگان لپــه در ایــران شــناخته شــد و لپــه 

ــران شــناخته شــده اســت. ــر در ســطح ای ــد برت ــوان برن ــه عن حــاج احمــد ب
در ســایه تــاش مدیریــت و پرســنل خیلــی زود ایــن واحــد تولیــدی عنــوان بزرگتریــن 

واحــد تولیــدی لپــه در شهرســتان آذرشــهر را تصاحــب کــرد.
مزیـت بـزرگ ایـن مجموعـه تهیـه مـواد اولیـه از تامیـن کننـدگان  دسـت اول داخلـی و 
خارجـی بـوده کـه عاوه برمصـرف خود نیاز سـایر کارخانجات تولیدی را نیـز مرتفع می نماید.

 بــا تــاش هــای مدیریــت واحــد فــن آوری ایــن مجموعــه تحــت نــام کارخانــه تولیــد و 
بســته بنــدی حبوبــات و لپــه حــاج احمــد قربانــی پــور در شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی 
احــداث و در ســال 1392 بــه بهــره بــرداری رســید . در ایــن واحــد فــرآوری تمامــی فعالیــت 
هــا بــه صــورت مکانیــزه بــوده و ظرفیــت تولیــد ایــن مجموعــه 50 تــن در روز مــی باشــد .

محیــط تولیــدی ایــن مجموعــه کامــا بهداشــتی بــوده و تمامــی مجوزهــای بهداشــتی 
و تولیــدی خــود را  نیــز دریافــت نمــوده اســت.

ــد  ــاج احم ــات ح ــه و حبوب ــدی لپ ــه تولی ــال کارخان ــت 6 س ــس از گذش ــون پ  اکن
قربانــی پــور کــه محصــوالت خــود را بــا برنــد حــاج احمــد در بــازار بــه فــروش رســانده 
ــبد  ــده در س ــرده و ســهم عم ــع ک ــی را مرتف ــای داخل ــی از نیازه توانســته بخــش بزرگ

ــی داشــته باشــد.  ــواده ایران ــی خان مصرف
ــن  ــت و پرســنل ای ــان و تــاش هــای مدیری ــروردگان من ــه پ ــت ب ــا عنای ــم ب ــد داری امی
شــرکت در آینــده ای نزدیــک صــادرات ایــن محصــول ارزشــمند غذایــی را  نیــز آغــاز نمایــد. 

امیــر قربــان زاده مدیــر واحــد فــروش ایــن کارخانــه گفــت: امــروز 
اولیــن ســامانه پرتــو دهــی پرتابــل کشــور در بحبوحــه تولیــدی قربانــی پــور با 
مشــارکت پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای کشــور به بهــره برداری رســید .

 در ایــن فرآینــد کلیــه محصــوالت تولیــدی در ایــن کارخانــه بــه صورت 
کامــل آفــت زدایــی مــی شــود. نکتــه جالــب ایــن فرآیند حــذف کلیــه آفت 
کــش هــای شــیمیایی اســت. محصــوالت تولیــدی در ایــن فرآینــد دارای 

مانــدگاری طوالنــی بــوده و شــرایط نگهــداری خاصــی نیــاز نــدارد .
محصـوالت تولیـدی توسـط ایـن روش هیچ تاثیـر سـوئی در ارزش غذایی 
محصـول نداشـته و ضمن حفـظ کیفیت محصـول، کلیه میکرو اورگانیسـت 
هـای زنـده که به صورت طبیعی در محصـول وجود دارد غیر فعـال می گردد.

مهنــدس فرهــاد قربانــی پــور بــه خبرنــگار مــا گفــت: لپــه و نخــود 
ــی اســت کــه دارای ارزش  مــواد غذایــی در ســبد کاالیــی شــهروندان ایران
ــی و  ــای قلب ــاری ه ــری از بیم ــت جلوگی ــه جه ــوده ک ــی ب ــی باالی غذای

ــی باشــند . ــر م ــاد موث ــوق الع ــی ف عروق
لپـه نیـز از نخـود خام تولید می شـود و طـی فرایندی کـه در کارگاه های 
لپـه سـازی انجـام می گیـرد نخود بـه دو نیم شـده و به لپه تبدیل می شـود 
کـه ایـن فرآینـد تولیـد نیـاز بـه تجربـه کافـی داشـته و اگـر ایـن فرآیند به 
خوبـی اجـرا نشـود مـا در پخـت و کیفیت آن با مشـکل مواجه خواهیم شـد.

محصول نخود در ایران در شهرسـتان های سردشـت، تکاب، دیواندره، سقز، زنجان به 
صورت سـنتی و دیم کشـت می شـود که مرغوبترین نوع آن نخود کردسـتان می باشد .

ــن  ــت: ای ــدی گف ــد تولی ــاح واح ــم افتت ــور در مراس ــی پ ــن قربان ــدس رامی مهن
ــص،  ــر متخص ــور 25 نف ــا حض ــال و ب ــن در س ــزار ت ــمی 15 ه ــت اس ــا ظرفی ــه ب کارخان
کارمنــد و کارگــر، بــرای 25 نفــر اشــتغال مســتقیم و بــرای 100 نفــر نیــز اشــتغال غیــر 

ــرده اســت. مســتقیم ایجــاد ک
وی افــزود: مــا افتخــار داریــم بــا حــذف واســطه هــا در امــر تهیــه مــواد اولیــه، توزیــع 
ســهم 50 درصــد لپــه تولیــدی کشــور و بخــش کثیــری از نیازهــا در حــوزه لپــه شــرکت 

هــای بســته بنــدی ایــران و ارگان هــای دولتــی را تامیــن کنیــم .
 وی افــزود: امــروز ارتقــاء ســبد ســامت غذایــی مــردم بــا مشــارکت پژوهشــگاه علــوم 

و فنــون هســته ای کشــور ایــن امــر محقــق شــده اســت.
ــه لپــه ســازان  ــر از تــاش هــای مهنــدس لعلــی رئیــس اتحادی ــا تقدی وی در ادامــه ب
ــل، خشــکبار و  ــه آجی ــس اتحادی ــاف و رئی ــاق اصن ــده ات ــدس اژدری نماین آذرشــهر، مهن
نخودچــی ممقــان خواســتار حمایــت هــر چــه بیشــتر مســئوالن  در راســتای ارتقــاء ســطح 

تولیــد در ایــن بخــش شــد.
مهنــدس قربانــی پــور افــزود: در تاشــیم تــا ســال آینــده ظرفیــت پرتودهی محصــوالت خود 
را تــا 10 برابــر افزایــش دهیــم و نیازمنــد مســاعدت و همراهــی ســازمان انــرژی اتمــی کشــور 
در بخــش پژوشــگاه علــوم و فنــون هســته ای کشــور و مســئوالن شهرســتان آذرشــهر هســتیم. 
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ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس گفــت: تاخیــر 
در اعــام خبــر علــت ســقوط هواپیمــای اوکراینــی 
بــه دلیــل پنهانــکاری نبــوده اســت بلکــه بافاصلــه 
ســتاد کل نیروهــای مســلح و ســپاه تیمــی را 
جهــت تســریع در روشــن شــدن علــت ایــن حادثــه 

ــد.  تشــکیل دادن
بــه گــزارش خانــه ملــت، اســداهلل عباســی 
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس در تشــریح 
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت غیرعلن نشس
ــرور  ــس از ت ــت: پ ــار داش ــگاران، اظه ــع خبرن جم
حــاج قاســم ســلیمانی در یــک شــرایط جنــگ 
ــد  ــز تهدی ــکا نی ــرار گرفتیــم و آمری ناشــناخته ای ق
ــی نشــان  ــران عکــس العمل ــود کــه اگــر ای کــرده ب
دهــد، 52 نقطــه کشــور را مــورد هــدف قــرار مــی 
دهــد. هــدف مــا فقــط انتقــام نبــود، بلکــه عوامــل 

بازدارندگــی را نیــز بایــد در نظــر می گرفتیــم.
ســـخنگوی هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــب  ـــک مناس ـــاذ تاکتی ـــا اتخ ـــرد: ب ـــان ک ـــامی بی اس
و تکنولوژی هایـــی کـــه در اختیـــار داشـــتیم، 
یـــک اســـتراتژی تعریـــف شـــد و بـــر مبنـــای آن 
ـــت  ـــرار گرف ـــدف ق ـــورد ه ـــد م ـــن االس ـــگاه عی پای
کـــه البتـــه فقـــط تجهیـــزات نظامـــی آمریـــکا را 
ـــه  ـــن حمل ـــه ای ـــم. در نتیج ـــرار دادی ـــدف ق ـــورد ه م
بســـیاری از بالگردهـــای پیشـــرفته، پهپادهـــا و 

ــت  ــورد اصابـ ــا مـ ــی آمریکایی هـ ــز فرماندهـ مرکـ
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــرار گرفـ ــران قـ ــک های ایـ موشـ
ــبب  ــود و سـ ــه زن بـ ــق و نقطـ ــری دقیـ هدف گیـ
ـــیانه  ـــه آش ـــی ب ـــای آمریکای ـــه پرنده ه ـــا هم ـــد ت ش

خـــود بازگردنـــد.
وی افــزود: بعــد از حملــه ایــران بــه پایــگاه آمریکا 
در عــراق، حادثــه ای رخ داد و آن مــورد اصابــت 
قــرار گرفتــن هواپیمــای اوکراینــی بــود. از آنجایــی 
ــه  ــن االســد هم ــگاه عی ــری پای ــد از هدفگی ــه بع ک
ــاش  ــاده ب ــت آم ــور در حال ــی کش ــای نظام نیروه
کامــل بودنــد، بــه صــورت همزمــان هواپیمــای 

ــرده و  ــت ک ــامانه حرک ــل س ــز از مقاب ــی نی اوکراین
ــه دلیــل آنکــه از پیــش  متاســفانه مامــور پدافنــد ب
ــود کــه احتمــاال موشــک های کــروز  اعــام شــده ب
ــه  ــد، ب ــری می کنن ــانه گی ــران را نش ــی از ای نقاط
اشــتباه هواپیمــای مســافری اوکراینــی را بــه تصــور 
ــرار  ــت ق ــورد اصاب ــت، م ــروز اس ــک ک ــه موش اینک

می دهــد.
ــا بیــان اینکــه تاخیــر در اعــام خبــر  عباســی ب
علــت ســقوط هواپیمــای اوکراینــی بــه دلیــل 
ــن  ــد از ای ــه داد: بع ــت، ادام ــوده اس ــکاری نب پنهان
ســپاه  و  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  حادثــه، 

ــد تــا همــه جوانــب ســقوط  تیمــی را تشــکیل دادن
هواپیمــای اوکراینــی را مــورد بررســی قــرار دهنــد، 
ــد،  ــی کردن ــی م ــیاه را بررس ــه س ــر جعب ــرا اگ زی
روشــن شــدن موضــوع مدتهــا طــول مــی کشــید و 
بــه همیــن دلیــل متخصصــان ســتاد کل و ســپاه بــا 
ســرعت مســئله را بررســی کردنــد و مشــخص شــد 
ــای  ــن هواپیم ــرار گرفت ــت ق ــورد اصاب ــت م ــه عل ک
اوکراینــی خطــای انســانی بــوده و بــه همیــن جهــت 

ــد. ــی کردن عذرخواه
ـــس شـــورای اســـامی  ـــات رئیســـه مجل عضـــو هی
ـــث  ـــود بح ـــف خ ـــتای وظای ـــس در راس ـــت: مجل گف
تقویـــت دفاعـــی کشـــور و تـــاش بـــرای عـــدم تکـــرار 
اتفاقـــات اینچنینـــی را در دســـتور کار قـــرار مـــی 
ـــی  ـــون اساس ـــوم قان ـــل س ـــای اص ـــر مبن ـــد و ب ده
ــد.  ــی کنـ ــاش مـ ــور تـ ــدار کشـ ــه اقتـ در زمینـ
ـــقوط  ـــه س ـــببین حادث ـــن و مس ـــن مقصری همچنی
ـــی  ـــورد بررس ـــت آن را م ـــی و عل ـــای اوکراین هواپیم
قـــرار مـــی دهیـــم و بـــا خانـــواده قربانیـــان ایـــن 
ـــه  ـــوه قضائی ـــم. ق ـــی کنی ـــدردی م ـــز هم ـــه نی حادث
و دســـتگاه هـــای مســـئول نیـــز بایـــد وضعیـــت 
مقصریـــن مـــورد اصابـــت قـــرار دادن هواپیمـــای 

اوکراینـــی را بررســـی کننـــد.
ـــه  ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس عباس
ـــاع داده  ـــروز را اط ـــک های ک ـــلیک موش ـــی ش کس
ـــن  ـــرار گرفت ـــت ق ـــورد اصاب ـــش از م ـــت: پی ـــود، گف ب
ــه  ــود کـ ــده بـ ــام شـ ــی، اعـ ــای اوکراینـ هواپیمـ
ــروز  ــک های کـ ــکا موشـ ــای آمریـ ــام پایگاه هـ تمـ
ـــد و  ـــرار داده ان ـــاش ق ـــاده ب ـــت آم ـــود را در حال خ
نیـــروی پدافنـــد نیـــز بـــر مبنـــای همیـــن خبـــر، 
ــی  ــای اوکراینـ ــه هواپیمـ ــود کـ ــرده بـ ــور کـ تصـ
ـــت آن را  ـــن جه ـــه همی ـــت و ب ـــروز اس ـــک ک موش

ـــود. ـــرار داده ب ـــدف ق ه

عباسی در تشریح نشست غیرعلنی مجلس:

تاخیر در اعالم خبر علت سقوط هواپیمای 
اوکراینی به دلیل پنهانکاری نبوده است

ــق  ــه آن عشـ ــت و بـ ــت داشـ ــران را دوسـ ایـ
می ورزیـــد. اصـــا بـــرای همیـــن هـــم بـــود کـــه 

ــد.  ــران را بشناسـ ــا ایـ ــد تـ ــناس شـ ایران شـ
ــه  ــه اش بـ ــرای عاقـ ــا، ماجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــته اســـت: »م ـــوب نوش ـــی خ ـــود خیل ـــران را خ ای
جاســـوس نیســـتم. ســـابقه مـــن مشـــخص اســـت. 
همه چیـــز از زمانـــی شـــروع شـــد کـــه به عنـــوان 
مدیـــر مؤسســـه آســـیا در دانشـــگاه پهلـــوی آن زمـــان 
ـــه ای  ـــردم، موسس ـــت می ک ـــیراز( فعالی ـــگاه ش )دانش
ـــا  ـــورک بن ـــوپ در نیوی ـــام پ ـــور اپه ـــط آرت ـــه توس ک
شـــده بـــود. آن زمـــان زندگـــی مـــن در شـــیراز و 
فعالیتـــم در ارتبـــاط بـــا آســـیا و ایـــران، شـــناخت 
ـــرد  ـــن کشـــور بیشـــتر ک ـــگ و تمـــدن ای ـــرا از فرهن م
ـــن  ـــه ای ـــرا ب ـــق م ـــران، عش ـــی در ای ـــال ها زندگ و س
کشـــور فزونـــی بخشـــید. به همین دلیـــل تصمیـــم 
گرفتـــم بـــرای تکمیـــل عشـــقم بـــه ایـــران، بعـــد 
از مرگـــم در ایـــران دفـــن شـــوم، اگرچـــه متولـــد 
ـــه  ـــر، ب ـــر جـــای دیگ ـــا بیشـــتر از ه ســـوئد هســـتم ام
ایـــران احســـاس تعلـــق می کنـــم و فکـــر می کنـــم 
ایـــن حـــق زیـــادی نباشـــد. اصفهـــان، بیشـــتر از 
ـــرار  ـــن ق ـــه م ـــورد عاق ـــران، م ـــهرهای ای ـــایر ش س
گرفـــت؛ شـــهری کـــه ســـال ها پایتخـــت صفویـــه 
ــامی  ــی و اسـ ــای ایرانـ ــار از نمادهـ ــود و سرشـ بـ

ـــت.« اس
 Richard( فـــرای«  نلســـون  »ریچـــارد 
ـــه  Nelson Frye( زاده 19 دی 129۸ )10 ژانوی
ـــتیی  ـــاب سرانگش ـــک حس ـــا ی ـــه ب ـــود ک 1920( ب
ـــت. او  ـــال زادروزش اس ـــن س ـــا یکصدمی ـــن روزه ای
ـــت. او در  ـــه داش ـــخ عاق ـــه تاری ـــی ب ـــان جوان از هم
ـــگاه  ـــتانی دانش ـــه  تابس ـــتان 193۸، وارد مدرس تابس
پرینســـتون شـــد و عربـــی و ترکـــی را آموخـــت. 

بـــه دلیـــل همـــان عاقـــه، در دانشـــگاه ایلینـــوی 
همزمـــان بـــا فلســـفه، تاریـــخ هـــم خوانـــد. 
 Albert( آنجـــا بـــود کـــه بـــا آلبـــرت اومســـتد
شرق شناســـی  شـــد.  آشـــنا   )T.Olmstead
شـــهیر کـــه راه را بـــه او نشـــان داد. او بـــرای 
ـــوی  ـــه ازس ـــت و آنچ ـــید گف ـــت جمش ـــرای از تخ ف
ــه  ــیکاگو بـ ــگاه شـ ــی دانشـ ــه شرق شناسـ موسسـ
ـــود را در  ـــد خ ـــی ارش ـــود. کارشناس ـــده ب ـــت آم دس

ســـال 19۴1 و در همـــان رشـــته اخـــذ کـــرد.
قـــدم بـــه قـــدم پیـــش رفـــت و افـــزون بـــر 
عربـــی، فارســـی را خیلـــی خـــوب فـــرا گرفـــت. 
ــم  ــش را هـ ــاله دکترایـ ــی رسـ ــه حتـ ــان کـ چنـ
ترجمـــه »تاریـــخ بخـــارا« اثـــر ابوبکـــر محمدبـــن 
جعفـــر نرشـــخی بـــه فارســـی برگزیـــد و ســـبب 

شـــد تـــا از دانشـــگاه هـــاروارد – کـــه در ســـال 
19۴6 در آنجـــا دکترایـــش خـــود را دریافـــت 
کـــرده بـــود – بورســـیه ای اخـــذ کنـــد تـــا عـــازم  
آفریقـــا  و  مشـــرق زمین  مطالعـــات  دانشـــکده 
دانشـــگاه لنـــدن )SOAS( شـــود. آنچـــه در 
بریتانیـــا آموخـــت، زبان هـــای ُســـغدی و پهلـــوی 
ـــیده  ـــالگی رس ـــه 2۸ س ـــه ب ـــا ک ـــن اثن ـــود. در ای ب
ـــفر  ـــن س ـــه خاورزمی ـــار ب ـــتین ب ـــرای نخس ـــود، ب ب
ـــود.  ـــران ب ـــی از مقاصـــدش ای ـــع یک ـــه بالطب ـــرد ک ک
ـــه  ـــن خاورمیان ـــخ و دی او در بازگشـــت، تدریـــس تاری
ـــه  ـــان ب ـــرد و همزم ـــاز ک ـــاروارد آغ را در دانشـــگاه ه
فراگیـــری زبـــان ارمنـــی هـــم پرداخـــت و در آن 

هـــم بـــه اســـتادی رســـید.
فـــرای را بایـــد میـــان ایران شناســـان معاصـــر، 

چهـــره ای نهادســـاز دانســـت. او در همیـــن برهـــه 
و پـــس از بازگشـــت، بـــه دانشـــگاه کلمبیـــا 
کـــوچ کـــرد و کرســـی ایران شناســـی را در آن 
ـــد،  ـــال بع ـــد س ـــه چن ـــرد و البت ـــاد ک ـــگاه ایج دانش
بـــا بازگشـــت بـــه هـــاروارد، بـــدل بـــه یکـــی از 
ــد،  ــه شـ ــات خاورمیانـ ــز مطالعـ ــان مرکـ موسسـ
ــکاری  ــم همـ ــیراز هـ ــگاه شـ ــا دانشـ ــه بـ و البتـ
ــِی  ــات ایرانـ ــه مطالعـ ــت و مدرسـ ــی داشـ محکمـ

آنجـــا را ایجـــاد کـــرد.
فـــرای نـــه فقـــط تاریـــخ باســـتاِن ایـــران کـــه 
ــت و  ــوب می دانسـ ــامی را خـ ــرون اسـ ــخ قـ تاریـ
ـــیای  ـــخ آس ـــخ تاری ـــر تاری ـــی اش ب ـــراف مثال زدن اش

ـــرد. ـــاوه ک ـــد ع ـــم بای ـــه را ه میان
ـــاط محکمـــی  ـــران ارتب ـــزرگان فرهنـــگ ای ـــا ب او ب
ـــه  ـــدا ک ـــر دهخ ـــه علی اکب ـــه عام ـــت و از جمل داش
ـــه  ـــود و البت ـــب داده ب ـــت لق ـــراِی ایران دوس او را ف
بـــه پـــاس خدماتـــش بـــه جهـــان ایران شناســـی، 
ــر  ــی دکتـ ــی و تاریخـ ــزه ادبـ ــیزدهمین جایـ سـ
ــه او  ــال 13۸3 بـ ــزدی در سـ ــار یـ ــود افشـ محمـ

ـــت. ـــق گرف تعل
ریچــارد فــرای وصیــت کــرده بــود کــه در ایــران 
و در شــهر محبوبــش یعنــی اصفهــان و اســتاد 
ــپرده  ــاک س ــه خ ــوپ ب ــام پ ــور آپه ــش آرت مجذوب
شــود امــا وقتــی هفتــم فروردیــن 1393 )27 مارس 
ــین و  ــت پیش ــود موافق ــا وج ــت، ب 201۴( درگذش
حتــی درخواســت 233 اســتاد دانشــگاه های ایــران، 
انقــدر رفتنــد و آمدنــد و گفتنــد و نوشــتند تــا 
ــس از 73 روز  ــا ســرانجام پ ــداد ت ــاق رخ ن ــن اتف ای
باتکلیفــی، همســرش، ایــدن نبــی - کــه او نیــز از 
ــح داد پیکــر  آشورشناســان برجســته اســت ـ ترجی

ــوزانده شــود. همســرش س

من جاسوس نیستم

ـــاله  ـــر مس ـــا ب ـــری باره ـــم رهب ـــام معظ ـــت: مق ـــرا گف ـــال اصولگ فع
ـــی را  ـــور از جوانگرای ـــز منظ ـــا هرگ ـــد، ام ـــته ان ـــد داش ـــی تاکی جوانگرای

ـــت.  ـــوده اس ـــی نب ـــر زدای پی
ـــجادی،  ـــال س ـــید کم ـــوان، س ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــرد  ـــاره عملک ـــری درب ـــام و رهب ـــط ام ـــروان خ ـــه پی ـــخنگوی جبه س
ـــان  ـــاح طلب ـــت: اص ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــاح طلب اص
معمـــوال بـــرای جلـــب توجـــه اذهـــان عمومـــی نظـــرات عجیبـــی را 
ــد  ــازوکار تاییـ ــاره سـ ــم دربـ ــان و هـ ــورای نگهبـ ــاره شـ ــم دربـ هـ
صاحیـــت هـــا ابـــراز می کننـــد تـــا خـــود را طلبـــکار و دیگـــران را 

ـــد. ـــان دهن ـــکار نش بده
ـــاالری  ـــردم س ـــم م ـــا می گویی ـــه م ـــی ک ـــه زمان ـــه داد: البت او ادام
ـــزد  ـــق دارد نام ـــهروندی ح ـــر ش ـــه ه ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــی معنای دین
شـــود و شـــورای نگهبـــان و نهادهـــای ذی ربـــط هـــم بایـــد پاســـخ 
ـــه  ـــر ک ـــن 30 نف ـــه ای ـــر. البت ـــا خی ـــت دارد ی ـــا صاحی ـــه آی ـــد ک بدهن
در مجلـــس بـــه عنـــوان اصـــاح طلبـــان حضـــور داشـــتند، هرگـــز 
اقـــدام خاصـــی انجـــام ندادنـــد و چهـــره هـــای ناشـــناخته اصـــاح 
طلـــب محســـوب می شـــدند و شـــاید تنهـــا اقـــدام مفیدشـــان رای 

ـــود. ـــام ب ـــاره برج ـــری درب گی
ـــی  ـــارف و الریجان ـــوری ع ـــدم کاندیدات ـــی ع ـــاره چرای ـــجادی درب س

گفـــت: وقتـــی کـــه نماینـــدگان چندیـــن دوره در مجلـــس حضـــور 
ـــد  ـــار رون ـــد کن ـــد و بای ـــام داده ان ـــود را انج ـــف خ ـــر وظای ـــد دیگ دارن
تـــا چهره هـــای تـــازه تـــر وارد مجلـــس شـــوند، ولـــی حتمـــا آنهـــا 
ــد، ولـــی در  ــان دارنـ ــرای آینـــده شـ ــای سیاســـی بـ ــم برنامه هـ هـ
ـــد، در هرحـــال  ـــه شـــرکت نکنن ـــوده ک ـــن ب ـــا ای هرحـــال تشـــخیص آنه
ـــوان  ـــا می ت ـــن آنه ـــه از بی ـــد ک ـــده ان ـــد ش ـــی کاندی ـــره های ـــا چه ام
ـــی  ـــات اساس ـــرای اقدام ـــوان الزم را ب ـــه ت ـــرد ک ـــاب ک ـــرادی را انتخ اف

ـــند. ـــته باش داش

عملکرد لیست سی نفره اصالح طلبان قابل قبول نبود
فعـــال اصولگـــرا در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا می تـــوان 
چهـــره مجلـــس آتـــی را اصولگـــرا تلقـــی کـــرد، افـــزود: نمی شـــود 
حـــدس زد امـــا باتوجـــه بـــه عملکـــرد لیســـت اصـــاح طلبـــان در 
ـــد،  ـــته ان ـــبی نداش ـــرد مناس ـــا عملک ـــه آنه ـــت ک ـــوان گف ـــس می ت مجل
امـــا درهرحـــال مـــردم مـــا  باهـــوش هســـتد و می تواننـــد  ارزیابـــی 
ـــای  ـــس ه ـــس و در مجل ـــن مجل ـــه در ای ـــانی چ ـــه کس ـــه چ ـــد ک کنن
ـــته اند. ـــت داش ـــه خدم ـــوده و دغدغ ـــد ب ـــزان مفی ـــه می ـــا چ ـــی ت قبل

او ادامـــه داد: معتقـــدم کـــه اگـــر اصولگرایـــان بتواننـــد برنامـــه 
ـــد  ـــد می توانن ـــردم بپردازن ـــی م ـــای اساس ـــه نیازه ـــته و ب ـــبی داش مناس

نقـــش موثـــری در انتخابـــات ایفـــا کننـــد، بـــه ویـــژه اینکـــه مـــا 
قانون هـــای بســـیاری داریـــم کـــه برخـــی از آنهـــا اجرایـــی شـــده و 
برخـــی نمی شـــود، امـــا در هرحـــال مـــا خلـــع قانونـــی نداریـــم و 
ـــون  ـــرای قان ـــر اج ـــارت ب ـــردازد نظ ـــه آن بپ ـــد ب ـــس بای ـــه مجل آنچـــه ک
ـــته  ـــس نشس ـــه در مجل ـــت ک ـــی اس ـــه نمایندگان ـــن وظیف ـــوده و ای ب
ـــوده  ـــف ب ـــس ضعی ـــن مجل ـــفانه در ای ـــی متاس ـــد نظارت ـــن بع ـــد. ای ان
اســـت، لـــذا بایـــد مـــردم کســـانی را انتخـــاب کننـــد کـــه غیـــر از 
ـــور  ـــا کش ـــند  ت ـــته باش ـــز داش ـــارت نی ـــه و  نظ ـــذاری، تجرب ـــون گ قان

ـــد. ـــی کن ـــی ط ـــه خوب ـــود را ب ـــد خ ـــیر رش مس
ســـجادی دربـــاره عـــدم احـــراز صاحیت هـــا نیـــز گفـــت: عـــدم 
ـــه  ـــت، بلک ـــان نیس ـــاح طلب ـــه اص ـــوط ب ـــط مرب ـــا فق ـــراز صاحیت ه اح
ـــه  ـــتند ک ـــرادی نیس ـــم اف ـــم ک ـــتقان ه ـــا و مس ـــب ه ـــاح طل در اص

ـــت. ـــده اس ـــراز نش ـــا اح ـــت آنه صاحی
فعـــال اصولگـــرا همچنیـــن دربـــاره لـــزوم جوانگرایـــی در انتخابـــات 
ـــی تاکیـــد  ـــر مســـاله جوانگرای ـــام معظـــم رهبـــری بارهـــا ب تاکیـــد کـــرد: مق
ـــوده و  ـــی نب ـــر زدای ـــی را پی ـــور از جوانگرای ـــز منظ ـــا هرگ ـــد، ام ـــته ان داش
ـــا  ـــند، ام ـــته باش ـــور داش ـــد حض ـــان بای ـــی جوان ـــای سیاس ـــه در کاره اگرچ

ـــد. ـــور یابن ـــد حض ـــم بای ـــد ه ـــتری دارن ـــه بیش ـــه تجرب ـــرادی ک اف

صرف جوان بودن دلیل کافی برای اخذ مسئولیت نیست
ـــت  ـــارت از اهمی ـــذاری و نظ ـــون گ ـــد قان ـــس بع ـــزود: در مجل او اف
ویـــژه ای برخـــوردار اســـت؛ بنابرایـــن اگـــر افـــراد تجربـــه کمـــی 
ـــرا  ـــت، زی ـــی نیس ـــند کاف ـــوان باش ـــه ج ـــن ک ـــرف ای ـــند ص ـــته باش داش
مجلـــس تمـــام کارهـــای کشـــور را نظـــارت می کنـــد و مبتنـــی بـــر 
دانـــش و تجربیـــات بســـیاری اســـت، امـــا در برخـــی از کمیســـیون 
ـــس  ـــتری در مجل ـــرک بیش ـــد تح ـــی توانن ـــه م ـــرادی ک ـــور اف ـــا حض ه
ـــک  ـــا کا ی ـــه م ـــا نمـــی شـــود ک ـــر اســـت. ام ـــد بســـیار موث ایجـــاد کنن
ـــند،  ـــوان باش ـــا ج ـــه آنه ـــه هم ـــم ک ـــکیل دهی ـــره تش ـــت 30 نف لیس
ـــوان و  ـــه ج ـــد چ ـــراد مفی ـــه اف ـــد ک ـــن باش ـــر ای ـــه ب ـــد تکی ـــه بای بلک
ـــم  ـــری ه ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــوند و تکی ـــس ش ـــر وارد مجل ـــه پی چ
ـــه  ـــد، بلک ـــام نکنن ـــت ن ـــا ثب ـــی محاب ـــراد ب ـــه اف ـــود ک ـــن ب ـــر همی ب
ـــودن  ـــور ب ـــت در راس ام ـــق و اهمی ـــه عم ـــوند ک ـــد وارد ش ـــرادی بای اف

ــد. ــس را می داننـ مجلـ
ســـجادی تاکیـــد کـــرد: امـــا آیـــا ایـــن مجلس هـــا در راس امـــور 
بودنـــد؟ بـــرای اینکـــه مجلـــس در راس امـــور باشـــد بایـــد افـــراد 
ــد،  ــان هـــم نبایـــد غافـــل شـ ــا از جوانـ ــوند، امـ ــه وارد آن شـ پختـ
ـــن  ـــد، بنابرای ـــن می کنن ـــان را تضمی ـــرک آن ـــاط و تح ـــا نش ـــرا انه زی
ـــردان و  ـــه م ـــان ،چ ـــه زن ـــه  چ ـــار جامع ـــام اقش ـــد از تم ـــس بای مجل
ـــه  ـــن صـــورت اســـت ک ـــا در ای ـــرا تنه ـــران تشـــکیل شـــود زی چـــه کارگ

می توانـــد آینـــه جامعـــه باشـــد.

سجادی:

منظور از جوانگرایی در مجلس، پیرزدایی نیست

ابطحی در تذکر شفاهی:
وزیر امور خارجه

 باید سفیر انگلیس را اخراج کند 

ــراج  ــتار اخ ــهر خواس ــردم خمینی ش ــده م نماین
ــوب  ــک عنصــر نامطل ــوان ی ــه عن ســفیر انگلیــس ب

از کشــور شــد. 
ــگاران جــوان، محمــد  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
جــواد ابطحــی نماینــده مــردم خمینی شــهر در 
جلســه علنــی پارلمــان ضمــن عــرض تســلیت 
ــه  ــلیمانی و حادث ــردار س ــهادت س ــبت ش ــه مناس ب
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی اظهــار کــرد: وزیــر امــور 
ــوان عنصــر  ــه عن ــد ســفیر انگلیــس را ب خارجــه بای
نامطلــوب اخــراج کنــد ضمــن اینکــه طرحــی را برای 
کاهــش مناســبات سیاســی ایــران بــا آمریــکا، آلمــان، 
انگلیــس و فرانســه تدویــن شــده کــه در دســتور کار 

ــرار خواهــد گرفــت. ق
ابطحــی افــزود: زمانــی کــه در صحــن پیشــنهاد 
ــوادی از  ــاع م ــاره ارج ــی درب ــی دلیگان ــای حاج آق
ــه رأی گذاشــته  ــات ب ــی انتخاب طــرح شــفافیت مال
شــد تعــدادی از نماینــدگان در رأی گیــری شــرکت 
ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــت رئیس ــن هیئ ــد بنابرای نکردن

ــد. ــدا کن موضــوع ورود پی

حاجی بابایی:
حمله به »عین االسد« 

مطابق قانون مجلس بود

ــپاه  ــدام س ــت: اق ــی گف ــیون والی ــس فراکس رئی
ــکا در  ــگاه نظامــی آمری ــه پای ــه ب پاســداران در حمل
ــی  ــی و اقدام ــن بین الملل ــا قوانی ــق ب ــراق منطب ع
شــرعی و مطابــق بــا قانــون مجلــس شــورای 

ــود. ــامی ب اس
بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا حاجی بابایــی 
رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس 
ــداران  ــپاه پاس ــه س ــاره حمل ــامی، درب ــورای اس ش
انقــاب اســامی بــه پایگاه هــای ارتــش تروریســتی 
ــداران  ــپاه پاس ــدام س ــت: اق ــراق، گف ــکا در ع آمری
قوانیــن  بــا  منطبــق  اقــدام  اســامی  انقــاب 
بین المللــی و اقدامــی شــرعی و خواســته ملــت 
ــا قانــون مجلــس شــورای  بــزرگ ایــران و مطابــق ب

ــود. ــامی ب اس
ــس از شــهادت حــاج  ــران پ ــت ای ــزود: مل وی اف
ــام«  ــاد »انتقام-انتق ــه فری ــلیمانی یکپارچ ــم س قاس
برآوردنــد و خواســتار انتقــام ســخت از آمریــکا 
ــس شــورای اســامی  ــم مجل ــا تصمی ــه ب ــد. ک بودن

ــد. ــق ش ــی محق ــته مل ــن خواس ای
ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــس فراکس رئی
تصریـــح کـــرد: مجلـــس بـــا مصوبـــه خـــود ایـــن 
ــی و  ـــای نظامـ ــده نیروه ــر عهـ ــئولیت را بـ مسـ
ـــیلی  ـــه س ـــی گذاشـــت ک ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ش
ـــران  ـــه و آم ـــپ« دیوان ـــورت »ترام ـــه ص ـــی ب محکم
ــدی  ــلیمانی و ابومهـ ــم سـ ــاج قاسـ ــهادت حـ شـ

المهنـــدس بزننـــد.
بابایــی، حملــه موشــکی جمهــوری  حاجــی 
ــراق را  ــکا در ع ــی آمری ــگاه نظام ــه پای ــامی ب اس
ناشــی از اقتــدار جمهــوری اســامی خوانــد و گفــت: 
آمریــکا بایــد از منطقــه خــارج شــود، هــر کشــوری 
بخواهــد بــه آمریــکا کمــک کنــد، قطعــاً در شــهادت 

ــت. ــریک اس ــم ش ــاج قاس ح
ـــه  ـــد کـــرد: هـــر کـــس از پنتاگـــون گرفت وی تاکی
ـــم  ـــاج قاس ـــهادت ح ـــیا در ش ـــرب آس ـــه غ ـــا منطق ت
ســـلیمانی نقشـــی داشـــته باشـــد مشـــمول ایـــن 

مصوبـــه مجلـــس شـــورای اســـامی می شـــود.
ــس  ــت مجل ــدگان والی ــس فراکســیون نماین رئی
در خصــوص تاثیــرات ایــن حملــه موشــکی در 
ــان  ــدرت نش ــن ق ــت: ای ــه ای، گف ــادالت منطق مع
می دهــد کــه منطقــه یکپارچــه اســت، حمــات بــه 
ــود و  ــام نمی ش ــران انج ــط از ای ــکا فق ــز آمری مراک
در تمــام منطقــه آمادگــی بــرای مبــارزه بــا آمریــکا 

ــود دارد. وج
ــه  ــح کــرد: کشــورهای منطق ــی تصری حاجی بابای
بایــد بداننــد بــا هــر حرکــت اشــتباهی در حمایــت 
ــد  ــاز خواهن ــت ب ــر و فاک ــه دوران فق ــکا ب از آمری
در  آمریکایی هــا  پایــگاه  موشــک باران  گشــت، 
ــان منطقــه ای  ــرای هــم پیمان عــراق پیــام مهمــی ب

ــکا دارد. آمری

مأموریت الریجانی به کمیسیون 
امنیت ملی برای پیگیری حادثه 

هواپیمای بوئینگ اوکراینی 

ــی  ــت مل ــیون امنی ــه کمیس ــس ب ــس مجل رئی
مأموریــت داد تــا بــرای جلوگیــری از بــروز حادثــه ای 
ماننــد هواپیمــای بوئینــگ اوکراینــی اقداماتــی 

ــد.  ــام ده انج
ــی  ــوان، عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در 
تشــریح نشســت غیرعلنــی گفــت: مجلــس از ســاعت 
۸ صبــح دیــروز جلســه ای را بــا حضــور ســردار 
ســامی فرمانــده ســپاه دربــاره علمیاتــی کــه انجــام 
ــه  ــب هم ــه رخ داد و قل ــواری ک ــه ناگ ــد و حادث ش

ــت. ــرد، داش ــه دار ک ــران را جریح ــت ای مل
او تصریــح کــرد: در ایــن جلســه ســردار ســامی 
دربــاره ایــن اتفــاق توضیحاتــی ارائــه کــرد و دربــاره 
ــکا و  ــات آمری ــا اقدام ــه ب ــرای مقابل آمادگــی آنهــا ب
همچنیــن مســئله ای کــه منجــر بــه ســقوط هواپیمــا 

شــد مســائلی را تشــریح کــرد.
ــر  ــا تدابی ــم ب ــرد: امیدواری ــد ک ــی تأکی الریجان
ــوادث  ــه ح ــرار این گون ــد از تک ــه ج ــده ب ــاذ ش اتخ
جلوگیــری شــود و کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
ــاد آن  ــی، ابع ــای اوکراین ــقوط هواپیم ــی س چگونگ
ــوادث را  ــه ح ــروز این گون ــری از ب ــوه جلوگی و نح

ــرار دهــد. ــورد بررســی ق م

عضو کمیسیون امور داخلی کشور:
استقالل عمل سازمان برنامه و بودجه 
در استان ها از اختیارات استانداران 

کاسته است

اســتاندار ســابق آذربایجــان شــرقی معتقــد اســت 
ادارات ســازمان برنامــه و بودجــه در اســتان ها بایــد 
بــه عنــوان معاونتــی زیــر نظــر اســتانداری ها باشــد. 
ــی،  ــد علیرضابیگ ــت، احم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــتانداران،  ــه اس ــار ب ــض اختی ــت تفوی ــاره اهمی درب
ــل  ــر تبدی ــه خاط ــم ب ــم و ده ــت نه ــت: در دول گف
ســازمان برنامــه و بودجــه بــه معاونــت نظــارت 
راهبــردی، انســجامی در ســاختارهای اســتانی شــکل 
ــتان  ــزی اس ــه ری ــورای برنام ــب ش ــت و در قال گرف
ــارات و  ــتانداران اختی ــذا اس ــرد ل ــدا ک ــت پی عینی

ــتند. ــتری داش ــای بیش ــدی ه توانمن
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس شــورای اســامی بــر همیــن اســاس تصریح 
ــت یازدهــم، ســازمان  ــا روی کار آمــدن دول کــرد: ب
ــوان ســازمانی مســتقل در  ــه عن ــه و بودجــه ب برنام
اســتان هــا دارای ســاختار شــد و تعریــف مســتقلی 

پیــدا کــرد کــه خــارج از اســتانداری مــی گنجــد.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس هــم اکنــون در کنــار 
کمبــود منابــع اســتانی، فیلتــر تصمیــم گیــری 
ــت  ــدرت تحــرک دول ــه ق ــم شــده ک دیگــری تنظی
ــرده و از  ــت در اســتان را محــدود ک ــده دول و نماین

ــت. ــته اس ــی آن کاس چابک
ــه داد:  ــرقی ادام ــان ش ــابق آذربایج ــتاندار س اس
ــی کــه  ــا عــرض و طول ــه و بودجــه ب ســازمان برنام
دارد دارای اســتقال عمــل بــوده و اجــزاء آن در 
اســتان هــا نیــز اســتقال عمــل دارنــد کــه همیــن 
امــر باعــث شــده  قــدرت اســتانداران کــم شــود لــذا 
ــد  زیرمجموعــه هــای ســازمان برنامــه و بودجــه بای
بــه عنــوان یکــی از معاونــت هــای اســتانداری تعریف 
ــتری  ــن بیش ــر و تضمی ــه کار بهت ــه نتیج ــود ک ش

داشــته باشــد.
ــور و  ــی کشـ ــور داخلـ ــیون امـ ــو کمیسـ عضـ
شـــوراهای مجلـــس در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــتانداران داده  ـــه اس ـــد ب ـــا بای ـــتان ه ـــارات اس اختی
شـــود تـــا آنهـــا بتواننـــد در حـــوزه اقتصـــاد بـــه 
شـــکوفایی برســـند حتـــی ایـــن اختیـــارات بایـــد 
تـــا جایـــی باشـــد کـــه هـــر اســـتان بتوانـــد بـــا 
اســـتان کشـــورهای دیگـــر نیـــز ارتبـــاط برقـــرار 
کننـــد امـــا در حـــال حاضـــر اســـتانداران چنیـــن 

اختیاراتـــی ندارنـــد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
تبریز خبر داد:

واریز مبلغ ما به التفاوت نرخ بنزین 
سرویس مدارس و آژانس های فعال 

ــهرداری  ــیرانی شـ ــازمان تاکسـ ــل سـ مدیرعامـ
ـــن  ـــرخ بنزی ـــاوت ن ـــه التف ـــغ ماب ـــز مبل ـــز از واری تبری
ســـرویس مـــدارس و آژانـــس هـــای فعـــال خبـــر 

داد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدحســـین اکبرنـــژاد 
در خصـــوص نحـــوه واریـــز نـــرخ مابـــه التفـــاوت 
ـــوق،  ـــر ف ـــام خب ـــا اع ـــتفاده از آن ب ـــوخت و اس س
گفـــت: بعـــد از پیگیری هـــای انجـــام گرفتـــه در 
ایـــن خصـــوص مبلـــغ فـــوق بـــه حســـاب افـــراد 
ـــه  ـــدارس ک ـــرویس م ـــری س ـــده در کارب ـــد ش تائی
قبـــا در ســـامانه ســـپند ثبـــت نـــام کرده انـــد و 
ـــرل  ـــس از کنت ـــال، پ ـــای فع ـــس ه ـــن آژان همچنی
ـــمول  ـــراد مش ـــاب اف ـــه حس ـــه ب ـــات مربوط اطاع

واریـــز شـــده اســـت.
وی ادامـــه داد: ایـــن اعتبـــار صرفـــا بـــرای 
پرداخـــت هزینـــه بنزیـــن بـــوده و در دســـتگاهی 
ــتفاده  ــل اسـ ــوختگیری قابـ ــگاه سـ ــر از جایـ غیـ

ــت. نیسـ
ــهرداری  ــیرانی شـ ــازمان تاکسـ ــل سـ مدیرعامـ
ـــتفاده  ـــت اس ـــدگان جه ـــرد: رانن ـــوان ک ـــز عن تبری
ـــری  ـــوخت گی ـــس از س ـــتی پ ـــوق بایس ـــار ف از اعتب
فرآینـــد پرداخـــت وجـــه را بوســـیله دســـتگاه 
ـــل  ـــا کارت متص ـــی( ب ـــوز بانک ـــگاه )پ ـــت جای پرداخ
ــام  ــامانه انجـ ــده در سـ ــام شـ ــاب اعـ ــه حسـ بـ

دهنـــد.
ـــه  ـــاب گزین ـــا انتخ ـــورد ب ـــن م ـــزود: در ای وی اف
ــی  ــد ملـ ــر کـ ــم آخـ ــار رقـ ــاری و زدن چهـ اعتبـ
مالـــک بعنـــوان رمـــز ســـوخت فرآینـــد پرداخـــت 
وجـــه تکمیـــل و بـــا دریافـــت رســـید، باقیمانـــده 

اعتبـــار قابـــل مشـــاهده اســـت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرداری 
ــه  ــی کـ ــوص رانندگانـ ــژاد در خصـ ــز، اکبرنـ تبریـ
ـــت  ـــده اس ـــتباه درج ش ـــا اش ـــص ی ـــان ناق اطاعاتش
ــادآور  ــد، یـ ــت نکرده انـ ــوخت دریافـ ــار سـ و اعتبـ
شـــد: فرآینـــد اصـــاح اطاعـــات آنهـــا از تاریـــخ 
پانزدهـــم مـــاه جـــاری اجرایـــی شـــده و اطـــاع 
ــی  ــای آتـ ــی روزهـ ــه طـ ــن رابطـ ــانی در ایـ رسـ

انجـــام می شـــود.
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بلومبــرگ اعــام کــرد بخــش غیرنفتــی اقتصــاد 
ــی اســت.  ــران درحــال بازیاب ای

ــه  ــای صــورت گرفت ــزارش ایســنا، برآورده ــه گ ب
توســط واحــد اطاعــات بلومبــرگ نشــان مــی دهــد 
ــال  ــه دنب ــران ب ــاد ای ــف اقتص ــود تضعی ــا وج ــه ب ک
ســال های  در  واشــنگتن  ســنگین  تحریم هــای 
اخیــر، بخــش غیرنفتــی بــه تدریــج در حــال بازیابــی 
اســت. کاهــش درآمدهــای نفتــی باعــث شــده اســت 
ــرار  ــر ق ــران تحــت تاثی کــه عملکــرد کل اقتصــاد ای
گیــرد؛ تــا جایــی که رشــد بخــش غیرنفتــی ایــران از 
۴.۸ درصــد در ســال 2017 بــه منفــی ۴.۸ درصــد در 
ســال 201۸  رســید امــا بــا شــروع تدریجــی بازیابــی 
بخــش غیرنفتــی، رشــد منفــی ایــن بخــش تــا پایــان 
ــی ۴.6 درصــد رســیده اســت.  ــه منف ســال 2019 ب
ــا  ــاکان ب ــی کم ــش نفت ــد بخ ــر، رش ــوی دیگ از س
کاهــش روبــه رو اســت؛ تــا جایــی کــه طبــق ارزیابــی 
ــی از حــدود  ــرگ، رشــد اقتصــادی بخــش نفت بلومب
1.5 درصــد در ســال 2017 بــه منفــی شــش درصــد 
در ســال 201۸ و منفــی 30 درصــد در ســال 2019 

رســیده اســت.
بانــک جهانــی نیــز در  قســمتی از گــزارش 
جدیــد خــود از اقتصــاد جهانــی بــه بررســی وضعیــت 
ــران در ســال گذشــته پرداخــت. طبــق  اقتصــادی ای
اعــام بانــک جهانــی، در نتیجــه تشــدید فشــارهای 
ــاد  ــران، اقتص ــی ای ــای نفت ــر درآمده ــنگتن ب واش
ــزان ۸.7 درصــد  ــه می ــن کشــوردر ســال 2019 ب ای
کوچک تــر شــده اســت. بانــک جهانــی هم چنیــن بــا 
تغییــر پیــش بینــی خــود از وضعیــت اقتصــاد ایــران 
در ســال 2020 اعــام کــرد کــه اقتصــاد ایران امســال 
ــد آن  ــا رش ــد ام ــد ش ــارج خواه ــی خ ــد منف از رش
احتمــاال در ســطح صفــر درصــد خواهــد بــود. بدیــن 
ترتیــب پــس از دو ســال رشــد منفــی ) رشــد منفــی 
ــدی  ــی ۸.7 درص ــال 2019 و منف ــدی س ۴.9 درص
ــران از رشــد منفــی خــارج  ســال 2019( اقتصــاد ای

خواهــد شــد.

حسینی:
تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 99 

غیرممکن است

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات در 
مجلــس می گویــد از آنجایــی کــه شــیب مالیــاِت در 
ــرای ســال آینــده بســیار تنــد  نظــر گرفتــه شــده ب

اســت، تحقــق آن غیرممکــن بــه نظــر می رســد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد حســینی عضــو 
کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات در مجلــس 
دربــاره مالیــات پیش بینــی شــده در الیحــه بودجــه 
ســال99، گفــت: از آنجایــی کــه شــیب مالیــاِت در 
ــرای ســال آینــده بســیار تنــد  نظــر گرفتــه شــده ب

ــه نظــر می رســد. اســت، تحقــق آن غیرممکــن ب
ــان در  ــتیان و فراه ــرش، آش ــردم تف ــده م نماین
ــر  ــد در نظ ــزود: درآم ــامی اف ــورای اس ــس ش مجل
گرفتــه شــده از محــل اخــذ مالیــات و تعرفــه گمرکی 
ــان اســت  ــارد توم ــزار میلی ــاری 1۴0 ه ــال ج در س
ــه  ــده ب ــال آین ــم در الیحــه بودجــه س ــن رق ــه ای ک

ــه اســت. ــش یافت ــان افزای ــارد توم ــزار میلی 195 ه

ضرورت وضع پایه های مالیاتی جدید
وی بـا بیـان اینکـه از آنجایـی کـه پایـه مالیاتـی 
جدیـدی در الیحـه بودجـه 99 پیـش بینـی نشـده و 
کشـور درگیـر رکود اسـت، تحقـق 195 هـزار میلیارد 
تومـان به عنوان درآمدهای مالیاتی امـر دور از انتظاری 
اسـت، اظهـار کـرد: اگرچـه دولت بـه دنبال شناسـایی 
فرارهـای مالیاتـی اسـت امـا بایـد دید چه مکانیسـمی 

بـرای تحقـق ایـن مهـم بـه کار خواهد بسـت.

کوتاهی دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی
ــه  ــم اضاف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــت  ــر دریاف ــی ب ــی مبن ــه قانون ــم اینک ــرد: علیرغ ک
مالیــات از خانه هــای خالــی وجــود دارد امــا دولــت 
ــر  ــوی دیگ ــد، از س ــی می کن ــرای آن کوتاه در اج
براســاس تصمیمــات قبلــی مقــرر بــود مالیــات 
ــی  ــه مالیات ــوان پای ــه عن ــز ب ــرمایه نی ــدی س برعای
ــچ  ــون هی ــه تاکن ــود ک ــه ش ــر گرفت ــد در نظ جدی
ــت. ــه اس ــام نگرفت ــوص انج ــن خص ــی در ای اقدام

ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــای  ــه پایه ه ــی ک ــه داد: در صورت ــس ادام در مجل
وصــول  عــدم  شــود،  ایجــاد  مالیاتــی  جدیــد 

ــد. ــی یاب ــش م ــی کاه ــای مالیات درآمده

ــی و  ــن بانک ــازار بی ــود در ب ــرخ س ــت ن مدیری
ــه سیاســت  ــی اســت ک ــرل نقدینگــی، دو هدف کنت
گــذار از عملیــات بــازار بــاز دنبــال می کنــد و 
قصــد دارد تــا کریــدوری مطمئــن بــرای نــرخ ســود 

ــده بانکــی ایجــاد نمایــد. حساب ش
بــه گــزارش مهــر، بانــک مرکــزی از آغــاز بــه کار 
اجــرای عملیــات بــازار بــاز در بانــک مرکــزی خبــر 
داد. هــدف عملیــات بــازار بــاز، مدیریــت نــرخ ســود 
ــوان  ــی عن ــرل نقدینگ ــی و کنت ــن بانک ــازار بی در ب
شــده اســت. همچنیــن ایــن ابــزار، بســتر الزم بــرای 
هدف گــذاری  بــر  مبتنــی  پولــی  سیاســت های 

تورمــی را فراهــم خواهــد کــرد.

هدف: کنترل نرخ تورم
هــدف از راه انــدازی عملیــات بــازار بــاز، اجــرای 
بــا  پولــی  سیاســت گذاری  جدیــد  چارچــوب 
ــی  ــن بانک ــازار بی ــود در ب ــرخ س ــت ن ــدف مدیری ه
ــورم و فراهــم  ــاً کنتــرل نقدینگــی و مهــار ت و نهایت
ــی  ــی مبتن ــت پول ــرای سیاس ــتر الزم ب ــردن بس ک
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــورم ب ــذاری ت ــر هدف گ ب
کوتاه مــدت غیرمســتقیم سیاســت پولــی اســت.

کمیته اجرایی
کمیتــه اجرایــی عملیــات بــازار بــاز در تاریــخ 31 
شــهریور ســال 139۸ بــه دســتور رئیــس کل بانــک 
ــا فراهم ســازی بســترها و الزامــات مــورد  مرکــزی ب
ــر  ــای اخی ــی ماه ه ــت. ط ــده اس ــکیل ش ــاز تش نی

بســترهای  بــا همــکاری دســتگاه های مربوطــه 
ســخت افزاری و نرم افــزاری مــورد نیــاز اجــرای 
ــاز  ــای موردنی ــدارک ابزاره ــراه ت ــه هم ــات ب عملی

فراهــم شــد.

چرا عملیات بازار باز؟
ــن  ــاز« و همچنی ــازار ب ــات ب ــتفاده از »عملی اس
ــرخ ســود(  ــدور ن ــرخ ســود )کری ــه ن ــراری دامن برق
ــد  ــوب جدی ــای چارچ ــن مؤلفه ه ــه مهم تری از جمل
می شــوند.  محســوب  پولــی  گــذاری  سیاســت  
جهــت  شــده  پیش بینــی  عملیاتــی  ابزارهــای 
ــازار بیــن بانکــی  ــه ب ــا تزریــق نقدینگــی ب جــذب ی
ــک  ــی بان ــری موضــع سیاســت پول ــدف پیگی ــا ه ب

مرکــزی در چارچــوب جدیــد سیاســت گذاری پولــی، 
شــامل خریــد و فــروش قطعــی اوراق بهــادار دولتــی، 
ــای  ــر مبن ــریعت ب ــا ش ــق ب ــد منطب ــق بازخری تواف
ــای  ــی و ارز، اعط ــادار دولت ــه اوراق به ــی پای دارای
اعتبــار در قبــال وثیقــه )اوراق بهــادار دولتــی، طــا 
ــزی از  ــک مرک ــن ســپرده پذیری بان و ارز( و همچنی
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی )منطبــق 

ــا شــریعت( اســت. ب

چراغ سبز به بانک ها
بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری می تواننـــد 
ــوع بانـــک مرکـــزی  حســـب اعـــام قریـــب الوقـ
در خصـــوص انجـــام عملیـــات بـــازار بـــاز نســـبت 

ــازاد(  ــا مـ ــود یـ ــی )کمبـ ــت نقدینگـ ــه مدیریـ بـ
خـــود در بـــازار بین بانکـــی اقـــدام کننـــد. از 
آنجـــا کـــه بانـــک مرکـــزی در چارچـــوب جدیـــد 
نقدینگـــی  مدیریـــت  پولـــی،  سیاســـت گذاری 
بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری غیربانکـــی را 
ــادار اســـامی منتشـــر شـــده  برمبنـــای اوراق بهـ
ــادی  ــور اقتصـ ــه داری کل وزارت امـ ــط خزانـ توسـ
و دارایـــی انجـــام می دهـــد، ضـــروری اســـت 
ـــبت  ـــی نس ـــاری غیربانک ـــات اعتب ـــا و مؤسس بانک ه
بـــه اختصـــاص بخشـــی از دارایی هـــای خـــود بـــه 

اوراق مزبـــور اقـــدام کننـــد.

مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
ابزارهــای  جملــه  از  بــاز،  بــازار  عملیــات 
ــش  ــه نق ــت ک ــتقیمی اس ــی غیرمس ــت پول سیاس
طریــق  از  بانکــی  ذخایــر  مقــدار  تنظیم کننــده 
ــزی  ــای مرک ــده دارد. بانک ه ــر عه ــره را ب ــرخ به ن
از طریــق ایــن ابــزار بــا خریــد و فــروش اوراق بهــادار 
ــد  ــای بازخری ــی، توافق ه ــی، اوراق قرضــه دولت دولت
ــت  ــول دخال ــط پ ــض و بس ــه در قب ــناد خزان و اس
ــرخ  ــرل ن ــه کنت ــادرت ب ــق مب ــن طری ــرده و از ای ک

بهــره، نقدینگــی و تــورم می کننــد.
اوراق  فــروش  و  خریــد  بــا  مرکــزی  بانــک 
ــه  ــن و درج ــیار پایی ــک بس ــا ریس ــدت ب ــاه م کوت
نقدشــوندگی بســیار بــاال، نــرخ بهــره را در کریــدور 
ــذاری  ــدف گ ــود ه ــی خ ــت پول ــا سیاس ــق ب مطاب

. می کنــد

آغاز عملیات بازار باز 60 سال پس از تاسیس بانک مرکزی

ــان  ــوزی کارکن ــارت آم ــرارگاه مه ــخنگوی ق س
تفاهمنامــه  امضــا  از  مســلح  نیروهــای  وظیفــه 
همــکاری قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی و معــاون 
ــر داد. ــی و اشــتغال وزارت کار خب توســعه کارآفرین

ــا  ــی ب ــی کمال ــردار موس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
اشــاره بــه امضــا تفاهم نامــه همــکاری قــرارگاه 
توســعه  معــاون  و  مهارت آمــوزی  مرکــزی 
کــرد:  اظهــار  کار  وزارت  اشــتغال  و  کارآفرینــی 
قــرارگاه  فرمانــده  میــان  همــکاری  تفاهمنامــه 
ــردار  ــه س ــان وظیف ــوزی کارکن ــزی مهارت آم مرک
فرحــی و معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال 
ــای  ــاب آق ــی جن ــاه اجتماع ــاون کار و رف وزارت تع

ــید. ــا رس ــه امض ــوری ب منص
وی افــزود: بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه قــرار شــد 

: تا
ــح،  ــا، لوای ــود در طرح ه ــای موج 1- از ظرفیت ه
توســعه  و  اشــتغالزایی  اباغیه هــای  و  قوانیــن 
اشــتغال  جهــت  حداکثــری  اســتفاده  اشــتغال 
کارکنــان وظیفــه پــس از خدمــت بــه عمــل می آیــد

تأمیــن  و  قانونــی  الزامــات  2- زیرســاخت ها، 
ــری اشــتغال  ــت و راهب ــرای مدیری ــارات الزم ب اعتب
ــه پــس از خدمــت ایجــاد می شــود ــان وظیف کارکن

3- تمرکــز بــر ایجــاد و توســعه اشــتغال کارکنــان 
وظیفــه از طریــق اعطــای مجوزهــای محلــی، تأمیــن 
ــی  ــهیات مال ــای تس ــارات و اعط ــص اعتب و تخصی

جهــت کســب و کار کارکنــان وظیفــه
۴- ظرفیت هــای اقتصــادی مناطــق مختلــف 
ــورد  ــی م ــی و کارآفرین ــای آموزش ــور و نیازه کش

نیــاز شناســایی می شــود
قالــب کمک هــای  در  اعتبــارات عمومــی   -5
فنــی و اعتبــاری و باعــوض بــرای آمــوزش و 

نــو  کار  و  کســب  دانش آموختــگان  کارآفرینــی 
می گــردد فراهــم 

6- هماهنگـــی جهـــت تأمیـــن و تخصیـــص 
ـــرای  ـــذاری ب ـــرمایه گ ـــاز س ـــورد نی ـــی م ـــع مال مناب
ـــق  ـــت از طری ـــان خدم ـــان دارای کارت پای کارآفرین

ـــبکه بانکـــی ش
در  شــغلی  ظرفیت هــای  شناســایی   -7
ــه  ــان وظیف ــزام کارکن ــرای اع ــدف ب ــورهای ه کش
منقضــی خدمــت و اســتفاده از ظرفیــت مراکــز 

کاریابــی خارجــی و دفاتــر حمایــت
ــور  ــروی کار کش ــذب نی ــت ج ــام ظرفی ۸- اع
جهــت بارگیــری کارکنــان وظیفــه منقضــی در 
ــود. ــام ش ــتغال پذیر انج ــتغال زا و اش ــای اش طرح ه

مشــاور عالــی و ســخنگوی قــرارگاه مهــارت 
آمــوزی در پایــان گفــت: بــرای اجرایــی کــردن ایــن 
توافق نامــه کمیتــه مشــترکی بــا حضــور نماینــدگان 
ــت توســعه  ــوزی و معاون ــرارگاه مرکــزی مهارت آم ق
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون کار و رفــاه 

ــود. ــکیل می ش ــی تش اجتماع

سردار کمالی خبر داد

امضا تفاهمنامه همکاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی و وزارت کار

رایگانی خبر داد:
40 میلیارد جریمه دو خودروساز 

گرانفروش در تهران

از  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان  ســخنگوی 
جریمــه ۴0 میلیــارد ریالی دو شــرکت خودروســازی 

ــر داد.  خب
بــه گــزارش ایســنا، سیدیاســر رایگانی ســخنگوی 
ــده  ــوص پرون ــی در خص ــرات حکومت ــازمان تعزی س
ــرد:  ــار ک ــی اظه گران فروشــی شــرکت های خودروی
یکــی از شــرکت های خودرویــی را از 3 هــزار تعهــد 

ــر از 300 تعهــد رســانده ایم. ــه کمت ب
از  دیگــر  یکــی  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــی 2 هــزار تعهــد داشــت کــه  شــرکت های خودروی
بــا هماهنگی هــای انجــام شــده اکنــون کمتــر از 30 

ــت. ــده اس ــی مان ــد باق تعه
رایگانــی گفــت: شــرکت دیگــری ۴ هــزار تعهــد 

ــده آن در حــال بررســی اســت. دارد کــه پرون
وی بیــان کــرد: شــرکت خودروســازی )آ. م. 
ــال و  ــه مبلــغ 1۴ میلیــارد و 5۸9 میلیــون ری پ( ب
شــرکت  خودروســازی دیگــری بــه مبلــغ 29 میلیارد 
ــه  ــران جریم ــهر ته ــرات ش ــعب تعزی ــال در ش ری

ــدند. ش

لزوم توجه به معیشت کارگران در 
دستمزد سال آینده

افزایـش  بـر  تاکیـد  بـا  کار  حـوزه  فعـال  یـک 
هزینـه سـبد معیشـت خانوارهای کارگـری گفت: در 
سـال های گذشـته رویکـرد شـورای عالی کار بیشـتر 
بـه سـمت تبصـره 2 مـاده ۴1 قانـون کار و سـبد 

معیشـت کارگـران بـوده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، رحمـت اهلل پـور موسـی دربـاره 
منطقـه ای کردن دسـتمزد کارگـران اظهار کـرد: برخی 
کارفرمایـان کـه تـوان افزایـش دسـتمزد را بـه دلیـل 
مشـکاتی همچون نقدینگی ندارند همه سـاله مباحثی 
همچـون مـزد منطقـه ای را در جریان تعیین دسـتمزد 
پیـش می کشـند و تـاش می کنـد افزایـش هزینه های 

خـود را در برابـر دسـتمزد کارگـران قـرار بدهند.
معیشـت  سـبد  هزینـه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
کارگـران نسـبت بـه سـال های  قبـل بیشـتر شـده 
اسـت گفـت:  کمیتـه دسـتمزد شـورای عالـی کار 
در اواخـر سـال گذشـته رقـم سـبد هزینـه معیشـت 
کارگـران را مشـخص کـرد و مقـرر شـد رقـم مذکور 
مبنـا و مـاک تعییـن مـزد سـاالنه باشـد. در حـال 
از چندیـن جلسـه کمیتـه دسـتمزد  بیـش  حاضـر 
تشـکیل شـده  ولـی هنوز رقم هزینه سـبد معیشـت 

کارگـران مشـخص و نهایـی نشـده اسـت.
پورموسـی ادامـه داد: تعییـن مـزد کارگـران هـر 
سـال بـا تبعیـت از بند یـک و دو مـاده ۴1 قانون کار 
صـورت می گیرد و در سـال های گذشـته در راسـتای 
افزایـش قـدرت خریـد کارگـران توجـه به بنـد دو و 

معیشـت خانوارهـای کارگری بیشـتر شـده اسـت.
ایـن حوزه صنعـت کارگر بـا بیان این که شـرایط 
اجـرای مـزد منطقه ای در کشـور وجود نـدارد خاطر 
امکانـات  نشـان کـرد: نمی توانیـم در مناطقـی کـه 
بیشـتری دارد دسـتمزد و حقوق کمتر و در مناطقی 
کـه دارای امکانـات کمتر هسـتند حقوق و دسـتمزد 

بیشـتری تعییـن کنیم.
علیرغـم آن چـه در قانـون کار اشـاره ای بـه تامیـن 
مـزد منطقـه ای نشـده اسـت امـا شـرکای اجتماعـی 
می توانـد بـرای تعییـن حداقـل دسـتمزد بـه شـکل 
ملـی  و منطقـه ای بـه توافق جمعـی روی بیـاورد. برابر 
مـاده ۴1 قانون کار شـورای عالی کار همه سـاله میزان 
حداقل دسـتمزد کارگران برای نقاط مختلف کشـور یا 
صنایـع مختلـف را براسـاس درصد نـرخ تـورم اعامی 
بانک مرکزی و سـبد معیشـتی خانـوار تعیین می کند.

اقتصاد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
مصرف مرغ 11 درصد افزایش یافت

از  امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی  معــاون 
افزایــش 11 درصــدی مصــرف مــرغ در کشــور 
ــوروز  ــام ن ــه نزدیکــی ای ــا توجــه ب خبــر داد و گفت:ب
ــاده هــای  ــی و نه ــواد پروتئین ــن و عرضــه م در تأمی

ــم.  ــکلی نداری ــی مش دام
بـه گـزارش مهـر، مرتضـی رضایی، معـاون امـور دام 
وزارت جهـاد کشـاورزی و رئیـس هیأت مدیره شـرکت 
امـور دام در دومیـن گردهمایـی مدیـران  پشـتیبانی 
سـتادی و اسـتانی ایـن شـرکت در سـال 9۸ افـزود: بـا 
وجـود تحریم هـای بی سـابقه غـرب و با وجود رشـد 11 
درصـدی مصـرف گوشـت و تخم مرغ در کشـور شـاهد 
کاهـش قیمـت و افزایش تولید این محصـوالت بوده ایم.

وی گفــت: بــا توجــه بــه نزدیکــی ماه هــای پایانــی 
ــاه  ــیدن م ــن فرارس ــوروز و همچنی ــام ن ــال و ای س
مبــارک رمضــان در تأمیــن و عرضــه مــواد پروتئینــی 
)گوشــت و مــرغ( و نهــاده هــای دامــی کمبــودی در 

کشــور نخواهیــم داشــت.
رضایــی خاطــر نشــان کــرد: میــزان تولیــد تخــم 
مــرغ بــه یــک میلیــون تــن رســیده اســت و میــزان 
ــت  ــن را پش ــون ت ــرز دو میلی ــز م ــرغ نی ــد م تولی
ــرای  ســر گذاشــته اســت کــه یــک رکــورد خــوب ب

ــت. ــور اس ــت دام و طی صنع
رئیــس هیــأت مدیره شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
کشــور در پایــان بــه انســجام و همدلــی میــان همــه 
ــان در رأس شــرکت  ــت معروف ــا مدیری همــکاران و ب
اشــاره و افــزود: امیدواریــم ســال 9۸ نیــز بــا موفقیــت 

پشــت ســر گذاشــته شــود.
همچنیــن عبــاس معروفــان، مدیرعامــل شــرکت 
ــه  ــن جلس ــه ای ــور در ادام ــور دام کش ــتیبانی ام پش
ــت های  ــور، سیاس ــود کش ــرایط موج ــریح ش ــا تش ب
جدیــد شــرکت بــرای تأمیــن نهاده هــا و اقــام مــورد 
ــه  ــکاری هرچ ــتار هم ــام و خواس ــردم را اع ــاز م نی
ــازی و  ــره س ــرای ذخی ــتان ها ب ــران اس ــتر مدی بیش

ــاز مــردم شــد. نگهــداری اقــام مــورد نی

ورود کشتی های حامل کنجاله سویا و ذرت
مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام افــزود: 
بــا توجــه بــه ورود کشــتی های حامــل کنجالــه ســویا 
ــام  ــای انج ــزی ه ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج و ذرت و ب
ــای  ــن نهاده ه ــودی در تأمی ــچ کمب ــاً هی ــده قطع ش
آرامــش  و  داشــت  نخواهیــم  کشــور  در  دامــی 

ــود. ــد ب ــم خواه ــازار حاک ــان در ب همچن
ــره ســازی  ــزان ذخی ــار داشــت: بررســی می وی اظه
مــواد پروتئینــی، هماهنگی هــای بیشــتر بــرای انتقــال 
ــه  ــز اســتان ها، تهی ــه مراک ــادر ب ــی از بن نهاده هــای دام
فضــای مناســب بــرای ذخیــره ســازی نهاده هــا، رعایــت 
اســتانداردهای الزم بــرای نگهــداری باکیفیت محصوالت، 
ــه محصــوالت و  ــد منصفان حمایــت از مرغــداران و خری
رصــد لحظــه ای بــازار مــرغ و گوشــت بــه منظــور حفــظ 

آرامــش بــازار بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ـــته  ـــات نســـبی داش ـــازار ارز ثب ـــر ب ـــدت اخی در م
ــس  ــات موسـ ــس هیـ ــه رئیـ ــن زمینـ ــه در ایـ کـ
ـــازار  ـــکلی در ب ـــرد: مش ـــد ک ـــان تاکی ـــون صراف کان
ـــن  ـــی در ای ـــات اصاح ـــا اقدام ـــدارد ام ـــود ن ارز وج

ـــود.  ـــام ش ـــد انج ـــازار بای ب
ـــی  ـــه برخ ـــود اینک ـــا وج ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــازار  ــه بـ ــد کـ ــی می کردنـ ــان پیش بینـ کارشناسـ
ارز در مـــدت اخیـــر تحـــت تاثیـــر اتفاقـــات روی  
ـــه  ـــل توج ـــش قاب ـــا افزای ـــی ب ـــه خارج داده در صحن
ـــی  ـــیار خوب ـــت بس ـــازار مقاوم ـــن ب ـــود، ای ـــرو ش روب
ـــر را  ـــن تاثی ـــان داد و کمتری ـــوادث نش ـــل ح در مقاب

ـــت. ـــا پذیرف از آن ه
بـــازار ارز در 10 روز گذشـــته کمتریـــن میـــزان 
ـــای  ـــی در روزه ـــت و حت ـــا را داش ـــش قیمت ه افزای
ـــت.  ـــش یاف ـــازار کاه ـــن ب ـــا در ای ـــم قیمت ه ـــر ه اخی
در ایـــن بـــاره اصغـــر ســـمیعی در گفت وگـــو بـــا 
ـــم  ـــه در حـــال حاضـــر می توانی ـــان اینک ـــا بی ایســـنا، ب
ـــاهده  ـــازار ارز مش ـــکلی در ب ـــا مش ـــه فع ـــم ک بگویی
ـــزی  ـــک مرک ـــط بان ـــرد: ارز توس ـــار ک ـــود، اظه نمی ش
بـــه قیمت هـــای مختلـــف از ۴200 تومـــان بـــرای 
ـــدود  ـــی ح ـــا ارز نیمای ـــه ت ـــی گرفت ـــای اساس کااله
12 هـــزار تومـــان و ارز حـــدود 1۴ هـــزار تومـــان 

عرضـــه می شـــود و در حـــال دادوســـتد اســـت.
وی افـــزود: تـــا زمانـــی کـــه سیاســـت های 
دولـــت اقتضـــا کنـــد، بانـــک مرکـــزی هـــم بـــه 
ــه  ــر اینکـ ــد، مگـ ــه می دهـ ــد ادامـ ــن رونـ همیـ

ـــود؛  ـــه ش ـــری گرفت ـــم دیگ ـــی تصمی ـــر دلیل ـــه ه ب
ـــکل  ـــن ش ـــه همی ـــا ب ـــازار فع ـــاع ب ـــن اوض بنابرای

اســـت.
ـــال  ـــن ح ـــان در عی ـــون صراف ـــبق کان ـــس اس رئی
ـــح  ـــودن ارز، تصری ـــی ب ـــد نرخ ـــاد از چن ـــن انتق ضم
کـــرد: واقعـــی بـــودن قیمت هـــا هـــم محـــل 
تردیـــد قـــرار می گیـــرد؛ یعنـــی در زمانـــی کـــه 
ـــا و کشـــورهای حـــوزه دالر  ـــورم در کشـــور م ـــرخ ت ن
بیـــش از 30 درصـــد اختـــاف را نشـــان می دهـــد 

ـــا  ـــال قیمت ه ـــش از یکس ـــدت بی ـــرای م ـــی ب و وقت
ـــه  ـــد ک ـــه ش ـــد متوج ـــد، بای ـــت می مان ـــا ثاب تقریب

ـــت. ـــکالی در کار اس اش
ســـمیعی اضافـــه کـــرد: یعنـــی وقتـــی مثـــا 
ـــورهای  ـــا و کش ـــور م ـــورم در کش ـــرخ ت ـــل ن تفاض
حـــوزه دالر 36 درصـــد ســـاالنه باشـــد، بایـــد 
روزانـــه نـــرخ ارز یـــک در هـــزار افزایـــش یابـــد، 
یعنـــی ارز 1۴ هـــزار تومـــان روزانـــه 1۴ تومـــان 
یعنـــی هفتـــه ای 100 تومـــان بـــاال بـــرود و اگـــر 

ـــا  ـــر قیمت ه ـــه فن ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ـــرود ب ن
ـــد  ـــا اب ـــر ت ـــن فن ـــت و ای ـــدن اس ـــع ش ـــال جم در ح
ـــک  ـــه ی ـــی ب ـــک زمان ـــی آورد و در ی ـــت نم ـــم طاق ه

علتـــی یـــا یـــک بهانـــه ای آزاد خواهـــد شـــد.
ـــن  ـــش روی ای ـــای پی ـــه راهکاره ـــاره ب ـــا اش وی ب
معضـــل، گفـــت: دو راه حـــل بـــرای ایـــن مســـاله 
باقـــی می مانـــد کـــه دولـــت تصمیـــم بگیـــرد از 
ـــاد  ـــان ایج ـــه هم ـــان ک ـــات پنه ـــن مالی ـــر گرفت خی
تـــورم و خلـــق پـــول اســـت، بگـــذرد و نقدینگـــی 
ــب  ــای عجیـ ــد و از دادن بهره هـ ــش ندهـ را افزایـ
ــا  ــد یـ ــودداری کنـ ــول خـ ــق پـ ــب و خلـ و غریـ
ـــا را  ـــت ارزه ـــورم قیم ـــره و ت ـــرخ به ـــا ن ـــب ب متناس
ـــد. ـــل کن ـــم تعدی ـــیب مای ـــا ش ـــم ب ـــور منظ ـــه ط ب

ـــرد:  ـــان ک ـــوزه ارز خاطرنش ـــناس ح ـــن کارش ای
ــرد  ــام نگیـ ــا انجـ ــن راه هـ ــدام از ایـ ــر هیچ کـ اگـ
و ســـعی در پاییـــن نگـــه داشـــتن ارز بـــا وجـــود 
ــرای  ــن کار بـ ــود، اوال ایـ ــام شـ ــاال انجـ ــورم بـ تـ
ــای  ــا زیان هـ ــت و ثانیـ ــی نیسـ ــدت عملـ دراز مـ
ـــور  ـــردم و کش ـــه م ـــن راه ب ـــی از ای ـــادی فراوان اقتص

می شـــود. وارد 
ســـمیعی ایـــن زیان هـــا را مـــواردی از جملـــه 
ــش واردات،  ــادی، افزایـ ــاالن اقتصـ ــی فعـ گمراهـ
کاهـــش صـــادرات و تولیـــد در کشـــور و بـــاال 
ــورد و از  ــترش رکـ ــکاری- گسـ ــرخ بیـ ــن نـ رفتـ
ــترش  ــت گسـ ــا و در نهایـ ــادن بازارهـ ــق افتـ رونـ

ــه. ــر در جامعـ فقـ

ـــال  ـــور و در ح ـــای نوظه ـــادی بازاره ـــد اقتص رش
توســـعه ۴.1 درصـــد امـــا میـــزان بدهـــی آن هـــا 
170 درصـــد از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـت. 

ـــن  ـــی در آخری ـــک جهان ـــا، بان ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــرای  ــادی بـ ــد اقتصـ ــرخ رشـ ــود نـ ــزارش خـ گـ
ـــد  ـــال 2020 را ۴.1 درص ـــور در س ـــای نوظه بازاره
بـــرآورد کـــرده اســـت. رشـــد ایـــن اقتصادهـــا در 

ســـال 2019، 3.5 درصـــد بـــود.
ـــش  ـــا افزای ـــن اقتصاده ـــد ای ـــال رش ـــه امس اگرچ
می یابـــد، امـــا رونـــد کلـــی آن هـــا در یـــک دهـــه 

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــر کن اخی
ــه  ــک دهـ ــد: »در یـ ــی می نویسـ ــک جهانـ بانـ
گذشـــته، رشـــد در بازارهـــای نوظهـــور و کشـــورهای 
ـــت. در  ـــه اس ـــش یافت ـــیار کاه ـــعه بس ـــال توس در ح
ــه  ــا بـ ــن اقتصادهـ ــی در ایـ ــابه، بدهـ ــان مشـ زمـ
ــدود 15  ــرده و از حـ ــدا کـ ــش پیـ ــدت افزایـ شـ
درصـــد از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــه حـــدود 

170 درصـــد در ســـال 201۸ رســـیده اســـت.«
بـــر اســـاس گـــزارش بانـــک جهانـــی، نـــرخ بهـــره وری 

نیـــز یـــک مســـاله اصلـــی در ایـــن کشورهاســـت. بانـــک 
ــادی  ــد اقتصـ ــم انداز رشـ ــزارش چشـ ــی در گـ جهانـ

2020 می نویســـد: »رشـــد بهـــره وری جهانـــی در 
ـــد  ـــده رش ـــد کنن ـــا امی ـــوه ن ـــی از وج ـــال 2020، یک س
ــر  ــه ازای هـ ــره وری بـ ــد بهـ ــت. رشـ ــان اسـ در جهـ
نیـــروی کار، بـــرای افزایـــش اســـتانداردهای زندگـــی 
ــت.  ــروری اسـ ــعه ضـ ــداف توسـ ــه اهـ ــیدن بـ و رسـ
ـــای  ـــز در بازاره ـــره وری نی ـــد به ـــد رش ـــاال رون ـــا ح ام

ـــت.« ـــده اس ـــم ش ـــور ک نوظه
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، خروجـــی کار هـــر 
نیـــروی کار در بازارهـــای نوظهـــور و در حـــال 
ــروی کار در  ــم نیـ ــک پنجـ ــر از یـ ــعه، کمتـ توسـ
ـــی  ـــت. در اقتصادهای ـــه اس ـــعه یافت ـــای توس اقتصاده
ـــر از  ـــه کمت ـــزان ب ـــن می ـــز ای ـــن نی ـــد پایی ـــا درآم ب

2 درصـــد می رســـد.
نمـــودار زیـــر نشـــان می دهـــد کـــه در ســـال 
2010، رشـــد اقتصـــادی کشـــورهای در حـــال 
توســـعه و بازارهـــای نوظهـــور، 7.۴ درصـــد بـــود 

امـــا در ســـال 2015 بـــه 3.۸ درصـــد رســـید.

چرا »ارز« محکم ماند؟

روایت بانک جهانی از بحران بدهی  در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
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سردار رحیمی عنوان کرد:

گالیه پلیس از عدم توجه شهرسازان 
به پیوست  امنیتی و انتظامی

توجــه  عــدم  از  پایتخــت  پلیــس  رئیــس 
ــی  ــی و انتظام ــت های امنیت ــه پیوس ــازان ب شهرس
ــم  ــاد می زنی ــه فری ــر چ ــت: ه ــرد و گف ــه ک گای

نمی رســد. جایــی  بــه  صدایمــان 
بـــه گـــزارش مهـــر، ســـردار حســـین رحیمـــی 
ـــهرداری و  ـــه ش ـــه مجموع ـــدم توج ـــه از ع ـــا گای ب
ـــت های  ـــه پیوس ـــازان ب ـــهر س ـــن ش ـــورا و همچنی ش
ـــه در  ـــرادی ک ـــرد: اف ـــار ک ـــی اظه ـــی و انتظام امنیت
ـــاً  ـــتند حتم ـــت هس ـــال فعالی ـــازی در ح ـــر شهرس ام
ــن  ــه و همچنیـ ــی جامعـ ــای امنیتـ ــد بحث هـ بایـ
ـــار  ـــم در کن ـــی را ه ـــاط و نظـــم عموم مباحـــث انضب
گســـترش شـــهرها، محله هـــا و مناطـــق مدنظـــر 

ـــند. ـــته باش داش
در  موضــوع  ایــن  متأســفانه  گفــت:  وی 
و  نمی شــود  لحــاظ  جدیــد  شهرســازی های 
ــه  ــزار خان ــه 10 ه ــک منطق ــه در ی ــد ک می بینی

کانتــری. بــدون  می شــود،  درســت 
ســردار رحیمــی تصریــح کــرد: تنهــا چیــزی کــه 
در امــر ســاخت و ســازها و گســترش شــهرها بــه آن 
اهمیــت داده نمی شــود، ایجــاد کانتــری یــا همــان 
پیوســت های امنیتــی و انتظامــی اســت کــه بــه آن 

اشــاره کــردم.
ــوع  ــن موض ــت: ای ــت گف ــس پایتخ ــس پلی رئی
ــد(  ــای جدی ــا محله ه ــهر ی ــری در ش ــاد کانت )ایج
بایــد در قانــون آورده شــود کــه شــهر ســازان ملــزم 

ــه اجــرای آن باشــند. ب
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا تــا 
پایــان ســال در مجموعــه تهــران بــزرگ، کانتــری 
اضافــه  پایتخــت  موجــود  کانتری هــای  بــه 
می شــود، گفــت: برخــاف کمک هــای خیریــن 
امنیــت ســاز بایــد بگویــم کــه متأســفانه تــا پایــان 
ــت  ــای پایتخ ــه کانتری ه ــری ب ــچ کانت ــال هی س

اضافــه نمی شــود.
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ در پایــان گفــت: 
دو ســال و نیــم اســت کــه مــن بــه عنــوان رئیــس 
ــن موضــوع تأکیــد دارم و از  ــر ای پلیــس پایتخــت ب
ــی  ــا گوی ــم ام ــه می کن ــر گای ــن ام ــئوالن ای مس
ــی  ــه جای ــان ب ــم صدایم ــاد می زنی ــه فری ــر چ ه

نمی رســد.

کدامیک از نمایندگان فعلی مجلس 
رد صالحیت شدند

ــه  ــس کـ ــی مجلـ ــدگان فعلـ ــی از نماینـ برخـ
مجلـــس  انتخابـــات  در  کاندیداتـــوری  بـــرای 
ــا اعـــام  ــد بـ ــرده بودنـ ــام کـ ــم ثبـــت نـ یازدهـ
نظـــر نهایـــی هیـــات نظـــارت بـــر انتخابـــات، رد 

ــدند.  ــت شـ صاحیـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، بهـــرام پارســـایی، اظهـــار 
ـــی  ـــات اجرای ـــن از ســـوی هی ـــن پیـــش از ای ـــرد: م ک
انتخابـــات رد صاحیـــت شـــده بـــودم و از روز 
گذشـــته کـــه نتایـــج هیات هـــای نظـــارت اعـــام 
ـــم  ـــت ه ـــد صاحی ـــر تایی ـــی ب ـــری مبن ـــده خب ش

دریافـــت نکـــردم.
وی اضافـــه کـــرد کـــه موضـــوع بررســـی 

نمی کنـــد. دنبـــال  را  صاحیتـــش 
بـــه گفتـــه پارســـایی در حـــال حاضـــر و بـــا 
توجـــه بـــه وقایـــع اخیـــر کشـــور تاییـــد یـــا رد 
صاحیـــت نماینـــدگان اولویـــت مـــردم نیســـت.

ـــه رد  ـــت ک ـــنا گف ـــه ایس ـــز ب ـــادی نی ـــد دام محم
ـــت. ـــده اس ـــت ش صاحی

ــادی  ــان آبـ ــی جهـ ــل رحیمـ ــن جلیـ همچنیـ
رئیـــس فراکســـیون اهـــل ســـنت مجلـــس نیـــز 
ـــوان  ـــام عن ـــه اس ـــزام ب ـــدم الت ـــه ع ـــل آنچ ـــه دلی ب

شـــده رد صاحیـــت شـــده اســـت.

مصری در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی؛
سفیر انگلیس

 مورد مؤاخذه قرار گرفته است

ـــفیر  ـــور س ـــاره حض ـــس درب ـــس مجل ـــب رئی نای
انگلیـــس در بیـــن تجمـــع کننـــدگان مقابـــل 
ــات  ــت: او در تجمعـ ــر، گفـ ــر کبیـ ــگاه امیـ دانشـ
ـــاً  ـــه و حتم ـــرار گرفت ـــذه ق ـــورد مؤاخ ـــایی و م شناس
ـــیدگی  ـــمی رس ـــع رس ـــط مجام ـــوع توس ـــن موض ای

می شـــود. 
ـــی  ـــینعلی حاجی دلیگان ـــر، حس ـــزارش مه ـــه گ ب
در جلســـه علنـــی مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــه اول الزم  ــت: در وهلـ ــفاهی، گفـ ــری شـ در تذکـ
ـــی  ـــای اوکراین ـــقوط هواپیم ـــخ س ـــه تل ـــت حادث اس
را خدمـــت ملـــت بـــزرگ ایـــران تســـلیت عـــرض 

ـــم. کن
وی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور ســـفیر انگلیـــس 
از  داشـــت:  اظهـــار  تجمعـــات،  از  برخـــی  در 
کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی 
درخواســـت می کنـــم کـــه موضـــوع حضـــور 
از  برخـــی  در  انگلیـــس  ســـفیر  بی جهـــت 
ـــران  ـــور ای ـــکار در ام ـــت آش ـــه دخال ـــات را ک تجمع

ــد. ــیدگی کننـ ــت، رسـ اسـ
ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــو فراکس عض
ـــم  ـــس ه ـــفیر انگلی ـــزود: از س ـــامی اف ـــورای اس ش
می خواهیـــم کـــه ابتـــدا دربـــاره ایـــن اقدامـــش 
ــد؛  ــرک کنـ ــران را تـ ــپس ایـ ــد و سـ ــخ دهـ پاسـ
ـــرون  ـــران او را از کشـــور بی ـــردم ای ـــه م ـــش از آنک پی

ـــد. کنن
ــه را  ــت جلسـ ــه ریاسـ ــری کـ ــا مصـ عبدالرضـ
بـــر عهـــده داشـــت در پاســـخ بـــه ایـــن تذکـــر، 
ـــا، وی را در  ـــز م ـــای عزی ـــبختانه نیروه ـــت: خوش گف
ـــرار  ـــذه ق ـــورد مؤاخ ـــرده و م ـــایی ک ـــات شناس تجمع
دادنـــد و از طریـــق مجامـــع رســـمی هـــم حتمـــاً 

ــود. ــیدگی می شـ ــوع رسـ ــن موضـ ایـ

هاشمی:
 بدتر از شلیک سهوی به هواپیما، 

شلیک عمدی به اعتماد عمومی است 

ــور  ــر کش ــوادث اخی ــه ح ــاره ب ــا اش ــران ب ــهر ته ــورای ش ــس ش ریی
گفــت: بــرای ترمیــم اعتمــاد ملــی نیــاز بــه مســئولیت پذیــری مقامــات 
ــا  ــران ی ــردن دیگ ــه گ ــرات ب ــن تقصی ــی و انداخت ــه فرافکن ــم ن داری

ــتان.  زیردس
بــه گــزارش ایســنا، محســن هاشــمی در ابتــدای جلســه شــورای شــهر 
ــر  ــد روز اخی ــار چن ــوادث تاســف ب ــدا ح ــه در ابت ــان اینک ــا بی ــران ب ته
ــازه، در  ــر در تشــییع جن ــش از 60 نف ــه درگذشــت بی ــان ب ــه در کرم ک
ــه 20 کشــته در تصــادف اتوبــوس و ســقوط هواپیمــا براثــر  فیروزکــوه ب
اصابــت ســهوی را بــه همــه ایرانیــان تســلیت مــی گوییــم. گفــت: محــور 
ــه و  ــئوالن مربوط ــر مس ــور و تقصی ــش قص ــر، نق ــع اخی ــترک فجای مش

ــه افــکار عمومــی اســت. عــدم پاســخگویی ب
ــور  ــرش قص ــده و پذی ــه ش ــات ارائ ــی از توضیح ــن قدردان وی ضم
ومســئولیت اشــتباه، گفــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم بدتــر از شــلیک 
ســهوی بــه هواپیمــا، شــلیک عمــدی بــه اعتمــاد عمومــی اســت و چــرا 
ــی  ــی امنیــت مل ــد حقیقــت از رییــس جمهــور ورییــس شــورای عال بای
ــه اطــاع  ــه ب پنهــان نگهداشــته شــود و بعــد از اعــام دولت هــای بیگان

ــان برســد؟ مســئوالن خودم
ــای  ــانه ه ــیما و رس ــرد صداوس ــد عملک ــه نبای ــه داد ک ــمی ادام هاش
ــردم و دوقطبــی کــردن فضــای  ــدازه م ــج بیــش از ان رســمی را در تهیی
جامعــه نادیــده گرفــت کــه برخــی مشــکات کوچــک را بزرگنمایــی مــی 

ــا بــی توجهــی مــی گذرنــد. کننــد و از کنــار مشــکات بــزرگ ب
ــبت  ــه بمناس ــد ک ــبت نباش ــی مناس ــاید ب ــزود: ش ــن اف وی همچنی
ســالگرد رحلــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی، یــادی از ایشــان کنیــم، 
البتــه مراســم ســالگرد بدلیــل همزمانــی بــا مراســم ترحیــم سردارشــهید 
ســلیمانی توســط مقــام معظــم رهبــری، بــا یکهفتــه تعویــق ، پنجشــنبه 
ایــن هفتــه برگــزار مــی شــود امــا امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری، 
ــی اســت و مــردم در حســرت  جــای آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی خال

ــر ایشــان هســتند. ــت، خویشــتن داری و تدبی عقانی
ــه  ــا ن ــاز دارد ام ــدت نی ــه وح ــور ب ــروز کش ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــش بزرگ ــدای بخ ــذف ص ــی و ح ــای خاموش ــه معن ــه ب ــی ک وحدت
ــادی  ــه نفــع افراطیــون باشــد. گفــت: آیــت اهلل هاشــمی من از جامعــه ب
ــه روی  ــی دانســت ، میان ــه روی م ــا وحــدت را در میان ــود، ام وحــدت ب
یعنــی افراطیــون وتفریطیــون از مواضــع خــود کوتــاه بیاینــد و کنــار مردم 
ــی را  ــدرت مل ــی و ق ــاد عموم ــم اعتم ــا نتوانی ــر م ــد و اگ ــت کنن حرک
ترمیــم کنیــم، در برابــر تهدیــدات بیگانــگان آســیب پذیــر خواهیــم بــود.

رییــس شــورای شــهر تهــران تاکیــد کــرد: بــرای ترمیــم اعتمــاد ملــی 
ــن  ــی و انداخت ــه فرافکن ــم ن ــات داری ــری مقام ــئولیت پذی ــه مس ــاز ب نی
ــان و  ــات کرم ــتان، در اتفاق ــا زیردس ــران ی ــردن دیگ ــه گ ــرات ب تقصی
ــد . ــد مســئولیت را بپذیرن ــا کســانی مقصــر هســتند و بای ــران، قطع ته

کشف 13 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک
 در شهرستان بناب 

ــواد  ــرم م ــف 13 کیلوگ ــاب از کش ــتان بن ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــرداد.  ــتان خب ــن شهرس ــاک در ای ــوع تری ــدر از ن مخ

ــده  ــگاران جــوان، ســرهنگ  شــفقی فرمان ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
انتظامــی شهرســتان بنــاب از کشــف 13 کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع 

ــاک در ایــن شهرســتان خبــرداد. تری
ــاء  ــرح ارتق ــرای ط ــداوم اج ــتای ت ــت: در راس ــفقی گف ــرهنگ  ش س
امنیــت اجتماعــی و پاکســازی نقــاط آلــوده شــهری و روســتایی و کنتــرل 
محور هــای مواصاتــی و در پــی دریافــت خبرمبنــی بــر اینکــه یــک نفــر 
ــت  ــد جه ــت می کن ــدر فعالی ــواد مخ ــع م ــه و توزی ــه تهی ــه در زمین ک
تحویــل مــواد بــه بنــاب ورود کــرده اســت، شناســایی و دســتگیری وی 

در دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار گرفــت.
او افــزود: مامــوران در تحقیقــات اولیــه متهــم را شناســایی و بــا 
هماهنگــی مقــام قضایــی وی را در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و 
در بازرســی از مخفیــگاه وی مقــدار 13کیلــو و 160 گــرم مــواد مخــدر از 

ــد. ــوع تریــاک کشــف کردن ن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــاب در پای ــی شهرســتان بن ــده انتظام فرمان
ــه صــورت مســتمر  ــان ب ــا قاچاقچی ــه ب ــودجویان و مقابل ــا س ــورد ب برخ
ــورت  ــت؛ در ص ــهروندان خواس ــرار دارد، از ش ــس ق ــتور کار پلی در دس
مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را ســریعا بــا شــماره تلفــن و ســامانه 

ــد. ــس اطــاع دهن ــه پلی پیامکــی 110 ب

بانک ها در رونق تولید نقش بیشتری ایفا کنند 

ــد  ــت از تولی ــرقی حمای ــتاندار آذربایجان ش ــور اقتصــادی اس ــاون ام  مع
ــکاری و  ــر هم ــت و ب ــت دانس ــت دول ــن اولوی ــت را اصلی تری ــط دول توس
همراهــی بیشــتر بانک هــا بــرای تســریع در پرداخــت تســهیات تاکیــد کرد. 
ــور  ــاون ام ــری مع ــوان، جهانگی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اقتصــادی اســتاندار آذربایجان شــرقی در نشســت بررســی عملکــرد 
ــای  ــرد بانک ه ــی از عملک ــا قدردان ــد ب ــق تولی ــرح رون ــا در ط بانک ه
اســتان بــه دلیــل همــکاری در اجــرای مصوبــات ســتاد تســهیل، رونــق 
ــه  ــکاری ب ــن هم ــه ای ــم ک ــار داری ــت: انتظ ــد گف ــع تولی ــع موان و رف
ــتان  ــای اس ــران بانک ه ــه و مدی ــتمرار یافت ــن، اس ــکل ممک ــن ش بهتری
ــرای رفــع مشــکل واحد هــای  ــرای جــذب اعتبــارات بیشــتر از مرکــز ب ب

ــد. ــاش کنن ــتان ت ــی اس ــدی و صنعت تولی
ــم از  ــدن ه ــت و مع ــه صنع ــه در خان ــن جلس ــه ای ــت: دبیرخان او گف
ایــن پــس، عملکــرد مقایســه ای بانک هــای اســتان در ارتبــاط بــا میــزان 
ــه  ــه واحد هــای تولیــدی و صنعتــی نیــز ب جــذب و اعطــای تســهیات ب

شــکل گــزارش عملکــرد مکتــوب تهیــه شــود.
او حمایــت از تولیــد و تثبیــت و تقویــت فعالیــت واحد هــای تولیــدی 
و صنعتــی را از جملــه ضرورت هــای فعلــی کشــور در شــرایط تحریــم و 
جنــگ اقتصــادی اعــام کــرد و افــزود: دولــت تمامــی تــاش خــود را در 
ایــن زمینــه بــه کار گرفتــه و از ایــن پــس نیــز بــه حمایت هــای خــود از 

ســنگر تولیــد ادامــه خواهــد داد.
معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتاندار بر اهمیـت معرفی واحد های 
تولیـدی و صنعتـی واقعـی و نیازمنـد بـه بانک هـا بـرای جذب تسـهیات 
تاکیـد کـرد وافـزود: هـر واحـد تولیـدی کـه متقاضـی دریافت تسـهیات 
باشـد، بایـد پیـش از هـر مرحلـه ای، نسـبت بـه تهیـه و تدویـن طـرح 
توجیهـی خـود اقدام کنـد وگرنه بدون داشـتن طرح توجیهی، درخواسـت 

بـرای جـذب اعتبـارات، کار کـردن شانسـی و بـا آزمون و خطاسـت.

شهر و شورا

شــهردار تبریــز گفــت: جلوگیــری از ســاخت 
ــد از ســوی  ــا نمــی توان و ســاز غیرمجــاز صرف
ــتگاه  ــا دس ــت ت ــاز اس ــد و نی ــهرداری باش ش
هــای مختلــف در ایــن رابطــه همــکاری کننــد. 
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــاه و هفتمی ــد و پنج یکص
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب ــهر تبری ــامی ش اس
ــط در  ــای ذیرب ــتگاه ه ــی دس ــکاری تمام هم
بحــث جلوگیــری از ســاخت و ســاز غیرمجــاز، 
اظهــار کــرد: در ایــن رابطــه جلســات مختلــف 
ــا  ــم ب ــی کنی ــعی م ــت و س ــده اس ــزار ش برگ
ــا اجــازه ســاخت و  ــن دســتگاه ه همــکاری ای
ــم. ــف ندهی ــراد متخل ــه اف ــاز را ب ــاز غیرمج س

او ادامــه داد: متاســفانه شــاهد ایــن هســتیم 
کــه در بســتر رودخانــه هــا ســاختمان احــداث 
شــده کــه گاز و بــرق هــم دارد و یــا ســاختمانی 
کــه در بــاالی تپــه کار شــده و احتمــال ریــزش 
دارد، از انشــعاب گاز برخــوردار اســت کــه ایــن 
اتفــاق بــا ناهماهنگــی دســتگاه هــای خدمــات 

رســان بــا شــهرداری رخ داده اســت.
شــهردار تبریــز در عیــن حــال بــه اقدامــات 
شــهرداری در خصــوص مقابلــه بــا ایــن ســاخت 
و ســازها اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 

12 مــورد تخریــب در منطقــه 10 شــروع شــده 
و ســاختمان هــای غیرمجــاز در حــال تخریــب 
اســت. مــا مــی توانیــم طبــق قانــون آرای مــاده 
ــه  ــد ک ــان ببینن ــم و متخلف ــرا کنی 100 را اج
ــی  ــب م ــاز تخری ــازهای غیرمج ــاخت و س س

شــود.
قانونــا  شــهرداری  اینکــه  بــا  افــزود:  او 
ــرای احــداث مســکن در ســکونتگاه  تکلیفــی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــدارد، ام ــمی ن ــای غیررس ه
وضعیتــی کــه حاشــیه نشــینی تبریــز دارد 

ــف  ــده تکلی ــرم شــورا و بن ــرای اعضــای محت ب
اســت کــه در ایــن رابطــه اقدامــات الزم را 

ــم. ــام دهی انج
ــث  ــد: بح ــادآور ش ــر ی ــهین باه ــرج ش ای
ــینی  ــیه نش ــوده و حاش ــت فرس ــی باف بازآفرین
رســما بــه عهــده دولــت اســت کــه بایــد اصاح 
کنــد امــا شــهرداری تبریــز در خصــوص چنــد 
ــال  ــا دوکم ــعرا ی ــره الش ــه مقب ــروژه از جمل پ
کــه شــهرداری تبریــز در ایــن حــوزه وظایفــی 
ــروژه  ــن پ ــه چنی ــد چراک ــی کن ــدارد، کار م ن

ــرای همــه مــا مهــم اســت. هایــی ب
ــا  ــز ب ــهرداری تبری ــا در ش ــه داد: م او ادام
تاکیــد اعضــای محتــرم شــورای شــهر وارد 
ایــن مــوارد شــده ایــم و هــر مشــکلی در شــهر 
ــد،  ــهرداری باش ــه ورود ش ــاز ب ــه نی ــد ک باش
مــا پــای کار هســتیم و البتــه نیــاز اســت کــه 
ــد. ــا کمــک کن ــه م شــورا در بحــث بودجــه ب

شـــهردار تبریـــز عنـــوان کـــرد: در بحـــث 
ـــم  ـــی داری ـــا آمادگ ـــکن م ـــاز مس ـــاخت و س س
تـــا توســـط شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه 
ـــه  ـــران و خان ـــه عم ـــز از جمل ـــهرداری تبری ش
ـــکن  ـــاخت مس ـــوع س ـــمتی از موض ـــازی قس س
بـــرای حاشـــیه نشـــینان شـــهر را پیـــش 

ببریـــم.
ــه نوســازی  ــزوم توجــه ب ــه ل ــا اشــاره ب او ب
بافــت هــای فرســوده، گفــت: در بحث نوســازی 
بافــت هــای فرســوده در محلــه چوخــورالر 50 
درصــد ایــن محلــه تملــک شــده و تــا خــرداد 
99 بصــورت کامــل تملــک مــی شــود کــه ایــن 
ــک  ــه ی ــت ک ــور اس ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــعت در  ــم و وس ــن حج ــا ای ــوده ب ــت فرس باف

مرکــز شــهر احیــا مــی شــود.
ــزان  ــترین می ــدار، بیش ــن مق ــزود: ای او اف
ســال  در 30، ۴0  فرســوده  بافــت  احیــای 
گذشــته تبریــز اســت و بــا اینکــه پیــش از ایــن 
ــز  ــوده در تبری ــت فرس ــار باف ــر از دو هکت کمت
احیــا شــده، اگــر محلــه چوخــورالر احیــا شــود 
بــه انــدازه تمــام دوران 30 ســال گذشــته 

ــود. ــی ش ــا م ــوده احی ــت فرس باف

ــدی  ــزم ج ــز از ع ــتان تبری ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ایــن اداره بــرای جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی ســبزیکاری 

حکــم آبــاد خبــر داد. 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــرز افشــانی ب ــزارش ایســنا، فرام ــه گ ب
ــه طرحــی در خصــوص  ــه منظــور ارائ اظهــار کــرد: کارگاهــی ب
حفــظ اراضــی ســبزیکاری حکــم آبــاد  تبریــز و بــه ثبت رســاندن 
ــاد  ــن و جه ــازمان میادی ــز، س ــگاه تبری ــکاری دانش ــا هم آن ب
ــی  ــراث فرهنگ ــور اداره کل می ــا حض ــتان و ب ــاورزی شهرس کش
اســتان برگــزار و در خصــوص ثبــت ملــی اراضــی صیفــی و حکــم 

ــد. ــی ش ــاد صحبت های آب
ــاغ شــهر و شــهر  ــز در ابتــدا ب ــه اینکــه تبری ــا اشــاره ب وی ب
قنات هــا بــود، گفــت: متاســفانه بنــا بــه برخــی دالیــل مدیریتــی 
ــیاری از  ــوده و بس ــا نب ــن باغ ه ــری از ای ــروزه خب ــانی ام و انس

قنات هــا از بیــن رفته انــد.
ــتند و  ــا هس ــی م ــازوی کمک ــانه ها ب ــرد: رس ــد ک وی تاکی

انتظــار داریــم تــا در ایــن مــورد بــه مــا کمــک کننــد تــا جلــوی 
از بیــن رفتــن 2000 هکتــار اراضــی ســبزیکاری حکــم آبــاد، قــرا 

ملــک و اســتاد جعفــری و شــمس تبریــزی را بگیریــم.
ــروز  ــرد: ام ــان ک ــز خاطرنش ــاورزی تبری ــاد کش ــر جه مدی
زمین هــای ســبزیکاری مــا در شــرایطی در حــال از بیــن رفتــن 

هســتند کــه در دنیــا بــرای ترویــج کشــاورزی شــهری و ایجــاد 
ــد. ــاش می کنن ــی ت ــن فضاهای چنی

اراضــی  تغییــر کاربــری  بــا مطــرح شــدن  وی گفــت: 
ــاد، ســبزیکاران ایــن منطقــه چنــد ســالی  ســبزیکاری حکــم آب
اســت کــه در روســتاهای اطــراف مثــل روســتای بارانلــو اقــدام 
بــه ســبزیکاری و ارتــزاق از ایــن راه می کننــد و مــا بایــد بــرای 

ــم. ــاش کنی ــم، ت ــه داری ــظ آنچــه ک حف
ــداری از  ــرای نگه ــهرداری ب ــد: ش ــر ش ــه متذک وی در خاتم
یــک متــر مربــع فضــای ســبز، هزینــه زیــادی صــرف می کنــد، 
چــرا بایــد از زمین هایــی کــه خــود ســبزیکاران از آن نگهــداری 
ــه عنــوان  می کننــد، حفاظــت نکنیــم، ایــن اراضــی می تواننــد ب
ــی  ــه و فرصت ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــتی م ــه ای توریس جاذب
ــرای  ــگران ب ــد، گردش ــوالت باش ــتقیم محص ــه مس ــرای عرض ب
ــی  ــن جاذبه های ــه چنی ــد، بلک ــز نمی آین ــه تبری ــارک ب ــدن پ دی

ــرای آن هــا جالــب اســت. ب

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری آذربایجــان شــرقی گفــت: دو موضــوع ثبــت جهانــی 
جنگل هــای ارســباران و ژئــو پــارک منطقــه آزاد ارس در دســتور 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی  کار 

اســتان قــرار دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، احمــد حمــزه زاده بــا بیــان اینکــه آیین نامه 
کمیتــه طبیعــت گــردی و برنامه هــای پیــش رو در حــوزه طبیعــت  
گــردی اســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، گفــت: رســالت 
اصلــی کمیتــه طبیعــت  گــردی آذربایجان شــرقی ایجــاد هماهنگی 

بیــن فعالیت هــای بیــن دســتگاهی در ایــن حــوزه اســت.
ــتان،  ــم در اس ــاالی اکوتوریس ــای ب ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: فرصت هــای ویــژه در حــوزه توســعه طبیعت گــردی آذربایجان 
شــرقی بایــد بــا نــگاه ویــژه و کارشناســانه مــورد بررســی قــرار گرفته 

ــود. ــام ش ــوص انج ــن خص ــای الزم را در ای و برنامه ریزی ه
ــا ســهم گردشــگری آذربایجــان  ــزوم ارتق ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
ــن  ــا ای ــور ارتق ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــور، اظه ــطح کش ــرقی در س ش
جایــگاه و توســعه زیرســاخت های گردشــگری اســتان بایــد 
ــد  ــود یاب ــی و کمــی گردشــگری بهب ــی کیف شــاخص های عموم
ــه  ــرمایه گذار ب ــه س ــب توج ــب جل ــوع موج ــن موض ــه همی ک

ــد شــد. ــز خواه ــه نی منطق
حمــزه زاده در ادامــه بــه بحــث ایجــاد ژئــو پــارک در منطقــه 
آزاد ارس نیــز اشــاره کــرد و گفــت: جاذبه هــای طبیعــی و منابــع 
آبــی )چشــمه های آبگــرم و ســدها( اســتان فرصتــی بــرای ایجــاد 
ــف آذربایجــان شــرقی  ــارک در مناطــق مختل ــو پ ســایت های ژئ

ــه آزاد ارس اســت. ــژه منطق به وی
معــاون گردشــگری اســتان بــا اشــاره بــه اقدامــات قابــل توجــه 
ــه  ــه، اضاف ــن منطق ــارک در ای ــو پ ــاد ژئ ــه آزاد ارس در ایج منطق
ــذب  ــرای ج ــی ب ــای طبیع ــای ظرفیت ه ــد از جای ج ــرد: بای ک

گردشــگری، توانمندســازی منطقــه، رشــد اقتصــادی و حفاظــت از 
میــراث طبیعــی اســتفاده کــرد و منطقــه آزاد ارس برنامه ریزی هــای 

الزم بــرای وقــوع ایــن امــر را بــه  خوبــی پیــش بــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی، وی گفــت: 
مناطــق چهــار گانــه طبیعت گــردی آذربایجــان شــرقی بــا 
پنــج شــاهراه و 200 مســیر گردشــگری کــه شــامل جاذبه هــای 
ــه  ــل شناســایی و ب ــات کام ــا جزئی ــی و تاریخــی ب ــی، طبیع بوم
دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری جهــت برگــزاری تورهــای 
ــت  ــزار طبیع ــرم اف ــن  ن ــت، همچنی ــده اس ــی ش ــف معرف مختل
گــردی »میســتر تریــپ )آقــای ســفر(« بــه عنــوان راهنمــای افراد 
ــش  ــردی در راســتای مســیریابی و نمای ــه طبیعت گ ــد ب عاقه من
ــدازی شــد  ــی، اقامتــی، بلدچــی، کمپ هــا و... راه ان ــات محل امکان

ــه اتمــام رســیده اســت. ــز ب ــاز اول آن نی ــه ف ک
ــوم گــردی کــه  ــگاه ب ــه 217 اقامت ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
اکثــراً در شــمال اســتان قــرار دارنــد، گفــت: تشــکیل خانه هــای 
ــذب  ــردی، ج ــع طبیعت گ ــس جام ــن اطل ــردی، تدوی طبیعت گ
از  آبــی  منابــع  توســعه زیرســاخت های  بــرای  ســرمایه گذار 

ــت. ــن اداره کل اس ــی ای ــای آت برنامه ه

عزم جدی جهاد کشاورزی تبریز برای جلوگیری از 
تغییر کاربری اراضی سبزیکاری حکم آباد

ایرج شهین باهر در صحن علنی شورا:

شهرداری در موضوع سکونتگاه های غیررسمی 
فراتر از وظایف خود عمل می کند

ثبت جهانی جنگل های ارسباران و ژئو پارک ارس در دستور کار است

در پــی ناآرامی هــای اخیــر حجــم معامــات در بــازار مســکن 
شــهر تهــران پــس از دوره رونــق یــک ماهــه بــه شــدت پاییــن 
ــینی  ــا عقب نش ــه ب ــد ک ــی امیدوارن ــطه های ملک ــا واس ــد، ام آم
دشــمن از نبــرد مســتقیم بــا ایــران بــه تدریــج شــاهد افزایــش 

معامــات باشــیم. 
ــازار  ــری ب ــت دیرپذی ــود ماهی ــا وج ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
مســکن، تــرور ناجوانمردانــه ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی کــه بــا پاســخ موشــکی ایــران بــه پایگاه هــای آمریــکا 
ــازار مســکن را در رکــود مقطعــی فــرو  در عــراق همــراه شــد، ب
ــد  ــای چن ــه ناآرامی ه ــد ک ــی می گوین ــطه های ملک ــرد. واس ب
روز اخیــر بــه عقبگــرد طرفیــن معاملــه، بخصــوص فروشــندگان 

منجــر شــده اســت.
پــس از تغییــر قیمــت بنزیــن کــه بــا افزایــش 137 درصــدی 
معامــات و ۸.5 درصــدی قیمــت مســکن شــهر تهــران در 
ــرای ورود  ــازار مســکن خــود را ب ــراه شــد، ب ــاه 139۸ هم آذرم
ــس از  ــق پ ــن رون ــرد. ای ــاده می ک ــد آم ــل از عی ــق قب ــه رون ب
ــی  ــال افزایــش حــدود 1000 تومان ــه دنب آن ایجــاد شــد کــه ب
نــرخ ارز، معامــات، بیشــتر از نــوع ســفته بازانه در بــازار مســکن 
رشــد کــرد. بــه یکبــاره اقــدام ارتــش آمریــکا در تــرور ســپهبد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا افــت شــدید معامــات مســکن 
همــراه شــد. ســپس انتقــام ایــران در بامــداد 1۸ دی مــاه کــه بــه 
ــکا در عــراق  ــگاه آمری ــن پای ــه مهم تری شــکل پاســخ موشــکی ب
یعنــی عین االســد بــروز یافــت بــر رکــود بیشــتر بــازار دامــن زد 
ــه شــدت پاییــن آمــد.  ــد و فــروش ب و حجــم قراردادهــای خری
خریــد صرفــا از ســوی کســانی انجــام می شــد کــه ملــک خــود 

را فروختــه و بایــد ناچــارا بــه دنبــال خانــه مناســب باشــند.
ــپ  ــد ترام ــاه دونال ــری 1۸ دی م ــت خب ــد از نشس ــا بع ام
مواضــع  از  او  عقب نشــینی  بــا  کــه  آمریــکا  رییس جمهــور 
ــت. او  ــرو نشس ــکن ف ــازار مس ــاب ب ــود الته ــراه ب ــه هم خصمان
ــران اجــازه  ــه ای ــم کــه ب ــه توافقــی دســت یابی ــد ب گفــت: »بای
ــع  ــاه اقتصــادی برســد و از مناب ــه پیشــرفت و رف ــا ب می دهــد ت
ــی  ــران کشــور خیل ــد؛ ای ــت خــود اســتفاده کن ــی نهای بالقــوه ب
خوبــی اســت«. ایــن مواضــع بــه روشــنی نشــان داد کــه دشــمن 
از مواضــع قبلــی خــود کوتــاه آمــده اســت. در پــی ایــن اظهــارات 
ــی را  ــزار تومان ــرز 13 ه ــل از آن م ــای قب ــی روزه ــه ط دالر ک
ــت و روز شــنبه  21 دی  ــش گرف ــی در پی ــرد مســیر نزول رد ک
ــال 12 هــزار تومــان قــرار گرفــت.  ــه کان مــاه در آســتانه ورود ب
ایــن آرامــش احتمــاال بــر بــازار مســکن نیــز تاثیرگــذار خواهــد 
بــود و کارشناســان معتقدنــد کــه بــه تدریــج شــرایط بــه ســمت 

ــی رود. ــش م ــات پی ــش معام آرامــش و افزای

لغو بسیاری از نشست ها در دفاتر امالک
ــازار  ــته ب ــای گذش ــی روزه ــن ویژگ ــاک مهم تری ــر ام دفات
ــندگان از  ــی فروش ــل نگران ــه دلی ــت« ب ــو نشس ــکن را »لغ مس
آینــده بــازار عنــوان می کننــد. آنهــا عنــوان می کننــد بــا وجــود 
آن کــه معامــات مقــداری نســبت بــه آذرمــاه پاییــن آمــده امــا 
تعــداد خریــداران مصمــم از فروشــندگان مصمــم بیشــتر اســت.

ــاره  ــکن درب ــازار مس ــناس ب ــلطان محمدی، کارش ــدی س مه
ــه  ــد زاوی ــت: از چن ــی گف ــرایط کنون ــازار در ش ــن ب ــل ای تحلی
ــی  ــی را بررس ــرایط فعل ــکن در ش ــازار مس ــاع ب ــود اوض می ش

کــرد؛ در تمــام کشــورها نوســانات قیمــت در چنیــن شــرایطی تــا 
ــوط  ــا مرب ــده دولت ه ــاذ ش ــت های اتخ ــه سیاس ــادی ب ــد زی ح
ــه  ــی ک ــه عطش ــخگویی ب ــرای پاس ــت ب ــن اس ــود. ممک می ش
ــد دولت هــا  ــه وجــود می آی ــد کاالهــای ســرمایه ای ب ــرای خری ب
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــد ک ــی برون ــش نقدینگ ــمت افزای ــه س ب
ــود  ــکن ش ــه مس ــا از جمل ــام حوزه ه ــورم در تم ــره ای از ت زنجی
ــا در مقطــع  ــی برســد. ام ــل کنترل ــر قاب ــداد غی ــه اع ــی ب و حت
ــرای  ــه ای ب ــن فرضی ــه چنی ــن رفت ــا از بی ــه نگرانی ه ــی ک فعل

ــل تصــور نیســت. ــران قاب ــازار مســکن در ای ب
ــن  ــه ای ــح کــرد ادراک و برداشــت بخشــی از جامع وی تصری
بــود کــه مــا بــا یــک تــورم افسارگســیخته پــس از تغییــر قیمــت 
ــداران  ــه خری ــد ک ــث ش ــن باع ــویم و ای ــه می ش ــوخت مواج س
ــود  ــد خ ــدن، خری ــران ش ــل از گ ــه قب ــد ک ــت بیافتن ــه صراف ب
ــد  را انجــام دهنــد. بعضــی فروشــندگان هــم کــه فکــر می کردن
بــازار بــه ســمت رکــود مــی رود از ایــن رونــق اســتفاده کردنــد و 
واحــد خــود را فروختنــد. ایــن باعــث شــد کــه حجــم معامــات 
ــه  ــا ب ــد ام ــش یاب ــی افزای ــداری اندک ــا مق ــرود و قیمت ه ــاال ب ب
نظــر مــن ایــن شــرایط پایــدار نخواهــد بــود و این طــور نیســت 

ــا باشــیم. ــرل قیمت ه ــل کنت ــاره شــاهد رشــد غیرقاب کــه دوب
آذرمــاه 139۸ میانگیــن قیمــت مســکن شــهر تهــران بــه 13 
ــه  ــید ک ــع رس ــر مرب ــر مت ــان در ه ــزار توم ــون و ۴7۴ ه میلی
ــابه  ــاه مش ــه م ــبت ب ــد و نس ــان 6.۸ درص ــاه آب ــه م ــبت ب نس
ســال قبــل 39.9 درصــد افزایــش یافــت. ایــن اولیــن رشــد قابــل 
توجــه ماهانــه از اردیبهشــت مــاه امســال تــا کنــون بــوده اســت. 
ــاه 139۸  ــن در آذرم ــکن هم چنی ــر مس ــام دفت ــاس اع ــر اس ب
ــه  ــران ب ــکن در ته ــروش مس ــد و ف ــرارداد خری ــداد 966۴ ق تع
امضــا رســیده کــه نســبت بــه مــاه قبــل 137 درصــد و نســبت 
بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 39 درصــد افزایــش نشــان مــی دهد.

آرامش پس از توفان در بازار مسکن
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غیرقانونی رجیستری شده بودند
 حل شده است 

ــی  ــف دســتگاه های مخابرات ــه صن ــس اتحادی رئی
گفــت: وضعیــت 30 هــزار موبایلــی کــه بــه صــورت 
ــامانه  ــه س ــد ب ــده بودن ــتری ش ــی رجیس غیرقانون
ــم.  ــه نداری ــن زمین برگشــته اســت و مشــکلی در ای
ــدی  ــوان، مه ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
محبــی رئیــس اتحادیــه صنــف دســتگاه های مخابراتی 
و ارتباطــی  دربــاره وضعیــت 30 هــزار موبایلــی کــه به 
صــورت غیرقانونــی رجیســتری شــده اند، اظهــار کــرد: 
وضعیــت 30 هــزار موبایلــی کــه به صــورت غیرقانونــی 
ــت و  ــته اس ــامانه برگش ــه س ــده اند، ب ــتری ش رجیس

مشــکلی در ایــن زمینــه نداریــم.
ــی  ــف دســتگاه های مخابرات ــه صن ــس اتحادی رئی
هنــوز  موبایلــی  اگــر  داد:  ادامــه  ارتباطــی  و 
ــه ســامانه برنگشــته، ممکــن  رجیســتری نشــده و ب
ــکایتی  ــا ش ــد ی ــام داده باش ــی را انج ــت، تخلف اس

ــد. ــده باش ــت ش ــرای آن ثب ب
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــح ک ــه تصری ــی در ادام محب
گوشــی های  رجیســتری  زمینــه  در  مشــکلی 
تلفن همــراه وجــود نــدارد و امیدواریــم کــه مشــکلی 

ــد. ــته باش ــود نداش ــه وج ــن زمین در ای
گفتنــی اســت، بــه دنبــال فعــال شــدن ســامانه 
رجیســتری تلفن همــراه و قطــع شــدن درآمــد 
مبالــغ  تلفن همــراه،  واردات  از  قاچاقچیانــی کــه 
کانــی نصیب شــان می شــد، واردات گوشــی های 
تلفن همــراه بــه صــورت مســافری بــا عــوارض 
ــرای دور زدن  ــه راهــی ب ــل ب ــر، تبدی گمرکــی کمت

ــود. ــده ب ــان ش ــط قاچاقچی ــون توس قان
همیــن موضــوع باعــث شــد تــا برخــی از آژانس های 
ــکل  ــه ش ــود را ب ــافران خ ــات مس ــافرتی، اطاع مس
غیرقانونــی در اختیــار شــخص ثالــث قــرار دهنــد، تــا 
عــده ای فرصت طلــب بــرای ثبــت تلفن همــراه قاچــاق 
ــت در  ــرای ثب ــات مســافران، ب ــری از اطاع ــا بهره گی ب

ســامانه رجیســتری اقــدام کننــد.

عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تسلیت به خانواده داغدار:
کوتاهی در حادثه هواپیمای اوکراین عادی نیست

عضــو هیــات رئیــس مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه قصــور و کوتاهــی 
در حادثــه هواپیمــای اوکرایــن عــادی نیســت، گفــت: ســتاد کل نیروهــای 

مســلح بایــد همــه ابعــاد را بررســی و بــه مــردم توضیــح دهــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، اکبــر رنجبــرزاده در واکنــش بــه توضیحــات 
ــن  ــای اوکرای ــه هواپیم ــوص حادث ــلح در خص ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــران  ــردم نگ ــه م ــت: هم ــدار، گف ــای داغ ــه خانواده ه ــلیت ب ــن تس ضم
و ناراحــت هســتند. آنچــه بیــش از ســایر مســائل باعــث تاســف اســت 

ــام شــد. ــن موضــوع اع ــگام ای ــه دیرهن اینک
نماینــده مــردم اســدآباد در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
ــازمان  ــامی و س ــورای اس ــس ش ــود، مجل ــده ای ب ــران کنن ــه نگ حادث
بازرســی ســتاد کل موضــوع را مــورد بررســی دقیــق قــرار می دهنــد تــا 
ــن  ــا ای ــرادی هــم کــه در ارتبــاط ب خاطیــان مجــازات جــدی شــوند. اف
حادثــه قصــور کردنــد بایــد مــورد تعقیــب قــرار گیرنــد و مشــخص شــود 
کــه چگونــه هواپیمــای مســافربری مــورد هــدف آنهــا قــرار گرفتــه اســت. 
وی افــزود: فــردی کــه ماموریــت پیــدا کــرده و بــه ســمت هواپیمــای 
اوکرایــن شــلیک کــرده بایــد بــه صــورت دقیــق و عمیــق مــورد ارزیابــی 
قضایــی قــرار گیــرد. حداقــل حقــوق ملــت ایــران ایــن اســت کــه بداننــد 
ــه ســمت هواپیمــای مســافربری شــلیک شــده اســت، تشــخیص  چــرا ب
ــت  ــه پش ــی ک ــت و کس ــخص اس ــی مش ــافربری و جنگ ــی مس هواپیمای
را  حداقل هــا  بایــد  می کنــد  رصــد  و  می نشــیند  جنگــی  ســاح 

ــل تعجــب اســت. ــرای همــگان قاب ــه ب ــن حادث تشــخیص دهــد. ای
رنجبــرزاده بــا تاکیــد بــر درخواســت مجلــس جهــت بررســی حادثــه 
هواپیمــای اوکرایــن و ارایــه پاســخ شــفاف بــه مــردم، یــادآور شــد: هــر 
کوتاهــی و اشــتباه، خطــا، انحــراف یــا عمــدی بایــد شــفاف و باســرعت و 

دقــت بررســی شــود و بــه مــردم نتیجــه آن اعــام شــود.
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
ــک و  ــت، ش ــوده اس ــدی در کار نب ــای عم ــه خط ــت ک ــوان گف نمی ت
ــود.  ــخص ش ــد مش ــه بای ــن حادث ــوع ای ــل وق ــت. دلی ــد در کار اس تردی
ــرا کوتاهــی عــادی و  ــد زی ــد پاســخ دقیــق دریافــت کنن ــدگان بای بازمان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــرز اس ــان مح ــا چن ــت. خط ــول اس غیرمعم
ــود. ــی ش ــد بررس ــاد بای ــام ابع ــن تم ــت بنابرای ــوده اس ــدی در کار ب عم

 آماده باش کامل تمامی نیروهای وزارت نیرو 

ــاران  ــابقه ب ــم س ــای شــدید و ک ــال بارش ه ــه دنب ــت: ب ــی گف آقابیگ
در هرمــزگان، ســد جگیــن ســر ریــز کــرد کــه بــا همــکاری ســریع و بــه 

موقــع از وقــوع ســیل جلوگیــری شــد. 
آقابیگـی مدیـرکل  باشـگاه خبرنـگاران جـوان، سـیف اهلل  بـه گـزارش 
مدیریـت بحـران و پدافند غیرعامل شـرکت مدیریت منابـع آب ایران گفت: 
وزارت نیـرو در بخش هـای مختلف کشـور با همکاری سـازمان هواشناسـی، 
هفتـه گذشـته بـا تشـکیل جلسـه ای برنامه ریزی هـای خـود را در خصوص 

باران هـای سیل آسـا و تهمیـدات الزم در ایـن زمینـه اتخـاذ کـرد.
او در ادامـه افـزود: خوشـبختانه در پـی باران هـای بی سـابقه در کشـور 
از جملـه در اسـتان های  هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان و بـا توجـه بـه 
اقدامـات صـورت گرفته، هیچگونه خسـارتی تا به امروز گزارش نشـده اسـت.

ــع آب  ــت مناب ــرکت مدیری ــل ش ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح مدیری
ایــران تصریــح کــرد: بــا شــروع فعالیــت ســامانه بارشــی قــوی و هشــدار 
ســازمان هواشناســی مبنــی بــر جــاری شــدن ســیل و روانــاب در ســطح 
اســتان، تمامــی امکانــات الزم در جهــت پیشــگیری از خســارات احتمالــی 

ــه شــده اســت. در نقــاط آســیب پذیر در نظــر گرفت
ــا اشــاره بــه ســرریز شــدن ســد اســتان هرمــزگان گفــت:  آقابیگــی ب
ــد  ــزگان، س ــاران در هرم ــابقه ب ــم س ــدید و ک ــای ش ــال بارش ه ــه دنب ب
جگیــن پــس از حــدود 56 میلیــون متــر مکعــب آبگیــری ســرریز کــرد 

ــا همــکاری ســریع و بــه موقــع از وقــوع ســیل جلوگیــری شــد. کــه ب
ــاش  ــرو در آماده ب ــزود: در حــال حاضــر تمامــی نیروهــای وزارت نی او اف
کامــل قــرار دارنــد تــا در صورت وقــوع ســیل، آمادگی الزم را داشــته باشــند.

مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایران 
در پایــان بــا اشــاره بــه حجــم ســدهای سیســتان و بلوچســتان در خصوص 
آمادگــی کنتــرل ســیاب های احتمالــی بیــان کــرد: ایــن ســامانه یکــی از 
قوی تریــن ســامانه های بارشــی در ســطح اســتان اســت و انتظــار مــی رود 

حجــم فعلــی آب موجــود در ســد های اســتان افزایــش یابــد.

اعــام  براســاس  گفــت:  کشــور  وزیــر   
نماینــدگان دســتگاه  هــای مرتبــط، برنامــه 
ــرای  ــای الزم ب ــت گذاری ه ــا و سیاس ــزی  ه  ری
پایــان ســال و رمضــان ســال آینــده بــا اولویــت 
ــی در  ــازار حت ــاز ب ــع نی ــن کاال و رف ــرای تامی ب
ــت و  ــده اس ــام ش ــا انج ــش تقاض ــرایط افزای ش

ــدارد.  ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای نگران
ــن  ــل و چهارمی ــا،  در چه ــزارش ایرن ــه گ ب
تبلیغــات  و  رســانی  اطــاع  ســتاد  جلســه 
اقتصــادی کشــور بــه ریاســت عبدالرضــا رحمانی 
فضــل، ضمــن بررســی اخبــار و موضوعــات 
ــدن  ــی ش ــوه اجرای ــم روز و نح ــادی مه اقتص
ــات جلســات پیشــین ســتاد، گزارشــی از  مصوب
رونــد تغییــر قیمت هــا پــس از افزایــش قیمــت 
بنزیــن و انعــکاس آن در فضــای عمومــی ارائــه و 

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق م
وزیــر کشــور براســاس گزارشــات ارائــه شــده 
ــا پشــت  ــا اشــاره بــه اینکــه ب در ایــن جلســه ب
سرگذاشــتن برخــی التهابــات و تحــوالت در 
ــازار ارز، درحــال حاضــر شــاهد ثبــات نســبی  ب
قیمت هــا در بــازار هســتیم، افــزود: در بــازه 
زمانــی منتهــی بــه نیمــه نخســت دی ماه ســال 
جــاری، از 100 قلــم کاالی اساســی کشــور  36 
ــم  ــا 5 درصــد افزایــش، تنهــا 6 قل ــم بیــن ت قل
کاال بیــش از 5 درصــد افزایــش قیمــت، 37 قلــم 
رونــد کاهشــی داشــتند و قیمــت مابقــی کاالهــا 

نیــز ثابــت بــوده اســت.
براســاس  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
مرتبــط،  دســتگاه های  نماینــدگان  اعــام 
الزم  گذاری هــای  سیاســت  و  برنامه ریزی هــا 
ــا  ــده ب ــان ســال و رمضــان ســال آین ــرای پای ب
ــازار  ــاز ب ــع نی ــن کاال و رف ــرای تامی ــت ب اولوی

حتــی در شــرایط افزایــش تقاضــا انجــام شــده 
ــدارد. ــه وجــود ن ــن زمین ــی در ای اســت و نگران

وزیــر کشــور اضافــه کــرد: بنابــر اعــام 
محصــوالت  کشــاورزی  جهــاد  نماینــده 
ــه  ــت ب ــی دول ــا خریدهــای حمایت کشــاورزی ب
ــزار  ــره شــده اســت و حــدود 35 ه ــور ذخی وف
تــن پرتغــال و 25 هــزار تــن ســیب بــرای پایــان 
ســال خریــداری و ذخیــره ســازی شــده اســت 
و محوریــت اقدامــات حمایــت از تولیــد داخلــی 

ــت. ــوده اس ب
رحمانــی فضلــی خاطرنشــان کــرد: برمبنــای 
ــن  ــت تامی ــی از جه ــه نگران ــا، هرگون گزارش ه
ــده  ــع ش ــال مرتف ــان س ــا پای ــرغ ت ــت م گوش
اســت و افزایــش رونــد جوجه ریــزی بــه میــزان 
130 میلیــون قطعــه موجــب شــده تــا مشــکلی 

در ایــن راســتا نداشــته باشــیم.
ــن  ــور همچنی ــت کش ــورای امنی ــس ش ریی
ــا  ــت اعتراض ه ــه گزارشــی درخصــوص وضعی ب
ــه شــرایط اقتصــادی و معیشــتی کــه  نســبت ب
ــن جلســه ســتاد مطــرح و بررســی شــد،  در ای

اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد کل تجمعــات 
اعتراضــی در آذرمــاه ســال جــاری نســبت 
ــش ۴6  ــته کاه ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب
درصــدی داشــته اســت و همچنیــن تعــداد کل 
تجمــع کننــدگان نیــز بــا کاهــش 53  درصــدی 

ــوده اســت. ــه ب مواج
ــه جزئیــات  ــر کشــور در همیــن زمینــه ب وزی
ــد کاهــش تجمعــات در  تفکیــک شــده ای از رون
یــک ماهــه اخیــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته ارائــه کــرد و گفــت: تجمعــات کارگــری 
۴۴ درصــد، تجمعــات صنفــی ۴۴ درصــد و 
تجمعــات اقتصــادی 62 درصــد، نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت.
 رحمانــی فضلــی بــه برخــی موضوعــات مهم 
ــادی  ــه اقتص ــردم در عرص ــی م ــورد نارضایت م
اشــاره کــرد و گفــت: آثــار مترتــب بــر ســهمیه 
بنــدی بنزیــن، کمبــود گاز مایــع در چند اســتان 
از جملــه؛ اســتان سیســتان و بلوچســتان و 
نارضایتــی ســپرده گــذاران موسســات مالــی، از 
ایــن جملــه هســتند کــه بــا تدابیــر الزم برخــی 

ــن نارضایتــی مرتفــع شــده اســت. از ای
ــاع  ــتاد اط ــه س ــن جلس ــل و چهارمی در چه
ــی  ــور، رحمان ــادی کش ــات اقتص ــانی و تبلیغ رس
ــوی  ــده از س ــه ش ــزارش ارائ ــاس گ ــی براس فضل
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ــازار و نوســان  ــر ب درخصــوص وضعیــت نظــارت ب
ــت  ــاح قیم ــرح اص ــرای ط ــس از اج ــا پ قیمت ه
ســوخت گفــت: قیمــت 100 قلــم کاالی اساســی 
ــورد بررســی، بطــور متوســط حــدود ۴ درصــد  م
ــی و  ــر واقع ــته اســت و تأثی ــش قیمــت داش افزای
ــا،  ــش قیمت ه ــد افزای ــر رون ــن طــرح ب ــی ای عمل
بســیار کمتــر از میــزان افزایــش قیمت هــا در 

ــت. ــردم اس ــی م ــای ادراک عموم فض
وزیــر کشــور در پایــان ضمــن مــرور برخــی 
موضوعــات اساســی در عرصه اقتصادی کشــور و 
ابعــاد اطــاع رســانی آن، بــا تاکیــد بــر اســتمرار 
ــت  ــت از تثبی ــرای صیان ــق ب ــای دقی پیگیری ه
قیمــت ارز از ســوی بانــک مرکــزی، تأکیــد کرد: 
انتظــار داریــم نوســاناتی کــه در روزهــای پشــت 
ــم،  ــاهد بودی ــه ش ــن زمین ــته در ای ــر گذاش س

بیــش از پیــش کنتــرل شــود.
ــات  ــانی و تبلیغ ــاع رس ــتاد اط ــس س ریی
درخصــوص  همچنیــن  کشــور  اقتصــادی 
ــرات آن  ــده و تاثی ــال آین ــه س ــی بودج بررس
ــت  ــر اهمی ــد ب ــن تأکی ــه، ضم در ســطح جامع
نقــد کارشناســانه بودجــه و ابعــاد مختلــف 
رســانه ای  سیاســی  گفتارهــای  برخــی  آن، 
غیرمســئوالنه مطــرح شــده در فضــای بررســی 
هــای بودجــه را غیرســازنده برشــمرد، و از همــه 
ــار  ــا در اظه ــت ت ــه خواس ــن عرص ــاالن ای فع
نظرهــای رســانه ای، از آمــار و داده هــای دقیــق، 
ــد. ــتفاده کنن ــتند اس ــده و مس ــی ش کارشناس

ــان  ــت هم ــت نف ــاری در صنع ــوم حف ــت: مفه ــی گف عالم
ارتبــاط ســطح و اعمــاق زمیــن اســت، بــه همیــن دلیــل حفــاری 

ــد.  ــازن می نامن ــح مخ ــد فت را کلی
ــی  ــد عالم ــوان، محم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــاره نقــش حفــاری  رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن حفــاری، درب
ــت  ــت نف ــاری در صنع ــوم حف ــت: مفه ــت، گف ــت نف در صنع
همــان ارتبــاط ســطح و اعمــاق زمیــن و هدایــت نفــت و گاز بــه 
ــه مخــازن در  صــورت کنتــرل شــده و عــدم آســیب رســاندن ب
اعمــاق زمیــن اســت، بــه همیــن دلیــل حفــاری را کلیــد فتــح 

مخــازن می نامنــد.
رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن حفـــاری بیـــان کـــرد: از 
ــا،  ــعه ای در دریـ ــای توسـ ــه ای در فعالیت هـ ــار هزینـ ــر آثـ نظـ
ـــا 50 درصـــد هزینـــه  حـــدود یـــک ســـوم هزینـــه و در خشـــکی ت
ـــی  ـــوارد مصرف ـــی و کاال و م ـــات فن ـــاری و خدم ـــه حف ـــوط ب مرب
ـــاری نشـــان  ـــرای حف ـــده ب ـــه صـــرف ش ـــاه اســـت. هزین ـــرای چ ب
ـــودن  ـــناخته ب ـــل ناش ـــه دلی ـــرات آن ب ـــت آن دارد خط از اهمی
رفتـــار مخـــازن بســـیار زیـــاد اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بـــه 
ـــاز  ـــع نی ـــه موق ـــاال و ب ـــی ب ـــور فیزیک ـــه و حض ـــا تجرب ـــراد ب اف

ـــت. اس
ــت:  ــاری، گف ــوزه حف ــای ح ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــی ب عالم
بروزرســانی تجهیــزات، ابــزار و فنــاوری و توانمندســازی نیــروی 
ــاال  ــد و ب ــای جدی ــری ابزار ه ــه کار گی ــناخت و ب ــانی در ش انس
ــره ارزش  ــه آنهــا، شناســایی دقیــق و تحلیــل زنجی ــودن هزین ب
ــرف و  ــازار مص ــی ب ــر طبیع ــی و ذخای ــع مال ــناخت مناب ــه ش ک

ــت. ــت اس ــن صنع ــای ای ــش ه ــن چال ــاوری مهم تری فن
او افــزود: چابــک ســازی عملیاتــی و افزایــش ســرعت تصمیــم 
ــد  ــل رون ــه و تحلی ــات، تجزی ــب اطاع ــردش مناس ــری و گ گی
ــر،  ــق و موث ــورت دقی ــه ص ــرد ب ــت عملک ــا و مدیری عملیات ه

ضعــف در مدیریــت بــر دارایی هــا و بایــد ایــن را در نظــر داشــت 
ــر خــود دارایــی متمرکــز نیســت بلکــه  کــه مدیریــت دارایــی ب
ــرای ســازمان ایجــاد  ــی ب ــه ارزشــی اســت کــه دارای معطــوف ب

می کنــد.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن حفــاری تشــریح کــرد: ضعــف 
ــا  ــازمان و برنامه ه ــداف س ــا اه ــا ب ــت دارایی ه ــویی مدیری همس
و تصمیم هــای مالــی فنــی، ضعــف و نبــود سیســتم های جدیــد 
ــوش  ــمند، ه ــتم های هوش ــتفاده از سیس ــد اس ــی مانن مدیریت
ــود  ــد س ــوس از ح ــی و ملم ــج واقع ــر نتای ــی و ... بیانگ مصنوع

شرکت هاســت. آوری 
او بیــان کــرد: نبــود برنامــه جامــع و عــدم اســتفاده از 
ــه  ــاز ب ــه نی ــا و در نتیج ــل جاده ه ــدون در تکمی ــای م روش ه
ــری عملکــرد شــرکت های  ــدازه گی ــدم ان ــگام، ع ــر زود هن تعمی
پیمانــکاری و ضعــف در مــدل ارزیابــی، ضعــف در اســناد مناقصــه 
ریســک ها، حیــات  توزیــع  بــدون  یکطرفــه  قرارداد هــای  و 
ــل  ــت. ح ــدن آن هاس ــروز ش ــرو ب ــاری در گ ــرکت های حف ش
ــی از  ــه یک ــت ک ــد داش ــی خواه ــا تبعات ــن چالش ه ــدن ای نش

ــا چاشــنی همیــن  ــا شــرکت های خارجــی ب آن هــا جایگزینــی ب
ــود. ــد ب ــده خواه ــل نش ــای ح چالش ه

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن حفــاری گفــت: بطــور خاصــه 
ــتراتژیک و  ــوزه اس ــد از، در ح ــوزه عبارتن ــر ح ــا در ه چالش ه
مدیریــت، ضعــف در شناســایی شــاخص های حکمرانــی خــوب، 
عــدم یکپارچگــی نظــام اداری و مدیریــت در زنجیــره ارزش هــا، 
عــدم اعــام برنامــه بلنــد مــدت بــرای آمــاده ســازی شــرکت ها 

و عــدم وجــود منابــع پرداختــی بموقــع اســت.
عالمــی ادامــه داد: در حــوزه ســرمایه گــذاری و تامیــن مالــی، 
ــا جایــی کــه حیــات آن هــا  ــکاران ت ــه پیمان انتقــال ریســک ها ب
را بــه مخاطــره اندازنــد، سیاســت های نامناســیب بانکــی و نبــود 
ــانات  ــی، نوس ــره بانک ــودن به ــاال ب ــب، ب ــی مناس ــای مال نهاد ه
ــی و  ــکات ال س ــه ای، مش ــش بیم ــدی پوش ــاکار آم ارزی، ن

ــت. ــن اس ــای جایگزی ــاد راه ه ــک های زی ریس
ــم  ــا ک ــط ی ــان متوس ــی، راندم ــوزه عملیات ــت: در ح او گف
عملیاتــی، عــدم مجهــز بــودن بــه دانــش روز در مدیریــت پــروژه، 
ضعــف در همــکاری شــرکت های پیمانــکاری، مشــکات جــذب 
و نگهداشــت کارکنــان کلیــدی و عــدم امنیــت شــغلی کارکنــان 

بدلیــل توزیــع نامناســب کار و... اســت.
ــای اســتراتژیک  ــه اینکــه ســاخت کاال ه ــا اشــاره ب عالمــی ب
ــای  ــاخت کاال ه ــازی س ــی س ــت: بوم ــه دارد، گف ــدر هزین چق
حفــاری از ســال های قبــل شــروع و درســال 93 شــرکت ملــی 
نفــت برنامــه ای بــرای ده گــروه ســاخت داخــل ارائــه کــرد تــا در 
ــه  ــد ک ــه باش ــه صرف ــرون ب ــد آن مق ــب تولی ــای مناس احجام ه
بخشــی از آن هــا بــرای حفــاری بــود و در صورتــی کــه پیگیــری 
ــرکت های  ــتفاده از ش ــا اس ــل و ب ــی آن منتق ــش فن ــود و دان ش
دانــش بنیــان ایجــاد شــود، در ایــن کار رشــد زیــادی خواهنــد 

داشــت.

رحمانی فضلی:

 نگرانی برای تامین کاال و رفع نیاز بازار وجود ندارد

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاری:

بومی سازی صنعت حفاری کلید موفقیت در رونق تولید

ــت اداری، دادخواســت ابطــال  ــوان عدال هیئــت تخصصــی دی
تصمیــم ســازمان امــور مالیاتــی مبنــی بــر دریافــت مالیــات بــر 

ارث از ســهام عدالــت افــراد را وارد ندانســت و رد کــرد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســازمان امــور 
مالیاتــی طــی بخشــنامه ای بــه شــماره 200/97/11۴ مــورخ 13 
ــر ارث ســهام  ــاره نحــوه محاســبه مالیــات ب ــان ســال 97 درب آب
ــق بنــد )6( مــاده  ــود: از آنجــا کــه مطاب عدالــت اعــام کــرده ب
یــک »آیین نامــه اجرایــی افزایــش ثــروت خانوار هــای ایرانــی از 
ــع ســهام  ــق گســترش ســهم بخــش تعــاون براســاس توزی طری
عدالــت« موضــوع تصویب نامــه شــماره 3625۴ هـــ 10۴159/ت 
مــورخ 2۸ آبــان ســال ۸5 هیــأت وزیــران، ســهام عدالــت عبــارت 
ــهام  ــزاری س ــرکت کارگ ــط )ش ــرکت واس ــهام ش ــت از »س اس
عدالــت( کــه بــه شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی )ســهامی 
ــد دوم  ــه اینکــه براســاس بن ــذار می شــود.« نظــر ب خــاص( واگ
مــاده 17 قانــون مالیات هــای مســتقیم و تبصــره دوم آن، امــوال 
و دارایی هایــی کــه در نتیجــه فــوت شــخص بــه وراث طبقــه اول 
انتقــال می یابــد نســبت بــه ســهام و سهم الشــرکه و حــق تقــدم 
ــای  ــر نرخ ه ــم براب ــزان یک ونی ــه می ــی ب ــمول مالیات ــا مش آن ه
ــن  ــرر ای ــاده 1۴3 مک ــاده 1۴3 و م ــک م ــره ی ــور در تبص مذک
ــام  ــه ن ــال ب ــت انتق ــخ ثب ــور در تاری ــررات مزب ــق مق ــون طب قان
ــات دوم و  ــرای وراث طبق ــده ب ــای یادش ــه نرخ ه ــت ک وراث اس
ســوم، بــه ترتیــب دو و چهــار برابــر خواهــد شــد؛ بنابرایــن ســهام 
عدالــت از مصادیــق بنــد )2( مــاده 17 قانــون مالیات هــای 
ــن  ــور در ای ــای مذک ــه نرخ ه ــه ب ــا توج ــه ب ــوده ک ــتقیم ب مس
ــرای وراث طبقــه اول  ــه ســهام عدالــت ب ــق ب بنــد مالیــات متعلّ
ــرای وراث طبقــه دوم و ســوم  معــاد 6 درصــد ارزش اســمی و ب

ــه ترتیــب 12 و 2۴ درصــد ارزش اســمی اســت. ب
ــت  ــوان عدال ــه دی ــنامه ب ــن بخش ــهروندان از ای ــی از ش یک
اداری شــکایت کــرده و در راســتای تبییــن خواســته خــود بــرای 
ــورد اشــاره، اعــام کــرده اســت: بخشــنامه  ابطــال بخشــنامه م

مــورد شــکایت ترتیباتــی را درخصــوص نحــوه محاســبه مالیــات 
ــاده 9  ــا م ــر ب ــه مغای ــرده ک ــرر ک ــت مق ــهام عدال ــر ارث س ب
از  ایرانــی  خانوار هــای  ثــروت  افزایــش  اجرایــی  آیین نامــه 
ــع ســهام  ــق گســترش ســهم بخــش تعــاون براســاس توزی طری
عدالــت اســت. بــا ایــن توضیــح کــه براســاس مــاده فــوق، مبنــای 
ــه افــراد بلکــه خانوار هــا هســتند کمــا  ــت، ن توزیــع ســهام عدال
ــورد  ــراد م ــر اف ــده »حداکث ــز آم ــر نی ــاده مارالذک ــه در م اینک
احتســاب در یــک خانــوار بــرای توزیــع ســهام عدالــت پنــج نفــر 
اســت. در صورتــی کــه تعــداد خانــوار بیــش از پنــج نفــر باشــند، 
ســهام تخصیصــی بیــن همــه اعضــای خانــوار توزیــع خواهد شــد 
ــی  ــت.« یعن ــد گرف ــق نخواه ــه تعلّ ــهام اضاف ــت س ــن باب و از ای
در خانوار هــای پنــج نفــره و کمتــر هــم، گرچــه ســهام عدالــت 
ــش  ــع بخ ــا در واق ــده، ام ــادر ش ــوار ص ــت خان ــام سرپرس ــه ن ب
ــوار و جهــت  ــه دیگــر اعضــای خان ــق ب عمــده ایــن ســهام متعلّ
ــس  ــه اســت. پ ــص یافت ــا تخصی ــه آن ه ــی از هم محرومیت زدای
ــت  ــوار باب ــه نظــر نمی رســد کــه اخــذ مالیــات از اعضــای خان ب
ــا  ــوده و حــال ب ــه خودشــان ب ــق ب ــه در اصــل متعلّ ســهامی ک
فــوت سرپرســت خانــوار قهــراً بــه نامشــان می شــود، در انطبــاق 
ــوارد ذکــر شــده  ــه م ــت ب ــا عنای ــذا ب ــه باشــد؛ ل ــن مصوب ــا ای ب
ــا مــاده 9  ــرت بخشــنامه مــورد اعتــراض ب ــه مغای ــا توجــه ب و ب

آیین نامــه اجرایــی افزایــش ثــروت خانوار هــای ایرانــی از طریــق 
گســترش ســهم بخــش تعــاون براســاس توزیــع ســهام عدالــت، 
بــه دلیــل مســتثنی نکــردن اعضــای خانــواری کــه ســهام عدالت 
ــه نامشــان می شــود  ــوار ب ایشــان، پــس از فــوت سرپرســت خان
و نیــز بــذل عنایــت بــه ایــن نکتــه کــه اخــذ چنیــن مالیاتــی از 
اعضــای خانوار هــای پنــج نفــره و کمتــر، در مقایســه بــا اعضــای 
خانوار هــای بیــش از پنــج نفــر کــه از ابتــدا ســهام بــه نامشــان 
شــده، مصــداق بــارِز تبعیــض نــاروا و مغایــر بــا بنــد نهــم از اصــل 
ســوم قانــون اساســی نیــز می باشــد، تقاضــای ابطــال بخشــنامه 

ــود. ــرح می ش ــکایت مط ــورد ش م
در نهایــت، هیئــت تخصصــی اقتصــادی - مالــی دیــوان 
عدالــت، موضــوع را بررســی و طــی حکمــی اعــام کــرد: 
ــنامه  ــال بخش ــته ابط ــه خواس ــه ب ــکایت مطروح ــوص ش درخص
امــور  آبــان 97 ســازمان  شــماره 200/97/11۴ مــورخ 1۸ 
ــه موجــب بنــد چهــار مــاده  ــه اینکــه ب مالیاتــی کشــور، نظــر ب
ــی از  ــای ایران ــروت خانوار ه ــش ث ــی افزای ــه اجرای ــک آیین نام ی
ــع ســهام  ــق گســترش ســهم بخــش تعــاون براســاس توزی طری
ــور از  ــران، منظ ــت وزی ــن ۸۴ هیئ ــم بهم ــوب نه ــت مص عدال
مشــمولین طــرح توزیــع ســهام عدالــت افــرادی هســتند کــه از 
نظــر طبقه بنــدی درآمــدی جــزء ســه دهــک پاییــن درآمــدی 
ــر تشــخیص ســتاد مرکــزی واجــد  ــا ب محســوب می شــوند و بن
اولویــت دریافــت ســهام عدالــت هســتند بنابرایــن توزیــع ســهام 
ــن  ــر همی ــرد و ب ــراد صــورت می گی ــهم اف ــای س ــت برمبن عدال
اســاس، مقــرره مــورد شــکایت کــه دربــاره اخــذ مالیــات بــر ارث 
ســهام عدالــت از افــراد اســت، خــاف قانــون و خــارج از اختیــار 
نبــوده، لــذا بــه اســتناد بنــد »ب« مــاده ۸۴ قانــون تشــکیات و 
آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392 رأی بــه رد 
شــکایت صــادر و اعــام می کنــد رأی صــادره ظــرف مــدت 20 
ــا  ــت اداری ی ــوان عدال ــخ صــدور از ســوی رئیــس دی روز از تاری

ــراض اســت. ــل اعت ــوان قاب ــر از قضــات دی 10 نف

گواهی حصروراثتدیوان عدالت دریافت مالیات از سهام عدالت را تأیید کرد
آقــای عســگری کشــت زرعــی  بشناســنامه شــماره 529 به اســتناد 
شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی 
9۸/۸67/6 تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت که 
شــادروان صدیقــه کشــت زرعــی  بشناســنامه شــماره 2062705۴25 
در تاریــخ  1395/۸/2 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 

ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
ــه شــماره  ــی ب ــد رجبعل ــی زاده فرخــی فرزن 1- حســینعلی نورعل

ــی ــر متوف ــی 2063255725 پس مل
2- حســن نورعلــی زاده فرخــی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره ملــی 

206۴۸51100پســر متوفــی
3- فاطمــه نورعلــی زاده فرخــی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره ملــی 

206327۸۸65 دختــر متوفــی
ــه شــماره ملــی  ــد رجبعلــی ب ــه نورعلــی زاده فرخــی فرزن ۴- رباب

ــی ــر متوف 2063393151 دخت
5- مریــم نورعلــی زاده فرخــی فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره ملــی 

ــی 2063267200 دخترمتوف
6-رجبعلــی نورعلــی زاده فرخــی بــه شــماره ملــی 2062669951 

همســرمتوفی
پــس از تشــریفات قانونــی و انتشــار یــک نوبــت آگهــی در روزنامــه 
ــه  ــن نام ــه وصی ــا ارائ ــراض ب ــا اعت ــه الیحــه ی ــدم وصــول هرگون و ع
ــه  ــه و ماحظ ــدی مربوط ــی متص ــب گواه ــمی حس ــا رس ــری ی س
ــخ  ــرانجام در تاری ــر ارث بشــماره 9۸/۸67/6 س ــات ب ــه مالی گواهینام
9۸/9/21 در وقــت فــوق العــاده شــعبه یازدهــم شــورای حــل 
ــکیل و  ــر تش ــده زی ــا کنن ــدی امض ــل بتص ــتان باب ــاف شهرس اخت
پــس از ماحظــه پرونــده کارگواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته 
منحصــر بــه اشــخاص یادشــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری نــدارد و 
دارائــی آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونیکــه برتــر 

کــه تعلــق مــی گیــرد.
ــی  ــدود م ــغ نامح ــث مبل ــه از حی ــن گواهینام ــی ای ــار قانون اعتب

ــد. باش
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف بابل

برگ اجرائیه
شماره: 98/289/7

مشخصات محکوم له: 
نام: رضا گلی طبری

نشــانی محــل اقامــت: بابــل - کمربنــدی 
شــخصی  منــزل   6 پ   –  19 غربی-فــردوس 

مشخصات محکوم علیه:
ــین  ــی: 1- امیرحس ــام خانوادگ ــام و ن  ن

ــوری ــور 2- امیرغی ــان پ باباج
نشانی محل اقامت: مجهول المکان

بموجــب رای شــماره 467 تاریــخ 98/5/3 
شــعبه هفتــم شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
بابــل و )رای شــماره – تاریــخ – شــعبه- دادگاه 
ــوم  ــت محک ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــی-( ک عموم
علیــه محکــوم اســت بــه: بــه محکومیــت خوانــده 
ردیــف دوم بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد 
ــمی و  ــند رس ــا س ــم وامض ــل تنظی ــمی باب رس
خوانــده ردیــف اول وکلیــه خوانــدگان را بــه 
پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 250/ 536 

ــان  ــال در حــق خواه ری
ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده 19 آیی ــتناد م ــه اس ب
توســعه  ســوم  برنامــه  قانــون   189 مــاده 
ــه  ــوم علی ــی محک ــی فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
مکلــف اســت پــس از ابــاغ ایــن بــرگ اجرائیــه 
ــذارد  ــرا بگ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ظ
ــه و  ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب و یــا ترتیب
ــر  ــد در غی ــاد رای بده ــد و مف ــام تعه ــا انج ی
ــرای  ــی ب ــدام قانون ــت اق ــده جه ــورت پرون اینص
اجــرای احــکام دادگاه یــا دادگســتری محــل 

ــد. ــد ش ــل خواه تحوی
دفترشعبه هفتم شورای حل اختالف بابل

ابالغیه آگهی الکترونیک
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1- نام: محمد
2- نام خانوادگی: صف خان

3- نام پدر: علی
4- کدپستی:

5- کد ملی: 1552250695
6- نشانی: مجهول المکان

7- منطقه شهرداری:
بــه اســتحضار مــی رســاند در خصــوص پرونــده 
کاســه 9۸0611 وقــت رســیدگی ذیــل یــک نوبــت 
در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی گردد.

تاریخ حضور: 1398/12/03
ساعت حضور: 12:00

در خصــوص دعــوی ســعید محمــد میرزاپــور 
بــه طرفیــت شــما مبنــی بــر مطالبــه وجــه بابــت 
....  و مطالبــه خســارت دادرســی و مطالبــه 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــه در وق ــر تادی ــارت تاخی خس
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید.

»ابالغیه فاقد پیوست می باشد«
ایــن ابــاغ نامــه بــرای شــما بــه ســامانه ابــاغ 

ارســال گردیده اســت 
بــه ســامانه ابــاغ مراجعــه کنیــد و بــا اســتفاده 
ــن  ــات ای ــود اطاع ــری خ ــز کارب ــه و رم از شناس
اباغیــه و پیوســت هــای آن را از قســمت »دریافــت 
بــا شــماره« بــا وارد نمــودن شــماره و تاریــخ صــدور 

اباغیــه دریافــت و مشــاهده کنیــد.
ــاب  ــامانه، حس ــه س ــت ورود ب ــه جه چنانچ
ــد  ــت ننمــوده ای ــز( دریاف ــری )شناســه و رم کارب
ــات  ــر خدم ــی از دفات ــه یک ــام، ب ــت ن ــت ثب جه
الکترونیــک قضایــی و در صــورت عــدم دسترســی، 
بــه نزدیــک تریــن واحــد قضایــی مراجعــه نمائیــد.

عــدم مراجعــه بــه منزلــه اســتنکاف از قبــول 
اوراق قضایــی بــوده و ابــاغ محســوب مــی شــود.
شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان مراغه

م الف: 1117 
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سس سیب خوشمزه

مواد الزم:
سیب متوسط                                      6 عدد
آب                                            2/1 پیمانه
شکر                                           ۴/1 پیمانه
دارچین                                      2/1 قاشق چایخوری
نمک                                   ۴/1 قاشق چایخوری

نمیدونـــم تـــا حـــاال اســـم ســـس ســـیب رو 
شـــنیدید یـــا نـــه. ممکنـــه در دســـتور بعضـــی 
ـــه  ـــه ب ـــواد اولی ـــا در م ـــیرینی ه ـــا و ش ـــک ه کی
ـــه از  ـــور ک ـــون ط ـــد. هم ـــر بخوری ـــس ب ـــن س ای
ـــی  ـــس نوع ـــن س ـــع ای ـــت در واق ـــمش پیداس اس
پـــوره ســـیب پختـــه شـــده اســـت. اگـــه پـــای 
ــید،  ــان کـــرده باشـ ســـیب خوشـــمزه رو امتحـ
ـــی  ـــون خیل ـــید. چ ـــس رو میشناس ـــن س ـــم ای طع
شـــبیه بـــه فیلینـــگ ایـــن پـــای هســـت. امـــا 
تنهـــا کاربـــرد ایـــن ســـس در پخـــت کیـــک و 
شـــیرینی نیســـت. بلکـــه اون رو میتونیـــد بـــه 
عنـــوان دســـر هـــم ســـرو کنیـــد. بلـــه یـــک 
دســـر ســـاده و خوشـــمزه کـــه هـــم ســـالمه و 
ــاده  هـــم در زمانـــی حـــدود نیـــم ســـاعت آمـ
ـــن  ـــه ای ـــرش میشـــه ب ـــای دیگ میشـــه. از کاربرده

مـــوارد اشـــاره کـــرد:
– به جای شربت روی پنکیک و وافل

ــم  ــا طعـ ــی بـ ــل یخچالـ ــه اوتمیـ – در تهیـ
ســـیب

– همراه بستنی وانیلی به عنوان دسر
ـــیب رو  ـــس س ـــا س ـــگ ه ـــی از فرهن در بعض
روی غذاهـــای گوشـــتی و همچنیـــن پنکیـــک 
ــوی  ــه کوکـ ــبیه بـ ــه شـ ــی )کـ ــیب زمینـ سـ
ســـیب زمینـــی هســـت( هـــم ســـرو میکننـــد. 
ـــان  ـــب رو امتح ـــن ترکی ـــد ای ـــم میتونی ـــما ه ش

کنیـــد. 
ــس  ــورد سـ ــه در مـ ــن نکتـ ــا جالبتریـ و امـ
ســـیب: شـــاید باورتـــون نشـــه ولـــی در تهیـــه 
ـــه  ـــد ب ـــن میتونی ـــک و مافی ـــواع کی ـــی از ان خیل
جـــای روغـــن مایـــع از ایـــن ســـس اســـتفاده 
کنیـــد. البتـــه در ایـــن صـــورت بهتـــره ســـس 
رو بـــدون شـــکر تهیـــه کنیـــد. ســـس ســـیب 
ـــی داره و در  ـــی کم ـــری خییییل ـــکر کال ـــدون ش ب
ـــک  ـــه کی ـــم ب ـــر ه ـــن و فیب ـــی ویتامی ـــن کم ضم
ـــن  ـــگاه ای ـــک ن ـــد در ی ـــه. بیای ـــه میکن ـــما اضاف ش

ســـس رو بـــا روغـــن مقایســـه کنیـــم:
ـــری،  ـــیب: 50 کال ـــس س ـــه س ـــف پیمان – نص

ـــر. ـــرم فیب ـــن C و 1 گ ـــی ویتامی ـــی، کل 0 چرب
ـــری، 109  ـــن: 96۴ کال ـــه روغ ـــف پیمان – نص
ـــری  ـــچ فیب ـــن و هی ـــچ ویتامی ـــی، هی ـــرم چرب گ

ـــدارد. ن
ـــم  ـــه طع ـــه. اگ ـــاب عالی ـــه انتخ ـــن ی ـــس ای پ
ــش  ــاً امتحانـ ــد حتمـ ــت داریـ ــیب رو دوسـ سـ
کنیـــد. بـــه ایـــن نرنیـــب میتونیـــد یـــه کیـــک 
خیـــس و خوشـــمزه بـــا کالـــری کـــم داشـــته 
ـــرای  ـــت ب ـــده اس ـــان وع ـــن می ـــه بهتری ـــید. ک باش

همـــه از بچـــه هـــا گرفتـــه تـــا بزرگترهـــا.

طرز تهیه
ـــت  ـــا را پوس ـــیب ه ـــز س ـــر چی ـــش از ه 1- پی
بگیریـــد. چهارقـــاچ کنیـــد و هســـته هایشـــان 
را خـــارج کنیـــد. ســـپس آنهـــا را بـــه قطعـــات 
کوچکتـــر تقســـیم کنیـــد و داخـــل قابلمـــه 
بزرگـــی بریزیـــد. آب، آبلیمـــو، شـــکر، دارچیـــن 
ـــم  ـــواد را ه ـــوب م ـــد. خ ـــه کنی ـــک را اضاف و نم
ــد  ــد. بگذاریـ ــوط کنیـ ــم مخلـ ــا هـ ــد و بـ بزنیـ
ــوش  ــه جـ ــر بـ ــواد دیگـ ــیب و مـ ــوط سـ مخلـ
ــد و درب  ــم کنیـ ــعله را کـ ــپس شـ ــد. سـ بیایـ
ــد  ــد. بگذاریـ ــیب را ببندیـ ــس سـ ــه سـ قابلمـ
ـــد  ـــم بمان ـــرارت مای ـــه روی ح ـــدود 30 دقیق ح
ـــوند. ـــرم ش ـــه و ن ـــا پخت ـــیب ه ـــه س ـــی ک ـــا زمان ت

ـــدند  ـــه ش ـــًا پخت ـــا کام ـــیب ه ـــی س 2- وقت
آنهـــا را از روی حـــرارت برداریـــد. بگذاریـــد 
کمـــی خنـــک شـــود. در ایـــن مرحلـــه بســـته 
ـــیب  ـــس س ـــه س ـــد کار تهی ـــود بای ـــلیقه خ ـــه س ب
ـــات  ـــد قطع ـــت داری ـــر دوس ـــد. اگ ـــه دهی را ادام
ــا  ــد بـ ــاس کنیـ ــدان احسـ ــر دنـ ــیب را زیـ سـ
اســـتفاده از پـــوره ســـاز یـــا گوشـــتکوب آن را 
بکوبیـــد. امـــا در صورتـــی کـــه مایـــل هســـتید 
ـــود آن  ـــت ش ـــرم و یکدس ـــًا ن ـــما کام ـــس ش س
ـــس  ـــر میک ـــا در میکس ـــی ی ـــتکوب برق ـــا گوش را ب

کنیـــد.
ـــرم  ـــورت گ ـــه ص ـــد ب ـــیب را میتوانی ـــس س س
یـــا ســـرد )بعـــد از نگهـــداری در یخچـــال( بـــا 

ـــد. ـــرو کنی ـــن س ـــی دارچی کم
 

نکته های کلیدی
ـــواد  ـــوط کـــن، م - در صـــورت اســـتفاده از مخل
ـــن  ـــوط ک ـــرف مخل ـــه داخـــل ظ ـــد مرحل را در چن

ـــد. ـــد و میکـــس کنی بریزی
- مقـــدار شـــکر را میتوانیـــد بســـته بـــه 
ســـلیقه خـــود و مقـــدار شـــیرینی ســـیبی کـــه 

ــد. ــر دهیـ ــد تغییـ ــتفاده میکنیـ اسـ
ــازه  ــیب تـ ــا سـ ــده بـ ــه شـ ــس تهیـ - سـ
ــال در  ــوی یخچـ ــا 10 روز تـ ــد تـ رو میتونیـ
ــرای  ــد. بـ ــداری کنیـ ــته نگهـ ــه در بسـ شیشـ
ــز  ــس رو فریـ ــدت سـ ــی مـ ــداری طوالنـ نگهـ

ــد. کنیـ
- از هـــر نـــوع ســـیب زرد یـــا قرمـــزی 
ـــد.  ـــتفاده کنی ـــر اس ـــن دس ـــه ای ـــد در تهی میتونی
ــم  ــه طعـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــد بـ ــی میتونیـ حتـ
ــم  ــا هـ ــیب رو بـ ــوع سـ ــد نـ ــون چنـ دلخواهتـ

ــد. ــب کنیـ ترکیـ
منبع: ایران کوک

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد:
پذیرش دانشجو در دانشگاه هنرهای

 اسالمی-ایرانی فرشچیان از بهمن ماه

معــاون آموزشــی دانشــگاه هنرهــای اســامی-ایرانی اســتاد محمــود 
فرشــچیان از پذیــرش دانشــجو در ایــن دانشــگاه از بهمــن مــاه خبــر داد 
ــرش و ســفالگری )چــوب و ســفال( دانشــجو  و گفــت: در ســه رشــته ف
ــاگری  ــیوه استاد-ش ــه ش ــا ب ــس در کاس ه ــم و تدری ــرش می کنی پذی

خواهــد بــود. 
بــه گــزارش ایســنا، میثــم یــزدی دربــاره پذیــرش دانشــجو در 
ــح  ــچیان توضی ــود فرش ــتاد محم ــامی-ایرانی اس ــای اس ــگاه هنره دانش
داد: ان شــاء اهلل قــرار اســت کــه از بهمــن مــاه، بــدون کنکــور و از طریــق 
ــش  ــتی )در دو بخ ــع دس ــرش و صنای ــته های ف ــون، در رش ــک آزم ی

ــیم. ــته باش ــجو داش ــرش دانش ــفال( پذی ــوب و س چ
ــای الزم  ــا و فراخوان ه ــن رابطــه اطاعیه ه ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــا 20 نف ــن 15 ت ــش بی ــر گرای ــت: در ه ــرد، گف ــم ک ــام خواهی را اع

دانشــجو پذیــرش خواهیــم کــرد.
معــاون آموزشــی دانشــگاه هنرهــای اســامی-ایرانی اســتاد محمــود 
ــگاه  ــن دانش ــجو در ای ــرش دانش ــون ورودی پذی ــاره آزم ــچیان درب فرش
ــو  ــه پورتفولی ــا ارائ ــراه ب ــی و هم ــورت عمل ــه ص ــون ب ــن آزم ــت: ای گف
ــاتید  ــن اس ــود، همچنی ــد ب ــرد خواه ــای ف ــه ای از نمونه کاره ــا مجموع ی
هنرمنــد بــا متقاضیــان تحصیــل در ایــن دانشــگاه یــک مصاحبــه 
ــا،  ــا، انگیزه ه ــه مهارت ه ــن مصاحب ــه در ای ــد داشــت ک حضــوری خواهن

ــود. ــنجیده می ش ــته س ــه رش ــجو ب ــگاه دانش ــق و ن ــایق، عای س
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــا وزارت عل ــه آی ــه اینک ــزدی در پاســخ ب ی
شــیوه تدریــس استاد-شــاگردی در ایــن دانشــگاه را بــه رســمیت پذیرفته 
اســت یــا خیــر، تصریــح کــرد: ایــن موضــوع هنــوز بــه طــور رســمی در 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تصویــب نشــده و مــدت زمــان زیــادی 
بــر ســر آن بحــث بــوده اســت. مــا کاس هــا را بــا شــیوه استاد-شــاگردی 
ــه همــراه  ــدو امــر اســاتید مشــخص ب ــرد و از همــان ب پیــش خواهیــم ب
ــا روش هــای معمــول در شــیوه اســتاد  دســتیاران حرفــه ای آن اســتاد، ب

شــاگردی شــروع بــه کار خواهنــد کــرد.

همایش پویایی و نشاط اجتماعی 
در آذربایجان شرقی برگزار می شود

ــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی  مدی
از برگــزاری همایــش پویایــی و نشــاط اجتماعــی در تبریــز، بــا محوریــت 
بررســی راهکارهــای بــروز و ظهــور خشــونت در حریــم خانــواده و 

ــر داد.  ــاع خب اجتم
بــه گــزارش ایســنا، بــدر شــکوهی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا تشــریح 
ــاه،  ــنبه 2۴ دی م ــه ش ــش روز س ــن همای ــرد: ای ــار ک ــر، اظه ــن خب ای
ســاعت 9:30 صبــح در تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز برگــزار می شــود.

ــرد:  ــریح ک ــش، تش ــن همای ــزاری ای ــداف برگ ــه اه ــاره ب ــا اش وی ب
ــی و  ــری در حــوزه ی اجتماع ــام معظــم رهب ــای مق ــن خــط مش ه تبیی
فرهنگــی، اجــرای راهبردهــای ســازمان امــور اجتماعــی کشــور در کاهش 
خشــونت، ارائــه ی آخریــن دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی در حــوزه ی 
ــاختاری  ــی و س ــای ذهن ــی زمینه ه ــی علم ــی و بررس ــرمایه اجتماع س
ــداف  ــه اه ــواده از جمل ــم خان ــز در حری ــار خشــونت آمی ــه رفت ــر ب منج

ــن همایــش اســت. ــی برگــزاری ای اصل
ــان  ــتان و میهمان ــی اس ــات عال ــخنرانی مقام ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــی،  ــر محبوب ــن همایــش، گفــت: مقامــات اســتانی و دکت کشــوری در ای
ــی  ــور اجتماع ــازمان ام ــی س ــائل اجتماع ــیب ها و مس ــور آس ــاون ام مع
کشــور، دکتــر حســن موســوی چلــک، رئیــس انجمــن مــددکاران 
ــاوره  ــگاه و مش ــدرس دانش ــازرگان، م ــا ب ــر رض ــران، دکت ــی ای اجتماع
خانــواده و آســیب هــای اجتماعــی در ایــن همایــش ســخنرانی خواهنــد 

ــرد. ک
ــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی  مدی
ادامــه داد: از مســئوالن و روســای ادارات فرهنگــی، اجتماعــی و اجرایــی 
حــوزه ی  در  کــه  دســتگاه هایی  تمــام  از  و  اســتان  شهرســتان های 
ــش  ــن همای ــرکت در ای ــرای ش ــد، ب ــالت دارن ــش و رس ــی نق اجتماع
ــاد در  ــردم نه ــات م ــمن ها و موسس ــن س ــت، همچنی ــده اس ــوت ش دع
حــوزه ی آســیب های اجتماعــی، محققیــن و پژوهشــگران فعــال در 
حــوزه ی اجتماعــی و نخبــگان شهرســتان ها نیــز در ایــن همایــش 

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
ــرادی کــه در زمینــه ی خشــونت و  ــان کــرد: پژوهشــگران و اف وی بی
ــش  ــن همای ــد در ای ــد می توانن ــه دارن ــت و تجرب ــی فعالی نشــاط اجتماع

شــرکت کننــد.
شــکوهی بــا اشــاره بــه نقــش موسســه آرامــش گســتر بــاغ زندگــی در 
برگــزاری ایــن همایــش، بیــان کــرد: ایــن موسســه در راســتای کاهــش 
خشــونت در ســطح اســتان فعالیــت می کنــد، ایــن موسســه در برگــزاری 
ــات  ــردن مقدم ــم ک ــتان ها، فراه ــطح شهرس ــی در س ــای آموزش دوره ه
اجرایــی تدویــن ســند خشــونت و فراهــم کــردن مقدمــات اجرایــی ایــن 

همایــش نقــش دارد.

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــر آم وزی
ـــال  ـــه س ـــی در بودج ـــات آموزش ـــد خدم خری
ــرده  ــد کـ ــز رشـ ــار آن نیـ ــده و اعتبـ 99 آمـ
ــات  ــد خدمـ ــی از خریـ ــت: برخـ ــت گفـ اسـ
خصوصی ســـازی  بـــه  تعبیـــر  آموزشـــی 
ـــوزش  ـــت. آم ـــط اس ـــیار غل ـــه بس ـــد ک می کنن
ــت و  ــی اسـ ــر حاکمیتـ ــک امـ ــرورش یـ و پـ

قابـــل واگـــذاری بـــه کســـی نیســـت. 
ــی  ــن حاجـ ــنا، محسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــان و تامی ـــت معلم ـــاره وضعی ـــی، درب میرزای
ـــرد:  ـــار ک ـــه 99 اظه ـــانی در بودج ـــروی انس نی
ـــانی در  ـــروی انس ـــن نی ـــم و تامی ـــوع معل موض
آمـــوزش و پـــرورش، بســـیار مهـــم اســـت. دو 
ـــی کار  ـــال تحصیل ـــروع س ـــه ش ـــده ب ـــه مان هفت
ـــزار  ـــان 10۸ ه ـــردم، در آن زم ـــاز ک ـــود را آغ خ
کمبـــود معلـــم داشـــتیم؛ منظـــور مـــا معلـــم 
ـــن  ـــرای تامی ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــمی و پیمان رس
ـــدیم. ـــل ش ـــددی متوس ـــای متع ـــه روش ه آن ب

ــود از  ــن کمبـ ــی از ایـ ــزود: بخشـ وی افـ
طریـــق معلمـــان تمـــام وقـــت تامیـــن شـــد 
ـــش  ـــرح، ش ـــن ط ـــرایط ای ـــول ش ـــا قب ـــه ب ک
ــی  ــس مـ ــتر تدریـ ــه بیشـ ــاعت در هفتـ سـ
ـــان  ـــورد اســـتقبال فرهنگی ـــن روش م ـــد. ای کنن
ـــاده  ـــوق الع ـــه ف ـــی ب ـــت و مبلغ ـــرار گرف ـــز ق نی

شغلشـــان افـــزوده شـــد.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــر آم وزی
بخـــش دیگـــری از کمبودهـــا از طریـــق بـــه 
ـــه  ـــی ک ـــن بازنشســـتگی کارکنان ـــق انداخت تعوی
ـــا  ـــا قانون ـــیده اند ام ـــتگی رس ـــن بازنشس ـــه س ب
می تواننـــد تـــا چندســـال دیگـــر ادامـــه 
ـــکار  ـــت: راه ـــد گف ـــن ش ـــد تامی ـــت دهن خدم
دیگـــر  اســـتفاده از بازنشســـتگانی بـــود کـــه 

می تواننـــد طبـــق قانـــون یـــک ســـوم وقـــت 
را در اختیـــار مـــا قـــرار بدهنـــد. همچنیـــن 
ــان  ــون مربیـ ــی چـ از حق التدریـــس نیروهایـ

پیـــش دبســـتانی اســـتفاده شـــد.
حاجـــی میرزایـــی افـــزود: در برخـــی 
امـــکان  معلـــم  تامیـــن  کـــه  مناطـــق 
نداشـــت نیـــز از خریـــد خدمـــات آموزشـــی 
ــد  ــث خریـ ــا در بحـ ــم، منتهـ ــره گرفتیـ بهـ
خدمـــات مناقشـــاتی وجـــود دارد. برخـــی 
آن را مفیـــد می داننـــد و برخـــی مضـــر؛ 
مخالفـــان معتقدنـــد ممکـــن اســـت توســـط 
شـــرکت های ارائـــه کننـــده اجحاف هایـــی 
در حـــق معلمـــان بشـــود و حقوقشـــان بـــه 
ـــش در  ـــال افزای ـــود. امس ـــت نش ـــع پرداخ موق
ـــی  ـــم و گروه ـــی نداری ـــات آموزش ـــد خدم خری
را مامـــور کردیـــم کـــه ابعـــاد مختلـــف ایـــن 

ــد. ــرار دهـ ــه قـ ــورد مطالعـ ــده را مـ پدیـ
وی افـــزود: در صددیـــم از رهگـــذر ایـــن 

مطالعـــات معایـــب طـــرح را رفـــع و آن را 
اصـــاح کنیـــم. برخـــی از خریـــد خدمـــات 
خصوصی ســـازی  بـــه  تعبیـــر  آموزشـــی 
ـــوزش  ـــت. آم ـــط اس ـــیار غل ـــه بس ـــد ک می کنن
ــت و  ــی اسـ ــر حاکمیتـ ــک امـ ــرورش یـ و پـ

قابـــل واگـــذاری بـــه کســـی نیســـت.
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش تاکیـــد کـــرد: 
ـــرای کار  ـــم را ب ـــدادی معل ـــه ای تع ـــر موسس اگ
در اختیـــار مـــا قـــرار می دهـــد بـــه معنـــی 
ـــت.  ـــتانداردها نیس ـــط و اس ـــا از ضواب ـــدول م ع
صاحیت هـــای  آموزشـــی،  اســـتانداردهای 
ــام  معلـــم و ســـنجش هـــای الزم بایـــد انجـ
ـــان  ـــی خودم ـــای قانون ـــت ه ـــا صاحی ـــود. م ش
ـــن  ـــر ای ـــم. اگ ـــی کنی ـــذار نم ـــی واگ ـــه کس را ب
ــت  ــوب صاحیـ ــود در چارچـ ــام شـ کار انجـ

ـــت. ـــی اس ـــای قانون ه
ـــرح  ـــت ط ـــاره وضعی ـــی درب ـــی میرزای حاج
خریـــد خدمـــات آموزشـــی بـــرای ســـال 

ــات در  ــد خدمـ ــرد: خریـ ــوان کـ ــده عنـ آینـ
ــز  ــغ آن نیـ ــده و مبلـ ــال 99 آمـ ــه سـ بودجـ
ـــس  ـــا در مجل ـــه قاعدت ـــت ک ـــرده اس ـــد ک رش
ــرای  ــت بـ ــا در نهایـ ــود. مـ ــی می شـ بررسـ
اجـــرای ایـــن طـــرح تابـــع قانـــون هســـتیم.

وی بـــه مشـــکل جـــدی نیـــروی انســـانی 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــئولیتش اش ـــروع مس در ش
ـــفتگی  ـــب آش ـــانی موج ـــروی انس ـــکات نی مش
می شـــود و بایـــد ســـاماندهی شـــود. ســـوال 
ـــوزان  ـــش آم ـــم دان ـــه رق ـــت ک ـــن اس ـــدی ای ج
و تعـــداد بازنشســـتگان مشـــخص اســـت، 
ــا  ــه بـ ــیم کـ ــرایطی باشـ ــد در شـ ــرا بایـ چـ
کمبـــود معلـــم روبـــرو شـــویم و تمهیـــدات 
الزم اندیشـــیده نشـــده اســـت؟ بـــرای حـــل 
ایـــن مشـــکل گزارشـــی بـــه دولـــت ارائـــه و 
ـــترک  ـــروه مش ـــک گ ـــه ی ـــردم ک ـــت ک درخواس
ـــور  ـــازمان ام ـــه، س ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــا س ب
ـــرورش  اداری اســـتخدامی و وزارت آمـــوزش و پ
ـــه  ـــد ک ـــن باش ـــش ای ـــود و ماموریت ـــکیل ش تش
ــرای  ــرو بـ ــداد نیـ ــه تعـ ــد چـ مشـــخص کنـ
ـــه روش  ـــم ؟و دوم آنک ـــاز داری ـــده نی ـــال آین س
ـــت  ـــظ کیفی ـــرط حف ـــه ش ـــن آن ب ـــای تامی ه

بایـــد چگونـــه باشـــد؟.
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش ادامـــه داد: 
جلســـاتی تشـــکیل شـــده و دربـــاره تعـــداد 
ــن  ــم بیـ ــه تفاهـ ــاز بـ ــورد نیـ ــای مـ نیروهـ
هـــر ســـه دســـتگاه بـــه تفاهـــم رســـیده ایم. 
ـــا  ـــت ت ـــم اس ـــز مه ـــاز نی ـــن نی ـــن ای روش تامی
بـــا اطمینـــان و فـــراغ بیشـــتری وارد ســـال 
ــال  ــت سـ ــد اسـ ــویم. امیـ ــی 99 شـ تحصیلـ
ــب تر  ــث مناسـ ــن حیـ ــرایط از ایـ ــده شـ آینـ

و بهتـــر باشـــد.

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــوری ب ــس جمه ریی
بخشــنامه ای  ابــاغ  بــا  در کشــور  تحریــم 
ــا  ــی ی ــه دولت ــرکت های تابع ــا و ش وزارتخانه ه
وابســته بــه دولــت را موظــف کــرد از ظرفیــت 
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــز پژوهش ــگاه ها و مراک دانش
تــوان تولیــدی و خدماتــی و حمایــت از کاالی 

ــد.  ــتفاده کنن ــی اس ایران
بــه گــزارش ایرنــا، در ایــن بخشــنامه کــه بــا 
امضــای حجــت االســام و المســلمین حســن 
روحانــی بــه تمامــی وزارتخانــه هــا، دســتگاه ها 
و نهادهــای دولتــی و عمومــی غیردولتــی ابــاغ 
شــده، آمــده اســت: میهــن عزیــز مــا در برهــه 
حساســی از تاریــخ قــرار دارد،  آمریــکا بــا 
ــه  ــی و ظالمان ــای غیرقانون ــم ه ــال تحری اعم
ــه  ــار ب ــران و فش ــامی ای ــوری اس ــه جمه علی
دیگــر کشــورهای جهــان، خیــال فــرو پاشــیدن 
ــران را  ــی در ای ــی اجتماع ــش زای اقتصــاد و تن

ــد. در ســر مــی پروران
وی تصریــح کــرد: در مقطــع خــاص کنونــی، 
بیــش از هــر زمــان دیگــری، تقویــت انســجام 
ــوان نیروهــای متخصــص  ملــی و اســتفاده از ت
ــر  ــران از ه ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــد ب متعه
ــن و گرایــش سیاســی  ــژاد، دی ــوم، طایفــه، ن ق

ــت دارد. اهمی
در ادامــه ایــن بخشــنامه رییــس جمهــوری 
ــی عتــف مســوولیت  ــادآور شــد: شــورای عال ی
ــوزه  ــزی کان در ح سیاســت گذاری و برنامه ری
پژوهــش، فنــاوری و نظــارت بــر نحــوه اجــرای 

ــر عهــده دارد. سیاســت هــا را ب
ــن بخشــنامه، دانشــگاه هــا و  ــر اســاس ای ب

موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی، نهادهــا 
ــه  ــم از اینک ــی اع ــه دولت ــای تابع و شــرکت ه
از امکانــات دولتــی و وجــوه عمومــی یــا از 
درآمدهــای خــود اســتفاده کننــد، موظــف 
شــده انــد برنامــه هــا و فعالیــت هــای خــود را 

ــد. ــرا کنن ــاح و اج اص
روحانــی در ایــن بخشــنامه بــه پنــج مــورد 
در زمینــه تعامــل و ارتبــاط دســتگاه هــا،   
صنعــت، شــرکت هــا و نهادهــا بــا دانشــگاه هــا 

ــرده اســت. اشــاره ک
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــان دس ــکاری می هم
تخصصــی  تــوان  از  بــرداری  بهــره  بــرای 
ــود  ــی و بهب ــای داخل ــعه بازاره ــر، توس یکدیگ
ــد و صنعــت  ــت از تولی نظــام اقتصــادی، حمای
ــی  ــای اجتماع ــش ه ــا چال ــه ب ــی و مقابل داخل

ــت. ــده اس ــی ش ــنامه الزام ــن بخش در ای

از  تــوان داخلــی و اســتفاده  بــر  تکیــه 
ــز  ــاوران مراک ــگران و فن ــان، پژوهش متخصص
علمــی و پژوهشــی کشــور پــس از انقــاب 
بــرای  ارزشــمندی  دســتاوردهای  همــواره 
ــت از  ــت و دول ــته اس ــراه داش ــه هم ــور ب کش
ــد  ــی خواه ــمول م ــای مش ــتگاه ه ــام دس تم
بــرای فائــق آمــدن بــر مشــکات و رفــع 
ــوالت  ــت محص ــود کیفی ــود،   بهب ــای خ نیازه
داخلــی، تامیــن قطعــات، تجهیــزات، مــواد 
ــوان  ــاز از ت ــورد نی ــای م ــاوری ه ــایر فن و س
پژوهشــی و فنــاوری موجــود در دانشــگاه هــا، 
 پژوهشــگاه هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و واحدهــای فنــاور کشــور کــه بخــش در 
ــم و  ــارک هــای عل خــور توجهــی از آنهــا در پ
فنــاوری مســتقر هســتند، اســتفاده کننــد.

بخشــنامه  ایــن  در  جمهــوری  رییــس   

تمامــی دســتگاه هــا را موظــف کــرد مشــکات 
و نیازهــای فناورانــه خــود را بــه همــراه اهداف، 
ــی  ــتانداردها، ویژگ ــار، اس ــورد انتظ ــج م نتای
هــای مــورد نظــر و نحــوه تامیــن منابــع مالــی 
الزم از طریــق ســامانه اجرایــی تقاضــا و عرضــه 
ــه شــورای  پژوهش)ســاتع( مســتقر در دبیرخان
عالــی عتــف  بــه طــور عــام فراخــوان بگذارنــد.

ــگاه و  ــه دانش ــاب ب ــوری خط ــس جمه ریی
موسســات پژوهشــی و فنــاوری کشــور تاکیــد 
ــرای تســهیل  ــوان خــود را ب کــرد کــه تمــام ت
ارتباطــات و فعــال ســازی میــان دانشــگاه 
ــه  ــا ب ــش ه ــد و پژوه ــه کار گیرن ــه ب و جامع
ویــژه موضــوع پایــان نامــه هــا و رســاله هــای 
تحصیــات تکمیلــی خــود را جهــت حــل 
معضــات ســازمان هــا،   دســتگاه هــا و شــرکت 

ــد. ــت کنن ــی هدای ــی و غیردولت ــای دولت ه
در بنــد دیگــری ایــن بخشــنامه آمــده 
ــکوفایی و  ــوآوری، ش ــای ن ــدوق ه ــت: صن اس
ســایر صنــدوق هــای حمایتــی پژوهــش و 
ــا و  ــام ه ــاوری کشــور موظــف هســتند نظ فن
آییــن نامــه هــای حمایتــی خــود را بــه گونــه 

ــد. ــرار دهن ــا ق ــری و ارتق ــورد بازنگ ای م
کــرد:  تصریــح  بخشــنامه  ایــن  در  وی 
بدنــه  میــان  ارتبــاط  تســهیل  و  برقــراری 
و  علمــی  بدنــه  بــا  اقتصــادی  و  اجرایــی 
تحقیقاتــی کشــور اقدامــی راهبــردی و مبتنــی 
ــه از  ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــول اقتص ــر اص ب
ــل  ــای حاص ــوان تهدیده ــی ت ــق م ــن طری ای
ــازندگی و  ــای س ــت ه ــه فرص ــم را ب از تحری
ــرد. ــدل ک ــور ب ــش کش ــش از پی ــتقال بی اس

ــن  ــه متخصصیـ ــره جامعـ ــات مدیـ ــو هیـ ــه عضـ ــه گفتـ بـ
نســـاجی ایـــران، هیـــچ گونـــه نظارتـــی بـــر کیفیـــت چـــادر 
ـــوارد  ـــه در م ـــوری ک ـــه ط ـــدارد؛ ب ـــود ن ـــی وج ـــکی واردات مش
زیـــادی چـــادر مشـــکی چینـــی بـــه نـــام کاالی کره یـــی یـــا 

ــود.  ــه می شـ ــی فروختـ ایرانـ
در ماه هـــای گذشـــته بارهـــا ایـــن ســـوال مطـــرح شـــده 
کـــه چـــرا بـــا وجـــود اینکـــه ایـــران یکـــی از بزرگ تریـــن 
ـــان  ـــت، همچن ـــان اس ـــکی در جه ـــادر مش ـــدگان چ مصرف کنن
بـــرای تامیـــن نیـــاز خـــود بـــه واردات متوســـل می شـــود؟ 
ــادر  ــاک، واردات چـ ــت پوشـ ــاالن صنعـ ــه فعـ ــق گفتـ طبـ
مشـــکی ســـاالنه 70 تـــا ۸0 میلیـــون متـــر مربـــع اســـت، 
ــرا  ــت( اخیـ ــارت )صمـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــا وزارت صنعـ امـ
ــاز  ــه نیـ ــد کـ ــان می دهـ ــازار نشـ ــه »بـ ــرد کـ ــام کـ اعـ
ســـاالنه کشـــور بیـــش از ۴0 میلیـــون متـــر پارچـــه چـــادر 
مشـــکی نیســـت«. بـــا ایـــن وجـــود فقـــط هشـــت تـــا 10 
ــود  ــن می شـ ــور تامیـ ــل کشـ ــر از آن در داخـ ــون متـ میلیـ

و مابقـــی عمدتـــا از کشـــورهای چیـــن،  کـــره و ژاپـــن وارد 
می شـــود. در ایـــن میـــان بـــه نظـــر مـــی رســـد بـــه دلیـــل 
ـــتفاده و  ـــوء اس ـــکان س ـــر واردات، ام ـــی ب ـــارت کاف ـــود نظ نب
ــی و  ــای کره یـ ــا نام هـ ــی بـ ــکی چینـ ــادر مشـ ــروش چـ فـ

ژاپنـــی وجـــود دارد.
ــیار در  ــی هوشـ ــی دانایـ ــد تقـ ــه میرمحمـ ــن رابطـ در ایـ
گفت وگـــو بـــا ایســـنا، بـــا بیـــان اینکـــه کیفیـــت و قیمـــت 
ــر  ــد پایین تـ ــا ۴0  درصـ ــن 30 تـ ــی بیـ ــکی چینـ چادرمشـ
از چـــادر مشـــکی کره یـــی اســـت، تصریـــح کـــرد: در بـــازار 
ـــادر  ـــه چ ـــکان عرض ـــداران ام ـــناخت خری ـــدم ش ـــل ع ـــه دلی ب
ــراوان  ــا ایرانـــی فـ ــا عناویـــن کره یـــی یـ مشـــکی چینـــی بـ
ـــی  ـــدگان چین ـــه تولیدکنن ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــژه ب ـــت؛ به وی اس
ـــد،  ـــا ندارن ـــر کااله ـــام خودشـــان ب ـــوع تعهـــدی در درج ن ـــچ ن هی
ـــن  ـــه موازی ـــت هم ـــه رعای ـــف ب ـــی موظ ـــده ایران ـــا تولیدکنن ام

قانونـــی اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کـــره جنوبـــی بزرگتریـــن 

ـــت و  ـــان اس ـــکی در جه ـــادر مش ـــده چ ـــده و صادرکنن تولیدکنن
ـــیاری  ـــده، بس ـــام ش ـــای تم ـــش هزینه ه ـــل کاه ـــه دلی ـــرا ب اخی
از کارخانه هـــای خـــود را بـــه ویتنـــام منتقـــل کـــرده اســـت 
گفـــت: قیمـــت هـــر متـــر پارچـــه چـــادر مشـــکی در ایـــن 
کشـــور بـــا توجـــه بـــه کیفیـــت، عـــرض و وزن آن 1.2 تـــا 5 

ــت. دالر اسـ
ـــاجی  ـــن نس ـــه متخصصی ـــره جامع ـــت مدی ـــو هیئ ـــن عض ای
ایـــران بـــا اشـــاره بـــه نـــرخ حمـــل و هزینه هـــای ترخیـــص 
کـــه بـــه قیمـــت چـــادر مشـــکی کره یـــی اضافـــه می شـــود، 
تصریـــح کـــرد: واضـــح اســـت کـــه اگـــر قیمـــت یـــک متـــر 
ـــه صـــورت  ـــا ب ـــود، ی ـــام ش ـــر از 1.2 دالر تم ـــادر مشـــکی کمت چ
ـــه  ـــر ب ـــرف دیگ ـــن. از ط ـــور چی ـــا از کش ـــده ی ـــاق وارد ش قاچ
ـــی  ـــزان واقع ـــت می ـــچ وق ـــمی، هی ـــم واردات غیررس ـــت حج عل

ـــت. ـــوده اس ـــخص نب ـــن کاال مش واردات ای
ـــادر  ـــه چ ـــر پارچ ـــر مت ـــن قیمـــت ه ـــیار همچنی ـــی هوش دانای
مشـــکی چینـــی را 75 تـــا 90 ســـنت اعـــام کـــرد و گفـــت: 
معمـــوال ایـــن نـــوع پارچه هـــای چینـــی بعـــد از چنـــد مـــاه 
ــمت هایی از آن  ــود و در قسـ ــز می شـ ــور و قرمـ ــتفاده، بـ اسـ
کـــه روی زمیـــن کشـــیده شـــده نیـــز ســـوراخ هایی ایجـــاد 
ـــت؛  ـــا اس ـــن آن ه ـــیار پایی ـــت بس ـــی از کیفی ـــه ناش ـــود ک می ش
چراکـــه هیـــچ نظارتـــی بـــر ورود ایـــن کاال نیســـت و هیـــچ 
ارگان ذی صاحـــی کیفیـــت آن هـــا را تاییـــد نمی کنـــد. ایـــن 
درحالـــی اســـت کـــه محصـــول ایرانـــی دارای مهراســـتاندارد 

ـــت. ـــویقی اس تش
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: تفـــاوت قیمـــت واقعـــی 
در بـــازار بـــا آن قیمتـــی کـــه مـــردم خریـــد می کننـــد 
بســـتگی بـــه تعـــداد واســـطه هایی دارد کـــه بیـــن تاجـــر تـــا 
مصرف کننـــده وجـــود دارد؛ به طوری کـــه هـــر چـــه بـــه 
ـــت  ـــا قیم ـــد ب ـــید، می توانی ـــر باش ـــده نزدیکت ـــده عم توزیع کنن

ــد. ــه کنیـ ــود را تهیـ ــری کاالی خـ پایین تـ

رشد اعتبار خرید خدمات آموزشی در بودجه 99

روحانی با ابالغ بخشنامه ای:

نهادها از ظرفیت دانشگاه ها برای تقویت توان تولیدی استفاده کنند

فروش چادر مشکی چینی به اسم کره یی

مفقودی
ــی  ــی آقاجان ــب عل ــی اینجان ــارغ التحصیل ــدرک ف م
شناســنامه  شــماره  بــه  اســمعیل  فرزنــد  خلجانــی 
ــته  ــی رش ــع کارشناس ــز در مقط ــادره از تبری 6780 ص
ــد  ــادره از واح ــگاری ص ــه ن ــات - روزنام ــوم ارتباط عل
دانشــگاهی آزاد اســالمی واحــد میبــد بــا شــماره 10697 
ــد. از  ــی باش ــار م ــد اعتب ــت و فاق ــده اس ــود گردی مفق
ــه دانشــگاه  یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را ب
ــد  ــزد - میب ــانی ی ــه نش ــد ب ــد میب ــالمی واح آزاد اس

ــد.  ــال نمای ارس
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گواهی حصروراثت
آقــای محمدتقــی گــردش طبــری  بشناســنامه شــماره 696 
بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه 
ــوده  ــن دادگاه نم ــم ای ــماره 98/955/11 تقدی ــتی بش ــه درخواس ورث
ــری   ــاس گــردش طب ــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عب چنی
بشناســنامه شــماره 167 در تاریــخ  98/8/28 در اقامتــگاه دائمــی خود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

بــه
1- محمــود گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 15 نســبت 

بــه متوفــی پســر.
2- محســن گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره501  نســبت 

ــه متوفی پســر. ب
ــماره 696  ــه ش ــاس ب ــد عب ــری فرزن ــردش طب ــی گ 3- محمدتق

ــی پســر. ــه متوف نســبت ب
4- علــی گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 8 نســبت بــه 

متوفــی پســر.
5-  حمیــد گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 424 نســبت 

بــه متوفــی پســر.
6- منصــوره گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 226نســبت 

بــه متوفــی دختــر.
7- محبوبــه گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 678 

ــر. ــی دخت ــه متوف ــبت ب نس
8- مرضیــه گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 155 نســبت 

بــه متوفــی دختــر.
9- طاهــره گــردش طبــری فرزنــد عبــاس بــه شــماره 663 نســبت 

بــه متوفــی دختــر.
10- صدیقــه تبــار حاجــی نیــا فرزنــد آقــا بــرار بــه ش ش 25419 

نســبت بــه متوفــی همســر
ــی  ــت آگهـ ــک نوبـ ــار یـ ــی و انتشـ ــریفات قانونـ ــس از تشـ پـ
در روزنامـــه و عـــدم وصـــول هرگونـــه الیحـــه یـــا اعتـــراض بـــا 
ـــدی  ـــی متص ـــب گواه ـــمی حس ـــا رس ـــری ی ـــه س ـــن نام ـــه وصی ارائ
ــماره _  ــر ارث بشـ ــات بـ ــه مالیـ ــه گواهینامـ ــه و ماحظـ مربوطـ
ســـرانجام در تاریـــخ _ در وقـــت فـــوق العـــاده شـــعبه یازدهـــم 
ـــده  ـــا کنن ـــدی امض ـــل بتص ـــتان باب ـــاف شهرس ـــل اخت ـــورای ح ش
ــی  ــی مـ ــده کارگواهـ ــه پرونـ ــس از ماحظـ ــکیل و پـ ــر تشـ زیـ
نمایـــد کـــه ورثـــه درگذشـــته منحصـــر بـــه اشـــخاص یادشـــده 
ــاد  ــی آن روانشـ ــدارد و دارائـ ــری نـ ــوده و وارث دیگـ ــاال بـ در بـ
ـــق  ـــه تعل ـــر ک ـــه برت ـــوق و دیونیک ـــام حق ـــت و انج ـــس از پرداخ پ

مـــی گیـــرد
نامحــدود مبلــغ  حیــث  از  گواهینامــه  ایــن  قانونــی   اعتبــار 

 می باشد.
قاضی شعبه۱۱ شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
شماره کاسه 98/1122/2 

خانــم زهــرا ابهــری دارای شناســنامه شــماره 2062730349 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه

98/1122/2 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســیدمحمود صالحیــان 
تاریــخ  در   2062602065 ملــی  شــماره  و   822  بشناســنامه 
7/ 1398/1 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه
ــد ابوالقاســم و مریــم بــه ش ش 481 وکــد  1-زهــرا ابهــری فرزن
ــل همســر  ــد 20/ 6/ 1332 صــادره از باب ــی 2062730349 متول مل

متوفــی.
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــت یکمرتب نوب
ــتین  ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــم دارد و اال گواهــی صــادر  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش خواه
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل

ورزش و جوانان
سبک زندگی

پختن غذا در ظروف مسی واقعا 
مفید است؟ یک باور غلط

ـــای  ـــه در قابلمه ه ـــم ک ـــه داری ـــا عاق ـــرا م چ
ــیاری از  ــم؟ در بسـ ــت کنیـ ــذا درسـ ــی غـ مسـ
ــتفاده  ــر اسـ ــال های اخیـ ــای ایرانـــی سـ خانه هـ
از مـــس آنقـــدر بـــاب شـــده کـــه تمـــام لـــوازم 
ــتند.  ــی هسـ ــذا، مسـ ــخ غـ ــا طبـ ــی تـ پذیرایـ
ــر  ــه هـ ــرای تهیـ ــی بـ ــروف مسـ ــا ظـ ــا آیـ امـ
ـــد در  ـــا نبای ـــتند؟ آی ـــب هس ـــی مناس ـــوع غذای ن
اســـتفاده از آن هـــا اطاعـــات بیشـــتری کســـب 

کنیـــم؟ 
مـــس قطعـــا عـــاوه بـــر زیبایـــی، فوایـــدی 
ـــر  ـــا فک ـــیاری از م ـــا بس ـــز دارد. ام ـــرای پخت وپ ب
ــم در  ــی را می توانیـ ــوع غذایـ ــر نـ ــم هـ می کنیـ
ظـــروف مســـی بپزیـــم و بـــرای ســـامتی مـــا 
ــر  ــن تفکـ ــرکار ایـ ــش از هـ ــت. پیـ ــد اسـ مفیـ
ــد  ــش از حـ ــم. ورود بیـ ــار بگذاریـ ــط را کنـ غلـ
ـــی از  ـــمویت و برخ ـــب مس ـــدن موج ـــه ب ـــس ب م

بیماری هاســـت.
ـــت و بـــه  ـــس بهتریـــن رســـانای گرمـــا اس م
ســـرعت گـــرم می شـــود و گـــرم می مانـــد. 
ایـــن ویژگـــی بـــرای بســـیاری از آشـــپزها 
بی همتاســـت و آن هـــا را بـــه اســـتفاده از ایـــن 
نـــوع ظـــروف تشـــویق می کنـــد. از آن گذشـــته 
ایـــن روزهـــا آبکش هـــای مســـی، کفگیرهـــای 
مســـی، کاســـه های مســـی و ســـایر لـــوازم 
آشـــپزخانه مســـی در فروشـــگاه ها وجـــود دارد 
و بســـیاری از افـــراد از آن اســـتفاده می کننـــد. 
ـــورد  ـــد در م ـــزی بای ـــر چی ـــش از ه ـــن بی بنابرای

ــم. آن اطاعـــات کســـب کنیـ

برای طبخ غذا در ظروف مسی به نکات 
زیر توجه کنید:

ــتیم.  ــرو هسـ ــس روبـ ــوع مـ ــا دو نـ ــا بـ -مـ
ـــد  ـــود دارن ـــع وج ـــش قل ـــا پوش ـــه ب ـــی ک مس های
و بـــه همیـــن علـــت نبایـــد نگـــران مســـمویت 
ـــن  ـــت ای ـــه عل ـــت ب ـــن حال ـــیم. در ای ـــی باش مس
پوشـــش، متخصصـــان می گوینـــد کـــه از لـــوازم 
ــن  ــا ایـ ــد تـ ــتفاده نکنیـ ــز اسـ ــپزخانه تیـ آشـ

ــد. ــذا نکنیـ پوشـــش را وارد غـ
-خوراکـــی هـــای خیلـــی شـــور، تـــرش، 
ـــروف  ـــد در ظ ـــرب را نبای ـــت و چ ـــیرین، گوش ش

ــت. ــی نگه داشـ ــدت طوالنـ ــه مـ ــی بـ مسـ
-در شـــرایطی کـــه مـــا بـــا ظـــروف مســـی، 
بـــه طـــور مســـتقیم و بـــدون محافظـــت قلـــع 
ــس  ــه مـ ــم کـ ــد بدانیـ ــم، بایـ ــر و کار داریـ سـ
واکنش پذیـــر اســـت. اســـیدهایی ماننـــد ســـرکه 
و گوجه فرنگـــی می تواننـــد مـــس را بـــه مـــواد 
غذایـــی وارد کننـــد و در طـــول زمـــان ســـمی 

باشـــند.
-ظـــروف مســـی پوشـــانده شـــده بـــا قلـــع 
ـــا  ــوند و حتم ــرم شـ ــی گـ ـــه تنهایـ ــد ب نبایـ
ــی  ــه خالـ ــی کـ ــل آن زمانـ ــای داخـ ــد دمـ بایـ
اســـت از حـــرارت متوســـط باالتـــر نـــرود. اگـــر 
ـــت  ـــه عل ـــود، ب ـــی داغ ش ـــورت خال ـــه ص ـــع ب قل
اینکـــه درجـــه ذوب آن پاییـــن)230 درجـــه 
ـــد.  ـــاک باش ـــد خطرن ـــت، می توان ـــانتیگراد( اس س
بـــا مراقبـــت، یـــک پوشـــش قلعـــی می تواندتـــا 

چنـــد ســـال ســـالم بمانـــد.
-یکـــی از جدیدتریـــن روکش هـــای ظـــروف 
مســـی، از جنـــس اســـتیل اســـت. تابـــه مســـی 
تبدیـــل بـــه قابلمـــه ای بـــا ویژگی هـــای تمـــام 
ــا از  ــت و تنهـ ــده اسـ ــتیل شـ ــای اسـ قابلمه هـ
ـــت. ـــده اس ـــتفاده ش ـــس اس ـــانایی م ـــی رس ویژگ

-کاســـه های مســـی کـــه در ابـــزار آشـــپزی 
ــوارد  ــیاری از مـ ــد در بسـ ــود دارنـ ــد وجـ جدیـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــم  مرغ ه ـــردن تخ ـــوط ک ـــرای مخل ب
ـــم   ـــی تخ ـــت فوم ـــاد حال ـــه ایج ـــه ب ـــوند ک می ش

مـــرغ کمـــک می کننـــد و خطـــری ندارنـــد.
-مهم تریـــن ویژگـــی کـــه روی کیفیـــت 
ــت  ــذارد، ضخامـ ــر می گـ ــی اثـ ــای مسـ تابه هـ
ـــا  ـــت 2 ت ـــن حال ـــت. بهتری ـــی اس ـــای مس تابه ه
ــش از  ــر بیـ ــت. اگـ ــودن آن اسـ ــر بـ 3 میلی متـ
ـــی  ـــه خیل ـــن تاب ـــد ای ـــم باش ـــدار ضخی ـــن مق ای
ــد. ــت می دهـ ــود را از دسـ ــای خـ ــریع گرمـ سـ

-بــدن بــه مقادیــری مــس نیــاز دارد تــا 
ــه  ــس ب ــد م ــش از ح ــا ورود بی ــد ام ــالم بمان س
بــدن مخصوصــاً در کــودکان، بــا شــدت بیشــتری 
موجــب مســمومیت می شــود. بنابرایــن ایــن 
ادعــا کــه مــس بــرای بــدن مفیــد اســت درســت 
اســت امــا ماننــد هــر عنصــر الزمــی نبایــد از حــد 

ــود. ــتر ش ــاز آن بیش مج
منبع: ایرنا

داورزنی: 
کار اصلی و بزرگ والیبال ایران را 

در توکیو خواهید دید 

رئیــس فدراســیون والیبــال بــا ابــراز امیــدواری از حضــور موفــق ایــران 
ــد  ــن، تاکی ــل چی ــک مقاب ــی المپی ــای انتخاب ــی رقابت ه ــدار پایان در دی

کــرد کــه اندیشــه ایــران درخشــش در المپیــک 2020 توکیــو اســت. 
ــدار ســختی را  ــت: دی ــی گف ــزارش تســنیم، محمدرضــا داورزن ــه گ ب
مقابــل کــره جنوبــی ســپری کردیــم و اکنــون ملی پوشــان ایــران امــروز 
ــا  ــن ب ــل چی ــری مقاب ــا برت ــا ب ــد ت ــدان می رون ــه می ــوان ب ــام ت ــا تم ب
ــرای  ــو را ب ــک توکی ــی، ســهمیه حضــور در المپی ــوان قهرمان کســب عن

ــد. ــان آورن ــه ارمغ ــران ب ــرای ای ــی ب ــن دوره متوال دومی
ــوان  ــک دانســت و عن ــش در المپی ــیون را درخش ــه فدراس وی اندیش
کــرد: کار بــزرگ و اصلــی والیبــال ایــران را در المپیــک توکیــو خواهیــد 
ــران  ــال ای ــه اهــداف خــود در راســتای اعتــای والیب ــد و امیــدوارم ب دی

دســت یابیــم.
ــانحه  ــده در س ــت دی ــای مصیب ــه خانواده ه ــلیت ب ــا تس ــی ب داورزن
ــردم  ــال از آن م ــی والیب ــم مل ــت: تی ــار داش ــن اظه ــی اوکرای هواپیمای
ایــران اســت و در غم هــا و شــادی ها همــراه آنهاســت و امــروز در دیــدار 
ــان  ــی ج ــانحه هوای ــه در س ــی ک ــاد هموطنان ــت ی ــا گرامیداش ــال ب فین

ــم. ــدان می روی ــه می ــد، ب باختن

راهیابی 3 دوچرخه سوار نوجوان استان 
آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی 

ــی  ــه اردوی تدارکات ــرقی ب ــتان آذربایجان ش ــوار از اس ــه س 3 دوچرخ
تیــم ملــی نوجوانــان پســر در بخــش جــاده دعــوت شــدند 

ــان  ــن اســاس، ائلم ــر ای ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش   باش ــه گ ب
ــتان  ــی از اس ــه نمایندگ ــی ب ــدرا ایمان ــان و ص ــا معماری ــدی، ایلی عاب
آذربایجــان شــرقی دعــوت شــدگان بــه اردو تدارکاتــی تیــم ملــی 

ــتند. ــاده  هس ــش ج ــران در بخ ــواری پس ــه س ــان دوچرخ نوجوان
ــتعداد های  ــابقات اس ــی مس ــام قهرمان ــب مق ــا کس ــی ب ــدرا ایمان ص
ــور  ــواری کش ــه س ــر دوچرخ ــتعداد برت ــوان اس ــه عن ــال 9۸، ب ــر س برت

ــت. ــده اس ــاب ش انتخ

از تــرک تهــران توســط گابریــل  پــس 
ادامــه  بــرای  نگرانی هــا  ابــراز  و  کالــدرون 
ــپولیس در  ــگاه پرس ــران باش ــکاری او، مدی هم
مصاحبه هــای مختلــف ســعی داشــتند بــا 
جملــه »نگــران نباشــید« اوضــاع را آرام جلــوه 

ــد.  بدهن
آغــاز  از  پیــش  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــل لی ــم فص ــات نی تعطی
ایــران، گابریــل کالــدرون کــه تیمــش روزهــای 
ــه  ــد مصاحب ــرد، در چن ــه می ک ــی را تجرب خوب
و پســت اینســتاگرامی ناراحتــی خــود را از 
وضعیــت باشــگاه پرســپولیس اعــام کــرد. در 
ــی،  ــات مال آن مقطــع پرداخــت نشــدن مطالب
ــوان  ــی عن ــی آرژانتین ــه مرب ــن دغدغ مهمتری
می شــد و حتــی در یــک نشســت خبــری 
ــامبر )5 دی(  ــا 26 دس ــرد ت ــام ک ــما اع رس
بــه مدیــران پرســپولیس  فرصــت داده تــا 
ــن حــال  ــا ای ــد. ب ــش را پرداخــت کنن مطالبات
ــت  ــه دس ــز ب ــود را نی ــمی خ ــای رس او نامه ه
ــه از  ــا این گون ــاند ت ــپولیس  رس ــران پرس مدی
نظــر قانونــی خــود را آمــاده فســخ یــک طرفــه 

ــد. ــرارداد کن ــرارداد ق ق
در آن مقطــع زمانــی بــا وجــود اینکــه 
ــای  ــر صحبت ه ــه خاط ــادی ب ــای زی نگرانی ه
ــاد  ــپولیس ایج ــواداران پرس ــن ه ــدرون بی کال
انصاری فــرد و  بــود، محمــد حســن  شــده 
همکارانــش ســعی داشــتند اوضــاع را آرام 

جلســه های  برگــزاری  بــا  و  دهنــد  جلــوه 
متعــدد بــا مربــی آرژانتینــی، از او بخواهنــد در 
اظهــارات خــود، مشــکاتش بــا پرســپولیس را 

ــد. ــرح نکن مط
ــاع  ــی از اوض ــه خوب ــه ب ــی ها ک پرسپولیس
ــی  ــرای درآمدزای ــود ب ــای خ ــی و ضعف ه مال
و تامیــن منابــع مالــی خبــر دار بودنــد، در 
ــای  ــال فعالیت ه ــه دنب ــد ب ــه بای ــی ک روزهای
اقتصــادی می رفتنــد تــا بــا پرداخــت مطالبــات 
ــه  ــک طرف ــخ ی ــکان فس ــود، ام ــرمربی خ س
ــد، مصاحبه هــای متعــدد  ــرارداد را از او بگیرن ق
و اســتفاده از کلیــدواژه »نگــران نباشــید« را در 
دســتور کار خــود قــرار دادنــد تــا کالــدرون کــه 
ــپولیس  ــران پرس ــه ای مدی ــار غیرحرف ــا رفت ب

روبــرو شــده بــود، راهــکار قانونــی را در پیــش 
ــرد. بگی

کامــل  اطــاع  وجــود  بــا  انصاری فــرد 
از اوضــاع مالــی باشــگاه، بــا وعــده جــذب 
اسپانســر و تامیــن منابــع مالــی، توانســت 
اطمینــان وزارت ورزش را جلــب کنــد تــا روی 
ــیند. او  ــپولیس  بنش ــی پرس ــی مدیرعامل صندل
ــه  ــی اش ب ــم مدیرعامل ــه محــض صــدور حک ب
جــای اســتفاده از افــراد متخصــص )حداقــل در 
ــرادی  ــه اف ــت ب حــوزه اقتصــادی( حکــم معاون
ــی  ــچ کارای ــده هی ــخص ش ــاال مش ــه ح داد ک
ــر  ــه روز ب ــا روز ب ــته اند ت ــگاه نداش ــرای باش ب
مشــکات مالــی باشــگاه اضافــه شــود. بــا ایــن 
ــمی  ــارات رس ــت در اظه ــود صداق ــود نب وج

ــدی  ــد جدی ــر روز امی ــل ه ــگاه و مدیرعام باش
در دل هــواداران پرســپولیس ایجــاد کــرد امــا 
حــاال مشــخص شــده آن حرف هــا هیــچ وقــت 

ــت. ــده« نرف ــک »وع ــر از ی فرات
ــن  ــد ای ــپولیس معتقدن ــوتان پرس پیشکس
تیــم در خــط حملــه نیــاز بــه جــذب بازیکــن 
دارد و از رو یکــی دیگــر از وعده هــای مدیــران 
ــم  ــپولیس جــذب مهاجــم خارجــی در نی پرس
فصــل بــود. در همیــن رابطــه انصاری فــرد 
اعــام کــرده بــود دوم ژانویــه ) 12 دی( مهاجم 
جدیــد بــه ایــران خواهــد آمــد امــا دوم ژانویــه 
هــم گذشــت و بــاز خبــری از مهاجــم خارجــی 
نشــد. طــی روزهــای اخیــر هــم دقیقــا همیــن 
ــدرون  ــت کال ــاره بازگش ــارات درب ــد و اظه رون
در دســتور کار پرسپولیســی ها قــرار گرفــت 
ــید«  ــران نباش ــا واژه »نگ ــد ب ــعی کنن ــا س ت
سرپوشــی روی ضعف هــای مدیریتــی خــود 

ــد. بگذارن
حــاال با اعــام رســمی باشــگاه، پرســپولیس 
ــه ای  ــی اطاعی ــاره ط ــدارد و دوب ــرمربی ن س
ــی  ــت و ط ــی نیس ــای نگران ــده ج ــام ش اع
ــی  ــد معرف ــرمربی جدی ــده س ــاعت آین ۴۸ س
می شــود. در شــرایطی کــه رقبــای پرســپولیس 
ــه از  ــا برنام ــاده ســازی خــود را ب ــات آم تمرین
پیــش تعییــن شــده پیگیــری می کننــد، قرمــز 
پوشــان منتظــر هســتند تــا ســرمربی جدیــد در 

ــات تیمشــان حاضــر شــود. تمرین

سرپرســت معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 
ــورد  ــان در م ــه ای وزارت ورزش و جوان و حرف
نیــز  و  المپیکــی  مربیــان  حقــوق  میــزان 
مختلــف  مســابقات  پاداش هــای  پرداخــت 

قهرمانــی 201۸ جهــان توضیــح داد. 
ــژاد در  ــدی علی ن ــنا، مه ــزارش ایس ــه گ ب
ــاداش مســابقات قهرمانــی 201۸  ــا پ ارتبــاط ب
ــون  ــه تاکن ــف ک ــته های مختل ــان در رش جه
پرداخــت نشــده اســت، اعــام کــرد: بــه دنبــال 
تامیــن منابــع مالــی بــه منظــور پرداخــت 
در  مختلــف  رشــته های  مســابقات  پــاداش 
قهرمانــی 201۸ جهــان هســتیم و بایــد اذعــان 
ــه  ــژه ای ب ــه در شــرایط اقتصــادی وی ــم ک کنی
مطلــع  آن  از  همــگان  کــه  می بریــم  ســر 

ــتند. هس
ــای  ــت پاداش ه ــان پرداخ ــورد زم وی در م
قهرمانــی 201۸ جهــان، تصریــح کــرد: در 
ــر  ــد منتظ ــت و بای ــری نیس ــر خب ــال حاض ح
بمانیــم. هم چنیــن بایــد اعــام کــرد کــه 
پاداش هــا براســاس آیین نامــه جدیــد پرداخــت 
ــاده  ــه آم ــن آیین نام ــس ای می شــود و پیش نوی
شــده و طــی روزهــای آتــی بــه منظــور ارائــه به 
وزیــر ورزش و جوانــان و نیــز شــورای معاونیــن 
ارجــاع می شــود کــه امیدواریــم کــه بــه 

ــد. ــب برس تصوی
سرپرســت معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 

و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان در پاســخ 
بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر پرداخــت پــاداش 
ــز اظهارکــرد:  ــان المپیکــی، نی ــه مربی حقــوق ب
کمیتــه کارشناســی در ایــن راســتا وجــود 
ــت  ــیون ها لیس ــی فدراس ــا هماهنگ ــه ب دارد ک
ــان هــر رشــته ورزشــی مشــخص شــده و  مربی
ــد  ــاص می یاب ــیون ها اختص ــه فدراس ــی ب مبلغ
ــه تقســیم و  ــغ مربوط ــا مبال ــق آنه ــه از طری ک

توزیــع خواهــد شــد. ایــن فدراســیون اســت کــه 
تعییــن می کنــد کــه چــه رقمــی را بــه مربیــان 
ــار  ــیمات در اختی ــن تقس ــد و ای ــت کن پرداخ
ــت. ــده اس ــرار داده ش ــیون ها ق ــای فدراس روس

علی نــژاد ادامــه داد: ســرمربیان هماننــد 
ــان  ــون توم ــج میلی ــزان پن ــه می ورزشــکاران ب
امــا در مــورد مربیــان  حقــوق می گیرنــد، 
قضیــه فــرق می کنــد و ایــن مســاله در اختیــار 

ــت. ــیون اس ــای فدراس روس
وی اضافــه کــرد: بــه طــور مثــال یک رشــته 
ورزشــی دارای چهــار مربــی اســت کــه مبلغــی 
بــرای مجمــوع ایــن چهــار نفــر اختصــاص داده 
ــد  ــیون می توان ــس فدراس ــی ریی ــود ول می ش
ــی  ــه مرب ــتر و ب ــغ بیش ــی مبل ــک مرب ــه ی ب
ــن  ــد، ای ــت کن ــری پرداخ ــغ کمت ــر مبل دیگ
مســاله در حیطــه  اختیــار رییــس فدراســیون و 

ــه مربیــان اســت. شــناخت آن نســبت ب
سرپرســت معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 
ــورد  ــان در م ــه ای وزارت ورزش و جوان و حرف
این کــه آیــا پرداخــت حقــوق ســرمربیان و 
مربیــان رشــته های مختلــف ورزشــی متفــاوت 
اســت یــا خیــر؟ گفــت: حقــوق در نظــر گرفتــه 
بــرای رشــته های متفــاوت یکســان  شــده 
اســت، امــا تعــداد مربیــان آنهــا ممکــن اســت 
بــا یکدیگــر فــرق کنــد و براســاس تعــداد 
گرفتــه  نظــر  در  مســائل  ایــن  ســهمیه ها 
ــه  ــه کمیت ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ــود و ق می ش
ــه  ــکیل جلس ــه تش ــن رابط ــی در ای کارشناس

ــد. ــی برس ــدی نهای ــه جمع بن داده و ب

براسـاس  و  فیزیوتراپیسـت  یـک  گفتـه  بـه 
آسـیب  احتمـال  گرفتـه  صـورت  بررسـی های 
در   17 حـدود  رزمـی  ورزش هـای  در  دیدگـی 
هـزار   100 در   167 فوتبـال  نفـر،  هـزار   100
نفـر، بسـکتبال 1۸۸ در 100 هزار نفر و کشـتی 
از  و 60 درصـد  اسـت  نفـر  هـزار  در 100   26
در  رزمـی  ورزش هـای  بـا  مرتبـط  آسـیب های 
هنـگام تورنمنت هـای ورزشـی و ۴0 درصد آن ها 
در زمان هایـی غیـر از تورنمنت هـا رخ می دهـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، پرداختـن بـه ورزش هـای 
رزمـی در بیـن افـراد بـه دالیـل مختلفـی صورت 
می گیـرد؛ ایـن امـر می تواند بـه عنوان هنـری در 
جهـت تناسـب انـدام و افزایـش انعطاف پذیری یا 
برای رقابت و مسـابقه و یا به منظور دفاع شخصی 
مـورد اسـتفاده قرار گیرد و بر خـاف آن چه تصور 
همگانـی اسـت میـزان بـروز آسـیب های جـدی 
در ایـن ورزش بـه نسـبت پائیـن اسـت، بـه طـور 
مثـال میـزان بـروز آسـیب در ورزش هـای رزمـی 
حـدود 1.1 فوتبـال و 1.2 کشـتی اسـت و میـزان 
بـروز صدمـات با میـزان مهـارت ورزشـکار )رنگ 
کمربنـد( رابطـه معکـوس دارد. از سـویی شـدت 
صدمـات ایجاد شـده بـا میـزان مهارت ورزشـکار 
در رابطـه مسـتقیم قـرار دارد )بـه خاطر اسـتفاده 
از مانورهـای ترکیبـی و خطرناک تـر(، بنابراین هر 
چـه فـرد بـا مهارت تـر و حرفه ای تر شـود اگر چه 
میـزان آسـیب ها در وی کاهـش، امـا اگـر صدمه 

ببینـد احتمـال شـدت آن افزایـش می یابد.

شایع ترین و شدیدترین آسیب های مرتبط 
با ورزش های رزمی

در کاراتـه احتمـال صدمـه دیدگی بـه دنبال 
اصابت مشـت بیشـتر از احتمال صدمـه به دنبال 
ضربـات پـا اسـت و در تکوانـدو احتمـال صدمـه 
دیـدن بـه دلیـل ضربـات پـا بیشـتر از احتمـال 
صدمـه بـه دنبـال اصابـت مشـت اسـت. علـل 
صدمـات در ورزش هـای رزمـی شـامل اصابـت 
ضربـات مسـتقیم بـه بـدن، مانورهـای تعادلـی 
و چرخشـی و حـرکات تکـراری مثـل رقـص پـا 
یـا مشـت زدن بـه میـت بـه صـورت متوالـی و 

احتمـال شکسـتگی پـا در اثـر اسـترس اسـت.
له شـدگی ها، خراشـیدگی ها و کشـیدگی های 
و  شـایع ترین  تاندونـی  عضانـی  و  رباطـی 

شـدیدترین آسـیب های مرتبـط بـا ورزش هـای 
رزمی هسـتند و شـدیدترین آسـیب های مرتبط 
بـا ایـن ورزش را ضربات به سـر و صدمات مغزی 
و  احشـای داخـل شـکم مثـل کبـد  پارگـی  و 

طحـال تشـکیل می دهنـد.

انواع صدمات نواحی خاص بدن
صدمـات سـر و گـردن:  ایـن صدمـات عمدتا 
عبارتنـد از پارگـی و خونریـزی از بینی و کبودی 
دور کاسـه چشـمی کـه اغلـب در اثـر اصابـت 
مشـت بـه صـورت و گاهـی هـم در اثـر اصابـت 
پـا بـه صـورت رخ می دهـد و امـکان دارد خراش 
قرنیـه در نتیجـه کشـیده شـدن ناخن بـه قرنیه 
از  رخ دهـد. شـدیدترین حالـت عبـارت اسـت 
آسـیب مغـزی بـه دنبـال اصابت پا طـی حرکت 
چرخشـی فـرد کـه در ایـن مـوارد ضربه شـدید 
بـه سـر وارد شـده اسـت و بایـد بررسـی از نظـر 
آسـیب همـراه در گردن صورت گیـرد، همچنین 
اسـتفاده از کاله هـای محافـظ می توانـد جلـوی 
امـا  بگیـرد  را  صـورت  نـرم  بافـت  آسـیب های 
درجلوگیـری از صدمـات مغزی همـراه با اصابت 

پـا بـه سـر چنـدان موثر نیسـت.
آسـیب های انـدام فوقانی: شـایع ترین آسـیب 
عبـارت اسـت از کبودی هـای سـاعد و مـچ  کـه 
در رفتگـی سـاعد اگـر رخ دهـد عمدتـا از نـوع 
خلفـی اسـت در حالـی  کـه در رفتگـی شـانه 
اگـر اتفـاق بیافتـد در 95 درصـد مـوارد از نـوع 
قدامی اسـت و آسـیب های ورزشـی شـایع دیگر 
عبارتند از شکسـتگی ها و کشـیدگی های رباطی 
بـه خصـوص در شـانه و کشـیدگی های عضانی 
کـه عمـده این نوع از آسـیب  را شـکل می دهند.

آسـیب های اندام تحتانی: شـایع ترین آسیب 
انـدام تحتانـی کبودی هـا در نواحی سـاق، داخل 
ران و پشـت پا اسـت. زانو محل آسیب پذیری در 

ورزش اسـت و در ورزش هـای رزمـی به خصوص 
تکوانـدو و کاراتـه کـه فـرد دائـم به جلـو و عقب 
مـی رود و حرکات تعادلی زیاد اسـت. زانو بیشـتر 
مسـتعد آسـیب در اثـر اعمـال نیـرو بـه جلـو یا 
عقـب یـا طرفیـن داخلـی و خارجـی آن اسـت 
و آسـیب های زانـو می توانـد بـه منیسـک ها یـا 
رباط هـای زانـو وارد آید یا به کشـکک وارد شـده 

و سـبب شکسـتگی یا دررفتگی آن شـود.
همچنیــن ایــن اتفــاق می توانــد منجــر 
ــو شــود  ــه شکســتگی اســتخوان در محــل زان ب
ــو  ــی زان ــه دررفتگ ــر ب ــادر منج ــوارد ن و در م
ــا  ــچ پ ــتگی م ــی و شکس ــچ خوردگ ــده و پی ش
از آســیب های شــایع در ورزش هــای رزمــی 
ــه  محســوب می شــود. گفتنــی اســت آســیب ب
انگشــتان اول و دوم و پنجــم نیــز شــایع اســت 
و احتمــال دارد در دراز مــدت در ایــن انگشــتان 

ــد. ــروز رخ ده آرت
آسـیب ارگان هـای شـکم: در ضربه به شـکم 
بـه خصوص ضربات چرخشـی پا احتمال آسـیب 
ارگان هـای شـکمی مثـل کبـد، طحـال، کلیـه و 
پانکـراس )لوزالمعـده( وجـود دارد و یـک ضربـه 
کنتـرل نشـده پـا می تواند بـه آسـیب بیضه ها و 
خونریـزی آن ها منجر شـود کـه در این وضعیت 

اسـتفاده از محافـظ توصیه می شـود.
اثـر مشـت قـوی  آسـیب قفسـه سـینه: در 
یـا ضربـه شـدید پـا بـه قفسـه سـینه احتمـال 
شکسـتگی دنـده یا التهـاب قسـمت قدامی دنده 
و در مـواردی ورود هـوا بـه داخـل پـرده جنـب 

دارد. وجـود 

چه افرادی نباید به صورت رقابتی 
ورزش های رزمی انجام دهند؟ 

ــتند  ــی هس ــاب قلب ــار الته ــه دچ ــا ک آن ه
ــا  ــون آن ه ــار خ ــه فش ــرادی ک ــت(، اف )کاردی
ــاری  ــه بیم ــرادی ک ــت، اف ــده اس ــرل نش کنت
ــه  ــرادی ک ــد، اف ــدید دارن ــادرزادی ش ــی م قلب
ــرل نشــده اســت،  ــی کنت ــا بخوب تشــنج در آنه
عــدم وجــود یــک چشــم، داشــتن یــک کلیــه، 
بزرگــی کبــد، بزرگــی طحــال، ارســایی ریــوی، 
ــداری مفصــل بیــن اســتخوان های اطلــس  ناپای
و آســه درگــردن، افــرادی کــه بیمــاری پوســتی 
ــی  کــه  ــا زمان ــد )ت ــل انتقــال دارن ــی و قاب عفون

ــت  ــا قابلی ــده ی ــوب نش ــا خ ــت در آن ه عفون
انتقــال دارد( از آن دســته افــرادی هســتند کــه 
نبایــد بــه صــورت رقابتــی ورزش هــای رزمــی را 

ــد. انجــام دهن

پیشگیری از آسیب ها در ورزش های رزمی
نگیـن قربانی فیزیوتراپیسـت با بیـان مطالب 
از  پیشـگیری  روش هـای  خصـوص  در  فـوق 
آسـیب ها در ورزش هـای رزمی خاطرنشـان کرد 
کـه اسـتفاده از وسـایل محافظتـی بـرای سـاق، 
پـا، دسـت، بـازو و قفسـه سـینه می توانـد میزان 
صدمات را کاهش دهد، کاه مناسـب در تکواندو 
اهمیـت دارد و اسـتفاده از محافظ هـای دنـدان و 
مناسـب  کـردن  گـرم  و   دارد  اهمیـت  بیضـه 
از مسـابقه و عمدتـا  قبـل  حداقـل 15 دقیقـه 
بـا انجـام حـرکات کششـی بـه نحـو محسوسـی 
کاهـش  ورزش  ایـن  در  را  ورزشـی  صدمـات 
می دهـد. در عین حال باید توجه داشـته باشـید 
درصـد قابـل مالحظـه ای از صدمـات در هنـگام 
خسـتگی ورزشـکار رخ مـی دهـد، بنابرایـن هـر 

گاه خسـته شـدید اسـتراحت کنیـد.

آسم و ورزش رزمی
بـه خوبـی  آن هـا  در  آسـم  افـرادی کـه  در 
کنتـرل می شـود و نیـز در افـرادی کـه مبتـا به 
آسـم ورزشـی بوده اند و این امـر در آن ها کنترل 
رزمـی  ورزش هـای  بـه  می تواننـد  اسـت  شـده 
بپردازنـد، نکته مهم این اسـت که افـراد چنانچه 
قبـل از پرداختـن بـه تمرین یا مسـابقه به خوبی 
و بـه مـدت کافـی بـدن خـود را گـرم کننـد )با 
نرمـش( بـه خاطر اتسـاع کافی برونش هـا قدرت 
تحمـل بیشـتری در مقابل حمله احتمالی آسـم 
پیـدا می کننـد و کمتـر دچـار حمـات احتمالی 

شـد. خواهند 

تشنج و ورزش های رزمی
نشـان داده شـده اسـت که یـک برنامه منظم 
ورزشـی می توانـد بـه کنتـرل حمات تشـنج در 
افـراد مبتا کمک شـایانی کند، امـا اینکه فردی 
بـا سـابقه تشـنج می تواند بـه ورزش هـای رزمی 
بپـردازد یـا خیـر بـر عهده پزشـک اسـت که در 

ایـن رابطـه تصمیـم می گیرد.

مدیریت پرسپولیس  به سبک »نگران نباشید«

مهدی علی نژاد اعالم کرد:

جزییات پرداخت حقوق مربیان المپیکی

احتمال آسیب دیدگی در کدام رشته ورزشی بیشتر است؟

چه خبر از تراکتور؟

اردوی آمــاده ســازی تراکتــور در ترکیــه ســپری 
ــد  ــن جدی ــی بازیک ــر الدین ــاد فخ ــود و می می ش
ایــن تیــم از روز گذشــته بــه تمرینــات تیــم اضافــه 

شــده اســت. 
ــه دو  ــی روزان ــاکت الهام ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
نوبــت تمریــن بــرای شــاگردانش در نظــر گرفتــه تــا 
ــوای  ــتفاده از آب و ه ــازی و اس ــا بدنس ــور ب تراکت
مناســب آنتالیــا، آمــاده ی ادامــه ی مســابقات لیــگ 

ــر شــود. برت
ــه از  ــم ک ــا ه ــان میمب ــه و ویلی ــکان دژاگ اش
ــه  ــان را ب ــد، خودش ــز بودن ــات تبری ــان تمرین غایب

اردوی تیــم در آنتالیــا رســانده اند.
مــازوال، تنهــا غائــب تراکتــور در ایــن روزهاســت 
ــی داده  ــت جدای ــنیده ها، درخواس ــه ش ــا ب ــه بن ک
ــز  ــن نی ــن بازیک ــف ای ــی تکلی ــای آت ــی روزه و ط

ــد. ــد ش مشــخص خواه
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اوقات شرعی شهر تهران

مدیــر عامــل ســایپا گفــت: هفتــه گذشــته 
تولیــد  شــده،  داده  وعــده  از  زودتــر  روز   10 و 
ــه  ــق برنام ــف شــد و مطاب ــد132 متوق خــودرو پرای
نیــز در  پرایــد 131  و  پرایــد 111  خودروهــای 
ــار گذاشــته  ــد کن ــده از چرخــه تولی ــاه آین ــد م چن

 . ند می شــو
ــلیمانی« در  ــیدجواد س ــا، »س ــزارش ایرن ــه گ ب
گردهمایــی زنجیــره تامیــن محصــول جدیــد ســایپا 
ــاالن  ــل و فع ــران عام ــور مدی ــا حض ــه ب ــام( ک )ُره
صنایــع قطعه ســازی و شــرکت های دانش بنیــان 
ــن  ــی ای ــد طراح ــه فراین ــزود: هم ــد، اف ــزار ش برگ
ــال در  ــان و متخصصــان فع محصــول توســط محقق
ــارج از  ــک از خ ــت کم ــدون دریاف ــروه و ب ــن گ ای

ــت. ــده اس ــرا ش ــور اج کش
وی ادامــه داد: دانــش فنــی طراحــی خــودرو در 
ــه  ــدون هرگون ــا ب ــده و م ــل ش ــایپا تکمی ــروه س گ
ــه  ــن زمین ــود را در ای ــداف خ ــارج، اه ــه خ ــاز ب نی

دنبــال می کنیــم.
ــت 95  ــه هدای ــاره ب ــا اش ــایپا ب ــل س مدیرعام

درصــد درآمدهــای گــروه ســایپا بــه چرخــه تولیــد، 
گفــت: بــا اجــرای برنامــه تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا 
تــا پایــان امســال و همچنیــن ایجــاد انضبــاط مالــی 
و کنتــرل هزینه هــای تولیــد، ســایپا ســال آینــده از 
زیــان خــارج شــده و وارد مرحلــه ســودآوری خواهــد 

شــد.
وی اظهارداشــت: در یــک  ســال گذشــته بــا 
وجــود همــه مشــکات و محدودیت هــا، تولیــد 
خــودرو در ایــن گــروه از روزانــه کمتــر از 700 

ــت. ــیده اس ــتگاه رس ــزار دس ــه دو ه ــتگاه ب دس
ــد  ــایپا قصـ ــه سـ ــان این کـ ــا بیـ ــلیمانی بـ سـ
دارد از توانمندی هـــای موجـــود در کشـــور بـــرای 
تعمیـــق داخلی ســـازی محصـــول رهـــام اســـتفاده 
 92 حـــدود  اکنـــون  خاطرنشـــان کرد:  کنـــد، 
ــازی  ــودرو داخلی سـ ــن خـ ــات ایـ ــد از قطعـ درصـ
شـــده و آمادگـــی داریـــم بـــرای هشـــت درصـــد 
باقی مانـــده، زمینـــه الزم را بـــرای تولیدکننـــدگان 
فراهـــم  دانش بنیـــان  شـــرکت های  و  داخلـــی 

کنیـــم.

همــکاری  خواســتار  ســایپا  مدیرعامــل 
تولیــد  در  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــاده   ــایپا آم ــت: س ــد و گف ــک ش ــس اتوماتی گیربک
مشــارکت در اجــرای ایــن پــروژه مهــم بــرای 

اســت. کشــور  خــودروی  صنعــت 
ســلیمانی از داخلی ســازی قطعــات انژکتــور و 

ــر داد. ــز خب ــگ( نی ــوا )ایرب ــی ه ــه ایمن کیس
بررســی آمارهــای ســامانه ُکــدال حاکــی از تولیــد 
271 هــزار و 532 دســتگاه خــودرو از ســوی گــروه 

ســایپا از آغــاز امســال تــا پایــان آذرمــاه اســت.

تولید پراید 132 در سایپا متوقف شد

ــه  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــا 3 از  ــای 1ت ــرای دهک ه ــی ب ــکن مل ــه مس برنام
ــت  ــراد تح ــت: اف ــود، گف ــاز می ش ــده آغ ــال آین س
پوشــش دســتگاه های حمایتــی در اولویــت ایــن 
ــم  ــده را ه ــای جامان ــا خانواره ــتند ام ــه هس برنام
شناســایی خواهیــم کــرد و آنهــا هــم واجــد شــرایط 

ــود.  ــد ب ــی خواهن ــکن مل مس
ــا، محمــود محمــودزاده، معــاون  ــه گــزارش ایلن ب
ــاره  مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی درب
ــرای  ــی ب ــکن مل ــه مس ــات از برنام ــن جزیی آخری
ــا ســه کــه از اقشــار کــم درآمــد  دهک هــای یــک ت
محســوب می شــوند، اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه 
ــی  ــا و دســتگاه های حمات ــا حضــور نهاده ســتادی ب
از جملــه  کمیتــه امــداد، بهزیســتی، اســتان قــدس، 
ــی فرمــان  ــاد مســتضعفان، ســتاد اجرای اوقافــف، بنی
ــازمان  ــزی، س ــک مرک ــیج، بان ــازمان بس ــام ، س ام
ــازی تشــکیل  ــه  و وزارت راه وشهرس ــه و بودج برنام
شــده اســت و آخریــن تصمیــم ایــن ســتاد ســاخت 
ــرای  ــهری ب ــکونی ش ــد مس ــزار واح ــاالنه 200 ه س

ــت. ــوم اس ــا س ــای اول ت دهک ه
وی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه 
ــاز  ــق س ــت و از طری ــا را مدیری ــن دهک ه آورده ای
ــم،  ــه کنی ــن اقشــار را صاحــب خان و کار مناســب ای
افــزود: در مرحلــه برنامــه ریزی هــا هســتیم و پیــش 
از ایــن هــم بــه طــور مکــرر اعــام کردیــم کــه بــرای 
ــم   ــه ای داری ــا ســوم برنامــه جداگان دهک هــای اول ت

ــود. ــام می ش ــات آن اع ــه زودی جزیی و ب
ــاره تســهیات  معــاون وزیــر راه و شهرســازی درب
ــم  ــار ک ــرای اقش ــرح ب ــن ط ــه در ای ــر گرفت در نظ
درآمــد اظهــار داشــت: زمیــن تقریبــا رایــگان یعنــی 
99 ســاله و وام باعــوض در نظــر گرفتــه شــده اســت 
کــه البتــه هنــوز ســقف آن مشــخص نیســت و بایــد 
ــتگاهی چقــدر می توانــد در ایــن  ببینــم هــر دس

زمینــه کمــک کنــد.
محمــودزاده دربــاره اینکــه مخاطــب شناســی ایــن 
طــرح چگونــه انجــام می شــود، گفــت: تمــام آمــار و 
ارقــام بــرای شناســایی دهک هــا براســاس اطاعــات 
ــراد  ــا اف ــت ب ــت و اولوی ــی اس ــتگاه های حمایت دس
تحــت ایــن نهــاد خواهــد بــود و افــرادی کــه در ایــن 

ــی شناســنامه دار هســتند. دســتگاه های حمایت
ــوزه  ــی در ح ــتگاه حمایت ــام دس ــزود: تم وی اف
ــا  ــک ت ــک ی ــرای ده ــکن ب ــه مس ــاخت و عرض س
ــی نیســت  ــا کاف ــد ام ــام می دهن ــی انج ــه اقدامات س
سیاســت مــا این اســت کــه در مــدت کوتاهــی درصد 
بیشــتری از ایــن دهــک هــا را صاحــب مســکن کنیم.

ایــن مقــام مســئول دربــاره اقشــار کــم درآمــدی 
ــتند،  ــی نیس ــای حمات ــش نهاده ــت پوش ــه تح ک
گفــت: البتــه عــده ای هــم کــه تحــت پوشــش 
دســتگاه های حماتــی قــرار ندارنــد را از طریــق 
دســتگاه های متولــی شناســایی خواهیــم کــرد و 
ــود. ــخص می ش ــه زودی مش ــم ب ــاز و کار آن ه س

ــن  ــه ای ــاون مســکن و ســاختمان در پاســخ ب مع
ســوال کــه ایــن برنامــه چــه زمانــی آغــاز مــی شــود، 
ــتیم و از  ــا هس ــال برنامه ریزی ه ــرد: در ح ــد ک تاکی
ابتــدای ســال 99 ایــن برنامــه عملیاتــی خواهــد شــد.         
ــردم از  ــی م ــاره نگران ــن درب ــودزاده همچنی محم
ــت  ــرم »ج« و فرص ــاح ف ــد اص ــودن رون ــی ب طوالن
ــام  ــت ن ــد ثب ــور در دور جدی ــرای حض ــا ب ــاره آنه دوب
هــای مســکن ملی گفــت: کاهــش مــدت زمان پروســه 
و رونــد اصــاح فــرم »ج« بــرای انصــراف دهنــدگان از 
ــم و جــای  ــرار داده ای مســکن مهــر را در دســتور کار ق
نگرانــی بــرای ایــن دســته از افــراد کــه می خواهنــد در 

ــام هــا شــرکت کننــد، نیســت. دوره بعــد ثبــت ن

معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره مــدت زمان 
انجــام رونــد اداری اصــاح فــرم »ج« ادامــه داد: 
بســتگی بــه میــزان تقاضــا دارد. معمــوال در اداره هــای 
مرتبــط دو کاربــر بــرای انجــام اصــاح ایــن مــدارک 
ــن ورودی و  ــش از ای ــتند و پی ــه کار هس ــغول ب مش
خروجی هــا کــه درخواســت اصــاح بنــد »ج« را 
ــا  ــتیم ب ــاهد آن هس ــروز ش ــود. ام ــاال نب ــتند، ب داش
ــر، حجــم درخواســت ها افزایــش  همیــن تعــداد کارب
ــدت  ــه م ــت ک ــی اس ــن طبیع ــت بنابرای ــه اس یافت

ــد.    ــش یاب ــدارک افزای ــان اصــاح م زم
وی تاکیــد کــرد: دســتور افزایــش تیم هــای 
اصــاح مــدارک در اداره هــا را داده ایــم تــا ایــن 
اقدامــات زودتــر انجــام شــود  و مــردم فرصــت ثبــت 
نــام در دور جدیــد مســکن ملــی را از دســت ندهنــد.

ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــودزاده در پاس محم
ــی  ــکن مل ــام در مس ــت ن ــرای ثب ــاره ب ــت دوب فرص
بــرای افــرادی کــه امتیــاز مســکن مهــر را فروخته انــد، 
ــراد دیگــر واجــد شــرایط  ــن اف وجــود دارد، گفــت: ای
بــرای ثبــت نــام مســکن ملــی نیســتند و مســکن ملی 
ــز  ــرم »ج« قرم ــرد. ف ــق نمی گی ــا تعل ــن گروه ه ــه ای ب
شــده اســت و در صورتــی فــرم »ج« اصــاح می شــود 
کــه واحــد بــه افــراد تعلــق نگرفتــه باشــد امــا وقتــی 
امتیــاز فروخته ا نــد یعنــی از تســهیات دولتــی بــرای 

ــد.    ــتفاده کرده ان ــد مســکن اس خری

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

ساخت ساالنه 200 هزار واحد مسکونی
 برای اقشار کم درآمد  از سال آینده آغاز می شود

نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر تبریــز 
ــی از  ــری یک ــرکت مج ــکایت ش ــه ش ــش ب در واکن
ــن شــکایت را  ــات ای ــز، جزئی پروژه هــای شــهر تبری

ــرد.  ــریح ک تش
بــه گــزارش ایســنا، ســونیا اندیــش اظهــار 
کــرد: بنــده در راســتای ایفــای وظایــف خــود و بــه 
ــدای  ــم در ابت ــد همکاران ــردم، مانن ــی از م نمایندگ
ــظ  ــواره حاف ــه هم ــم ک ــاد کردی ــوگند ی ــورا س ش

ــیم. ــهر باش ــردم و ش ــوق م ــق و حق ــع و ح مناف
وی ادامــه داد: طــی جلســه ی هفتــه ی گذشــته، 
ــبت  ــامی نس ــورای اس ــی ش ــن علن ــده در صح بن
ــا دســتگاه   ــه تخلفــات ایــن شــرکت تذکــر دادم ت ب
ــی  ــوع را بررس ــرده و موض ــه آن ورود ک ــی ب قضائ

کنــد.
ــد  ــرارداد بای ــن ق ــدم ای ــرد: معتق ــد ک وی تاکی
بررســی شــود تــا نســبت بــه حــق و حقــوق 

ــوده  ــردم ب ــی م ــه حام ــهرداری ک ــهروندان و ش ش
و جهــت توســعه ی شــهری از لحــاظ فرهنگــی، 
ــیدگی  ــد، رس ــاش می کن ــی ت ــادی و اجتماع اقتص

ــود. ش
وی بــا اشــاره بــه شــکایت شــرکت مجــری پــروژه 
ــتی  ــش دس ــرکت پی ــن ش ــرا ای ــت: ظاه از وی، گف
کــرده و طبــق رویــه ی نامتعــارف از بنــده شــکایت 
ــرکت در  ــن ش ــر ای ــه دفت ــا این ک ــت ب ــرده اس ک
شــهرک ولیعصــر مســتقر اســت ولــی بــه کانتــری 
منطقــه ی طالقانــی مراجعــه و از بنــده شــکایت 
ــا  ــز در آنج ــده ای نی ــرا پرون ــه ظاه ــت ک ــرده اس ک

ــدا نشــده اســت. پی
وی بــا بیــان این کــه تخلفــات ایــن شــرکت 
البتــه  داد:  ادامــه  اســت،  بررســی  دســت  در 
دســتگاه های نظارتــی نیــز نســبت بــه ایــن موضــوع 
ــن  ــود را در ای ــات خ ــد و اقدام ــرده ان ــدا ک ورود پی

راســتا انجــام می دهنــد.
ــب  ــش، نای ــونیا اندی ــزارش؛ س ــن گ ــاس ای براس
رئیــس شــورای شــهر تبریــز کــه در جلســه علنــی 
مــورخ ۸ دی مــاه، مســتنداتی از تخلفــات و ایــرادات 
موجــود در واگــذاری پــروژه پــارک حاشــیه ای 
تبریــز و شــکایات مــردم از نحــوه اجــرای ایــن طــرح 
ــی  ــای نظارت ــتار ورود نهاده ــرده و خواس ــرح ک مط
ــا شــکایت شــرکت  ــود، ب ــرارداد شــده ب ــن ق ــه ای ب
مجــری پــروژه مذکــور، بــه کانتــری احضــار شــد.

ماجرای شکایت مجری یک پروژه از نایب رئیس 
شورای شهر تبریز چه بود؟


