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شکری در نطق میان دستور:

مسئوالن صدای مطالبات معیشتی 
و اقتصادی مردم را بشنوند

رئیسی: 

پرونده سقوط هواپیما را 
عادالنه رسیدگی می کنیم

اخذ مالیات از 
خودروها و خانه های لوکس 

سال ها از عمر دولت گذشت و شرایط اقتصادی مردم روز به روز بدتر شد
 با تمام توان در راه نجات اقتصاد از وضعیت فعلی جهاد کنیم

رسیدگی های ابتدایی در کمیسیون های تخصصی و فنی انجام شد

دو سوم مصرف کنندگان سوخت در حال حاضر از سهمیه خود استفاده می کنند

 امروز نفرت عمیق نسبت به آمریکایی ها در جهان اسالم بی سابقه است

سهمیه اختصاص یافته بنزین امکان اصالحاتی دارد

خط قرمز ملت ایران امنیت کشور است

مراحل اولیه گزارش تلفیق بودجه سال آینده تا 10 روز آینده به اتمام می رسد

4

8

3 4

آقای شهردار! مدیران بی کفایت را عزل کنید 

تأخیر در بیان علت سقوط بوئینگ ۷۳۷ 
ناشی از عدم هماهنگی بود

خصوصی سازی موفق نبوده 
است 

افراد زیادی از دریافت یارانه 
معیشتی محروم هستند

همه واحدهای مسکونی و تجاری 
در کشور بیمه می شوند
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کاریکاتور

دو روی سکه
 شرارت های روباه پیر در یک هفته!

منبع: تسنیم

ــورای  ــس ش ــخگوی مجل ــیون پاس ــس فراکس رئی
اســامی تاکیــد کــرد کــه ســقوط هواپیمــای اوکراینی 
ــی داد و ضــرورت دارد  ــد رخ م ــه نبای ــود ک ــی ب خطای
بــا بررســی جزییــات ایــن حادثــه بــا خاطیــان برخورد 

شــده و از تکــرار آن جلوگیــری شــود. 
ــا تاکیــد بــر  بــه گــزارش ایســنا، علــی بختیــار ب
ــان  ــا خاطی ــورد ب ــازی و برخ ــفاف س ــرورت ش ض
ــرد:   ــان ک ــی بی ــای اوکراین ــقوط هواپیم ــه س حادث
بنــده بــه عنــوان یکــی از مســئوالن نظــام اســامی 
از مــردم عذرخواهــی می کنــم. ملــت بــزرگ در ایــن 
ــییع  ــد و در تش ــی نکردن ــام را خال ــت نظ ــام پش ای
پیکــر حــاج قاســم بــا حضــور میلیونــی خــود 
حماســه آفریدنــد ولــی حــوادث تلــخ کشــته شــدن 
تعــدادی از هموطنــان کرمانــی و ســقوط هواپیمــای 

ــخ شــود. ــت تل ــی باعــث شــد کام مل اوکران
ــخ  ــال پاس ــه دنب ــرد:  ب ــار ک ــه اظه وی در ادام
کوبنــده ســپاه و نیروهــای مســلح بــه آمریــکا بخــش 
ــود  ــاش کامــل ب ــاده ب ــت آم پدافنــد کشــور در حال
ــا  ــوی آمریکایی ه ــی از س ــه حرکت ــر گون ــه ه ــا ب ت
ــن  ــث جــان باخت ــک خطــا باع ــه ی ــد ک پاســخ ده

ــد. ــان ش ــان عزیزم ــدادی از هموطن تع
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس 
تصریــح کــرد: جزییــات ایــن حادثــه بایــد در همــان 
ســاعات اولیــه شــفاف بــه مــردم توضیــح داده 
می شــد و بابــت ایــن خطــا از ملــت عذرخواهــی مــی 
شــد. کتمــان کــردن حقیقــت از مــردم راه درســتی 

نبــود. بنــده از ســردار حاجــی زاده  تشــکر می کنــم 
کــه بــا صداقــت ایســتادند و واقعیــت را بــا مــردم در 

میــان گذاشــتند و خطــا را پذیرفتنــد.
ایــن عضــو فراکســیون امیــد در ادامــه بیــان کرد:  
ــت را  ــور واقعی ــی کش ــازمان هواپیمای ــفانه س متاس
کتمــان کــرد و مــا از ایــن بــاب گایــه مند هســتیم. 

ــت  ــوع می پیوس ــه وق ــد ب ــه نبای ــی رخ داد ک خطای
امــا خطــای بزرگتــر راســت نگفتــن بــه مــردم بــود. 
اگــر دوســتان اطــاع نداشــتند نبایــد اظهــار نظــری 

می کردنــد.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی افــزود:  مســئوالن 
ــردم  ــه م ــرا ک ــند چ ــفاف باش ــردم ش ــا م ــد ب بای
بزرگتریــن ســرمایه  نظــام هســتند. اگــر هماهنگــی 
هواپیمایــی  ســازمان  و  مســلح  نیروهــای  بیــن 
رخ  ایــن خطــا  قطعــا  بــود  دقیق تــر  کشــوری 
ــن  ــات ای ــق جزیی ــی دقی ــا بررس ــد ب ــی داد  بای نم

ــود. ــخص ش ــا کار مش ــه خط حادث
بختیــار در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه صداقــت 
در رفتــار و گفتــار مســئوالن حال مشــکات اســت، 
گفــت: در همــه جــای دنیــا اگــر خطایــی رخ دهــد 
کــه جــان و ســامت مــردم را  تحــت الشــعاع قــرار 
می دهــد مســئول مربوطــه شــخصا اســتعفا کــرده و 
ــرای جامعــه و خانواده هــای داغــدار  ایــن التیامــی ب
ــا ســوء  اســت. در کشــور مــا نیــز مســئوالنی کــه ب
ــه ناگــوار  مدیریــت باعــث رقــم خــوردن ایــن حادث

شــدند، بهتــر اســت اســتعفا دهنــد.

رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس:

صداقت در رفتار و گفتار مسئوالن حالل مشکالت است

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس گفــت: 
ــده  ــه، بخــش عم ــه از جامع ــات حاصل ــق اطاع طب
ــروم  ــتی مح ــه معیش ــت یاران ــردم از دریاف ای از م

هســتند. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا پورابراهیمــی 
داورانــی در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی 
ــت  ــن گرامیداش ــود ضم ــتور خ ــان دس ــق می در نط
یــاد و خاطــره شــهدا و امــام راحــل، گفــت: شــهادت 
ســردار قاســم ســلیمانی و یارانــش را بــه رهبــر 
انقــاب، خانــواده هــای ایشــان و دل ســوختگان 

ــم. ــی گوی ــک و تســلیت م ــاب تبری انق
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس ظــورای 
اســامی اظهــار کــرد: از اقــدام مقتدرانــه و کوبنــده 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در موشــک بــاران 
ــم  ــی کنی ــر م ــکا تقدی ــد آمری ــن االس ــگاه عی پای
ــه رخ جهانیــان  ــا ایــن اقتــدار نظامــی کــه ب ــرا ب زی
ــای دشــمن در مواجهــه نظامــی  کشــیده شــد، روی
بــا ایــران مقتــدر بــه کابوســی بــزرگ تبدیــل شــد.

از  جمعــی  باختــن  جــان  داد:  ادامــه  وی 
ــافربری  ــای مس ــه هواپیم ــه در حادث ــان ک هموطن
ــدوه همــه  ــم و ان ــه شــهادت رســیدند، موجــب غ ب
ــه  ــران اســامی شــد؛ اینجانــب ضمــن تســلیت ب ای
تمامــی خانــواده هــای داغــدار ایــن حادثــه بــه ویــژه 
ــواده هــای محتــرم حســنی ســعدی، مــرادی و  خان
ــه  ــه ب قاســمی از اســتان کرمــان کــه در ایــن حادث
شــهادت رســیدند، از خداونــد متعــال برایشــان علــو 

ــدم. ــر آرزومن ــدگان صب ــرای بازمان ــات و ب درج
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم در رابطــه 
ــح مرکــب، تصریــح کــرد: طــی چنــد  ــا حــذف رب ب
ــب  ــس تصوی ــوع در مجل ــن موض ــته ای ــت گذش وق
شــده لــذا نبایــد بــرای عملیاتــی کــردن آن تاخیــر 

وجــود داشــته باشــد.
پورابراهیمــی داورانــی گفــت: یکــی از مشــکات 
واحدهــای تولیــدی در کشــور مســئله محاســبه ربــح 

مرکــب بــرای بازپرداخــت تعهــدات تســهیات اســت 
ــر را  ــن ام ــد ای ــزی بای ــک مرک ــس کل بان ــذا ریی ل
تســهیل کنــد. در واقــع برطــرف شــدن ایــن مهــم 
ــاالن اقتصــادی، کشــاورزی،  ــه حــل مشــکات فع ب

صنعــت و خدمــات کمــک مــی کنــد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اســامی ضمــن گایــه از وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــا پرداخــت یارانــه معیشــتی،  اجتماعــی در رابطــه ب
ــع  ــگاه جام ــد پای ــوان کردن ــئوالن عن ــزود: مس اف
ــر اســاس آن موضــوع  ــه ب ــی وجــود دارد ک اطاعات
اســتحقاق یــا عــدم اســتحقاق مــردم بــرای دریافــت 
یارانــه معیشــیتی و پرداخــت هــای مربوطــه صــورت 

مــی گــردد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس ظــورای 

اســامی اظهــار کــرد: طبــق اطاعــات حاصلــه 
از جامعــه، بخــش عمــده ای از دریافــت یارانــه 
معیشــتی محــروم هســتند لــذا بانــک اطاعاتــی یــا 
ــت؛ از  ــک نیس ــک بان ــد ی ــا در ح ــت ی ــل نیس کام
رییــس جمهــور و وزارت کار مــی خواهیــم بازنگــری 
ــردم در شــرایط  ــرد. م ــن راســتا صــورت بپذی در ای
ــد از  ــه نبای ــد ک ــی کنن ــی م ــختی زندگ ــیار س بس

ــاد شــده محــروم شــوند. حــق ی
ــان  ــدی معلم ــه بن ــرح رتب ــا ط ــه ب وی در رابط
ــارد تومــان  ادامــه داد: امســال حــدود 2 هــزار میلی
ــش  ــان پی ــدی معلم ــه بن ــرح رتب ــرای ط ــرای اج ب
بینــی شــد لــذا تســریع در ایــن امــر اهمیــت 

دوچنــدان دارد.
ــح  ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای

کــرد: بــرای ســال آینــده نیــز حــدود 3 هــزار 
ــه  ــرای اجــرای طــرح رتب ــار ب ــان اعتب ــارد توم میلی
ــه نظــر مــی  بنــدی معلمــان پیشــنهاد شــده کــه ب

ــد. ــش یاب ــد افزای ــم بای ــن رق ــد ای رس
ــد  ــن بای ــت: همچنی ــی گف ــی داوران پورابراهیم
ــرورش  ــوزش و پ ــی در آم ــی عدالت ــرد ب ــان ک اذع
شــکل گرفتــه زیــرا بســیاری از کارکنــان اداری 
آمــوزش و پــرورش از ایــن طــرح محــروم شــده انــد 

ــود. ــاذ ش ــم الزم اتخ ــد تصمی ــه بای ک
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــرورش،  ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــاب ب ــامی خط اس
افــزود: براســاس قانــون تبدیــل وضعیــت حــق 
التدریــس هــای آمــوزش و پــرورش، بایــد اقدامــات 
ــور  ــه ط ــوز ب ــه هن ــت ک ــی پذیرف ــورت م الزم ص
کامــل محقــق نشــده اســت؛ حــدود 300 هــزار نفــر 
در ســال جــاری بــه حــوزه بازنشســتگان آمــوزش و 
ــا  ــن ه ــا جایگزی ــد کــه طبیعت ــرورش مــی پیوندن پ
بایــد افــرادی باشــند کــه ســابقه بیشــتری در عرصــه 

ــد. ــه داشــته ان ــن وزارتخان ــا ای ــکاری ب هم
ــس ظــورای  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســامی اظهــار کرد: همســان ســازی حقــوق کارمندان 
دولتــی و ســازمان تامیــن اجتماعــی امــری مهــم 
ــه آن توجــه شــود. ــد ب ــه بای ــی شــود ک مســحوب م

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا اشــاره 
بــه اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی نیازمنــد 
ــدود 6  ــده ح ــال آین ــرای س ــذا ب ــت ل ــت اس حمای
ــده  ــی ش ــش بین ــار پی ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه
ــن  ــق ای ــیون تلفی ــود کمیس ــی ش ــنهاد م ــه پیش ک
رقــم را بــه 10 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش دهــد، 
ــرای  ــاری ب ــال ج ــه س ــرد: در بودج ــان ک خاطرنش
پرداخــت تعهــدات دولــت بــه ســازمان تامیــن 
ــذا از  ــد ل ــه ش ــر گرفت ــار الزم درنظ ــی اعتب اجتماع
دولتمــردان مــی خواهیــم آنچــه بــه عنــوان بدهــی 
ــود. ــت ش ــر پرداخ ــریع ت ــه س ــر چ ــود دارد ه وج

پورابراهیمی در نطق میان دستور:

افراد زیادی از دریافت یارانه 
معیشتی محروم هستند

رئیس کمیته دسـتمزد شـورای عالی کار با اشـاره 
بـه اسـتخراج تـورم 60 درصـدی زندگـی کارگـران، 
گفت:دسـتمزد سـال ۹۹ بایـد به میزانـی افزایش یابد 

کـه بـه هزینـه ماهیانـه زندگی اضافه شـده اسـت. 
بـه گـزارش مهـر، فرامـرز توفیقـی، بـا اشـاره بـه 
کارشناسـی  و  مقدماتـی  جلسـات  برگـزاری  رونـد 
بـرای  دولـت  و  کارفرمایـی  کارگـری،  نماینـدگان 
آینـده  سـال  دسـتمزد  تعییـن  موضـوع  بـه  ورود 
کارگـران گفـت: روز شـنبه هفتـه جـاری پنجمیـن 
نشسـت کمیته دسـتمزد شـورای عالـی کار با حضور 
نماینـدگان کارفرمایـی، دولـت و کارشناسـان مرکـز 
اسـتخراج  »روش  موضـوع  دو  و  شـد  برگـزار  آمـار 
میـزان سـهم دسـتمزد نیـروی انسـانی از مجمـوع 
درخواسـت  بـا  خدمـات«  و  تولیـد  هزینه هـای 
نماینـدگان کارفرمایی و »اسـتخراج میـزان نرخ تورم 
ماهیانـه زندگـی کارگران« بـا درخواسـت نمایندگان 

کارگـری مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
وی ادامه داد: در حوزه تورم و روش محاسـبه آن، 
نماینـدگان مرکـز آمـار مؤلفه هـا و اقامـی را مـورد 
محاسـبه قرار می دادند که در اقام و سـبد معیشـت 
روزمـره زندگی کارگـران وجود ندارنـد و این موضوع 
باعـث می شـد تا میانگیـن نرخ تورم زندگـی کارگری 
بـه واسـطه کاالهـای غیرمرتبـط کاهـش یابـد. البته 
نحـوه محاسـبه تورم از سـوی کارشناسـان مرکز آمار 
بـر اسـاس اسـتانداردهای قانونی اسـت امـا آنچه که 
بـرای مـا بـه عنـوان نماینـدگان کارگـری مهـم بود، 
اسـتخراج نـرخ تورم بر اسـاس اقام موجود در سـبد 

معیشـت و زندگـی روزمره کارگران اسـت.
بـا  کار  عالـی  شـورای  دسـتمزد  کمیتـه  رئیـس 
اشـاره بـه اعـام تـورم ۴0 درصـدی از سـوی مرکـز 
آمـار ایـران، گفـت: در جلسـه کمیتـه دسـتمزد بـه 

کارشناسـان مرکـز آمـار اعـام کردیـم تـورم مـورد 
محاسـبه آنهـا تـورم کشـوری و عمومـی اسـت در 
حالـی کـه تاکید مـا برای تعییـن دسـتمزد کارگران، 
مبنـا قـرار دادن تـورم همیـن گـروه از جامعه اسـت.

محاسـبه  مـورد  اقـام  اینکـه  بیـان  بـا  توفیقـی 
تـورم  نـرخ  اسـتخراج  بـرای  کارگـری  نماینـدگان 
واقعـی زندگـی کارگـران 11۴ قلم کاال اسـت، افزود: 
بـه اسـتناد  در بررسـی های دقیـق و کارشناسـی و 
گزارشـات رسـمی مرکـز آمـار، نـرخ تـورم زندگـی 
کارگـران بـر اسـاس اقـام سـبد معیشـت زندگـی 
کارگـران 60 درصـد اسـتخراج شـده اسـت کـه ادله 
خـود را در جلسـه کمیتـه دسـتمزد نیـز ارائـه دادیم 
کـه البتـه کارشناسـان این مرکـز نیز ادلـه و گزارش 

نماینـدگان کارگـری را قبـول کردنـد.

تورم ۶0 درصدی مالک ورود به موضوع 
تعیین دستمزد؟

وی بـا تاکیـد بر اینکه تـورم 60 درصـدی، ماک 
تعییـن دسـتمزد سـال  بـه موضـوع جلسـات  ورود 
۹۹ اسـت، گفـت: در نهایـت قـرار شـد کارشناسـان 
مرکـز آمـار مؤلفه هـا و اقام مـورد تأییـد نمایندگان 
کارگـری بـرای اسـتخراج نرخ تـورم را مورد بررسـی 

دهند. قـرار 
رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار 
همچنیــن بــا بیــان اینکــه حداکثــر تــا پایــان بهمــن 
مــاه هزینــه معیشــت ماهانــه زندگــی کارگــران بــه 
ــی  ــتمزد نهای ــن دس ــث تعیی ــوان ورودی مباح عن
اعضــای  و  نماینــدگان  نظــر  دربــاره  می شــود، 
ــرای میــزان افزایــش  ــی کار ب کارگــری شــورای عال

دســتمزد در ســال ۹۹ بــا توجــه بــه اســتخراج تــورم 
ــه اینکــه در ســال  ــا توجــه ب 60 درصــدی گفــت: ب
ــوار کارگــری  ــه یــک خان ۹۷ هزینــه زندگــی ماهیان
3.3 نفــره، ســه میلیــون و ۷60 هــزار تومــان تعییــن 
ــی  ــه زندگ ــش هزین ــزان افزای ــه می ــال ب ــد، امس ش
ــد حداقــل  ــه ســال گذشــته، بای کارگــران نســبت ب
ــه  ــد ماب ــی بای ــه عبارت ــود. ب ــه ش ــتمزد اضاف دس
ــزار  ــون و ۷60 ه ــه معیشــت 3 میلی ــاوت هزین التف
ــن  ــال تعیی ــرای امس ــه ب ــه ای ک ــا هزین ــان ب توم

ــود. ــه ش ــتمزد اضاف ــل دس ــه حداق ــود، ب می ش
ایـن نماینـده کارگـری افـزود: از هفتـه آینـده بـه 
زندگـی  ماهیانـه  معیشـت  هزینـه  تعییـن  موضـوع 
کارگـران در سـال ۹۸ ورود می کنیـم و بـا توجـه بـه 
توافقـات اولیه بر سـر میـزان تـورم 60 درصدی، تعیین 
و جمـع بنـدی هزینـه معیشـت کار دشـوار و سـختی 
نیسـت و نهایتـاً تـا پایـان بهمـن نهایـی خواهـد شـد.

دسـتمزد سـاالنه جامعـه کارگری و بیمه شـدگان 
تأمیـن اجتماعـی هـر سـاله بـا حضـور نماینـدگان 
کارگـری، کارفرمایـی و دولـت در شـورای عالـی کار 
بـه ریاسـت وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و در 

روزهـای پایانـی اسـفندماه تعییـن می شـود.
گذشـته،  سـال  اسـفند   2۸ اسـاس،  ایـن  بـر 
شـورای  تصویـب  بـا  کارگـران   ۹۸ سـال  دسـتمزد 
عالـی کار بـرای »حداقلـی بگیـران« )کارگرانـی کـه 
در سـال نخسـت ورود بـه بـازار کار قـرار دارنـد( بـا 
افزایـش 36.۵ درصـدی، یـک میلیـون و ۵16 هـزار 
و ۸۸2 تومـان تعیین شـد. همچنین میزان دسـتمزد 
کارگـران دارای بیش از یکسـال سـابقه کار که تحت 
عنـوان »سـایر سـطوح مـزدی« شـناخته می شـوند، 
13 درصـد نسـبت به حقـوق پایه ۹۷ بـه اضافه 261 

هـزار 11۸ تومـان تعییـن شـد.

عضو شورای عالی کار:

سناریوی میزان افزایش دستمزد ۹۹

امیر موسوی: 
واحد های ارتش تمامی امکانات خود 
را در کمک به سیل زدگان به کار گیرند 

ــده کل ارتــش در پیامــی اعــام کــرد کــه  فرمان
ــی  ــرق تمام ــه جنوب ش ــش در منطق ــای ارت واحد ه
امکانــات خــود را در کمــک بــه ســیل زدگان بــه کار 

گیرنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، امیــر سرلشــکر عبدالرحیــم 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــده کل ارت ــوی فرمان موس
ــتان  ــتان سیس ــیل در اس ــوع س ــی وق ــران در پ ای
و بلوچســتان بــه فرماندهــان نیروهــای زمینــی، 
هوایــی، دریایــی و پدافنــد هوایــی دســتور داد، 
تمامــی واحد هــای ارتــش مســتقر در منطقــه، 
ــه کار  ــزات ب ــدادی و تجهی ــای ام ــر نیروه ــاوه ب ع
ــروی  ــی و نی ــات هوای ــی امکان ــده تمام ــه ش گرفت
انســانی منطقــه جنــوب شــرق را در خدمــت مــردم 
عزیــز ســیل زده بــا هماهنگــی ســتاد بحــران منطقــه 

ــد. ــه کار گیرن ب
گفتنــی اســت از لحظــه وقــوع ســیل در جنــوب 
خودروهــای  امــدادی،  تیم هــای  کشــور  شــرق 
ــبک و  ــناورهای س ــنگین، ش ــبک و س ــی س تاکتیک
ــته های  ــال بس ــا ارس ــی ب ــروی دریای ــای نی بالگرد ه
غذایــی و همچنیــن اســتقرار بیمارســتان صحرایــی 
ــان  ــیار کمک رس ــکی س ــای پزش ــراه تیم ه ــه هم ب
امــروز  صبــح  بوده انــد،  منطقــه  عزیــز  مــردم 
ــی  ــروی هوای ــای ۷۴۷ نی ــد هواپیم ــک فرون ــز ی نی
ــه  ــه منطق ــر را ب ــال احم ــی و ه ــای مردم کمک ه

ــرد. ــال ک ــیل زده ارس س
ــروز  ــای هوانی ــزارش، بالگرد ه ــن گ ــاس ای براس
پایــگاه کرمــان و تیپ هــای متحــرک هجومــی 
ــازم  ــروز ع ــه، ام ــتقر در منطق ــی مس ــروی زمین نی

منطقــه ســیل زده شــده اند.

مطهری:
تأخیر در بیان علت سقوط بوئینگ 
۷3۷ ناشی از عدم هماهنگی بود

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس علــت تأخیــر 
در بیــان علــت ســقوط حادثــه بوییــگ ۷3۷ را 
ناشــی از عــدم هماهنگــی بیــن نهادهــای مســئول 
ــه  ــبهه را ب ــن ش ــر ای ــن تأخی ــت: ای ــت و گف دانس
وجــود آورد کــه ایــن نهادهــا قصــد کتمــان موضــوع 

ــود.  ــن نب ــه چنی ــد درحالیک را دارن
ــا  ــری ب ــی مطه ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
رواج  بــرای  فرهنگســازی  ضــرورت  بــر  تأکیــد 
ــار  ــور، اظه ــتعفا در کش ــی و اس ــگ عذرخواه فرهن
کــرد: عذرخواهــی و بعضــا اســتعفا در برخــی مــوارد 
ضــرورت دارد ولــی متأســفانه فرهنــگ عذرخواهــی 
ــت و  ــف اس ــیار ضعی ــا بس ــور م ــتعفا در کش و اس
ــد  ــن احساســی دارن ــر چنی ــراد و مســئوالن کمت اف
ــد. ــتعفا بدهن ــا اس ــد ی ــی کنن ــد عذرخواه ــه بای ک

شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
ــه ای رخ  ــی حادث ــه وقت ــن اســت ک ــم ای ــزود: مه اف
ــردم  ــرای م ــه ب ــورد حادث ــات در م ــد، ابهام می ده
توضیــح داده شــود و ســؤالی در اذهــان باقــی نمانــد.

وی ادامـه داد: هـر مقـدار بـا مردم صادقانـه رفتار 
شـود، موجـب رجـوع کمتـر آن هـا بـه رسـانه های 
بیگانـه و افزایـش اعتبار رسـانه های داخلی می  شـود.

ــن  ــه جــان باخت ــادآور شــد: در زمین ــری ی مطه
ــی،  ــای اوکراین ــان در هواپیم ــی از هموطنانم جمع
ــی  ــی و قضای ــای نظام ــد توســط نهاده موضــوع بای
کامــا بررســی و قصــور یــا تقصیــر افــراد مشــخص و 

مجــازات متناســب اعمــال شــود. 
عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس اضافـه کـرد: تأخیر 
چنـد روزه در زمینـه اعـام علـت سـقوط هواپیمـای 
بوئینگ، ناشـی از عدم هماهنگی بین نهادها بود. سـتاد 
کل نیروهای مسـلح باید زودتر به صداوسـیما و سـازمان 
هواپیمایـی کشـوری اطـاع مـی داد کـه پیـش از اتمام 

بررسـی  موضـوع و حصـول نتیجه اظهارنظـر نکنند.
مطهــری یــادآور شــد: ایــن ناهماهنگی  هــا باعــث 
شــد صداوســیما و ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــر 
ــن  ــد و ای ــار نظــر کنن ــات خــود اظه اســاس اطاع
ــان  ــد کتم ــت قص ــه حکوم ــود ک ــاد ش ــبهه ایج ش
حقیقــت را دارد در حالــی کــه ایــن اشــتباه ناشــی از 

یــک عــدم هماهنگــی بــود.

ظریف:
 انگلیس کورکورانه در ماجراجویی 
تروریستی آمریکا مشارکت می کند

وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــتی  ــی تروریس ــه در ماجراجوی ــس کورکوران »انگلی
اروپایی هــا  از  می کنــد«  مشــارکت  آمریــکا 
خواســت؛ بــه جــای تبعیــت از واشــنگتن، تعهــدات 

ــد.  ــرا کنن ــود را اج ــی خ برجام
ــداد  ــف بام ــواد ظری ــا، محمدج ــزارش ایرن ــه گ ب
ــس  ــک؟ انگلی ــور دیپلماتی ــت: قص ــی نوش در توئیت
طوطــی وار از خــط آمریــکا تبعیــت می کنــد و 
در  آن  تروریســتی  ماجراجویــی  در  کورکورانــه 

می کنــد. مشــارکت  منطقــه 
ــاری کــه انگلیــس توســط  ــن ب ــزود: آخری وی اف
آمریــکا بــه رســوایی کشــیده شــد، در جنــگ عــراق 
بــود. نتیجــه چــه بــود؟ بــرای ایجــاد تغییــر، مســیر 
بــه  را در پیــش بگیریــد: بدهــی  شــرافتمندانه 
ــت،  ــم داده اس ــه آن حک ــه دادگاه ب ــان را ک ایرانی

ــد. ــت کنی پرداخ
ــه  ــت: ب ــز نوش ــری نی ــت دیگ ــف در توئی ظری
 )E۳( ــی ــروه ســه کشــور اروپای ــاه، گ ــدت 20 م م
ــس– در  ــات انگلی ــت مماش ــت از سیاس ــه تبعی –ب
ــت.  ــرده اس ــم ک ــکا تعظی ــای آمری ــر دیکته ه براب
ایــن مســأله آنهــا را بــه هیــچ جــا نرســانده و هرگــز 

ــاند. ــد رس نخواه
ــروه  ــرد: گ ــد ک ــران تأکی ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
ــات  ــام را نج ــد برج ــی می توانن ــور اروپای ــه کش س
ــر  ــدر و فشــار ب ــا قل ــا مماشــات ب ــه ب ــا ن ــد ام دهن
طــرف متعهــد، بلکــه بایــد در اجــرای تعهــدات خــود 

ــد. ــه خــرج ده جــرات ب

جمالی نوبندگانی مطرح کرد: 
احتمال پرواز پهپاد آمریکایی از 3 

پایگاه در منطقه مطرح است 

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــرد:  ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
هنــوز بــه طــور قطــع نمی دانیــم پهپــاد ترورکننــده 
ســردار ســلیمانی از پایــگاه کــدام کشــور منطقــه بــه 

پــرواز درآمــده اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا، محمدجــواد جمالــی  نوبندگانی، 
ــرور  ــه ت ــادی ک ــود پهپ ــه می ش ــه گفت ــاره این ک درب
ســردار ســلیمانی را انجــام داده از پایگاهــی در کشــور 
قطــر بــه پــرواز درآمــده اســت، گفــت: چندیــن پایــگاه 
بــرای پــرواز پهپــاد آمریکایی مطرح شــده؛ عین االســد 
در عــراق، علــی الســام در کویــت و یک پایــگاه در اردن 
امــا هنــوز مدارکــی بــه دســت نیامــده کــه ایــن پهپــاد 

از پایگاهــی در قطــر پــرواز کــرده اســت.
و  امنیت ملــی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
ــاره  ــورای اســامی درب ــس ش سیاســت خارجی مجل
گمانه زنــی از وجــود افــراد نفــوذی در پــرواز ســردار 
ســلیمانی بــه بغــداد، عنــوان کــرد: درز قطعــا 

اطاعاتــی صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: ســردار ایــن اواخــر 
ــی داد؛  ــام م ــفرهایش را انج ــکار س ــورت آش ــه ص ب
حتــی رســانه ها خارجــی رفتــن ایشــان را بــه 
کشورهای شــان خبــر می دادنــد و تلویزیــون آن 
ــما  ــرد و ش ــس می ک ــورش را زیرنوی ــورها حض کش
ــرد  ــوان ک ــادل عبدالمهــدی عن ــد ع مشــاهده کردی
ــه دعــوت رســمی وارد عــراق شــده اســت. کــه او ب

بـه گفتـه نماینـده مردم فسـا در مجلس شـورای 
اسـامی بـا وجود چنین مـواردی فهمیـدن اطاعات 

پروازی سـردار سـلیمانی کار سـختی نبوده اسـت.
ــن  ــم ب ــدن هیث ــه روی کار آم ــاره ب ــا اش وی ب
طــارق بــرای پادشــاهی عمان، اظهارداشــت: ســلطان 
قابــوس در انگلســتان تحصیــل کــرده بــود لــذا 
ــود. البتــه  ــا کشــورهای غربــی خــوب ب ارتباطــش ب
وی باتمــام کشــورها ارتبــاط داشــت لــذا فکــر 
می کنــم بــا روی کار آمــدن بــن طــارق روابــط 
ــش رود. ــته پی ــد گذش ــه همانن ــورهای منطق کش

کشف البسه قاچاق در ملکان 

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ملـکان از توقیف دو 
دسـتگاه خـودروی حامـل البسـه قاچـاق بـه ارزش 

یـک میلیـارد و 3۷0 میلیـون ریـال خبـر داد. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، سـلطانی 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ملـکان گفـت: ماموران 
حیـن  فرشـباف،  شـهید  پاسـگاه  و  آگاهـی  پلیـس 
گشـت زنی و کنتـرل خودرو هـای عبـوری در سـطح 
شهرسـتان به دو دسـتگاه خودروی سـواری مشکوک 

شـده و آن هـا را متوقـف کردنـد.
افـزود:  ملـکان  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
مامـوران در بازرسـی از خودرو هـای توقیـف شـده، 
۴۵0 ثـوب لبـاس زنانـه و پنـج گونـی البسـه بچگانه 

فاقـد مـدارک قانونـی کشـف کردنـد.
او افـزود: ارزش کاالی کشـف شـده یـک میلیـارد 
و 3۷0 میلیـون بـرآورد شـده کـه در ایـن رابطـه دو 
متهـم دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده مقدماتـی 

بـه مراجـع قضایـی معرفی شـدند.
ســلطانی گفــت: اجــرای ایــن گونــه طرح هــا 
یکــی از راهبرد هــای عملیاتــی پلیــس در مبــارزه بــا 
ــه منظــور رشــد و شــکوفایی اقتصــاد  ــاق کاال ب قاچ
کشــور و در اجــرای ایــن هــدف، همراهــی و همــکاری 
تمــام نهاد هــا و بخش هــا بــا نیــروی انتظامــی 

ــت. ــروری اس ــی و ض الزام

شماره: 8/ 98/1۲۳1
آگهی ابالغ دادخواست وضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان رسول جوانبخت

ــینی  ــا یاش ــان رض ــردد خواه ــالغ میگ ــر اب ــوق الذک ــکان ف ــول الم ــه مجه ــیله ب بدینوس
دادخواســتی دائــر جلــب ثالــث بطرفیــت شــما در ایــن شــورا مطــرح کــه حســب ارجــاع وپــس 
ــت  ــن وق ــح تعیی ــاعت ۱۱ صب ــیدگی ۹۸/۱۱/۲۷ س ــت رس ــه ۹۸/۱۲۳۱/۸ جه ــت بکالس از ثب
گردیــده لیکــن بدلیــل عــدم دسترســی بــه نشــانی شــما مراتــب ابــالغ وفــق مــاده ۷۳ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی وحســب تقاضــای خواهــان یکبــار در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
صــادر تــا پــس از اطــالع قبــل از حلــول دادرســی جهــت اعــالم نشــانی خــود ودریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم حاضــر شــوید در غیــر اینصــورت شــورا غیابــا رســیدگی وتصمیــم 
شایســته را اتخــاد خواهــد نمــود ضمنــا چنانچــه منبعــد نیــازی بــه انتشــار آگهــی باشــد فقــط 

یــک نوبــت ومــدت آن ده روز مــی باشــد.
شعبه 8حل اختالف بابل

برگ اجرائیه  شماره: 98/484/5
مشخصات محکوم له:   

نام: محمود نام خانوادگی: سبزبخت نام پدر: - شغل-نشانی محل اقامت: بابل- کشوری – هفت تن- سلمان فارسی ۱۲
مشخصات محکوم علیه:     نام: سمیه  نام خانوادگی: علی تبار نام پدر: - شغل- نشانی محل اقامت: مجهول المکان

ـــعبه- دادگاه  ـــخ – ش ـــماره – تاری ـــل و )رای ش ـــتان باب ـــالف شهرس ـــل اخت ـــورای ح ـــعبه 5 ش ـــخ ۲/ ۹۸/۷ ش ـــماره 6۹۷ تاری ـــب رای ش بموج
عمومـــی-( کـــه قطعیـــت یافتـــه اســـت محکـــوم علیـــه محکـــوم اســـت بـــه پرداخـــت مبلـــغ 000/ ۹۳/500 ریـــال بابـــت اصـــل خواســـته و 
ـــم  ـــرای حک ـــت اج ـــت ۲۷/ ۹۸/5 لغای ـــم دادخواس ـــان تقدی ـــه از زم ـــر تادی ـــارت تاخی ـــی و خس ـــه دادرس ـــت هزین ـــال باب ـــغ ۷50/ ۱/۲4۸ ری  مبل

می باشد.
بــه اســتناد مــاده ۱۹ آییــن نامــه اجرایــی مــاده ۱۸۹ قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی فرهنگــی محکــوم علیــه مکلــف اســت 
پــس از ابــالغ ایــن بــرگ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد 

رای بدهــد در غیــر اینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای احــکام دادگاه یــا دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد.
دفترشعبه 5 شورای حل اختالف بابل



چهارشنبه 25 دی ماه 98- سال ششم - شماره 655 3روزنامه سراسری عجب شیر  
ادیانی:

تالش کمیسیون تلفیق برای رفع 
مشکالت گمرکی پتروشیمی ها

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ســال۹۹ بــا بیــان اینکــه احکامــی بــرای ارائــه 
تســهیات گمرکــی بــه محصــوالت پتروشــیمی 
جهــت تصویــب در کمیســیون تلفیــق پیگیــری 
می شــود، گفــت: صنایــع پتروشــیمی بایــد از منابــع 
داخلــی بانک هــا و تســهیات ارزی بهــره منــد شــوند. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدعلی ادیانــی  
نحــوه دریافــت مالیــات، عــدم تخصیــص وام و 
ــش روی  ــکات پی ــه مش ــرک را ازجمل ــرد گم عملک
شــرکت های پتروشــیمی عنــوان کــرد، گفــت: بــدون 
شــک دولــت بایــد بــرای تســهیل مســائل گمرکــی، 
بازاریابــی  و  وام   پرداخــت  ارز،  و  پــول  بازگشــت 
ــام  ــر انج ــی مثمرثم ــیمی اقدامات ــوالت پتروش محص
ــیمی  ــوالت پتروش ــروش محص ــه ف ــا زمین ــد ت ده
فراهــم شــود، ضمــن آنکــه پیــدا کــردن بــازار بــرای 
محصــوالت پتروشــیمی یکــی از وظایــف اصلــی 

میایــد.   به شــمار  ســفارتخانه ها 
ــار  ــم شــهر، ســوادکوه و جویب نماینــده مــردم قائ
ــه داد: کمیســیون  در مجلــس شــورای اســامی ادام
ــرای  ــی ب ــز منابع ــال ۹۹ نیـــــ ــه س ــق بودج تلفی
ــروش محصــوالت پتروشــیمی در نظــر  تســریع در ف
گرفتــه اســت تــا تولیدکننــدگان صنایــع پتروشــیمی 
بتواننــد از منابــع داخلــی بانک هــا و تســهیات ارزی 
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــن احکام ــوند، همچنی ــد ش بهرهمن
تســهیات گمرکــی بــه محصــوالت پتروشــیمی 
جهــت تصویــب در کمیســیون تلفیــق در حــال 

ــری اســت. پیگی
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســامی پتروشــیمی ها را پیشــران توســعه صــادرات 
محصــوالت در کشــور دانســت و گفــت: خوشــبختانه 
ــه  ــه را ب ــدگان پتروشــیمی ارز حاصل ــر صادرکنن اکث
ــرق  ــان از ع ــه نش ــد ک ــور بازگردانده ان ــل کش داخ
ــادی  ــام اقتص ــوب نظ ــری در چارچ ــی و نظم پذی مل

ــی اســت. ــع مل ــه مناف و توجــه ب

شریعتمداری خبر داد؛
عیدی بازنشسته ها

 بهمن ماه واریز می شود 

وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در جمــع 
ــران و  ــتمزد کارگ ــش دس ــاره افزای ــگاران درب خبرن

داد.  توضیحاتــی  بازنشســته ها  عیــدی 
ــگاران جــوان، محمــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــریعتمداری وزی ش
ــوق  ــش حق ــار کرد:افزای ــگاران اظه ــع خبرن در جم
کارکنــان دولــت توســط آقــای نوبخــت رئیــس 

ــد. ــد ش ــام خواه ــه اع ــه و بودج ــازمان برنام س
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: کمیتــه 
حقــوق و دســتمزد مشــغول بــه کار اســت و تاکنــون 
ــا پایــان ســال  جلســاتی را برگــزار کــرده اســت و ت
مشــخص می شــود کــه افزایــش دســتمزد کارگــران 

بــرای ســال آینــده چقــدر خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: زمــان مشــخص بــرای واریــز 
اســت   متفــاوت  هرســال  بازنشســته ها  عیــدی 
و تــاش مــی کنیــم کــه بهمــن مــاه عیــدی 

شــود. واریــز  بازنشســته ها 
ــت:  ــتی گف ــته های معیش ــاره بس ــر کار درب وزی
جامعــه  از  بخش هــای  بــه  معیشــتی  کمــک 
کــه دارای درآمــد متوســط و پاییــن هســتند از 

بــود. دوره  ایــن  ویژگی هــای 
شــریعتمداری ادامــه داد: براســاس بودجــه ای 
مــورد  در  حتمــا  اســت  شــده  مشــخص  کــه 
غربال گــری  دولــت  معیشــت  کمــک  پرداخــت 
ــادی  ــراد زی ــل اف ــن دلی ــه همی ــود ب ــام می ش انج
درخواســت رســیدگی بــرای دریافــت بســته کمــک 
ــن درخواســت هــا بررســی  ــد کــه ای معیشــتی دارن

ــود. ــی ش م
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: 
ــراد  ــا اف ــم ت ــخص کردی ــایتی را مش ــامانه و س س
درخواســت خــود را ارائــه دهنــد و کمــک معیشــت 
دولــت بــه حســاب حــدود ۴20 هــزار خانــوار واریــز 

ــم. کردی
ــون ۵00  ــدود 2 میلی ــرد: ح ــان ک وی خاطرنش
هــزار نفــر از افــرادی کــه مجــدد درخواســت 
دادنــد کــه بــه مــرور درخواســت آنهــا را رســیدگی 
ــه  ــم ک ــام می کنی ــراد اع ــن اف ــه ای ــم و ب می کنی
مشــمول دریافــت بســته کمــک معیشــتی هســتند 

ــر. ــا خی ی

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس گفــت: بانــک 
مرکــزی بایــد تــا پایــان ســال ۹۸ آییــن نامــه اجرایــی قانــون تســهیل 
تســویه بدهــکاران بانکــی را تهیــه کنــد زیــرا تمدیــد زمــان آن نیازمنــد 

تاییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد حســینی عضــو کمیســیون برنامــه، 
ــون  ــوص قان ــامی در خص ــورای اس ــس ش ــبات مجل ــه و محاس بودج
تســهیل تســویه بدهــکاران بانکــی گفــت: ایــن قانــون حــدود ســه ســال 
اســت کــه در کمیســیون های اقتصــادی و برنامــه، بودجــه و محاســبات 
ــرایط  ــا ش ــه ت ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــامی م ــورای اس ــس ش مجل

ــرای تولیدکننــدگان فراهــم کنیــم. بهتــری را در حــوزه تولیــد ب
ـــورای  ـــس ش ـــان در مجل ـــتیان و فراه ـــرش، آش ـــردم تف ـــده م نماین
اســـامی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه مصوبـــه ای کـــه در قانـــون بودجـــه 
۹۷ داشـــتیم، تســـهیل تســـویه بدهـــکاران بانکـــی اجرایـــی نشـــد و 
مجـــددا در بودجـــه ســـال ۹۸ ایـــن حکـــم آورده شـــد کـــه مـــورد 
ـــه  ـــدگان ب ـــرار نماین ـــا اص ـــت و ب ـــرار نگرف ـــان ق ـــورای نگهب ـــد ش تایی

ـــد. ـــال ش ـــام ارس ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش مجم

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــاه و  ـــک م ـــی حـــدود ی ـــکاران بانک ـــون تســـهیل تســـویه بده ـــه قان اینک
ـــد،  ـــب ش ـــام تصوی ـــع تشـــخیص مصلحـــت نظ ـــل توســـط مجم ـــم قب نی
ـــه  ـــود دارد ک ـــی وج ـــیار مهم ـــوارد بس ـــور م ـــون مذک ـــه داد: در قان ادام
ــای  ــش بدهی هـ ــه کاهـ ــد بـ ــی می توانـ ــادی فعلـ ــرایط اقتصـ در شـ
ـــهیاتی  ـــته تس ـــنوات گذش ـــه در س ـــدگان ک ـــی تولیدکنن ـــوق بانک مع
ـــبه  ـــیوه محاس ـــب و ش ـــود مرک ـــل س ـــه دلی ـــد و ب ـــت کرده ان را دریاف
ســـود در ســـامانه های بانکـــی اعـــداد بیـــش از انـــدازه ای  بدهـــکار و 

ـــد. ـــک کن ـــد کم ـــت آن را ندارن ـــوان پرداخ ت
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بانـــک مرکـــزی بایـــد بـــا همـــکاری 
ـــی  ـــه اجرای ـــن نام ـــد آیی ـــی بای ـــاد و دارای ـــا و وزارت اقتص ـــایر بانک ه س
ـــوان  ـــد، عن ـــه کنن ـــی را تهی ـــکاران بانک ـــویه بده ـــهیل تس ـــون تس قان
ـــی  ـــه اجرای ـــن نام ـــا آیی ـــم ت ـــت داری ـــزی درخواس ـــک مرک ـــرد: از بان ک
ـــه  ـــریع تر تهی ـــه س ـــی را هرچ ـــکاران بانک ـــویه بده ـــهیل تس ـــون تس قان
ـــال ۹۸  ـــان س ـــا پای ـــان ت ـــد متقاضی ـــون بای ـــن قان ـــرا در مت ـــد زی کنن

ـــد. ـــه نماین ـــه ارائ ـــک مربوط ـــعبه و بان ـــه ش ـــود را ب ـــای خ تقاض
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات در مجلــس شــورای 
ــه اینکــه قانــون تســویه بدهــکاران بانکــی توســط  ــا اشــاره ب اســامی ب

مجمــع تشــخیص مصلحیــت نظــام بــه تصویــب رســیده و امــکان تمدید 
زمــان ارائــه آیین نامــه اجرایــی آن را نداریــم، افــزود: بــرای اصــاح، حکــم 

بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مــورد تاییــد قــرار بگیــرد.
ـــی  ـــی باق ـــان کوتاه ـــال زم ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــان اینک ـــا بی ـــینی ب حس
ـــزی دســـتورالعمل مربوطـــه  ـــک مرک ـــد بان ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــده، ب مان
ــویه  ــهیل تسـ ــون تسـ ــت: قانـ ــد، گفـ ــه کنـ ــریعتر ارائـ ــه سـ را هرچـ
ـــون  ـــم ۵00 میلی ـــا رق ـــی ت ـــخاص حقیق ـــرای اش ـــی ب ـــکاران بانک بده
ـــود  ـــبه می ش ـــان محاس ـــارد توم ـــا 2 میلی ـــی ت ـــخاص حقوق ـــرای اش و ب
ـــرارداد و  ـــر ق ـــت و ه ـــن 13۹3 اس ـــه اول فروردی ـــرارداد اولی ـــخ  ق و تاری
ـــاس  ـــر اس ـــد ب ـــده باش ـــد ش ـــخ منعق ـــن تاری ـــد از ای ـــه بع ـــهیاتی ک تس

قـــرارداد اولیـــه محاســـبه می شـــود.
ــس  ــبات در مجلـ ــه و محاسـ ــه، بودجـ ــیون برنامـ ــو کمیسـ عضـ
ــرای  ــا اجـ ــه بـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ ــامی در پایـ ــورای اسـ شـ
ــوزه  ــه حـ ــوان بـ ــکاران بانکـــی می تـ ــویه بدهـ حکـــم تســـهیل تسـ
ـــه  ـــانی الزم ب ـــاع رس ـــد اط ـــرد: بای ـــوان ک ـــم، عن ـــک کنی ـــد کم تولی
ـــود  ـــی و س ـــای بانک ـــا بدهکاری ه ـــرد ت ـــورت بگی ـــی ص ـــکاران بانک بده
ـــده  ـــی ش ـــم بازپرداخت ـــد رق ـــش از ح ـــش بی ـــث افزای ـــه باع ـــی ک مرکب

کاهـــش پیـــدا کنـــد.

یــک عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی خواســتار تجدیدنظــر در 
شــیوه پرداخــت طــرح معیشــتی شــد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمدجــواد ابطحــی عضــو 
ــی در جلســه علنــی پارلمــان در تذکــری  ــدگان والی فراکســیون نماین
ــت  ــک را رعای ــرف دیپلماتی ــس ع ــفیر انگلی ــرد: س ــار ک ــفاهی اظه ش
نکــرد و وزارت امــور خارجــه بایــد او را بــه عنــوان عنصــری نامطلــوب 

اخــراج کنــد.
او افــزود: مــا در مجلــس طرحــی دو فوریتــی بــرای کاهــش 
ــه الزم  ــم ک ــن کرده ای ــا انگلیــس تدوی ــران ب ــک ای مناســبات دیپلماتی

ــد. ــت دهن ــه آن رأی مثب ــدگان ب ــه نماین ــت هم اس
عضـــو فراکســـیون نماینـــدگان والیـــی بیان کـــرد: اظهارات 
اخیـــر وزیر امـــور خارجـــه انگلیس مبنی بـــر تهدیـــد ایران به 

تحریم هـــای جدید گســـتاخانه اســـت و در چنین شـــرایطی وزیر 
امـــور خارجه کشـــورمان نباید در برخورد با ســـفیر این کشـــور 

تعلـــل کند.
ابطحــی افــزود: بســیاری از مــردم بــه نماینــدگان مراجعــه می کننــد 
و می گوینــد کــه طــرح معیشــتی شــامل آن هــا نشــده اســت، بنابرایــن 
ــی  ــن طــرح حمایت ــت در نحــوه پرداخــت ای ــه دول درخواســت دارم ک

تجدیدنظــر کنــد.
ــت در  ــده داش ــر عه ــه را ب ــت جلس ــه ریاس ــری ک ــا مص عبدالرض
ــی  ــرای عملیات ــت حتمــاً ب ــن نماینــده گفــت: دول ــه تذکــر ای پاســخ ب
ــی  ــه دســتگاه های اجرای ــری ب کــردن طــرح معیشــتی دســتور جامع ت

ــاغ کنــد. اب

حسینی:

فرصت کم بانک مرکزی برای تهیه آیین نامه 
قانون تسویه بدهکاران بانکی 

ابطحی در تذکر شفاهی:

بسیاری از مردم مشمول طرح معیشتی نشده اند

آخریــن وضعیــت کاالهــای گــروه )۴( دپــو 
ــرز  ــا م ــه ت ــد ک ــان می ده ــرک نش ــده در گم ش
ــروری و  ــه یرض ــا ک ــن کااله ــون دالر از ای ۷0 میلی
مصرفــی هســتند در گمــرکات و بنــادر مانــده اســت، 
در بیــن آنهــا قطعــات موتــور ســیکلت و خــودرو تــا 
اشــیای دکــوری، لــوازم خانگــی و ژل هــای تزریقــی 

ــود.  ــده می ش ــت دی پوس
ــوب  ــای رس ــن کااله ــنا، در بی ــزارش ایس ــه گ ب
ــروه )۴(  ــای گ ــی را کااله ــرک، بخش ــرده در گم ک
ــص  ــل ترخی ــا قب ــه از مدت ه ــد ک تشــکیل می دهن
آن بــا مشــکاتی مواجــه شــد تــا ایــن کــه در ســال 
جــاری و بــا دســتور رئیــس جمهــور بــا ورود 
دســتگاه های ذیربــط مصوباتــی بــرای ترخیــص 
کاالهــا از گمــرک صــادر شــد، ولــی کاالهــای گــروه 

ــدند. ــف نش ــن تکلی )۴( تعیی
چنـــدی پیـــش وزیـــر اقتصـــاد بـــرای بازدیـــد 
از گمـــرکات بـــه جنـــوب ســـفر کـــرده بـــود 
کـــه در ادامـــه پیشـــنهادی را بـــرای تعییـــن 
ـــران  ـــات وزی ـــه هی ـــروه )۴( ب ـــای گ ـــف کااله تکلی
ارائـــه کـــرد کـــه البتـــه هنـــوز در رابطـــه بـــا آن 

تصمیم گیـــری نشـــده اســـت.
امــا تازه تریــن اطاعــات دریافتــی ایســنا از 
وضعیــت کاالهــای گــروه )۴( از ایــن حکایــت 
ــو  ــور دپ ــرک کش ــا در 1۷ گم ــن کااله ــه ای دارد ک

ــدود ۷0  ــه ح ــوع ارزش آن ب ــه در مجم ــده اند ک ش
می رســد. دالر  میلیــون 

نشــان  گمرک هــا  در  کاالهــا  ایــن  جزئیــات 
 1۴ حــدود  آبــادان  گمــرک  در  کــه  می دهــد 
ــیکلت  ــور س ــات موت ــزا و قطع ــون دالر از اج میلی
ــوازم خانگــی ماننــد چــرخ گوشــت،  ــا ل و خــودرو ت
جاروبرقــی، چایســاز، شــال و روســری یــا ابــزارآالت 

وجــود دارد.
ــای  ــهر، ژل و کرم ه ــرک بوش ــن در گم همچنی
ــین  ــپزخانه، ماش ــایل آش ــتی، وس ــی و بهداش داروی
لباسشــویی و ظرفشــویی، تقویــت کننده هــای مــو و 
یــا رینــگ چــرخ بــرای ســواری و وانــت و همچنیــن 

ــود. ــده می ش ــاس دی ــوت آنان کمپ
ــران،  ــرک ته ــد گم ــر مانن ــای دیگ در گمرک ه

لــوازم  شــامپو،  صابــون،  قنــادی،  شــکات های 
آرایشــی و بهداشــتی، کمپــوت آنانــاس، غــذای 
ــود دارد. ــراک وج ــتگاه لیفت ــا دس ــه ی ــگ و گرب س

ــی  ــر از گمرکات ــی دیگ ــز یک ــهر نی ــدر خرمش بن
اســت کــه در آن از ویولــن و پیانــو تــا اشــیاء 
ســرامیکی دکــوری، اســباب بــازی، کالســکه، چــراغ 

ــت. ــده اس ــو ش ــه دپ مطالع
بنــدر عبــاس  امــا گمــرک شــهید رجایــی 
ــات  ــرار دارد قطع ــادی کاال در آن ق ــم زی ــه حج ک
ــذ ســیگار،  ــدک و کاغ ــی، فن ــاس، ســنگ طبیع آنان
ــوازم  ــام و دستشــویی، ل ــوازم حم ــوازخ خانگــی، ل ل

دندانپزشــکی، دیــده می شــود.
ــه  ــن ذرت تصفی ــز روغ در گمــرک ســهان تبری
ــی  ــای تزریق ــام)ره( ژل ه ــرودگاه ام ــا در ف ــده ی ش
ــو وارد  ــس م ــی، کلیپ ــک آفتاب ــتی، عین ــر پوس زی

ــت. ــده اس ــی مان ــده و باق ش
در  کیــش نیــز لــوازم آرایشــی و در ماکــو 
یــراق آالت مبلمــان از جملــه وســایلی هســتند کــه 

در قالــب گــروه )۴( وجــود دارد.
ـــص  ـــف و ترخی ـــن تکلی ـــاال تعیی ـــی احتم در حال
ــنهاد  ــه پیشـ ــه بـ ــا توجـ ــروه)۴( بـ ــای گـ کاالهـ
ـــه  ـــود دارد ک ـــت وج ـــات دول ـــه هی ـــاد ب ـــر اقتص وزی
ــن  ــص ایـ ــع ترخیـ ــی از موانـ ــای ارزی یکـ گره هـ

کاالهاســـت.

جزئیات دپوی ۷۰ میلیون دالر کاال

با موافقت نمایندگان مجلس:
بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 
به محدوده منطقه آزاد تجاری- 

صنعتی چابهار الحاق شد

ــدر شــهید  ــا الحــاق دو بن نماینــدگان مجلــس ب
ــه  ــدوده منطق ــه مح ــری ب ــهید کانت ــتی و ش بهش

ــد.  ــت کردن ــار موافق ــی چابه آزاد تجاری-صنعت
بــه گــزارش خانــه ملــت، نماینــدگان در نشســت 
ــه  ــات الیح ــامی کلی ــورای اس ــس ش ــی مجل علن
ــی  ــاری - صنعت ــه آزاد تج ــدوده منطق ــعه مح توس
ــق و  ــا 16۸ رای مواف ــرده و ب ــی ک ــار را بررس چابه
1۹ رای مخالــف و چهــار ممتنــع آن را بــه تصویــب 

ــاندند. رس
در جریــان بررســی الیحــه الحــاق بنــادر شــهید 
ــری و توســعه مناطــق آزاد  بهشــتی و شــهید کانت
چابهــار بــه محــدوده منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی 
ــا 1۵۵ رأی  ــه ب ــن الیح ــده ای ــاده واح ــاد م ــا مف ب
موافــق، 1۸ رأی مخالــف و ۴ رأی ممتنــع در صحــن 

موافقــت کردنــد.
براســاس مــاده واحــده ایــن الیحــه؛ بنــادر شــهید 
بهشــتی و شــهید کانتــری به شــرح نقشــه پیوســت 
بــه محــدوده منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی چابهــار 

الحــاق مــی گــردد.
همچنیــن نماینــدگان مجلــس همچنیــن بــا 
افزایــش 6۷ هــزار هکتــار بــه مســاحت منطقــه آزاد 

ــد.  ــت کردن ــار موافق ــی چابه ــاری - صنعت تج

دبیرکل سازمان ملل موضوع تحریم 
های دارویی ایران را پیگیری کند

گروه های داروسـازی کشـور، نسـبت به تحریم های 
دارویی ایران واکنش نشـان داده و از دبیرکل سـازمان 

ملـل خواسـته اند پیگیر رفع این معضل شـود.
بــه گــزارش مهــر، جلســه ای متشــکل از تمامــی 
ــی انجمــن  ــه میزبان ــای داروســازی کشــور ب گروه ه
داروســازان تهــران شــامل انجمــن داروســازان ایران، 
ســندیکای تأمیــن داروهــای انســانی، دانشــکده های 
تغذیــه ای،  مکمل هــای  ســندیکای  داروســازی، 
انجمــن بالینــی، انجمــن اقتصــاد و دارو بــه همراهــی 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا موضــوع هم اندیشــی 
جهــت بــرون رفــت از مشــکات و چالش هــای 

ــر داروســازی و داروســازان، برگــزار شــد. اخی
در ایــن نشســت، مباحــث مختلفــی جهــت 
بــرون رفــت از مشــکات دخالــت ســازمان های 
غیــر مرتبــط در وظایــف وزارت بهداشــت و مســائلی 
ــه  ــن احــداث داروخان ــی قوانی ــرات احتمال ــه تغیی ک
بــه مــردم و  بــرای خدمــت رســانی  می توانــد 

ــد. ــرح گردی ــد مط ــاد نمای ــازان ایج داروس
ــازی  ــای داروس ــت، گروه ه ــن نشس ــان ای در پای

ــد. ــه ای را صــادر کردن بیانی
در قســمتی از ایــن بیانیــه، موضــوع تحریم هــای 
ــر  ــه منج ــه ک ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــه م ظالمان
و  گردیــده  بــه کشــورمان  دارو  ورود  عــدم  بــه 
آســیب های جــدی از ایــن پــس می توانــد بــه 

خدمــات دارویــی و بیمــاران وارد نمایــد.
ــرار دادن  ــاب ق ــا خط ــازی، ب ــای داروس گروه ه
ســازمان ملــل متحــد، تقاضــای رفــع معضــل 
تحریم هــای دارویــی و پیگیــری آن توســط شــخص 
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد را خواســتار شــده اند.

بیانیــه،  ایــن  بندهــای  از  دیگــر  یکــی  در 
موضع گیــری  خواســتار  داروســازی  گروه هــای 
شــفاف وزیــر بهداشــت راجــع بــه دخالت هــای 
ــه  ــر مرتبــط و جلوگیــری از هرگون ســازمان های غی
فعالیــت غیــر کارشناســانه جهــت تغییــر قوانیــن و 

آئیــن نامــه احــداث داروخانــه شــده اند.

اقتصاد

استاندار آذربایجان شرقی:
اجازه تعطیلی

 واحدهای تولیدی را نمی دهیم

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــم،  ــدی را نمی دهی ــای تولی ــی واحده ــازه تعطیل اج
ــدی  ــک واحــد تولی ــی، ی ــر دلیل ــه ه ــر ب ــت: اگ گف
ــد  ــی، بای ــای تعطیل ــه ج ــود، ب ــکل ش ــار مش دچ
در  کــه  همان طــور  یابــد؛  تغییــر  آن  مدیریــت 
واحدهــای بــزرگ واگذارشــده ماننــد بلبرینــگ  

ــد.  ــل ش ــکل عم ــن ش ــه همی ــازی ب س
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــد  ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف در جلســه کارگ
ــک  ــروه را کم ــن کارگ ــکیل ای ــفه تش ــتان، فلس اس
بــه بخــش تولیــد دانســت و گفــت: بانک هــا و 
ســایر دســتگاه های اجرایــی در کنــار تولیدکننــدگان 
هســتند و واحدهــای تولیــدی نیــز بایــد بــه گونــه ای 
تدبیــر کننــد کــه مســائل و مشــکات آنهــا در 

ــد. ــل باش ــل ح ــن قاب ــوب قوانی چارچ
ــا بخــش  ــا قدردانــی از همراهــی بانک هــا ب وی ب
ــرار  ــی ق ــرایط متفاوت ــروز در ش ــت: ام ــد، گف تولی
ــد  ــز بای ــا نی ــر و راهکاره ــن تدابی ــم و بنابرای داری
متفــاوت باشــد و اگــر در برخــی مــوارد انتظــار 
ــه بخــش تولیــد ســخت گیری  داریــم کــه نســبت ب
ــه خاطــر شــرایط خــاص اقتصــادی اســت. نشــود ب

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا قدردانــی از 
ــا  ــم ب ــرایط تحری ــه در ش ــی ک ــدگان واقع تولیدکنن
ــن  ــه در ای ــزود: البت ــد، اف ــوان کار می کنن ــام ت تم
میــان افــراد نابلــدی هــم بــه قصــد کســب ســود و 
ــده اند  ــد ش ــه تولی ــهیات وارد عرص ــتفاده از تس اس
کــه قطعــا حضــور آنهــا در ایــن بخــش مشکل ســاز 

ــود. خواهــد ب
وی افــزود: دربــاره چنیــن واحدهایــی بــه جــای 
ــم  ــم، می توانی ــی واحــد فکــر کنی ــه تعطیل اینکــه ب
ــان کاری  ــی هم ــم؛ یعن ــر دهی ــت آن را تغیی مدیری
ــد  ــده مانن ــکل دار واگذارش ــای مش ــه در واحده ک

ــم. ــام دادی ــازی انج بلبرینگ س
ــهیات  ــه تس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب پورمحم
شــود،  بازپرداخــت  بایــد  بانک هــا  از  دریافتــی 
افــزود: اقــدام بانک هــا در تقســیط و اســتمهال 
وام هــا قابــل تقدیــر اســت و مــا همــواره از سیســتم 
بانکــی اســتان بــه خاطــر همراهــی بــا بخــش تولیــد 

کرده ایــم. حمایــت 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری، در ایــن 
ــدی  ــد تولی ــکات 10 واح ــائل و مش ــت مس نشس
بــا حضــور صاحبــان آنهــا و همچنیــن مدیــران 
ــرای  بانک هــای اســتان بررســی و تصمیمــات الزم ب

ــا اتخــاذ شــد. حــل مشــکات آنه
ـــع  ـــهیل و رف ـــروه تس ـــه کارگ ـــون ۴۷ جلس  تاکن
موانـــع تولیـــد و ۷2 جلســـه کمیتـــه کارشناســـی 
ـــوع 1302  ـــده و در مجم ـــزار ش ـــروه برگ ـــن کارگ ای
پرونـــده در ایـــن جلســـات مـــورد بررســـی قـــرار 

ـــت. ـــه اس گرفت

رئیــس کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس 
ــذ  ــت: اخ ــیون گف ــن کمیس ــات ای ــورد مصوب در م
ــه هــای لوکــس 10 میلیــارد تومــان  مالیــات از خان
و باالتــر و خودروهــای لوکــس بــاالی یــک میلیــارد 

ــد.  ــوب ش ــده مص ــال آین ــه س ــان در بودج توم
ــاج گــردون در  ــه گــزارش تســنیم، غامرضــا ت ب
ــا بیــان ایــن کــه بودجــه  گفتگــوی ویــژه خبــری ب
دولــت بــرای ســال آینــده بــا کســری همــراه اســت 
افــزود: مراحــل اولیــه گــزارش تلفیــق بودجــه ســال 
ــد و در  ــام می رس ــه اتم ــده ب ــا 10 روز آین ــده ت آین

صحــن علنــی مجلــس مطــرح خواهــد شــد.
وی در خصــوص میــزان فــروش نفــت و ســهم آن 
در بودجــه ســال آینــده ادامــه داد: بــرای ســال آینــده 
ــون بشــکه در  ــک میلی ــروش نفــت حــدود ی ــرخ ف ن
روز پیــش بینــی شــده ایــن در حالــی اســت کــه در 
شــرایط فعلــی و تحریم هــای نفتــی حــدود 600 

ــروش می رســد. ــه ف ــزار بشــکه نفــت ب ه
ــوال  ــروش ام ــوع ف ــاره موض ــردون درب ــاج گ ت
ــم  ــرد: معتقدی ــح ک ــارکت تصری ــازاد و اوراق مش م
ــارات  ــد اختی ــوارد بای ــن م ــی شــدن ای ــرای اجرای ب
ــران  ــه س ــود در جلس ــت داده ش ــه دول ــتری ب بیش
بــه  باالتــر  اختیــارات  واگــذاری  موضــوع  هــم 
ــا در  ــده، ام ــورس و وزارت اقتصــاد و ... مطــرح ش ب
ــل  ــور کام ــه ط ــوع ب ــن موض ــت ای ــیون دول کمیس

ــت. ــده اس ــده نش دی
و  لوایــح  اجــرای  بــرای  دولــت  گفــت:  وی 
تخصیــص بودجــه در ســال آینــده بــا کســری 
ــش  ــر بخ ــده اگ ــاد بن ــه اعتق ــا ب ــت، ام ــه اس مواج
ــب  ــوب و مناس ــا را خ ــت، دارایی ه ــازی دول مولدس
اختصــاص دهــد و اختیــارات بخش هــای مولــد هــم 
افزایــش یابــد احتمــال دارد کســری بودجــه بــه زیــر 

ــد. ــان برس ــارد توم ــزار میلی 110 ه
رئیــس کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس 
خاطــر نشــان کــرد: کمیســیون تلفیــق در خصــوص 
عرضــه قیــر مجانــی بــه بخش هــا بــه نحــوه عرضــه 
نمایندگانــی  زیــرا  داد،  رأی  کاال  ایــن  تهاتــری 
ــان  ــه دستش ــری ب ــد قی ــر می کنن ــه فک ــتند ک هس
می رســد و آن را صــرف خــرج بخــش و شــهر 

ــت  ــن اس ــت ای ــا حقیق ــام، ام ــد و تم ــود می کنن خ
ــه  ــرار ب ــر ق ــدارد و اگ ــود ن ــری وج ــن قی ــه چنی ک
تخصیــص حــدود ۴ میلیــون تــن قیــر باشــد بایــد از 
اعتبــارات عمرانــی کاهــش پیــدا کنــد و کســر شــود. 
ــکل  ــم ش ــاد ه ــوع فس ــک ن ــن ی ــن بی ــه در ای البت

ــت. ــد گرف خواه
او ادامــه داد: وقتــی حوالــه قیــر از وزارت راه 
ــوالً  ــه معم ــت ک ــه ای اس ــه گون ــردد ب ــادر می گ ص
وزارتخانه هــا پولــی بــرای ایــن موضــوع ندارنــد 
پــس بــه پیمانــکار خــود می گوینــد بخشــی از 
ــه ایــن  قیــر را بابــت دســتمزد بــردار و بفــروش و ب

ترتیــب فســاد شــکل می گیــرد.
ــای  ــل ه ــت حام ــاره قیم ــس درب ــده مجل نماین
انــرژی در الیحــه بودجــه ســال آینــده گفــت: بحــث 
ــرای  ــه اج ــم ب ــرژی بســته و تصمی ــای ان ــل ه حام

ــه شــد. آن گرفت
ــذاری  ــت گ ــورد پیشــنهاد قیم ــردون در م تاجگ
حامــل هــای انــرژی افــزود: دو ســوم مصــرف 
کننــدگان ســوخت در حــال حاضــر از ســهمیه خــود 
اســتفاده مــی کننــد وبــا توجــه بــه اینکــه اگــر نــرخ 
بنزیــن بــه صــورت تــک نرخــی و بــر فــرض 2 هــزار 
ــد  ــت 3۵ درص ــًا قیم ــردد عم ــن گ ــان تعیی توم

ــه اســت. ــش یافت افزای
او اضافــه کــرد: ســهمیه اختصــاص یافتــه بنزیــن 
ــل  ــی دارد کــه در حــال حاضــر قاب امــکان اصاحات

پیــش بینــی نیســت.
تاجگــردون در مــورد پلکانــی شــدن اخــذ مالیات 
ــه  ــت: در ســال ۹۷ ـ ۹۸ کســانی ک ــوق گف ــر حق ب
ــدی  ــان رش ــی ش ــتند دریافت ــی داش ــوق باالی حق
ــه  ــبت ب ــا نس ــوق آنه ــد حق ــرخ رش ــرا ن ــرد زی نک
افزایــش 3۵ درصــدی مالیــات بســیار پاییــن بــود در 
نتیجــه عایــدی ایــن افــراد در مقایســه بــا ســال ۹6 

ــی نداشــت. تغییــر چندان
او ادامــه داد : بــرای اولیــن بــار خانــه هــای 
لوکــس 10 میلیــارد تومــان و باالتــر ، مشــمول 
اعمــال  شــوند.همچنین  مــی  ســالیانه  مالیــات 
مالیــات بــر خانــه هــای خالــی کــه در تهــران 
بــه همــت  آینــده  داریــم هــم ســال  فــراوان 
شــهرداری هــا عملیاتــی مــی گــردد و اخــذ مالیــات 
ــارد  ــک میلی ــاالی ی ــس ب ــای لوک ــرای خودروه ب
ــه  ــد ک ــده مصــوب ش ــال آین ــه س ــان در بودج توم

الزم االجــرا خواهــد بــود.
امســال در مرکــز  اضافــه کــرد:  تاجگــردون 
پژوهــش هــا سیســتم اطاعــات بانکــی و اطاعــات 
ــرار  ــه ف ــد ک ــم متصــل شــده ان ــه ه ــا ب حســاب ه

ــاند. ــن برس ــل ممک ــه حداق ــی را ب مالیات
او در خصــوص الــزام اســتفاده از ســامانه فــروش 
متصــل بــه ســازمان امــور مالیاتــی گفــت: در 
ــر  ــق وکا و دفات ــیون تلفی ــر کمیس ــات اخی مصوب
وکالــت هــم بــه منظــور اســتفاده از ســامانه فــروش 

ــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور موظــف  متصــل ب
ــد. شــده ان

ســامانه  از  اســتفاده  داد:  ادامــه  تاجگــردون 
ــی شــامل  ــور مالیات ــه ســازمان ام ــروش متصــل ب ف
ــه دو  ــوط ب ــط مرب ــد و فق ــی باش ــوف م ــه صن هم

ــود. ــی ش ــکان و وکا نم ــغلی پزش ــته ش رس
رئیــس کمیســیون تلفیــق بودجــه گفــت: زمانــی 
ــرا  ــت آن را اج ــردد و دول ــد گ ــه ای تأیی ــه مصوب ک
کنــد بــه گونــه ای کــه بــه ضــرر مــردم باشــد مــا از 
حــرف خودمــان مــی گذریــم زیــرا مجــری مصوبــه 
،دولــت اســت .نــه تنهــا بانــک مرکــزی بلکــه همــه 
دســتگاه هــا بــا تخصیــص ارز ۴ هــزار و 200 تومانی 
مشــکل دارنــد امــا فعــًا آقــای رئیــس جمهــور بــر 
ــی  ــزار و 200 تومان ــه ارز ۴ ه ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــه  ــادی در جامع ــکات اقتص ــی و مش ــال گران ح
اســت البتــه مــا بــه دنبــال قانــع کــردن دولــت در 

ایــن زمینــه هســتیم.
اعمــال ۵0 درصــد  تاجگــردون در خصــوص 
مالیــات در مناطــق آزاد افــزود: نمــی شــود بــه 
ســرمایه گــذاری کــه بــا علــم بــه معــاف از مالیــات 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــدام ب ــق آزاد، اق ــودن مناط ب
کــرده بگوییــم کــه امســال بایــد ۵0 درصــد مالیــات 

ــد . ــت کن پرداخ
ــت  ــام دریاف ــازی نظ ــان س ــوص همس او در خص
ــه  ــت: در بودج ــتگان گف ــران و بازنشس ــوق بگی حق
ســال آینــده درصــدی بــه ایــن موضــوع اختصــاص 
یافتــه اســت و دریافتــی ایــن عزیــزان افزایــش 

ــت. ــد یاف خواه
گفــت:  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  رییــس 
ــن  ــه تأمی ــت ب ــات دول ــت مطالب ــورد پرداخ در م
ســازوکاری  بازنشســتگی  صنــدوق  و  اجتماعــی 
ــت  ــق آن دول ــر طب ــه ب ــب شــد ک طراحــی و تصوی
ــارد  ــزار میلی ــر ۵0 ه ــد در ســال ۹۹ رقمــی براب بای
تومــان بــه صــورت هــر ســه مــاه یکبــار بــه 
صنــدوق بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی پرداخــت 
ــوان گام  ــه عن ــغ ب ــن مبل ــد از ای ــد. 30 درص نمای
اول همســان ســازی مســتمری بگیــران تأمیــن 

ــود. ــد ب ــی خواه اجتماع

اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس 
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با تصویب نمایندگان؛

اسامی نمایندگانی که در 
رأی گیری های مجلس شرکت 
نمی کنند، منتشر خواهد شد 

ــن  ــرار گرفت ــت ق ــا اولوی ــس ب ــدگان مجل نماین
طــرح الحــاق دو تبصــره بــه مــاده 11۹ آییــن نامــه 

ــد.  ــت کردن ــس مخالف ــی مجل داخل
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی پارلمــان 
ــت  ــرای در اولوی ــدگان ب ــی از نماین ــای گروه تقاض
قــرار گرفتــن طــرح الحــاق دو تبصــره بــه مــاده 11۹ 
آییــن نامــه داخلــی مجلــس را بررســی کــرده و در 

ــد. ــت کردن ــا آن مخالف ــت ب نهای
غامرضــا کاتــب بــه عنــوان نماینــده متقاضیــان 
ــرد:  ــار ک ــن طــرح اظه ــن ای ــرار گرفت ــت ق در اولوی
انضبــاط  بــه  منجــر  کــه  شــیوه هایی  از  یکــی 
ــدت  ــن م ــت در ای ــفافیت اس ــود، ش ــس می ش مجل
مجلــس بــا تمــام طرح هایــی کــه در راســتای 

ــت. ــرده اس ــت ک ــوده موافق ــفافیت ب ش
ــجام و  ــه در انس ــن نام ــاح آ یی ــا اص ــزود: ب او اف
ــر اســاس  ــزوده می شــود و ب ــز اف ــس نی ــزت مجل ع
ــی کــه در  ایــن دو تبصــره الحاقــی اســامی همکاران
رأی گیــری شــرکت نمی کننــد منتشــر خواهــد 

شــد.

آقای شهردار! 
مدیران بی کفایت را عزل کنید 

ـــی  ـــی  اجتماع ـــیون فرهنگ ـــس کمیس ـــب رئی نائ
ـــان  ـــت: منتخب ـــز گف ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ش
مـــردم در شـــورای شـــهر بایـــد در ریـــز مســـایل 
ـــخگو   ـــردم پاس ـــل م ـــه در مقاب ـــد چراک ـــرار گیرن ق

ـــتیم.  هس
بـــه گـــزارش فـــارس، کریم صـــادق زاده امـــروز 
ــی  ــیون فرهنگـ ــاده کمیسـ ــوق العـ ــه فـ در جلسـ
ـــار  ـــز اظه ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــی ش اجتماع
ـــزه ای  ـــهرداری انگی ـــران ش ـــی از مدی ـــت: برخ داش
ـــد  ـــول نق ـــر پ ـــی اگ ـــد و حت ـــت ندارن ـــرای فعالی ب
نیـــز بـــه مجموعـــه شـــان تزریـــق شـــود انگیـــزه 

هزینـــه کـــرد آن را ندارنـــد.
ـــران  ـــهردار مدی ـــای ش ـــرد: آق وی  خاطرنشـــان ک
بی کفایتـــی کـــه بـــا آبـــروی شـــهر و شـــهرداری 
مدیـــران  کنیـــد،  عـــزل  را  می کننـــد  بـــازی 
شـــهرداری نیـــاز خانـــه تکانـــی اساســـی دارنـــد.

ـــهر  ـــامی ش ـــورای اس ـــه ش ـــت رئیس ـــو هیئ عض
ـــر شـــورای  ـــت: دو ســـال از عم ـــن گف ـــز همچنی تبری
پنجـــم گذشـــته اســـت و بـــه جرائـــت می توانـــم 
ـــهروندان از  ـــرای ش ـــمندی ب ـــدم ارزش ـــه ق ـــم ک بگوی

ـــت. ـــده اس ـــته نش ـــهرداری برداش ـــرف ش ط
ـــی  ـــی  اجتماع ـــیون فرهنگ ـــس کمیس ـــب رئی نائ
ـــخنان  ـــه س ـــز در ادام ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ش
ــهرداری  ــی شـ ــه فرهنگـ ــورد بودجـ ــود در مـ خـ
تبریـــز نیـــز گفـــت: در بودجـــه ســـال ۹۸ در 
موضـــوع بازنشســـتگان صحبت هـــای زیـــادی 
ــورت  ــی صـ ــچ اقدامـ ــفانه هیـ ــا متاسـ ــد امـ شـ

نگرفـــت.
وی ادامـــه داد: اکثـــر بازنشســـتگان شـــهرداری 
ــا  ــورد آنهـ ــهرداری در مـ ــرد شـ ــز از عملکـ تبریـ
ناراضـــی هســـتند و از کوچک تریـــن امکانـــات 
ــت  ــنل اسـ ــق پرسـ ــه حـ ــز کـ ــهرداری تبریـ شـ

نیســـتند. بهره منـــد 
صـــادق زاده افـــزود: بـــرای طـــرح منزلـــت 
بازنشســـتگان درون و بـــرون ســـازمانی در بودجـــه 
ســـال ۹۸ دوازده میلیـــارد ریـــال اعتبـــار پیـــش 
بینـــی شـــده بـــود، آقایـــان مســـئول آمـــار ارائـــه 
ـــه  ـــز چ ـــد ناچی ـــار هرچن ـــن اعتب ـــه از ای ـــد ک دهن

کارهایـــی انجـــام داده انـــد.
بصـــورت  اســـت  بهتـــر  داد:  ادامـــه  وی 
کارشناســـی برنامـــه هـــای ســـال ۹۹ تدویـــن 
ـــرد  ـــر عملک ـــان بخاط ـــا آبرویم ـــه واقع ـــود چراک ش
ـــز در بیـــن  ـــران شـــهرداری تبری ضعیـــف برخـــی مدی
ــر  ــا دیگـ ــردم واقعـ ــه اســـت و مـ ــهروندان رفتـ شـ

ــد. ــادی ندارنـ اعتمـ

شهردار تبریز:
رکورد احیا بافت فرسوده با اتمام تملک 

»چوخورالر« شکسته می شود 

شــهردار تبریــز اتمــام تملــک محلــه چوخــورالر را یــک اقــدام 
بی ســابقه کشــوری در احیــا بافــت فرســوده عنــوان کــرد. 

ــاره اظهــار کــرد:  بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در ایــن ب
شــهرداری تبریــز در راســتای احیــا بافــت فرســوده تملــک محلــه 
چوخــورالر را کــه جــزو وســیع تریــن مناطــق فرســوده تبریــز بــه شــمار 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــد در دس ــی آی م
او بـا اعـام اینکـه ۵0درصـد از واحدهـای ایـن منطقـه توسـط شـهرداری 
تبریز تملک شـده اسـت، افـزود: تاش مجموعه مدیریت شـهری تبریز تملک 

صددرصـدی ایـن محلـه تـا خردادمـاه یا حداکثر اواسـط سـال آینده اسـت.
شــهردار تبریــز در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود یــادآور شــد: 
ــا ۴0ســال گذشــته  ــت فرســوده در 30 ی ــا باف ــزان احی ــن می بیــش تری
در میــدان شــهید بهشــتی تبریــز انجــام شــده اســت کــه مــی تــوان از 
تملــک و احیــا محلــه چوخــورالر بــه عنــوان یــک گام کــم نظیــر در احیــا 

بافــت فرســوده در کشــور یــاد کــرد.
محلــه چوخــورالر یکــی از برنامــه هــا و پــروژه هــای ســتاد بازآفرینــی 
شــهری اســتان آذربایجــان شــرقی بــوده کــه یکــی از قدیمــی تریــن محله 
ــع شــمالی  ــار در ضل ــج هکت ــز در مســاحتی حــدود پن هــای شــهر تبری

بــاغ گلســتان واقــع شــده اســت.

رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای شهر تبریز:
4۶پروژه نیمه کاره شهری تا پایان امسال

 افتتاح می شود 

رئیــس کمیســیون تحقیــق، نظــارت و ارزیابــی شــورای شــهر تبریــز 
از افتتــاح 20 پــروژه شــهری طــی ۹ ماهــه نخســت ســال جــاری خبــر 
داد و گفــت: تعــداد ۴6 پــروژه نیــز در حــال تکمیــل شــدن اســت کــه تــا 

ــرداری می رســد.  ــه بهــره ب ــان ســال ۹۸ ب پای
بـه گزارش شـهریار، علـی آجودان زاده اظهار داشـت: طبق بررسـی های 
انجـام شـده و پیشـرفت پروژه هـا، این ۴6 پـروژه نیمه تمام نیز پیشـرفت 

بـاالی ۵0  درصـد دارنـد کـه تا پایان سـال بـه بهره برداری می رسـند.
او افـزود: در کمیسـیون تحقیـق و نظـارت بـرای پیگیـری ایـن پـروژه 
هـا از مناطـق، شـرکت ها و سـازمان ها و عوامـل اجرایـی دعـوت بـه عمل 
آمـد و میـزان پیشـرفت را جویا شـدیم که چـه میزان از بودجـه اختصاص 
یافتـه هزینـه شـده و اگـر پـروژه ای آغاز نشـده دلیـل آن چه بوده اسـت.

آجــودان زاده بودجــه مصــوب را در دو زمینــه عمرانــی و بودجــه جــاری 
ــک  ــغ ی ــال ۹۸ مبل ــی س ــه عمران ــت: بودج ــرد و گف ــدی ک ــیم بن تقس
هــزارو ۵1۷  میلیــارد تومــان مصــوب شــده بــود کــه از ایــن میــزان یــک 
هــزارو 13۷ میلیــارد تومــان ســهم ۹ ماهــه نخســت ســال بــود کــه ۷3۴ 

میلیــارد تومــان از آن تحقــق یافتــه اســت.
رئیــس کمیســیون تحقیــق، نظــارت و ارزیابــی شــورای شــهر تبریــز 
ــی ۹ ماهــه نخســت  ــه عبارتــی 6۵ درصــد از بودجــه عمران ادامــه داد: ب
ــن  ــت. همچنی ــی اس ــل توجه ــم قاب ــه رق ــت ک ــده اس ــق ش ــال محق س

ــه کل بودجــه ۴۷ درصــد اســت. ــی نســبت ب عملکــرد عمران
ــرای قطــار  او تصریــح کــرد: در صحــن شــورا 13۸ میلیــارد تومــان ب
ــق آن  ــه طب ــت ک ــرار گرف شــهری بودجــه مصــوب شــد و تبصــره ای ق
شــهرداری در صــورت نیــاز بــا اجــازه شــورا بــرای قطــار شــهری بــه طــور 
مــازاد نیــز هزینــه کنــد. تــا امــروز 263 میلیــارد تومــان یعنــی دو برابــر 

مبلــغ مصــوب، بــرای پــروژه قطــار شــهری هزینــه شــده اســت.
عضـو شـورای شـهر تبریز در بخش دیگری از سـخنان خـود به موضوع 
مدیریـت واحـد شـهری نیـز اشـاره کـرد و افـزود: قانـون تمـام ارگان ها و 
سـازمان ها را موظـف کرده با شـورای شـهر هماهنگ باشـند ولی چون در 
کشـور مـا قانون مدیریت واحد شـهری نیسـت شـاهد برخی دوبـاره کاری 
هـا هسـتیم. مثا شـهرداری یک نقطه اساسـی را آسـفالت می کنـد و بعد 
اداره هـای مختلـف بـرای پروژه هـای خود این نقطـه را تخریـب می کنند.

آجــودان زاده یــادآور شــد: در حــال حاضــر نماینــدگان مجلــس قانــون 
ــه مجلــس  ــا مدیریــت هماهنــگ شــهری را ب مدیریــت واحــد شــهری ی
بــرده انــد کــه در صــورت تصویــب، مصوبــات شــورا در جهــت هماهــگ 

شــدن دیگــر ارگان هــا پیــش مــی رود.

اغلب واحدهای سکونتگاه های غیررسمی
 مشکل دارند

ــب  ــه اغل ــان اینک ــا بی ــز ب ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــس ش ــب رئی نای
ــد، گفــت: بیشــتر ایــن  واحدهــای ســکونتگاه های غیررســمی مشــکل دارن
ــن اســاس شــورای  ــر ای ــد و ب محــات روی گســل و شــیب واقــع شــده ان
شــهر عــزم خــود را جــزم کــرده تــا بــا کمــک کلیه دســتگاه هــای اجرایــی از 
جملــه اســتانداری، مســکن و شهرســازی، شــهرداری و ســازمان هــای دیگر، 
حمایــت هایــی در قالــب تخصیــص بودجــه و کمــک بــه مســایل فرهنگی را 

در رابطــه بــا بازآفرینــی شــهری داشــته باشــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســونیا اندیــش در گفت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار 
کــرد: حاشــیه نشــینی یکــی از مســائل و مشــکات عمده شــهر تبریز اســت 
کــه باعــث مــواردی اعــم از ســاخت و ســاز غیرمجــاز، مشــکات فرهنگــی 

اجتماعــی و ایجــاد ســکونتگاه های بــدون اســتحکام شــده اســت.
وی ادامـه داد: حاشـیه نشـینی معضلـی اسـت که هم اکنـون در تبریـز وجود 
دارد و مردم این مناطق حق دارند که از یک سـکونتگاه مناسـب برخوردار باشـند.

وی افــزود: شــورای شــهر تبریــز بــه دنبــال ایــن اســت که تــا پایــان دوره 
ــا تغییــر محــل ســکونتگاه بــه صــورت  پنجــم، تعــدادی طــرح در رابطــه ب

پایلــوت اجــرا شــود و البتــه ادامــه دار هــم باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری تبریــز، اندیــش گفت: بــا جابجایی 
حاشــیه نشــینان و تخلیــه مســاکن فعلــی، احتمــاالً بــرای تبدیل ایــن فضاها 
بــه فضــای ســبز برنامــه ریــزی می شــود و از طرفــی ســکونتگاه هــای ایــن 
ــد از  ــا بتوانن ــا آنه ــی شــود ت ــر م ــار و اســتحکام بهت ــزان از نظــر اعتب عزی

خدمــات شــهری اســتفاده مطلوبــی داشــته باشــند.

شهر و شورا

ــه  ــه ب ــورای اســامی ک ــس ش ــس مجل رئی
ــرده  ــفر ک ــتان س ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــوری  ــای ف ــن نیازه ــرورت تامی ــر ض ــت ب اس

ــرد.  ــد ک ــتان تاکی ــن اس ــیل زدگان ای س
بــه گــزارش ایســنا، علــی الریجانــی در 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ــدو ورود ب ب
در جمــع خبرنــگاران هــدف از ســفر خــود بــه 
ایــن اســتان را ســیل اخیــر وارد شــده بــه ایــن 

ــرد. ــوان ک اســتان عن
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ــه گــزارش هــای واصلــه از اســتان  ــا توجــه ب ب
دربــاره ســیل اخیــر، مجمــوع نیازهــای فــوری 
ــه  ــتان در زمین ــای اس ــایر نیازه ــتان و س اس
ــن،  ــاخت راه آه ــه س ــا از جمل ــاخت ه زیرس
ــا و همچنیــن ایجــاد اشــتغال از  ــراه ه بزرگ

ــن ســفر اســت. ــای ای ــت ه ــر اولوی دیگ
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
فصــل بودجــه قــرار داریــم و اســتان سیســتان 
و بلوچســتان نیازمنــد توجــه بیشــتری بــه 
لحــاظ توســعه زیرســاخت هــا اســت و بــا 
توجــه بــه فرمــان اخیــر مقــام معظــم رهبــری 
درخصــوص رســیدگی فــوری بــه وضعیــت 

ــا وارد شــدن  اســتان سیســتان و بلوچســتان ب
ســیل اخیــر، ایــن ســفر صــورت گرفتــه اســت.

ــت  ــت نخس ــرد: اولوی ــح ک ــی تصری الریجان
ایــن اســت کــه نیازهــای اولیــه و فــوری مــردم 
ــه اینکــه بازدیــدی  ــا توجــه ب تامیــن شــود و ب
ــن  ــت، ای ــم داش ــیل زده خواهی ــق س از مناط
ــرآورد و در نشســت شــورای اداری  خســارات ب
اســتان در مــورد آنهــا تصمیــم گیــری شــود.

بازســازی منــازل،  قــوه مقننــه  رئیــس 

ــت  ــا را اولوی ــاخت ه ــازی زیرس ــر و نوس تعمی
اصلــی در ایــن شــرایط برشــمرد و تاکیــد کــرد: 
خســارات وارده ناشــی از ســیل اخیــر در حــوزه 
ــیدگی  ــرآورد و رس ــد ب ــز نیازمن ــاورزی نی کش

اســت.

دیدار ائمه جمعه استان سیستان و 
بلوچستان با رئیس مجلس

مولــوی عبدالحمیــد امــام جمعــه اهــل 

ــی  ــت اهلل محام ــراه آی ــه هم ــدان ب ــنت زاه س
ــتان و  ــتان سیس ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــوی  ــدان، مول ــه زاه ــام جمع ــتان و ام بلوچس
ــه همــراه  عبدالرحمــان امــام جمعــه چابهــار ب
ســایر  و  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
ــنبه 23  ــته )دوش ــی شــب گذش ــات محل مقام
ــت  ــدار و گف ــی دی ــی الریجان ــا عل ــاه( ب دی م

ــد. ــو کردن و گ
ــت  ــی از وضعیـ ــت گزارشـ ــن نشسـ در ایـ
ــتان و  ــتان سیسـ ــوب اسـ ــر جنـ ــیل اخیـ سـ
ــورای  ــس شـ ــس مجلـ ــه رئیـ ــتان بـ بلوچسـ
ـــوری  ـــای ف ـــن نیازه ـــر تامی ـــه و ب ـــامی ارائ اس

اســـتان تاکیـــد شـــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا توجــه 
ــاالی اســتان سیســتان و  ــای ب ــت ه ــه ظرفی ب
ــاخصه  ــه ش ــتر ب ــه بیش ــر توج ــتان، ب بلوچس

ــرد. ــد ک ــتان تاکی ــعه ای اس ــای توس ه
بــر اســاس ایــن گــزارش، الریجانــی و 
ــد از  ــی و بازدی ــت سرکش ــراه جه ــات هم هی
ــائل و  ــه مس ــیدگی ب ــیل زده و رس ــق س مناط
ــتان  ــتان سیســتان و بلوچس ــه اس مشــکات ب

ــت. ــرده اس ــفر ک س

رییـــس کل بیمـــه مرکـــزی اعـــام کـــرد: 
تجـــاری  و  مســـکونی  واحدهـــای  تمـــام 
روســـتاها و شـــهرها در ســـال ۹۹ تحـــت 
ـــی  ـــوادث طبیع ـــرای ح ـــه ب ـــه پای ـــش بیم پوش

می گیرنـــد.  قـــرار 
ـــلیمانی در  ـــا س ـــا، غامرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
دهمیـــن نشســـت هیـــات نماینـــدگان اتـــاق 
بازرگانـــی تهـــران بـــا اشـــاره بـــه صنـــدوق 
بیمـــه خســـارت حـــوادث طبیعـــی، افـــزود: 
ـــه  ـــکا ک ـــون آمری ـــان همچ ـــورهای جه در کش
ــیس  ــی تاسـ ــت، صندوق هایـ ــز اسـ حادثه خیـ
کرده انـــد. مـــا در ایـــران ایـــن چارچـــوب را 
تنظیـــم کرده ایـــم و مجلـــس آن را تصویـــب 

ـــت. ـــرده اس ک
ـــور  ـــه کش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب وی گف
مـــا در منطقـــه حادثه خیـــزی قـــرار دارد 
و واحدهـــای تجـــاری و مســـکونی تحـــت 
ـــرای ایـــن منظـــور تاســـیس  ریســـک هســـتند. ب
ـــی در  ـــدوق بیمـــه خســـارت حـــوادث طبیع صن

دولـــت تصویـــب شـــده اســـت.
ســـلیمانی ادامـــه داد: ایـــن طـــرح بـــرای 
ـــتاده  ـــان فرس ـــورای نگهب ـــه ش ـــی ب ـــد نهای تایی
ـــه  ـــال ۹۹ مصوب ـــان س ـــل از پای ـــا قب ـــده و ت ش
شـــورای نگهبـــان و مجلـــس را خواهیـــم 
ــه  ــن بیمـ ــال ۹۹ ایـ ــن سـ ــت. بنابرایـ داشـ

اجرایـــی می شـــود.
ـــن  ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــوول ب ـــام مس ـــن مق ای
ـــرای ســـاختمان  ـــه ب ـــوع بیمـــه،  بیمـــه ای پای ن
اســـت، افـــزود: تمـــام واحدهـــای مســـکونی 
روســـتاها و شـــهرها تحـــت پوشـــش بیمـــه پایـــه 

بـــرای حـــوادث طبیعـــی قـــرار می گیرنـــد.

ســـلیمانی ادامـــه داد: در ایـــن مرحلـــه 
ـــقف 30  ـــکونی س ـــای مس ـــه واحده ـــرای کلی ب
ـــدوق  ـــرف صن ـــی از ط ـــان پرداخت ـــون توم میلی
ـــم. ـــر گرفتی ـــه ای در نظ ـــای بیم ـــرکت ه و ش

وی ادامـــه داد: یعنـــی بـــا پرداخـــت 120 
ــه 60  ــال کـ ــر سـ ــرای هـ ــان بـ ــزار تومـ هـ
ــزار  ــت و 60 هـ ــط دولـ ــان توسـ ــزار تومـ هـ
ــود  ــردم پرداخـــت می شـ ــان توســـط مـ تومـ
و در مقابـــل 30 میلیـــون تومـــان در مقابـــل 

حـــوادث بیمـــه می شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بیمـــه بـــه عنـــوان 
یکـــی از ارکان مثلـــث نهـــاد مالـــی بانـــک و 
ــای  ــی در فضـ ــر مثبتـ ــد اثـ ــورس می توانـ بـ
کســـب و کار کشـــور داشـــته باشـــد، افـــزود: 
ـــادی  ـــه نه ـــک ک ـــی ریس ـــز مل ـــنامه مرک اساس
ـــه  ـــده ک ـــن ش ـــت، تدوی ـــی اس ـــا خصوص کام
تاســـیس آن، اقـــدام مثبتـــی بـــرای کشـــور 

خواهـــد بـــود.

ـــد  ـــک خوان ـــدل ریس ـــه را م ـــلیمانی بیم س
و افـــزود: مـــدل ریســـک در همـــه فضاهـــای 
ـــه ای  ـــال مصوب ـــود دارد. امس ـــب و کار وج کس
ـــور  ـــک در کش ـــی ریس ـــز مل ـــه مرک ـــتیم ک داش
ــی  ــه متولـ ــه بیمـ ــرا کـ ــم، چـ ــاد کنیـ ایجـ

اصلـــی ریســـک بـــه شـــمار مـــی رود.
ــان  ــا بیـ ــزی بـ ــه مرکـ ــس کل بیمـ رییـ
بیمـــه ای  شـــرکت های  عمـــده  اینکـــه 
از  کـــرد:  تصریـــح  هســـتند،  خصوصـــی 
میـــان 32 شـــرکت بیمـــه ای تنهـــا شـــرکت 
بیمـــه ایـــران دولتـــی و 31 شـــرکت دیگـــر 
خصوصـــی هســـتند اســـت. اصـــاح ســـاختار 
ـــی  ـــه خصوص ـــز ب ـــا نی ـــذف تعرفه ه ـــه و ح بیم
ــد. ــک می کنـ ــه کمـ ــت بیمـ ـــازی صنعـ س

ــدود و  ــران را محـ ــه ایـ ــت بیمـ وی صنعـ
ــی از  ــت: یکـ ــرد و گفـ ــوان کـ ــک عنـ کوچـ
ــه، جمـــع آوری  ــای بیمـ بزرگتریـــن ویژگی هـ
ـــن  ـــه همی ـــت و ب ـــردم اس ـــرد م ـــای خ پول ه

ـــازار  ـــی ب ـــد نقدینگ ـــی خواهن ـــی م ـــل وقت دلی
را جمـــع کننـــد، از پول هـــای خـــرد مـــردم 
بـــرای انجـــام کارهـــای بـــزرگ اســـتفاده 

. می کننـــد
معمــوال  کــرد:  تصریــح  ســلیمانی 
درســت  بانــک  بیمــه ای  شــرکت های 
ــد  ــول می گیرن می کننــد؛ چــون آن هــا ابتــدا پ
کــه ایــن فرصتــی بــرای ســرمایه گذاری اســت. 
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــاوت ســرمایه گذاری بیم تف
ــهام  ــازار س ــه در ب ــد، بلک ــگاه داری نمی کن بن
ــهامدار  ــوان س ــه عن ــی ب ــای بانک ــپرده ه و س
ــا  ــد ت ــر 10 درصــد ســرمایه گــذاری می کن زی
هــر زمــان خســارت اتفــاق افتــاد بتوانــد از آن 

ــد. ــتفاده کن اس
ــان  ــا بیـ ــزی بـ ــه مرکـ ــس کل بیمـ رییـ
اینکـــه اکنـــون در ایـــران حـــدود 60 هـــزار 
ــق  ــردم را از طریـ ــول مـ ــان پـ ــارد تومـ میلیـ
می کنیـــم،  جمـــع آوری  بیمه گـــذاران 
ــدود ۵00  ــه، حـ ــن هزینـ ــزود: در ازای ایـ افـ
ـــداری از  ـــه مق ـــم ک ـــد داری ـــارد دالر تعه میلی
ـــبتی  ـــد نس ـــون بای ـــت؛ چ ـــی اس آن غیرطبیع
ـــه  ـــزان ریســـک پذیرفت ـــان حـــق بیمـــه و می می

شـــده وجـــود داشـــته باشـــد.
ــه  ــق بیمـ ــان حـ ــب میـ ــدم تناسـ وی عـ
ــه  ــده را بـ ــه شـ ــک پذیرفتـ ــزان ریسـ و میـ
ــزود:  ــت و افـ ــم دانسـ ــرایط تحریـ ــل شـ دلیـ
پـــس از اعـــام تحریم هـــا از طـــرف آمریـــکا، 
ــای  ــام بخش هـ ــه ای از تمـ ــرکت های بیمـ شـ
ـــور  ـــد و مجب ـــرارداد کردن ـــو ق ـــام لغ ـــان اع جه
ــور  ــدات را در کشـ ــن تعهـ ــام ایـ ــدیم تمـ شـ

پوشـــش دهیـــم

رییس کل بیمه مرکزی:

همه واحدهای مسکونی و تجاری در کشور بیمه می شوند

الریجانی تاکید کرد: 

ضرورت تامین نیازهای فوری سیل زدگان سیستان و بلوچستان

نماینـــده مـــردم تالـــش و رضوانشـــهر 
ــد  ــئوالن بایـ ــه مسـ در مجلـــس گفـــت: همـ
صـــدای مطالبـــات معیشـــتی و اقتصـــادی 

مـــردم را شـــنیده و درک کننـــد. 
ــود شــکری  ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت علن در نشس
ــان دســتور خــود ضمــن تســلیت  در نطــق می
ــای  ــگان هواپیم ــان باخت ــای ج ــه خانواده ه ب
اوکراینــی، گفــت: شــهادت ســید شــهدای 
مقاومــت، ســردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی 

ــم. ــی گوی ــلیت م ــک و تس ــش را تبری و یاران
نماینـــده مـــردم نماینـــده مـــردم تالـــش 
و رضوانشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــت از  ـــر اطاع ـــم مظه ـــاج قاس ـــرد: ح ـــار ک اظه
ـــار)ع(  ـــه اطه ـــول اهلل )ص( و ائم ـــد، رس خداون
و والیـــت فقیـــه بـــود. قلبـــش آکنـــده از 
ـــم  ـــود، جس ـــروردگار ب ـــه پ ـــی ب ـــان حقیق ایم
ـــاش  ـــاد و ت ـــه عرصـــه جه ـــق ب ـــش متعل و جان

در جبهـــه ایمـــان علیـــه کفـــر بـــود.
وی ادامـــه داد: خداونـــد در ســـوره عنکبـــوت 
فرمـــود »در راه خـــدا جهـــاد کـــرد و راه وصـــال 

معبـــود خویـــش را یافـــت و آســـمانی شـــد«.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ـــون  ـــت خ ـــه برک ـــه ب ـــال ک ـــرد: ح ـــح ک تصری
حـــاج قاســـم و بـــا حضـــور ده هـــا میلیونـــی 
ـــم  ـــورمان در مراس ــناس کش ــردم قدرشـ مـ
ـــای  ـــه رگ ه ـــازه ب ـــون ت ـــان، خ ـــوگواری ایش س
ـــر مســـئوالن  ـــده ب ـــق ش ـــاب اســـامی تزری انق
ـــاش شـــبانه  ـــا همبســـتگی و ت واجـــب اســـت ب
ـــم  ـــرار دهی ـــوی خـــود ق روزی آن شـــهید را الگ
و بـــا تمـــام تـــوان در راه نجـــات اقتصـــاد از 

ـــم. ـــاد کنی ـــی جه ـــت فعل وضعی
شـــکری افـــزود: جـــا دارد کـــه همـــه 
مســـئوالن صـــدای مطالبـــات معیشـــتی و 
اقتصـــادی مـــردم را شـــنیده و درک کنیـــم.

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
شـــورای اســـامی گفـــت: آنهـــا کـــه مسیرشـــان 
ـــد،  ـــج کرده ان ـــامی ک ـــاب اس ـــیر انق را از مس

ـــر  ـــل و رهب ـــام راح ـــاب، ام ـــه راه انق ـــد ب بای
ـــه  ـــان ک ـــد و آن ـــاب بازگردن ـــام ن ـــاب و اس انق
ــا  ــد بـ ــت می کننـ ــاب حرکـ ــر از انقـ جلوتـ

ـــوند. ـــگ ش ـــت هماهن مل
نماینـــده مـــردم نماینـــده مـــردم تالـــش 
و رضوانشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــن  ــد امیـ ــه بایـ ــرا آنانکـ ــرد: چـ ــار کـ اظهـ
ــد. در اوایـــل انقـــاب و  ــند، مـــی رباینـ باشـ
ــا  ــی بـ ــری داخلـ ــی و درگیـ ــگ تحمیلـ جنـ
ــه  ــا خزانـ ــوار، بـ ــون خـ ــای خـ گروهـــک هـ
ـــم  ـــی جنگیدی ـــزات نظام ـــدون تجهی ـــی و ب خال
و بـــا ایمـــان و اعتقـــاد راســـخ کشـــور را بـــه 

ــاندیم. ــروزی رسـ پیـ
وی ادامـــه داد: چـــرا مـــردم در روزگار 
ـــق  ـــتند در طب ـــه داش ـــر چ ـــی ه ـــگ تحمیل جن
ـــا  ـــتند ام ـــئوالن گذاش ـــار مس ـــاص در اختی اخ
امـــروز در جنـــگ اقتصـــادی دیگـــر چنیـــن 

اعتمـــادی وجـــود نـــدارد؟.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ـــرد:  ـــح ک ـــور، تصری ـــس جمه ـــه رئی ـــاب ب خط
چـــرا تصمیـــم شـــهید رجایـــی مبنـــی بـــر 
ـــی  ـــرایط جنگ ـــن در ش ـــت بنزی ـــش قیم افزای
اعتراضـــی بـــه همـــراه نداشـــت امـــا شـــما 
ــرای  ــان اجـ ــادات از زمـ ــرار از انتقـ ــرای فـ بـ
ـــد؟. ـــی می کنی ـــی اطاع ـــار ب ـــان اظه تصمیمت

شـــکری افـــزود: آیـــا غیـــر از ایـــن اســـت 

ـــت فســـاد گســـترده بعضـــی  ـــه عل ـــردم ب ـــه م ک
ـــئوالن  ـــه مس ـــود را ب ـــاد خ ـــردان، اعتم دولتم

ـــد؟. ـــت دادن ـــادی از دس ـــگ اقتص جن
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: آقــای رییــس جمهــور! ســال ها 
ــادی  ــرایط اقتص ــت و ش ــت گذش ــر دول از عم
مــردم روز بــه روز بدتــر شــد. ســفره های مــردم 
ــه جــای  ــه روز کوچکتــر شــده و دولــت ب روز ب
ــرای  ــه ظرفیت هــای کشــور و تــاش ب توجــه ب
تولیــد و بهبــود اقتصــاد بــا اتــکا بــه تــوان بومی، 
ــت و  ــان دول ــمی از هم ــه چش ــد گوش ــه امی ب
حکومــت کثیفــی نشســت کــه ســردار پرافتخــار 
کشــورمان و همراهانــش را  تــرور کــرد و ســپس 

بــا افتخــار فریــاد زد.
نماینـــده مـــردم نماینـــده مـــردم تالـــش 
و رضوانشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــران  ـــا س ـــره ب ـــه مذاک ـــال ها ب ـــرد: س ـــار ک اظه
ـــه از  ـــی نشســـتید ک پســـت و کشـــورهای اروپای
ـــردار  ـــرور  س ـــه ت ـــکا ب ـــه از آمری ـــدت واهم ش
ســـلیمانی اعتـــراض نکردنـــد بلکـــه از آن 

حمایـــت کردنـــد.
وی خطـــاب بـــه رییـــس جمهـــور، ادامـــه 
داد: ســـفیر انگلیـــس چگونـــه بـــا آرامـــش و 
ـــی  ـــر قانون ـــراض غی ـــک اعت ـــان ی ـــت در می امنی
ـــراض  ـــه اعت ـــان را ب ـــرده و معترض ـــرکت ک ش
ساختارشـــکنانه تحریـــک می کنـــد؟ چگونـــه 

ـــده  ـــا ش ـــتگیری ره ـــس از دس ـــی پ وی دقایق
و تـــا ایـــن لحظـــه از کشـــور اخـــراج نشـــده 

ـــت. اس
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
تصریــح کــرد: در ســنوات گذشــته، ســال هــای 
منتهــی بــه انتخابــات فعالیــت هــای عمرانــی و 
ــاد میشــد  ــه مطالبــات مــردم زی پاســخگویی ب
ــت 10  ــد از گذش ــردان بع ــال دولتم ــا امس ام
ــه  ــی ب ــل تامل ــه قاب ــاری توج ــال ج ــاه از س م
ــص  ــم تخصی ــی رغ ــی عل ــای عمران ــش ه بخ

ــود. ــی ش ــده نم ــه دی ــی از بودج ــل توجه قاب
شـــکری افـــزود: تصمیـــم حملـــه بـــه 
بـــه  جنایتـــکار  آمریـــکای  پایگاه هـــای 
ـــتگاه های  ـــرا دس ـــذا چ ـــوده ل ـــما ب ـــت ش ریاس
ســـپاه  بـــا  را  الزم  هماهنگـــی  دولتـــی 
پاســـداران انقـــاب اســـامی نداشـــتند کـــه 
چنیـــن اتفـــاق خســـارت بـــاری بـــه وجـــود 
خانواده هـــای  از  زیـــادی  تعـــداد  و  آمـــد 
معظـــم کشـــور داغـــدار شـــدند و در نهایـــت 
باعـــث سوءاســـتفاده دشـــمنان از جملـــه ســـفیر 

ــد؟. ــس شـ ــث انگلیـ خبیـ
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســامی گفــت: از روشــنگری ســردار پرافتخــار 
ــه  ــم ک ــی میکن ســپاه، ســردار ســامی قدردان
ــریح و  ــه را تش ــوع حادث ــفاف موض ــی ش خیل
خاضعانــه از خانــواده هایــی کــه عزیزانشــان را 

ــرد. ــی ک ــد، عذرخواه از دســت دادن
نماینـــده مـــردم نماینـــده مـــردم تالـــش 
و رضوانشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی 
خطـــاب بـــه وزیـــر راه و شهرســـازی، اظهـــار 
ـــه  ـــی از جمل ـــای عمران ـــروژه ه ـــرا پ ـــرد: چ ک
از  بعـــد  پونل-تالـــش  مســـیر  روشـــنایی 
ـــت. ـــده اس ـــام نش ـــوز تم ـــال هن ـــت 3 س گذش

ـــرورش،  ـــوزش و پ ـــر آم ـــه وزی ـــاب ب وی خط
ــتخدام  ــون اسـ ــرا قانـ ــرد: چـ ــان کـ خاطرنشـ
ــا  ــی هـ ــتانی و نهضتـ ــش دبسـ ــان پیـ معلمـ
ـــف  ـــن تکلی ـــال تعیی ـــد س ـــس از گذشـــت چن پ

ـــت. ـــده اس نش

شکری در نطق میان دستور:

مسئوالن صدای مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم را بشنوند

ـــی  ـــی و مهندس ـــرکت فن ـــرات ش ـــی تغیی آگه
ــهامی  ــرکت سـ ــز شـ ــازه تبریـ ــاک سـ آذر افـ
ـــی  ـــه مل ـــت 2۷۹ و شناس ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب خ
اســـتناد صورتجلســـه  بـــه   10۸6120۵۹1۹
ـــره مـــورخ 13۹۸/0۸/01 تصمیمـــات  هیئـــت مدی
ـــه  ـــی موســـویان النجـــق ب ـــل اتخـــاذ شـــد : عل ذی
ـــس  ـــمت رئی ـــه س ـــی ۵06۹1631۴0 ب ـــد مل ک
ـــویان  ـــدا موس ـــل وی ـــر عام ـــره و مدی ـــت مدی هیئ
ــه  ــی ۵06۹۹311۷2 بـ ــد ملـ ــه کـ ــق بـ النجـ
ســـمت نایـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره فریبـــا 
ــه  ــی 16۸001311۴ بـ ــد ملـ ــه کـ ــاری بـ غفـ
ســـمت عضـــو هیئـــت مدیـــره تعییـــن شـــدند 
. کلیـــه اوراق و اســـناد بهـــادار و تعهـــدآور 
ــروات ،  ــفته ، بـ شـــرکت از قبیـــل چـــک ، سـ
ـــه  ـــن کلی ـــامی و همچنی ـــود اس ـــا و عق قرارداده
نامـــه هـــای عـــادی و اداری بـــا امضـــاء علـــی 
موســـویان النجـــق ) رئیـــس هیئـــت مدیـــره و 
ـــر  ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــل ( هم مدیرعام

مـــی باشـــد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)7۳00۳1(
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دولت با تمام توان در کنار 
داغدیدگان سانحه سقوط هواپیما است

رییس دفتر رییس جمهوری در صفحه اینسـتاگرام 
خـود ضمـن تسـلیت بـه خانـواده قربانیان سـانحه غم 
انگیـز سـقوط هواپیمـای اوکراینی نوشـت: دولت هم با 

تمـام تـوان، در کنار ایـن عزیـزان خواهد بود. 
صفحـه  در  واعظـی  محمـود  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
اینسـتاگرام خـود دربـاره سـقوط هواپیمـای اوکراینی 
نوشـت: روزهـای تلـخ و دشـواری اسـت. واژه هـا الکن 
و زبـان آدمـی از توصیـف آنچـه بـر خانـواده قربانیـان 
سـانحه غم انگیز سـقوط هواپیما گذشـته قاصر اسـت.

وی در ادامـه نوشـت: بـه یکایـک خانواده هایی که 
عزیـزی در ایـن سـانحه از دسـت داده انـد، از صمیـم 
قلـب و عمـق جـان تسـلیت می گویـم و در غم شـان 
شـریکم. سـنگینی درد فراتـر از حد تحمـل و فاجعه 
بی نهایـت جانکاه اسـت؛ تنها شـاید بتوان بـا همدلی 
و همبسـتگی ملـی، مرهمـی هـر چنـد انـدک روی 

زخـم داغ دیـدگان نهاد.
واعظی خاطرنشـان کـرد: از جمله مصیبت دیدگان 
از  آقـای دکتـر سـرائیان،    نامیمـون،    ایـن حادثـه 
مدیـران توانمنـد و متعهد وزارت ارتباطات اسـت که 
دختر و دامادشـان را در این سـانحه از دسـت دادند. 
زمانـی کـه وارد مراسـم یادبـود ایـن دو عزیز شـدم، 
بـه محـض دیـدار دوسـت و همـکار قدیمـی ام دکتر 
سـرائیان، دچـار تاثری عمیق شـدم و نتوانسـتم خود 

را کنتـرل کنم.
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه حضـرت 
بـا لطـف و عنایـت خـود، قلب هـای  تعالـی،  بـاری 
داغدیـده عزیزانمـان را تسـکین دهـد و آالم شـان را 
التیـام بخشـد. دولـت هم با تمـام تـوان، در کنار این 

عزیـزان خواهـد بـود.
روز  اوکرایـن  هوایـی  خطـوط  هواپیمـای  یـک 
از  پـس  مـاه  دی   1۸ گذشـته  هفتـه  چهارشـنبه 
برخاسـتن از فـرودگاه امـام خمینی)ره( بـر اثر خطای 
انسـانی و بصـورت غیر عمد مـورد اصابت قـرار گرفت 
و در نتیجـه ایـن حادثه 1۷6 مسـافر و خدمه از جمله 

1۴6 مسـافر ایرانـی خدمـه جـان باختنـد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی منصوب شد

حکمـی  در  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
احسـان اهلل حجتـی را به عنوان مدیـرکل مطبوعات و 

کـرد.  منصـوب  داخلـی  خبرگزاری هـای 
بـه گـزارش ایسـنا، در حکم سـید عبـاس صالحی 

خطـاب بـه احسـان اهلل حجتی آمده اسـت:
»نظـر بـه سـوابق و تجربیـات جنابعالـی و بنـا بـه 
پیشـنهاد معاون محترم امور مطبوعاتی و اطاع رسـانی 
بـه موجـب این حکم به سـمت »مدیـرکل مطبوعات و 

خبرگزاری هـای داخلـی« منصـوب می شـوید.
متعـال،  خداونـد  از  اسـتعانت  بـا  مـی رود  امیـد 
ضمـن بهره گیـری از کلیـه ظرفیت هـای موجـود در 
زمینـه گسـترش فعالیت هـای مطبوعاتـی، نظـارت بر 
فعالیت هـای مطبوعـات و خبرگزاری هـا و پایگاه هـای 
تشـکل های  از  حمایـت  الکترونیـک،  اطاع رسـانی 
صنفـی در حوزه مطبوعـات و تامین آزادی های مصرح 
در قانـون مطبوعـات در انجـام بهینـه شـرح وظایف و 

ماموریت هـای اداره کل موفـق و مویـد باشـید.«
احسـان اهلل حجتـی پیـش از ایـن سرپرسـت اداره 
کل مطبوعـات و خبرگزاری هـای داخلـی و مدیـرکل 

دفتـر تبلیغـات و اطاع رسـانی ایـن وزارتخانـه بود.

سرپرست دادسرای جنایی تهران خبر داد:
پیکر ۶۱ نفر از جانباختگان هواپیمای اوکراین 

آماده تحویل به خانواده هایشان

ـــر  ـــدن پیک ـــاده ش ـــی پایتخـــت از آم ـــور جنای ـــرای ام سرپرســـت دادس
ــرای  ــگ ۷3۷ بـ ــای بویینـ ــقوط هواپیمـ ــگان سـ ــر از جانباختـ 61 نفـ

ـــر داد.  ـــا خب ـــواده آنه ـــه خان ـــل ب تحوی
ـــات  ـــن اقدام ـــاره آخری ـــهریاری درب ـــد ش ـــنا، محم ـــزارش ایس ـــه گ ب
انجـــام شـــده در رابطـــه بـــا ســـانحه هوایـــی اخیـــر گفـــت: از اولیـــن 
ـــتورات  ـــتم و  دس ـــور داش ـــه حض ـــه در صحن ـــن حادث ـــوع ای ـــات وق لحظ
ـــن  ـــهدای ای ـــان و ش ـــر قربانی ـــع آوری پیک ـــایی و جم ـــرای شناس الزم را ب

ـــردم.   ـــادر ک ـــه ص حادث
وی افـــزود:از آنجایـــی کـــه 1۷6 نفـــر از هموطنـــان و شـــهروندان 
اتبـــاع دیگـــر کشـــورها در ایـــن ســـانحه فـــوت کردنـــد بـــه پزشـــکی 
ــه  ــبت بـ ــذ DNA نسـ ــق اخـ ــا از طریـ ــم تـ ــتور دادیـ ــی دسـ قانونـ

شناســـایی هویـــت اجســـاد اقـــدام کنـــد.
ــاش  ــزود: تـ ــت افـ ــی پایتخـ ــور جنایـ ــرای امـ ــت دادسـ سرپرسـ
ـــوع  ـــه وق ـــده در صحن ـــا مان ـــه ج ـــای ب ـــام تکه ه ـــا تم ـــد ت ـــژه ای ش وی
ـــرار  ـــم ق ـــار ه ـــی کن ـــازی یعن ـــع آوری  و پیکرس ـــی  جم ـــانحه هوای س
ــام  ــر انجـ ــه یـــک پیکـ ــتیابی بـ ــرای دسـ ــاد بـ ــای اجسـ دادن تکه هـ

ـــود. ش
شـــهریاری بـــا بیـــان اینکـــه  در همـــان روزهـــای اول از خانـــواده 
ـــه  ـــه DNA ب ـــد و نمون ـــی بیاین ـــکی قانون ـــه پزش ـــم ب ـــا کردی ـــا تقاض ه
مـــا بدهنـــد، گفـــت: بـــا دقـــت کامـــل ایـــن نمونه هـــا مشـــابهت داده 
شـــد و خوشـــبختانه تـــا ایـــن لحظـــه 61 پیکـــر شناســـایی شـــده و 
ـــوئدی  ـــه س ـــواده ۴ تبع ـــه خان ـــت؛ البت ـــه خانواده هاس ـــل ب ـــاده تحوی آم
ـــدام  ـــه DNA اق ـــه ارائ ـــبت ب ـــوز نس ـــتان هن ـــاع افغانس ـــدادی از اتب و تع
نکردنـــد کـــه از طریـــق وزارت امـــور خارجـــه پیگیـــر ایـــن موضـــوع 

ـــتیم. هس
ـــس  ـــا پ ـــم  ت ـــتور دادی ـــی دس ـــکی قانون ـــه  پزش ـــرد:  ب ـــد ک وی تاکی
از انجـــام آزمایشـــات الزم و تشـــخیص هویـــت بـــا خانـــواده قربانیـــان 
تمـــاس بگیـــرد و اقـــدام بـــه تحویـــل پیکـــر جانباختـــگان کنـــد. بـــه 
ـــود،  ـــه ش ـــاس گرفت ـــا تم ـــا آنه ـــه ب ـــواده ای ک ـــر خان ـــل ه ـــن دلی همی
می توانـــد بـــا همـــراه داشـــتن مـــدارک هویتـــی اقـــوام درجـــه یـــک 
ــد  ــه کنـ ــی مراجعـ ــکی قانونـ ــه پزشـ ــی بـ ــی متوفـ ــدارک هویتـ و مـ
و پیکـــر عزیـــزان خـــود را دریافـــت کننـــد. از خانواده هـــای معظـــم 
ــوی  ــا از سـ ــا آنهـ ــاس بـ ـــراری تمـ ــش از برق ــا پیـ ــم تـ می خواهیـ
ـــگان  ـــر جانباخت ـــن پیک ـــل گرفت ـــرای تحوی ـــی ب ـــکی قانون ـــازمان پزش س

مراجعـــه ای نداشـــته باشـــند.

خصوصی سازی موفق نبوده است 

ـــای  ـــم بودجه ه ـــه رق ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــی ته ـــاق بازرگان ـــس ات رئی
دولتـــی کـــه بـــرای ســـال ۹۹ پیـــش بینـــی شـــده 1۴۸0 میلیـــارد 
ــرکت های  ــه شـ ــدی بودجـ ــد 630 درصـ ــت رشـ ــت گفـ ــان اسـ تومـ
دولتـــی نشـــان می دهـــد نـــه تنهـــا خصوصـــی ســـازی موفـــق نبـــوده 

ـــت.  ـــته اس ـــم داش ـــس ه ـــر عک ـــک اث ـــا ی ـــه کام بلک
بـــه گـــزارش تســـنیم، مســـعود خوانســـاری در دهمیـــن نشســـت 
ـــای  ـــاخص ه ـــت:  در ش ـــران گف ـــی ته ـــاق بازرگان ـــدگان ات ـــات نماین هی
اقتصـــادی مشـــکات زیـــادی وجـــود دارد کـــه حـــل آنهـــا نیازمنـــد 

ـــت. ـــی اس ـــاق مل وف
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ســـال ۹۷ تـــورم بـــه 26.۷ و در ۷ 
ـــد  ـــرد: رش ـــح ک ـــت، تصری ـــیده اس ـــد رس ـــدود ۴0 درص ـــه ح ـــه  ب ماه
نقدینگـــی بـــه عنـــوان یکـــی از عوامـــل اصلـــی تـــورم در 6 ماهـــه 
ـــن  ـــه ای ـــد و ب ـــه ش ـــان اضاف ـــارد توم ـــزار میلی ـــزان 2۴3 ه ـــه می ۹۸ ب
ــارد  ــه 2126 میلیـ ــان بـ ــارد تومـ ــی از 1۸۸3 میلیـ ــب نقدینگـ ترتیـ

تومـــان رســـید.
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه رشـــد 
ســـرمایه گذاری در یـــک دهـــه گذشـــته منفـــی بـــوده اســـت، 
 30 ســـرمایه گذاری  رشـــد   ۸۴ تـــا   ۷۴ ســـال های  در  گفـــت: 
درصـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی را تشـــکیل داده اســـت امـــا در 
ـــزان در  ـــن می ـــه کمتری ـــی ب ـــد یعن ـــر از 1۸ درص ـــه کمت ـــال ۹۷ ب س
ـــرکت  ـــه ش ـــام بودج ـــی ارق ـــت. بررس ـــیده اس ـــته رس ـــال گذش ۴0 س
ـــال ۷0  ـــه در س ـــام بودج ـــداد ارق ـــا اع ـــال ۹۹ ب ـــی در س ـــای دولت ه
کـــه پـــروژه هـــای خصوصـــی ســـازی شـــروع شـــد ارقـــام جالبـــی 

را نشـــان می دهـــد.
ـــوده  ـــان ب ـــارد توم ـــم 1206 میلی ـــن رق ـــه وی، در ســـال ۷0 ای ـــه گفت ب
ـــرکت های  ـــه ش ـــم کل بودج ـــت دهی ـــه آن دخال ـــورم ۹۹ را ب ـــر ت ـــه اگ ک

ـــان اســـت. ـــارد توم دولتـــی 201 هـــزار میلی
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــای دولت ـــم بودجه ه ـــه رق ـــان اینک ـــا بی ـــاری ب خوانس
ســـال ۹۹ پیـــش بینـــی شـــده 1۴۸0 میلیـــارد تومـــان اســـت کـــه 
ـــه  ـــوده ک ـــی ب ـــرکت های دولت ـــش ش ـــد افزای ـــده 630 درص ـــان دهن نش
نشـــان می دهـــد نـــه تنهـــا خصوصـــی ســـازی موفـــق نبـــوده بلکـــه 

ـــت. ـــته اس ـــم داش ـــس ه ـــر عک ـــک اث ـــا ی کام
وی بـــا بیـــان اینکـــه وضعیـــت ســـرمایه گذاری در کشـــور ســـال 
ــرخ  ــه نـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــود، افـ ــر می شـ ــم تـ ــال و خیـ ــه سـ بـ
ـــش  ـــه کاه ـــته بلک ـــد نداش ـــا رش ـــه تنه ـــرمایه ن ـــت س ـــتهاک، انباش اس
ـــط  ـــک محی ـــت ریس ـــر وضعی ـــی اگ ـــد حت ـــن رون ـــا ای ـــت و ب ـــه اس یافت
اقتصـــادی کشـــور برطـــرف شـــود بـــه واســـطه تضعیـــف انباشـــت 
ـــد  ـــه خواه ـــدی مواج ـــکل ج ـــا مش ـــور ب ـــدی کش ـــد تولی ـــرمایه رون س

ـــد. ش
ـــر فضـــای  ـــان داشـــت: اگ ـــه بی ـــران در ادام ـــی ته ـــاق بازرگان ـــس ات رئی
ـــل  ـــکات ح ـــد مش ـــش یاب ـــی افزای ـــاد عموم ـــر و اعتم ـــب و کار بهت کس

می شـــود.
ـــه  ـــن رابط ـــت: در ای ـــرکات گف ـــت کاال در گم ـــوص انباش وی در خص
مکاتباتـــی بـــا ریاســـت جمهـــوری و معـــاون رئیـــس جمهـــور انجـــام 
ـــت  ـــاده اس ـــی نیفت ـــون اتفاق ـــکل تاکن ـــن مش ـــل ای ـــرای ح ـــا ب ـــده ام ش
ــوالت  ــرکات محصـ ــا در گمـ ــن کاالهـ ــی از ایـ ــه بخشـ ــی کـ در حالـ
ـــه انباشـــت 10 ماهـــه در  ـــا توجـــه ب ـــه ب آرایشـــی و بهداشـــتی هســـتند ک
ـــت  ـــرا موافق ـــوص ظاه ـــن خص ـــه در ای ـــت. البت ـــن اس ـــن رفت ـــال ازبی ح
ـــص  ـــع ترخی ـــی مان ـــی بانک ـــا بورکراس ـــده ام ـــل ش ـــت حاص وزارت صم

ـــت. ـــده اس ـــرکات ش ـــا از گم ـــن کااله ای
خوانســـاری در پایـــان در خصـــوص فشـــارهای مالیاتـــی اظهـــار 
ــای  ــگاه هـ ــا بنـ ــود تـ ــام شـ ــی انجـ ــت اصاحاتـ ــت: الزم اسـ داشـ
ــار  ــم دچـ ــادی و تحریـ ــارهای اقتصـ ــه فشـ ــه بـ ــا توجـ ــدی بـ تولیـ

ــوند. ــیب نشـ آسـ

مراســم بزرگداشــت و نکوداشــت ســردار 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــام س ــرافراز اس س
و همرزمــان شــهیدش مصــادف  ســلیمانی 
ــم  ــوی دو عال ــهادت بان ــه و ش ــام فاطمی ــا ای ب
اتحادیــه  ســوی  از  )س(  فاطمــه  حضــرت 
ــازمان بســیج  ــز و س ــهر تبری ــان کان ش نانوای
اصنــاف تبریــز در مســجد امــام حســین کــوی 

ــد.  ــزار ش ــز برگ ــه تبری الل
مراســم  مــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســرافراز  ســردار  نکوداشــت  و  بزرگداشــت 
جهــاد، جبهــه و جنــگ ، فرمانــده دالور و عالــی 
ــهید  ــپهبد ش ــام، س ــدس اس ــپاه ق ــام س مق
ــان شــهیدش  حــاج قاســم ســلیمانی و همرزم
ــام فاطمیــه و شــهادت بانــوی  ــا ای ، مصــادف ب
دو عالــم حضــرت فاطمــه  زهــرا )س( بــه 
ــز  ــهر تبری ــان کان ش ــه نانوای ــت اتحادی هم
ــجد  ــز در مس ــاف تبری ــیج اصن ــازمان بس و س
ــز برگــزار شــد  ــه تبری ــام حســین کــوی الل ام
مراســم بــا مدیحــه ســرایی و نوحــه خوانــی در 
ــان  ــلیمانی  و همرزم ــهید س ــردار ش ــدح س م
ــرت  ــداهلل و حض ــا عب ــزاداری اب ــهیدش و ع ش
فاطمــه )س( ادامــه یافــت و در انتهــای برنامــه 
حجــت االســام اکبــری بــا برشــمردن ویژگــی 
هــا و ســجایای ســپهبد شــهید ســلیمانی او را  
نمونــه یــک انســان کامــل دانســت. وی گفــت: 

ــان  ــک انس ــلیمانی ی ــم س ــاج قاس ــهید ح ش
ــان  ــش نش ــوع و فروتنی ــه خض ــود ک ــل ب کام
ــی وار او بــود. حجــت االســام  از منــش عل
ــت  ــلیمانی را تربی ــهید س ــپهبد ش ــری، س اکب
وانقــاب  امــام خمینــی  شــده در مکتــب 

دانســته و تاکیــد کــرد: آن شــهید عالــی مقــام 
و بزرگــوار مطیــع محــض و  بــی چــون و 
چــرای والیــت،  رهبــری بــود. وی بیــان کــرد:  
شــهید ســلیمانی ســالها عمــر پــر  برکــت خــود 
ــاع از  را در راه مجاهــدت، جهــاد ، جنــگ و دف

حریــم اهــل بیــت و والیــت گذرانــد. وی خاطــر 
ــی  ــردان بزرگ ــق م ــهادت الی ــرد:  ش ــان ک نش
چــون اوســت. حجــت االســام اکبــری در 
پایــان گفــت: شــهید ســلیمانی  باالخــره مــزد 
ســال هــا رشــادت هــا و مجاهــدت هــای بــی 

افتخار ایرانی، از تبار سربدارانی شهید قاسم سلیمانی

در حالــی کــه نایــب  رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت اتاق 
بازرگانــی مدعــی شــده بــود کــه چنــد کشــتی ایرانــی بــه دلیــل 
نداشــتن ســوخت کم ســولفور زمین گیــر شــده اند، مدیــرکل 
ــوردی  ــادر و دریان ــازمان بن ــوردی س ــی دریان ــت و ایمن حفاظ
ــی  ــه کشــتی های ایران ــرده ک ــام ک ــن موضــوع اع ضمــن رد ای
ــرای انجــام کارهــای فنــی در آب هــای داخلــی خودمــان  کــه ب
ــون معــاف هســتند.  ــا شــش مــاه از ایــن قان ــردد می کننــد، ت ت
بــه گــزارش ایســنا، اوایــل مهــر مــاه امســال، جلیــل 
ــوردی-  ــادر و دریان اســامی -معــاون امــور دریایــی ســازمان بن
ــولفور  ــوخت کم س ــن س ــه تامی ــبت ب ــار نس ــن ب ــرای چندمی ب
ــه  ــت ک ــدار داد و گف ــی هش ــتانداردهای بین الملل ــق اس مطاب
ــتفاده  ــرورت اس ــه ض ــی ب ــتگاه های متول ــان و دس ــه ذینفع هم
شــناورهای ایرانــی از ســوخت کم ســولفور آگاهــی دارنــد و 
می داننــد ایــن مســئله یــک اجبــار و ضــرورت بین المللــی اســت 
ــر  ــن ب ــا داشــته باشــد. بنابرای ــرای م ــد ب ــی می توان و چــه تبعات
ــتی های  ــه کش ــد هم ــده بای ــخص ش ــی مش ــازه زمان ــاس ب اس
ایرانــی تــا ابتــدای ژانویــه 2020 از ســوخت کــم ســولفور 
اســتفاده کننــد. در غیــر صــورت ممکــن اســت تبعــات ســنگین 
ــرای  و مشــکات متعــددی در بنــادر و آب هــای کشــور دیگــر ب
شــناورهای ایرانــی کــه از ســوختی بــا اســتانداردهایی بــه غیــر 
ــود  ــه وج ــد، ب ــتفاده می کنن ــده اس ــرح ش ــتانداردهای مط از اس

ــد. بیای
ــی  ــازمان جهانـ ــوی سـ ــه ازسـ ــم کـ ــه 2020 هـ اول ژانویـ
ــر  ــتاندارد در نظـ ــن اسـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــوردی IMO بـ دریانـ
ـــوز  ـــه هن ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــت و ب ـــود گذش ـــده ب ـــه ش گرفت
ـــی  ـــتی های ایران ـــرای کش ـــوخت ب ـــن س ـــل ای ـــورت کام ـــه ص ب
ـــس  ـــریفی نیک نف ـــدی ش ـــه مه ـــرا ک ـــت، چ ـــده اس ـــن نش تامی
ـــی  ـــاق بازرگان ـــارت ات ـــهیل تج ـــیون تس ـــس کمیس ـــب ریی –نائ

ـــت  ـــاره گف ـــن ب ـــیون در ای ـــن کمیس ـــر ای ـــه اخی ـــران- در جلس ای
 IMO۲۰۲۰ کـــه از ابتـــدای ژانویـــه بـــر اســـاس اســـتاندارد
 ۵۰۰PPM ــولفور ــا سـ ســـوخت کشـــتی ها بایـــد مطابـــق بـ
ـــه  ـــش هزین ـــه افزای ـــر ب ـــتاندارد منج ـــن اس ـــن ای ـــا تعیی ـــد، ام باش
ـــرای انتقـــال محصـــوالت پتروشـــیمی  حمـــل و کمبـــود ســـوخت ب
شـــده اســـت. چنـــد کشـــتی زمین گیـــر شـــده اند و ســـوختی 
بـــرای آن هـــا موجـــود نیســـت. در واقـــع اگـــر پاالیشـــگاه های 
ـــه 10  ـــد ب ـــرمایه گذاری کنن ـــه س ـــن زمین ـــد در ای ـــران بخواهن ای

ـــت. ـــاز اس ـــرمایه نی ـــارد دالر س میلی
در همیــن رابطــه ایســنا بــه ســراغ علیرضــا خجســته 
-مدیــرکل حفاظــت و ایمنــی دریانــوردی ســازمان بنــادر و 
ــن  ــد. وی در ای ــا ش ــوع را جوی ــن موض ــت و ای ــوردی- رف دریان
ــر  ــر زمین گی ــی ب ــی مبن ــچ گزارش ــون هی ــا کن ــت: ت ــاره گف ب
شــدن کشــتی های ایرانــی در بنــادر خارجــی و داخلــی دریافــت 
نکردیــم و بــا توجــه بــه اظهــارات اخیــر وزیــر نفــت نیــز مشــکلی 

ــم. ــن آن نداری در تامی
ــر نفــت در آخریــن صحبت هــای خــود  ــزود: وزی خجســته اف

ــد کــه امــکان تولیــد ســوخت کــم  ــه ایــن نکتــه اشــاره کردن ب
ــرای کشــتی های  ــن ب ــزار ت ــه ۴۵ ه ــا ماهان ســولفور ســنگین ت
اقیانوس پیمــا و  همچنیــن قابلیــت تولیــد 10۵ هــزار تــن 
ــرای دیگــر  ــه ب ــه صــورت ماهان ســوخت کــم ســولفور ســبک ب
کشــتی ها در داخــل کشــور وجــود دارد کــه ایــن میــزان بــرای 

مصــرف ایــن بخــش کافــی اســت.
ــادر و  ــازمان بن ــوردی س ــی دریان ــت و ایمن ــرکل حفاظ مدی
دریانــوردی ادامــه داد: البتــه مــا بــرای حــل ایــن مشــکل معافیت 
ــرای کشــتی هایی کــه  ــازه زمانــی شــش ماهــه ب موقتــی را در ب
ــام  ــع و اع ــد وض ــردد می کنن ــان ت ــی خودم ــای داخل در آب ه
ــوند  ــی می ش ــتی های ــامل کش ــت ش ــن معافی ــه ای ــم ک کرده ای
ــردد  ــی ت ــای فن ــام کاره ــرای انج ــور و ب ــادر کش ــن بن ــه بی ک

می کننــد.
ــه  ــا ک ــتی های اقیانوس پیم ــه کش ــان اینک ــا بی ــته ب خجس
ــم  ــوخت ک ــد س ــد بای ــور می کنن ــی عب ــای بین الملل در آب ه
ــون و  ــن قان ــز ای ــا نی ســولفور داشــته باشــند، اظهــار کــرد: قب
اســتاندارد بین المللــی بــرای برخــی مناطــق دنیــا ماننــد چیــن، 
دریــای شــمال و کارائیــب وجــود داشــت و کشــتی های ایرانــی 

ــد. ــه رعایــت آن بودن هــم مجبــور ب
وی همچنیــن ضمــن تاییــد قیمــت حــدود دو برابــری 
ــون  ــم اکن ــه ه ــوختی ک ــه س ــبت ب ــولفور نس ــوخت کم س س
کشــتی های ایرانــی از آن اســتفاده می کننــد، اعــام کــرد: 
گرچــه ایــن مســئله ســبب می شــود تــا هزینــه کاال بــرای تجــار 
ــی را  ــتاندارد بین الملل ــن اس ــد ای ــه بای ــا هم ــد ام ــش یاب افزای
رعایــت کننــد و دولــت هــم  می توانــد بــرای کنتــرل قیمت هــا، 
ــرد  ــر بگی ــه در نظ ــن زمین ــت در ای ــرای وزارت نف ــه ای ب یاران
ــوط  ــار خط ــت در اختی ــر قیم ــدون تغیی ــوخت ب ــن س ــا ای ت

ــرد. ــرار گی ــتیرانی ق کش

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر:

هیچ کشتی ایرانی بابت سوخت کم سولفور زمین گیر نشده است

درمجلــس  مبارکــه  مــردم  نماینــده 
ــه  ــصت ک ــه ش ــان ده ــوص جوان گفت:درخص
نداشــتند و متاســفانه در  اشــتغال  فرصــت 
آزمــون هــای اســتخدامی اعــام مــی شــود کــه 
ــرکت در  ــق ش ــان ح ــن و سالش ــل س ــه دلی ب
ایــن آزمــون هــا را ندارند،بــه عنــوان یــک دهــه 

ــوم.  ــی ش ــرمنده م ــصتی ش ش
ــعیدی  ــرا س ــت، زه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت علن ــه در نشس مبارک
ــرض  ــا ع ــتور ب ــان دس ــق می ــامی در نط اس
تســلیت بــه مناســبت فرارســیدن ایــام فاطمیــه 
)س(، گفــت: تســلیت بــه مناســبت ســرور زنان 
عالــم حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیهــا( و 
شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
ــرده  ــی ک ــود پیش بین ــه خ ــور ک ــه همان ط ک

ــا نیســتند. ــن م ــه امســال بی ــود در فاطمی ب
وی افــزود: بــه راســتی ســپهبد شــهید 
ــی را  ــن نظام ــات ممک ــی درج ــلیمانی تمام س
ــن  ــهادت در ویتری ــدال ش ــط م ــت و فق داش
ــود کــه آن را هــم دریافــت  افتخاراتــش کــم ب
ــز حــاج  کــرد و شــاهد بودیــم کــه دختــر عزی
قاســم ســلیمانی بــا دل داغــدار زینــب وار قــد 
ــب  ــا حــرف هــای کوبنــده و قل ــم کــرد و ب عل

ــد. ــرایط لرزان ــمنان را در آن ش دش
ــه  ــس ادام ــه درمجل ــردم مبارک ــده م نماین
داد:دیدیــم کــه دشــمنان جــرات اقــدام رودررو 
بــا ســرداران  مــا نداشــتند و بــا اقــدام رذیانــه 
ــال  ــه دنب ــام ســختی را ب ــه انتق تروریســتی ک

ــد.  خواهــد داشــت،قدم برمــی دارن
ــد روز  ــن چن ــرد:در ای ــد ک ــعیدی تاکی س
مــا  کــه  بودیــم  شــاهد حــوادث ســختی 
را داغــدار کــرده اســت و دل هــای مــا را 
بــه آتــش کشــید؛از دســت دادن جمعیــت 
،حادثــه  کرمــان  در  شــهیدمان  هموطنــان 
حادثــه  شــهدای  و  گلســتان  اتوبــوس 
هواپیمایــی اوکرایــن .تســلیت بــه خانــواده 

ــدوارم  ــم و امی ــی گویی ــدگان م ــدار داغدی داغ
کــه دســتگاه های متولــی بــرای تســکین و 
آرامــش خانــواده هــای بازمانــدگان تمــام تــوان 

خــود را بــه کار بندنــد.
ــرداران  ــتی س ــه راس ــان کرد:ب وی خاطرنش
از  دفــاع  در  همــواره  ســپاه  فرماندهــان  و 
ــانی  ــرزمین جانفش ــن س ــوس ای ــم و نام حری
ــان را  ــار و فداکاریش ــدر ایث ــردم ق ــد و م کردن
می داننــد؛ لیکــن می طلبــد کمیســیون های 
ــه  ــژه ب ــای وی ــکیل کارگروه ه ــا تش ــه ب مربوط
صــورت شــفاف هــم چنــان که ســردار ســامی 
توضیــح داد؛بــا مــردم عزیزمــان گفتگو کــرده و 

ــد. ــی دهن ــزارش هفتگ گ
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
بگویــم  را  ایــن  کــرد:  مطــرح  ادامــه  در 
ــم  ــاج قاس ــا از ح ــه تنه ــا ن ــمنان م ــه دش ک
ــلیمانی  ــهید س ــر ش ــه از تصوی ــلیمانی بلک س
ــه  ــراس ب ــن ه ــاً ای ــه واقع ــد ک ــراس دارن ه
ــخت  ــام س ــا انتق ــراه ب ــه هم ــرا ک ــت؛ چ جاس
ــی  ــا حت ــکاران اســت، آنه از دشــمنان و جنایت
ــن  ــه ای ــوط ب ــه مرب ــته ای ک ــم و نوش از اس
ســردار باشــد،هراس دارنــد و اقــدام بــه حــذف 
خصــوص  ایــن  در  اجتماعــی  شــبکه های 

ــی از  ــردم دارند.یک ــن م ــردم و خادمی ــرای م ب
ــه حــذف صفحــه هایهــای  ــدام ب ــوارد، اق آن م
ــه از ســردار  ــی اســت ک اینســتاگرامی همکاران
شــهید مطلــب و حمایــت گذاشــتند.ترامپ 

ــاد! ــو ب ــر ت ــرم ب ش

ــاز از  ــت های غیرمج ــارت از برداش ــزار نظ اب
زاینــده رود در وزارت نیــرو چیســت؟

بــا  ایــران  اینکــه مــردم  بیــان  بــا  وی 
مظلومیــت و صبــوری مشــکات اقتصــادی 
از  امیــد دارنــد کــه  و  را تحمــل می کنــد 
ــذر  ــربلندی گ ــت و س ــا موفقی ــران ب ــن بح ای
خواهنــد، کــرد، تاکیــد کــرد:  آنچــه کــه بایــد 
ــده  ــوص زاین ــه در خص ــت ک ــن اس ــم ای بگوی
غیرمجــاز  برداشــت های  نظــارت  ابــزار  رود 
ــت ؟ درد و  ــت چیس ــرو و در دول در وزارت نی
دلــی از کشــاورزان ســتمدیده اســتان اصفهــان 
بگویــم. زمــان اجــرای قانــون و احقــاق حقــوق 
ــد؟ ــرا می رس ــی ف ــاورزان ک ــای کش ــه ه حقآب

شــورای  داد:طبــق  ادامــه  ســعیدی 
ــک(  ــد ی ــاس )بن ــرود براس ــی زاینده هماهنگ
عالــی  شــورای  دهــم  جلســه  مصوبــات  از 
آب،بایــد بــا حضــور نماینــده صنــف کشــاورزان 

ــدم تشــکیل  ــا ع ــه ب ــد ک ــری می ش تصمیم گی
ــده  ــر نماین ــدون نظ ــال ب ــه، امس ــن جلس ای
کشــاورزان برنامــه توزیــع آب در ســال جــاری 
بســته شــده اســت کــه ایــن پذیرفتنی نیســت؛ 
چــرا کــه ســهم اســتان اصفهــان کاهــش پیــدا 

ــت. ــرده اس ک

دولــت گــزارش شــفافی بــه مجلس شــورای 
اســامی دربــاره بســته هــای معیشــتی بدهد

ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــرح  ــتی مط ــت معیش ــته حمای ــه بس ــاره ب اش
ــان ، ۵0  ــردم عزیزم ــا م ــا در جلســات ب کرد:م
ــا  ــه ب ــد ک ــام می کنن ــا اع ــد آنه ــا 60 درص ت
حمایــت  معیشتی،بســته  مشــکات  وجــود 
معیشــتی بــرای آنهــا واریــز نشــده اســت. 
ــه مجلــس  ــت گــزارش شــفافی ب می شــود دول
ــته  ــز بس ــوص واری ــامی در خص ــورای اس ش

ــد؟ ــتی بده ــای معیش ه

ــل سنشــان  ــه دلی ــه شــصتی ب ــان ده جوان
ــای اســتخدامی را  ــون ه حــق شــرکت در آزم

ــد ندارن
در  مجلــس  اقتصــادی  عضوکمیســیون 
ــا و  ــود باره ــا وج ــود ،افزود:ب ــق خ ــه نط ادام
ــی  ــی ج ــوص »س ــا در خص ــن م ــا گفت باره
تــی«  مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و بــا وجــود 
نمــی  بررســی  مخالفــت؛  عــدم  هیچ گونــه 
شــود! چــرا بحــث مالیــات بــر عایــدی خصوصــا 
ــژه  ــیدگی وی ــکن رس ــدی مس ــر عای ــات ب مالی

ــود؟ ــی ش نم
نماینــده مــردم مبارکــه درمجلــس شــورای 
ــرد: درخصــوص  ــح ک ــان تصری اســامی در پای
ــتغال  ــت اش ــه فرص ــصت ک ــه ش ــان ده جوان
هــای  آزمــون  در  متاســفانه  و  نداشــتند 
ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــی ش ــام م ــتخدامی اع اس
ســن و سالشــان حــق شــرکت در ایــن آزمــون 
ــه  ــوان ده ــک ج ــوان ی ــه عن ــا را ندارند،ب ه
شــصتی شــرمنده مــی شــوم.دارو درمــان 
بیمــاران و مشــکات بوجــود آمــده بســیار 
ــان  ــرای مربی ــی ب ــت.همچنین کارت ــم اس مه
ــران  ــتانی و مدی ــش دبس ــی ،پی ــق التدریس ح
ــا  ــه آنه ــی ب پیــش دبســتانی داده شــود و عزت

داده شــود.

سعیدی مبارکه در نطق میان دستور:

دهه شصتی ها به دلیل افزایش سن از 
شرکت در آزمون های استخدامی محرومند

ــی  ــی و مهندس ــرکت فن ــرات ش ــی تغیی آگه
ســهامی  شــرکت  تبریــز  ســازه  افــاک  آذر 
ــی  ــه مل ــت 2۷۹ و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
صورتجلســه  اســتناد  بــه   10۸6120۵۹1۹
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 13۹۸/0۸/01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
ــی  ــد مل ــه ک ــق ب ــویان النج ــی موس ــد : عل ش
ــد  ــه ک ــدا موســویان النجــق ب ۵06۹1631۴0 وی
ملــی ۵06۹۹311۷2 فریبــا غفــاری بــه کــد ملــی 
16۸001311۴ بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیره 
بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــدند. حامــد خلقــی 
ــید  ــی ۵0۷023063۸ س ــد مل ــه ک ــو ب یولقونل
فرشــاد صیفــی بــه کــد ملــی ۵0600320۷۸ بــه 
ترتیــب بعنــوان بــازرس اصلــی و علی البــدل برای 
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند. روزنامــه 
ــر االنتشــار عجــب شــیر جهــت درج آگهــی  کثی

ــد. ــاب گردی ــرکت انتخ ــای ش ه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری عجبشیر )7۳0011(

بابل- شماره کالسه؛ 98/1۲80/15
موضوع :ابالغ وقت دادرسی

ــا  ــای محمداصغرنی ــان آق ــه خواه ــه اینک نظــر ب
باوکالــت محمداحمدنــژاد فرزنــد _ دادخواســتی بــه 
خواســته مطالبــه وجــه چــک به طرفیت سیدحســن 
کرمــی فرزند_درایــن شــعبه تســلیم نمــوده که پس 
از انجــام مقدمــات قانونــی بــه کاســه 1۵/ 12۸0/ ۹۸ 
ثبــت وبــرای مورخــه 26/ 11/ ۹۸ ســاعت 10 صبــح 
تعییــن وقــت گریــده اســت. لــذا بــه لحــاظ  مجهول 
المــکان بــودن خوانــده و تقاضــای خواهان به اســتناد 
مــاده ۷3 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و به 
خوانــده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت رســیدگی در 
شــعبه 1۵ حاضــر و قبــل از آن جهت دریافت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر شــعبه 1۵ 
مراجعــه نمایــد در غیر اینصــورت مفاد دادخواســت و 
ضمایــم ابــاغ شــده محســوب و اقــدام مقتضــی بــه 

عمــل خواهــد آمــد.
مدیر دفترشعبه 15 شورای حل اختالف 

شهرستان بابل
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کرم قهوه

مواد الزم:
پودر قهوه                                2 قاشق غذاخوری
ــه ــیر                                    2 پیمانـ شـ
شـــکر                                   200 گـــرم
زرده تخم مرغ                                ۴ عدد
آب سرد                                      2/1 پیمانه
پودر ژالتین                            3 قاشق غذاخوری
ـــرم ـــه                                    200 گ خام
وانیل ۸/1                               قاشق چایخوری
آب جـــوش                               کمـــی

یکـــی از دســـرهای خوشـــمزه و جذابـــی 
ـــرم  ـــم، ک ـــی کن ـــون معرف ـــت دارم بهت ـــه دوس ک
قهـــوه هســـت. ایـــن دســـر رو خیلـــی راحـــت 
ـــوی  ـــن ت ـــی تونی ـــه م ـــش مرحل ـــا ش ـــط ب و فق
ــا  ــات زیبـ ــا تزیینـ ــن و بـ ــه کنیـ ــه تهیـ خونـ
ظاهـــر مجلســـی بهـــش بدیـــن. اگـــه طرفـــدار 
ـــیر،  ـــوه و ش ـــر قه ـــین و از دس ـــوه باش ـــم قه طع
ــیر  ــم شـ ــا طعـ ــل و یـ ــوه و نارگیـ ــر قهـ دسـ
قهـــوه لـــذت مـــی بریـــن، از ایـــن دســـر هـــم 

خوشـــتون میـــاد.
دســـر کـــرم قهـــوه ای رو مـــی تونیـــن بـــا 
ــت  ــه دوسـ ــن. و اگـ ــه کنیـ ــوه تهیـ ــواع قهـ انـ
ــن،  ــتفاده کنیـ ــن اسـ ــودر ژالتیـ ــن از پـ نداریـ
بایـــد بهتـــون مـــژده بـــدم کـــه بـــا ترکیـــب 
ــق  ــک قاشـ ــوری آرد و یـ ــق غذاخـ ــک قاشـ یـ
غذاخـــوری نشاســـته ذرت، هـــم میشـــه ایـــن 
ـــم  ـــه ک ـــه ی ـــن اگ ـــرد. در ضم ـــاده ک ـــر رو آم دس
زمـــان بیشـــتری صـــرف کنیـــن، مـــی تونیـــن 
ــگ و  ــد رنـ ــورت چنـ ــه صـ ــر رو بـ ــن دسـ ایـ
ترکیباتـــی از رنـــگ قهـــوه ای، ســـفید و کـــرم 
ـــه  ـــداره. خاص ـــی پرطرف ـــه خیل ـــن ک ـــه کنی تهی
ــاده  ــوق العـ ــر فـ ــه دسـ ــه یـ ــرای تهیـ ــه بـ اگـ
ـــوه  ـــرم قه ـــه ک ـــتور تهی ـــن، دس ـــاده ای ـــی آم عال

تقدیـــم بـــه شـــما.
  

طرز تهیه کرم قهوه
مرحله اول: مخلوط کردن شکر و تخم مرغ

ــه  ــکر را در کاسـ ــد. شـ ــه برداریـ ــک کاسـ یـ
ــکنید. زرده  ــا را بشـ ــرغ هـ ــم مـ ــه و تخـ ریختـ
ـــپس  ـــد. س ـــه کنی ـــکر اضاف ـــه ش ـــرغ را ب ـــم م تخ
زرده هـــا را بـــا شـــکر خـــوب بهـــم بزنیـــد تـــا 
حـــدی کـــه یـــک دســـت شـــده و بـــه رنـــگ 

کـــرم درآینـــد. 

مرحله دوم: افزودن شیر به قهوه
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــداری آب را روی حـــرارت بگذاری مق
جـــوش بیایـــد. حـــاال شـــیر را اضافـــه کـــرده و 
ســـپس پـــودر قهـــوه را در آن بریزیـــد. اجـــازه 
ــم  ــا هـ ــی بـ ــه خوبـ ــوه بـ ــیر و قهـ ــد شـ دهیـ

مخلـــوط شـــوند. 

مرحله سوم: گرم کردن شیر کرم قهوه
ـــدی داغ  ـــا ح ـــیر ت ـــوه و ش ـــوط قه ـــی مخل وقت
ـــم  ـــکر و تخ ـــوی ش ـــرف محت ـــه ظ ـــد، آن را ب ش
مـــرغ اضافـــه کنیـــد. مـــواد را خـــوب بـــا هـــم 
ــوط کنیـــد. ســـپس آن را روی حـــرارت  مخلـ
ـــه  ـــی ۵ دقیق ـــدت 3 ال ـــه م ـــا ب ـــد ت ـــم بگذاری مای
ـــیر  ـــه ش ـــید ک ـــب باش ـــود. مراق ـــوط داغ ش مخل

ـــد. ـــوش نیای ـــه ج ب

مرحله چهارم: اضافه کردن خامه
ـــس  ـــوه پ ـــرم قه ـــه ک ـــه از تهی ـــن مرحل در ای
از گذشـــت ۵ دقیقـــه، مـــواد را از روی حـــرارت 
برداریـــد. آن را در کنـــاری بگذاریـــد تـــا بـــه دمـــای 
محیـــط برســـد. خامـــه را بـــه مخلـــوط اضافـــه 

ـــد.  ـــم بزنی ـــوب به ـــد و خ کنی

مرحله پنجم: آماده سازی ژالتین
نصـــف پیمانـــه آب ســـرد را روی پـــودر 
ژالتیـــن بریزیـــد. حـــاال بـــه روش بـــن مـــاری 
ـــوط  ـــوب مخل ـــن را خ ـــودر ژالتی ـــرد و پ آب س
ــزی از  ــود و چیـ ــت شـ ــک دسـ ــا یـ ــد تـ کنیـ
ــاال  ــد. حـ ــی نمانـ ــن در آن باقـ ــودر ژالتیـ پـ
ــر  ــواد دسـ ــه مـ ــن را بـ ــوط آب و ژالتیـ مخلـ

ــد.  ــه کنیـ اضافـ

مرحله آخر: ریختن در قالب و سرو
ـــل  ـــورد نظـــر منتق ـــب م ـــه قال ـــر را ب ـــاال دس ح
کنیـــد. ســـپس قالـــب را در یخچـــال بگذاریـــد 
ـــوب  ـــده و خ ـــاده ش ـــاعت آم ـــدت ۴ س ـــه م ـــا ب ت
ـــواه  ـــای دلخ ـــرح ه ـــه ط ـــر را ب ـــاال دس ـــدد. ح ببن

ـــد. ـــان کنی ـــوش ج ـــن و ن تزیی
 

نکات کلیدی تهیه کرم قهوه 
- ایـــن دســـر را مـــی توانیـــد بـــا مخلـــوط 
ـــای  ـــه ج ـــه ب ـــه صبحان ـــکارپونه و خام ـــر ماس پنی
ـــم  ـــن روش طع ـــد. در ای ـــه کنی ـــه تهی شـــیر و خام

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــر کمت ـــیرینی دس ش
ـــد  ـــی توانی ـــوه ای م ـــرم قه ـــه ک ـــرای تهی - ب
ـــا  ـــس ه ـــی میک ـــا کاف ـــوری و ی ـــوه ف ـــودر قه از پ

ـــد. ـــتفاده کنی ـــم اس ه
منبع: ایران کوک

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
نیازمند تحول در نظام آموزش عالی هستیم

ــرای  ــدواری بـ ــراز امیـ ــن ابـ ــامی ضمـ ــگاه آزاد اسـ ــس دانشـ رئیـ
آنکـــه »نـــگاه تحولـــی بـــه آموزشـــی عالـــی« بـــه وزارت علـــوم هـــم 
ــی و  ــوم مهندسـ ــه علـ ــت کـ ــور نیسـ ــت: این طـ ــد، گفـ ــرایت کنـ سـ
ـــول  ـــه تح ـــاز ب ـــانی نی ـــوم انس ـــر از عل ـــور کمت ـــدس در کش ـــت مهن تربی
ـــت  ـــا تربی ـــکی م ـــوی پزش ـــه الگ ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ـــته باش داش
حرفـــه ای اســـت، نـــه تربیـــت پژوهشـــگر و در بخـــش پزشـــکی نیـــز 
ـــد.  ـــت می کن ـــگر تربی ـــه پژوهش ـــت ک ـــکی اس ـــه پزش ـــوم پای ـــط عل فق
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــر محمدمهـــدی طهرانچـــی ب ـــزارش ایســـنا، دکت ـــه گ ب
ـــدس-  ـــاور« و »مهن ـــگر«، »مهندس-فن ـــار »مهندس-پژوهش ـــد در کن بای
ـــت  ـــمت تربی ـــه س ـــتی ب ـــت: بایس ـــم، گف ـــت کنی ـــم تربی ـــن« ه کارآفری

ـــم. ـــه ای بروی ـــرای حرف ـــه ای و دکت ـــد حرف ـــناس ارش کارش
ــی«  ــات علمـ ــوان »هیـ ــغلی باعنـ ــران شـ ــرد: در ایـ ــار کـ وی اظهـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــم. ای ـــگری نداری ـــغل پژوهش ـــا ش ـــم، ام داری
ـــت و  ـــه اس ـــدی مواج ـــای ج ـــا چالش ه ـــوز ب ـــران هن ـــرا در ای ـــا دکت پس

شـــغل پژوهشـــگری در ایـــران جـــا نیفتـــاده اســـت.
ــع  ــی در مقطـ ــه داد: از طرفـ ــامی ادامـ ــگاه آزاد اسـ ــس دانشـ رئیـ
ـــه ای  ـــی حرف ـــرای تخصص ـــم و دکت ـــت می کنی ـــگر تربی ـــری پژوهش دکت
ـــا  ـــکی م ـــوی پزش ـــه الگ ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــم. ای ـــت نمی کنی تربی
ـــکی  ـــش پزش ـــگر. در بخ ـــت پژوهش ـــه تربی ـــت، ن ـــه ای اس ـــت حرف تربی
ـــد. ـــت می کن ـــگر تربی ـــه پژوهش ـــت ک ـــکی اس ـــه پزش ـــوم پای ـــط عل فق

ـــد  ـــی نیازمن ـــوزش عال ـــام آم ـــه در نظ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب طهرانچ
تحـــول هســـتیم، گفـــت: ایـــن تحـــوالت را از طریـــق ایجـــاد شـــورای 
ــروع  ــامی شـ ــگاه آزاد اسـ ــول و ... در دانشـ ــای تحـ ــول، کمیته هـ تحـ
ـــم  ـــم. امیدواری ـــه می کنی ـــوم ارائ ـــه وزارت عل ـــا را ب ـــج آن ه ـــم و نتای کردی
ـــرایت  ـــم س ـــوم ه ـــه وزارت عل ـــی، ب ـــوزش عال ـــی در آم ـــگاه تحول ـــن ن ای
کنـــد. در ایـــن حـــوزه رســـانه ها نقـــش مهمـــی در مطـــرح کـــردن 

ـــد. ـــی دارن ـــه عموم مطالب
ــور  ــر در کنکـ ــزار نفـ ــا 1۵0 هـ ــی تنهـ ــد: وقتـ ــادآور شـ وی یـ
ریاضـــی شـــرکت می کننـــد، رســـانه ها بایـــد ایـــن موضـــوع را 
عارضه یابـــی کننـــد. مـــا در ســـطح وزارت علـــوم، تحقیقـــات و 
فنـــاوری شـــورای تحـــول علـــوم انســـانی را داریـــم، امـــا این طـــور 
ـــر  ـــور کمت ـــدس در کش ـــت مهن ـــی و تربی ـــوم مهندس ـــه عل ـــت ک نیس
ـــانه هایی  ـــذا رس ـــد. ل ـــته باش ـــول داش ـــه تح ـــاز ب ـــانی نی ـــوم انس از عل
ــه  ــامی( کـ ــگاه آزاد اسـ ــزاری دانشـ ــا )خبرگـ ــنا و آنـ ــل ایسـ مثـ
ـــه  ـــت ب ـــا جدی ـــد ب ـــتند، بای ـــم هس ـــوزه عل ـــی ح ـــانه های تخصص رس
ایـــن مطالـــب بپردازنـــد و مطالبـــه تحـــول بـــرای آینـــده جوانـــان 

کشـــور داشـــته باشـــند.
ـــاد  ـــا ایج ـــه آی ـــه اینک ـــخ ب ـــامی در پاس ـــگاه آزاد اس ـــس دانش رئی
ــه  ــاورزی کـ ــته کشـ ــه ای، از جملـــه در رشـ ــرای حرفـ مقطـــع دکتـ
از ســـوی دانشـــگاه آزاد در حـــال ارائـــه بـــه وزارت علـــوم اســـت، 
ــر،  ــا خیـ ــد یـ ــته می کنـ ــن رشـ ــکات ایـ ــل مشـ ــه حـ ــی بـ کمکـ
ـــت،  ـــط کاس نیس ـــه ای فق ـــرای حرف ـــع دکت ـــرد: مقط ـــان ک خاطرنش
تغییـــر روش اســـت. همان طـــور کـــه دکتـــرای حرفـــه ای دو ســـال 
در محیـــط علـــوم پایـــه و بعـــد از آن در بیمارســـتان کار می کنـــد، 
ـــوض  ـــم را ع ـــم حاک ـــت و پارادای ـــط و روش تربی ـــد محی ـــم بای ـــا ه م
ــری  ــع دکتـ ــدادی در مقطـ ــد تعـ ــدادی بایـ ــن تعـ ــم. بنابرایـ کنیـ
ـــری  ـــمت دکت ـــه س ـــم ب ـــتری ه ـــداد بیش ـــد و تع ـــور بمانن پژوهش مح

حرفـــه ای جـــذب شـــوند.

امام جمعه تبریز:
 نظام تربیتی در خدمت 

گام دوم انقالب اسالمی باشد 

ــم و  ــام تعلیـ ــت: نظـ ــرقی گفـ ــه در آذربایجان شـ ــده ولی فقیـ نماینـ
تربیـــت کشـــور بایـــد در خدمـــت اهـــداف گام دوم انقـــاب اســـامی 

ـــد.  باش
بـــه گـــزارش تســـنیم، حجت االســـام ســـید محمدعلـــی آل هاشـــم 
ـــار  ـــورا اظه ـــپاه عاش ـــی س ـــت نواح ـــم و تربی ـــران تعلی ـــت مدی در نشس
داشـــت:برای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف مدیـــران تعلیـــم و تربیـــت 
در بخش هـــای مختلـــف بـــه ویـــژه در مجموعه هـــای ســـپاه و بســـیج 
ـــاب  ـــزرگ انق ـــئولیت های ب ـــرش مس ـــرای پذی ـــی را ب ـــان ایران ـــد جوان بای

بـــرای گام دوم و ســـال های آینـــده آمـــاده کننـــد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بایـــد توجـــه داشـــت کـــه مقولـــه تربیـــت 
ـــه  ـــر تزکی ـــن خاط ـــه همی ـــر از آن دارد، ب ـــی فرات ـــم و اهمیت ـــل از تعلی قب
بـــر آمـــوزش مقـــدم اســـت و ایـــن موضـــوع بـــه معنـــی رتبـــه برتـــر 
تربیـــت نســـبت بـــه تعلیـــم اســـت، هـــر چنـــد ایـــن تقـــدم زمانـــی 

نیســـت.
امـــام جمعـــه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه آموزه هـــای قرآنـــی دربـــاره 
اهمیـــت و ارزش تعلیـــم و تعلـــم، اضافـــه کـــرد: در چندیـــن ســـوره 
قـــرآن کریـــم آیاتـــی مبنـــی بـــر اینکـــه پیامبـــران را فرســـتادیم تـــا 
مـــردم را تزکیـــه کننـــد و از آالیش هـــا و آلودگی هـــا پـــاک کننـــد و 
ـــانه ای  ـــه نش ـــود دارد ک ـــد، وج ـــم دهن ـــت تعلی ـــاب و حکم ـــا کت ـــه آن ه ب

واضـــح از جایـــگاه تعلیـــم در اســـام اســـت.
ـــاص  ـــرایط خ ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــاس و ب ـــن اس ـــر همی ـــه داد: ب وی ادام
ــرای  ــان ایرانـــی را بـ ــد جوانـ ــم و تربیـــت بایـ ــران تعلیـ ــور مدیـ کشـ
ـــد. ـــاده کنن ـــرای گام دوم آم ـــاب ب ـــزرگ انق ـــئولیت های ب ـــرش مس پذی

ـــا  ـــه  ب ـــرقی در ادام ـــان ش ـــتان آذربایج ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین
گرامـــی داشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای مدافـــع و ســـردار شـــهید 
ســـلیمانی، گفـــت: ایـــن ســـردار بـــزرگ اســـام وابســـته بـــه هیـــچ 
حـــزب و جناحـــی نبـــود و در مســـیر والیـــت حرکـــت کـــرد و خـــط 

قرمـــزش هـــم والیـــت بـــود.
ـــهادت  ـــلیمانی و ش ـــهید س ـــون ش ـــر خ ـــر اث ـــه داد: ب ـــم ادام  آل هاش
ـــده  ـــدار دهن ـــده و هش ـــدار کنن ـــه بی ـــک واقع ـــه او، ی ـــه و مظلومان غریبان

ـــد. ـــود آم ـــه وج ـــام ب ـــان اس ـــران و جه در ای

فنــون  و  علــوم  پژوهشــگاه  محققــان 
ــو دارو  ــی رادی ــی نوع ــش فن ــه دان هســته ای ب
دســت  لنفومــا  ســرطان  تشــخیص  بــرای 
ــودارو  ــن رادی ــا ای ــه آنه ــه گفت ــه ب ــد ک یافتن
اســت.  باالیــی  تشــخیصی  کارایــی  دارای 

محققـان  از  خنجـری  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
طـرح بـا بیـان این کـه ایـن طـرح بـا هدایـت و 
راهنمایـی دکتـر یـاوری در پژوهشـگاه علـوم و 
فنـون هسـته ای انجـام شـده اسـت، گفـت: در 
مطالعـات انجـام شـده در این پژوهشـگاه موفق 
رادیـو داروی تشـخیصی تکنسـیوم  تولیـد  بـه 
ریتوکسـیماب Tc-Rituximab شـدیم کـه 
لنفومـا  سـرطان های  انـواع  تشـخیص  بـرای 

می شـود. تجویـز 
وی تکنسـیم را رادیـو دارویـی دانسـت کـه 
مارکرهـای سـرطانی به ویـژه سـرطان لنفومـا را 
تشـخیص می دهـد و ادامـه داد: ایـن رادیـودارو 
دارای نیمه عمر کوتاه 6 سـاعته اسـت و ما موفق 
شـدیم این رادیـو دارو را به همراه ریتوکسـیماب 
)RITUXIMAB( تولید کنیم. ریتوکسـیماب 
یـک آنتـی بادی اسـت کـه بـه CD۲۰ موجود 

در لنفوسـیت های B متصـل اسـت.

ایـن  اهمیـت  خصـوص  در  محقـق  ایـن 
Tc- داروی  رادیـو  داد:  توضیـح  محصـول، 

رادیـو  مهمتریـن  از  یکـی   Rituximab
داروهای تشـخیصی برای اسـتفاده در تشخیص 
بیماری هایـی از قبیـل لنفومـا )لنفومـای غیـر 
هوچکین(، آرتریت روماتوئید، سـرطان سـینه و 
یـا هر گونـه تهاجم و التهاب لنفوسـیتی اسـت.

وی اضافـه کـرد: نیمـه عمر پایین تکنسـیم، 
محدودیـت دسترسـی جهانـی و هزینـه بسـیار 
بـاالی تهیـه آن باعـث شـده کـه واردات رادیـو 

دارو بـه کشـور امکان پذیـر نباشـد؛ از ایـن رو 
تولیـد داخلی ایـن رادیـو دارو از اهمیت خاصی 

برخـوردار بوده اسـت.
خنجـری بـا بیـان این کـه این رادیـودارو در 
دو نـوع »کیـت سـرد« MDP-Rituimab و 
رادیو داروی TC-Rituximab سـاخته شده 
ایـن رادیـو داروی  اسـت، خاطـر نشـان کـرد: 
داروهـای  رادیـو  سـایر  بـه  نسـبت  تشـخیصی 
خصوصیـات  دلیـل  بـه  مشـابه  تشـخیصی 
ایزوتـوپ  رادیـو  جملـه  از  فـرد  بـه  منحصـر 

تکنسـیم و روش نشاندارسـازی مسـتقیم آنتـی 
بـادی )روش احیـای مسـتقیم( در تولیـد رادیو 
دارو و پایـداری سـازی فـرآورده، دارای کارایـی 

تشـخیصی باالتـری اسـت.
خنجـری اضافه کـرد: همچنیـن تولید کیت 
سـرد MDP-Rituimab موجـب شـده کـه 
ایـن رادیـو دارو قابل اسـتفاده با تکنسـیم رادیو 
تکنسـیم  مشـابه  سـاختار  دارای  ایزوتوپ هـای 

ماننـد Re در مکان هـای مختلـف باشـد.
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــق ب ــن محق ای
ــش  ــی پی ــرل کیف ــت های کنت ــو دارو تس رادی
ــت،  ــرده اس ــپری ک ــت س ــا موفقی ــی را ب بالین
ادامــه داد: تســت های بالینــی ایــن رادیــو 
ــر روی  دارو در بیمارســتان »نمــازی شــیراز« ب
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان های لنفومــای 

ــت. ــرا اس ــال اج ــن در ح ــر هوچکی غی
وی بـا بیـان این کـه دسـتیابی بـه تکنولوژی 
تولیـد کیت سـرد و گـرم این رادیـو دارو، عاوه 
بـر تامیـن نیـاز داخلـی می توانـد جـزو اهـداف 
صـدور آن قـرار گیـرد، گفـت: ایـن رادیـو دارو 
در کشـور آمریـکا تولید می شـد و ایـران دومین 
کشـور تولیدکننده این داروی تشـخیصی است.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ــمگیر  ــای چش ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب مراغ
انجمــن حمایــت از زندانیــان مراغــه گفــت: 
ــش،  ــت پوش ــراد تح ــی اف ــتغال و درآمدزای اش

ــرد. ــرار گی ــن انجمــن ق ــت ای ــد اولوی بای
بــه گــزارش ایرنــا، حمیــد شــکری روز 
شــنبه در بازدیــد از زنــدان و طــرح هــای 
اشــتغال زای انجمــن حمایــت از زندانیــان 
مراغــه افــزود: بهــره گیــری از ظرفیــت بخــش 
ــای  ــعه واحده ــاد و توس ــرای ایج ــی ب خصوص
ــن  ــدان و ای ــد و اشــتغال زا در زن ــدی مول تولی

ــد. ــر باش ــر ثم ــد مثم ــی توان ــن م انجم
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای 
مناســب موجــود ایــن انجمــن، اشــتغال زایــی 
بــرای زندانیــان و محکومــان، زمینــه ســاز 
ــع بخــش مهمــی از مشــکات اقتصــادی و  رف

ــود. ــد ب ــان خواه معیشــتی آن
ــی  ــات حمایت ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــکری ب ش

ــه  ــه اضاف ــان مراغ ــت از زندانی ــن حمای انجم
بــرای  قوتــی  نقطــه  انجمــن  ایــن  کــرد: 
شهرســتان در زمینــه حمایــت از اقشــار آســیب 

ــت. ــد اس ــر و نیازمن پذی
هــای  فعالیــت  رو،  ایــن  از  افــزود:  وی 
ــت  ــا حمای ــان ب ــز آزادی زندانی ــی و نی حمایت

ــان  ــت از زندانی ــن حمای ــط انجم ــران توس خی
ــت. ــر اس ــل تقدی ــه قاب مراغ

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان 
ــاری  ــال ج ــدای س ــت: از ابت ــز گف ــه نی مراغ
تاکنــون 10 بســته حمایتــی شــامل مــواد 
هــای  خانــواده  بیــن  در  البســه  و  غذایــی 

زندانیــان نیازمنــد ایــن شهرســتان توزیــع 
ــت. ــده اس ش

ســیدعا الدیــن نقیبــی افــزود: در یــک 
ــان  ــون توم ــز حــدود 1۵.۷ میلی ــر نی ــاه اخی م
ــون  ــدی، ۴.۷ میلی ــای نق ــک ه ــب کم در قال
تومــان در قالــب تامیــن جهیزیــه، ۸.۴ میلیــون 
ــرای  ــی ب ــای مال ــک ه ــه کم ــان در زمین توم
زندانیــان آزاد شــده از ســوی ایــن انجمــن 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
وی ادامــه داد: همچنیــن اقدامــات مناســبی 
ــرای توســعه و بهســازی  ــا حمایــت خیــران ب ب
مرکــز اشــتغال زایــی زندانیــان ایــن شهرســتان 

انجــام شــده اســت.
نقیبــی بــا تاکیــد بــر توســعه اشــتغال زایــی 
اضافــه کــرد: هــم اکنــون حــدود 1۹0 زندانــی 
در زنــدان و مرکــز اشــتغال زایــی دکتر شــفائی 
ــی از  ــای مختلف ــه ه ــتان در زمین ــن شهرس ای

جملــه قالیبافــی مشــغول بــه کار هســتند.

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان مراغــه گفــت: چهــار 
ــرای  ــدان ایــن شهرســتان ب ــه قصــاص و اعــدام در زن محکــوم ب

آزادی چشــم انتظــار حمایــت خیــران هســتند.
ــا  ــزود: ب ــی اف ــن نقیب ــاء الدی ــید ع ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
رایزنــی هــای انجــام شــده از ســوی ایــن انجمــن و دادســتانی، 
ایــن محکومــان بــه قصــاص در صــورت کســب رضایــت شــاکیان 

ــواده هــای خــود بازخواهنــد گشــت. ــه آغــوش خان ب
وی ادامــه داد: بــرای اخــذ رضایــت و پرداخــت دیــه از ســوی 
ــه  ــت ک ــاز اس ــان نی ــون توم ــه ۴۵0 میلی ــان،  ب ــن زندانی ای
تاکنــون حــدود 130 میلیــون تومــان آن از ســوی خیــران جمــع 

ــن شــده اســت. آوری و تامی
ــوم و  ــون 2۵ محک ــال تاکن ــدای س ــرد: از ابت ــه ک وی اضاف

ــدند. ــتان آزاد ش ــران شهرس ــت خی ــا حمای ــی ب زندان
نقیبــی گفــت: ایــن زندانیــان بــا کمــک هــای مالــی خیــران و 
ایــن انجمــن و پرداخــت بیــش از 361 میلیــون تومــان آزاد و بــه 

آغــوش خانــواده هــا بازگشــته انــد.
وی اضافــه کــرد: در ســال هــای اخیــر، محکومــان و زندانیــان 
ــران شهرســتان  ــی خی ــت هــای مال ــا حمای ــد بســیاری ب نیازمن

ــواده هــای  ــدان آزاد شــده و خان و ســایر شــهرهای کشــور از زن
ــان برخــوردار شــده  نیازمنــد زندانیــان نیــز از حمایــت هــای آن

انــد.
ــای  ــک ه ــت کم ــرای دریاف ــن ب ــن انجم ــی ای وی از آمادگ
مردمــی خبــرداد و افــزود: شــماره حســاب بانکــی ایــن انجمــن 
بــه شــماره 010626۹3۹100۴ نــزد بانــک ملــی و شــماره 
حســاب بانکــی 1021۸1۸۴2100001نــزد بانــک اقتصــاد نویــن 

ایــن شهرســتان آمــاده دریافــت کمــک هــای مردمــی و خیــران 
ــان اســت. ــرای آزادی زندانی ــن شهرســتان و ســایر شــهرها ب ای

ــه  ــای مراغ ــتان ه ــان شهرس ــوداه زندانی ــش از ۴۵0 خان بی
ــایر  ــان س ــای زندانی ــواده ه ــدادی از خان ــیر و تع ــب ش و عج
ــا  ــک ه ــتند از کم ــه هس ــدان مراغ ــه در زن ــران ک ــهرهای ای ش
ــره  ــه به ــان مراغ ــت از زندانی ــن حمای ــای انجم ــاعدت ه و مس

ــد مندن

ـــگاه  ـــی دانش ـــی و عمران ـــاون اداری، مال مع
ـــگاه در دوره ای  ـــن دانش ـــت: ای ـــور گف ـــام ن پی
ـــجویی  ـــت دانش ـــش جمعی ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ب
ــون و 200  ــک میلیـ ــه یـ ــگاه بـ ــن دانشـ ایـ
ـــگاه  ـــیاری از دانش ـــد بس ـــجو، مانن ـــزار دانش ه
ـــانی  ـــروی انس ـــذب نی ـــد ج ـــر نیازمن ـــای دیگ ه
و تامیـــن خدمـــات مـــورد نیـــاز دانشـــجویان 
ــت  ــش جمعیـ ــا کاهـ ــون بـ ــا اکنـ ــود امـ بـ
دانشـــجویی در تمامـــی دانشـــگاه هـــای 
ـــش  ـــوص افزای ـــی درخص ـــش های ـــور، چال کش
ــانی بـــه وجـــود آمـــده کـــه  نیروهـــای انسـ
ــب و  ــاماندهی مناسـ ــا سـ ــم بـ ــد بتوانیـ بایـ
همـــکاری و هـــم افزایـــی شـــرایط مناســـبی 
را بـــرای ســـاماندهی منابـــع انســـانی فراهـــم 

آوریـــم. 
ــزاده  ــن علیـ ــنا، حسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــگاه  ــی دانشـ ــی و عمرانـ ــاون اداری، مالـ معـ
ــران  ــت مدیـ ــومین نشسـ ــور در سـ ــام نـ پیـ
امـــور اداری و پشـــتیبانی دانشـــگاه هـــا و 
ـــت:  ـــک گف ـــه ی ـــی منطق ـــوزش عال ـــز آم مراک
نیـــروی  ســـاماندهی  و  ســـازی  منطقـــی 
انســـانی وظیفـــه و رســـالت دانشـــگاه اســـت 
ـــی در  ـــات خوب ـــته اقدام ـــال گذش ـــه در 2 س ک
ـــه  ـــه و از آن جمل ـــورت گرفت ـــه ص ـــن زمین ای
ـــراد  ـــری اف ـــاب و بکارگی ـــه؛ انتص ـــوان ب ـــی ت م
بـــه پســـت هـــای مصـــوب و انســـداد پســـت 
ـــرای  ـــهیل ب ـــراردادی ، تس ـــای ق ـــرای نیروه ب
خـــروج نیـــرو مثـــل بازخریـــد، بازنشســـتگی 
ـــا  ـــگاه ه ـــایر دانش ـــه س ـــال ب ـــویقی و انتق تش

اشـــاره کـــرد.

سند راهبردی دانشگاه پیام نور بر 
مبنای دانشگاه باز و از راه دور

ــگاه  ــی دانش ــی و عمران ــاون اداری، مال مع
ــگاه  ــردی دانش ــند راهب ــت: س ــور گف ــام ن پی
پیــام نــور بــه عنــوان دانشــگاه بــاز و از راه دور 
کشــور بــر اســاس مطالعــه حــدود 13 دانشــگاه 
بــاز جهــان و اســناد باالدســتی تهیــه ، تصویــب 

ــاغ شــد . و اب
وی تصریــح کــرد: ایــن دانشــگاه هــم اکنون 
ــا ۴۹۴ مرکــز و واحــد در داخــل کشــور، ۵6  ب
هــزار   ۴30 کشــور،  از  خــارج  نمایندگــی 
ــی  ــی، کارشناس ــع کارشناس ــجو در مقاط دانش
ــزار و 63۹ دانشــجوی  ــری و 6 ه ارشــد و دکت

ــد. ــی کن ــت م ــل فعالی ــن المل بی
وی افــزود: 3 هــزار و ۷۷۸ عضــو علمــی و ۸ 
هــزار، 2۵۵ عضــو غیــر هیــات علمــی و 1۴۸0 
ــت  ــگاه خدم ــن دانش ــی در ای ــنل حجم پرس

مــی کننــد.

 اصالح و تدوین ساختار سازمانی و 
تشکیالتی

وی گام بعــدی دانشــگاه را اصــاح و تدویــن 
ســاختار ســازمانی و تشــکیاتی دانســت و 
گفــت: ایــن اصــاح بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
برنامــه راهبــردی و ســند 20 ســاله دانشــگاه و 
بــا هــدف چابــک ســازی ســازمان صــورت مــی 

گیــرد.

 ارتقای مدیریت سبز در دانشگاه 
پیام نور

ــگاه  ــی دانش ــی و عمران ــاون اداری، مال مع
ــات  ــر اقدام ــبز را از دیگ ــت س ــای مدیری ارتق
مهــم دانشــگاه پیــام نــور عنــوان کــرد و اظهــار 
داشــت: دانشــگاه پیــام نــور به عنــوان دانشــگاه 

بــاز و از راه دور، در جهــت تقویــت زیرســاخت 
هــای الکترونیکــی و اســتفاده از فنــاوری هــای 
ــام  ــترده ای را انج ــیار گس ــات بس ــن اقدام نوی
داده اســت و هــم اکنــون از تعــداد 2 میلیــون 
ــن  ــرم ای ــر ت ــون در ه ــر آزم ــزار نف و ۸00 ه
دانشــگاه بــا حــذف کاغــذ و هزینــه هــای 
ــه صــورت  جانبــی ، 6۵0 هــزار نفــر آزمــون، ب

ــی شــود. ــزار م ــز برگ ــی و متمرک الکترونیک
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه پیــام 
ــتیبانی  ــزار پش ــرم اف ــدازی ن ــور، وی از راه ان ن
متمرکــز نیــز خبــر داد و اذعــان داشــت: 
افــزار  ایــن نــرم  انــدازی  دانشــگاه بــا راه 
ــه  ــل ب ــار کام ــض اختی ــن تفوی ــت ضم توانس
ــه صــورت  ــی ب ــکام کارگزین ــتانها،صدور اح اس
یکســان و سراســری و حضــور و غیاب پرســنل،  
امــکان نظــارت دقیــق بــر نحــوه عملکــرد آنهــا 
ــت  ــدام در جه ــن اق ــد و ای ــته باش ــز داش را نی
ســامانه ســپاری امــور و ارتقــای مدیریــت ســبز 
ــی بزرگــی را  ــه جوی ــه صرف ــت ک صــورت گرف

ــه همــراه داشــت. ــز ب نی

 استقرار نظام بهداشت و ایمنی در 
دانشگاه پیام نور

موضــوع  اهمیــت  بــه  علیــزاده  دکتــر 
ــاره  ــانی اش ــای انس ــی نیروه ــامت و ایمن س
کــرد و افــزود: اســتقرار نظــام بهداشــت و 
و  آزمایشــگاهی  فضــای  در   )HSE(امینــی
دانشــگاهی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت 
و از ایــن رو دانشــگاه در ایــن جهــت نیــز برنامــه 

هــای مهمــی در دســتور کار دارد.

دستاورد جدید محققان کشور در حوزه پزشکی هسته ای؛

ایران دومین کشور دارنده دانش فنی رادیوداروی تشخیص سرطان

انجمن حمایت از زندانیان اشتغال و درآمدزایی را در اولویت قرار دهد

چهار محکوم به قصاص در مراغه چشم انتظار خیران

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:

آمادگی دانشگاه پیام نور برای انتقال نیرو به سایر دانشگاه ها
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اگر در زمستان سفر می کنید، این 
وسایل را به همراه داشته باشید

چالش هــای  بــا  را  مــا  تابســتان  در  ســفر 
کمتــری مواجــه می کنــد؛ امــا موضوعــی کــه غیــر 
قابــل انــکار اســت زیبایــی خیره کننــده ســفرهای 
ــه  ــتان ب ــردی در زمس ــت. طبیعت گ ــتانه اس زمس
قــدری حیرت انگیــز اســت کــه جایگزیــن بــا 
هیــچ فصــل  دیگــری نیســت؛ چــرا کــه طبیعــت 

ــیده.  ــود را پوش ــروس خ ــاس ع لب
فقــط کافــی اســت بــا رعایــت برخــی نــکات به 
راحتــی در زمســتان ســفر کنیــد و لــذت ببریــد. 
مــوارد و لوازمــی کــه در ســفرهای زمســتانه نیــاز 
ــال  ــا خی ــا ب ــت ت ــرده اس ــردآوری ک ــد را گ داری
آســوده بــه ســفر برویــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
کــه حتمــا دوربیــن عکاســی خــود را، بــرای ثبــت 

لحظــات زیبــا همــراه داشــته باشــید.

چه مواردی را نباید فراموش کنیم؟
فاسک و آب جوش بردارید.

از دمنوش هــای گیاهــان گــرم ماننــد آویشــن، 
هــل، دارچیــن اســتفاده کنیــد.

ــتفاده  ــافرتی اس ــای مس ــق و چنگال ه از قاش
ــد. ــر باش ــل راحت ت ــه حم ــد ک کنی

ــته  ــراه داش ــی را هم ــن س ــای ویتامی مکمل   ه
باشــید.

ســعی کنیــد غذاهــای گــرم و مقــوی بخوریــد 
تــا گــردش خــون را بیشــتر کنــد و بــدن را گــرم.

از نوشــیدن آب خنــک و نوشــیدنی های ســرد 
پرهیــز کنیــد.

ــفیری و  ــاب، هنس ــیار، کت ــارژر س ــارژر، ش ش
ــد. ــخصی را برداری ــوازم ش ــر ل دیگ

بــرای چیدمــان چمــدان خــود، اول لباس هــای 
گرم تــر بعــد لباس هــای گــرم را بچینیــد.

ــاران  ــا ب ــرف ی ــا در ب ــید ت ــوت بپوش ــش ب کف
ــود. ــس نش ــان خی ــی پاهایت احتمال

ــا  ــد و ترجیح ــاق بلن ــبک، س ــای س جوراب ه
ــا  ــا در جــذب گرم ــد ت ــره اســتفاده کنی ــگ تی رن

ــر باشــد. موث
ــا دقــت انتخــاب کنیــد  ــا پالتــو را ب کاپشــن  ی
کــه گرمــای الزم را داشــته باشــد و ضــد آب هــم 

باشــد.
پلیورهــا و بلوزهایــی کــه زیــر کاپشــن و پالتــو 
ــا برداریــد و ترجیحــا  می پوشــید را بیشــتر از 2 ت

رنــگ تیــره.
لگ هــای  یــا  پشــمی  تــو  ســاپورت های 

نکنیــد. فرامــوش  را  بافــت  جنــس 
توصیــه می شــود حتمــا 2 تــا شــلوار برداریــد، 

کــه ترجیحــا یکــی رنــگ تیــره باشــد.
ــرای گــرم مانــدن دســت هایتان بهتــر اســت  ب
ــس  ــل جن ــه از داخ ــی ک ــتکش های چرم از دس

ــا مخمــل دارد اســتفاده کنیــد. اشــبالت ی
حتمــا کاه و شــال گردن را در چمــدان خــود 
ــان،  ــس بافت ش ــه جن ــد ک ــت کنی ــد. دق بگذاری

ــد. ــان کنن ــا گرم ت ــد ت ــنگین باش ــر و س پ
اگــر پوســت خشــک یــا حساســی داریــد، کــرم 
و لوســیون مخصــوص خــود را همــراه داشــته 

باشــید.
بــرای پوســت دســت هایتان کرمــی بــا چربــی 

زیــاد برداریــد.
اگــر بــا ماشــین خــود ســفر می کنیــد و 
 GPS دربــاره مســیر مطمئــن نیســتید، حتمــا از

ــد. ــتفاده کنی ــیریابی اس ــرای مس ب
ــر  ــخ، زنجی ــد ی ــوخت، ض ــین، س ــن ماش روغ
چــرخ، چــک کــردن لنت هــای ترمــز را فرامــوش 

نکنیــد.
از  تــا  کنیــد  ســفر  روز  در  کنیــد  ســعی 

ببریــد. لــذت  بیشــتر  زیبایی  هــا 
ــد  توجــه: اگــر داروی خاصــی مصــرف می کنی
بســته بــه طــول ســفرتان، آن مقــدار دارو را 

ــید. ــته باش ــود داش ــراه خ هم
منبع: ایرنا

تیم امید، تیم آرزو

رویــای صعــود تیــم ملــی امیــد بــه المپیــک یــک بــار دیگــر بــه امــا و 
اگــر کشــید و شــاگردان اســتیلی بــا یــک معجــزه می تواننــد بــه مرحلــه 

حذفــی انتخابــی المپیــک صعــود کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، بــا شکســت تیــم ملــی امیــد مقابــل کره جنوبــی، 
شــاگردان اســتیلی بــا یــک امتیــاز از چهــار بــازی در قعــر جــدول گــروه 
خــود قــرار دارنــد و در مقابــل کــره جنوبــی بــا 6 و ازبکســتان بــا ۴ امتیــاز 

در رده اول و دوم گــروه قــرار دارنــد.
ــه  ــود ب ــرای صع ــد ب ــی امی ــم مل ــانس تی ــا ش ــاب تنه ــن حس ــا ای ب
ــان دور گروهــی  ــا پای ــازی ت ــه بعــد در شــرایطی کــه تنهــا یــک ب مرحل
ــر  ــل گل بهت ــتن تفاض ــتان و داش ــا ازبکس ــازی ب ــده، هم امتی ــی مان باق

اســت.
ــات بســیاری  ــه بعــد در گــروه اتفاق ــه مرحل ــران ب تنهــا راه صعــود ای
اســت کــه بایــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد و چیــزی در حــدود یــک 

معجــزه رخ بدهــد.
روز چهارشــنبه هــر دو بــازی گــروه بــه طــور همزمــان برگــزار خواهــد 

شــد کــه بایــد دو اتفــاق بــا شــرایط ویــژه رخ بدهــد.
ــا 6 امتیــاز صعــودش را قطعــی کــرده  ــی ب در حــال حاضــر کره جنوب
ــک مســاوی  ــد ی ــم صدرنشــین نیازمن ــوان تی ــه عن ــود ب ــرای صع ــا ب ام
ــود  ــود خ ــردن صع ــی ک ــرای قطع ــتان ب ــر ازبکس ــوی دیگ ــت. از س اس
ــی را  ــد کره جنوب ــاری صدرنشــینی بای ــک مســاوی اســت و ب ــد ی نیازمن
ــرای صعــود نیازمنــد  شکســت دهــد. همچنیــن تیــم ملــی ایــران نیــز ب
پیــروزی بــا دوگل یــا بیشــتر مقابــل چیــن و شکســت ازبکســتان مقابــل 

ــت. ــی اس کره جنوب
1 - برتری ایران با اختاف بیش از دو گل مقابل چین

2 - شکست ازبکستان مقابل کره جنوبی
اگــر فــرض را بــر پیــروزی قاطــع تیــم ملــی مقابــل چیــن بگذاریــم، 
ــد  ــد، ازبکســتان قدرتمن ــزه می توان ــی کــم انگی ــا کره جنوب ــد آی ــد دی بای
ــف  ــد، متوق ــاش می کن ــینی ت ــود و صدرنش ــرای صع ــه ب ــاده را ک و آم

کنــد؟

شــهریور   13 متولــد  ولی پــور  مجتبــی 
ســال 13۷0 در شــهر تبریــز اســت و بــا وزن 
ــی از  ــر یک ــانتی مت ــد 1۷3 س ــرم و ق ۷۸ کیلوگ
ــه شــمار  موفق تریــن شــیرجه روهای تیــم ملــی ب
ــهنام  ــی وی ش ــور و زوج طای ــی پ ــی رود. ول م
ــای  ــیرجه روه ــا ش ــکول تنه ــی ش ــور و عل نظرپ
ایرانــی دارای مــدال در مســابقات قهرمانــی آســیا 

ــتند. هس

ــای  ــه دنیـ ــا ورود بـ ــه بـ ــور در رابطـ ولی پـ
مـــی  کار  ژیمناســـتک  می گویـــد:  شـــنا 
کـــردم کـــه از طریـــق مربـــی ورزشـــی خـــودم 
محمدرضـــا شـــکول بـــا رشـــته شـــیرجه آشـــنا 
ـــته  ـــن رش ـــروز ای ـــه ام ـــا ب ـــبختانه ت شـــدم و خوش

را ادامـــه داده ام.
ــی  ــدف در زندگ ــن ه ــن بزرگتری وی همچنی
ــدرت  ــور پرق ــود را حض ــه ای خ ــخصی و حرف ش

در بازی هــای آســیایی و کســب ورودی المپیــک 
عنــوان کــرد.

وی در ادامــه افــزود: شــیرجه ایــران در حــال 
حاضــر شــرایط خوبــی را دارد و انشــاهلل بــا توجــه 
بیشــتر، مــدال آوری هــای زیــادی در انتظــار ایــن 

رشــته اســت.
قهرمــان شــیرجه کشــور در کنــار مربــی خــود 
مشــغول آمــوزش و تربیــت شــیرجه روهــای 
ــی  ــه تازگ ــی ب ــاگردان مجتب ــت و ش ــال اس نونه
ــت  ــوری بدس ــابقات کش ــدال از مس ــن م چندی
آورده و مــدال هــای شــیرجه آتــی اســتان را نیــز 

ــد. ــی کنن ــن م ــون تضمی ــم اکن از ه
ــای  ــن رویداده ــم تری ــور در مه ــابقه حض س

ــی: ــن المل بی
مســابقات رده هــای ســنی قهرمانــی آســیا 

200۹
مسابقات جهانی 2011

قهرمانــی رده هــای ســنی آســیا جاکارتــا 
2011

قهرمانی رده های سنی آسیا تایلند 201۵
قهرمانی جهان برزیل 2016

ــیا  ــیرجه آس ــی ش ــز قهرمان ــدال برن کســب م
ــن 2016 ــال ژاپ ــس از 2۵ س پ

مسابقات کشورهای اسامی باکو

مهــدی انصــاری، یکــی از افتخارآفرینــان شــنا 
ــه  ــهر میان ــان 13۷3 در ش ــد ۷ آب ــور متول کش
مــی باشــد، وی بــا وزن ۹0 کیلوگــرم و قــد 1۹0 
ــه  ــران ب ــر یکــی از افتخــارات شــنا ای ســانتی مت

شــمار مــی رود.

ــاش شــنای  ــا اخــاق، مســتعد و پرت پســر ب
ایــران هرگــز دســت از تــاش بــرای ثبــت 

رکوردهــای جدیــد بــر نمــی دارد تــا جایــی کــه 
ــروف  ــرت مع ــناگر باغی ــه ش ــنا ب ــه ش در جامع

ــت. ــده اس ش
انصــاری در رابطــه بــا چشــم انــداز ســال هــای 
آتــی ورزش شــنا می گویــد: بــا ادامــه ایــن رونــد 
و پیشــرفت روز بــه روز شــنا، قطعــا در دور بعــدی 
ــن  ــال 2022 بهتری ــیایی در س ــای آس ــازی ه ب

نتیجــه را کســب مــی کنیــم.
قدرتمنــد  حضــوری  را  خــود  هــدف  وی   
در بــازی هــای آســیایی 2022 مــی دانــد و 
همچنیــن از برنامــه هایــش بــرای شکســتن 

چندیــن رکــورد جدیــد خبــر مــی دهــد.
ســابقه حضــور در مهمتریــن رویدادهــای بیــن 

: لملی ا
مسابقات قهرمانی جهان  201۷

بازی های آسیایی کره 201۴
مسابقات قهرمانی آسیا ژاپن 2016

بازی های کشورهای اسامی باکو 201۷
ســالن،  داخــل  آســیایی  هــای  بــازی 

201۷ ترکمنســتان 
مسابقات رده های سنی آسیا 201۵

ــود  ــس از صع ــران پ ــال ای ــی والیب ــم مل تی
بــه المپیــک، صبــح امــروز وارد فــرودگاه امــام 

ــدند.  ــی )ره( ش خمین
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
 ۵ کســب  از  پــس  ایــران  والیبــال  کاروان 
پیــروزی و بــه دســت آوردن ســهمیه المپیــک 

2020 توکیــو وارد تهــران شــد.
ــتقبال  ــا اس ــران ب ــال ای ــان والیب ــی پوش مل
فدراســیون  مســئوالن  و  علی نــژاد  مهــدی 
والیبــال وارد CIP فــرودگاه امــام خمینــی 

)ره( شــدند.
ســعید معــروف، کاپیتــان تیــم ملــی و 
ــور  ــاد عبادی پ ــوی و می ــد موس ــید محم س
ــه  ــرای همراهــی تیم هــای باشــگاهی خــود ب ب
ــه  ــن و لهســتان شــدند و ب ــی چی ــب راه ترتی

ــد. ــران نیامدن ای
دســتیاران خارجــی ایگــور کوالکوویــچ هــم 

همــراه تیــم ملــی بــه ایــران نیامدنــد.
ــران  ــوان ای ــال بان ــی والیب ــم مل کاروان تی
هــم ســاعت ۵ صبــح از طریــق CIP فــرودگاه 

ــد. ــران ش ــی )ره( وارد ته ــام خمین ام
ــای  ــعبانیان در رقابت ه ــرا ش ــاگردان میت ش

انتخابــی المپیــک بــه میزبانــی تایلنــد بــا 
قبــول 3 شکســت مقابــل تیم هــای قزاقســتان، 
ــار  ــزی از دور مســابقات کن ــی و اندون کره جنوب

رفتنــد.

کوالکوویچ سرمربی تیم ملی
 والیبال ایران:

خارجــی  مربیــان  مشــکات  دربــاره   -
نمی کنــم. صحبــت 

- هیــس را در جــواب بــه افراد خاصــی دادم.
ــک روز  ــم و ی ــن بگیری ــد جش ــا بای - فع
خــوب داشــته باشــیم و پــس از آن بایــد بــرای 

ــم. ــزی کنی ــک برنامه ری المپی
ــران  ــور در ای ــال حض ــد از 3 س ــن بع - م
هیــچ حرفــی درمــورد مشــکات و شــرایط 

ــزدم. ن
- همــه مــا زیــر فشــار قــرار داشــتیم. بعــد 
از 3 ســال جوابــی بــه افــراد خاصــی دادم کــه 

ــانی هســتند. ــه کس ــد چ ــان می دانن خودش
- هیــچ وقــت نســبت بــه اتفاقــات واکنشــی 

شتم. ندا
- حــاال هــم بــه کاری کــه کــردم و واکنشــی 
ــن  ــا ای ــم، ام ــار نمی کن ــان دادم افتخ ــه نش ک
ــه آن را  ــک لحظ ــود و در ی ــم ب ــت درون حرک

ــروز دادم. ب

محمدرضا داورزنی رئیس 
فدراسیون والیبال:

بــه  نســبت  کوالکوویــچ  واکنــش   -
می کنیــم. بررســی  حتمــاً  را  کارشناســان 

ــک  ــکوی المپی ــق س ــرای تحق ــرایط ب - ش
ــت. ــم اس فراه

ــی  ــم مل ــا تی ــک ب ــا المپی ــچ ت - کوالکووی
می مانــد. والیبــال 

ــم 2  ــی می خواهی ــی کادر فن ــا هماهنگ - ب
تیــم ملــی بســازیم.

ــت  ــان فرص ــه جوان ــا ب ــگ ملت ه - در لی
ــد. ــد ش ــتری داده خواه بیش

ــه  ــابقات ب ــام مس ــد از اتم ــه ای را بع - هدی
ــم. ــان دادی بازیکن

ــت: هــدف  ــو گف ــم نفتچــی باک ــران در تی ــال ای ــر فوتب لژیون
اصلــی و مهــم مــن از پیوســتن بــه ایــن تیــم، حضــور در لیــگ 

ــاره اســت.  ــن ق ــزرگ ای ــای ب ــل تیم ه ــازی مقاب ــا و ب اروپ
ــی  ــا، ســامان نریمان جهــان در گفــت و گوی ــه گــزارش ایرن ب
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــی ب ــگاه آذربایجان ــن باش ــایت ای ــا س ب
حضــور در تیــم نفتچــی، افــزود: خوشــحالی مــن زمانــی بیشــتر 
مــی شــود کــه فوتبــال خــودم را در یــک کشــور تــرک زبــان و 
ــم  ــاش خواه ــم و ت ــی ده ــه م ــودم ادام ــان خ ــم زبان ــان ه می
کــرد بــه اعتمــاد کادرفنــی و ســرمربی ایــن تیــم قدیمــی پاســخ 

ــواداران نشــوم. مناســبی داده و شــرمنده ه
وی اظهـار کـرد: بسـیار امیـدوارم بـا تـاش هـم تیمـی هـا 
و هدایـت هـای کادر فنـی بتوانیـم در مرحلـه دوم لیـگ برتـر 
آذربایجـان نتایـج درخشـانی گرفتـه و در پایـان فصـل جـاری بـا 
قهرمانـی در لیـگ بتوانیـم در لیـگ قهرمانان اروپا شـرکت کنیم.

نریمـان جهـان دلیـل حضـور خـود در نفتچـی باکـو را حضور 
یکـی از بازیکنـان قدیمـی آذربایجانی در ماشـین سـازی عنوان و 
اضافـه کـرد: در حال حاضـر فضولی محمداف کـه در دهه 13۷0 
در ماشـین سـازی بـازی مـی کـرد بـه عنـوان مربـی در نفتچـی 
فعالیـت دارد و بـا توجـه بـه شـناخت ایشـان از فوتبـال ایـران و 
مشـاهده بازی هـای من در لیگ برتر، درخواسـت همـکاری ارایه 

شـد و بنـده نیـز بافاصلـه ایـن درخواسـت را پذیرفتم.
وی بـا بیـان اینکـه انتخـاب نفتچـی بـرای ادامـه فوتبالـش 
بـا مطالعـه صـورت گرفتـه اسـت، یـادآوری کـرد: مـن سـفرهای 
مختلفـی بـه آذربایجان داشـته ام و تا حدودی فوتبال این کشـور 
را دنبـال کـرده ام و چـون پیـش از مـن پیمـان بابایـی و مهـدی 
شـریفی در تیـم سـومقائیت بـازی کـرده انـد، از آنهـا نیـز بـرای 

حضـور در لیـگ برتـر جمهـوری آذربایجـان مشـورت گرفتـم.
ــاده ســازی  ــی اردوی آم ــه برپای ــا اشــاره ب ــان ب ــان جه نریم
نفتچــی در ترکیــه، گفــت: هــم اکنــون در اردوی آنتالیــا در ترکیه 
ــام  ــدی را انج ــم و مفی ــیار منظ ــات بس ــم و تمرین ــور داری حض

مــی دهیــم تــا بــا آمادگــی بیشــتر و بهتــری ادامــه رقابــت هــای 
لیــگ برتــر را دنبــال کنیــم.

ســامان نریمــان جهــان پــس از درخشــش در تیــم ماشــین 
ســازی و ارایــه بــازی هــای درخشــان در نیــم فصــل اول لیــگ 
ــم  ــه تی ــاله ب ــراردادی 1.۵ س ــا ق ــران ب ــای ای ــگاه ه ــر باش برت

نفتچــی باکــو منتقــل شــد.
تیـم نفتچـی باکـو در سـال 1۹3۸ تاسـیس شـده اسـت و در 
زمـان اتحـاد جماهیر شـوروی سـابق یکـی از تیم هـای قدرتمند 
ایـن جماهیـر به شـمار می رفـت که پـس از اسـتقال جمهوری 
آذربایجـان در سـال 1۹۹1و راه اندازی لیگ آذربایجان از اواسـط 
دهـه 1۹۹0، تاکنـون دو قهرمانی لیگ برتـر و ۷ قهرمانی در جام 

حذفـی را به دسـت آورده اسـت.
ایــن تیــم از ســال 2012 تاکنــون چهــار دوره در رقابــت هــای 

لیــگ اروپــا حضور داشــته اســت.
ــی  ــرمربی نفتچ ــون س ــم اکن ــی ه ــن ایتالیای ــو بوردی روبرت
ــت  ــی را در فهرس ــن خارج ــم 10 بازیک ــن تی ــت و ای ــو اس باک

ــل 201۹- 2020 دارد. ــرای فص ــود ب ــرات خ نف
ــازی  ــاز از 1۴ ب ــا 2۵ امتی ــر ب ــال حاض ــو در ح ــی باک نفتچ
پــس از قــره بــاغ کــه بــا 31 امتیــاز صدرنشــین لیــگ 1۴ تیمــی 

ــرار دارد. آذربایجــان اســت، در رده دوم ق

مســابقه شــطرنج ریتــد هفتگــی بــرق آســا 
تبریــز بــا حضــور ۵۴ نفــر در ســالن شــطرنج اســتان 

ــد. ــل گردی ــر حاص ــج زی ــده و نتای برگزارگردی

جوایز اصلی:
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رئیــس کمیتــه دارت آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 
در دفتــر روزنامــه گفــت: دارت یکــی از مفــرح تریــن و 
خــاص تریــن رشــته هــای ورزشــی اســت که متاســفانه 

مــورد بــی توجهــی مســئولین قــرار گرفتــه اســت.
بــه گــزارش خبرنگارمــا، احمدیــان بــا حضــور در 
دفتــر روزنامــه بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی ورزش 
اســتان اظهــار کــرد: مــا آن طــور کــه بایــد نتوانســته 
ــی  ــای ورزش ــته ه ــی رش ــترش تمام ــم در گس ای
ــال  ــرای مث ــیم، ب ــته باش ــبی داش ــرد مناس عملک
ــس  ــط م ــزاری کاس دارت  توس ــرای برگ ــده ب بن
کرمــان بــه ایــن شــهر ســفر مــی کنــم درحالــی کــه 

ــم. ــان مــس ســونگون را داری خودم
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــتان ب ــه دارت اس ــس کمیت رئی
زیــر ســاخت هــای مناســبی در اختیــار داریــم امــا بــه 
صــورت مناســب از آن هــا اســتفاده نکــرده ایــم، ادامــه 

ــار  ــز 22 ســالن ورزشــی در اختی داد: شــهرداری تبری
دارد کــه تعــداد قابــل توجهــی مــی باشــد امــا چــون 
اکثــر ایــن ســالن هــا توســط افــراد خــاص و ادارجــات 

رزرو گردیــده نمــی تــوان از آن هــا اســتفاده کــرد.
احمدیــان کــه افتتــاح رشــته دارت باشــگاه 
دارت  دارد  خــود  کارنامــه  در  را  رشــت  ملــوان 
را رشــته ای خــاص دانســته و گفــت: پوشــش 
بازیکنــان در مســابقات بیــن المللــی دارت بــه 
صــورت رســمی مــی باشــد، یعنــی بازیکنــان نمــی 
تواننــد بــا لبــاس ورزشــی و یــا اســپورت در مســابقه 
ــابقات  ــودن مس ــس ب ــط و میک ــا مختل ــند و ی باش
ــب  ــوان در قال ــان و بان ــه در آن آقای ــن ورزش ک ای
ــه  ــن مســئله ب ــد و ای ــی کنن ــت م ــم فعالی ــک تی ی
ــا  ــرای م ــا ب ــا گاه ــن کشــور م ــل شــرع و قوانی دلی

ــد. ــی کن ــاد م ــی را ایج ــت های محدودی

ملی پوشان والیبال به ایران بازگشتند 

حضور در لیگ اروپا دلیل حضورم در تیم نفتچی است

مسابقه شطرنج ریتد هفتگی برق آسا

از امکانات و زیر ساخت های استان استفاده نکرده ایم

دلنوشته

گذشتگان ما 
یه میراث گرانبها 

برای ما جا گذاشتن ،
که ناخودآگاه 

حال ما را خوب میکنه ،
مثل شب یلدا ، 

شب عید ، 
چهارشنبه سوری 

و سیزده بدر !
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اوقات شرعی شهر تهران

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــهر در مجل ــده قائمش نماین
حضــور ســفیر انگلیــس در اغتشاشــات تهــران 
ــام  ــر و اع ــه نظ ــط ب ــئولین فق ــد مس ــت:  نبای گف

ــد.  ــا کنن ــس اکتف ــفر انگلی ــاره س ــع درب موض
بــه گــزارش فــارس،  ســیدعلی ادیانــی نماینــده 
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــهر در مجل ــردم قائمش م
جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در تذکــری 
ــران و  ــه حضــور ســفیر انگلیــس در ته ــا اشــاره ب ب
ــه  ــی روز شــنبه کــه منجــر ب ــات غیرقانون در تجمع
ــه  ــاره ب ــن ب ــد در ای ــت: نبای ــد،  گف ــتش ش بازداش
نظــر و اعــام موضــع اکتفــا کنیــم بلکــه بایــد بــرای 
اخــراج وی اقــدام کنیــم چراکــه ایــن حرکــت ســفیر 

انگلیــس بزرگ تریــن توهیــن بــه ملــت ایــران بــود.
وی افــزود: ورود غیرقانونــی ســفیر انگلســتان در 
ــدان داری وی خــاف  ــی و می ــک تجمــع غیرقانون ی
عــرف دیپلماتیــک اســت و می طلبــد کــه مجلــس در 

ــد. ــری کن ــه داده و موضع گی ــاره بیانی ــن ب ای
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــهر در مجل ــده قائمش نماین
ــار  ــت اخط ــه دول ــد ب ــس بای ــه مجل ــأت رئیس هی
ــارن اخــراج  دهــد و بخواهــد ســفیر انگلســتان از ای

ــود. ش
وی اظهــار داشــت: بایــد بــا اخــراج ســفیر 
انگلســتان در تهــران بــرای همیشــه دم روبــاه پیــر را 

ــم. ــی بچینی ــا قیچ ب

نماینده مجلس: 

برای اخراج سفیر انگلیس
 باید اقدام شده و به حرف اکتفا نشود

ــه  ــیدگی ب ــت: در رس ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
پرونــده ســقوط هواپیمــا بــدون هیچگونــه ماحظــه، 
عدالــت اجــرا می شــود. مــردم مطمئــن باشــند 
ــگان و  ــان باخت ــوی ج ــادی و معن ــوق م ــام حق تم
خانواده هــای ایــن عزیــزان، بــه صــورت کامــل 
ــن  ــر ای ــز ب ــام نی ــد و اراده نظ ــد ش ــتیفا خواه اس

ــت.  ــتوار اس اس
ســیدابراهیم  آیــت اهلل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــا  ــه ب ــی قوه قضائی ــورای عال ــه ش ــی در جلس رئیس
ــرافراز  ــید و س ــردار رش ــهادت س ــه ش ــان اینک بی
ــردم  ــه م ــب هم ــلیمانی قل ــم س ــاج قاس اســام، ح
مســلمان و آزادیخــواه را جریحــه دار کــرد، ایــن 
بی ســابقه  نقــض  را  آمریــکا  تروریســتی  اقــدام 
موازیــن و کنوانســیون های بین المللــی دانســت و 
گفــت: از آنجــا کــه ســردار شــهید ســپهبد ســلیمانی 
ــان  ــت از مظلوم ــا تروریســم و حمای ــارزه ب نمــاد مب
بــود، قطعــا اقــدام آمریــکا در بــه شــهادت رســاندن 
ــی  ــع حقوق ــت و مجام ــب اس ــل تعقی ــان قاب ایش
جهــان بایــد ایــن نقــض آشــکار قوانیــن بین المللــی 
را فریــاد بزننــد زیــرا در غیــر ایــن صــورت، جلــوی 
ســایر اقدامــات ناقــض موازیــن بیــن المللــی را 

نمی تــوان گرفــت.
رئیــس قوه قضائیــه بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری 
ســتاد حقــوق بشــر جمهــوری اســامی، وزارت امــور 
خارجــه و ســایر بخشــها بــرای پیگیــری ایــن اقــدام، 
ــه  ــکا ب ــوری آمری ــان رئیس جمه ــد گریب ــزود: بای اف
عنــوان اولیــن متهــم ایــن اقــدام تروریســتی گرفتــه 
ــخص  ــن ش ــرد. ای ــرار گی ــب ق ــورد تعقی ــود و م ش
ــه  ــی محاکم ــه بین الملل ــک دادگاه عادالن ــد در ی بای
ــت  ــان، ام ــدار در جه ــای بی ــا وجدانه ــود و قطع ش
ــوری اســامی،  ــوق بشــر جمه ــتاد حق اســامی، س
قوه قضائیــه و ســایر دســتگاه های مســئول، ایــن 

موضــوع را رهــا نخواهنــد کــرد.
رئیســی بــا اشــاره بــه تشــییع شــکوهمند و 
میلیونــی پیکــر ســرداران مقاومــت در ایــران و 
عــراق، ایــن رویــداد را حرکتــی شــگفت انگیز و 
غیرقابــل پیش بینــی توصیــف کــرد و بــا بیــان 
اینکــه امــروز نفــرت عمیــق نســبت بــه آمریکایی هــا 
ــه  در جهــان اســام بی ســابقه اســت، افــزود: مــن ب
عنــوان یکــی از مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی، 
ــردم  ــکوه م ــور باش ــه از حض ــه و متواضعان خاضعان
عزیــز ایــران و عــراق در مراســم تشــییع پیکــر 
ــر و تشــکر می کنــم  مطهــر شــهدای مقاومــت تقدی
ــدگار  ــه مان ــن حماس ــدردان ای ــویدای دل ق و از س
کــه نمــاد ابــراز تنفــر از آمریــکا و وفــاداری نســبت 
بــه ارزشــهای اســامی و همچنیــن حمایــت از 

ــتم. ــود، هس ــت ب مقاوم
ــکی  ــخ موش ــه، پاس ــه در ادام ــس قوه قضائی رئی
ــکا پــس از شــهادت  ــگاه نظامــی آمری ــه پای ســپاه ب
ســردار ســلیمانی را دقیــق، قدرتمندانــه و حکیمانــه 
ــه  ــی علی ــن اقدام ــه چنی ــان اینک ــا بی ــت و ب دانس
ــوده  ــر بی ســابقه ب ــکا در ۷0 ســال اخی ــع آمری مناف
ــه  ــن قضیــه کــه ب اســت، اظهــار کــرد: آنچــه در ای
ماشــین جنگــی دشــمن لطمــه وارد کــرد اهمیــت 
دارد، ایــن اســت کــه هیمنــه نظامــی آمریــکا 
ــد از همــه  ــن منظــر بای ــت و از ای ــرار گرف هــدف ق
فرماندهــان و نیروهایــی کــه در ایــن عملیــات 

ــرد. ــکر ک ــتند، تش ــرکت داش ش
ــپاه،  ــیلی س ــن س ــه ای ــه داد: البت ــی ادام رئیس
ــم  ــام معظ ــه مق ــه ک ــت و همانگون ــان کار نیس پای
رهبــری نیــز تاکیــد فرمودنــد، مســئله مهــم، 
از  آمریکایی هــا  خــروج  راهبــردی،  و  اساســی 
منطقــه اســت و مــا قطعــا ایــن موضــوع را مجدانــه 
دنبــال میکنیــم تــا شــرارت آنهــا در منطقــه خاتمــه 
یابــد و بــا بازگشــت بــه خانه شــان، کشــورهای 
منطقــه بتواننــد در مــورد امنیــت و سرنوشــت خــود 

ــد. ــم بگیرن تصمی
از  دیگــری  بخــش  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
ســخنان خــود، ســقوط پــرواز ۷۵2 تهران_کی یــف 
ــان  ــا بی ــت و ب ــز دانس ــوار و غم انگی ــی ناگ را اتفاق
ــردم و  ــر دل همــه م ــم بزرگــی ب ــا غ اینکــه حقیقت
مســئوالن نشســت، خاطرنشــان کــرد: یکــی از ابعــاد 
ــه، مســئله حقوقــی آن اســت کــه  ــن حادث مهــم ای
بایــد دنبــال شــود؛ لــذا همــه مــردم عزیــز مطمئــن 
باشــند کــه تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی جــان 
باختــگان و خانــواده هــای ایــن عزیــزان، بــه صــورت 
ــر  ــز ب ــام نی ــد و اراده نظ ــد ش ــتیفا خواه ــل اس کام

ایــن اســتوار اســت.
ــه را  ــن حادث ــه ای ــی ب ــیدگی قضای ــی، رس رئیس
ــه  ــمرد و ادام ــم آن برش ــاد مه ــر از ابع ــی دیگ یک
کمیســیون های  در  ابتدایــی  رســیدگی های  داد: 
ــه،  ــن حادث ــرا ای ــد زی ــام ش ــی انج ــی و فن تخصص
ابعــاد فنــی پیچیــده ای دارد کــه بایــد مــورد توجــه 
ــی  ــازمان قضای ــه س ــا را ب ــی ه ــه بررس ــد. ادام باش
نیروهــای مســلح واگــذار کردیــم کــه ایــن ســازمان 
نیــز بــا بهره منــدی از قضــات برجســته و همچنیــن 
پرونــده  بــه  متبحــر  کارشناســان  از  اســتفاده 

رســیدگی میکنــد و مــردم عزیــز مــا اطمینــان 
ــت در  ــا، اجــرای عدال ــد م ــه تاکی داشــته باشــند ک
ایــن خصــوص بــدون هیچگونــه ماحظــه ای اســت.

ــن  ــرد: در ای ــان ک ــه خاطرنش ــس قوهقضائی رئی
ــتان آن  ــی همدس ــکا و برخ ــفانه آمری ــان، متأس می
در عملیــات تــرور ســرداران مقاومــت کــه از ســیلی 
ســپاه آســیب شــدیدی دیدهانــد، بــه دنبــال ایجــاد 
ــرای سوءاســتفاده از خــون پــاک عزیــزان  فضایــی ب
ــد  ــا بای ــا هســتند ام ــه ســقوط هواپیم ــا در حادث م
بداننــد کــه امــروز جانباختــگان ایــن حادثــه، عزیزان 
ایــن ملــت هســتند و جایــگاه خانوادههایشــان بــرای 
ــت و  ــرم اس ــیار محت ــردم بس ــئوالن و م ــه مس هم
ــا  ــوق آنه ــتیفای حق ــال اس ــه دنب ــز ب ــئوالن نی مس
ــتفاده  ــواری و سوءاس ــوج س ــازه م ــذا اج هســتند؛ ل
از خــون قربانیــان ایــن حادثــه تلــخ را بــه هیچکــس 

ــم داد. نخواهی
رئیســی بــا بیــان اینکــه امــروز آمریــکا، انگلیــس و 
کشــورهایی کــه نفــرت عمومــی از خــود را دیدهاند به 
دنبــال جبــران آبــروی از دســت رفتــه هســتند، خــط 
قرمــز ملــت ایــران را امنیــت کشــور دانســت و هشــدار 
داد: عوامــل آمریــکا و کشــورهای بیگانــه اگــر بخواهند 
بــا بهانــه قــرار دادن موضوعــی کــه بیــش و پیــش از 
هرکــس مــورد توجــه نظــام جمهوری اســامی اســت، 
ــوج  ــر م ــوار ب ــد و س ــوش کنن ــی را مش ــکار عموم اف
شــوند، مطمئــن باشــند ملــت بــه آنهــا اجــازه ایــن کار 
را نخواهــد داد و نیروهــای امنیتــی و انتظامــی نیــز این 

موضــوع را دنبــال مــی کننــد.

ــه تاکیــد کــرد: امــروز ســپاه  ــوه قضائی رئیــس ق
بیــش از هــر مجموعــه ای بــه دنبــال کشــف 
ــه  ــه ک ــت و همانگون ــه اس ــن حادث ــت در ای حقیق
همــه مشــاهده کردنــد، فرماندهــان عالــی ســپاه کــه 
شــجاعانه مقابــل دشــمن مــی ایســتند، متواضعانــه 
و خاضعانــه بــه پیشــگاه ملــت گــزارش دادنــد و بــر 
ایــن مبنــا می تــوان آنــان را مصــداق »اشــداء علــی 

ــم« دانســت. ــاء بینه ــار رحم الکف
رئیســی بــا بیــان اینکــه ایــن شــفافیت و تواضــع 
در گزارش دهــی در کنــار ایســتادگی و شــجاعت 
مقابــل دشــمن، مــورد تقدیــر جامعــه اســت، افــزود: 
امــروز نبایــد اجــازه داد کــه دشــمنان از ایــن فضــا 
سوءاســتفاده کننــد. مــردم عزیــز مــا تردیــد نداشــته 
باشــند کــه بــا ماموریــت مقــام معظــم رهبــری بــه 
ــی  ــای قضای ــای مســلح و پیگیریه ــتاد کل نیروه س
ــد  ــد ش ــن خواه ــه روش ــن حادث ــاد ای ــوع، ابع موض
ــه  ــه ب ــم ک ــد می خواهی ــر از خداون ــار دیگ ــا ب و م
خانواده هــای داغدیــده، صبــر و اجــر بدهــد و همــه 

مــا نیــز در غــم ایــن عزیــزان شــریک هســتیم.
جلســه  ایــن  در  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــی  ــازمان قضای ــس س ــی رئی ــام بهرام حجت االس
ــه  ــای اولی ــای مســلح گزارشــی از بررســی ه نیروه
ــه  ــی ارائ ــای اوکراین ــه ســقوط هواپیم ــاره حادث درب
کــرد و در ادامــه پــس از اظهــارات برخــی مســئوالن 
قضایــی، مصوبــات ســفر اســتانی رئیــس قــوه 
ــورد بحــث و بررســی  ــرز م ــتان الب ــه اس ــه ب قضایی

ــت. ــرار گرف ق

رئیسی: 

پرونده سقوط هواپیما را عادالنه رسیدگی می کنیم

عضـو فراکسـیون والیـی مجلـس با مثبـت ارزیابی 
کـردن رفت و آمدهای دیپلماتیک طـی روزهای اخیر 
گفت: سـفر سـران کشـورها به ایران نشـان از پذیرش 

ایـران به عنوان قـدرت بامنازع منطقـه دارد. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، محسـن کوهکـن ریـزی  
درباره رفـت وآمدهای دیپلماتیک روزهـای اخیر افزود: 
ایـن سـفرها به نوعی نشـانه قـدرت جمهوری اسـامی 
ایـران اسـت بـه ایـن معنـی کـه کشـورهای منطقـه 
می داننـد چنانچـه بـه تعبیـر آنهـا جنگـی بـه وقـوع 
بپیونـدد ضـرر و زیـان متوجـه آنهـا هـم خواهد شـد.

نماینـده مردم لنجان در مجلس شـورای اسـامی 
بـا بیـان اینکـه ایـران امـروز در پـی اتفاقـات اخیر و 
هدف قرار دادن پایگاه عین االسـد از سـوی نیروهای 
سـپاه بـه قدرتـی بامنـازع در منطقـه تبدیـل شـده 
اسـت ادامـه داد: در ایـن شـرایط وقتـی امیـر قطـر 
بـه ایـران سـفر کـرده  و در کنـار آن امـرای برخـی 
کشـورها هماننـد بحریـن، عربسـتان و اردن سـکوت 
میکننـد تنهـا بـه ایـن دلیل اسـت کـه قـدرت ایران 
را پذیرفتـه بنابرایـن بـه دنبـال آن هسـتند تـا با این 
اقدامـات بیـن مـردم کشـورهای خودشـان مقبولیت 

کنند. کسـب 

وی تاکیـد کـرد: مقامـات کشـورهای منطقـه می 
داننـد که با سـفر بـه ایران هـم می توانند خودشـان 
را فعـال نشـان دهنـد و همچنیـن فضـای تبلیغـی را 
در کشـورهای خـود ایجـاد کننـد که امـکان گفت و 
گـو بـا ایـران به عنـوان قدرت موثـر در منطقـه برای 

آنها فراهم شـده اسـت.
کوهکن با بیان اینکه سـران کشـورها در سـفر به 
ایـران حامـل پیـام هایی هسـتند بـه سـفرهای اخیر 
سـران کشـورها بعد از ترور سـردار سـلیمانی اشـاره 
کـرد وگفت: پاسـخ ایـران به ایـن سـفرها چیزی جز 

دفـاع از حیثیـت و اقتـدار مردم نبوده اسـت.
عضـو فراکسـیون والیی مجلس شـورای اسـامی 
ایـن سـفرها را بـه نفـع جمهـوری اسـامی ایـران 
توصیـف کـرد و گفـت: ایـن سـفرها توجهـات جامعه 
جهانـی را بیـش از پیـش بـه ایـران معطـوف خواهد 
کـرد بـه عبارتـی ایـن مـراودات نشـان از آن دارد که 
دنیـا پذیرفتـه که ایران کشـور ضعیف سـال های ۵۹ 
نیسـت، کشـوری که محلـی از اعراب نداشـت و از او 
بـه عنـوان ژانـدارم آمریـکا یاد می شـد اما امـروز به 
نظامـی تبدیـل شـده که به پشـتوانه مـردم به قدرت 

بامنـازع در منطقـه تبدیل شـده اسـت.

کوهکن:

رفت وآمدهای دیپلماتیک نشان از پذیرش 
ایران به عنوان قدرت بالمنازع منطقه دارد

با خاتمه چهارمین دوره لیگ شطرنج آذربایجان شرقی؛

تیم های برتر لیگ شطرنج استان مشخص گردید
چهارمیــن دوره  لیــگ شــطرنج آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور 36 تیــم هــر هفتــه در ســالن هیــأت 

شــطرنج اســتان برگــزار مــی گردیــد کار خــود پایــان داد.
بــه گــزارش خبرنگارمــا، چهارمیــن دوره  لیــگ شــطرنج آذربایجــان شــرقی بــا حضــور 36 تیــم، در ۹ 

ــه کار خــود پایــان داد. دور  و طــی ۷0 روز برگــزار گردیــده و ب
شــرایط ســنی مســابقات از 6 ســال تــا ۸۸ ســال بــوده و هرتیــم از 6 بازیکــن تشــکیل شــده بــود کــه در 

هــر بــازی ۴ نفــر بــه رقابــت مــی پرداختنــد.
ــت  ــاهد رقاب ــد و ش ــزار گردی ــی برگ ــیار مطلوب ــطح بس ــی در س ــی و کیف ــاظ فن ــابقات از لح ــن مس ای

ــم. ــگ بودی ــی لی ــه دوره قبل ــه س ــده نســبت ب ــای شــرکت کنن ــم ه ــن تی فشــرده ای بی
تیــم هایــی از شــهر جدیــد ســهند، آذرشــهر، اهــر، کجــوار تبریــز، شــادباد تبریــز و کارخانجــات تبریــز و 
بازیکنانــی از شهرســتان هــای مرنــد، ســراب، مراغــه، اهــواز، زنجــان و مازنــدران بــا عضویــت در تیــم هــای 
مختلــف در ایــن دور لیــگ شــرکت داشــتند و یکــی از نــکات جالــب مســابقات حضــور بیــش از 10 تیــم 

در رده ســنی زیــر 1۴ ســال بــود.
ــرزاده، ریاســت  ــی ورزشــکاران  توســط ســید وحیــد می ــز و احــکام قهرمان در مراســم اختتامیــه، جوای
هیــأت شــطرنج اســتان و آقــای شــهرکی نــژاد رئیــس هیــأت شــطرنج شهرســتان تبریــز بــه مقــام آوران 
اهــدا گردیــده و ریاســت هیــأت اســتان طــی صحبــت هایــی از تمامــی سرپرســتان و بازیکنــان تیــم هــا، 

ــد . عوامــل اجرایــی و داوری تقدیــر و تشــکر کردن

اول رده های سنی:          مدرسه ذهن برترمقام قهرمانی:      تیم شطرنج شمس تبریز دوم رده های سنی:    فرش ابریشمی شجاعینائب قهرمان:     تیم شطرنج لوازم خانگی براوات سوم رده های سنی:      گروه صنعتی سپیداکمقام سوم:         تیم شطرنج کاتاالن تبریز

بررسی عملکرد و نتایج لیگ شطرنج آذربایجان شرقی

تیــم شــطرنج آتــش نشــانی تبریــز کــه در لیــگ  قدردانی
اســتانی تبریــز متشــکل از احــد شــریفی، بــرادران 
خانــی و مهــدی علیــزاده بــا کســب ۸ امتیــاز یکــی 
از تیــم هــای خــوب و بــا اخــاق ایــن دوره از 
مســابقات بــود کــه ایــن تیــم بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه حضــور در 2 دور از  ــق ب ــراری از موف کاری اضط

مســابقات نشــدند. 
در همیــن راســتا هیــأت شــطرنج تبریــز از 
ــش تشــکر  ــن ارگان زحمــت ک ــب از ای ــم قل صمی
کــرده و از کاپیتــان تیــم آقــای شــریفی قدردانــی 

ــد. ــی نمای م

عوامل داوری و کادر اجرائی لیگ شطرنج استان:
مسعود گیاهی: سرداور بین المللی

خانم میرزاپور: جانشین سرداور فیده
و آقای علی ملک نیا

 داوران خانم:
سمیرا قربانی، نسیم عباسی، عاطفه میرزاپور درجه، 

پریسا کاری و نازلی ایرانزاد
عوامل اجرایی:

 آقای اسماعیل شهرکی نژاد
آقای  احمد کاری

تیم های با اخالق لیگ 
ــی  ــه فن ــز از ســوی کمیت ــش نشــانی تبری ــز و آت ــن آوری شــمس تبری ــم و ف ــای دانشــگاه عل ــم ه تی
ــم شــرکت  ــن 36  تی ــگ شــطرنج آذربایجــان شــرقی در بی ــا اخــاق لی ــای ب ــم ه ــوان تی مســابقات، بعن

ــده انتخــاب شــدند. کنن

نتایج میزهای اصلی )به ترتیب مقام(
 میز یک:

اول:آیدین عبداله زاده از تیم براوات 
دوم: مجتبی نیکوفر از تیم شهریار

سوم: افشین مقدمیان قالیشویی سهند
میز دو:

اول: عرفان براتیان از کیش و مات
دوم: نادر علی نژاد از امور مالیاتی
سوم: ایمان محمد زاده از براوات

میز سه:
اول :سهیل انصاری از علوم پزشکی

دوم: علی سیانی از آرام کاالی سبان
سوم :سینا صائمی از شمس تبریزی

میز چهار:
اول : مهدی ابهری از سپیداک

دوم : صمد زینت الدینی از کفش عصار
سوم : حسین رستمی ازمدرسه ذهن برتر

میز پنج:
اول :ثمین سلمانی از آنپاسان
دوم:محمد کوشان از مگنوس

سوم:جابر سرخی از پلی نار
میز شش:

اول: پارسا رادش از علوم پزشکی تبریز
دوم: مسعود محمدی حامد از ژالین

سوم: شهروز زارعی از شمس تبریزی

نتایج میزهای رده های سنی )به ترتیب مقام(
میز یک:

اول: حمید رضا ابراهیمی از مدرسه ذهن برتر 
دوم: مهدی اسامی از نوجوانان کیشو مات

سوم: متین یزدانی ازنیکان برتر
میز دو:

اول: زهرا جعفری از  آچمز یک
دوم: امیر رضا اسماعیلی از آنپاسان

سوم: حسن شهر آزاد از پادسا
میز سه:

اول: سینا ایراندوست از فرش ابریشم
دوم: مهدی عدالت خواه از مدرسه ذهن برتر

سوم: زهرا قربانی از آنپاسان

میز ۴:
اول: حسین رستمی از مدرسه ذهن برتر

دوم: رضا نصرتی زاده از فرش ابریشم 
سوم: صدرا حق لسان ازنیکان برتر

میز پنج:
اول: امیر رضا سیفاله زاده از پادسا

دوم: احسان اسد لو از نوجوان برتر سهند
سوم: لیا بهمنی از آچمز یک

میز شش:
اول: حامدفتحی از فرش ابریشم شجاعی
دوم: علی عباس زاده از نوجوانان سهند

سوم: اسرا محمد لو از اندیشه سهند


