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دکتر الریجانی در نطق پیش از دستور:

ایران در صورت رفتار غیرعادالنه اروپا
 در مسئله هسته ای، تصمیم جدی در 

همکاری با آژانس خواهد گرفت

مودیان مکلف هستند مالیات 
فروش را از خریدار یا کارفرما 

وصول کنند 

وزیر صنعت:

 قانون ساخت داخل حاکم بر 
سیاست های بخش تولید است

بزرگنمایی اشکاالت اقتصادی خسارت حیثیتی به افراد زده و به کشور لطمه 
وارد می کند

تهدید آمریکا، اقتصاد اروپا را به رفتار حقارت آمیز وادار کرده است

کاال های وارداتی در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کاال های متروکه 
قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان واریز می شود

با وجود شرایط خاص کشور روندهای تولید پابرجاست

مالیات و عوارض متعلقه همزمان با صدور صورت حساب به حساب سازمان واریز می شود

ساخت داخل از جمله اقدامات ماندگار این وزارتخانه در چند سال اخیر است

 نباید فراموش کرد که حمایت از تولید محور و راهبرد توسعه اقتصادی کشور است
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سخنگوی شورای نگهبان:

شوراینگهبانبرایاعالمجزییاتپرونده
ردصالحیتهاممنوعیتقانونیدارد

مشکالت اقتصادی را با اتحاد و 
انسجام حل کنیم

 لزوم ایجاد شرایط بهتر، جهت 
حفظ نخبگان در کشور

»آلودگی زیست محیطی معدن اندریان« 
کذب و بی اساس است

طرح اصالح نظام بانکداری نباید 
شتابزده تصویب شود

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه گفــت: »ایــن دانشــگاه بــا اجــرای 
ــا شــعار تولیــد  ــردازان و مخترعــان ب طرح هــای دانش بنیــان و حمایــت از ایده پ

علــم نافــع گام هــای بلنــدی برخواهــد داشــت.«
ــا اصحــاب رســانه  ــو در نشســت خبــری ب ــا، محمدرضــا ولیل ــه گــزارش آن ب
ــرای حمایــت  ــا اعــام آمادگــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه ب مراغــه ب
ــن واحــد دانشــگاهی  ــردازان اظهــار کــرد: »ای ــان و ایده پ از نواندیشــان، مخترع
ــای مصــوب شــورای  ــا و ایده ه ــت از طرح ه ــز رشــد و حمای ــدازی مرک ــا راه ان ب
داوری، از جهــت مالــی و امکاناتــی آمــاده هرگونــه همــکاری بــا محققــان داخــل 

دانشــگاه و بیــرون دانشــگاه اســت.«
وی افــزود: »اکنــون ۱۲ واحــد فنــاور در مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد مراغــه بــه فعالیــت مشــغول بــوده و دو طــرح دانش بنیــان و تجــاری بــا 
عنــوان پــرورش ماهــی قــزل آال و مشــارکت بــرای پــرورش گل هــای گلخانــه ای 
ــی در مجتمــع  ــی و گل هــای تزئینــی صادرات ــاب داروی ــا رویکــرد گیاهــان نای ب

بــاغ ایــن دانشــگاه بــه زودی بــه اجــرا درخواهــد آمــد.«
ــه ۵۰  ــادآور شــد: »نزدیــک ب رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه ی
ــدم  ــده گن ــذر اصاح ش ــم ب ــت دی ــرای کاش ــگاه ب ــای دانش ــار از زمین ه هکت
بــه زیــر کشــت رفتــه و بــه زودی تحــول بزرگــی در ایــن زمینــه در ایــن واحــد 

ــت.« ــد پیوس ــوع خواه ــه به وق ــگاهی و مراغ دانش
ولیلــو پــرورش گوســفندان چندقلــوزا را از دیگــر طرح هــای دانش بنیــان 
ــل گاوداری  ــا تبدی ــت: »ب ــمرد و گف ــه برش ــد مراغ ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
دانشــگاه بــه مجتمــع بــزرگ دامــداری، نخســتین مجتمــع پــرورش گوســفند چنــد 
قلوزا)رومانــوف( در منطقــه راه انــدازی و از ایــن طریــق بــا تولیــد ثــروت و اشــتغال 
مســتقیم و غیرمســتقیم، بــه اصــاح نــژاد گوســفندان منطقــه بــا ورود بــه بحــث 
ــوزش  ــتان و آم ــاورزی شهرس ــاد کش ــک اداره جه ــکاری نزدی ــان و هم دانش بنی
ــدام خواهــد شــد.« ــوع گوســفند، اق ــن ن ــرورش ای ــه و توســعه پ ــداران منطق دام

وی مأموریت گرایــی را یکــی از راه هــای توســعه پایــدار در هــر منطقه برشــمرد 
و عنــوان کــرد: »اســتفاده از تخصــص علمــی و تجربــی پرســنل دانشــگاه، یکــی 
ــی و  ــتای مأموریت گرای ــامی و در راس ــگاه آزاد اس ــم دانش ــالت های مه از رس

ــی  ــای تخصص ــا و پایان نامه ه ــه طرح ه ــق ارائ ــه از طری ــکات جامع ــل مش ح
و علمــی اســت؛ بنابرایــن در هــر لحظــه و هــر جایــی کــه دانشــگاه احســاس 
کنــد نقــش مؤثــری خواهــد داشــت، وارد شــده و از هیــچ کوشــش و همکاریــی 

ــد.« ــغ نمی کن دری
ــن  ــه رتبــه ۱۲۶ ای ــا اشــاره ب رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه ب
واحــد دانشــگاهی بیــن همــه دانشــگاه های سراســر کشــور اضافــه کــرد: »چــاپ 
ــال  ــج س ــتانی در پن ــوری و اس ــی، کش ــش مل ــزاری ۹ همای ــه، برگ ۳۴۱ مقال
ــه،  ــاب در کتابخان ــد کت ــزار جل ــاب، وجــود ۶۶ ه ــد کت گذشــته، چــاپ ۲۰ جل
ــر کشــوری از  ــوان برت ــه بعــد، کســب چهــار عن ــراع از ســال ۹۳ ب ثبــت ۶ اخت
ســال ۹۳ شــرکت در چهــار جشــنواره رســمی کشــوری، برگــزاری ۶۵ ســخنرانی 
علمــی، کســب ۶ مقــام برتــر اســتانی در ســال ۹۴ دو مقــام برتــر کشــوری در 
ســال ۹۵ کســب مقــام اســتانی در ســال ۹۷ افزایــش رشــته های دکتــری بــه ۹ 
رشــته و کســب عنــوان برتــر در ســال ۹۸ از بیــن ۴۰۰ دانشــگاه کشــور، ازجملــه 

افتخــارات مانــدگار ایــن واحــد دانشــگاهی اســت.«

تصویب ۲ هسته پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه
ــودمند  ــوالت فراس ــوان محص ــا عن ــی ب ــته پژوهش ــب دو هس ــو از تصوی ولیل
ــرح  ــر داد و مط ــگاهی خب ــد دانش ــن واح ــایبری در ای ــد س ــاورزی و پدافن کش
کــرد: »کشــت زعفــران به صــورت ایروپونیــک، اســتحصال زهــر عقــرب، کشــت 
گنــدم بــا بــذر اصاح شــده به صــورت دیــم، راه انــدازی مجتمــع پــرورش 
ــه ای از  ــمند گلخان ــت هوش ــرح مدیری ــازی ط ــوزا و تجاری س ــفند چندقل گوس
برنامه هــای در دســت اجــرای ایــن واحــد دانشــگاهی در ســال پیــش رو اســت.«

ــه گیاهــان دارویــی و گل هــای کمیــاب  وی ادامــه داد: »طــرح تولیــد گلخان
ــد  ــان کشــوری تولی ــزل آال، طــرح دانش بنی ــی ق ــرورش ماه ــی، طــرح پ صادرات
موتــور توربوشــارژ توســط اســتادان ایــن واحــد دانشــگاهی کــه در مرحلــه عقــد 
ــدازی  ــوده، راه ان ــور ب ــودرو در کش ــد خ ــا تولی ــا کارخانه ه ــی ب ــرارداد و رایزن ق
کلینیــک حقوقــی، حســابداری و مدیریــت مالــی و کســب وکار از ســایر 
برنامه هــای در حــال اجــرای ایــن واحــد دانشــگاهی در ســال پیــش رو اســت.«

ــت  ــرای فعالی ــد: »ب ــادآور ش ــه ی ــد مراغ ــس دانشــگاه آزاد اســامی واح رئی
ــه  ــا ارائ ــد ب ــان می توانن ــه متقاضی ــامی هم ــگاه آزاد اس ــد دانش ــز رش در مراک
طرح هــای پژوهشــی خــود بــرای طــرح در کمیتــه ارزیابــی اقــدام کننــد و پــس 
ــای  ــا اعط ــه داوری ب ــی دانشــگاهی و کمیت ــه ارزیاب ــرح در کمیت ــب ط از تصوی
ــرای اجــرا طــرح  ــد ب ــان می توانن ــون توم ــا ســقف ۳۰ میلی وام قرض الحســنه ت
ــه  ــدام ب ــازی اق ــازی و تجاری س ــه انبوه س ــس از مرحل ــرده و پ ــدام ک ــود اق خ

ــد.« بازپرداخــت وام خــود کنن
ولیلــو دانشــجویان شــاغل در هــر دانشــگاه را به عنــوان توریســت های علمــی 
و فرهنگــی نــام بــرد و اظهــار کــرد: »دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه از بــدو 
ــه  ــازار کار و جامع ــه ب ــل روان ــزار فارغ التحصی ــداد ۳۰ ه ــون تع ــیس تاکن تأس
ــری و  ــدارک دکت ــدارج و م ــا م ــون ب ــن دانشــجویان اکن کــرده و بســیاری از ای
کارشناســی ارشــد و کارشناســی، مســئولیت بســیاری از مراکــز مدیریتــی کشــور 

را بــر عهــده دارنــد.«
وی از اصحــاب رســانه خواســت در صــورت مشــاهده رکــود و تعلــل و 
ــا  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــای دانش ــکاس فعالیت ه ــانی و انع ــتی در اطاع رس سس
احســاس مســئولیت و وظیفــه بــا گوشــزد و یــادآوری بــه مســئوالن، بــه انجــام 
ــه گــزارش عملکــرد موفقیت هــای  ــه مــردم و ارائ اطاع رســانی و آگاهی دهــی ب
ایــن واحــد دانشــگاهی در راســتای توســعه علمــی پژوهشــی و فرهنگــی 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــتان و منطق شهرس

رسالت دانشگاه آزاد اسالمی در انتخابات مجلس
ــی از  ــؤال یک ــه س ــخ ب ــه در پاس ــد مراغ ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــث  ــت: »در بح ــش رو گف ــات پی ــگاه در انتخاب ــالت دانش ــاره رس ــگاران درب خبرن
انتخابــات وظیفــه همــه دانشــگاهیان مانند ســایر عمــوم مردم تــاش بــرای افزایش 
مشــارکت عمومــی و ایجاد شــور و نشــاط و احســاس مســئولیت در برگــزاری هرچه 

بهتــر ایــن انتخابــات بــرای تبدیــل امیــد دشــمنان بــه یــأس اســت.«
ولیلــو اضافــه کــرد: »بــا توجــه بــه رســالت روشــنگری دانشــگاه ها، از بســیج 
اســاتید، دانشــجویی و کارکنــان و ســایر کانون هــای علمــی و فرهنگــی انتظــار 
داریــم بــا برگــزاری جلســات و مباحــث روشــنگری در ایــن رابطــه فعالیــت کنند. 
از طــرف دیگــر ماننــد دوره هــای پیــش، دانشــگاه بــه هیــچ شــخص یــا نهــادی 
اجــازه نخواهــد داد به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم یــا بــا اســتفاده از نــام و 
موقعیــت دانشــگاه یــا اســتفاده از امکانــات دانشــگاه حتــی به انــدازه یــک حبــه 

قنــد  بــه نفــع یــا علیــه هیــچ کاندیدایــی بهره بــرداری کنــد.«
ــم  ــاج قاس ــا ح ــه قلب ه ــردار هم ــن س ــهادت افتخارآفری ــلیت ش ــا تس وی ب
ســلیمانی و اثــرات بعــدی آن کــه تحکــم و تحکیــم غیــرت انقابــی و همدلــی 
ــا مــرگ  بیــن آحــاد جامعــه بــود عنــوان کــرد: »انســان های بــزرگ نــه تنهــا ب
خــود از بیــن نمی رونــد؛ بلکــه بــا شــهادت، زنده تــر از پیــش بــه حیــات ابــدی 

ــد. ــدگار و اثرگذارن ــردم روزگار مان ــواره در ذهــن و جــان م می رســند و هم
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
شــعار دانشــگاه »هــر دانشــجو، یــک تخصــص، یــک مهــارت« اســت، بایــد تاش و 
رســالت دانشــگاه در پــرورش دانشــجویان مهــارت یافتــه باشــد و در ایــن راســتا بــا 
توجــه بــه اینکــه تعــداد ۷۰۰ پایان نامــه در طــول ســال در ایــن واحــد دانشــگاهی 
ــن پایان نامــه هــا را  ــا بتوانیــم موضوعــات ای ــع می شــود؛ اگــر م ــاع واق مــورد دف
بــه ســمت مهــارت محــوری و حــل مشــکات و برداشــتن بــاری از دوش مملکــت 

ســوق دهیــم، در تحقــق ایــن شــعار موثــر، گام اساســی برداشــته ایم.
ــرد  ــی ک ــتان معرف ــای اس ــی از بهترین ه ــه را یک ــد مراغ ــمای واح ــو س ولیل
ــا وجــود اســتقال  ــت دانشــگاه آزاد اســامی ب ــوان معاون ــزود: »ســما به عن و اف
کاری و حــوزه ای خــود، یکــی از بازوهــای پرتــوان دانشــگاه و افتخــارات آن بــوده 
و کســب رتبــه برتراســتانی، ارتقــای درجــه از کوچــک بــه متوســط فعــال بــودن 
۱۹ رشــته کاردانــی، کســب رتبــه برتــر کشــوری در رشــته Ucmac افزایــش 
ــال،  ــا هشــت مدرســه فع ــر ب ــزار نف ــه ه ــدارس ســما ب ــوزان م ــداد دانش آم تع
اهتمــام در راه انــدازی انســتیتوی زبــان انگلیســی، راه انــدازی بازارچــه مهارتــی در 

مــدارس ســما، کســب رتبــه فرهنگــی در کل کشــور و آموزشــکده ســما بــا ۵۰۰ 
دانشــجو در مقطــع کاردانــی یکــی دیگــر از افتخــارات ایــن دانشــگاه اســت.«

دانشگاه و آموزش و پرورش دو بال پرواز انسان ها در آسمان علم 
و دانش است

ــوزش  ــن آم ــل ارتباطــی و همــکاری بی ــم پ ــا اشــاره به ضــرورت تحکی وی ب
ــال  ــرورش دو ب ــوزش و پ ــگاه و آم ــرد: »دانش ــد ک ــگاه تأکی ــرورش و دانش و پ
ــزوم  ــک الزم و مل ــه هری ــت ک ــش اس ــم و دان ــمان عل ــان ها در آس ــرواز انس پ
ــد  ــم، می توان ــتای ه ــاد در راس ــن دو نه ــکاری ای ــن هم ــتند؛ بنابرای ــم  هس ه
ــا  ایــن پــرواز و ایــن ترقــی و تعالــی را آســان و دلپذیــر کنــد. در ایــن راســتا ب
توافــق بــر عقــد تفاهم نامــه همــکاری ایــن دو موسســه مقــرر شــد از امکانــات، 
اســتعدادها، امتیــازات، اســتادان و تجربه هــای موجــود بــه نحــو شایســته 
ــد  ــه واح ــد س ــد ش ــگاه متعه ــز دانش ــتین گام نی ــود. در نخس ــرداری ش بهره ب
فنــاور از مرکــز رشــد دانشــگاه را بــه متقاضیــان تحقیــق و پژوهــش از آمــوزش 

ــد.« ــاص ده ــه اختص ــتان مراغ ــرورش شهرس و پ
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مراغــه فعالیت هــای فرهنگــی و مذهبــی 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــذار عن ــم و تأثیرگ ــته مه ــامی را برجس ــگاه آزاد اس دانش
»برگــزاری جشــنواره فرهیختــگان همه ســاله در ایــن واحــد دانشــگاهی، مشــوق 
ــت  ــری اس ــی و هن ــی، فرهنگ ــی، دین ــای مذهب ــرای فعالیت ه ــی ب ــیار خوب بس
ــه  ــز ب ــده ای نی ــز ارزن ــن مســابقات شــرکت و جوای ــر دانشــجویان در ای کــه اکث

ــرد.« ــق می گی ــا تعل آنه

مهارت محوری نقطه عطفی در افزایش تمایل دانشجویان به 
تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی

ــوان  ــان در دو رشــته عن ــه صــدور مجــوز تحصیــل همزم ــا توجــه ب ــو ب ولیل
کــرد: »بخشــنامه اخیــر در راســتای مهارت محــوری و آمــوزش کاربــردی 
تحصیــات تئــوری می توانــد نقطــه عطفــی در افزایــش رغبــت و تمایــل 
دانشــجویان بــه تحصیــل در دانشــگاه آزاد اســامی باشــد. طــوری که دانشــجوی 
ــد یــک رشــته کارشناســی دیگــر را نیــز  کارشناســی در حــال تحصیــل می توان
ــی از  ــد در یک ــری می توان ــا دکت ــد ی ــجوی ارش ــک دانش ــا ی ــد ی ــل کن تحصی

ــد.« ــه ده ــل ادام ــه تحصی ــان ب ــی همزم ــی و کاردان ــته های کارشناس رش
ــش رو را  ــال پی ــه در س ــد مراغ ــامی واح ــگاه آزاد اس ــم انداز دانش وی چش
ــوزش  ــور آم ــرد: »اولویت بخشــی برنامه هــای دانشــگاهی در ام ــن ترســیم ک چنی
ــی، مهارت محــوری و کارآمدســازی. در بحــث پژوهــش، مســئله گرایی  کیفی گرای
و نیازمحــوری. در بحــث فنــاوری، نــوآوری، ثــروت آفرینــی و اشــتغالزایی. در بخش 
ــاط  ــی، انضب ــش مال ــی. در بخ ــر خردجمع ــه ب ــارکت جویی و تکی ــی، مش فرهنگ

ــرار خواهــد گرفــت.« ــی مدنظــر ق بیشــتر و شفاف ســازی مال
روزنامه نــگاران،  فعالیت هــای  از  قدردانــی  بــا  مراســم  ایــن  پایــان  در 
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه شهرســتان مراغــه بــا اهــدای لــوح یادبــود و هدیــه 

ــد. ــل ش ــان تجلی از آن

ولیلو مطرح کرد؛

خیزدانشگاهآزاداسالمیمراغهدرراستای
تبدیلعلمبهثروت
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کاریکاتور

سیلستانسیستانوبلوچستانرا
دریابید!

ــروی  ــرد نی ــا بالگ ــراه ب ــه هم ــیل زدگان ک س
ــازم  ــران ع ــش جمهــوری اســامی ای ــی ارت دریای
ســیل  محاصــره  در  صعب العبــوِر  روســتاهای 
ــد امدادرســانی کنــد اســت و  شــده، تأکیــد کردن

ــت. ــی ا س ــداد هوای ــن ام ــان همی ــا امیدش تنه
منبع: تسنیم

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــور اروپای ــه کش ــات س ــا اقدام ب
ــار  ــران در صــورت رفت ــق هســته ای، گفــت: ای تواف
ــم  ــته ای، تصمی ــئله هس ــا در مس ــه اروپ غیرعادالن
ــت.  ــد گرف ــس خواه ــا آژان ــکاری ب ــدی در هم ج
بــه گــزارش خانــه ملــت، دکتــر علــی الریجانــی 
در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی در نطق 
ــترده  ــور گس ــه حض ــاره ب ــا اش ــتور ب ــش از دس پی
ــپهبد  ــردار س ــر س ــییع پیک ــم تش ــردم در مراس م
ــان  ــوادث پرهیج ــس از ح ــلیمانی گفت:پ ــم س قاس
ــکوه و  ــور باش ــر و حض ــه اخی ــرای دو هفت و پرماج
ــردار  ــییع س ــم تش ــز در مراس ــت عزی ــد مل عزتمن
ــلیمانی و  ــم س ــاج قاس ــردار ح سلحشــور اســام س
ــردم  ــم م ــور عظی ــن حض ــکاران وی و همچنی هم
ــام  ــه مق ــد ک ــی طلبی ــه، م ــاز جمع ــران در نم ته
ــع  ــن وقای ــی از ای ــل جامع ــری تحلی ــم رهب معظ
پرفــراز و نشــیب بــرای ملــت ارائــه نماینــد کــه روز 
جمعــه همــگان از بیانــات عمیــق و ارزشــمند ایشــان 

ــد شــدند. ــره من به
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
دســت خــدا را در اعتمــاد ملــی مــی تــوان مشــاهده 
کــرد، افــزود: باهمــه تلخــی برخــی از وقایــع اخیــر، 
آگاهــی بــاالی ملــت چگونــه ایــن ســتم آمریکایی را 
بــه اراده قدرتمنــد ملــی و انقابــی بــدل کــرد و بایــد 
ــد  ــری خردمن ــت و رهب ــد مل ــت بلن ــن هم ــدر ای ق
کشــور را دانســت. مجلس شــورای اســامی قــدردان 
ــری معظــم  ــز و سپاســگزار رهب ــت عزی عظمــت مل
اســت و بــا همــه شــهدای حادثــه غــم انگیــز ســقوط 
ــدردی  ــان هم ــییع در کرم ــه تش ــا و حادث هواپیم
ــر  ــس پیگی ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــرده و کمیس ک

همــه زوایــای ایــن حــوادث خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه موضوعــات مطــرح شــده 
ــر  ــارت ب ــزی نظ ــات مرک ــرات هی ــا نظ ــه ب در رابط
انتخابــات مجلــس گفــت: در اینجــا بایــد از زحمــات 
دســت انــدرکاران انتخابــات اعــم از هیــات اجرایــی و 
ــات  نظــارت تشــکر کنــم کــه در امــر خطیــر انتخاب
وقــت گذاشــته و تــاش مــی کننــد. از طــرف 
ــی  دیگــر در ردصاحیــت برخــی از نماینــدگان فعل
و نماینــدگان ادوار از جانــب ســخنگوی محتــرم 
ــس  ــا منعک ــانه ه ــی در رس ــان مطلب ــورای نگهب ش
شــد کــه ردصاحیــت هــا عمدتــاً مربــوط بــه 
ــب  ــن مطل ــت. ای ــوده اس ــادی ب ــتفاده اقتص سوءاس
درســت نیســت، چــرا کــه در نامــه هایــی کــه هیــات 
ــی  ــه بندهای ــه داده ، ب ــدگان ارائ ــه نماین ــارت ب نظ
اشــاره شــده کــه مربــوط بــه ایــن امــر نبــوده اســت.

دکتــر الریجانــی ادامــه داد: البتــه برخــی اینگونه 
ــس  ــت منعک ــب درس ــد مطل ــرا بای ــال چ ــوده، ح ب
ــرده و  ــتفاده ک ــگان از آن سوءاس ــه بیگان ــود ک نش
ــر  ــرف دیگ ــد؟ از ط ــاد کنن ــه فس ــم ب ــام را مته نظ

بنــده از فقهــا و حقوقدانــان محتــرم شــورای نگهبــان 
درخواســت مــی کنــم کــه در ایــن بخــش کــه کار 
داوری برعهــده آنهــا اســت، بــا دقــت الزم بــه ایــن 
امــر توجــه کننــد تــا حقــوق افــراد نادیــده گرفتــه 
ــه  ــون نظــرات مراجــع چهارگان نشــود. براســاس قان
ــد مــاک باشــد، چــرا کــه گــزارش هــای  مــی توان
ــا  ــراد ب ــب اف ــد از جان ــن مســیر مــی توان ــر از ای غی
اغــراض خــاص ارائــه شــود و تشــخیص صحــت آن 
نیازمنــد زمــان بــوده و در ایــن مقطــع کوتــاه عملــی 
ــد فضــای قضــاوت را مشــوه  ــی توان ــا م نیســت، ام

کنــد.
رئیــس قــوه مقننــه کشــورمان افــزود: تردیــدی 
ــی  ــر کس ــده ه ــادی در پرون ــر فس ــه اگ ــت ک نیس
ــه  ــه محکم ــر از آن ک ــه غی ــی و چ ــه مال ــد، چ باش
ــد  ــع آن خواهن ای نظــر داشــته باشــد، همــگان تاب
ــد،  ــی باش ــزارش از مرجع ــرف گ ــر ص ــا اگ ــود، ام ب
بایــد اتقــان آن را بررســی کــرد کــه گــزارش اولیــه 
ــازی نشــود. از  ــراد ب ــروی اف ــا آب ــام نباشــد و ب و خ
ــورد  ــی در م ــای اطاعات ــتم ه ــر سیس ــی اگ طرف
ــی آن  ــتند، اول ــی داش ــس مطالب ــدگان مجل نماین
ــات  ــال اطاع ــدت ۴ س ــن م ــول ای ــه در ط ــود ک ب
ــا ایــن مســائل  ــا مــا در میــان مــی گذاشــتند ت را ب
ــات آن را  ــان انتخاب ــه اینکــه در زم اصــاح شــود، ن

ــد. ــرح کنن ــا مط یکج

بزرگنمایی اشکاالت اقتصادی خسارت حیثیتی 
به افراد زده و به کشور لطمه وارد می کند

ــد  ــات در چن ــه وزارت اطاع ــه داد: البت وی ادام
ــم  ــت ه ــتان دس ــد انگش ــاید در ح ــه ش ــورد ک م
ــب  ــه اینجان ــی ب ــورد برخ ــی را در م ــد، مطالب نباش
دادنــد و بنــده هــم بــه افــراد متذکــر شــده و آنهــا 
نیــز پیگیــری موضــوع را از طریــق وزارت اطاعــات 
ــود.  ــن ش ــائل روش ــت مس ــا صح ــد ت ــام دادن انج
امــا بــه هیــچ وجــه در ایــن حــد و انــدازه نبــوده و 
حداقــل بــه بنــده منتقــل نکردنــد، لــذا بزرگنمایــی 

ــه  ــی ب ــارت حیثیت ــم خس ــادی ه ــکاالت اقتص اش
افــراد زده و هــم بــه کشــور لطمــه وارد مــی کنــد. 
در اظهــارات هیــات محتــرم مرکــزی انتخابــات 
ــوده  ــد سیاســی نب ــر عقای ــا ب ــه مبن ــده اســت ک آم
کــه مبنــای درســتی بــرای انتخابــات صحیــح 
خواهــد بــود، امــا بــرای اســتناد کــردن بــه بنــودی 
ــه  ــی ب ــه نوع ــه ب ــات ک ــون انتخاب ــاده ۲۹ قان از م
التــزام عملــی بــه نظــام اســت، بایــد دقــت داشــت.

ــا برخــی از  ــی افــزود: بنــده کــه ب دکتــر الریجان
ــا بعضــی  ــال و ب ــا برخــی ۸ س ــال و ب ــان ۴ س آقای
۱۲ ســال همــکاری روزانــه داشــته ام، عــدم التــزام 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــام را در اکثری ــه نظ ــی ب عمل
ــا  ــا و باره ــرا باره ــم، زی ــی کن ــد نم ــکاران تایی هم
ــم  ــام از حری ــت ت ــا دق ــدگان ب ــه نماین ــده ام ک دی
ــه ســه  ــه در مصوب ــد، از جمل ــرده ان ــاع ک ــام دف نظ
ــکا،  ــتم آمری ــل س ــس در مقاب ــر مجل ــی اخی فوریت
ــاق آرا  ــا اتف ــه ب ــن مصوب ــه ای ــم ک ــه کردی ماحظ

ــد. ــب ش تصوی
رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: در 
ــاع  ــه دف ــاهد روحی ــده ش ــم بن ــر ه ــواردی دیگ م
ــام  ــت و نظ ــوق مل ــی، حق ــی، انقاب ــت مل از هوی
ــت  ــن اس ــه ممک ــوده ام. البت ــامی ب ــوری اس جمه
در اظهــارات نماینــدگان خطایــی هــم صــورت 
ــار  ــد در کن ــب را بای ــن مطل ــا ای ــد، ام ــه باش گرفت
و  درســت  اقدامــات  و  اظهــارات  بســیار  مــوارد 
ــرای  ــرد و ب ــی ک ــی ارزیاب ــا مســئولیت مل ــراه ب هم
ــق  ــات دقی ــد داشــتن اطاع ــی نیازمن ــن ارزیاب چنی
ــر از عملکــرد نماینــدگان محتــرم اســت، در ایــن  ت
جهــت اگــر هرگونــه همــکاری در مدیریــت مجلــس 
ــده هــای  ــا پرون ــه خواهــد شــد ت طلــب کننــد، ارائ
ــی  ــری بررس ــق ت ــو دقی ــه نح ــرم ب ــکاران محت هم

ــود. ش
محتــرم  هیــات  نظریــه  در  داد:  ادامــه  وی 
ــوارد بســیاری  ــات در م ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ مرک
ــرایط  ــه در ش ــده ک ــر ش ــراز ذک ــدم اح ــوع ع موض

ــت و  ــاح نیس ــه ص ــئله ب ــن مس ــور ای ــی کش فعل
ــه  ــکا چ ــل آمری ــور نااه ــس جمه ــه رئی ــد ک دیدی
ــداد  ــه تع ــرد، گرچ ــر ک ــن ام ــتفاده ای از ای سوءاس
زیــاد کاندیداهــا و زمــان کوتــاه بررســی، مشــکاتی 
را بــرای هیــات مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات ایجــاد 
ــم در بررســی شــورای محتــرم  کــرده، امــا امیدواری
ــد،  ــرای اظهارنظــر دارن ــان ب ــوز زم ــان کــه هن نگهب
حتــی المقــدور مســائل مرتفــع شــود، هــر چــه در 
ایــن زمینــه تــاش شــده و عــدم احرازهــا کاهــش 
یابــد، بــه حضــور بیشــتر ملــت در انتخابــات کمــک 
مــی کنــد کــه مخصوصــاً در مقطــع فعلــی انقــاب 

ــرورت دارد. ض

تهدید آمریکا، اقتصاد اروپا را به رفتار 
حقارت آمیز وادار کرده است

ــه  ــات س ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب ــر الریجان دکت
ــاره توافــق هســته ای و تــاش  کشــور اروپایــی درب
آنهــا بــرای راه انداختــن ســازوکار مــاده ۳۶ توافــق، 
ــه یکــی از  ــن اســت ک ــرد: تاســف آور ای ــح ک تصری
وزرای کشــورهای اروپایــی بــه صراحــت اعــام 
ــد کــرده کــه  ــا را تهدی ــکا م کــرده اســت کــه آمری
ــه  ــم، تعرف ــتفاده نکنی ــه اس ــزم ماش ــر از مکانی اگ
مــی  افزایــش  درصــد   ۲۵ را  اتومبیــل  واردات 
دهیــم. پــس ایــن اظهــارات نشــان مــی دهــد کــه 
مشــکل از رفتــار ایــران نیســت کــه بارهــا خودتــان 
ــد،  ــرده ای ــرزنش ک ــام را س ــکا از برج ــروج آمری خ
ــکا اســت کــه یــک کشــور  ــد آمری مشــکل در تهدی
قدرتمنــد اقتصــاد اروپــا را بــه رفتــار حقــارت آمیــز 

ــت. ــرده اس ــه وادار ک و غیرعادالن

ایران در صورت رفتار غیرعادالنه اروپا 
در مسئله هسته ای، تصمیم جدی در 

همکاری با آژانس خواهد گرفت
ــه داد:  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــک ســال  ــد نیســت، بیــش از ی ــران اهــل تهدی ای
ــته ای  ــئله هس ــکا در مس ــه آمری ــار خصمان از رفت
ــاً بیانیــه  ــن رابطــه صرف ــا در ای مــی گــذرد و اروپ
جمهــوری  هــا  مــدت  و  اســت  داده  سیاســی 
ــام  ــت اع ــا صراح ــا ب ــرد. ام ــدارا ک ــامی م اس
ــاری  ــی رفت ــر دلیل ــه ه ــا ب ــر اروپ ــم اگ ــی کنی م
توافــق   ۳۷ مــاده  از  اســتفاده  در  غیرعادالنــه 
ــوری  ــگاه جمه ــد، آن ــته باش ــته ای داش ــه هس نام
ــس  ــا آژان ــکاری ب ــدی در هم ــم ج ــامی تصی اس
ــت  ــد داش ــته ای خواه ــرژی هس ــی ان ــن الملل بی
ــروع  ــا ش ــاده اســت. م ــس آم ــرح آن در مجل و ط
ــی متاســفانه  ــود، ول ــم ب ــر نخواهی ــن ام ــده ای کنن
ــن رو  ــرد، از ای ــم ک ــدام خواهی ــدام شــما اق ــا اق ب

ــم. ــار کنی ــه رفت ــت عادالن ــر اس بهت

دکتر الریجانی در نطق پیش از دستور:

ایراندرصورترفتارغیرعادالنهاروپادرمسئلههستهای،
تصمیمجدیدرهمکاریباآژانسخواهدگرفت

ــا چنــد متــر   یــک فعــال سیاســی اصاح طلــب گفــت: اگــر مــن ب
ــزام  ــت، ال ــام جماع ــابقه ام ــد ســال س ــل و چن ــش از چه ــه و بی عمام
ــل مــن جــواب همســرم کــه  ــدارم، بگوینــد حداق ــه اســام ن ــی ب عمل

ــده اســت، را چــه بدهــم.  چهــل ســال پشــت ســر مــن نمــاز خوان
»هـــادی غفـــاری«، نماینـــده ادوار مجلـــس شـــورای اســـامی، در 
ـــس  ـــات مجل ـــما در انتخاب ـــت ش ـــه صاحی ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب پاس
ـــزاری  ـــه خبرگ ـــر، ب ـــا خی ـــت ی ـــه اس ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تائی ـــم م یازده
برنـــا گفـــت: در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم ثبـــت نـــام کـــردم و 

ـــدم. ـــت ش ردصاحی
ــام  ــای خـــط امـ ــع نیروهـ ــزی مجمـ ــورای مرکـ ــو شـ ایـــن عضـ
در رابطـــه بـــا علـــت ردصاحیـــت خـــود اظهـــار کـــرد: بـــه دلیـــل 
ـــوری  ـــام جمه ـــه نظ ـــاد ب ـــدم اعتق ـــام، ع ـــه اس ـــی ب ـــزام عمل ـــدم ال ع

اســـامی و والیـــت مطلقـــه فقیـــه ردصاحیـــت شـــدم.
غفـــاری بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــه دلیـــل عـــدم الـــزام عملـــی 
بـــه اســـام ردصاحیـــت شـــدم، افـــزود: مـــن نمی دانـــم و عقلـــم 
ـــه  ـــت. البت ـــامی اس ـــور اس ـــه ج ـــا چ ـــر اینه ـــام مدنظ ـــد اس نمی رس
ــل  ــرای دالیـ ــتندی بـ ــا مسـ ــتم امـ ــراض نوشـ ــورد اعتـ ــن مـ در ایـ
ـــه  ـــی اســـت ک ـــدارد و تصمیم ـــده ن ـــه فای ـــتم چراک ـــت نخواس ردصاحی

از قبـــل، گرفتـــه شـــده اســـت.
ــن  ــه »ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــب بـ ــی اصاح طلـ ــال سیاسـ ــن فعـ ایـ
اعتراضـــات بیشـــتر شـــکلی اســـت و ماهیتـــی نـــدارد« ادامـــه داد: 
در اعتراضـــم نوشـــته ام اگـــر مـــن بـــا چنـــد متـــر عمامـــه و بیـــش 
از چهـــل و چنـــد ســـال امـــام جماعـــت، الـــزام عملـــی بـــه اســـام 
نـــدارم، بگوینـــد حداقـــل مـــن جـــواب همســـرم کـــه چهـــل ســـال 

پشـــت ســـر مـــن نمـــاز خوانـــده اســـت، را چـــه بدهـــم؟!
غفـــاری در بخـــش دیگـــری از صحبت هـــای خـــود در رابطـــه بـــا 
نحـــوه احـــراز صاحیت هـــا از طـــرف شـــورای نگهبـــان خاطرنشـــان 
ــا  ــا قطعـ ــراز صاحیت هـ ــه احـ ــان در قضیـ ــورای نگهبـ ــرد: شـ کـ

جناحـــی برخـــورد کـــرده اســـت.

هادی غفاری: 

باچندمترعمامهردصالحیتشدم

معــاون پارلمانــی رییــس جمهــوری گفــت: 
ــه  ــی ک ــل اهمیت ــه دلی ــی ب ــکیل وزارت بازرگان تش
دارد، کمــاکان در دســتور کار دولــت قــرار دارد. 
ــری«  ــینعلی امیـ ــا، »حسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
پارلمانـــی  معاونیـــن  شـــورای  نشســـت  در 
وزارتخانه هـــا و دســـتگاه های اجرایـــی گفـــت: 
ــوص  ــن درخصـ ــورای معاونیـ ــی شـ ــت قبلـ نشسـ
تقدیـــم الیحـــه بودجـــه بـــود کـــه پیشـــنهادات 
ـــه  ـــا ب ـــه آنه ـــرح و هم ـــه مط ـــن زمین ـــی در ای خوب

ــد. ــال داده شـ ــوری انتقـ ــس جمهـ رییـ
معـــاون پارلمانـــی رییـــس جمهـــوری اظهـــار 
کـــرد: گزارش هایـــی کـــه نیـــاز بـــه کارشناســـی 
دولـــت  بخـــش  مجرب تریـــن  بـــه  داشـــت 
واگـــذار شـــد. در بحـــث بودجـــه هـــم بســـیاری 
از پیشـــنهادات مهـــم بـــود و می توانیـــم بگوییـــم 
کـــه یکـــی از بهتریـــن جلســـات حضـــور رییـــس 
ـــرایط ویـــژه  ـــس آن هـــم در ش جمهـــوری در مجل

پـــس از حـــوادث آبـــان ۹۸ بـــود.
وی کاهــش مراجعــات دســتگاه های اجرایــی 
ــن دوره  ــدگان در ای ــق و نماین ــیون تلفی ــه کمیس ب
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــت و بی ــب دانس را مناس
محدودیــت زمــان و جــدول زمانبنــدی مجلــس 
ــات، معرفــی وزیــر جهــاد کشــاورزی،  ــاره انتخاب درب
نیــاز بــه همــکاری همــه عزیــزان دارد کــه در ایــن 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــه ای برگ ــم جلس ــه ه رابط
معــاون پارلمانــی رییــس جمهــوری درخصــوص 

تشــکیل وزارت بازرگانــی هــم اظهــار کــرد: تشــکیل 
وزارت بازرگانــی بــه دلیــل اهمیتــی کــه دارد، 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــاکان در دس کم
ــه مکاتبــات نماینــدگان را   امیــری پاســخگویی ب
بســیار مهــم دانســت و تاکیــد کــرد: قطعــا بســیاری 
ــدارد امــا، حتمــا  از ایــن مکاتبــات امــکان اجابــت ن

بــه مکاتبــات پاســخ دهیــد.
انتخابــات مجلــس هــم کــه در  وی دربــاره 
تاریــخ دوم اســفندماه برگــزار می شــود، تصریــح 
ــر مشــارکت همــه ســائق و   ــت ب ــد دول کــرد: تاکی
گرایش هاســت بــه نحــوی کــه همــه ســایق و هــم 

ــند. ــته باش ــری داش ــرکت حداکث ــا ش نامزده

معــاون پارلمانــی رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
تاکیــد رییــس جمهــوری بــه اعضــای دولــت مبنــی 
بــر حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان گفــت: 
ــرا  ــی اخی ــت پارلمان ــم معاون ــه تی ــدی ک در بازدی
ــاهده  ــام داد مش ــوآوری انج ــه آزادی و ن از  کارخان
و  عاقه منــد  بااســتعداد،  جوان هــای  کــه  شــد 
بســیار باهــوش در زمینه هــای مختلفــی ماننــد 
تســهیل خدمــات، کنتــرل ترافیــک، افزایــش تولیــد 
ــه  ــد ک ــت دارن ــر فعالی ــمند دیگ ــات ارزش و اقدام
ــن  ــه ای ــدیم ک ــه ش ــد متوج ــن بازدی ــان ای در جری
شــرکت ها مشــکات و موانــع خــود را دارنــد و 
ــن رابطــه برطــرف  ــه رییــس جمهــوری در ای توصی

ــت. ــع اس ــردن موان ک
امیــری افــزود: اگــر بــه ایــن اســتعدادها در 
کشــور توجــه نشــود، ممکــن اســت کــه ایــن 
ــاارزش را از دســت بدهیــم و  ســرمایه های مهــم و ب
لــذا همــکاران بــر حــل مشــکات آنهــا توجــه جــدی 

ــند. ــته باش داش
وی ضمــن معرفــی اوحــدی و درگاهــی، دونفــر از 
ــوزش  ــای آم ــی وزارتخانه ه ــد پارلمان ــن جدی معاونی
و پــرورش و جهــاد کشــاورزی و از خدمــات عســگری 
و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  پارلمانــی  معــاون 
ــر  ــاد کشــاورزی تقدی ــاون پیشــین جه جــوادی مع

کــرد.
ــران وزارت  ــن و مدیـ ــه معاونیـ ــن جلسـ در ایـ
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــه 
ــاخص های  ــعه شـ ــا و توسـ ــون ارتقـ ــث پیرامـ بحـ
ســـامت از جملـــه بهره بـــرداری ۴۰ هـــزار تخـــت 
ــز  ــعه مراکـ ــم، توسـ ــت دوزادهـ ــان دولـ ــا پایـ تـ
زایمـــان کـــه منجـــر بـــه کاهـــش مـــرگ و میـــر 
ـــعه  ـــش توس ـــت، افزای ـــده اس ـــوزادان ش ـــادران و ن م
بخش هـــای اورژانـــس، توســـعه مراکـــز ارائـــه 
ــک در  ــز و کلینیـ ــرپایی )۲۵۰ مرکـ ــات سـ خدمـ
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــت ب ـــان دول ـــا پای ـــه ت ـــن زمین ای
ــه  ــوط بـ ــز مربـ ــعه مراکـ ــید(، توسـ ــد رسـ خواهـ

بیمـــاران صعب العـــاج پرداختنـــد.  
ـــق  ـــه مناط ـــژه ب ـــه وی ـــوارد توج ـــن م ـــام ای در تم
محـــروم بـــوده اســـت. در ایـــن جلســـه معـــاون 
ــی  ــه مباحثـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــی سـ پارلمانـ
درخصـــوص الیحـــه بودجـــه  ۹۹ بررســـی هایی 
ـــه  ـــره ارائ ـــق و غی ـــیون تلفی ـــده در کمیس ـــام ش انج

داد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری:

تشکیلوزارتبازرگانیکماکاندردستورکارقراردارد

حضورمجددمعترضان
درمرکزبغداد

ازســرگیری درگیری هــا میــان  بــا  همزمــان 
ــتان  ــی در اس ــای امنیت ــی و نیروه ــان عراق معترض
ــتان  ــی در اس ــدگان ادارات دولت ــا، تظاهرکنن کرب
نجــف اشــرف را بســتند. همچنیــن بــار دیگــر 

ــد.  ــداد آمدن ــز بغ ــه مرک ــدگان ب تظاهرکنن
بــه گــزارش ایســنا، شــبکه خبــری ســومریه نیوز 
بــه نقــل از یــک منبــع امنیتــی گــزارش داد،  میــدان 
الطیــران در مرکــز بغــداد شــاهد درگیری هایــی بیــن 

تظاهرکننــدگان و نیروهــای امنیتــی طــی بــود.
ــران  ــدان الطی ــع، اوضــاع در می ــن منب ــه ای ــه گفت ب
ملتهــب شــده و درگیری هایــی بیــن نیروهــای امنیتی و 
تظاهرکنندگان رخ داده اســت. تعدادی از تظاهرکنندگان 

میــدان را بــا تایرهــای شــعله ور مســدود کردنــد.
ایــن منبــع افــزود: نیروهــای امنیتــی بــرای 
بــه  ناگزیــر  تظاهرکننــدگان  کــردن  متفــرق 
ــه  ــدند ک ــک آور ش ــای گاز اش ــتفاده از گلوله ه اس
گزارش هایــی از شــش مــورد حالــت خفگــی بــا گاز 

ــت. ــده اس ــر ش ــک آور منتش اش
درگیری هــای شــدیدی میــان نیروهــای امنیتــی 
ــل اســتراتژیک الســنک در مرکــز  و معترضــان در پ
بغــداد رخ داد کــه بــه کشــته شــدن دو تــن و 

ــر منجــر شــد. ــن دیگ زخمــی شــدن ۲۵ ت
ــرد:  ــام ک ــراق اع ــع ع ــک منب ــر، ی ــی دیگ از طرف
ــتان  ــی در اس ــدگان ادارات دولت ــدادی از تظاهرکنن تع
نجــف اشــرف را بســتند. معترضان همچنین مســیرهای 
اصلــی در شــهر نجــف را مســدود کردنــد. هــدف 
معترضــان ممانعــت از ادامــه فعالیــت کارمنــدان بــرای 
فشــار بــر دولــت جهــت اجــرای خواسته هایشــان اســت.

ــددا  ــد، مج ــام کردن ــع اع ــتا مناب ــن راس در ای
ــد  ــای ض ــان و نیروه ــان معترض ــی می درگیری های

ــا رخ داد. ــتان کرب ــورش در اس ش
ــه  ــان در محل ــمت معترض ــه س ــا ب ــن نیروه ای
ــدادی از  ــد. تع ــلیک کردن ــک آور ش ــه گاز اش البلدی

ــدند. ــی ش ــه زخم ــن حمل ــان در ای معترض
ــه  ــی را علی ــش تظاهرات ــاه پی ــه م ــا از س عراقی ه
فســاد و وضعیــت اقتصــادی در عــراق آغــاز کرده انــد.

طرحیبرایاصالحقانوننظارتبر
رفتارنمایندگانتهیهمیکنیم

ــون  ــت: قان ــس گف ــاد در مجل ــده نجف آب نماین
ــکاالت و  ــدگان دارای اش ــار نماین ــر رفت ــارت ب نظ
ــرادات و اصــاح  ــع ای ــرای رف ــی اســت و ب ضعف های
ــون در مجلــس طرحــی را تهیــه و تدویــن  ــن قان ای

ــرد.  ــم ک خواهی
ــاد  ــردم نجف آب ــده م ــارس، نماین ــزارش ف ــه گ ب
در مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه موضــوع 
ــی و  ــس فعل ــدگان مجل ــت  نماین ــی صاحی بررس
داوطلبــان انتخابــات مجلــس آینــده در شــورای 
ــار  ــر رفت ــارت ب ــوزه نظ ــا در ح ــت: م ــان گف نگهب
نماینــدگان و قانــون مصوب شــده در ایــن بــاره 
ــت  ــتیم و الزم اس ــکاالتی هس ــا و اش دارای ضعف ه
ــار  ــر رفت ــارت ب ــون نظ ــاح قان ــاره اص ــی درب طرح
نماینــدگان در مجلــس تهیــه و تصویــب شــود کــه 

ــرد. ــم ک ــن خواهی ــرح را تدوی ــن ط ــا ای م
وی افــزود: مــا دارای یــک ضعــف قانونــی جــدی 
ــات  ــد در انتخاب ــی می توان ــر کس ــه ه ــتیم ک هس
از  بســیاری  در  کــه  حالــی  در  کنــد  ثبت نــام 
اکثــر  در  نیســت.  این گونــه  کشــورهای جهــان 
ــه  ــی ک ــه کس ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــورها ب کش
بــرای انتخابــات ثبت نــام می کنــد بایــد هزینــه 
ثبت نامــش را خــودش پرداخــت کنــد؛ گاه ایــن 

ــوی. ــت و گاه معن ــادی اس ــه م هزین
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس اظهــار 
ــه ای  ــراد فل ــا اف ــا متاســفانه در کشــور م داشــت: ام
حالــی  در  می کننــد،  ثبت نــام  انتخابــات  بــرای 
ــن  ــا ای ــوند ام ــت می ش ــد رد صاحی ــه می دانن ک
ثبت نــام را انجــام می دهنــد و چــون علــت رد 
ــاغ  ــا اب ــه آنه ــی ب ــورت کتب ــه ص ــان ب صاحیت ش
می شــود شــروع بــا فضاســازی رســانه ای علیــه 

شــورای نگهبــان و نظــام می کننــد.
ــراد  ــی اف ــد وقت ــرد: بای ــان ک ــی خاطرنش ابوتراب
آنهــا  پرونده هــای  تمــام  می کننــد  ثبت نــام 
ــه  ــن گون ــا ای ــود ت ــته ش ــوم گذاش ــر عم در منظ
فضاســازی ها علیــه شــورای نگهبــان و نظــام انجــام 

ــود. نش
هزینــه  کشــورها  از  بعضــی  در  افــزود:  وی 
انتخابــات از کســی کــه داوطلــب اســت بــه هنــگام 
ثبت نــام در انتخابــات اخــذ و در یــک حســاب 
ــب از  ــرد داوطل ــر ف ــود و اگ ــز می ش ــخص واری مش
۵ درصــد آرا کمتــر رای بیــاورد، پــول ذکرشــده بــه 
نفــع دولــت مصــادره می شــود. ایــن هــم متاســفانه 

ــود. ــاده نمی ش ــا پی ــور م در کش
ــان  ــس در پای ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
ــد و  ــام می کنن ــه ای ثبت ن ــا فل ــور م ــت: در کش گف
متعاقبــا فلــه ای هــم رد صاحیــت می شــوند و بعــد 

ــرای نظــام هزینــه ایجــاد می کننــد. هــم ب

موسوی:
حضورنظامیفرانسهدرمنطقه

اشتباهبزرگاست
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه خطـــاب بـــه 
ـــی  ـــور نظام ـــت: حض ـــه، گف ـــور فرانس ـــس جمه رئی
ـــما  ـــتباه ش ـــدازه اش ـــه ان ـــارس ب ـــج ف ـــما در خلی ش
ـــزرگ  در نامیـــدن آن اشـــتباه اســـت؛هر دو اشـــتباه ب

ـــت. ـــران اس ـــل جب ـــا قاب ام
بـــه گـــزارش مهـــر، ســـیدعباس موســـوی 
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه در حســـاب 
کاربـــری خـــود در توئیتـــر و در واکنـــش بـــه 
اظهـــارات امانوئـــل مکـــرون رئیـــس جمهـــور 
ـــام  ـــای ن ـــه ج ـــی را ب ـــک واژه جعل ـــه ی ـــه ک فرانس
خلیـــج فـــارس بـــه کار بـــرده بـــود، نوشـــت: بـــه 
جنـــاب مکـــرون یـــادآور می شـــوم خلیجـــی کـــه 
در جنـــوب ایـــران واقـــع اســـت تنهـــا یـــک نـــام 

ــت. ــارس اسـ ــج فـ دارد و آن خلیـ
ــما در  ــی شـ ــور نظامـ ــد: حضـ ــادآور شـ وی یـ
خلیـــج فـــارس بـــه انـــدازه اشـــتباه شـــما در 
ـــزرگ  ـــتباه ب ـــر دو اش ـــت. ه ـــتباه اس ـــدن آن اش نامی

امـــا قابـــل جبـــران اســـت.
گفتنـــی اســـت، رئیـــس جمهـــور فرانســـه در 
ـــن  ـــت ای ـــات دول ـــورد اقدام ـــری در م ـــی توئیت پیام
کشـــور در منطقـــه، از عبـــارت جعلـــی در کنـــار 

نـــام خلیـــج فـــارس اســـتفاده کـــرد.

حاجی دلیگانی در تذکری:
سرککشیدنبهحسابمالیمردم

درستنیست

ــا  ــی مجلــس ب عضــو فراکســیون نماینــدگان والی
ــت:  ــتی، گف ــه معیش ــت یاران ــوه پرداخ ــاد از نح انتق
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه حســاب مالــی 
مــردم ســرک می کشــد کــه ایــن کار درســت نیســت.

ــی  ــه گــزارش مهــر، حســینعلی حاجــی دلیگان ب
در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در 
تذکــری شــفاهی بــا انتقــاد از نحــوه پرداخــت یارانــه 
معیشــتی بــه مــردم، اظهــار داشــت: وزارت تعــاون، 
ــش  ــتباهی را در پی ــی روش اش ــاه اجتماع کار و رف
گرفتــه و بــه حســاب همــه مــردم ســرک مــی کشــد 

کــه ایــن روش درســتی نیســت. 
وی افــزود: همچنیــن ایــن وزارتخانــه در پیامــی 
ــه  مــردم را تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر نســبت ب
ــد،  ــراض کنن ــتی اعت ــه معیش ــت یاران ــدم دریاف ع
ــوع  ــن ن ــه ای ــی شــود ک ــم قطــع م ــان ه ــه آن یاران

ــردم درســت نیســت.  ــا م ــار ب رفت
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــه  ــا مراجع ــه م ــردم ب ــی از م ــرد: برخ ــح ک تصری
ــون  ــک میلی ــط ی ــه فق ــد ک ــی گوین ــد و م می کنن
و ۲۰۰ هــزار تومــان حقــوق مــی گیرنــد امــا بــرای 
آن پیــام آمــده کــه ۷ میلیــون تومــان درآمــد دارنــد 
کــه ایــن نــوع رفتــار بــا مــردم بــرای نــدادن یارانــه 

ــت اســت.  ــان، اهان ــه آن معیشــتی ب

سخنگوی شورای نگهبان:
شوراینگهبانبرایاعالمجزییات
پروندهردصالحیتهاممنوعیت

قانونیدارد
ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: شــورای 
نگهبــان ممنوعیــت قانونــی دارد کــه جزییــات 
پرونده هــا را بــه افــکار عمومــی اعــام کنــد. 

ــار  ــی اظه ــت و گوی ــی در گف عباســعلی کدخدای
نماینــدگان  نگهبــان،  اعضــای شــورای  داشــت: 
جزییــات  و  پذیرفتنــد  را  شــده  ردصاحیــت 

پرونده هــا یکایــک بــرای آنــان روشــن شــد.  
ــون  ــزود: در قان ــان اف ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــتفاده های  ــه سوءاس ــوط ب ــث مرب ــات مباح انتخاب
اقتصــادی، اخاقــی و مقابلــه بــا حاکمیــت را داریــم 
ــارج از  ــات خ ــون انتخاب ــواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قان و  م

ــا نیســت. اینه
کدخدایــی بیــان کــرد: انتظــار ایــن اســت 
حضــور  نگهبــان  شــورای  در  کــه  نمایندگانــی 
ــع  ــان مطل ــات پرونده ش ــد و از جزیی ــدا می کنن پی
می شــوند اطاعــات را در اختیــار مقامــات قــرار 

ــد. دهن
وی عنــوان کــرد: اگــر رییــس مجلــس در جریــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــکال از نمایندگان ــه اش ــرار نگرفت ق
ــد.   ــام نکرده ان ــات را اع ــا جزئی ــد، ام ــه کردن مراجع
ــی  ــت قانون ــان از جه ــورای نگهب ــوان ش ــه عن ــا ب م
ــه  ــا را ب ــات پرونده ه ــه جزئی ــم ک ــت داری ممنوعی

ــم. ــی اعــام کنی ــکار عموم اف
کــرد:  تصریــح  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــای  ــر هیات ه ــام نظ ــد از اع ــه بع ــع چهارگان مراج
ــات  ــام انتخاب ــه ۱۵ هــزار ثبــت ن ــی نســبت ب اجرای

ــد. ــر کردن ــار نظ ــس اظه مجل
ــورای  ــرات ش ــه نظ ــان اینک ــا بی ــی  ب کدخدای
ــتندات  ــر مس ــی ب ــق و مبتن ــیار دقی ــان بس نگهب
متقنــی اســت کــه در پرونــده وجــود دارد،  یــادآور 
ــه دســتمان  ــدی ب شــد: ممکــن اســت اســناد جدی
ــای  ــر اعض ــر نظ ــاره تغیی ــد درب ــه می توان ــد ک برس

ــد. ــر باش ــم موث ــان ه ــورای نگهب ش
اگــر  افــزود:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــن  ــه چنی ــد ب ــاح می کردن ــات را اص ــون انتخاب قان

نمی رســیدیم. وضعیتــی 
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ــرف  ــران، مص ــخ ای ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ب
ــه ۵۹۹ میلیــون مترمکعــب  گاز در بخــش خانگــی ب
در روز رســیده اســت و وزارت نفــت بــا حداکثــر 
ظرفیــت، در حــال تأمیــن گاز بخــش خانگــی اســت. 
به گزارش تسـنیم، سـال گذشـته در زمان مشـابه، 
میلیـون  مـرز ۵۲۰  در  خانگـی  بخـش  گاز  مصـرف 
مترمکعـب در روز بـود امـا امسـال بـا رشـد عجیـب 
بیـش از ۱۳ درصـدی، مصـرف گاز بخـش خانگـی به 

مـرز ۶۰۰ میلیـون مترمکعـب رسـیده اسـت.
روز گذشـته رکـورد بی نظیـر مصـرف روزانه ۵۹۹ 
میلیـون مترمکعـب گاز در بخـش خانگـی رقـم خورد 
و اکنـون وزارت نفـت بـا حداکثـر ظرفیـت، در حـال 

تأمیـن گاز بخـش خانگی اسـت.
ــی،  ــش خانگ ــرف گاز در بخ ــب مص ــد عجی رش
ــا و  ــه نیروگاه ه موجــب محــدود شــدن گازرســانی ب
صنایــع عمــده شــده و دولــت بــه منظــور عــدم قطــع 
گاز در بخــش خانگــی، اولویــت اول خــود را در زمینــه 
بــه تأمیــن گاز بخــش خانگــی  سوخت رســانی، 

معطــوف کــرده اســت.
در صورتـی کـه مردم، مصـرف بهینـه گاز در بخش 
خانگـی را مـورد توجـه قـرار ندهنـد، ادامـه ایـن روند، 
ممکن اسـت به افت فشـار گاز و یا حتی قطعی گاز در 
برخی نقاط سردسـیر و دور دسـت کشـور منجر شـود.

با رأی نمایندگان؛
غیرفعالشدنکارپوشهمالیات

دهندگانموجببیاثرشدندستگاه
POSآنهامیشود

ــدن  ــال ش ــرایط غیرفع ــس ش ــدگان مجل نماین
کارپوشــه مالیــات دهنــدگان در ســامانه مودیــان را 

ــد.  ــخص کردن مش
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
نماینــدگان مجلــس در جریــان بررســی الیحــه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا مــاده ۲۵ الیحــه 

کردنــد. موافقــت  مذکــور 
بـــر اســـاس مـــاده ۲۵: پـــس از اســـتقرار 
ـــودی  ـــه م ـــودن کارپوش ـــال ب ـــان، فع ـــامانه مودی س
در ســـامانه مزبـــور بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه 
او از نظـــر ســـازمان شـــرایط الزم بـــرای دریافـــت 
ــه  ــی کـ ــداران را دارد، در صورتـ ــات از خریـ مالیـ
ـــات را از  ـــت مالی ـــرای دریاف ـــرایط الزم ب ـــودی ش م
ـــه  ـــت بافاصل ـــف اس ـــازمان موظ ـــد س ـــت بده دس
ــال  ــان غیرفعـ ــامانه مودیـ ــه وی را در سـ کارپوشـ
نمایـــد. بانـــک مرکـــزی موظـــف اســـت ترتیبـــی 
اتخـــاذ کنـــد کـــه بـــه محـــض غیرفعـــال شـــدن 
کارپوشـــه مـــودی در ســـامانه مودیـــان کلیـــه 
 )POS( فروشـــگاهی  پایانـــه  دســـتگاه های 

مرتبـــط بـــا آن غیرفعـــال شـــوند.
ــد  ــودی بای ــه م ــودن کارپوش ــال ب تبصره-غیرفع
ــر  ــه حداکث ــد ک ــه ای باش ــن نام ــه آیی ــتند ب مس
ــون  ــن قان ــاغ ای ــس از اب ــاه پ ــدت ســه م ظــرف م
بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب وزیــر امــور 

ــد. ــی برس ــادی و دارای اقتص
همچنیـــن مـــاده ۲۶ ایـــن الیحـــه جهـــت 
ـــاع  ـــه ارج ـــیون مربوط ـــه کمیس ـــتر ب ـــی بیش بررس

شـــد.

رییــس کمیتــه روابــط خارجــی کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
ــی  ــد در تمام ــه بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــامی ب اس
ــوی  ــادی ق ــوزه اقتص ــوص در ح ــه خص ــا ب عرصه ه
ــا  ــز ب ــی نی ــه ی داخل ــد در عرص ــت: بای ــیم، گف باش
اتحــاد و انســجام امــور را پیــش ببریــم و کار ســخت 

ــم.  ــرار دهی ــرلوحه کار ق ــی را س و دوری از تنبل
ــاره  ــا اش ــی ب ــال دهقان ــنا، کم ــزارش ایس ــه گ ب
نمــاز  در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات  بــه 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــران گف ــه ته جمع
ــه شــهید  ــا ب ــه م ــد ک صحبت هایشــان اشــاره کردن
قاســم ســلیمانی تنهــا بــه عنــوان یــک قهرمــان در 
ــد  ــم او را بای ــگاه نمی کنی ــت ن ــا تروریس ــارزه ب مب
بــه عنــوان نمــاد و مکتــب مقاومــت در برابــر ظلــم 
ــاد  ــه نم ــت ک ــت دانس ــی و تروریس ــراط مذهب و اف
آن هــم آمریــکا و رژیــم اشــغالگر قــدس اســت 
ــی  ــع عرب ــورهای مرتج ــی کش ــن برخ ــن بی در ای
هدف شــان  کــه  کردنــد  ســرمایه گذاری هایی 
ترویــج پــرورش تروریســت داعــش بــود. آنهــا 
کســانی هســتند کــه بــرای حفــظ منافع شــان 

ــرو و حیثیت شــان را کنــار گذاشــته و هــر  حتــی آب
اقدامــی انجــام می دهنــد.

ــراد کــت  و شــلوارپوش ها  ــن اف ــه داد: ای وی ادام
ــه تعبیــر رهبــری جنتلمن هــای پشــت میــز  ــا ب و ی
ــا  ــد ام ــره می زنن ــه دم از مذاک ــتند ک ــره هس مذاک
رویکردشــان چیــز دیگــری اســت. در ایــن بیــن الزم 
ــم  ــون قاس ــرادی همچ ــدگاه اف ــب و دی ــت مکت اس

ســلیمانی را ترویــج داد. ایــن موضــوع هــم در بیانات 
ــر ســربازان  ــرای آنهــا تعبی رهبــری اشــاره شــد و ب

ــد. ــه کار بردن بــدون مــرز را ب
رییــس کمیتــه روابــط خارجــی کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
اســامی همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم وجــود اتحــاد 
ــد  ــا بای و انســجام در داخــل کشــور اظهــار کــرد: م

بنــا بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری قــوی باشــیم 
ــم.   ــی دوری کنی ــرده و از تنبل ــی ســخت کار ک یعن
کمــا این کــه در هــر حــوزه ای ســرمایه  گــذاری 
ایــن چنینــی صــورت گرفــت توانســته ایم بــه 
بــرکات زیــادی برســیم. اکنــون الزم اســت در حــوزه 
ــخت و  ــا کار س ــم ب ــویم آن ه ــوی ش ــادی ق اقتص
فعالیــت جهــادی و اتحــاد و انســجام شــدنی اســت.

بــه گفتــه دهقانــی اگــر اتحــاد و انســجام وجــود 
نداشــته باشــد و بخواهیــم بی جهــت بــر طبــل 
ــد  ــال نخواه ــه دنب ــتاوردی ب ــم دس ــه بکوبی تفرق
داشــت بایــد راهبردهــا مبتنــی بــر عقانیــت بــوده 

ــیم. ــه نتیجــه ای برس ــا ب ت
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا 
تاکیــد مجــدد بــر این کــه بایــد بــا اتحــاد و انســجام 
مشــکات اقتصــادی را رفــع کــرد، گفــت: در عرصــه 
خارجــی هــم بایــد فعالیت هــای دیپلماســی مان 
ــات و  ــیاری از اقدام ــون بس ــد چ ــدا کن ــه پی ادام
راهبردهــای مــا را می تــوان بــا دیپلماســی آمیختــه 
بــا ســه اصــل عــزت، حکمــت و مصلحــت پیــش بــرد 

ــرد. ــدا ک ــت پی ــی دس ــه موفقیت های و ب

دهقانی: 

مشکالتاقتصادیرابااتحادوانسجامحلکنیم

ــبان از  ــرکت آرام کاالی سـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
تولیـــدات بـــروز و مـــدّرن خـــود بـــا اســـتفاده از 

قطعـــات تولیـــد داخـــل، ســـخن گفـــت.
ـــه  ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــری ب ـــی جوه عل
ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــیر، ب ـــب ش ـــری عج سراس
صنعـــت تولیـــد در کشـــور بـــا وجـــود حمایـــت 
ویـــژه دولـــت مـــی توانـــد راهگشـــای بســـیاری از 
ـــا وارد  ـــت: ب ـــار داش ـــد، اظه ـــود باش ـــکات موج مش
کـــردن یـــک ســـری از دســـتگاه هـــای پیشـــرفته 
ـــوع  ـــدی را در ن ـــّوالت جدی ـــود تح ـــه خ ـــه کارخان ب

ـــرد. ـــد ک ـــاد خواه ـــا ایج ـــدی ه ـــته بن بس
مدیـــر عامـــل شـــرکت آرام کاالی ســـبان در 
ادامـــه ســـخنان خـــود بـــا بیـــان ایـــن کـــه بـــا 
ـــا  ـــدی ه ـــته بن ـــا در روال بس ـــتگاه ه ـــن دس ورود ای
چســـب لمنـــت بـــه طـــور کلـــی حـــذف خواهـــد 
ـــت روشـــی در  ـــرد: چســـب لمن شـــد، خاطرنشـــان ک
ـــه  ـــّد هزین ـــش از ح ـــه بی ـــت ک ـــاپ اس ـــت چ صنع
ـــد  ـــن تولی ـــادی را در حی ـــان زی ـــی باشـــد و زم ـــر م ب
ـــه در  ـــدی ک ـــا روش جدی ـــذا ب ـــد، ل ـــی ده ـــدر م ه
پیـــش خواهیـــم گرفـــت هـــم از زمـــان اســـتفاده 
ـــه  ـــد هزین ـــم در تولی ـــرد وه ـــم ب ـــه ای خواهی بهین

هـــا را کاهـــش خواهیـــم داد.
مهنـــدس جوهـــری افـــزود: تولیـــد آن را بـــه 
ـــم از  ـــه اش ه ـــواد اولی ـــم زد و م ـــکل رول خواهی ش
ـــه در کل  ـــود  ک ـــی ش ـــه م ـــن تهی ـــته و کائولی نشاس
ـــت. ـــوده اس ـــهد ب ـــان و مش ـــط در اصفه ـــور فق کش

وی هـــم چنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه بـــا تـــوّکل 
ـــتگاه  ـــن دس ـــردن ای ـــا وارد ک ـــال ب ـــد متع ـــه خداون ب
بـــه اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، اشـــتغال زایـــی 
بیشـــتری  در منطقـــه شـــمالغرب کشـــور ایجـــاد 
ـــه  ـــی ک ـــه کارآفرین ـــا روحّی ـــزود: ب ـــد اف ـــد ش خواه

ذاتـــاً از دوران کودکـــی در خصلـــت فـــردی بنـــده 
ـــاد  ـــاب ایج ـــن ب ـــدی را در ای ـــّوالت جدی ـــوده، تح ب

ـــرد. ـــم ک خواهی
مدیـــر عامـــل شـــرکت آرام کاالی ســـبان 
ـــت  ـــه از دول ـــتی ک ـــق در خواس ـــد: طب ـــادآور ش ی
ـــا ارز  ـــه ب ـــابق ک ـــل س ـــت مث ـــر دول ـــته ام اگ داش
ـــرد،  ـــی ک ـــال م ـــذ اعم خـــاص خـــود در واردات کاغ
ـــه  ـــی ک ـــای مخصوص ـــتگاه ه ـــه دس ـــبت ب آن را نس
ــال  ــم اعمـ ــی کنیـ ــذ وارد مـ ــاپ کاغـ ــرای چـ بـ
نمایـــد، پـــروژه بزرگـــی را در عرصـــه تولیـــد در 
ـــم زد  ـــتارت خواهی ـــرقی اس ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ـــراه  ـــه هم ـــی را ب ـــی باالی ـــتغال زای ـــاً اش ـــه نهایت ک

خواهـــد داشـــت.
ـــوع  ـــدات متن ـــه  تولی ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
کارخانـــه فعلـــی خـــود، افـــزود: در کارخانـــه آرام 
کاالی ســـبان ۷ نـــوع کلـــر، ۶ نـــوع بخـــاری و ۵ نـــوع 
ـــورهایی  ـــه کش ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــد م ـــاق گاز تولی اج
از قبیـــل قّزاقســـتان، باکـــو، افغانســـتان، ترکیـــه، 

ـــوند. ـــی ش ـــادر م ـــراق ص ـــوریه و ع س
جوهـــری در انتهـــا از تولیـــد جدیـــد ایـــن شـــرکت 
بـــا اخـــذ مّجـــوز خبـــر داده و اظهـــار داشـــت: در 
آینـــده نزدیـــک در چرخـــه تولیـــد کارخانـــه آرام 
ــه  ــی بـ ــای متنوعـ ــن هـ ــبان، آبگرمکـ کاالی سـ
ـــد  ـــه خواه ـــا اضاف ـــده ه ـــرف کنن ـــبد کاالی مص س

ـــد.      ش

ایجادتنوعدرتولیدبانوآوریدرصنعت
ازموضعگیریانقالبیتیمهای

ایرانیعلیهAFCحمایتمیکنیم

نماینـده اصفهـان در مجلس با اشـاره بـه واکنش 
ایرانـی علیـه AFC گفـت: تیـم هـای  تیـم هـای 
ایرانـی موضـع بسـیار خوبـی در ایـن بـاره گرفتـه و 
اینکـه  از  و  انـد  داشـته  انقابـی  کامـا  برخـوردی 
گفتنـد جـز در ایـران در زمیـن دیگـری بـازی نمـی 

کنیـم، حمایـت مـی کنیـم. 
بـه گـزارش فـارس، حمیدرضـا فوالدگـر نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـامی در جلسـه 
 AFC موضـع  گفـت:  تذکـری  در  مجلـس  علنـی 
دربـاره ناامـن بـودن ایران و لغـو برگـزاری دیدارهای 
فوتبـال آسـیایی در کشـورمان کاما اشـتباه اسـت.

وی افـزود: کشـورمان امنیـت باالیـی دارد و مـی 
توانـد میزبـان این مسـابقات باشـد.

نماینـده اصفهـان در مجلـس تصریـح کـرد: تیـم 
 AFC هـای ایرانـی موضع بسـیار خوبی در برابـر اقدام
گرفتـه انـد و برخوردشـان کامـا انقابـی بوده اسـت.

فوالدگـر اظهـار داشـت: مـا از اینکـه تیـم هـای 
ایرانـی گفتنـد جـز در ایـران در زمین دیگـری بازی 
نمـی کنیـم، حمایـت مـی کنیم، چـرا کـه تصمیمی 

صحیـح اتخاذ شـد.
AFC  بـه بهانـه واهـی اعـام کـرد که بـازی تیم 
هـای ایرانـی در آسـیا باید در زمین ثالث برگزار شـود. 
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اولیــن ســامانه پرتــو دهــی پرتابــل کشــور در حــوزه حبوبــات بــا مشــارکت 
ــرم  ــن محت ــور معاونی ــا حض ــور و ب ــته ای کش ــون هس ــوم و فن ــگاه عل پژوهش
ســازمان انــرژی اتمــی و مســئولین اســتانی و شهرســتانی، فرمانــدار شهرســتان 
هــای آذرشــهر و بنــاب در واحــد تولیــدی لپــه و حبوبــات حــاج احمد قربانــی پور 
واقــع در شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی شهرســتان آذرشــهر افتتــاح شــد .
ــا تکنولــوژی پیشــرفته  ایــن واحــد تــازه تاســیس در زمینــه آفــت زدایــی ب
بــدون اســتفاده از مــواد شــیمیایی با مشــارکت پژوهشــگاه علــوم و فنون هســته 

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

ــس  ــب رئی ــه و نای ــن کارخان ــل ای ــر عام ــور مدی ــی پ ــد قربان ــاج احم ح
ــوردر  ــی پ ــه ســازی قربان ــت: لپ ــهر گف ــتان آذرش ــازان شهرس ــه س ــه لپ اتحادی
ــت  ــدا مدیری ــان ابت ــود، از هم ــه کار نم ــروع ب ــهر ش ــتان آذرش ــال ۱۳۷۰ در شهرس س
ــوان  ــه عن ــی زود ب ــرار داده و خیل ــه کیفیــت را ســرلوحه فعالیــت هــای خــود ق مجموع
یکــی از بــا کیفیــت تریــن و بهتریــن تولیــد کننــدگان لپــه در ایــران شــناخته شــد و لپــه 

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

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

 بــا تــاش هــای مدیریــت واحــد فــن آوری ایــن مجموعــه تحــت نــام کارخانــه تولیــد و 
بســته بنــدی حبوبــات و لپــه حــاج احمــد قربانــی پــور در شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی 
احــداث و در ســال ۱۳۹۲ بــه بهــره بــرداری رســید . در ایــن واحــد فــرآوری تمامــی فعالیــت 
هــا بــه صــورت مکانیــزه بــوده و ظرفیــت تولیــد ایــن مجموعــه ۵۰ تــن در روز مــی باشــد .

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

ــد  ــاج احم ــات ح ــه و حبوب ــدی لپ ــه تولی ــال کارخان ــت ۶ س ــس از گذش ــون پ  اکن
قربانــی پــور کــه محصــوالت خــود را بــا برنــد حــاج احمــد در بــازار بــه فــروش رســانده 
ــبد  ــده در س ــرده و ســهم عم ــع ک ــی را مرتف ــای داخل ــی از نیازه توانســته بخــش بزرگ

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

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

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

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

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

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

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

ــن  ــت: ای ــدی گف ــد تولی ــاح واح ــم افتت ــور در مراس ــی پ ــن قربان ــدس رامی مهن
ــص،  ــر متخص ــور ۲۵ نف ــا حض ــال و ب ــن در س ــزار ت ــمی ۱۵ ه ــت اس ــا ظرفی ــه ب کارخان
کارمنــد و کارگــر، بــرای ۲۵ نفــر اشــتغال مســتقیم و بــرای ۱۰۰ نفــر نیــز اشــتغال غیــر 

ــرده اســت. مســتقیم ایجــاد ک
وی افــزود: مــا افتخــار داریــم بــا حــذف واســطه هــا در امــر تهیــه مــواد اولیــه، توزیــع 
ســهم ۵۰ درصــد لپــه تولیــدی کشــور و بخــش کثیــری از نیازهــا در حــوزه لپــه شــرکت 

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

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

تولیــد در ایــن بخــش شــد.
مهنــدس قربانــی پــور افــزود: در تاشــیم تــا ســال آینــده ظرفیــت پرتودهی محصــوالت خود 
را تــا ۱۰ برابــر افزایــش دهیــم و نیازمنــد مســاعدت و همراهــی ســازمان انــرژی اتمــی کشــور 
در بخــش پژوشــگاه علــوم و فنــون هســته ای کشــور و مســئوالن شهرســتان آذرشــهر هســتیم. 
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بـا  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  معـاون 
اشـاره بـه تاسـیس مرکز نـوآوری و توسـعه تعاون در 
اسـتان های فارس و کردسـتان، از تاسـیس ۱۲ مرکز 

نـوآوری و توسـعه تعـاون تـا پایـان سـال خبـر داد.
نشسـت  در  کبیـری  محمـد  مهـر،  گـزارش  بـه 
مشـترک معاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری با 
اعضـای اتحادیه هـای کشـاورزی و دانـش بنیان گفت: 
در یک سـال گذشـته تاش کردیم به سـمت نوآوری 
در بخـش تعـاون حرکـت کنیـم و زمان قابـل توجهی 

بـرای برنامه ریـزی در ایـن خصـوص صرف شـد.
برنامه ریـزی  اقدامـات،  ایـن  از  یکـی  افـزود:  وی 
در  تعـاون  توسـعه  و  نـوآوری  مراکـز  افتتـاح  بـرای 
اسـتان هایی اسـت کـه ظرفیـت ایـن کار را داشـتند 
و بـر ایـن اسـاس تـا پایـان سـال ایـن مراکـز در ۱۲ 

می شـود. افتتـاح  اسـتان 
کبیـری، ایجـاد زیسـت بـوم فنـاوری و نـوآوری 
در بخـش تعـاون را اقـدام دیگـر در راسـتای ایجـاد 

نـوآوری در بخـش تعـاون عنـوان کـرد.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  تعـاون  امـور  معـاون 
نیازمنـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  اجتماعـی همچنیـن 
توسـعه فنـاوری بخـش تعـاون هسـتیم، گفـت: باید 
از ایـن طریـق بهـره وری افزایش یابـد و خدمات دهی 
تعاونی هـا بـه روز شـوند کـه ایـن مهم جـز در فضای 

نـوآور و مـدرن محقـق نمی شـود.
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: در مراکـز نـوآوری 
و توسـعه تعـاون بـه دنبـال تغییـرات سـاختار موجود 
از ظرفیـت صنـدوق  هسـتیم؛ همچنیـن می توانیـم 
ضمانت سـرمایه گـذاری بخش تعاون اسـتفاده کنیم.

کبیـری بـا اشـاره بـه هدفگذاری توسـعه زیسـت 
بـوم نـوآوری در بخـش تعاون در سـال آینـده گفت: 
تعاونی هـا می تواننـد از امکانـات بانـک توسـعه تعاون 
و صنـدوق ضمانـت سـرمایه گـذاری تعاون بـه لحاظ 
مالـی، لجسـتیکی و سـاختاری نیـز بهره مند شـوند.

سامانهاطالعاتآماریتهرانآنالینشد

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان 
تهـران اعـام کرد: بـرای اولین بـار، داده هـای آماری 
بـه روز و برخطـی از وضعیـت اقتصـادی، اجتماعـی و 
فرهنگـی اسـتان تهـران در سـامانه اطاعـات آمـاری 

قـرار مـی گیرد. 
بـه گـزارش فارس، رئیس این سـازمان اعـام کرد: 
بـرای اولیـن بـار، داده های آماری بـه روز و برخطی از 
وضعیـت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسـتان تهران 

در سـامانه اطاعـات آماری قـرار می گیرد.
نعمـت الـه ترکـی اظهـار کـرد: آخریـن آمارهـای 
مرتبـط با وضعیت اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی در 
فصـل تابسـتان ۱۳۹۸ هـم اکنـون از طریـق سـامانه 
اطاعات آماری اسـتان در دسـترس قرار گرفته اسـت.

وی افـزود: معاونـت آمـار و اطاعــات ســازمان 
مــدیریت و برنامـه ریـزی استــان تهـران بـه عنـوان 
نیازهـای  رفـع  راسـتای  در  اسـتان،  آمـاری  مرجـع 
آمــاری و آگــاهی مدیـران، تصـمیم گیـران، برنـامه 
هـای  بـا همـکاری دسـتگاه  پژوهشـگران،  و  ریـزان 
اجرایـی درزمینـه هـای مرتبط بـا فعالیت هـای خود، 
آمارهایـی تحـت عنـوان وضعیت اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی اسـتان تهـران را بـه صـورت مسـتمر و در 

بـازه هـای زمانـی مختلـف تهیـه مـی کند.
بـه گفتـه رئیس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 
اسـتان تهـران، ایـن اطاعات در قالـب ۱۸ فصل و ۷۱ 
بخش اسـت که به شـکل فصلی و سـاالنه جمع آوری 
و منتشـر مـی شـود. در حـال حاضر اطاعات شـامل 

۴۷۵ جـدول سـاالنه و ۱۰۶ جدول فصلی اسـت.
کـه  اسـت  بـاری  نخسـتین  ایـن  گفـت:  ترکـی 
اطاعـات آماری مـورد نیاز نظـام برنامه ریزی اسـتان 
در دامنـه وسـیع و پوشـش باال و در کوتـاه ترین زمان 

مناسـب در اختیـار کاربـران قـرار مـی گیرد.
گفتنـی اسـت؛ در حـال حاضر جـداول مربـوط به  
سـال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و فصـل هـای بهـار و تابسـتان 
۱۳۹۸  در سـامانه اطاعـات آمـاری اسـتان تهـران 
بـه آدرس amar.thmporg.ir در دسـترس قـرار 

اسـت. گرفته 
براسـاس ایـن گـزارش؛ آبـان مـاه سـال گذشـته 
بـود کـه همزمـان بـا روز ملی آمـار و برنامه ریـزی، از 
سـامانه اطاعـات آمـاری اسـتان تهران رونمایی شـد.

همچنیـن، بـه گفتـه مسـعود افشـین معـاون آمار 
و اطاعـات سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان 
تهـران، پـس از ابـاغ برنامـه ملـی آمـار در کشـور و 
تعریـف چشـم انداز برنامـه ملی آمار، در اسـتان تهران 
بـه تمامـی دسـتگاه هـا ابـاغ کردیـم کـه اطاعـات 

آمـاری خـود را در اختیـار مرکـز آمـار قـرار دهند.
ــجام و  ــدم انس ــی، ع ــکل، پراکندگ ــن مش مهمتری
ناهماهنگــی در آمارهــای ثبتــی اســت، بنابرایــن نمــی 
تــوان بــه هــر آمــار تولیــد شــده بــه عنــوان آمــار ثبتی 
اتــکا کــرد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه آمــار مــورد 
ــد نمــی شــود و گاه تناقــض هــای  ــاز اســتان تولی نی
بســیاری بــا مفاهیــم آمــاری وجــود دارد کــه باعث می 
شــود نظــم دهــی بــه آمــار هــا در دســتور کار معاونــت 

آمــار قــرار گیــرد.
سـامانه اطاعـات آماری اسـتان »سـاوانا« با هدف 
گـذر از شـیوه سـنتی بـه مـدرن، تشـکیل شـد که به 
کاربـران اجـازه مـی دهـد در هـر زمـان بـه اطاعـات 
مـورد نیاز خود دسترسـی پیـدا کنند. این سـامانه در 
واقـع اسـتقرار نظـام آماری ثبتی مبنا اسـت. سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی بـه عنـوان متولی، دسـتگاه 
هـای اجرایـی بـه عنوان تغدیـه کننده و محققان سـه 

رکـن اصلی این سـامانه هسـتند.
بـه گفتـه افشـین، سـامانه نظـام جامـع آمـاری 
مزایایـی از جملـه جمـع آوری اطاعات، ایجـاد امکان 
دسترسـی در هـر زمـان و مـکان، اطمینـان از صحت 
آمـار، صرف زمـان و نیروی انسـانی کمتر و دسـتیابی 
بـه خروجی مـورد اعتماد و یکپارچه سـازی آمار دارد.

برآورد230میلیاردتومانی
خسارتاولیهجادهایسیلهرمزگان

ــع  ــزگان جم ــتان هرم ــاده ای اس ــل ج ــداری و حمل ونق ــرکل راه مدی
کل خســارات اولیــه وارده بــه زیرســاخت های جــاده ای اســتان را حــدود 

۲۳۰ میلیــارد تومــان دانســت. 
ــد از مناطــق  ــه گــزارش ایســنا، یوســف عابدینــی در حاشــیه بازدی ب
ســیل زده هرمــزگان، بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت راه هــای این اســتان 
در مواجهــه بــا ســیاب و اقدامــات انجــام شــده، اظهــار کــرد: بــا توجــه 
بــه ســیل بی ســابقه در ۲۵ ســال اخیــر کــه از غــرب تــا شــرق اســتان را 
فــرا گرفــت، اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان هرمــزگان 
ــا و  ــداد راه ه ــری از انس ــرای جلوگی ــه ب ــات اولی ــه،  اقدام ــه وظیف ــا ب بن

برقــراری تــردد ایمــن را در دســتور کار خــود قــرار داد.
ــریانی مســدود  ــور ش ــتایی و ۷ مح ــدا ۱۵۰ راه روس ــزود: درابت وی اف
شــد کــه پــس از تــاش شــبانه روزی راهــداران در حــال حاضــر تمــام 

ــردد در حــال انجــام اســت.   ــاز و ت راه هــای شــریانی ب
ــان  ــزگان بی ــتان هرم ــاده ای اس ــل ج ــداری و حمل ونق ــرکل راه مدی
کــرد: از ۱۵۰ راه روســتایی مســدود نیــز فقــط ۷ راه روســتایی شــامل ۲۱ 
روســتا در حوالــی جاســک و بشــاگرد کــه بــه دلیــل طغیــان رودخانه هــا 
ــرار دارد و مســیر دسترســی  ــود در دســت بازگشــایی ق مســدود شــده ب

بــه ســایر روســتاهای اســتان بــاز و تــردد برقــرار اســت.
عابدینــی از ســایر دســتگاه ها و ادارات از جملــه نیــروی دریایــی 
ارتــش، ســپاه پاســداران، مدیریــت بحــران اســتانداری هرمــزگان و بخــش 
خصوصــی کــه نقــش بســزایی در بازگشــایی محور هــای مختلــف اســتان 
ــد تشــکر کــرد و گفــت: خوشــبختانه محــور مهــم جاســک- ــا کردن ایف

کنــارک نیــز دو روز قبــل بــه همــت راهــداران بازگشــایی شــد.  
وی طــول راه هــای متاثــر از ســیل و آســیب دیــده در اســتان هرمزگان 
ــی و فرعــی و  ــر راه اصل ــر شــامل ۱۹۴۴ کیلومت را حــدود ۲۷۸۵ کیلومت
ــای  ــداد پل ه ــرد: تع ــوان ک ــت و عن ــتایی دانس ــر راه روس ۸۴۱ کیلومت
کوچــک و بــزرگ آســیب دیــده یــا تخریــب شــده در ایــن اســتان ۴۸۵ 
دســتگاه و ریــزش بــرداری و پاکســازی ســطح راه در ترانشــه های ســنگی 

بیــش از ۱۰۰ مــورد اســت. 
ــع  ــزگان جم ــتان هرم ــاده ای اس ــل ج ــداری و حمل ونق ــرکل راه مدی
کل خســارات اولیــه وارده بــه زیرســاخت های جــاده ای اســتان را حــدود 
ــتان از  ــن اس ــد: در ای ــادآور ش ــرد و ی ــرآورد ک ــان ب ــارد توم ۲۳۰  میلی
ــتگاه  ــل ۲۰۰ دس ــیج حداق ــا بس ــیل  ب ــوع س ــه وق ــاعات اولی ــان س هم
ماشــین آالت  شــامل  راهســازی  و  راهــداری  ســنگین  ماشــین آالت 
راهــداری و بخــش خصوصــی، عملیــات مرمــت و بازگشــایی اولیــه شــروع 
ــی و  شــد و خوشــبختانه از روز چهارشــنبه گذشــته، تمــام راه هــای اصل

ــرار شــد. ــردد در آن برق شــریانی اســتان بازگشــایی و ت

شهردار تبریز در صحن علنی شورای شهر:
تحققبودجهسال98
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ــز در ســال ۹۸ را در  ــق بودجــه شــهرداری تبری ــز تحق شــهردار تبری
هفــت ســال اخیــر بــی ســابقه عنــوان کــرد. 

بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در یکصــد و پنجــاه و نهمیــن 
جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر تبریــز بــا اشــاره بــه جمــع بنــدی 
بودجــه پیــش بینــی شــده شــهرداری تبریــز بــرای ســال ۹۹، اظهــار کــرد: 
بــا هدایــت و راهنمایــی رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر 
تبریــز و  بــا در نظــر گرفتــن برنامــه چشــم انــداز و برنامــه هــای ۱۲ و پنــج 

ســاله بــه ســمت بودجــه واقعــی و عملیاتــی حرکــت کــرده ایــم.
ــی  ــهرداری را بررس ــته ش ــال گذش ــای ۱۰س ــه ه ــه داد: بودج او ادام
کــرده ایــم و بــر اســاس رونــد اقتصــادی ۱۰ ســال گذشــته، برنامــه هــای 
ــاش  ــردی و سیاســت هــای اباغــی شــورا و اســناد باالدســتی،  ت راهب
کــرده ایــم پاســخگوی خواســته هــا و نیازهای شــهر و شــهروندان باشــیم.

شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: شــفاف ســازی در بودجــه ســال ۹۹، در 
اولویــت مــا قــرار دارد و ارتقــای کمــی و کیفــی خدمــات بــرای مــردم و 

توســعه متــوازن در تمــام بندهــای بودجــه قابــل مشــاهده اســت.
ــرد و  ــهرداری کمــک ک ــه ش ــهر ب ــورای ش ــال ۹۸ ش ــزود: در س او اف
مــا توانســتیم در تحقــق بودجــه موفــق عمــل کنیــم. طــی هفــت ســال 
گذشــته، شــهرداری تبریــز تــا ایــن انــدازه تحقــق بودجــه نداشــته اســت 
ــد  ــن زمینــه کمــک کردن ــد از اعضــای محتــرم شــورا کــه در ای کــه بای
تشــکر کنــم و امیــدوارم در بودجــه ســال ۹۹ نیــز پاســخگوی نیازهــای 

شــهروندان در حــوزه هــای مختلــف باشــیم.
ایــرج شــهین باهــر بــا اشــاره بــه محورهــای مــورد تاکیــد در بودجــه 
ــاری و  ــای ج ــه ه ــش هزین ــر کاه ــت ب ــرد: مدیری ــوان ک ــال ۹۹ عن س
ــا  ــن محوره ــه ای ــه خطــوط ۱ و ۲ قطــار شــهری از جمل ــژه ب توجــه وی
ــز  ــوای تبری ــی ه ــزی و پاک ــرای تمی ــل ب ــن عام ــرو مهمتری ــت.  مت اس
اســت و امیدواریــم بــا کمــک اعضــای شــورا فــاز اول خــط ۲ متــرو را تــا 

ــه اتمــام برســانیم. ــان شــورای پنجــم ب پای
ــه داد:  ــه ۹۹ ادام ــد در بودج ــورد تاکی ــای م ــوص محوره او در خص
همچنیــن مــواردی همچــون محلــه محــوری در بودجــه ۹۹ مــورد تاکیــد 
ــت  ــه دریاف ــه ب ــا توج ــه ای ب ــات محل ــم خدم ــاد داری ــا اعتق ــت و م اس
ــر  ــژه ای دارد. تغیی ــت وی ــهروندان، اهمی ــط ش ــات توس ــتقیم خدم مس
ــادی  ــد اســت کــه قســمت زی ــورد تاکی ــوارد م ــری از دیگــر م کــد کارب
ــن  ــن بی ــن مــی شــد و در ای ــن کــد تامی از درآمدهــای شــهرداری از ای
ــوده اســت و  ــری فضــای ســبز ب ــاالی ۹۰ درصــد از محــل تغییــر کارب ب
اکنــون مــا بــه ســمتی مــی رویــم کــه ایــن موضــوع را بــه صفــر برســانیم.

شــهردار تبریــز یــادآور شــد: در بودجــه ســال ۹۹ نظــرات مــردم را انطباق 
ــه دلیــل اینکــه ســال ۹۹،  داده و افزایــش ســهم توســعه فضــای ســبز را ب
ســال فضــای ســبز نامگــذاری شــده اســت، در ایــن بودجــه مــورد تاکیــد 
قــرار گرفتــه اســت. در ایــن بودجــه هیــچ پــروژه ای بــدون مطالعــه و امــکان 
ســنجی پیشــنهاد نشــده اســت و مســتندات قانونــی مــورد تاکیــد بخشــنامه 
ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور و همچنیــن سیاســت هــای 

اباغــی شــورای شــهر در نظــر گرفتــه شــده اســت.

شهر و شورا

خــارج کــردن کارت ســوخت در حیــن 
ــد، موجــب  ســوختگیری و پیــش از اتمــام رون
از بیــن رفتــن حداکثــر ۳.۹۹ لیتــر از ســهمیه 

ــود. ــی ش ــوخت م ــده در کارت س ــی مان باق
کارت  بازگشــت  مهــر،  گــزارش  بــه 
ســوخت بــه رونــد ســوخت گیری کــه بــا 
ــام شــده اســت،  ــت مصــرف انج ــدف مدیری ه
ــت.  ــته اس ــراه داش ــه هم ــز ب ــی نی چالش های
ــراً مطــرح شــده  یکــی از چالش هــای کــه اخی
ــود در کارت،  ــهمیه موج ــه از س ــن اســت ک ای
ــام  ــوخت گیری انج ــه س ــی ک ــتر از میزان بیش
ــال در  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــر می ش ــده، کس ش
ــود  ــهمیه خ ــر از س ــرد ۴۰ لیت ــه ف ــی ک حال
بایــد  طبیعتــاً  و  کــرده  ســوخت گیری  را 
موجــودی ســهمیه وی، ۲۰ لیتــر باشــد، امــا در 
ــت بعــدی ســوخت گیری متوجــه می شــود  نوب
کــه میــزان ســهمیه باقیمانــده در کارت کمتــر 

ــت. ــر اس از ۲۰ لیت
فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت 
ــن زمینــه  نفتــی طــی روزهــای گذشــته در ای
ارائــه کــرد و ایــن مشــکل را  توضیحاتــی 
بــه یکــی از ویژگی هــای ســامانه هوشــمند 
ــه آن  ســوخت مرتبــط دانســت کــه تاکنــون ب
اشــاره ای نشــده بــود و مــردم نیــز بــه دلیــل بی 
اطاعــی از ایــن ویژگــی، فراینــد ســوخت گیری 
را بــه گونــه ای انجــام می دادنــد کــه منجــر بــه 
از بیــن رفتــن بخشــی از ســهمیه ســوخت 

شــأن می شــد.

ــی  ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ش
ــوخت  ــمند س ــامانه هوش ــی س ــد طراح می گوی
ــرون  ــل از بی ــف حاص ــری از تخل ــرای جلوگی ب
کشــیدن کارت حیــن ســوخت گیری بدیــن 
شــکل اســت کــه بــا وارد کــردن کارت هوشــمند 
ســوخت در کارت خــوان و مشــخص شــدن مقدار 
ــدا ۳.۹۹  ــوخت گیری، ابت ــاز س ــا آغ ــهمیه، ب س
لیتــر از ســهمیه کســر می شــود و ســوخت گیری 
ــه نخســت،  ــان پیمان آغــاز می شــود؛ پــس از پای
ــود و  ــم می ش ــهمیه ک ــر از س ــر دیگ ۳.۹۹ لیت
دوبــاره ســوخت گیری ادامــه می یابــد و ایــن 
ــان  ــا پای ــه ت ــه پیمان ــورت پیمان ــد به ص فرآین

ــت. ــد داش ــه خواه ــوخت گیری ادام س
از  کارت  ســوخت گیری  حیــن  در  اگــر 

کارت خــوان بیــرون کشــیده شــود، مقــدار 
باقیمانــده از پیمانــه ۳.۹۹ لیتری، از ســهمیه آن 
ــرد  ــر ف ــه اگ ــرای نمون ــود )ب کارت کســر می ش
ــت و کارت را  ــرده اس ــوخت گیری ک ــر س ۲ لیت
بیــرون بکشــد، ۱.۹۹ لیتر بیشــتر از ســهمیه آن 
کارت کــم می شــود( و اگــر همــان کارت، دوبــاره 
وارد همــان کارت خــوان شــود، ســهمیه ای کــه 
ــم  ــازل ک ــراِژ برداشــت شــده از ن بیشــتر از لیت
ــود. ــده می ش ــه کارت بازگردان ــت، ب ــده اس ش

حقی که از مردم پایمال شد
ــی  ــرکت مل ــگام ش ــانی دیرهن ــاع رس اط
ایــن  دربــاره  نفتــی  فراورده هــای  پخــش 
ــی  ــمند ســوخت در حال ــامانه هوش ــی س ویژگ

ــی  ــل ب ــه دلی ــردم ب ــیاری از م ــه بس ــت ک اس
اطاعــی از آن، طــی ماه هــای گذشــته بخشــی 
ــچ  ــد و هی ــود را از دســت داده ان از ســهمیه خ
توجیهــی بــرای ایــن اطــاع رســانی دیرهنــگام 

ــت. ــرش نیس ــل پذی قاب
ــود  ــرح می ش ــواالتی مط ــان س ــن می در ای
ــن در  ــن ســهمیه های کســر شــده بنزی ــه ای ک
ــت چــه سرنوشــتی در انتظارشــان اســت؛  نهای
ــن  ــهمیه از بی ــن س ــت ای ــد گف ــخ بای در پاس
ــوخت  ــه کارت س ــت ب ــل بازگش ــی رود و قاب م
ــز  ــد نی ــاه بع ــوخت م ــهمیه س ــت و در س نیس

محاســبه نمی شــود.

مقادیر پایانی سوخت گیری را با 
سرعت کمتر انجام دهید

هزینــه  تنهــا  خــودرو  صاحــب  البتــه 
ــپ  ــر نمایشــگر پم ــزان آن ب ــه می ســوختی ک
پرداخــت  را  می شــود  مشــخص  بنزیــن 
ــود  ــد می ش ــب تاکی ــن ترتی ــه ای ــد. ب می کن
کــه متقاضیــان در حیــن ســوخت گیری ابتــدا 
کارت ســوخت خــود را وارد کــرده، رمــز خــود 
را وارد کننــد و ســپس عملیــات ســوخت گیری 
را انجــام دهنــد. در تمــام مــدت ســوخت گیری 
تــا پایــان رونــد از خــارج کــردن کارت ســوخت 
از دســتگاه نــازل بــه شــدت خــودداری کننــد. 
از ســویی دیگــر توصیــه می شــود کــه مقادیــر 
ــری  ــرعت کمت ــا س ــوخت گیری را ب ــی س پایان

ــد. انجــام دهن

برخــی  از  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
غیرعلمــی  و  غیرکارشناســی  اظهارنظرهــای 
در رســانه ها انتقــاد کــرد و گفــت: ســمی 
ــز و آلودگــی  ــودن شــیرهای پاســتوریزه تبری ب
نمونــه  اندریــان دو  زیســت محیطی معــدن 
از خبرهــای منتشرشــده در روزهــای اخیــر 
ــی  ــی های کارشناس ــق بررس ــه طب ــتند ک هس
ــط، کــذب و بی اســاس  و علمــی مراجــع ذی رب

ــت.  ــده اس ــت ش ــا ثاب ــودن آن ه ب
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســه  در 
بخــش خصوصــی اســتان، بــر برخــورد قضایــی 
ــراد در  ــی اف ــط برخ ــذب و غل ــارات ک ــا اظه ب
از  رســانه ها تاکیــد کــرد و گفــت: برخــی 
ــی  ــت روان ــاس، امنی ــط و بی اس ــارات غل اظه
جامعــه را تهدیــد می کنــد و کارشناســان و 
خبرنــگاران بایــد قبــل از بیــان هــر مطلبــی از 

ــوند. ــن ش ــار آن مطمئ ــت و اعتب صح
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه خبرنــگاران و 
ــار  ــار، اعتب ــل از انتشــار اخب ــد قب رســانه ها بای
ــی  ــق بررس ــور دقی ــه ط ــا را ب ــت آن ه و صح
ــاس،  ــذب و بی اس ــارات ک ــزود: اظه ــد، اف کنن
ــد می کنــد و از  ــی جامعــه را تهدی امنیــت روان
دســتگاه قضایــی انتظــار داریــم بــا ایــن گونــه 

ــد. ــورد کن ــا برخ اظهارنظره

ــا  ــن ب ــتاندار آذربایجــان شــرقی همچنی اس
اشــاره بــه انتشــار اخبــاری مبنــی بــر آلودگــی 
برخــی از محصــوالت غذایــی بــه دارو در نقــاط 
مختلــف کشــور، اظهــار کــرد: ایــن کار دسیســه 
بدخواهــان نظــام بــرای ضربــه زدن بــه اقتصــاد 
کشــور اســت، زیــرا ایــران و اســتان آذربایجــان 
ــک،  ــادرات کی ــزایی در ص ــهم بس ــرقی س ش
معانــدان مــی  و  دارد  شــیرینی و شــکات 
خواهنــد از ایــن طریــق بــه ایــن صنعــت ضربــه 

بزننــد.
دســتگاه های  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
امنیتــی و انتظامــی انتظــار داریــم ایــن مســائل 

ــانی  ــای انس ــد؛ نیروه ــری کنن ــد پیگی ــه ج را ب
شــاغل در واحدهــای تولیــدی نیــز آموزش هــای 
الزم را بــرای مواجهــه مناســب بــا ایــن اتفاقــات 
ببیننــد و همچنیــن پدافنــد غیرعامل اســتانداری 

ــد. ــام ده ــات الزم را انج اقدام
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه مشــکات صنعــت چــرم و کفــش اســتان  ب
اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از صنایــع پیشــران 
مــا صنعــت چــرم و کفــش اســت کــه همراهــی 
ــا ایــن صنعــت در گذشــته چنــدان  دانشــگاه ب
ــس  ــن پ ــد از ای ــت و بای ــوده اس ــب نب مناس

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق بیشــتر م

ــا  ــاس و ب ــن اس ــر ای ــزود: ب ــدی اف پورمحم
ــود دارد،  ــه وج ــازی ک ــاس نی ــه احس ــه ب توج
ــش  ــرم و کف ــات چ ــز تحقیق ــتان و مرک هنرس
مــی توانــد در شــهرک چــرم و کفــش اســتان 

ایجــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان اشــتغال صنعــت 
چــرم در اســتان، حــدود شــش تــا هفــت هــزار 
ــز ۴۰ هــزار  ــر و اشــتغال صنعــت کفــش نی نف
ــزود: ۸۵ درصــد چــرم ســنگین  نفــر اســت، اف
کشــور در تبریــز تولیــد می شــود و از ۲۰۰ 
ــد  ــازی ۱۵۱ واح ــود چرم س ــال موج ــد فع واح

فعــال هســتند.
ــر  اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن ب
لــزوم اســتقرار زنجیــره کامــل تامیــن صنعــت 
چــرم و کفــش در شــهرک چــرم و کفــش 

ــرد. ــد ک ــتان تاکی اس
در ایــن جلســه مشــکات و موانــع صنعــت 
ــره  ــاد زنجی ــای ایج ــتان و راهکاره ــرم اس چ
اخــذ  کار  و  ســاز  صنعــت،  ایــن  تامیــن 
ــی  ــوص کاالهای ــرخ ارز در خص ــاوت ن مابه التف
ــه گــروه دو تغییــر یافتــه  کــه از گــروه یــک ب
انــد  و رونــد اجــرای دســتورالعمل شــورای پول 
و اعتبــار در خصــوص گشــایش اعتبــار اســناد 
ــورد  ــی م ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــی ب داخل

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح

استاندار آذربایجان شرقی:

»آلودگیزیستمحیطیمعدناندریان«کذبوبیاساساست

سهمیهایکهبدلیلاطالعرسانیدیرهنگامدودشد

انبــوه  حجــم  دلیــل  بــه  شــهرها 
زیــر  از  بســیاری  ایجــاد  و  ســرمایه گذاری 
حجــم  اقتصــادی  مســائل  و  ســاخت ها 
ــد  ــای داده ان ــود ج ــردم را در خ ــیعی از م وس
ــی  ــران طبیع ــه بح ــروز هرگون ــورت ب و در ص
یــا انسان ســاخت دچــار صدمــات مالــی و 
جانــی قابــل توجهــی شــده کــه در شــرایطی 
می توانــد ناامنــی تــا ســطح ملــی را نیــز 
حاصــل نمایــد. ایــن مهــم بایــد ســبب گــردد 
ــزان و  ــار برنامه ری ــا مســئوالن کشــور در کن ت
مدیــران شــهری اقدامــات مؤثــری بــا رویکــرد 
مقاوم ســازی  جملــه  از  غیرعامــل  پدافنــد 
ســاختمان ها، ایجــاد فضاهــای دو منظــوره 
و... نماینــد. لــزوم دفــاع غیرعامــل در شــهرها 
ایــن الــزام را در مدیریــت شــهری پدیــد 
مــی آورد کــه شــهرداری ها )مدیریــت محلــی( 
بــا اجــرای ضوابــط و مقــررات، کنتــرل و 
جامــع  نــگاه  و  برنامه ریزی هــا  هدایــت 
ــش  ــی کاه ــدات، در پ ــر تهدی ــی در براب دفاع
ــی در  ــی و مال ــارت جان ــیب پذیری و خس آس

ــند. ــهرها باش ش
بــا اســتناد بــه فرمایــش مقــام معظــم 
اصــل  یــک  غیرعامــل  »پدافنــد  رهبــری 
ــک  ــرای ی ــه ب ــرای همیشــه، ن ــود ب ــد ب خواه
مقطــع خــاص، مســتمر، همیشــگی اســت 
ــد  ــتر تأکی ــل بیش ــد غیرعام ــاءا...«. پدافن انش
بــر روی »مدیریــت پیــش از بحــران« دارد 
ســطح  در  و  مــا  کشــور  در  درصورتی کــه 
کان، مدیریــت بحــران در مراحــل بعــد از 
وقــوع بحــران خاصــه شــده و در زمــان بعــد 
ــه  ــران ب ــتاد بح ــاط تشــکیل س از بحــران و ب
ــند.  ــده می باش ــل پیش آم ــل معض ــال ح دنب
ــات  ــای الزام ــر مبن ــوان ب ــه می ت درصورتی ک
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــل و ب ــد غیرعام پدافن
بحران هــا بــا روش هایــی همچــون ســازماندهی 
و  مؤثــر  آموزش هــای  و  شــهری  محــات 
مســتمر شــهروندان بــه ویــژه بانــوان بــه 
منظــور مقابلــه بــا بحران هــا، آســیب های 
ــاند. ــل رس ــه حداق ــرات را ب ــی از مخاط ناش

وظیفــه  شــهری  غیرعامــل  پدافنــد 
ــه  ــی ب ــات غیرنظام ــرای اقدام ــزی ب برنامه ری
ــه  ــهرها، ب ــیب پذیری ش ــش آس ــور کاه منظ
ــت و  ــهیل مدیری ــی، تس ــن عموم ــژه اماک وی

ــت  ــن مدیری ــاخت ها و همچنی ــداری زیرس پای
شــهر در زمــان بحــران را بــر عهــده دارد. 
پدافنــد  اصــول  به کارگیــری  شــیوه های 
غیرعامــل در زمینــه ساخت و ســاز شــهری 
و  باشــد  هوشــمندانه  و  خردمندانــه  بایــد 
ــر  ــرای آن در نظ ــی ب ــی و زمان ــرایط مکان ش

ــود. ــع ش ــر واق ــا مؤث ــود ت ــه ش گرفت
و  توســعه  مــا  کشــور  در  تاکنــون 
ــول  ــاس اص ــر اس ــهرها ب ــاز در ش ساخت وس
پدافنــد غیرعامــل صــورت نگرفتــه اســت بــه 
همیــن دلیــل مشــکات متعــددی در زمــان 
ــد  ــا خواه ــهرهای م ــر ش ــران گریبان گی بح
شــد درصورتی کــه توجــه بــه مؤلفه هــای 
شــهری  طراحــی  در  غیرعامــل  پدافنــد 
باعــث کاهــش خســارات و صدمــات بــه 
انســانی  نیــروی  و  تجهیــزات  تأسیســات، 

ــد.  ــد ش خواه
شهرســازی بــر اســاس اصــول پدافنــد 
ایجــاد  و  شــهر  حیــات  باعــث  غیرعامــل 
فضــای شــهری بــا حداقــل ریســک ممکــن در 
بخــش دفاعــی می گــردد. در مــورد شــهرهای 
اســتقرار  محــل  مکان یابــی  هــم،  جدیــد 
ــی و  ــکار اجرای ــن راه ــن و مؤثرتری ابتدایی تری
عملــی به کارگیــری اصــول پدافنــد غیرعامــل 

ــت.  ــهرها اس ــوع ش ــن ن ــرای ای ب
عمده تریــن کارکــرد پدافنــد غیرعامــل 
تــداوم  و  شــهرها  پایــداری  افزایــش 
شــرایط  در  مــردم  بــه  خدمت رســانی 
ــت  ــد در مدیری ــم بای ــن مه ــت ای ــران اس بح
مــورد  گونــه ای  بــه  ساخت وســاز شــهری 
ــورت رخ دادن  ــه در ص ــرد ک ــرار گی ــه ق توج
ــل  ــایر عوام ــاختمان ها و س ــه ای، س ــر حادث ه
مهــم در شــهر در مقابــل تخریــب، مقــاوم 
ــان  ــه در زم ــه اینک ــیدن ب ــرای رس ــند. ب باش
ــیب پذیری  ــاخت آس ــوادث انسان س ــوع ح وق

ــت  ــاز اس ــد نی ــل برس ــه حداق ــاختمان ها ب س
در صنعــت ساخت وســاز پدافنــد غیرعامــل 
ــود و  ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــورت مفهوم ــه ص ب
ــه  ــتلزم توج ــب مس ــن مطل ــح ای درک صحی
دقیــق بــه نتایــج کارکــردی پدافنــد غیرعامــل 

اســت.  ساخت وســاز  صنعــت  در 
ــا عملــی کــردن اصــول و مبانــی پدافنــد  ب
نتایــج  غیرعامــل در صنعــت ساخت وســاز 
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــد ش ــی حاصــل خواه مهم

ــد از:  ــج عبارتن ــن نتای ای
۱( مصــون مانــدن شــهروندان در برابــر 
از  پایــداری شــهری  افزایــش  و  تهدیــدات 

ــی  ــت روان ــار مثب ــا ب ــق الق طری
ــات  ــزات، تأسیس ــودن تجهی ــوظ ب ۲( محف
ــادی  ــای کان اقتص ــی و صرفه جویی ه زیربنای
نیازهــای  تأمیــن  تــداوم  تضمیــن   )۳

بحرانــی  شــرایط  در  مــردم  حیاتــی 
ــی،  ــز حیات ــت مراک ــه فعالی ــکان ادام ۴( ام
مراکــز حســاس و مراکــز مهــم اقتصــادی، 
سیاســی و نظامــی و نیــز مراکــز علمــی و 

ــی  ــرایط بحران ــی در ش فرهنگ
۵( کم هزینــه بــودن پدافنــد غیرعامــل 
نســبت بــه دفــاع عامــل، بــا توجــه بــه 
هزینه هــای اقدامــات پیشــگیرانه در برابــر 
بازســازی  هزینه هــای جبــران خســارات و 

ــت. ــز اس ــدد ناچی مج
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از پدافنــد 
زیــر  فعالیت هــای  اســتمرار  عامــل  غیــر 
تــداوم  نیازهــای حیاتــی،  تأمیــن  بنایــی، 
در  شــهر  اداره  تســهیل  و  خدمات رســانی 
در  بــا  اســت  بحــران  و  تهدیــد  شــرایط 
غیرعامــل  پدافنــد  اصــول  گرفتــن  نظــر 
شــهری  زمیــن  کاربــری  برنامه ریــزی  در 
تجهیــزات  بــه  وارده  خســارات  می تــوان 
در  داد.  کاهــش  را  زیربنایــی  تأسیســات  و 

ــه  ــوط ب ــط مرب ــال ضواب ــوان مث ــه عن اینجــا ب
کاربــری مســکونی و مراکــز درمانــی پرداختــه 

. د می شــو
بــرای مقابلــه بــا بحران هــا و حفــظ امنیــت 
ــز  ــی در مراک ــع جمعیت ــد توزی ــان ها بای انس
ــرد  ــورت پذی ــوب ص ــو مطل ــه نح ــهری ب ش
و از تمرکــز افــراد، ســرمایه ها و...  در یــک 
ــط را  ــری محی ــکان هدف گی ــه ام ــدوده ک مح
ــد.  ــه عمــل آی ــری ب افزایــش می دهــد جلوگی
ــه  ــی بهین ــا مکان یاب ــت ب ــاز اس ــن نی همچنی
کاربــری  بــا  ســاختمان های  همجــواری  از 
مســکونی، اداری و تجــاری بــا مراکــز حســاس 
ممانعــت بــه عمــل آیــد تــا در زمــان بحــران 
از وقــوع خطــرات احتمالــی پیشــگیری گــردد. 
ــد  ــز بای ــی نی ــای درمان ــی کاربری ه جانمای
بــه گونــه ای باشــد کــه از همجــواری بــا ســایر 
ــند  ــته باش ــه داش ــاد فاصل ــای متض کاربری ه
تــا چــه در زمــان صلــح و چــه در زمــان 
ــود  ــه خ ــن وظیف ــه مهم تری ــد ب ــگ بتوانن جن
کــه خدمات رســانی بــه شــهروندان اســت 
بپردازنــد. مکان یابــی بیمارســتان بایــد بــا 
توجــه بــه اصــول و معیارهــای پدافنــد شــهری 
ــت  ــر رعای ــوارد زی ــن م ــود بنابرای ــاب ش انتخ

ــد:  گردن
۱( محــل احــداث بیمارســتان بایــد در 
فضاهــای بــاز صــورت پذیــرد و از ســاخت 
بیمارســتان در موقعیت هــای شــلوغ و پرتــردد 

ــود.  ــز ش ــهری پرهی ش
ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــر منته ــرض معاب ۲( ع
ــکان  ــه ام ــد ک ــض باش ــدری عری ــه ق ــد ب بای
بــه  امــدادی  وســایل  و  افــراد  دسترســی 
ــر  ــی امکان پذی ــه راحت ــتان ب ــل بیمارس داخ
ــه بیمارســتان  ــه ســهولت بتواننــد ب باشــد و ب
دسترســی پیــدا کننــد و امــکان تخلیــه ســریع 
در مــوارد اضطــراری نیــز وجــود داشــته باشــد. 
۳( بیمارســتان بایــد دارای فضــای بــاز 
ــا  ــر پ ــکان ب ــی ام ــع بحران ــا در مواق ــد ت باش
ــرای بســتری کــردن  کــردن چــادر امــدادی ب

ــد.  ــته باش ــود داش ــاران وج ــراری بیم اضط
ــی  ــزات کاف ــد از تجهی ــتان بای ۴( بیمارس
ــا در  ــد ت ــوردار باش ــی برخ ــرای خدمات ده ب
زمــان بحــران بتوانــد خدمــات بیشــتری ارائــه 

دهــد.

مدیریتساختوساز
شهریوپدافندغیرعامل

فیروز اصغری
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پذیرشمعتادانبیخانماندرکلیه
مراکزبهزیستی

ــازمان  ــان س ــگیری و درم ــعه پیش ــاون توس مع
بهزیســتی کشــور همزمــان بــا بــارش بــرف و 
بــرودت هــوا از پذیــرش بــدون محدودیــت معتــادان 
در تمامــی مراکــز مراقبتــی، کاهــش آســیب و 
ــر داد.  ــن ســازمان خب شــلترهای تحــت پوشــش ای
ــان  ــا بی ــازاده ب ــد رض ــنا، مجی ــزارش ایس ــه گ ب
اینکــه بــه تمــام مراکــز ســازمان بهزیســتی در مواقع 
ــا  ــود ت ــاغ می ش ــوا اب ــرودت ه ــرف و ب ــارش ب ب
تمامــی معتــادان مراجعــه کننــده را پذیــرش کننــد، 
ــلترها  ــه ش ــژه ب ــه وی ــه ب ــش نام ــن بخ ــت: ای گف
ــراد را  ــه اف ــع کلی ــن مواق ــا در ای ــده ت ــال ش ارس
پذیــرش کننــد. در حــال حاضــر نیــز تمامــی مراکــز 
اســتان تهــران فعــال هســتند و معتــادان بــی 
خانمــان می تواننــد بــه ایــن مراکــز مراجعــه کننــد.

وی افــزود: بــه جــز مراکــز مراقبتــی، نگهــداری و 
کاهــش آســیب حتــی مراکــز روزانــه نیــز می تواننــد 
ــن  ــی کــه کمبــود فضــا وجــود داشــت، ای در صورت
ــراد  ــن اف ــرای ای ــا ب ــد ت ــاماندهی کنن ــراد را س اف

ــا ســرمای هــوا مشــکلی ایجــاد نشــود. همزمــان ب
ـــان  ـــاون توســـعه پیشـــگیری و درم ـــه مع ـــه گفت ب
ـــای  ـــه محدودیت ه ـــور کلی ـــتی کش ـــازمان بهزیس س
ـــرف  ـــارش ب ـــه دنبـــال ب ـــادان ب ـــی پذیـــرش معت فضای
ــود و  ــته می شـ ــوا برداشـ ــرودت هـ ــاران و بـ و بـ
ـــودن  ـــی نب ـــل خال ـــه دلی ـــد ب ـــادی نبای ـــچ معت هی
ـــت در  ـــود و پش ـــرش نش ـــز پذی ـــن مراک ـــت ای ظرفی

ـــد. بمان
ــر ۲۲  ــال حاض ــزود: در ح ــان اف ــازاده در پای رض
ــران  ــتان ته ــطح اس ــیب در س ــش آس ــز کاه مرک
ــلتر  ــز ش ــن مراک ــورد از ای ــه ۱۲ م ــت ک ــال اس فع
ــر  ــی ب ــز گزارشــی مبن ــن لحظــه نی ــا ای هســتند. ت
نبــود ظرفیــت در ایــن مراکــز بــه بهزیســتی گــزارش 

نشــده اســت. 

مصری در صحن مجلس:
دولتگزارشکاملیدربارهیارانه

معیشتیبهمجلسارائهکند
ــت:  ــس شــورای اســامی گف ــب رئیــس مجل نای
دولــت هفتــه آینــده گــزارش کاملــی دربــاره یارانــه 
معیشــتی بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه کنــد 

تــا بررســی شــود.
ــه گــزارش مهــر، حجــت االســام ســید ناصــر  ب
موســوی الرگانــی در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
اســامی طــی تذکــری شــفاهی گفــت: رئیــس 
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در 
ــی  ــه حت ــد ک ــن گفتن ــت بنزی ــش قیم ــان افزای زم
ــی  ــت نم ــرای دول ــد را ب ــن درآم ــال از ای ــک ری ی
خواهنــد و آن را بــه ۱۸ میلیــون خانــوار مــی دهنــد.

وی افــزود: ایــن روزهــا مــردم اعتــراض شــدیدی 
دارنــد و مــی گوینــد کــه یارانــه معیشــتی بــه آنــان 
تعلــق نگرفتــه اســت و ایــن خــاف قانــون اســت و 
الزم اســت کــه گــزارش کاملــی داده شــود کــه ایــن 

یارانــه بــه چــه کســانی تعلــق گرتفــه اســت.
ــه  ــه را ب ــت جلس ــه ریاس ــری ک ــا مص عبدالرض
ــاب  ــر، خط ــن تذک ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــده داش عه
بــه امیــری معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور 
ــس  ــدگان مجل ــه نماین ــردم ب ــات م ــت: مراجع گف
در ایــن زمینــه بســیار زیــاد اســت چــرا کــه 
سیســتم پرداخــت یارانــه معیشــتی از لحــاظ تعــداد 
ــع شــفاف  ــن منب ــد حاصــل از ای مشــموالن و درآم

ــت. نیس
ــاره  ــن ب ــت هیــچ گزارشــی در ای وی گفــت: دول
بــه مجلــس ارائــه نکــرده اســت و الزم اســت هفتــه 
ــتی  ــه معیش ــاره یاران ــی درب ــزارش کامل ــده گ آین
تهیــه  کــرده و بــه مجلــس ارائــه کنــد تــا بررســی 

شــود.

منابعوحذفیاتکنکور99اعالمشد

ــون  ــئواالت آزم ــع س ــات و مناب ــت حذفی فهرس
ــنجش  ــازمان س ــایت س ــال ۹۹ در س ــری س سراس

ــد.  ــر ش ــور منتش ــوزش کش آم
ــوزش  ــزارش ایســنا، ســازمان ســنجش آم ــه گ ب
ســئواالت  منابــع  و  حذفیــات  فهرســت  کشــور 
آزمــون سراســری ســال ۱۳۹۹ نظــام ۳-۳-۶ و 
نظــام قدیمــی را اعــام کــرد و برایــن اســاس، 
ــوم  ــروه آزمایشــی عل ــات دروس تخصصــی گ حذفی
ــی  ــی، دروس تخصص ــوم تجرب ــی و عل ــی وفن ریاض
ــی  ــانی، دروس تخصص ــوم انس ــی عل ــروه آزمایش گ
ــی  ــامی و دروس عموم ــارف اس ــوم و مع ــروه عل گ
بــرای داوطلبــان نظــام جدیــد و نظــام قدیــم کنکــور 

ــت.  ــده اس ــخص ش ــری مش سراس
ــام  ــر اســاس اعــام ســازمان ســنجش، ثبــت ن ب
بــرای شــرکت در آزمــون سراســری ســال ۹۹ از ۱۶ 
ــن  ــود و ای ــاز می ش ــاری آغ ــال ج ــاه س ــن م بهم
مهلــت ۲۴ بهمــن پایــان مــی پذیــرد. ایــن آزمــون 
ــاه  ــر م ــه ۱۳ تی ــنبه ۱۲ و جمع ــج ش ــای پن روزه

ــود.  ــزار می ش ــال ۹۹ برگ س

کالسهایکنکور
بانظارتآموزشوپرورشبرگزارشود

ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــژه شهرســتان مراغ ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
ــک  ــای کم ــاماندهی برنامه ه ــه س ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــزوم توج ل
آموزشــی در مــدارس گفــت: آمــوزش پــرورش بــر برگــزاری کاس هــای 

ــد.  ــارت کن ــدارس نظ ــارج از م ــل و خ ــور در داخ ــی کنک آمادگ
ــوزش و  ــورای آم ــت ش ــکری در نشس ــد ش ــا، حمی ــزارش ایرن ــه گ ب
پــرورش مراغــه بــر بهبــود وضعیــت دانــش آمــوزان ایــن شهرســتان در 
کنکــور سراســری و برنامــه ریــزی در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــواده  ــی خان ــت مال ــن وضعی ــر گرفت ــا درنظ ــی ب ــت آموزش ــود کیفی بهب
ــد در  ــه بای ــت ک ــری اس ــوری، ام ــت کنک ــوزان پش ــش آم ــای دان ه
برگــزاری کاس هــای کنکــور در موسســات غیــر دولتــی و نیــز مــدارس 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق م
وی اضافــه کــرد: بــرای ایــن منظــور راهــکاری عملــی در قالــب ایجــاد 
مرکــز کنکــور بــا نظــارت آمــوزش و پــرورش و بــا بــه کارگیــری دبیــران 

متخصــص و متعهــد اجرایــی شــود.
ــن  ــوزش در ای ــای فضــای آم ــه برخــی کمبوده ــاره ب ــا اش شــکری ب
شهرســتان گفــت: بهــره گیــری از تــوان خیــران بــرای کاســتن از 

ــت. ــروری اس ــی ض ــای آموزش ــه فضاه ــود در زمین ــکات موج مش
وی افــزود: متاســفانه در ۲ ســال اخیــر، حضــور مجمــع خیــران 
مدرســه ســاز و اســتفاده از ظرفیــت آنــان بــرای توســعه فضاهــای 
آموزشــی و کمبودهــای موجــود در ایــن بخــش کمرنــگ تــر شــده و بــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــود مواج رک
مدیــر آمــوزش و پــرورش مراغــه نیــز بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــش  ــی دان ــت قبول ــود وضعی ــرای بهب ــور ب ــای کنک ــاماندهی کاس ه س
ــرای ایــن منظــور،  ــه دانشــگاه گفــت: ب آمــوزان در آزمــون هــای ورود ب
ــر و پســر  ــوزان دخت ــش آم ــرای دان ــور ب ــز کنک ــات ایجــاد ۲ مرک مقدم

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج ــن شهرس ــدارس ای م
ــه  ــا ارای ــرب ب ــران مج ــز، دبی ــن مراک ــزود: در ای ــیابی اف ــا آس رض
مشــاوره هــای تحصیلــی و نیــز برگــزاری کاس هــای آموزشــی و کمــک 
آموزشــی، دانــش آمــوزان را در عبــور از ســد کنکــور و کســب موفقیــت 

ــد کــرد. ــاری خواهن ــون ی ــن آزم هــای بیشــتر در ای
ــی،  ــای تخصص ــارت ه ــز، نظ ــن مراک ــن در ای ــه داد: همچنی وی ادام
آمــوزش و مالــی بــر کاس هــای کنکــور بــا هــدف توزیــع متــوازن کاس 

ــرای تمامــی دانــش آمــوزان انجــام مــی شــود. هــای کنکــوری ب
ــی  ــت تحصیل ــود وضعی ــعه و بهب ــرای توس ــرد: ب ــه ک ــیابی اضاف آس

ــود. ــور ش ــه مح ــد مدرس ــی بای ــای آموزش ــه ه ــوزان، برنام ــش آم دان
ــای  ــرگروه ه ــان و س ــازی معلم ــون توانمندس ــم اکن ــت: ه وی گف
آموزشــی بــه صــورت مــدون هــم اکنــون در اولویــت آمــوزش و پــرورش 

ــی شــود. ــی م ــرار داشــته و اجرای ــن شهرســتان ق ای

ساعی:
تشکیلتعاونیهایجوانانبستریبرای

کارآفرینیورونقاقتصادیکشورفراهممیکند

رئیـس کمیتـه جوانـان، زنـان و خانواده کمیسـیون اجتماعـی مجلس، 
از ایجـاد تفاهم نامـه بیـن وزارتخانه هـای تعـاون و ورزش و جوانـان بـرای 
و  کارآفرینـی  بـرای  فرصتـی  عنـوان  بـه  جوانـان  تعاونی هـای  تشـکیل 
بهره منـدی از ایـده جوانـان نخبـه جهـت رونق اقتصادی کشـور یـاد کرد. 
بـه گـزارش خانه ملت، زهرا سـاعی با ارزیابی مثبـت از امضای تفاهم نامه 
بیـن ۲ وزارتخانـه تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و ورزش و جوانـان بـرای 
تشـکیل تعاونی هـای جوانـان بـرای نخسـتین بار در کشـور، گفت: قـرار بود 
اقتصـاد کشـور به این سـمت حرکـت کند که نیمـی از آن خصوصی سـازی 

شـده و نیمـی دیگـر بـه دو بخـش تعاونی ها و بخـش دولتی تبدیل شـود.

تشکیل تعاونی های جوانان عاملی برای چابک سازی دولت 
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در مجلـس شـورای اسـامی، 
ادامـه داد: در ایـن خصـوص بخـش تعاونی هـا از اهمیت بسـزایی برخوردار 
هسـتند، از ایـن نظـر کـه بـه چابک سـازی، توسـعه و رونـق اقتصـادی در 

کشـور منتهـی می شـوند.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسـامی، تصریـح کـرد: 
پیـش از ایـن تشـکیل تعاونی هـا بـا مشـکاتی مواجـه بـود، کمـا اینکـه 
در ایـن رابطـه جلسـاتی را در کمیسـیون اجتماعـی بـا مسـئوالن مربوطه 

برگـزار کردیـم تـا مشـکات ایـن بخـش مـورد بررسـی قـرار گیرد.

نخبگان تحصیلکرده با ایجاد تعاونی های جوانان می توانند 
در حوزه کارآفرینی فعال شوند 

سـاعی خاطرنشـان کـرد: هم اکنـون اتفـاق مهمی کـه افتاده این اسـت 
کـه در کشـور جوانـان مشـتاق هسـتند بـا تشـکیل تعاونی هـا در حـوزه 
کارآفرینـی فعالیـت کننـد و تحقـق ایـن مهم نیـز در گروی تسـهیل گری 
ایـن روند در قالب تشـکیل تعاونی هایی اسـت که امکاناتی داشـته باشـند، 
ضمـن اینکـه بایـد از ایـن جوانـان کارآفرین در آینـده هم حمایت شـود.

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم، تاکیـد کـرد: بخشـی از ایـن 
حمایت هـا بـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی برمی گـردد و وزارت 
ورزش و جوانـان نیـز تکالیفـی را در ایـن زمینـه برعهده دارد کـه با ایجاد 

ایـن تفاهـم نامـه بـه نتایـج مطلوبـی منتهـی خواهد شـد.
رئیس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای 
اسـامی، یادآور شـد: ما بارها در جلسـات مختلفی که در کشـور چه در حوزه 
انتخابیـه و چـه در سـطح ملـی برگـزار شـده بـود، شـاهد بودیم کـه جوانان 
برای کارآفرینی مشـتاق بودند، آن هم در شـرایطی که اسـتخدام های دولتی 
بـه دلیـل چابک سـازی و کوچک سـازی بدنـه دولـت محدود شـده اسـت، از 
سـوی دیگـر تعـداد زیـادی از جوانان نخبـه فارغ التحصیل از رشـته های مورد 
نیـاز بـرای توسـعه اقتصـادی دارای ایـده هسـتند و بایـد فضایی ایجاد شـود 
تـا بتوانیـم آنهـا را خـارج از تصدی گـری دولتـی به سـمت کارآفرینی سـوق 
دهیـم که فلسـفه تشـکیل تعاونی ها این امـر را محقق کرده و فضایـی را برای 

شـکوفایی ایده هـای جوانان تحصیلکـرده فراهـم خواهد کرد.

ــا حضــور  ــر ب ــوراه ظف ــل ماه مراســم تحوی
مســئوالن وزارتخانه هــای ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
ــز محــل  ــاق تمی ــی از دانشــگاهیان در ات جمع
ــم و  ــگاه عل ــر در دانش ــواره ظف ــتقرار ماه اس

ــد.  ــزار ش ــران برگ ــت ای صنع
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ماهـــواره تحقیقاتـــی 
ظفـــر بـــا ماموریـــت تصویربـــرداری؛ ارســـال 
و ذخیـــره پیـــام و ارتبـــاط صوتـــی بیـــن دو 
ــط  ــران مرتبـ ــور وزیـ ــدون حضـ ــر و بـ کاربـ
ـــن  ـــن ای ـــرار گرفت ـــات ق ـــد؛ مقدم ـــل ش تحوی
ـــگاه  ـــن پژوهش ـــس از ای ـــدار، پ ـــواره در م ماه

فضایـــی طـــی خواهـــد شـــد.
ایــن ماهــواره بــا مامویت هــای متعــدد 
ــای  ــت. از کاربرده ــد گرف ــرار خواه ــدار ق در م
ماهــواره ظفــر می تــوان بــه تهیــه نقشــه 
ــه  ــه، تهی ــه پای ــه نقش ــی، تهی ــری اراض کارب
ــه  ــه نقش ــهری، تهی ــعه ش ــش توس ــه پای نقش
نقشــه  تهیــه  کشــاورزی،  پهنه هــای  مــرز 
پایــش تغییــرات در عرصه هــای طبیعــی و 
ــش  ــدی و پای ــه پهنه بن ــه نقش ــی، تهی جنگل
فصلــی،  و  دائمــی  دریاچه هــای  تغییــرات 
از  بعــد  تخریب شــده  مناطــق  شناســایی 
بحــران در نواحــی شــهری، بــه روزرســانی 
ــل ها و  ــایی گس ــاختاری )شناس ــه های س نقش

اشــاره کــرد. چین هــا( 
بــه  »ظفــر«  ملی-تحقیقاتــی  ماهــواره 
ــگاه  ــط دانش ــی توس ــازمان فضای ــفارش س س
علــم و صنعــت طراحــی و ســاخته شــده  اســت. 
ــه  ــد ک ــواره نوی ــه ماه ــواره نســبت ب ــن ماه ای
قبــا در ایــن دانشــگاه ســاخته شــده، قابلیــت 
عکس بــرداری رنگــی بــا قــدرت تفکیــک بهتــر 

از ۸۰ متــر را دارد.  
بــر اســاس اطاعاتــی کــه از ســوی رئیــس 

ــواره  ــران در خصــوص ماه ــی ای ســازمان فضای
ــده،  ــر ش ــری او منتش ــاب کارب ــر در حس ظف
ایــن ماهــواره ۱۱۳ کیلوگــرم وزن دارد و عمــر 
عملکــردی آن در مــدار حداقــل ۱.۵ ســال 
اســت. ماموریــت ماهــواره ظفــر تصویربــرداری 
ــره و ارســال  ــان واقعــی و ذخی ــه صــورت زم ب
پیــام ارتبــاط صوتــی یک طرفــه بیــن دو کاربــر 
اســت. ارتفــاع ایــن ماهــواره ســه محــوره ۵۳۰ 
ــا  کیلومتــر اســت و در مــدار LEO دایــروی ب

ــت. ــرار خواهــد گرف ــد فرکانســی s&f ق بان
ــه و  ــود گــردش ماهــواره ظفــر ۹۴ دقیق پری
ــی از  ــت. یک ــه اس ــداری آن ۵۶ درج ــیب م ش
ــرار  ــرای ق ــر ب ــواره ظف ــه ماه ــی ک محموله های
گرفتــن در مــدار آن هــا را حمــل می کنــد، 
محمولــه تحقیقاتــی تشعشــعات فضایــی اســت. 
ایــن محمولــه وظیفــه اندازه گیــری میــزان 
دوز یونیزه کننــده توســط پرتوهــای کیهانــی 
ــر  ــاوه ب ــده دارد. ع ــا را برعه ــی از فض دریافت
نیمــه  تراشــه های  روی  پرتوهــا  اثــر  ایــن 
ــی  ــای sram مبتن ــه حافظه ه ــادی از جمل ع
بــر ترانزیســتورهای اثــر میــدان ترکیبــی را 

می دهــد. تشــخیص 
 )s&F( ارســال  و  ذخیــره  محمولــه 
ــود  ــا خ ــر ب ــه ظف ــت ک ــری اس ــه دیگ محمول
امکاناتــی  محمولــه  ایــن  می کنــد.  حمــل 
ماننــد پخــش همگانــی پیــام یــک کاربــر بــرای 
تمامــی کاربــران محلــی، برقــراری ارتبــاط 
صوتــی یک طرفــه بیــن دو کاربــر، ارســال 
پیــام هــر کاربــر بــرای کاربــر مقصــد بــه تعــداد 
ــوم  ــه س ــد. محمول ــا می کن ــر را مهی ۲۵۶ کارب
مربــوط بــه مقولــه »تصویربــرداری« اســت کــه 
ــرداری  ــا تصویرب شــرایطی را فراهــم می کنــد ت
ــک  ــا تفکی ــفید( ب ــیاه و س ــک )س پانکروماتی

ــود. ــن ش ــر ممک ــر و ۵۰ مت ــی ۲۵ مت مکان

ــت  ــن روزهاس ــوع داغ ای ــن موض ــهمیه بنزی ــدن س غیب ش
کــه طبــق آنچــه اعــام شــد، تنهــا راه جلوگیــری از آن انتخــاب 
روش درســت ســوخت گیری اســت؛ در غیــر ایــن صــورت شــاهد 

کاهــش یــک تــا ســه لیتــری ســهمیه خواهیــد بــود. 
بــه  گــزارش ایســنا،  یکــی از باورهایــی کــه دربــاره اســتفاده 
از دســتگاه نــازل بنزیــن وجــود دارد، ایــن اســت کــه اگــر پــس 
از اتمــام فراینــد ســوخت گیری، دکمــه خــروج را بزنیــد و کارت 
ــه  ــت ک ــد گف ــا بای ــت، ام ــی اس ــد کاف ــارج کنی ــوخت را خ س
ــد  ــا بای ــد، حتم ــد ضــرر نکنی ــر می خواهی ــه نیســت و اگ اینگون
نــازل را در جــای خــود قــرار داده و ســپس کارت ســوخت خــود 

را خــارج کنیــد.
ــای  ــش فراورده ه ــرکت پخ ــخنگوی ش ــی - س ــه کاه فاطم
نفتــی - بــا تاییــد ایــن موضــوع بــه ایســنا گفــت: نحــوه درســت 
ــا کنــون شــرکت پخــش  ســوخت گیری موضوعــی اســت کــه ت
بــه آن تاکیــد داشــته لــذا الزم اســت تــا افــراد نســبت بــه ایــن 

مســاله دقــت کافــی داشــته باشــند.
در  را  کارت  فــرد   ابتــدا  در  اســت  گفتــه وی، الزم  بــه 
کارتخــوان گذاشــته رمــز را وارد کــرده و ســوخت گیری را آغــاز 
کنــد و در پایــان ســوخت گیری نیــز نــازل را قطــع کــرده و پــس 
ــد«  کارت  ــام  »کارت خــود را برداری ــت و پیغ از مشــاهده عام

ــچ ســهمیه ای از  ــن صــورت هی ــه در ای ــد ک خــود را خــارج کن
ــود. ــم نمی ش ــراد ک اف

ــدم  ــورت ع ــن را در ص ــهمیه بنزی ــدن س ــم ش ــت ک او عل
ــزود:  ــت و اف ــف دانس ــری از تخل ــل جلوگی ــن مراح ــت ای رعای
ــرد کارت  ــی ف ــد، وقت ــی نمی ش ــش بین ــتم پی ــن سیس ــر ای اگ
ــوخت گیری  ــت س ــی می توانس ــر میزان ــا ه ــرد، ت ــارج می ک را خ
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــته ش ــهمیه او کاس ــه از س ــدون این ک ــد، ب کن
دلیــل بــرای جلوگیــری از چنیــن مــواردی ایــن طــرح در ســامانه 

اجــرا شــده اســت.
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  ســخنگوی 

ــت  ــرایطی اس ــی از ش ــوع یک ــن موض ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــش  ــف افزای ــری از تخل ــرای جلوگی ــتم را ب ــی سیس ــه ایمن ک
ــرد  ــوخت گیری، ف ــن س ــر در حی ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری می ده
کارت ســوخت خــود را بیــرون بیــاورد، ممکــن اســت بیــن یــک 
تــا ۳.۹۹ لیتــر از ســهمیه ســوخت وی کــم شــود امــا اگــر کارت 
را حیــن ســوخت گیری خــارج نکنــد، هیــچ اتفاقــی نمی افتــد و 

ــچ محاســبه ای نیســت. ــه هی ــاز ب نی
ــد  ــهمیه بندی ش ــن س ــان، بنزی ــه ۲۴ آب ــداد روز جمع از بام
ــه  ــی ســهمیه ای )ماهان ــر ایــن اســاس قیمــت بنزیــن معمول و ب
۶۰ لیتــر بــرای خودروهــای شــخصی( از قــرار هــر لیتــر ۱۵۰۰ 
تومــان، قیمــت بنزیــن معمولــی غیرســهمیه ای از قــرار هــر لیتــر 
ــر  ــر لیت ــرار ه ــز از ق ــوپر نی ــن س ــت بنزی ــان و قیم ۳۰۰۰ توم

۳۵۰۰ تومــان تعییــن شــد.
ــاالی  ــن ب ــه میانگی ــه ب ــا توج ــوخت ب ــرف س ــرل مص کنت
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــوان صــادرات، مب ــش ت مصــرف ســوخت، افزای
ســوخت و اختصــاص منابــع حاصــل از مدیریــت مصــرف 
ــورت  ــه ص ــد ب ــف و کم درآم ــار ضعی ــژه اقش ــه وی ــردم ب ــه م ب
مســتقیم و نیــز کاهــش آلودگــی هــوا در کانشــهرها و شــهرها 
ــام  ــن اع ــهمیه بندی بنزی ــرح س ــرای ط ــداف اج ــه اه از جمل

ــت. ــده اس ش

ماهوارهظفرتحویلشد

برای کشیدن کارت سوخت عجله نکنید
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را مکلــف  نماینــدگان مجلــس مودیــان 
ــا  ــدار ی ــروش را از خری ــات ف ــا مالی ــد ت کردن

ــد.  ــول کنن ــا وص کارفرم
ــوان،   ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
نماینــدگان مجلــس در جریــان بررســی الیحــه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا مــاده ۱۶ آن 

ــد. ــت کردن موافق
مــاده ۱۶- مودیــان مکلــف هســتند مالیــات 
ــا  ــدار ی ــون را از خری ــن قان ــروش موضــوع ای ف
کارفرمــا وصــول کننــد و پــس از کســر مالیــات 
و عــوارض پرداختــی مطابــق مقــررات بــه 

ــد. ــز نماین حســاب ســازمان واری
تبصــره ۱- ســازمان می توانــد تمــام یــا 
ــا  ــون ی ــن قان ــمول ای ــان مش ــی از مودی برخ
ــات و  ــد مالی ــف نمای ــا را مکل ــتریان آن ه مش
عــوارض متعلقــه را همزمــان بــا صــدور صــورت 
ــد.  ــز نماین ــازمان واری ــاب س ــه حس ــاب ب حس
آییــن نامــه اجرایــی ایــن تبصــره مشــتمل بــر 
ــم  ــن حک ــمول ای ــه مش ــی ک ــت مودیان فهرس
می شــوند و نحــوه پرداخــت مالیــات و عــوارض 
ــب  ــه تصوی ــازمان ب ــنهاد س ــا پیش ــه ب متعلق

ــد. ــی می رس ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــه ب ــی ک ــات و عوارض مالی
ــاب  ــه حس ــود ب ــت می ش ــازمان پرداخ ــه س ب
و  می شــود  منظــور  فروشــنده  بســتانکاری 
بــرای خریــدار در صورتــی کــه مصــرف کننــده 

ــاب  ــه حس ــی ب ــار مالیات ــد اعتب ــی نباش نهای
می آیــد.

تبصــره ۲- گمــرک جمهــوری اســامی 
عــوارض  و  مالیــات  اســت  مکلــف  ایــران 
کاال هــای وارداتــی را در زمــان ترخیــص قطعــی 
و مالیــات و عــوارض کاال هــای متروکــه را قبــل 
از ترخیــص نهایــی وصــول و بــه صــورت برخط 
ــرک  ــد. گم ــز کن ــازمان واری ــاب س ــه حس ب
اســت  موظــف  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ضمــن درج اطاعــات پرداخــت در پروانه هــای 
امــکان  مربــوط  فرم هــای  یــا  و  گمرکــی 
ــای  ــه پایگاه ه ــازمان ب ــط س ــر خ ــی ب دسترس
ــرک  ــد. گم ــم نمای ــط را فراه ــی ذیرب اطاعات

ــردازش  ــرای پ ــت ب ــف اســت در ورود موق مکل
تضمینــات الزم را بــر اســاس مقــررات تبصــره 
ــد. ــذ نمای ــی اخ ــور گمرک ــون ام ــاده ۵۳ قان م

ــق  ــدگان کاال از مناط ــره ۳- وارد کنن تبص
ــی  ــرزمین اصل ــه س ــی ب ــاری- صنعت آزاد تج
مکلــف هســتند کاال هــای مزبــور را بــه گمــرک 
از  نماینــد. گمــرک موظــف اســت  اظهــار 
ــب  ــه موج ــده ب ــای اظهارش ــمتی از کاال ه قس
دائمــی  احــکام  قانــون   ۶۵ مــاده  ب  بنــد 
ــن  ــعه کشــور مصــوب ۱۰ بهم ــای توس برنام ه
می شــود،  محســوب  داخــل  تولیــد   ،۱۳۹۵
ــی  ــمت باق ــوارض، و از قس ــات و ع ــط مالی فق
ــده کــه کاالی وارداتــی محســوب می شــود  مان

مالیــات و عــوارض و حقــوق ورودی را دریافــت 
و مالیــات و عــوارض آن را بــه حســاب ســازمان 

ــد. ــز کن واری
تبصــره ۴- وارد کننــدگان خدمــات مکلــف 
هســتند مالیــات و عــوارض متعلقــه را محســابه 
و طبــق مقــررات ایــن قانــون پرداخــت نماینــد. 
چنانچــه محــل ارائــه خدمــت و مصــرف آن در 
ــم  ــن حک ــمول ای ــد مش ــور باش ــارج از کش خ

نمی باشــند.
تبصــره ۵-مالیــات و عــوارض آب، بــرق، گاز 
ــه مالیــات و عــوارض منــدرج در  ــا تــو جــه ب ب
ــدگان  ــوض( مصــرف کنن صــورت حســاب )قب
و همچنیــن نصــب تولیــدی و فرآورده هــای 
ــار در  ــک ب ــط ی ــدی فق ــی و تولی ــی واردات نفت
انتهــای زنجیــره تولیــد و توزیــع آن هــا توســط 
ــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای  شــرکت مل
و  اصلــی  بــرآورده   ۵ بابــت  ایــران  نفتــی 
پاالیــش  هوایــی شــرکت های  ســوخت های 
نفــت بابــت ســایر فرآورده هــای تولیــدی و 
شــرکت های دولتــی تابعــه زیربــط وزارت نفــت 
شــرکت های  و  اســتانی  گاز  شــرکت های  و 
تابــع ذیربــط وزارت نیــرو و شــرکت های توزیــع 
بــرق، آب و فاضــاب شــهری و روســتایی و 
ــوب  ــروش مص ــت ف ــای قیم ــر مبن ــتانی ب اس
داخلــی محاســبه وصــول و به حســاب ســازمان 
ــز می گــردد. ــه داری کل کشــور واری ــزد خزان ن
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قائــم مقــام ســتاد تحــول و نــوآوری در آمــوزش عالــی ســامت 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نقشــه راه آمــوزش پزشــکی تــا ســال ۱۴۰۰ 
مشــخص شــده اســت، گفــت: بــر اســاس ایــن نیــاز ســنجی انجــام 
ــا ســال ۱۴۰۰ افزایــش ظرفیــت در ســه رشــته پرطرفــدار  شــده ت
پزشــکی یعنی دندانپزشــکی، پزشــکی و داروســازی نخواهیم داشــت. 
ــوی  ــی رض ــن امام ــید حس ــر س ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــنجی  ــام نیازس ــرح نظ ــرای ط ــب از اج ــن مطل ــان ای ــن بی ضم
رشــته های علــوم پزشــکی کشــور خبــر داد و اظهــار کــرد: 
بازنگــری برنامه هــای آمــوزش پزشــکی بــه طــور ادواری در وزارت 
بهداشــت انجــام مــی شــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه تربیــت نیــرو 
ــرد؛ در  ــورت بگی ــا ص ــا نیازه ــق ب ــد مطاب ــه بای ــن وزارتخان در ای
نتیجــه برنامــه نیازســنجی از رشــته های علــوم پزشــکی در ایــن 
ــک  ــاس ی ــر اس ــم ب ــاش داری ــت و ت ــده اس ــرا ش ــه اج وزارتخان
ــور  ــه ط ــود را ب ــای خ ــتاندارد، نیازه ــدون و اس ــول م ــری اص س

ــم. ــزی کنی ــه ری ــاس آن برنام ــر اس مســتمر بســنجیم و ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بازنگــری هــر ۵ ســال یکبــار 
برنامه هــای آمــوزش پزشــکی، خاطــر نشــان کــرد: عــاوه بــر انجــام 
ایــن بررســی های مســتمر پنــج ســاله، مــا بــه صــورت مــوردی نیــز 
اصاحاتــی را نیــز در برنامه هــای آموزشــی داشــتیم. بــه عنــوان مثال 
آییــن نامــه دوره دکتــری )Ph.D( را اصــاح کردیــم بر این اســاس،  

آمــوزش دوره دکتــری کــه طوالنــی بــود تــا ۶ مــاه کاهــش پیــدا کرد 
و بــه همــه گــروه هــای آموزشــی اعــام کردیــم برنامه هــای درســی 

خــود را بــر اســاس ایــن دوره تعریــف شــده تدویــن کننــد.
قائــم مقــام ســتاد تحــول و نــوآوری در آمــوزش عالــی ســامت 
همچنیــن در خصــوص انتقــاد وزیــر بهداشــت از افزایــش تربیــت 
ــه  ــن گون ــت:  ای ــز گف ــوق تخصصــی نی ــروی انســانی در دوره ف نی
نیســت کــه تربیــت دانشــجو در دوره هــای فــوق  تخصص در کشــور 
افزایــش پیــدا کــرده باشــد. در واقــع وزیــر بهداشــت معتقــد اســت 
ــد کــه در  ــی ندارن ــا مهــارت کاف ــم ی ــرادی کــه تربیــت می کنی اف
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــی بای ــای آموزش ــه برنامه ه ــن زمین ای
مهارت هــا افزایــش یابــد و تاکیــد دوم نیــز ایــن بــود کــه تمرکــز 
ــه  باشــد و گرایش هــا  ــر آمــوزش گروه هــای پای ــد بیشــتر ب مــا بای

بایــد بــه ایــن ســمت پیــش برونــد. امــا بــه دلیــل این کــه بــازار کار 
بــرای نیروهــای تخصصــی فراهم تــر اســت در نتیجــه افــراد گرایش 

ــد. ــه ســمت آموزش هــای تخصصــی دارن بیشــتری ب
وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد:  شــورای گســترش آمــوزش 
ــه توســعه رشــته هــا و  ــدام ب ــر اســاس نیازســنجی اق پزشــکی ب
تربیــت نیــروی انســانی مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ۸۰ درصد 
نیازهــای مــا بــه رشــته های مختلــف علــوم پزشــکی و همچنیــن 
نیــروی انســانی در ایــن رشــته ها تــا ســال ۱۴۰۰ مشــخص شــده 
ــروی  ــداد نی ــه چــه تع ــن ســال ب ــا ای ــم ت ــی دانی ــا م اســت و م
انســانی و در چــه رده تخصصــی نیــاز داریــم و ۲۰ درصــد مابقــی 
ایــن نیــاز نیــز در حــال انجــام اســت بنابراینافزایــش ظرفیتــی در 
ســه رشــته دندانپزشــکی، پزشــکی و دارو ســازی نخواهیم داشــت.

دکتــر امامــی رضــوی همچنیــن بــا تاکیــد بــه توزیع نامناســب 
ــرد:   ــد ک ــای پزشــکی، تاکی ــته ه ــروی انســانی در برخــی رش نی
ممکــن اســت در حــال حاضــر برخــی از پزشــکان مــا بیکار باشــند 
کــه ایــن موضــوع نیــز بــه دلیــل توزیــع نامناســب نیــروی انســانی 
در رشــته های پزشــکی اتفــاق می افتــد و برخــی از پزشــکان مــا 
حاضــر نیســتند در مناطــق محــروم خدمــت کننــد و ترجیــح مــی 
دهنــد در مرکــز اســتان ها بــه ارائــه خدمــت بپردازنــد در نتیجــه 

گاه برخــی پزشــکان بیــکار می ماننــد.

قائم مقام ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سالمت:

افزایشظرفیتدرسهرشتهپرطرفدارنخواهیمداشت
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سالمونلیمووشوید

مواد الزم:
ــرم ــالمون                     ۵۰۰ گـ ــه سـ فیلـ
کره آب شده                                       ۴/۱ پیمانه
آبلیمو                                        ۵ قاشق غذاخوری
شوید                                  ۱ قاشق غذاخوری
پودر سیر                                ۴/۱ قاشق چای خوری
نمک دریایی و فلفل                     به میزان الزم

ـــای  ـــن غذاه ـــی از بهتری ـــالمون یک ـــی س ماه
دریایـــی هســـت کـــه از ارزش غذایـــی باالیـــی 
ـــه  ـــد اون رو ب ـــی تونی ـــما م ـــورداره. ش ـــم برخ ه
ـــالمون در  ـــه س ـــل تهی ـــی مث ـــای مختلف روش ه
ـــاب  ـــودل، کب ـــاالد ن ـــا س ـــالمون ب ـــی س ـــر، ماه ف
ــی  ــر، ماهـ ــالمون برگـ ــی، سـ ــالمون لیمویـ سـ
ــی  ــوی ماهـ ــی کوکـ ــدی و حتـ ــالمون کنجـ سـ
ــن  ــن در ایـ ــی مـ ــن، ولـ ــه کنیـ ــالمون تهیـ سـ
ـــز و  ـــگفت انگی ـــک روش ش ـــوام ی ـــی خ ـــب م مطل
ـــون  ـــالمون رو بهت ـــی س ـــخ ماه ـــرای طب ـــون ب آس
آمـــوزش بـــدم. مـــن مطمئنـــم حتـــی کســـانی 
کـــه ماهـــی دوســـت نـــدارن هـــم عاشـــق اون 
میشـــن. طعـــم و عطـــر لیمـــو و شـــوید در 
کنـــار فیلـــه ماهـــی ســـالمون فســـتیوالی از 
مـــزه هـــا و بوهـــای بـــی نظیـــر را بـــه وجـــود 
میـــاره. ایـــن غـــذا یـــه وعـــده غذایـــی بســـیار 
ســـالم و مقـــوی هســـت کـــه مـــی تونیـــد 
بـــرای ناهـــار یـــا شـــام نـــوش جـــان کنیـــن. 
ـــیار  ـــودکان بس ـــه ک ـــرای تغذی ـــن ب ـــر ای ـــاوه ب ع
ضـــروری و مفیـــد هســـت. در کنـــار ایـــن غـــذا 
اگـــه دوســـت داشـــتین مـــی تونیـــد از انـــواع 
ـــی،  ـــم بروکل ـــل کل ـــده مث ـــز ش ـــبزیجات بخارپ س
ـــن و  ـــتفاده کنی ـــی و ذرت اس ـــود فرنگ ـــج، نخ هوی
ـــل  ـــج می ـــا برن ـــراه ب ـــد اون رو هم ـــی تونی ـــا م ی

کنیـــن.
 

طرز تهیه :
مرحله اول:

 گرم کردن فر
ـــه  ـــای ۱۷۵ درج ـــا دم ـــل ب ـــر را از قب ـــدا ف ابت
ـــت روشـــن  ـــا ۳۵۰ درجـــه فارنهای ـــراد ی ســـانتی گ
ـــود.  ـــرم ش ـــوب گ ـــا خ ـــد ت ـــازه دهی ـــد و اج کنی
ـــی،  ـــرف مناســـب پخـــت ماه ـــان ظ ـــن زم در همی
مثـــًا یـــک ظـــرف پیرکـــس، را برداریـــد و بـــه 

ـــد. ـــرب کنی ـــی آن را چ خوب

مرحله دوم:
 مزه دار کردن فیله های سالمون

تکـــه هـــای فیلـــه ســـالمون را بـــه آرامـــی 
ـــد.  ـــد بچینی ـــرب کردی ـــه چ ـــت ک ـــرف پخ در ظ
ـــو  ـــد. آب لیم ـــک کاســـه کوچـــک برداری ســـپس ی
ـــا  ـــد و ب ـــه بریزی ـــل کاس ـــده را داخ ـــره آب ش و ک
هـــم مخلـــوط کنیـــد و بعـــد روی تکـــه هـــای 
ماهـــی ســـالمون بریزیـــد. بـــه طـــور کـــه بـــه 
خوبـــی تمـــام تکـــه هـــای ماهـــی را پوشـــش 
دهـــد. ســـپس شـــوید خشـــک، پـــودر ســـیر، 
ـــور  ـــه ط ـــم ب ـــیاه را ه ـــل س ـــی و فلف ـــک دریای نم
ــد.  ــی بریزیـ ــای ماهـ ــه هـ ــت روی تکـ یکنواخـ
ـــای  ـــه ه ـــد تک ـــی توانی ـــتید م ـــت داش ـــر دوس اگ
ـــوم  ـــل آلومینی ـــا فوی ـــده را ب ـــزه دار ش ـــی م ماه
بپوشـــانید ســـپس داخـــل طـــرف بگذاریـــد 
تـــا ماهـــی بـــه خوبـــی نـــرم و پختـــه شـــود و 
ـــود. در  ـــر ش ـــان ت ـــم آس ـــرف ه ـــردن ظ ـــز ک تمی
ـــرش  ـــو ت ـــک لیم ـــد ی ـــی توانی ـــل م ـــورت تمای ص
ـــد و  ـــکل بزنی ـــره ای ش ـــای دای ـــرش ه ـــازه را ب ت
ـــم  ـــوی زه ـــا ب ـــد ت ـــی بگذاری ـــای ماه ـــه ه روی تک
ماهـــی بیشـــتر گرفتـــه شـــود و هنـــگام پخـــت 

عطـــر لیمـــو در فضـــا بپیچـــد

مرحله سوم:
 پخت سالمون لیمو و شوید

ــه  ــی را کـ ــالمون هایـ ــه سـ ــن مرحلـ در ایـ
ــدت ۲۵  ــرای مـ ــد را بـ ــزه دار کردیـ ــوب مـ خـ
ـــالمون  ـــی س ـــه ماه ـــی ک ـــا زمان ـــا ت ـــه و ی دقیق
ـــه تکـــه شـــود داخـــل  ـــگال تک ـــا چن ـــی ب ـــه راحت ب
ـــا  ـــد ت ـــد بگذاری ـــرم کردی ـــل گ ـــه از قب ـــری ک ف

پختـــه شـــود.
 

مرحله چهارم: 
سرو سالمون لیمو و شوید

پـــس از پخـــت کامـــل ماهـــی، یـــه طـــرف 
مناســـب پذیرایـــی را برداریـــد. یـــک تکـــه 
ــواع  ــا انـ ــد و بـ ــل آن بگذاریـ ــی را داخـ از ماهـ
ـــد و  ـــن کنی ـــده آن را تزیی ـــه ش ـــبزیجات پخت س

ســـرو کنیـــد.
 

نکات کلیدی تهیه سالمون لیمو و شوید
- انـــدازه هـــای مـــواد اولیـــه کـــه در ایـــن 
ــتند در  ــی هسـ ــت، تقریبـ ــده اسـ ــتور آمـ دسـ
ـــا  ـــم ی ـــا را ک ـــد آن ه ـــی توانی ـــل م ـــورت تمای ص

زیـــاد کنیـــد.
- مـــی توانیـــد یـــا از شـــوید تـــازه خـــرده 
شـــده و یـــا از شـــوید خشـــک شـــده اســـتفاده 

کنیـــد. 
منبع: ایران کوک

ــان راه  ــاً از زمـ ــه اّول، لطفـ   در وهلـ
انـــدازی و چگونگـــی شـــروع فعالیـــت 
ــتید  ــس آن هسـ ــه موسـ ــون کـ کانـ
ـــا  ـــد ت ـــد چن ـــد؟ و بفرمایی ـــح دهی توضی
ـــن  ـــی از ای ـــک رقم ـــه ت ـــا رتب ـــه ی نخب
ـــد؟ ـــده ان ـــل  ش ـــارغ التحصی ـــون ف کان

ـــردم  ـــّکلهای م ـــتحضرید تش ـــه مس ـــور ک همانط
نهـــاد و ســـمن هـــا وNGO هـــا مجموعـــه هایـــی 
هســـتند کـــه بـــه صـــورت داوطلبانـــه بـــرای رســـیدن 
ـــه  ـــازمان یافت ـــورت س ـــه ص ـــترک ب ـــی مش ـــه هدف ب
ـــا  ـــه ه ـــن مجموع ـــت ای ـــد، اهمّی ـــی گیرن ـــکل م ش
ــعه  ــورهای توسـ ــه کشـ ــدازه اســـت کـ ــه آن انـ بـ
ـــازمان  ـــود س ـــعه را وج ـــل توس ـــی از دالی ـــه، یک یافت
ــی  ــا تمامـ ــد و بـ ــی داننـ ــاد مـ ــردم نهـ ــای مـ هـ
ــه  ــن مجموعـ ــی ایـ ــد و بالندگـ ــوان در راه رشـ تـ
هـــا تـــاش مـــی کننـــد ایـــن تشـــکّل هـــا کـــه 
ـــی و  ـــر سیاس ـــی، غی ـــر دولت ـــی: غی ـــه ویژگ ـــا س ب
ـــه  ـــوند ب ـــی ش ـــناخته م ـــودن، ش ـــی ب ـــر انتفاع غی
ـــکات و  ـــه مش ـــد ک ـــی کنن ـــل م ـــی عم ـــد پل مانن
ـــال  ـــت انتق ـــه حاکمّی ـــه را ب ـــردم و جامع ـــائل م مس
مـــی دهنـــد و از ســـوی  دیگـــر حاکمّیـــت را 
ـــب  ـــا جل ـــر، ب ـــّد نظ ـــداف م ـــه اه ـــیدن ب ـــرای رس ب
ـــد  ـــی نماین ـــاری م ـــردم ی ـــای م ـــوده ه ـــارکت ت مش
ـــای  ـــن، کاره ـــری امی ـــوان ناظ ـــه عن ـــن ب و همچنی
ـــی  ـــر جای ـــد و در ه ـــی کنن ـــد م ـــت را رص حاکمّی
کـــه احســـاس بکننـــد کاری بـــر زمیـــن مانـــده 
ــت  ــه حاکمّیـ ــده را بـ ــام نشـ ــت انجـ ــا درسـ و یـ

هشـــدار مـــی دهنـــد. 
در کشـــور مـــا هنـــوز ایـــن تشـــّکل هـــا نوپـــا 
و بـــه ماننـــد جوانـــه ای هســـتند کـــه بایـــد 
رشـــد کننـــد و دولـــت بایـــد زمینـــه ایـــن رشـــد 
و بالندگـــی را فراهـــم آورد کـــه گاهـــی احســـاس 
ــخصی  ــط مشـ ــن و ضوابـ ــه قوانیـ ــود کـ ــی شـ مـ
بـــرای ایـــن تشـــکّل هـــا وجـــود ندارنـــد و بـــرای 
ـــا  ـــا ب ـــه ه ـــکیل مجموع ـــای اداری تش ـــت و کاره ثب
ـــی  ـــت ول ـــراه اس ـــکاتی هم ـــا و مش ـــی ه بروکراس
امیـــد آن داریـــم کـــه بـــا یـــک عـــزم عمومـــی و 
ــع  ــه مرتفـ ــرای همیشـ ــها بـ ــن چالشـ ــّدی ایـ جـ
ــا  ــه هـ ــن مجموعـ ــه ایـ ــا دغدغـ ــده و تنهـ گردیـ
انجـــام وظایـــف تعریـــف شـــده خـــود باشـــد نـــه 
ـــرون  ـــای ب ـــش ه ـــا چال ـــه ب ـــط روی مقابل ـــه فق اینک
ـــتان  ـــوان شهرس ـــگان ج ـــون نخب ـــز کند.کان زا  تمرک
ـــا  ـــاد ب ـــردم نه ـــّکل م ـــک تش ـــوان ی ـــه عن ـــس ب هری
تـــاش جوانـــان متعّهـــد و پرتـــاش شهرســـتان 
ـــر  ـــده آن ب ـــف ش ـــت تعری ـــه و مأموری ـــکل گرفت ش
ـــی  ـــرای پیشـــرفت و ترّق ـــاش ب ـــنامه، ت ـــق اساس طب
ــی،  ــاد علمـ ــی ابعـ ــس در تمامـ ــتان هریـ شهرسـ
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــی و... م ـــری، اجتماع ـــی، هن فرهنگ
ـــان  ـــال جوان ـــورد اقب ـــی م ـــت اله ـــف و عنای ـــه لط ب
ــوزه  ــی در حـ ــیار خوبـ ــای بسـ ــده و کارهـ گردیـ
ـــش  ـــر دان ـــت. اکث ـــه اس ـــام یافت ـــف انج ـــای مختل ه
ـــای  ـــه ه ـــه در عرص ـــم ک ـــجویانی ه ـــوزان و دانش آم
ـــور  ـــه ط ـــد ب ـــی کنن ـــی م ـــار آفرین ـــف افتخ مختل
ـــاط  ـــون در ارتب ـــا کان ـــتقیم ب ـــر مس ـــتقیم و غی مس

هســـتند.    

شهرســـتان  مـــردم  اســـتقبال   
ــه  ــری،  بـ ــوزش پذیـ ــس از آمـ هریـ
ـــی  ـــات عموم ـــردن اطالع ـــاال ب ـــت ب جه
و تخّصصـــی خـــود،  چگونـــه اســـت؟

ـــتان  ـــردم شهرس ـــردم م ـــرض ک ـــه ع ـــور ک همانط
ــود،  ــای موجـ ــی تنگناهـ ــم تمامـ ــس عارغـ هریـ
ـــبت  ـــه نس ـــتند و ب ـــمند هس ـــیار هوش ـــی بس مردم
ــتان  ــن ۵ شهرسـ ــاید در بیـ ــود شـ ــت خـ جمعّیـ
ــازی را  ــرات ممتـ ــه نفـ ــند کـ ــتان باشـ ــر اسـ برتـ
بـــه جامعـــه در عرصـــه هـــای گوناگـــون تحویـــل 
ــای  ــکّل هـ ــتقبال از تشـ ــن اسـ ــد، بنابرایـ داده انـ
ـــد.  ـــی باش ـــی م ـــوب و عال ـــیار خ ـــاد بس ـــردم نه م
ـــن  ـــه ای ـــی ب ـــای امنّیت ـــگاه ه ـــی ن ـــفانه گاه متأس
ـــا  ـــتن ادارات و نهاده ـــب دانس ـــا رقی ـــا و ی ـــکّل ه تش
ـــور  ـــی در کل کش ـــش اساس ـــک چال ـــوان ی ـــه عن ب
بـــوده و شهرســـتان هریـــس هـــم از ایـــن قاعـــده 

مســـتثنی نبـــوده اســـت. 

 بـــا توجـــه بـــه فعالیـــت شـــما در 
ـــی آن را  ـــد کنون ـــوزش، رون ـــه آم عرص
در راســـتای بـــاال رفتـــن کیفّیـــت در 
سیســـتم آموزشـــی کشـــور چگونـــه 

ارزیابـــی مـــی کنیـــد؟
ـــوزش  ـــتم آم ـــا سیس ـــورهای دنی ـــی کش درتمام
و پـــرورش بـــه عنـــوان یـــک رکـــن اساســـی 
تعریـــف مـــی شـــود و همـــگان بـــر ایـــن باورنـــد 
ـــه  ـــه ب ـــد ااّل اینک ـــی یاب ـــعه نم ـــوری توس ـــه کش ک
ـــی  ـــد یعن ـــا داده باش ـــود به ـــرورش خ ـــوزش و پ آم
ــود را  ــرفت خـ ــه، پیشـ ــعه یافتـ ــورهای توسـ کشـ
مدیـــون سیســـتم تعلیـــم و تربیـــت خـــود مـــی 
ـــئولین  ـــی مس ـــاد تمام ـــن نه ـــون از دل ای ـــد چ دانن
و حاکمـــان بیـــرون مـــی آینـــد و اســـتادان، 
ـــان و  ـــدان، مهندس ـــمندان، کارمن ـــان، دانش متخّصص
ـــرورش  ـــتم، پ ـــن سیس ـــط ای ـــره توس ـــکان و غی پزش
ــتم  ــدر سیسـ ــه قـ ــن هرچـ ــد. بنابرایـ ــی یابنـ مـ
ـــه همـــان  ـــر باشـــد ب آمـــوزش و پـــرورش قدرتمنـــد ت
ـــدازه انســـان هـــای قدرتمنـــد پـــرورش مـــی یابنـــد  ان
ـــعه و  ـــرفت، توس ـــدی پیش ـــن قدرتمن ـــل ای و ماحص
ترقـــی یـــک کشـــور اســـت. متأســـفانه عارغـــم 
ــّن و  ــی فـ ــان و اهالـ ــّرر کارشناسـ ــدات مکـ تأکیـ
همچنیـــن تجربـــه جهانـــی، سیســـتم آمـــوزش و 
پـــرورش کشـــور کامـــًا ناکارآمـــد اســـت و ایـــن 

ناکارآمـــدی در تمامـــی عرصـــه هاســـت هـــم در 
ـــال:  ـــوان مث ـــه عن ـــزاری، ب ـــخت اف ـــاختارهای س س
وقتـــی معلّـــم بـــه عنـــوان نیـــروی محّرکـــه ایـــن 
سیســـتم از حقـــوق کافـــی برخـــوردار نیســـت و 
ـــه انتخـــاب شـــغل  ـــور ب ـــی مجب ـــذران زندگ ـــرای گ ب
ـــم  ـــگاه  معلّ ـــه جای ـــر اینک ـــت، دیگ ـــّوم هس دّوم و س
ـــرای حضـــور  ـــزه اش ب ـــی شـــود و انگی خدشـــه دار م

کارآمـــد در کاس درس، کـــم مـــی شـــود. 

مـــورد  در  را  خـــود  تحلیـــل   
ـــور از  ـــی کش ـــت کنون ـــی وضعی چگونگ
ــد. ــان فرماییـ ــادی، بیـ ــاظ اقتصـ لحـ

ـــادی  ـــاظ اقتص ـــه لح ـــور ب ـــی کش ـــت کنون وضعی
واقعـــا ســـخت و دشـــوار اســـت ایـــن ســـختی و 
دشـــواری وقتـــی دوچنـــدان مـــی شـــود کـــه ۱۰ 
ــد  ــل و ۵۰ درصـ ــاه کامـ ــه در رفـ ــد جامعـ درصـ
جامعـــه در مضیقـــه و ۴۰ درصـــد جامعـــه در 
ـــکاف  ـــن ش ـــد و ای ـــی برن ـــر م ـــه س ـــق ب ـــر مطل فق
ــردم  ــود درد مـ ــای موجـ ــض هـ ــی و تبعیـ طبقاتـ
ــا وقتـــی از وضعیـــت  را دو برابـــر مـــی کنـــد. مـ
ـــی کنیـــم شـــاید  ـــت م ـــواده هـــا صحب ـــی خان مال
ـــت  ـــداهلل وضعی ـــه الحم ـــوند ک ـــرض ش ـــده ای معت ع
ـــه  ـــم، توّج ـــی کنی ـــم زیســـت م ـــوب اســـت و داری خ
ـــًا  ـــاوت کام ـــتن تف ـــا بهزیس ـــتن ب ـــه زیس ـــم ک کنی
ــا از بهزیســـتن صحبـــت  اساســـی دارد وقتـــی مـ
ـــای  ـــاخص ه ـــه ش ـــه ب ـــا توّج ـــور م ـــم منظ ـــی کنی م
کلـــی زندگـــی، ماننـــد: شـــاخص ســـامتی، شـــاخص 
ـــی، شـــاخص  ـــت بدن ـــه مناســـب، شـــاخص تربی تغذی
ـــی و  ـــی و خارج ـــافرت داخل ـــاخص مس ـــه، ش مطالع
ـــن  ـــت. بنابرای ـــی اس ـــف زندگ ـــای مختل ـــاخص ه ش
ـــد  ـــه ۹۰ درص ـــم ک ـــی بینی ـــی م ـــن تعریف در چنی
مـــردم حداقـــل بخشـــی از ایـــن شـــاخص هـــا را 
ندارنـــد و توانایـــی بـــرآورده کـــردن نیازهـــای 

مختلـــف بهزیســـتن را ندارنـــد.    

ـــتغال  ـــت اش ـــما از وضعی ـــی ش ارزیاب
ـــت؟ ـــه اس ـــس چگون ـــتان هری شهرس

ــیار  ــای بسـ ــتان هـ ــی از شهرسـ ــس یکـ هریـ
ـــه  ـــه ب ـــی باشـــد ک ـــا م ـــه عرصـــه ه شـــاخص در کلّی
ـــت  ـــت. صنع ـــده اس ـــناخته مان ـــر و ناش ـــورت بک ص
ـــن  ـــی و آوازه بی ـــهرت جهان ـــه ش ـــس ک ـــرش هری ف
المللـــی دارد و متأســـفانه متولّـــی خاصـــی نـــدارد 
مـــی توانـــد بـــه عنـــوان یـــک ظرفیـــت کامـــل و 
پتانســـیل عظیـــم بـــه کار گرفتـــه شـــود، بحـــث 
گردشـــگری در ایـــن شهرســـتان بســـیار مّهـــم و 
حائـــز اهمّیـــت اســـت کـــه بـــه دلیـــل نزدیکـــی 
ـــرمایه  ـــورت س ـــد در ص ـــی توان ـــتان م ـــز اس ـــه مرک ب
گـــذاری بـــه یـــک قطـــب گردشـــگری کشـــوری 
تبدیـــل شـــود. دامپـــروری و فعالیـــت هـــای 
کشـــاورزی در صـــورت تبدیـــل شـــدن ار حالـــت 
ـــی  ـــد جایگاه ـــی توان ـــی م ـــکل صنعت ـــه ش ـــنّتی ب س
بـــرای ایـــن شهرســـتان در اســـتان  دســـت و پـــا 
کنـــد، شهرســـتان هریـــس بـــه لحـــاظ داشـــتن 
ــی  ــی مـ ــان دارویـ ــف گیاهـ ــای مختلـ ــه هـ گونـ
توانـــد بســـتر مناســـبی بـــرای ســـرمایه گـــذاران 
ـــی  ـــیکل ترکیب ـــروگاه س ـــد، نی ـــه باش ـــن عرص در ای
و شـــهرک صنعتـــی بیلـــوردی و ناحیـــه صنعتـــی 
زرنـــق در صـــورت اســـتفاده از نیروهـــای بومـــی 
ـــکاری  ـــرخ بی ـــل ن ـــش و تعدی ـــد در کاه ـــی توانن م
موثـــر باشـــند. متأســـفانه نـــرخ بیـــکاری جوانـــان 
ـــن  ـــاً، در بی ـــتان خصوص ـــرده در شهرس ـــل ک تحصی

ــه  ــت کـ ــوردار اسـ ــی برخـ ــه باالیـ ــوان از رتبـ بانـ
ــتان  یکـــی از عوامـــل مهاجـــرت در ایـــن شهرسـ

مـــی باشـــد.  

 بیـــن واژه هایـــی چـــون سیاســـت، 
ـــد  ـــی بای ـــه تعامل ـــگ چ ـــاد و فرهن اقتص
ــن  ــت بهتریـ ــا دولـ ــردد تـ ــرار گـ برقـ
ـــا  ـــرای آن ه ـــه اج ـــبت ب ـــت را نس مدیری
ـــد؟ ـــته باش ـــف داش ـــای مختل ـــش ه در بخ

ـــد  ـــمردید همانن ـــه برش ـــواردی ک ـــن م ـــه ای هم
ـــودن  ـــدار ب ـــت و پای ـــر اس ـــک زنجی ـــای ی ـــه ه حلق
ـــرفت  ـــد و پیش ـــد رش ـــی توان ـــا م ـــک از اینه ـــر ی ه
ـــایه  ـــادی در س ـــد اقتص ـــاورد. رش ـــان بی ـــه ارمغ را ب
ـــه شـــکل مـــی گیـــرد  یـــک سیاســـت شـــّفاف و آزادان
ـــه  ـــه جامع ـــن اســـت ک ـــد ای و رشـــد سیاســـی نیازمن
از قاعـــده هـــرم مازلـــو بـــه رتبـــه باالتـــر ارتقـــاء 
ـــد  ـــر کن ـــا فک ـــوزه ه ـــایر ح ـــه س ـــد ب ـــا بتوان ـــد ت یاب
وقتـــی مـــا از طـــاق روزافـــزون جامعـــه، اعتیـــاد 
ــا،  ــرمایه هـ ــا و سـ ــرار مغزهـ ــی، فـ ــد میلیونـ چنـ
ـــاّده ای،  ـــای ج ـــته ه ـــت، کش ـــط زیس ـــب محی تخری
ـــر  ـــای غی ـــری، خودروه ـــون نف ـــد میلی ـــکاری چن بی
ایمـــن و... صحبـــت مـــی کنیـــم و مـــی خواهیـــم 
برایشـــان طـــرح و برنامـــه بریزیـــم بایـــد حـــوزه 
هـــای مختلـــف را درنظـــر بگیریـــم و بیـــن ایـــن 
حـــوزه هـــا تعـــادل برقـــرار کنیـــم، هـــر زمانـــی 
ایـــن باالنـــس و تعـــادل بـــه هـــم مـــی خـــورد 
جامعـــه دچـــار از هـــم پاشـــیدگی مـــی شـــود. از 
ــیدگی  ــم پاشـ ــی، از هـ ــیدگی اجتماعـ ــم پاشـ هـ
ــار از  ــه دچـ ــر جامعـ ــت اگـ ــادی و در نهایـ اقتصـ
ــه  ــدی بـ ــود امیـ ــی شـ ــیدگی سیاسـ ــم پاشـ هـ
مانـــدن حاکمّیـــت آن جامعـــه نیســـت. در حـــوزه 
هـــای جغرافیایـــی هـــم همینطـــور اســـت وقتـــی 
ــده  ــک را نادیـ ــهرهای کوچـ ــتاها و شـ ــا روسـ مـ
مـــی گیریـــم و آن هـــا را جـــزء پیکـــره مملکـــت 
بـــه حســـاب نمـــی آوریـــم ناچـــاراً مهاجـــرت بـــه 
ـــیه  ـــرد و حاش ـــی گی ـــورت م ـــزرگ ص ـــهرهای ب ش
ـــی  ـــکل م ـــنگین آن ش ـــیار س ـــات بس ـــینی و تبع نش
ـــه  ـــد ک ـــی افت ـــان م ـــع یادم ـــن موق ـــرد و در ای گی
بایـــد بـــرای ایـــن حاشـــیه نشـــین هـــا فکـــری 
ـــا  ـــن مبن ـــر ای ـــث ب ـــن بح ـــه ای ـــه هم ـــرد. در نتیج ک
اســـتوار اســـت کـــه حلقـــه هـــای زنجیـــر وقتـــی 
ـــی،  ـــاد، همدل ـــانه اتّح ـــند نش ـــته باش ـــم پیوس ـــه ه ب
مهربانـــی، فـــداکاری، تعّهـــد، مســـئولیت پذیـــری 
ــن  ــی ایـ ــت و وقتـ ــه اسـ ــک جامعـ ــاد یـ و... احـ
ـــر از  ـــود کّل زنجی ـــی ش ـــدا م ـــی ج ـــال در جای اتّص

هـــم گسســـته مـــی شـــود. 

ـــتان  ـــرت را در شهرس ـــت مهاج  وضعی
هریـــس چگونـــه مـــی بینیـــد؟ و آیـــا 
حمایـــت هـــای الزم از طـــرف ارگان 
ـــل  ـــارغ التحصی ـــراد ف ـــط از اف ـــای ذیرب ه
دانشـــگاهی صـــورت مـــی گیـــرد یـــا 

ـــر؟ خی
درد بـــزرگ شهرســـتان هریـــس مهاجـــرت 
نخبـــگان آن اســـت و ایـــن زنـــگ خطـــر و هشـــداری 
ـــران  ـــم گی ـــئولین،  تصمی ـــی مس ـــرای تمام ـــّدی ب ج
ـــک  ـــا از ی ـــه م ـــی ک ـــد. تعریف ـــی باش ـــزاران م و کارگ
ـــی  ـــت، وقت ـــت اس ـــک ملّ ـــاره ی ـــم عص ـــه داری نخب
ایـــن نخبـــه از جامعـــه پـــر مـــی کشـــد جامعـــه 
از درون خالـــی مـــی شـــود ایـــن قاعـــده صرفـــاً 
ـــا در  ـــوچ ه ـــن ک ـــم نیســـت و ای ـــس ه ـــص هری مخت

ـــده،  ـــاد بن ـــه اعتق ـــد. ب ـــود دارن ـــز وج ـــور نی کل کش
فـــرار هـــر نخبـــه ای بـــه معنـــی از دســـت دادن 
ـــر  ـــّم ت ـــاید مه ـــت و ش ـــزرگ اس ـــگاه ب ـــک پاالیش ی
ـــگان ســـاخته  ـــا فکـــر نخب ـــه ب ـــه جامع از آن، چـــرا ک
ـــرایط  ـــد ش ـــه ای نتوان ـــر جامع ـــر ه ـــود و اگ ـــی ش م
ـــد  ـــا زود بای ـــر ی ـــم آورد دی ـــگان را فراه ـــظ نخب حف

ـــد.  ـــد آن باش ـــب ب ـــر عواق منتظ

ـــه  ـــی را ب ـــوزه سیاس ـــت در ح  فعالّی
ــی در  ــوزه سیاسـ ــال حـ ــوان فّعـ عنـ
ـــد؟ ـــی کنی ـــیم م ـــه ترس ـــه، چگون جامع

 سیاســـت بـــه ماننـــد اقتصـــاد، فرهنـــگ، 
ـــم  ـــک عل ـــیقی و... ی ـــت، ورزش، موس ـــر، بهداش هن
ـــه،   ـــک جامع ـــت و ی ـــک مملک ـــرای اداره ی ـــت. ب اس
ـــال  ـــه س ـــتیم ک ـــم هس ـــتمدارانی عال ـــد سیاس نیازمن
هـــا در ایـــن عرصـــه دانـــش و تجربـــه اندوختـــه 
انـــد و در تمامـــی کشـــورهای توســـعه یافتـــه 
سیاســـتمداران در دانشـــگاها بـــه صـــورت علمـــی 
ـــرورش  ـــی  پ ـــه صـــورت تجرب ـــزاب ب و در داخـــل اح
مـــی یابنـــد و خـــود را بـــرای برعهـــده گرفتـــن 
ـــفانه در  ـــه متأس ـــد ک ـــی کنن ـــاده م ـــئولیت آم مس
ایـــران ایـــن رونـــد بـــه صـــورت تخّصصـــی طـــّی 
ـــداران،  ـــداران از دل پول ـــت م ـــود و سیاس ـــی ش نم
ـــرون  ـــره بی ـــان و غی ـــون، نظامی ـــران، روحانّی صنعتگ
ـــی  ـــه معن ـــزاب ب ـــران اح ـــون در ای ـــد و چ ـــی آین م
واقعـــی وجـــود نـــدارد بنابرایـــن ایـــن سیاســـت 
ـــواری  ـــوج س ـــد م ـــی توانن ـــی م ـــه راحت ـــداران ب م
ــد،  ــان پرکـــن ســـر دهنـ ــعارهای دهـ کننـــد، شـ
ـــت  ـــرای رأی آوردن دس ـــد، ب ـــب دهن ـــردم را فری م
ـــی  ـــد و وقت ـــروعی بزنن ـــروع و نامش ـــر کار مش ـــه ه ب
ـــر  ـــد دیگ ـــم ش ـــت حاک ـــر سیاس ـــی ب ـــن فضای چنی
ـــا را  ـــل عملکرده ـــخگویی در مقاب ـــار پاس ـــد انتظ نبای
ـــت پوپولیســـم و لمپنیســـم حاکـــم  داشـــت و در نهای
مـــی گـــردد و اتّفاقـــات و تصمیمـــات یـــک شـــبه 
ـــی  ـــه م ـــی گرفت ـــر عقان ـــی و غی ـــر کارشناس و غی
شـــوند. در کنـــار ایـــن موضـــوع، معضـــل تعـــّدد 
نهادهـــای تصمیـــم گیـــر را بایـــد اضافـــه کنیـــم 
کـــه برخـــی از ایـــن نهـــاد هـــا عمـــًا پاســـخگو 
ـــا  ـــردم را، ب ـــده از م ـــت برآم ـــی دول ـــتند و گاه نیس
ـــه  ـــی را ب ـــع ملّ ـــد و مناف ـــی کنن ـــه م ـــش مواج چال

ـــد.  ـــی اندازن ـــر م خط

ـــت  ـــن دول ـــده بی ـــاد ش ـــه ایج رابط
و مجلـــس را در راســـتای بهبـــود 
ـــه،  ـــی جامع ـــاه عموم ـــه رف ـــیدن ب بخش

چگونـــه ارزیابـــی مـــی کنیـــد؟
ــت  ــه دولـ ــم کـ ــرض کنـ ــد عـ ــفانه بایـ متأسـ
ـــای  ـــه دوره ه ـــبت ب ـــر دوره نس ـــس ه ـــا و مجال ه
ــی  ــکل مـ ــر شـ ــر و ناکارآمدتـ ــف تـ ــل ضعیـ قبـ
گیرنـــد. در ســـوأل قبلـــی عـــرض کـــردم کـــه در 
ـــت و  ـــس، دول ـــرای مجل ـــده ب ـــزاب، نماین ـــا اح دنی
ـــد  ـــی کنن ـــن م ـــّخص تعیی ـــعارهای مش ـــا ش ـــره ب غی
و مـــردم بـــه ایـــن دیـــدگاه هـــا و تفکـــرات رأی 
ـــان  ـــل رأی ش ـــد در مقاب ـــار دارن ـــد و انتظ ـــی دهن م
ـــط  ـــف، توس ـــدی و ضع ـــد و ناکارآم ـــرد ببینن عملک
ــا و جرایـــد برجســـته شـــده و مـــورد  ــانه هـ رسـ
ارزیابـــی افـــکار عمومـــی قـــرار مـــی گیـــرد ولـــی 
ـــک احساســـات عمومـــی، خـــرج  ـــا تحری در کشـــور م
ـــن،  ـــای دروغی ـــد ه ـــده و وعی ـــای کان، وع ـــول ه پ
ـــت و  ـــرای رأی آوردن اس ـــاخص ب ـــن ش ـــی تری اصل
چـــون عمـــًا نظارتـــی از ســـوی مـــردم و رســـانه 

ــار منتخبیـــن  ــا و افـــکار عمومـــی بـــرای رفتـ هـ
وجـــود نـــدارد بنابرایـــن رانـــت و بـــده و بســـتان 
ـــتیماتیک  ـــاد سیس ـــک فس ـــرد و ی ـــی گی ـــکل م ش
ـــت  ـــه در دول ـــس و چ ـــه در مجل ـــی چ ـــاور نکردن ب
ـــا  ـــر پ ـــی زی ـــف قانون ـــد و وظای ـــی آی ـــود م ـــه ج ب
ـــک  ـــه ی ـــال وظیف ـــوان مث ـــه عن ـــوند. ب ـــی ش ـــه م ل
ـــون  ـــر اجـــرای قان نماینـــده، قانونگـــذاری و نظـــارت ب
ـــدگان  ـــد درصـــد از نماین ـــه نظـــر شـــما چن اســـت، ب
ــی  ــل مـ ــود عمـ ــی خـ ــه قانونـ ــن وظیفـ ــه ایـ بـ
ـــه  ـــم ک ـــرض کن ـــم ع ـــی توان ـــرأت م ـــه ج ـــد؟ ب کنن
ـــود،  ـــی ش ـــب م ـــه تصوی ـــه آنچ ـــدگان ب ـــر نماین اکث
ـــچ آگاهـــی و آشـــنایی  ـــی نداشـــته و هی ـــچ اعتنای هی
ـــن  ـــاً ای ـــد و عموم ـــده ندارن ـــب ش ـــن تصوی ـــا قوانی ب
قوانیـــن متأثّـــر از جریانـــات سیاســـی و یـــا بـــده 
بســـتان بیرونـــی تصویـــب و یـــا رّد مـــی شـــوند 
و فکـــر و ذکـــر نماینـــده، آوردن ایـــن مســـئول و 
ـــت  ـــانی اس ـــرای کس ـــاکار ب ـــئول و ی ـــردن آن مس ب
ـــات  ـــول و تبلیغ ـــون پ ـــود را مدی ـــی خ ـــه نمایندگ ک
ــر  ــه فکـ ــن بـ ــد و همچنیـ ــی داننـ ــراد مـ آن افـ
بسترســـازی بـــرای دوره بعـــد نمایندگـــی خـــود 
ـــدگان  ـــم گیرن ـــات تصمی ـــر تصمیم ـــا اگ ـــت. اّم اس
در یـــک اتـــاق شیشـــه ای صـــورت بگیـــرد و 
ـــق و  ـــورت دقی ـــه ص ـــی ب ـــکار عموم ـــا و اف ـــانه ه رس
ـــا  ـــد و آن ه ـــد بکنن ـــات را رص ـــکافانه تصمیم موش
ـــو  ـــتباهی ول ـــر اش ـــد و ه ـــل بکنن ـــه و تحلی را تجزی
ـــت  ـــر فســـاد و ران ـــد دیگ کوچـــک را منعکـــس نماین
شـــکل نمـــی گیـــرد و یـــک نماینـــده ۵ میلیـــارد 
هزینـــه نمـــی کنـــد تـــا بـــه مجلـــس بـــرود و در 
ـــت توســـط  ـــس و دول ـــه مجل ـــن صـــورت اســـت ک ای
ـــات  ـــن و مصّوب ـــگان تشـــکیل مـــی شـــود و قوانی نخب
ـــاه و آســـایش  ـــرای رف ـــًا تخّصصـــی ب ـــه شـــکل کام ب
ـــتقال  و  ـــظ اس ـــی و حف ـــع ملّ ـــظ مناف ـــردم و حف م
ـــن  ـــود و منتخبی ـــی ش ـــب م ـــور تصوی ـــت کش امنّی
اجـــرای کامـــل وظایـــف اصلـــی نمایندگـــی را در 
دســـتور کار خـــود قـــرار مـــی دهنـــد و در ایـــن 
ــی  ــم افزایـ ــه هـ ــد بـ ــه امیـ ــت کـ ــورت اسـ صـ
ـــردم  ـــل م ـــت کام ـــا حمای ـــتقل ب ـــوای مس ـــی ق تمام

ـــد. ـــی آی ـــود م ـــه وج ب

 جـــّو حاکـــم بـــر عالقـــه منـــدی و 
اشـــتیاق مـــردم  شهرســـتان هریـــس 
ـــات  ـــان در انتخاب ـــارکت ش ـــت مش جه

ـــد؟ ـــی کنی ـــیم م ـــور ترس را چط
عـــرض کـــردم کـــه در ســـایه نبـــود رســـانه هـــای  
ــردم در  ــری مـ ــر پذیـ ــد و تاثیـ ــتقل و کارآمـ مسـ
ـــه  ـــات منطق ـــک احساس ـــک از تحری ـــهرهای کوچ ش
ای و قومـــی، نســـبت رأی دهنـــدگان در ایـــن حـــوزه 
ـــت.  ـــتر اس ـــاً بیش ـــزرگ عموم ـــهرهای ب ـــه ش ـــا ب ه
ــوزه  ــک حـ ــس، یـ ــر و هریـ ــه اهـ ــوزه انتخابّیـ حـ
ــراوان  ــت فـ ــا جمعیـ ــیع بـ ــیار وسـ ــه بسـ انتخابّیـ
ــاّد  ــع متضـ ــی منافـ ــوع و گاهـ ــکات متنـ و مشـ
دو شهرســـتان اســـت کـــه باعـــث گردیـــده ایـــن 
ـــتان  ـــایر شهرس ـــای س ـــد همپ ـــتان نتوانن دو شهرس
هـــا بـــه توســـعه برســـند. در ســـال هـــای قبـــل 
ـــورای  ـــس ش ـــه مجل ـــت ب ـــوی دول ـــنهادی از س پیش
ـــوزه از  ـــن دو ح ـــه ای ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــامی ارائ اس
ـــن موضـــوع در کمســـیون  ـــوند و ای ـــک ش ـــم تفکی ه
ـــک  ـــفانه در ی ـــی متأس ـــده، ول ـــب ش ـــه تصوی مربوط
رونـــد کامـــًا غیـــر قانونـــی )کـــه بایـــد تأســـف 
خـــورد در محلـــی کـــه بایـــد در آن قانـــون بـــه 
نحـــو احســـن رعایـــت شـــود و از هـــر ۱۰ ســـال 
ــود،  ــزوده شـ ــدگان افـ ــداد نماینـ ــه تعـ ــار بـ یکبـ
ــاق  ــه ایـــن اتفـ ــال اســـت کـ مـــدت بیســـت سـ
ـــی  ـــاق نم ـــم اتف ـــخص و مبه ـــل نامش ـــه دالی ـــا ب بن
ـــه چشـــم  ـــده اســـت و دود آن ب ـــد( مســـکوت مان افت

مـــردم ایـــن دو شهرســـتان مـــی رود. 

ســـخن آخـــر، اگـــر ســـخنی بـــا 
مخاطبیـــن ایـــن رســـانه یـــا توصیـــه 
ای بـــه فّعـــاالن حـــوزه سیاســـی 

ــد؟ ــد بفرماییـ ــور داریـ کشـ
ـــن  ـــق وط ـــا عاش ـــه م ـــه هم ـــی اینک ـــخن پایان س
خـــود هســـتیم و حاضـــر نیســـتیم کوچکتریـــن 
خدشـــه ای بـــه ایـــن میهـــن عزیزمـــان برســـد. 
همـــه مـــا دوســـت داریـــم کشـــورمان بـــا ایـــن 
ـــی  ـــه پیشـــرفت و اعتای ـــرکات خـــدادادی ب ـــه ب هم
ـــا دوســـت  ـــه م ـــه شایســـته آن اســـت برســـد. هم ک
ـــاه و  ـــران در رف ـــردم ای ـــک م ـــک ت ـــه ت ـــم ک داری
ـــم  ـــا دوســـت داری ـــد، همـــه م آســـایش زندگـــی کنن
ــه  ــترین گذرنامـ ــا ارزشـ ــورمان بـ ــه کشـ گذرنامـ
ـــک  ـــه ی ـــم ک ـــت داری ـــا دوس ـــه م ـــد، هم ـــا باش ه
ــب،  ــح طلـ ــلمان صلـ ــک مسـ ــاد یـ ــی نمـ ایرانـ
ـــت  ـــد و در نهای ـــرده و ... باش ـــل ک ـــیار، تحصی هوش
ــی  ــاد تمامـ ــاد اتّحـ ــران نمـ ــم، ایـ ــت داریـ دوسـ
اقـــوام و دیـــن هـــا باشـــد. لـــذا بـــرای رســـیدن 
بـــه ایـــن دوســـت داشـــتن هـــا بایـــد یکپارچـــه 
ـــد  ـــی در رش ـــام و جایگاه ـــر مق ـــی در ه ـــر کس ه
و ارتقـــاء دانـــش و معرفـــت و آگاهـــی بکوشـــد، 
ــمه  ــور سرچشـ ــب کـ ــل و تعّصـ ــه جهـ ــرا کـ چـ
تمامـــی آفـــت هاســـت، در ســـایه جهـــل اســـت کـــه 
پوپولیســـم رشـــد مـــی کنـــد تـــا فرصـــت بـــرای 
ـــایه  ـــردد، در س ـــم گ ـــواران فراه ـــت خ دزدان و ران
ـــت  ـــد سرنوش ـــی توانن ـــردم نم ـــه م ـــت ک ـــل اس جه
خـــود را بـــه دســـت بگیرنـــد و ایـــن خـــود مـــا 
هســـتیم کـــه قـــادر خواهیـــم بـــود در تمامـــی 
ــا ایـــن  ابعـــاد تغییـــر ایجـــاد کنیـــم کـــه همانـ
ـــی  ـــوم حت ـــر بق ـــت: »ان اهلل ال یغی ـــی اس ـــده اله وع

یغیـــر بااالنفســـهم«.   

  مصاحبه اختصاصی با مدیر کانون نخبگان جوان شهرستان هریس:

لزومایجادشرایطبهتر،جهتحفظنخبگاندرکشور
فیروز صفری

ـــس  ـــتان هری ـــی شهرس ـــی و اجتماع ـــی، فرهنگ ـــای سیاس ـــه ه ـــرح در عرص ـــاالن مط ـــد زاده از فّع ـــادق محّم ـــر ص ـــای جعف آق
ـــه هســـتند و کارشناســـی ارشـــد خـــود  مـــی باشـــند. ایشـــان دارای مـــدرک دکتـــری مدیریـــت راهبـــردی از دانشـــگاه ارومیّ
ـــگاهی  ـــی دانش ـــاب تخّصص ـــد کت ـــف 3 جل ـــد و مول ـــرده ان ـــب ک ـــز کس ـــگاه تبری ـــوژی و ورزش از دانش ـــته فیزیول را در رش
ـــد.  ـــه داده ان ـــزی و...ارائ ـــارک، مال ـــان، فرانســـه، دانم ـــل : آلم ـــی  را در کشـــورهایی مث ـــّدد علم ـــاالت  متع ـــی باشـــندو مق م
عمـــده مســـئولیّت هـــای کـــه ســـابقاً داشـــته انـــد: ریاســـت اداره بهداشـــت و ســـامت اداره کل آمـــوزش و پـــرورش 
ـــن و  ـــازان و معلولی ـــت جانب ـــس هیئ ـــس، رئی ـــتان هری ـــان شهرس ـــس اداره ورزش و جوان ـــرقی، رئی ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ـــگاهی  ـــریه دانش ـــس و نش ـــدای هری ـــئول ص ـــر مس ـــیا، مدی ـــیون آس ـــال کنفدراس ـــی فوتب ـــی، مربّ ـــای رزم ـــت ورزش ه هیئ
ـــروان  ـــری ره ـــی - هن ـــه فرهنگ ـــل موّسس ـــر عام ـــس و مدی ـــت موس ـــو هیئ ـــتان، عض ـــات اس ـــورای تحقیق ـــو ش ـــا، عض پوی
ابـــوذر، عضـــو هیئـــت موســـس و مدیـــر کانـــون نخبـــگان جـــوان، عضـــو هیئـــت موســـس و دبیـــر کل انجمـــن جوانـــان 
ـــی  ـــر کاروان اعزام ـــگان، مدی ـــش آموخت ـــون دان ـــز و کان ـــگاه تبری ـــجویان دانش ـــامی دانش ـــن اس ـــو انجم ـــلیم، عض ـــیخ س ش
ـــس در  ـــان وتدری ـــت فرهنگی ـــن خدم ـــف ضم ـــای مختل ـــدّرس دوره ه ـــکارا، م ـــو و آن ـــگاههای باک ـــه دانش ـــز ب ـــگاه تبری دانش
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــال در آم ـــی فّع ـــک فرهنگ ـــوان ی ـــه عن ـــان ب ـــوارد، ایش ـــن م ـــر ای ـــاوه ب ـــد. ع ـــه ان ـــگاهها از آن جمل دانش
ـــم  ـــته ای ـــو نشس ـــه گفتگ ـــیر ب ـــب ش ـــری عج ـــه سراس ـــر روزنام ـــا وی در دفت ـــت. ب ـــوده اس ـــغول ب ـــانی مش ـــت رس ـــه خدم ب

ـــد: ـــی خوانی ـــل آن را م ـــه ماحص ک
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ـــه از  ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــردا ب ـــل ف ـــناختی نس ـــامت روان ش ـــه س ـــل موسس مدیرعام
ـــخن  ـــی س ـــای اجتماع ـــیب ه ـــش آس ـــتای کاه ـــمن در راس ـــن س ـــداف ای ـــت و اه ـــه فعالی زمین

ـــت. گف
ـــه روان  ـــت موسس ـــه فعالی ـــه زمین ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــر روزنام ـــور در دفت ـــا حض ـــی ب ـــم مّک خان
شـــناختی نســـل فـــردا، گفـــت: عمـــده فعالیـــت موسســـه مـــا بیشـــتر در مســـیر شناســـایی و 

کاهـــش آســـیب هـــای اجتماعـــی موجـــود در جامعـــه اســـت.
ــه کاس  ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــردا بـ ــل فـ ــناختی نسـ ــامت روان شـ ــه سـ ــل موسسـ مدیرعامـ
هـــای آموزشـــی رایـــگان را بـــرای اعضـــا موسســـه برگـــزار مـــی کنیـــم، ادامـــه داد: در زمینـــه 
هـــای بهســـازی روابـــط زوجیـــن، کارگاه همایـــش و دورهمـــی و بحـــث هایـــی بـــا موضوعـــات 

روانشناســـی ایـــن کاس هـــا برگـــزار مـــی گـــردد.
ـــددی در  ـــکات متع ـــت: مش ـــار داش ـــه اظه ـــن موسس ـــاد ای ـــت ایج ـــزه و عل ـــورد انگی وی در م
ـــه  ـــره ک ـــدر و غی ـــواد مخ ـــه م ـــاد ب ـــکاری، اعتی ـــاق، بی ـــردگی، ط ـــم از افس ـــود دارد اع ـــه وج جامع
ـــردم  ـــه م ـــک ب ـــا و کم ـــیب ه ـــن آس ـــود ای ـــت بهب ـــان در جه ـــدازه توانم ـــا ان ـــم ت ـــعی داری ـــا س م

ـــم. ـــدم برداری ق
ـــعی  ـــزود: س ـــته و اف ـــذاری او دانس ـــدرت تاثیرگ ـــان را ق ـــک انس ـــی ی ـــن دارای ـــی بزرگتری مّک
ـــت  ـــوج مثب ـــوق، م ـــای ف ـــزاری کاس ه ـــا برگ ـــز ب ـــهر تبری ـــروم کانش ـــق مح ـــم در مناط ـــرده ای ک

ـــم. ـــه راه بیاندازی ـــبی را ب و مناس
ـــمن،  ـــن س ـــامت در ای ـــگری س ـــل گردش ـــی از قبی ـــه های ـــزاری برنام ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش وی ب

ـــردی، در  ـــت گ ـــردن و طبیع ـــفر ک ـــه س ـــا ب ـــان ه ـــدی انس ـــه عاقمن ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــه ک اضاف
ـــازی  ـــه بهس ـــت، ب ـــفر در طبیع ـــگری و س ـــای گردش ـــه ه ـــن برنام ـــر گرفت ـــا در نظ ـــتا ب ـــن راس همی

ـــم. ـــرده ای ـــدام ک ـــت اق ـــراد در طبیع ـــی اف ـــط اجتماع رواب

فعالیت قابل توجه سمن ها در استان آذربایجان شرقی؛

سعیدرکاهشآسیبهایاجتماعیموجودداریم

سبک زندگی

زایمانطبیعییاسزارین؟
انتخاب ما همیشه قطعی نیست

ــت  ــی نیس ــم قطع ــه ه ــان همیش ــاب زن انتخ
و برخــی از شــرایطی می گوینــد کــه مجبــور 
ــم  ــد:  »تصمی ــاب کنن ــری را انتخ ــده اند راه دیگ ش
گرفتــم زایمــان طبیعــی داشــته باشــم امــا بــه علت 
بــزرگ بــودن بچــه، مجبــور شــدم ســزارین شــوم. 
ــود و از روش  ــل نب ــا بیهوشــی کام ــن ب ســزارین م
اپیــدورال اســتفاده کــردم. بــه همین علت توانســتم 
پــس از بــه دنیــا آمــدن بچــه، بــا او تمــاس پوســتی 
ــود. کــودک  ــرای مــن مهــم ب داشــته باشــم کــه ب
وقتــی بــه دنیــا می آیــد و از فضــای رحمــی خــارج 
ــه  ــوش گرفت ــت و در آغ ــه حمای ــاز ب ــود، نی می ش
شــدن توســط مــادر دارد و مــن بــرای ایــن هــدف 
زایمــان طبیعــی را انتخــاب کــرده بــودم. بــه عــاوه 
ــته  ــدر درد داش ــان آنق ــد از زایم ــتم بع نمی خواس

ــورزم.« ــه کــودک عشــق ب ــم ب باشــم کــه نتوان
هر کدام چقدر طول می کشد؟

زایمــان طبیعــی: در زایمــان طبیعــی بــا گشــاد 
شــدن دهانــه رحــم، زایمــان انجــام می شــود. 
انقباضــات رحمــی، ماننــد گرفتگــی قاعدگی، بســیار 
قــوی عمــل می کنــد و ســر بچــه بــه پاییــن هدایت 
ــان از مســکن ها و  می شــود. همچنیــن برخــی از زن
اپیــدورال اســتفاده می کننــد. زایمــان بــرای مــادران 
در اولیــن بــار ۱۲ تــا ۱۴ ســاعت طــول می کشــد و 
ــن  ــدی ســریع تر اســت. درد حی ــای بع در زایمان ه
ــیار  ــس از آن بس ــا پ ــتر ام ــی بیش ــان طبیع زایم

ــت. ــزارین اس ــر از س آرامش بخش ت
ــد  ــرای تول ــل جراحــی ب ــزارین: عم ــان س زایم
کــودک حــدود ۴۵ دقیقــه طــول می کشــد و 
کــودک در ۱۰، ۱۵ دقیقــه اول متولــد می شــود. در 
اغلــب جراحی هــای ســزارین فعلــی، در حالــی کــه 
ــرد، عمــل انجــام می شــود  ــدورال می گی ــادر اپی م
و زمــان زیــادی از زایمــان را مــادر در حالــت بیــدار 
ــراد اســترس  ــه برخــی اف ــت ب ــن حال اســت. همی
اثــر  برخــی  بــرای  و  می کنــد  وارد  را  زیــادی 

ــدارد. ــژه ای ن وی
بهبودی و بازیابی زایمان طبیعی و سزارین؟

ــودی  ــان بهب ــی زم ــی: پیش بین ــان طبیع زایم
کار دشــواری اســت. مــادران پــس از زایمــان میزان 
مختلفــی از درد را تجربــه مــی کننــد. امــا بیشــتر 
مــادران یــک الــی دو روز پــس از زایمــان طبیعــی 
ــن  ــی ای ــوارض جانب ــد. ع ــتان می مانن در بیمارس
ــورم و درد  ــی، ت ــزی، گرفتگ ــان خونری ــوع زایم ن
ــبک تر از  ــیار س ــی بس ــت کل ــا در حال ــت ام اس

ــان ســزارین اســت. زایم
ــوع زایمــان عــوارض  ــن ن زایمــان ســزارین: در ای
ــاس  ــول روز احس ــت.  در ط ــدیدتر اس ــی ش جانب
تهــوع و ضعــف طبیعــی اســت. ســرفه، عطســه و یــا 
ــه  ــد موجــب درد شــود. شــما را ب ــدن می توان خندی
ــد  ــویق می کنن ــردن تش ــت ک ــدن و حرک ــد ش بلن
کــه بــرای جلوگیــری از ایجــاد مایعــات در ریه شــما، 
ــه هضــم غــذای  ــت گــردش خــون و کمــک ب تقوی
ــتر از  ــت بیش ــن حال ــتراحت در ای ــت. اس ــما اس ش
حالــت طبیعــی اســت و یــک مــاه تــا شــش هفتــه 

ــد. ــاز می گردی ــادی خــود ب ــت ع ــه حال ــد ب بع
عــوارض هــر نــوع زایمــان می توانــد چــه باشــد؟

زایمــان طبیعــی: ممکــن اســت در زایمــان 
طبیعــی پارگــی روده بــه وجــود آیــد. بــرش واژن 
ــای  ــیاری از زایمان ه ــوردن آن در بس ــه خ و بخی
طبیعــی وجــود دارد کــه می توانــد درد ایجــاد 
ــه پــس  ــه کنتــرل مثان ــوط ب کنــد. مشــکات مرب
ــکان  ــن ام ــت و همچنی ــن اس ــز ممک ــد نی از تول
پروالپــس لگــن وجــود دارد. در ایــن نــوع زایمــان 
کــودکان بــه علــت اینکــه در معــرض باکتری هــای 
ــی  ــد، سیســتم ایمن ــرار می گیرن ــان ق ــال زایم کان
قوی تــری خواهنــد داشــت. همچنیــن مــادران 
زودتــر از حالــت ســزارین می تواننــد کــودک خــود 

ــد. ــه کنن ــادر تغذی ــگاه داشــته و از شــیر م را ن
ــن روش  ــوه ای ــوارض بالق ــان ســزارین: از ع زایم
عفونت هــای الیــه رحــم و بــرش، خون ریــزی بیــش 
از حــد، صدمــه بــه مثانــه یــا روده در هنــگام عمــل، 
واکنــش منفــی بــه بیهوشــی، لخته هــای احتمالــی 
خونــی و آمبولــی ریــوی اســت. عــوارض ایــن 
ــوع زایمــان امــروزه بســیار کــم اســت و جراحــی  ن
بی خطــری محســوب می شــود امــا بــه طــور 
بالقــوه خطــرات بــاال را دارد. خطــرات بــرای کــودک 
حداقلــی اســت امــا گاهــی مشــکات تنفســی وجود 
ــه  ــات از ری ــی مایع ــه رهای ــی ب دارد. زایمــان طبیع
کــودک کمــک می کنــد و از ایــن جهــت نیــز روش 
ــیاری از  ــون بس ــود و اکن ــوب می ش ــری محس بهت

ــد. ــه می کنن ــن روش توصی ــه ای ــکان ب پزش
ــه  ــان ب ــیوه زایم ــورد ش ــان در م ــاب زن انتخ
ــکان در  ــه پزش ــتگی دارد ک ــددی بس ــل متع عوام
دوره بــارداری در ایــن زمینــه اطاعاتــی را بــه 
ــان،  ــن، اســترس زایم ــدازه لگ ــد. ان ــا می دهن آن ه
ــی  ــه عوامل ــت از جمل ــاال  و دیاب ــون ب ــار خ فش
ــه  ــا توج ــان، ب ــش از زایم ــان پی ــه زن ــتند ک هس
ــد  ــا بای ــد ام ــم خودشــان را می گیرن ــه آن تصمی ب
ــگام زایمــان  ــا در هن ــزی م ــم تمــام برنامه ری بدانی
ممکــن اســت بــه علــت شــرایط، دســتخوش تغییر 
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــن قطعیت ــود. بنابرای ش
ــر دو  ــه ه ــان، ب ــت زایم ــای مثب ــدارد و تجربه ه ن
شــیوه وجــود دارد. بهتــر اســت بــه هیــچ شــیوه ای 
نــگاه منفــی نداشــته باشــیم چــون ممکــن اســت 
ــه تصمیم گیــری دیگــری  ــور ب ــا را مجب شــرایط م
ــا  ــه م ــادی را ب ــراب زی ــر اضط ــن ام ــد و همی بکن
ــی  ــاف طوالن ــد ن ــر بن ــد اگ ــد بدانی ــد. بای وارد بکن
یــا قطــع جفــت وجــود داشــته باشــد مجبــور بــه 
انجــام ســزارین هســتید و بــه همیــن علــت پــس 
ــر  ــه روش دیگ ــی ب ــگاه منف ــه، ن ــم اولی از تصمی

ــید. ــته باش نداش
منبع: ایرنا زندگی

مسابقاتتکواندوآذربایجانشرقی
درردهسنیخردساالنبرگزارشد

مســابقات تکوانــدو یادواره شــهید ســردار قاســم ســلیمانی و همرزمانش 
در رده ســنی خردســاالن بــا معرفــی نفــرات برتــر بــه پایان رســید. 

بــه گــزارش فــارس، مســابقات تکوانــدو یــادواره شــهید ســردار قاســم 
ســلیمانی و همرزمانــش در رده ســنی خردســاالن بــا حضــور ۲۷۲ 
تکوانــدوکار اســتان آذربایجان شــرقی در خانــه تکوانــدو آذربایجان شــرقی 

برگــزار و در پایــان نفــرات برتــر هــر وزن مشــخص شــد.
نفرات اول تا سوم این مسابقات به شرح زیر است:

وزن اول: ۱- علــی اروانــی )ترکمنچــای( ۲ - امیرمهــدی نوحــی 
ــز( ــی )تبری ــا فتوح ــد( - پوی ــی )مرن ــن زارع ــز( ۳- متی )تبری

وزن دوم: ۱- امیرحسـام دمسـاز )ترکمنچـای( ۲- امیرمحمـد رحمانـی 
)ترکمنچای( ۳- کسـری بابائی )تبریز(- محمدحسـین محبی )ترکمنچای(

وزن سـوم: ۱- علی اصغـر مالکی فـرد )تبریـز( - ۲- آرتین ویـژه )تبریز( 
۳- رسـا حسـین نژاد )شـهر جدید سـهند( - علی احمدی )تبریز(

ــز(  ــوالدی )تبری ــز( ۲- ســینا ف ــی )تبری ــارم: ۱- عطــا رحمت وزن چه
۳- محمدپارســا مرســلی )ترکمنچــای( - محمدمبیــن آســیابی )ســراب(

وزن پنجــم: ۱-بهنــام پروینی نیــا )تبریــز( ۲- مبیــن صادقــی )مرنــد( 
۳- عرفــان نویــد )شــهر جدیــد ســهند( - مبیــن ســلطانی )تبریــز(

وزن ششـم: ۱- محمد پاشـایی )شهر جدید سهند( ۲- ابوالفضل حسین 
)ترکمنچـای( ۳- ماهـان بهـاری )تبریـز( - آرمیـن صفـری )ترکمنچـای(

ــز(  ــی )تبری ــد خیام ــد( ۲- محم ــری )مرن ــا ذاک ــم: ۱- رض وزن هفت
ــز( ــلمان زاده )تبری ــن س ــای( - آرمی ــی )ترکمنچ ــا رمضان ۳- امیررض

وزن هشــتم: ۱- ســید محمدرضــا موســوی )ترکمنچای( ۲- متیــن میرزایی 
)ترکمنچــای( ۳- محســن قراملکی )تبریــز( - امیرعطا ســلمانی )هریس(

 وزن نهــم: ۱- امیرحســین باقــری )آذرشــهر( ۲- محمدامین ســعیدپور 
)عجب شــیر( ۳- ســپهر اشــلقی )ترکمنچــای( - مهــدی صمــدی )تبریــز(

ــا(  ــفیعی )جلف ــا ش ــز( ۲- آتی ــازاده )تبری ــداهلل باب ــم: ۱-عب  وزن ده
ــز( ــدی ) تبری ــی محم ــز( - عل ــرد )تبری ــا خرمی افش ۳- امیررض

اوکاچارسمًاشاگردالهامیشد
ــد کادر  ــس از تأیی ــور پ ــال تراکت ــم فوتب ــد تی ــن جدی ــرارداد بازیک ق

ــم امضــا شــد.  ــن تی فنــی ای
ــس از  ــم پ ــن تی ــد ای ــن جدی ــرارداد بازیک ــنیم، ق ــزارش تس ــه گ ب
ــا  ــه گذشــته ب ــاوت نســبت ب ــا شــرایطی متف ــد ســاکت الهامــی و ب تأیی

ــد. ــا ش ــزی امض ــان تبری سرخپوش
بــر اســاس اعــام باشــگاه تراکتــور و بــا همــکاری یــک موسســه حقوقی، 
ــه ی  ــم کشــور در زمین ــای ناشــی از تحری ــر محدودیت ه ــم ب ــرایط حاک ش
نقل وانتقــال پــول در تدویــن قــرارداد حمــزاوی اوکاچــا در نظــر گرفته شــده 
و بــا توجــه بــه سیاســت های پیشــگیرانه در خصــوص خــروج ارز از کشــور، 

کلیــه ی واریزهــا بــه بانــک ایــران و بــا ریــال صــورت خواهــد پذیرفــت.

شکستمقابلبحرینیکاتفاقبود

ــال ایــران گفــت: شکســت تیــم ملــی در  ــان تیــم ملــی هندب دروازه ب
دیــدار مقابــل بحریــن تنهــا یــک اتفــاق بــود. 

ــم  ــت تی ــورد شکس ــدری راد، در م ــعید حی ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
ــن در دومیــن مســابقه از رقابت هــای  ــل بحری ــران مقاب ــال ای ــی هندب مل
ــازی روز گذشــته  ــت اظهــار داشــت: ب ــی کوی ــه میزبان ــی آســیا ب قهرمان
مقابــل بحریــن و شکســت مقابــل ایــن تیــم فقــط یــک اتفــاق بــود. همــه 
ــه  ــفانه ب ــا متاس ــد، ام ــازی کردن ــی ب ــی عال ــد و خیل ــان جنگیدن بازیکن

نتیجــه دلخــواه خــود نرســیدیم.
وی بــا بیــان اینکــه همــه از دیــدن بــازی ایــران لــذت بردنــد، عنــوان 
ــاده  ــه آم ــان هم ــون بازیکن ــم و چ ــی داری ــیار خوب ــم بس ــا تی ــرد: م ک
ــن کــه نماینــده  ــل بحری ــد تاکیــد کنــم کــه شکســت مقاب هســتند. بای
قــاره آســیا در المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو اســت یــک اتفــاق بــود. البتــه در 

ــم ریخــت. ــا را به ــم م ــی تی ــم کم ــوت های داور ه ــه اول س نیم
دروازه بــان تیــم ملــی هندبــال ایــران در خصــوص بــازی فــردای ایــران 
مقابــل کویــِت میزبــان گفــت: از حــاال بایــد بــه فکــر بازی بــا کویت باشــیم. 
بــه هــر حــال بــرد و باخــت مقابــل بحریــن بــرای مــا فرقــی نمی کــرد و 
تاثیــری در جایــگاه مــا نداشــت، چــون هــر دو گــروه پیــش روی مــا ســخت 
بودنــد. حــاال بایــد بجنگیــم، چــون تمــام تیم هــا بــا قــدرت وارد مســابقات 

شــده اند. بایــد بــرای صعــود بــه جام جهانــی ســنگ تمــام بگذاریــم.
ــرد فکــر  ــه ب ــت فقــط ب ــل کوی ــازی مقاب ــه داد: در ب حیــدری راد ادام
ــود را  ــده شــویم حــدود ۷۰ درصــد از راه صع ــر برن ــم، چــون اگ می کنی
ــا  ــا را دع ــه م ــم ک ــورم می خواه ــوب کش ــردم خ ــم. از م ــی کرده ای ط
ــن مســابقه را  ــده باشــیم و خوشــحال زمی ــردا برن ــازی ف ــا در ب ــد ت کنن

ــرک کنیــم. ت

رئیــس ســابق فدراســیون فوتبــال ایــران که 
ســالها در فیفــا و AFC حضــور داشــته، معتقد 
اســت کــه رفاقــت بســیاری از کشــورهای عضــو 
ــت  ــری اس ــیا ظاه ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــران  ــال ای ــه فوتب ــد ب ــع بتوانن ــر موق ــا ه و آنه

ــد.  ــت می کن خیان
ــب  ــی کفاشــیان نای ــزارش ایســنا، عل ــه گ ب
ــا  رئیــس ســابق کنفدارســیون فوتبــال آســیا ب
اشــاره بــه مناقشــه جدیــد فوتبالــی بیــن ایــران 
و AFC اظهارکــرد: متاســفانه رویــه ای کــه در 
میــان برخــی از کشــورهای عضــو کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا وجــود دارد همــواره غیــر قابــل 
پیــش بینــی اســت. اعضــای AFC و بســیاری 
از اعــراب ممکــن اســت در ظاهــر همــراه 
یــک کشــور باشــند امــا در عمــل و در زمانــی 
ــع و  ــود مناف ــه ش ــی گرفت ــد تصمیم ــه بای ک
ــد. ــش می برن ــود را پی ــت خ سیاســت های دول

 AFC وی ادامــه داد: ســال ها در فیفــا و
بــودم، کشــورهای زیــادی خــود را نزدیــک بــه 
ایــران و نظــرات مــا اعــام می کردنــد و در 
ــی  ــت های اجرای ــی سیاس ــود را حام ــر خ ظاه
ــی  ــا زمان ــد ام ــی می کردن ــران معرف ــال ای فوتب
کــه تصمیم گیــری می شــد همــه براســاس 
میــل و منافــع فــردی یــا ملــی خــود تصمیــم 

ســازی می کردنــد.
کفاشــیان اعــام کــرد: شــرایط کنونــی 
ــب  ــران عجی ــال ای ــرای فوتب ــده ب ــاد ش ایج
و مشــکوک اســت. بــه نظــر موضــوع بــه 
مربــوط  نیــز  فوتبــال  از  خــارج  البی هــای 
می شــود، چراکــه هیــچ جلســه ای تشــکیل 
ــابقات  ــه مس ــار کمیت ــن ب ــرای اولی ــده و ب نش
بصــورت ایمیلــی از اعضــا کســب رای کــرده تــا 
ایــن فشــار را بــر ایــران وارد کنــد. حتــی ایــن 
ــه فشــارها و البی هــای  احتمــال را می دهــم ک
ــر  ــوع تاثی ــن موض ــر ای ــز ب ــیا نی ــارج از آس خ
گذاشــته باشــد و ســرعت عمــل ایــن اتفــاق را 

ــد. ــرده باش ــتر ک بیش
وی ادامــه داد: ایــن تیــم الکویــت کــه اعــام 
کــرده حاضــر نیســت بــه ایــران بیاید مشــخص 
اســت که براســاس یــک پشــتوانه فکــری حرف 
ــن تیــم جــرات نمی کنــد  زده اســت چطــور ای

بگوینــد بــه عربســتان نمــی روم؟
ــران  ــال ای ــیون فوتب ــابق فدراس ــس س ریی
در پاســخ بــه ایــن کــه »چــرا شــما بــا وجــود 
ــتید  ــا و AFC نتوانس ــور در فیف ــال ها حض س
ــت:  ــد؟« گف ــران ایجــاد کنی ــع ای ــه نف ــی ب الب
کشــورهای عربــی وقتــی چیــزی را می گوینــد 
معنیــش آن نیســت حتمــا آن را اجــرا کننــد. 
در ظاهــر همــه دوســت هســتند امــا در عمــل 
ــفانه  ــد. متاس ــان می دهن ــری نش ــاری دیگ رفت
نیــز  خارجــی  رســانه های  ســازی  جریــان 
بــر تصمیــم ســازی افــراد در AFC تاثیــر 

می گــذارد.
وی افــزود: سیســتم تصمیــم ســازی در 
AFC براســاس رای اســت. ایــران نیــز در 

طــی ۱۰ ســال گذشــته یــک رای داشــته 
ــا  ــم ب ــره ه ــن و ک ــت ژاپ ــن اس ــت. ممک اس
مــا باشــند امــا متاســفانه اکثریــت کشــورهای 
عضــو AFC کــه بیــش از دو ســوم آنهــا نیــز 
ــی  ــال ضعیف ــم فوتب ــا ه ــد ی ــال ندارن ــا فوتب ی
دارنــد، براســاس اقتضائــات فــردی و غیــر 

تصمیــم می گیرنــد. فوتبالــی 
ــاد  ــت ایج ــن وضعی ــزود: در ای ــیان اف کفاش
شــده بایــد مذاکــره کــرد، البــی کــرد و حــرف 
زد. اعــام موضــع خــوب اســت ایــن کــه کوتــاه 
نیایــم خــوب اســت امــا بایــد مذاکــره کــرد تــا 
ــا  ــت ب ــن اس ــم. ممک ــه را بدهی ــل هزین حداق
 AFC مذاکــره بــه ســمتی برویــم کــه تصمیــم
ــه  ــاج هــم ب ــه اجــرا شــود. ت ــل هزین ــا حداق ب
ــک رای  ــا ی ــی AFC تنه ــو ایران ــوان عض عن
ــا  ــد ام ــد کاری بکن ــم او نمی توان دارد. نمی گوی
بایــد تمــام البی هــای پیــدا و پنهــان کشــورها 
را شــناخت و مذاکــره کــرد تــا در شــرایط 
بحرانــی حداقــل تصمیــم ســازی را ایجــاد 

کــرد.
وی در پاســخ بــه ایــن کــه در حــال حاضــر 
پیــش بینــی شــما از پرونــده فوتبــال ایــران در 
ــت:  ــال آســیا چیســت؟ گف کنفدراســیون فوتب
تصمیمــات AFC پــس از تصویــب در کمیتــه 
ــه  ــات رئیس ــای هی ــد اعض ــه تایی ــابقات ب مس
ــه  ــود ب ــکیل نش ــه ای تش ــر جلس ــد اگ می رس
صــورت فــردی از هیــات رئیســه اســتعام 

ــت. ــمی اس ــم رس ــد از تصمی ــود و بع می ش
ــت:  ــال گف ــیون فوتب ــابق فدراس ــس س رئی
نمی خواهــم نظــری بدهــم کــه نتیجــه اش 
مشــخص نباشــد یــا براســاس فاکتورهــای 
ــن  ــد. م ــده باش ــان ش ــند بی ــدون س ــی ب ذهن
ــم مشــکات  ــه کار را می شناســم و می دان عقب
چگونــه قابــل حــل اســت. امیــدوارم کــه 
ایــن وضعیــت پیــش آمــده نیــز رفــع شــود و 

ــد. ــیبی نبیین ــران آس ــال ای فوتب
ــه او  ــانی ک ــاد از کس ــا انتق ــان ب وی در پای
ــت:  ــد، گف ــی کرده ان ــر AFC معرف را دالر بگی
ــه از AFC اســتعفا  ــک ســال اســت ک ــن ی م
ــب  ــن نای ــه جــای م ــاج اســفند ۹۷ ب داده ام. ت
رئیــس AFC شــد و ریاســت کمیتــه فوتســال 
ــک  ــور ی ــر کش ــت. از ه ــده گرف ــیا را برعه آس
نفــر می توانــد عضــو کنفدراســیون شــود، 
ــاج جانشــین مــن در  ــک ســال اســت کــه ت ی
AFC شــده و مــن هیــچ ســمتی در ایــن 
ــدارم. در فیفــا نیــز ســه ســال  کنفدراســیون ن
پیــش تــاج خــودش را بــه جــای مــن معرفــی 
کــرد و ســه ســال اســت در فدراســیون جهانــی 
ــای  ــن دالره ــم ای ــدارم نمی دان ــور ن ــز حض نی

ــت؟ ــرم کجاس ــن می گی ــه م ک

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در نامــه ای بــه رئیــس شــورای 
ــی از  ــن میزبان ــوص گرفت ــا در خص ــت ت ــیا خواس ــک آس المپی

ــان آســیا ورود کنــد.  ــران در لیــگ قهرمان ای
ــال  ــم کنفدراســیون فوتب ــی تصمی ــارس، در پ ــه گــزارش ف ب
آســیا  AFC مبنــی بــر ســلب میزبانــی از نماینــدگان فوتبــال 
ــیدرضا صالحــی  ــیا، س ــان آس ــگ قهرمان ــای لی ــران در رقابته ای
ــراض  ــه ای اعت ــک در نام ــی المپی ــه مل ــس کمیت ــری رئی امی

ــرد. ــام ک ــس  OCA  اع ــه رئی ــران را  ب رســمی ای
در متن نامه فوق آمده است:

جناب شیخ احمد الفهد الصباح
ریاست شورای المپیک آسیا

ــال آســیا در خصــوص  ــم کنفدراســیون فوتب موضــوع: تصمی
ــال مســابقات لیــگ فوتب

ریاست محترم،
نظــر شــما را نســبت بــه تصمیــم غیــر منتظــره اخیــر 
کمیتــه مســابقات کنفدراســیون فوتبــال آســیا در خصــوص لغــو 
برگــزاری مســابقات لیــگ قهرمانــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
در تهــران و برگــزاری ایــن مســابقات در کشــور ســوم، کــه مغایــر 
بــا قوانیــن و مقــررات مربوطــه کنفدراســیون فوتبــال آسیاســت، 

جلــب مــی نمایــم.
ایــن تصمیــم یکطرفــه و بــدون مشــورت بــا فدراســیون ملــی 
فوتبــال اتخــاذ شــده چراکــه ایــن فدراســیون مــی توانســت عــدم 
ــم  ــفر و شــرکت تی ــرای س ــی ب وجــود مســائل و مشــکل امنیت
دیگــر کشــورها در مســابقات تهــران و ایــن کــه شــرایط کامــا 

تحــت کنتــرل اســت را تضمیــن کنــد.
خواهشــمند اســت بــا اســتفاده از روابــط حســنه و جایــگاه خود، 

بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا توصیــه نمائیــد تــا در ایــن تصمیم 
تجدیدنظــر تــا حقــوق باشــگاه هــای ایرانــی طبــق منشــور المپیک 

و اساســنامه فیفــا و بــه دور از تبعیــض، حفــظ شــود.
ــی  ــه مل ــن اســت کــه کمیت ــز اهمیــت ای ــن نکتــه حائ آخری
ــاح  ــات ذیص ــایر مقام ــان و س ــک و وزارت ورزش و جوان المپی
تضمیــن مــی کننــد کــه بــه هیــچ وجــه خطــری وجــود نــدارد و 

تیــم هــا مــی تواننــد در امنیــت بــه ایــران ســفر کننــد.
حمایــت و میانجیگــری شــما در ایــن امــر مهــم باعــث کمــال 

امتنــان خواهــد بــود.
در انتظــار دریافــت بازخــورد شــما هســتیم، شــخصا مراتــب 

ارادت خــود را ابــراز مــی کنــم.

ــر از  ــت: بدت ــران گف ــنای ای ــوش ش ــی پ مل
ــه  فوتبــال نیســتیم و کمیتــه ملــی المپیــک ب

ــد داشــته باشــد. شــناگران هــم امی
ــاره  ــه گــزارش مهــر، مهــدی انصــاری درب ب
ــرای حضــور  ــم شــنا ب ــاده ســازی تی ــد آم رون
در مســابقات کســب ســهمیه المپیــک گفــت: 
ــز  ــر متمرک ــورت غی ــه ص ــر ب ــال حاض در ح
تمرینــات را در تهــران زیــر نظــر حضرتــی 
در  نیــز  دنبــال می کنــم. ســایر شــناگران 
شــهرهای خــود مشــغول تمریــن هســتند. 
ــه مســابقات  ــاه ب ــرار اســت اواخــر اســفند م ق
ــه  ــه ب ــا توج ــویم. ب ــزام ش ــهیمه اع ــب س کس
ــه  ــی فدراســیون مشــخص نیســت ب وضــع مال

ــد. ــم ش ــزام خواهی ــابقه اع ــدام مس ک
ملــی پــوش شــنا ایــران ادامــه داد: شــرایط 
ــت  ــه تح ــزی ک ــت، آن چی ــوب نیس ــا خ اص
کنتــرل مربیــان و شــناگران مــی باشــد خــوب 
اســت، حضرتــی و مهــری هرچــه در تــوان 
دارنــد انجــام مــی دهنــد. خودمــان هســتیم و 

ــم. ــت خاصــی نداری حمای

ــم  ــود را خواهی ــاش خ ــام ت ــزود: تم وی اف
کــرد تــا ســهمیه المپیــک را کســب کنیــم، قول 
نمــی دهیــم. شــرایط بایــد المپیکــی باشــد. اگــر 
ــد  ــد بای ــک دارن ــهمیه المپی ــی س ــار کس انتظ
فضــای آمــاده ســازی را نیــز المپیکــی کننــد نــه 

اینکــه فقــط اســمش حمایــت باشــد.
انصــاری ادامــه داد: شــناگر قــزاق، قهرمــان 

 ۶ اخیــر خــود  مســابقه  در  ریــو  المپیــک 
امــا  بــاالی رکــوردش را زده اســت  ثانیــه 
ــی  ــون م ــی آورد چ ــار نم ــی روی آن فش کس
ــک  ــه در اوج و پی ــناگر همیش ــک ش ــد ی دانن
نیســت. متاســفانه در ایــران افــرادی کــه ایــران 
اطاعــات و آگاهــی ندارنــد بــه راحتــی قضــاوت 
ــناگران  ــرای ش ــن کار را ب ــد و همی ــی کنن م

ــی  ــا توجه ــه م ــد ک ــد. هرچن ــی کن ســخت م
ــم. ــی دهی ــام م ــان را انج ــم و کار خودم نداری

ملــی پوشــان شــنا بــا گایــه از حمایــت هــا 
ــهمیه  ــب س ــرای کس ــد ب ــال امی ــم فوتب از تی
و ناکامــی پــس از ۴۴ ســال گفــت: همــه 
ورزشــکاران از ایــن وضعیــت شــاکی هســتند، 
ــم  ــک ده ــال اســت. ی ــرای فوتب ــز ب ــه چی هم
ــک  ــچ ی ــرای هی ــال را ب ــای فوتب ــت ه حمای
ــدال آور  ــی م ــی و حت ــای المپیک ــته ه از رش
ماننــد کشــتی و تکوانــدو هزینــه نمــی کننــد.

ــان گفــت: از تمــام کســانی  انصــاری در پای
ــد تشــکر مــی کنــم.  کــه مــارا همراهــی کردن
ــرای  ــا را ب ــل ه ــوان حداق ــد ت ــی در ح رضوان
امیــدوارم  اســت.  کــرده  تامیــن  شــناگران 
ــری  ــنا نظ ــه ش ــز ب ــک نی ــی المپی ــه مل کمیت
داشــته باشــد و بــه ماهــم امیــد داشــته باشــد. 
بدتــر از فوتبــال کــه نیســتیم از مرحلــه گروهی 
ــال در  ــه فوتب ــت ک ــب اس ــویم. جال ــذف ش ح
صــورت بــرد، باخــت و تســاوی پــاداش هایــش 

ــرد.  ــی گی را م

کارآسانمدعیانبسکتبالدرهفتهبیستم
لیگبرتر

در هفتــه بیســتم لیــگ برتــر بســکتبال، مدعیــان لیــگ در مصــاف بــا 
حریفــان خــود کار دشــواری ندارنــد. 

بــه گــزارش ایرنــا، هفتــه بیســتم لیــگ برتــر بســکتبال فــردا دوشــنبه 
بــا ۷ مســابقه برگــزار مــی شــود کــه در جریــان ایــن دیدارهــا مدعیــان بــه 

مصــاف حریفــان خــود مــی رونــد و کار دشــواری هــم ندارنــد.
ــام  ــی بهن ــه تازگ ــه ب ــر ک ــگ برت ــین لی ــرگان صدرنش ــهرداری گ ش
ــت در  ــرده اس ــت ک ــش را تقوی ــرده و ترکیب ــذب ک ــز ج ــی را نی یخچال
خانــه بــه مصــاف اکســون تهــران مــی رود کــه بــه تازگــی قــرارداد یــک 
بازیکــن خارجــی اش را فســخ کــرده و هنــوز وضعیــت بازیکــن جدیــدش 

مشــخص نیســت.
پتروشــیمی هــم در ایــن هفتــه میزبــان اســت و بایــد در خانــه برابــر 
شــورا و شــهرداری قزویــن بــه میــدان بــرود و کار ســختی نــدارد. البتــه 
ــرایط  ــک ش ــا تاجی ــت پوی ــا هدای ــر ب ــای اخی ــه ه ــا در هفت ــی ه قزوین
ــی  ــیار کم ــانس بس ــیمی ش ــر پتروش ــا براب ــد ام ــت آورده ان ــی بدس خوب

ــد. ــرای کســب نتیجــه دارن ب
ــرش  ــازی اخی ــه در دو ب ــه ک ــن هفت ــی ای ــر مدع ــم دیگ ــیمیدر ق ش
برابــر شــهرداری گــرگان و پتروشــیمی بــا اختافــی نزدیــک باخــت و بــه 
شــدت هــم بــه عملکــرد داوران لیــگ اعتــراض داشــت در هفتــه بیســتم 
بــه مصــاف شــهرداری بندرعبــاس مــی رود. شــیمیدر کار آســانی در ایــن 
ــه  ــرا ک ــت چ ــخت اس ــف کارش س ــه حری ــا در خان ــدارد و قطع ــه ن هفت
ــی آف  ــور در پل ــش و حض ــظ جایگاه ــرای حف ــاس ب ــهرداری بندرعب ش

ــه بــرد دارد. نیــاز ب
ــه  ــا نســبت ب ــاد دشــوار نیســت ام ــه زی ــن هفت ــز در ای ــرام نی کار مه
ــان آذرشــهر  ــود. توفارق ــد ب ــر خواه ــش حســاس ت ــان رقابت ــر مدعی دیگ
دیگــر تیمــی اســت کــه بــرای صعــود بــه پلــی آف مبــارزه مــی کنــد و 
بایــد امتیــاز جمــع کنــد. ایــن مســابقه خانگــی بــرای توفارقــان اهمیــت 

ــادی دارد. زی
ــادان دیگــر مدعــی ایــن فصــل اســت کــه در هفتــه بیســتم  نفــت آب

ــان دارد. ــر مــس کرم ــود و کار آســانی براب ــان خواهــد ب میزب
ــان  ــهد میزب ــت مش ــژه صنع ــتم آوی ــه بیس ــای هفت ــر دیداره در دیگ
رعــد پدافنــد اســت و نیــروی زمینــی در تهــران بــه مصــاف  ذوب آهــن 

ــی رود. م

با اشاره به مناقشه جدید فوتبالی ایران در لیگ قهرمانان آسیا
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــران ب ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات رئی
ـــی  ـــای حکمران ـــه فض ـــاد ب ـــت اعتم ـــرورت بازگش ض
کشـــور، گفـــت: طـــرح اصـــاح نظـــام بانکـــداری 
ــل  ــه دلیـ ــده و بـ ــب شـ ــتابزده تصویـ ــد شـ نبایـ
ـــرار  ـــر ق ـــت تاثی ـــس، تح ـــش روی مجل ـــات پی انتخاب

ـــرد. گی
بـــه گـــزارش مهـــر، غامحســـین شـــافعی، 
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
ـــپبهد  ـــهادت س ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــاورزی ای کش
ـــردار  ـــهادت س ـــه ش ـــت: حادث ـــلیمانی گف ـــم س قاس
رشـــید و انســـانی شـــریف قاســـم ســـلیمانی، 
ضایعـــه ای عمیـــق بـــود کـــه موجـــی از تأثـــر و 
ــران فروریخـــت و  ــیع ایـ ــه وسـ ــر پهنـ ــم را بـ تالـ
ــران  ــای ایـ ــش از مرزهـ ــم اندوهـ ــعله های غـ شـ
ــش از  ــهادتش بیـ ــه شـ ــب آنکـ ــت و عجیـ گذشـ
ـــا  ـــر ج ـــدگاری ب ـــای مان ـــی اش اثره ـــت زندگ تمامی
گذاشـــت؛ صغیـــر و کبیـــر، زن و مـــرد، پیـــر و جـــوان، 
ـــازه  ـــی ت ـــه هوای چـــپ و راســـت و همـــه و همـــه را ب
بـــرد و یکبـــار دیگـــر خاطـــره پـــر از همبســـتگی 
و ماالمـــال از عشـــق و مهـــر انقـــاب ۵۷ را زنـــده 

کـــرد.
افـــزود:  ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  رئیـــس 
ــوادث  ــان در حـ ــدادی از هموطنـ ــت تعـ درگذشـ
ــان را  ــان، ایرانمـ ــه کرمـ ــا و حادثـ ــر، هواپیمـ اخیـ
در اندوهـــی بـــزرگ فـــرو بـــرده اســـت. مـــا نیـــز 
ــوگوار و  ــان، سـ ــای داغدارشـ ــار خانواده هـ در کنـ
ـــا  ـــرای آنه ـــان ب ـــد من ـــم. آرامـــش را از خداون عزاداری
ـــای  ـــت خطاه ـــن دس ـــم از ای ـــتاریم و امیدواری خواس

انســـانی را دیگـــر شـــاهد نباشـــیم.

نااطمینانی بر فضای کشور حاکم شد
ــه در  ــی کـ ــئله مهمـ ــرد: مسـ ــح کـ وی تصریـ
ـــی  ـــتیم، نااطمینان ـــاهد هس ـــر ش ـــات اخی ـــی اتفاق پ
در فضـــای حاکـــم بـــر کشـــور اســـت؛ امـــا بایـــد 
ــی  ــه نااطمینانـ ــی کـ ــه زمانـ ــت کـ ــه داشـ توجـ
از  اعتمـــاد  شـــود،  گســـترانیده  کشـــور  بـــر 
شـــکاف  برمی بنـــدد.  رخـــت  دیگـــر  ســـوی 
بیـــن جامعـــه و حاکمیـــت عمیـــق می شـــود 
کـــه منجـــر بـــه تحمیـــل هزینه هـــای هنگفتـــی 
بـــه بدنـــه حاکمیـــت می شـــود تـــا آرامـــش بـــه 
کشـــور بازگـــردد؛ پـــس مســـئله امـــروز کشـــور 
ـــور  ـــه کش ـــه ب ـــت رفت ـــاد از دس ـــدن اعتم بازگردان
اســـت. نمی تـــوان دم از مقاومـــت و پایـــداری 
ــاد  ــئله اعتمـ ــا از مسـ ــا زد امـ ــر تحریم هـ در برابـ

غافـــل بـــود.
ــای  ــار تحریم هـ ــافعی، در کنـ ــاد شـ ــه اعتقـ بـ
تکـــرار  ســـوءمدیریت های  آمریـــکا،  ظالمانـــه 
ــاظ  ــه لحـ ــور بـ ــا کشـ ــده تـ ــبب شـ ــونده سـ شـ
ـــرمایه  ـــود. س ـــیب پذیر ش ـــدت آس ـــه ش ـــادی ب اقتص
ـــم  ـــور حاک ـــدی در کش ـــف و ناامی ـــی تضعی اجتماع
ـــب اعتمـــاد جامعـــه، اثرگـــذاری  شـــود؛ چراکـــه تخری
سیاســـت ها را مخـــدوش می کنـــد در چنیـــن 
ــت گذاران  ــت و سیاسـ ــا دولـ ــردم بـ ــرایطی مـ شـ

همراهـــی الزم را نخواهنـــد داشـــت و بـــه همیـــن 
دلیـــل بســـیاری از سیاســـت ها کـــه درجـــه ای از 
همراهـــی جامعـــه را طلـــب می کنـــد، اثرگـــذاری 

خـــود را از دســـت خواهـــد داد.
ـــادی  ـــرد اقتص ـــدان نب ـــروز در می ـــزود: ام وی اف
رزمنـــدگان خـــط اول جبهـــه، جامعـــه فعـــاالن 
ــادی و بـــه طـــور خـــاص تولیدکننـــدگان  اقتصـ
هســـتند؛ حـــال ســـوال اینجـــا اســـت کـــه 
ــن  ــری ایـ ــارکت حداکثـ ــوان مشـ ــه می تـ چگونـ
گـــروه را بـــدون اهتمـــام بـــه بازگشـــت اعتمـــاد 
آنهـــا جلـــب کـــرد. بـــه هـــر حـــال امـــروز مـــا 
وامـــدار تجربیـــات بســـیار گران بهایـــی هســـتیم 
تاریخـــی  تجربـــه  بـــه  بخـــش خصوصـــی  و 
آموختـــه کـــه گـــذار از ایـــن روزهـــای ســـخت 
جـــز بـــا اعتمـــاد و امیـــد، همـــکاری و همدلـــی 
و تـــاش بی وقفـــه ممکـــن نیســـت؛ امـــا الزمـــه 
آن برداشـــتن گام هـــای مؤثـــر و خالصانـــه از 

ســـوی حاکمیـــت اســـت.
ـــه  ـــه جامع ـــی ک ـــا زمان ـــت ت ـــد اس ـــافعی معتق ش
ـــل  ـــال ح ـــه دنب ـــت ب ـــد حاکمی ـــته باش ـــاور نداش ب
و فصـــل مســـائل و مشـــکات پیـــش روی مـــردم 
ــکاری  ــه همـ ــار هیچ گونـ ــوان انتظـ ــت، نمی تـ اسـ
ســـازنده از طـــرف مـــردم بـــا دولـــت را داشـــت 
چراکـــه هـــدف از تحریم هـــا تمرکـــز بیشـــتر بـــر 
ـــت  ـــن مل ـــیختگی بی ـــم گس ـــاد و از ه ـــلب اعتم س

ـــت. ـــت اس و دول
وی بـــا بیـــان اینکـــه اتـــاق ایـــران بـــه 
عنـــوان مشـــاور ســـه قـــوه دلســـوزانه از دولـــت، 
ــازمان ها و  ــه سـ ــه و همـ ــوه قضائیـ ــس و قـ مجلـ

ــازی  ــتار فراهم سـ ــاز خواسـ ــای تصمیم سـ ارگان هـ
ـــد  ـــاد و امی ـــت اعتم ـــرای بازگش ـــای الزم ب زمینه ه
بـــه بخش هـــای اقتصـــادی و تحـــرک بیشـــتر آن 
ــردم  ــدی مـ ــا و پایبنـ ــه مـ ــزود: جامعـ اســـت، افـ
ــه  ــه دارد کـ ــود نهفتـ ــی را در خـ ــن ظرفیتـ چنیـ
ـــدگان  ـــی و مان ـــه تاریخ ـــان آن حماس ـــن نش بهتری

تشـــییع پیکـــر ســـردار ســـلیمانی اســـت.

آماده دریافت کمک برای مردم سیستان 
هستیم

ــش  ــر بخـ ــار دیگـ ــیل بـ ــزود: سـ ــافعی افـ شـ
دیگـــری از ســـرزمین ایـــران عزیـــز را در نوردیـــد 
و تعـــداد زیـــادی از هموطنـــان را بـــا مشـــکات 
ـــتان  ـــتان سیس ـــار اس ـــن ب ـــرد. ای ـــه ک ـــاد مواجه ح
ـــت  ـــور و وطن پرس ـــی سلحش ـــا مردم ـــتان ب و بلوچس
ــد و  ــینه دارنـ ــر سـ ــی بـ ــداری تاریخـ ــه داغ نـ کـ
به رغـــم تاش هـــای انجـــام شـــده بیشـــتر مـــردم 
ـــه  ـــد توج ـــه ای نیازمن ـــر حادث ـــارج از ه ـــش خ نجیب
و حمایـــت هســـتند، ســـرزمینی کـــه خشـــم 
طوفـــان همـــواره هستی شـــان را بـــه تـــاراج 
ـــواره  ـــش هم ـــی مردم ـــه زندگ ـــرزمینی ک ـــرده، س ب
ـــر  ـــای ه ـــه ج ـــه ب ـــرزمینی ک ـــت، س ـــتان اس چیس
ـــای  ـــه ج ـــه ب ـــرزمینی ک ـــیار و س ـــار بس ـــی خ گیاه
هـــر شـــکاری مـــار بســـیار دارد، درگیـــر ســـیل 

شـــده اســـت.
وی افـــزود: جامعـــه نیکـــوکاری ابـــرار بـــا 
دریافـــت  آمـــاده  اســـتان،  اتـــاق  همـــکاری 
کمک هـــای فعـــاالن اقتصـــادی و ارســـال آن بـــه 
منطقـــه ســـیل زده اســـت. اســـتدعای عنایـــت ویـــژه 

ــوع دارم. ــن موضـ ــه ایـ بـ

فعاالن اقتصادی منتظر اصالح قوانین پولی
شـــافعی گفـــت: دو رخـــداد اقتصـــادی مهـــم ایـــن 
ـــداد  ـــت؛ روی ـــن اس ـــال تدوی ـــور در ح ـــا در کش روزه
ــا  ــد و گویـ ــاق می افتـ ــاله اتفـ ــر سـ ــه هـ اول کـ
آنچنـــان طبیعـــی و بـــه ظاهـــر، عمومـــی شـــده 
ــان  ــای کارشناسـ ــفانه ذهن هـ ــه متأسـ ــت کـ اسـ
را چنـــدان تهییـــج نمی کنـــد، بحـــث بودجـــه در 
ـــه رخـــداد دوم؛ موضـــوع  کشـــور اســـت؛ ضمـــن اینک
قانـــون جدیـــد در زمینـــه بانکـــداری اســـامی اســـت. 
ـــا نگاهـــی منصفانـــه پیرامـــون بانکـــداری جـــاری در  ب
ـــار  ـــی اظه ـــورت افراط ـــه ص ـــوان ب ـــه می ت ـــور ن کش
ـــام  ـــامی در نظ ـــداری اس ـــانی از بانک ـــه نش ـــرد ک ک
بانکـــداری کشـــور وجـــود نـــدارد و نـــه بـــا ذوق 
ــام  ــه در نظـ ــه آنچـ ــت کـ ــوان گفـ ــی می تـ زدگـ
ــان  ــاً همـ ــود، دقیقـ ــرا می شـ ــور اجـ ــی کشـ بانکـ
چیـــزی اســـت کـــه بانکـــداری اســـامی در نظـــر 

دارد.
وی افـــزود: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه 
نظـــام بانکـــداری کشـــور هنـــوز در میانـــه 
راه قـــرار دارد؛ بـــه ایـــن معنـــا کـــه قوانیـــن 
ـــی  ـــاظ فقه ـــه لح ـــه ب ـــر چ ـــور اگ ـــداری کش بانک
ـــرا در  ـــت زی ـــه نیس ـــکال مواج ـــا اش ـــرعی ب و ش
زمـــان تصویـــب قوانیـــن بانکـــداری اســـامی 
هـــم شـــورای نگهبـــان انطبـــاق آن بـــا شـــرع 
ـــع  ـــم مراج ـــرد و ه ـــد ک ـــام را تأیی ـــدس اس مق
ــد.  ــد کردنـ ــن را تأییـ ــن قوانیـ ــان ایـ آن زمـ
ـــر  ـــه بهت ـــت ک ـــای آن نیس ـــه معن ـــن ب ـــه ای التب

از ایـــن نمی شـــد قانونـــی را وضـــع کـــرد. 
بلکـــه بایـــد توجـــه داشـــت کـــه همـــواره 
ــود دارد  ــر وجـ ــت بهتـ ــاد وضعیـ ــکان ایجـ امـ
ــه مجـــدد و بازنگـــری،  ــا مطالعـ ــوان بـ و می تـ
از عقـــود دیگـــر در قانـــون بانکـــداری بـــدون 
ربـــا اســـتفاده کـــرد کـــه پیـــش از ایـــن بـــه 
هـــر دلیـــل، قانون گـــذاران بـــه آن توجـــه 

نداشـــتند.
شـــافعی ادامـــه داد: الزم اســـت در اینجـــا 
ــود  ــون بهبـ ــق قانـ ــه مطابـ ــت کـ ــه داشـ توجـ
مســـتمر محیـــط کســـب وکار، دولـــت موظـــف 
نظـــر  برنامـــه ای  و  طـــرح  هـــر  در  اســـت 
ــر  ــا در سراسـ ــود و اتاق هـ ــا شـ ــا را جویـ اتاق هـ
کشـــور بارهـــا در ایـــن زمینـــه اعـــام آمادگـــی 

نـــد. ه ا کرد
ـــی،  ـــش خصوص ـــان بخ ـــس پارلم ـــه رئی ـــه گفت ب
ــادی  ــاالن اقتصـ ــه فعـ ــال اســـت کـ ــالیان سـ سـ
کشـــور منتظـــر اصـــاح قوانیـــن پولـــی و بانکـــی 
ـــک  ـــتقال بان ـــان، اس ـــتند و کارشناس ـــور هس کش
انضبـــاط  مؤلفه هـــای  از  یکـــی  را  مرکـــزی 
بودجـــه ای دولـــت اعـــام کرده انـــد؛ امیدواریـــم 
در ایـــن طـــرح جوانـــب اقتصـــادی، سیاســـی 
و اجتماعـــی کشـــور بـــه دقـــت طـــرح شـــود و 
کارشناســـان در ایـــن زمینـــه فضـــای گفت وگـــو 
و تحلیـــل علمـــی را پیـــش ببرنـــد. البتـــه اتـــاق 
ایـــران بـــه نمایندگـــی از بخـــش خصوصـــی 
کشـــور در ایـــن زمینـــه پرســـش های اساســـی را 
طـــی ســـال های اخیـــر مطـــرح کـــرده اســـت؛ از 
ـــه  ـــزی بلک ـــک مرک ـــا در بان ـــه تنه ـــه ن ـــه آنک جمل
در تمامـــی بخش هـــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی 
آنچـــه اهمیـــت دارد، اســـتقال فکـــری افـــراد از 
ســـاختارهای حاکـــم بـــر آنهـــا اســـت؛ در غیـــر 
ـــخت  ـــتقال س ـــاد اس ـــرف ایج ـــه ص ـــورت ب ـــن ص ای
افـــزاری، لزومـــاً اســـتقال نرم افـــزاری انســـان ها 
تحقـــق نمی یابـــد و آنچـــه همـــواره مهـــم اســـت 
ایـــن اســـت کـــه انســـان ها از نظـــر فکـــر و 
اندیشـــه هیـــچ گاه تحـــت تأثیـــر قدرت هـــای 

ثانـــوی قـــرار نگیرنـــد.
ــر  ــه اگـ ــه دوم اینکـ ــت: نکتـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــی  ـــائل بانک ـــه مس ـــول ب ـــت و معل ـــورت عل ـــه ص ب
نـــگاه کنیـــم بخشـــی از ایـــن مشـــکات، خـــود 
ـــاختار  ـــرایط و س ـــتر ش ـــه بیش ـــتند؛ بلک ـــت نیس عل
معیـــوب اقتصـــادی و تولیـــدی کشـــور هســـتند؛ 
چنانچـــه ایـــن مســـائل و مشـــکات حـــل نشـــود 
ـــدان  ـــز چن ـــوب نی ـــون خ ـــه و قان ـــک الیح ـــی ی حت
ـــه و  ـــن الیح ـــار ای ـــود و در کن ـــد ب ـــش نخواه ثمربخ
ـــن  ـــای ممک ـــا و راهکاره ـــت ابزاره ـــون، الزم اس قان
نیـــز اندیشـــیده و بـــه کار گرفتـــه شـــود ازجملـــه 
ـــی  ـــی و اســـتراتژی توســـعه صنعت ـــش مل طـــرح آمای

کشـــور.

به جای کوتوله پروری در نظام بانکی به 
دنبال ادغام بانک ها باشیم

ــه  ــد بـ ــه بایـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــافعی بـ شـ
ســـواالت طـــرح شـــده در چارچـــوب الیحـــه 
پاســـخ های کارشناســـی مبتنـــی بـــر علـــم و 
ـــه  ـــواالتی ک ـــی از س ـــت: یک ـــود، گف ـــق داده ش تحقی
همـــواره از طـــرف فعـــاالن اقتصـــادی و تولیـــدی 
مطـــرح شـــده، ایـــن اســـت کـــه اقتصـــاد کشـــور 
ـــتره ای  ـــه گس ـــا چ ـــداد و ب ـــه تع ـــا چ ـــدازه آن ب و ان
از نظام هـــای پولـــی و مالـــی تناســـب دارد؛ ایـــن 
در حالـــی اســـت کـــه نتایـــج بخـــش عمـــده ای از 
ـــورهای در  ـــه در کش ـــد ک ـــان می ده ـــات نش مطالع
ـــدان  ـــی چن ـــتم بانک ـــترش سیس ـــعه، گس ـــال توس ح
بـــه توســـعه واقعـــی منجـــر نشـــده اســـت؛ پـــس 
ـــه  ـــت ب ـــر نیس ـــا بهت ـــه آی ـــت ک ـــا اس ـــوال اینج س
جـــای کوتوله پـــروری در نظـــام بانکـــی و ایجـــاد 
رقابـــت مخـــرب بیـــن بانک هـــا و مؤسســـات 
اعتبـــاری بـــه دنبـــال ادغـــام بانک هـــا و حـــذف 
مؤسســـات مالـــی ارگان هـــا و نهادهـــای مختلـــف 

باشـــیم؟
ـــت  ـــا الزم اس ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــرح ای ـــا ط وی ب
ـــند،  ـــداری باش ـــال بانک ـــه دنب ـــی ب ـــای نظام نهاده
ـــه  ـــخ داد ک ـــوال پاس ـــن س ـــه ای ـــت ب ـــت: الزم اس گف
آیـــا بـــر تعـــداد محـــدود و مشـــخص مؤسســـات 
بانکـــی، بهتـــر نمی تـــوان اعمـــال مدیریـــت و 
نظـــارت کـــرد و آیـــا طـــی ســـال های اخیـــر بـــه 
ـــی  ـــای خصوص ـــمار بانک ه ـــر ش ـــزودن ب ـــرف اف ص
توانســـته ایم بـــه اهـــداف رقابتـــی کـــردن نظـــام 
ــای  ــی بنگاه هـ ــای مالـ ــش هزینه هـ ــی و کاهـ مالـ
تولیـــدی و در نهایـــت توســـعه اقتصـــادی دســـت 
یابیـــم؛ پـــس چـــرا بایـــد هزینه هـــای مدیریـــت 
ـــار  ـــه دچ ـــدادی از مؤسســـات بانکـــی ک ـــد تع ناکارآم
ورشکســـتگی شـــده اند، از کیســـه پرســـخاوت 

ملـــت پرداخـــت شـــود.
شـــافعی گفـــت: بیـــم آن مـــی رود کـــه ایـــن 
طـــرح متأثـــر از انتخابـــات پیـــش روی مجلـــس 
شـــورای اســـامی بـــا شـــتاب زدگی تصویـــب 
ـــا  ـــه تنه ـــت ن ـــده از آن در نهای ـــون برآم ـــود و قان ش
مشـــکات فعلـــی را حـــل و فصـــل نکـــن بلکـــه 
چالش هـــای تـــازه ای را فـــراروی سیاســـت گذاران 
ــن  ــد. بنابرایـ ــرار دهـ ــور قـ ــازان کشـ و تصمیم سـ
از نماینـــدگان محتـــرم مجلـــس انتظـــار مـــی رود 
ـــن  ـــه ای ـــای آرام ب ـــل و در فض ـــه دور از تعجی ـــه ب ک

مفهـــوم بپردازنـــد.
ـــاد کان  ـــیون اقتص ـــت: از کمیس ـــار داش وی اظه
اتـــاق ایـــران نیـــز تقاضـــا می شـــود بـــا همـــکاری 
ســـایر کمیســـیون های مربـــوط، اعضـــای مطلـــع 
ــوع  ــوزه، موضـ ــن حـ ــاتید ایـ ــد و اسـ و عاقه منـ
ــد  ــرار دهنـ ــژه قـ ــه ای ویـ ــتورکار کمیتـ را در دسـ
ــش  ــرات بخـ ــال نظـ ــرای اعمـ ــری الزم بـ و پیگیـ

خصوصـــی در مجلـــس را فراهـــم آورنـــد.

ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
ــازار  ــت ب ــزی، وضعی ــک مرک ــای بان ــل تاش ه دلی
ــز  ــس، تمرک ــن پ ــت: از ای ــده، گف ــامان ش ارز بس

ــت. ــم گذاش ــورم خواهی ــرل ت ــر کنت ــود را ب خ
در  همتــی  عبدالناصــر  مهــر،  گــزارش  بــه 
یادداشــتی کــه آن را در صفحــه شــخصی خــود 
ــک  ــوص بان ــرده، در خص ــر ک ــتاگرام منتش در اینس
مرکــزی و برنامــه تقویــت اقتصــاد توضیحاتــی ارائــه 

ــرد: ک
مرکــزی  بانــک  بی وقفــه  تاش هــای   .۱
به همــراه ســایر بخش هــای کشــور، نظــام ارزی 
ــه  ــرایط بســیار ســخت اقتصــادی ب کشــور را در ش
ســامان رســانده اســت. همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره 
کــردم، بــازار ارز محــل تخلیــه شــوک های خارجــی 
ــز  ــزی نی ــک مرک ــش بان ــت و نق ــاد اس ــه اقتص ب

جلوگیــری از نوســانات بــازار و حــذف نقــش مخــرب 
ــازار اســت. ــن ب ــازان در ای ــفته ب س

ــود  ــز خ ــس، تمرک ــن پ ــزی از ای ــک مرک ۲. بان
ــتفاده از  ــت، اس ــد داش ــورم خواه ــرل ت ــر کنت را ب
ابزارهــای عملیــات بــازار بــاز و تغییــر سیاســتگذاری 
پولــی بــر کنتــرل تــورم، ســرلوحه برنامه هــای 
بانــک مرکــزی خواهــد بــود. بدیهــی اســت در ایــن 
ــی  ــد غیرنفت ــش تولی ــت، افزای ــد موفقی مســیر، کلی
ــا سیاســت های مالــی  داخلــی اســت کــه بایســتی ب

ــی شــود. ــت همراه مناســب دول
ــد  ــر معظــم انقــاب تأکی ــه رهب ــه ک ۳. همانگون
کردنــد، راه برون رفــت از شــرایط موجــود و تقویــت 
ــاد و  ــی اقتص ــر نفت ــد غی ــه رش ــک ب ــاد، کم اقتص
کاهــش وابســتگی بودجــه دولــت بــه نفت اســت. در 
ــی  ــر پیش بین ــک مرکــزی، عــاوه ب ــن مســیر بان ای

ــادی،  ــای کان اقتص ــیر متغیره ــردن مس ــر ک پذی
ــب  ــی مناس ــاد فضای ــت ایج ــت هایش در جه سیاس
بــرای کســب و کارهــای مولــد اشــتغال، بــه کمــک 
بهبــود ترازنامــه بانک هــا و ایجــاد جریــان اعتبــاری 

ــود. ــد ب ــا خواه ــرای بانک ه ــالم ب س
شــدم،  متذکــر  بانک هــا  بــه  نیــز  قبــًا   .۴
ــرایط  ــا ش ــق ب ــاده تطاب ــود را آم ــتی خ ــا بایس آنه
جدیــد سیاســتگذاری پولــی کننــد. بانــک مرکــزی 
ــدرت  ــش ق ــه افزای ــک ب ــرای کم ــدی ب ــزم ج ع
ــازار  ــور در ب ــای کش ــه بانک ه ــوندگی ترازنام نقدش
ثانویــه دارد و بــا شــروع اجــرای عملیــات بــازار بــاز، 
ایــن مهــم را عملیاتــی نمــوده اســت. در عیــن حــال 
نظــارت شــدید بــر عملکــرد بانک هــا، و تــاش 
ــه  ــوت ادام ــا ق ــا، ب ــه آنه ــازی ترازنام ــرای سالم س ب

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی
بــه  اقتصــادی  فعــاالن  و  عزیــز  مــردم   .۵
ــاد،  ــد اقتص ــش رش ــه افزای ــد ادام ــی می دانن خوب
مهمتریــن اقــدام کشــور بــرای شکســت توطئه هــا و 

اســت. ظالمانــه  تحریم هــای 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

بازارارزساماندهیشد

رئیس اتاق ایران:

طرحاصالحنظامبانکدارینبایدشتابزدهتصویبشود

قانـون  گفـت:  وتجـارت  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
سـاخت داخـل حاکـم بـر همه سیاسـت های کشـور 
در بخـش تولیـد اسـت و در مـواردی کـه تصمیمـی 
مغایـر بـا ایـن رویکرد باشـد، حتمـاً آن تصمیـم باید 
اصـاح شـود و نبایـد فرامـوش کـرد کـه حمایـت از 
تولید محور و راهبرد توسـعه اقتصادی کشـور اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، رضـا رحمانی در نشسـت پایانی 
وتجـارت  معـدن  صنعـت،  هـای  سـازمان  روسـای 
تجهیـزات  و  کاالهـا  داخلی سـازی  رونـد  افـزود: 
وارداتـی بیـش از آمـار موجود کـه رقـم ۱.۲ میلیارد 
یورویی اسـت و رشـد مثبـت عموم تولیـدات کاالیی 
کشـور در ۹ ماهـه امسـال هم ضرورت تـاش جدی 
بـرای پیگیـری مشـکات واحدهـای صنعتـی اسـت.  
وی خاطرنشـان کـرد: مهمترین ماموریـت وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای امسـال و سـال های 

آینـده توجـه بـه تعمیق سـاخت داخل اسـت. 
 رحمانـی افـزود: شـرایط حاضـر کشـور فرصـت 
خوبـی اسـت بـرای توسـعه سـاخت داخـل و ایـن 
رویکـرد مـورد اسـتقبال مـردم و بخـش خصوصـی 
نیـز واقـع شـده و گام های خوبـی نیز در ایـن ارتباط 

برداشـته شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: هـر یـک از مسـووالن وزارتخانه 
صنعـت و مدیـران اسـتانی در این زمینه و بر اسـاس 
قانـون حداکثـری سـاخت داخـل مسـوولیت دارند و 
مکلـف انـد هـر جایی کـه مشـاهده کردنـد تولیدات 
بـا کیفیتـی در داخـل وجود دارد، آن را بـه وزارتخانه 
منعکـس  تـا بـا سیاسـت های حمایتی مانـع واردات 

کاالهـای مشـابه خارجی شـویم.
رحمانـی اضافـه کـرد: سـاخت داخـل از جملـه 
اقدامـات مانـدگار ایـن وزارتخانه در چند سـال اخیر 
اسـت کـه آثـار خـود را در آینده نشـان خواهـد داد.

وزیـر صنعت، معدن و تجارت خواسـتار شناسـایی 
سـوی  از  نیازمندیهـا  معرفـی  و  ظرفیت هـا  دقیـق 

اسـتان ها شـد تـا در ایـن زمینـه راهگشـا باشـد.
وی یـادآور شـد: توسـعه فنـاوری بـه عنـوان یکی 
از ارکان محورهـای هفتگانـه فعالیـت وزارت صنعـت 
برای امسـال اسـت و چنانچـه امروز به حوزه توسـعه 
فنـاوری توجـه جـدی نشـود، صنایـع عقـب خواهند 
مانـد و  بـا لحـاظ زمینـه هایـی کـه در کشـور وجود 
دارد، بایـد الزامـات توسـعه ای با توجه بـه فناوری را 
در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم و  مصـداق ظهور و 

بـروز فنـاوری، بخش صنعت اسـت.

رحمانـی در ارتبـاط بـا عملکـرد سـازمان توسـعه 
دوره  در  سـازمان  ایـن  گفـت:  نیـز  ایمیـدرو  ای 
جدیـد عـاوه بـر سـرمایه گذاری در پیگیـری برخـی 
سیاسـت های وزارتخانـه عملکـردی کامـًا مانـدگار 
و اسـتثنایی داشـته کـه در عمـل نقـش پررنگـی در 
ایجـاد شـرایط فعالیـت بـرای بسـیاری از واحدهـای 

صنعتـی پاییـن دسـتی را فراهـم آورده اسـت.
وی اعـام کـرد: وزارت صنعـت جـذب ۵۰۰ نفـر 
نخبـه و نفـرات برتـر دانشـگاهی را در شـرکت هـای 
بـزرگ صنعتـی زیرمجموعه این وزارتخانه در دسـتور 
کار خـود قـرار داده کـه ایـن امر شـامل نفـرات برتر 
دانشـگاه های محـل اسـتقرار واحدهـا و نفـرات برتـر 

المپیـاد هـا و کنکـور می شـود.
بـه گفتـه رحمانـی، این شـیوه جذب نیرو شـامل 
می توانـد  و  بـوده  نیـز  خودروسـازی  هـای  شـرکت 
زمینـه ای بـرای ایجـاد انگیزه بـرای دانشـجویان برتر 
یـک سـرمایه  نخبـه  نیروهـای  زیـرا جـذب  باشـد، 
گـذاری بـرای آینده کشـور اسـت و این امر مشـمول 
و  می شـود  نیـز  سـربازی  امریـه  نیروهـای  جـذب 
سـربازان نخبـه و برتـر دانشـگاهی مـورد تاییـد برای 

جـذب محسـوب مـی شـوند.
نتایـج مصوبـه هـای  اضافـه کـرد: پیگیـری  وی 
سـتاد تسـهیل و رفـع موانع تولیـد جـزو اولویت های 
ایـن  و در  اسـت  تجـارت  و  وزارت صنعـت، معـدن 
سـتادها همکاری هـا و همراهـی های بسـیار خوبی از 
طرف وزارت کشـور و اسـتانداران مشـاهده می شـود 
کـه قابـل تقدیر اسـت و  انتظار مـی رود همچنین از 

ظرفیـت فرمانـداران نیـز در ایـن ارتباط بیـش از این 
شود. اسـتفاده 

کـرد:  تصریـح  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت، 
بـرای  اسـتانی،  مدیـران  از  یـک  هـر  دارم  انتظـار 
شناسـایی مسـائل و مشـکات هر یـک از واحدها در 

سـطح اسـتان هـا پیشـگام باشـند.
وی تاکیـد کـرد: امـروز در حـوزه تامیـن مالـی 
برخـی ایرادهـای سـاختاری وجـود دارد کـه در ایـن 
ارتبـاط برنامـه جدیـدی در وزارتخانـه آغاز شـده که 
بـا به کارگیری شـیوه هـای نوین، می تـوان گام های 
موثـری در ایـن حـوزه برداشـت و از مدیران اسـتانی 
انتظـار مـی رود از تمامـی ظرفیت هـای منطقـه خود 

بـرای تامیـن مالـی واحدها بهـره بـرداری کنند.
وی یـادآور شـد: روند موجود در تأمیـن نقدینگی 
مـورد نیـاز واحدهـا در مجمـوع  واحدهـای صنعتـی 
توسـط بخـش بانکـی، در سـطح کان آن، متناسـب 

بـا شـرایط حال حاضر کشـور نیسـت.
وزیـر صنعـت خطـاب بـه روسـای سـازمان هـای 
ارزیابـی  هـای  شـاخص  و  مـاک  گفـت:  اسـتانی 
عملکـرد مجموعـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـا سـایر دسـتگاه ها متفاوت اسـت و بایـد در ارتباط 
صحیـح با رسـانه ها ضمن تشـریح عملکـرد آنها را در 

جریـان رونـد امـور قـرار دهید.
رحمانـی تاکیـد کـرد: اکنـون بـا وجـود شـرایط 
خـاص کشـور روندهـای تولیـد پابرجاسـت و بـازار 
آرامـش الزم را دارد و کاالهـای اساسـی بـه وفـور در 

کشـور ذخیـره شـده اسـت.

وزیر صنعت:

قانونساختداخلحاکمبرسیاستهایبخشتولیداست
موضــوع: بــرون ســپاری انجــام عملیــات تســت و بازرســی لــوازم انــدازه گیــری انشــعابات غیــر دیمانــدی )تکفــاز و ســه فــاز( مســیر عــادی در دو ناحیــه و در 

حــوزه امورهــای هفتگانــه مدیریــت بــرق تبریــز
مدت زمان اجرا: یکسال شمسی

برآورد اولیه: برای کل موضوع مناقصه حدوداً مبلغ: ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مبلــغ کل تضمیــن شــرکت در مناقصــه: بــرای کل موضــوع مناقصــه )بعــدد( -/۴۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ریــال )بحــروف( چهــار صــد و نــود و چهــار میلیــون ریــال و در صــورت شــرکت بــرای هــر یــک از ناحیــه 
هــا مبلــغ ۳۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریــال مــی باشــد.

محل فروش اسناد: تبریز: کوی ولی عصر خیابان نظامی اول قطران، ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه چهارم، اداره قراردادها و مناقصات
تهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک ۲ نیم طبقه دوم واحد ۲۰۷ آقای عباسی )۸۸۸۸۷۰۸۶ - ۰۲۱(

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱۱ بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولی عصر- فلکه بارنج
تحویل اسناد با ارایه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کتبی خواهد بود.

مهلت فروش اسناد: از تاریخ ۹۸/۱۱/۱ لغایت ۹۸/۱۱/۱۲
مهلــت و محــل تحویــل اســناد: آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادات تــا ســاعت ۱۰ روز چهارشــنبه مــورخ ۹۸/۱۱/۳۰ و محــل تحویــل آن هــا بــه دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز بــه آدرس 

تبریــز، کــوی ولــی عصــر، خیابــان نظامــی، اول خیابــان قطــران، تلفــن: ۴۹-۳۳۳۲۸۹۴۶  دورنــگار: ۳۳۳۲۸۹۵۰
زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی: ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰

زمــان و محــل بازگشــائی پاکــت هــای مناقصــه )الــف،ب و ج( بــه شــرط کســب امتیــاز الزم )حداقــل65( از ارزیابــی کیفــی: ســاعت ۱۲ روز چهارشــنبه مــورخ ۹۸/۱۲/۷ طبقــه پنجــم 
ســاختمان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز واقــع در کــوی ولــی عصــر، خیابــان نظامــی، اول خیابــان قطــران

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه: ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و داشتن گواهی تایید صاحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می باشد:

http:// www.toztab.ir شرکت توزیع نیروی برق تبریز         http:// www.tavanir.org.ir و سایت توانیر         http:// lets.mprog.ir پایگاه اطاع رسانی مناقصه
درج آگهــی در ســایت فقــط بــرای اطــاع رســانی بــوده و مناقصــه گــران جهــت دریافــت اســناد مــی بایســتی بــه آدرس هــای ذکــر شــده در آگهــی روزنامــه مراجعــه فرماینــد و دریافــت اســناد از طریــق 

اینترنــت یــا هــر طریــق دیگــر غیــر از خریــد اســناد قابــل قبــول نمــی باشــد.
عادل کاظمی - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

شناسه آگهی: 739764 آگهیمناقصهعمومیتکمرحلهایباارزیابیکیفی
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