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رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد: 

دارایی  بلوکه  شده 
در سوئد نداریم

آغاز ارسال پیامک به تایید 
شدگان طرح ملی مسکن 

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم افزایش خدمات با کیفیت و 
بهینه سازی زیرساخت ها در حوزه انرژی

در سال ۲۰۱۸ حجم تجارت ما به جای کاهش، با افزایش رو به رو بود
بیشتر کاالهای صادراتی ما شامل خرما، انجیر، فرش، ادویه جات، پوشاک و... است

حدود 4۲ درصد از آنها واجد شرایط نبوده و حذف شدند

افزایش تولید برق بدون کنترل مصرف آن، جوابگوی نیازها نخواهد بود

پاالیش ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن هفته گذشته به پایان رسید

در زمینه فرهنگ سازی و اصالح رفتارهای اجتماعی نیز کارهای خوبی انجام شده

آورده متقاضیان در طرح ملی مسکن 3۰ تا 4۰ میلیون تومان خواهد بود

افزایش مصرف انرژی در بخش تولید یکی از شاخص های توسعه یافتگی است
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یک نماینده مجلس تاکید کرد: 

شعار دادن گره ای را باز نمی کند 

اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز 
پوشاک قاچاق متوقف نشده است

سایت ویژه اعالم اسامی مفسدان 
اقتصادی رونمایی شد 

تعداد بسیار کمی از اغتشاشگران در 
بازداشت هستند

پیشنهاد یارانه ۷۵ هزار تومانی 
توسط نمایندگان مجلس

دربــاره شــرایط فعلــی دانشــگاه مراغــه توضیحاتــی 
بفرماییــد.

ــم  ــه خواهی ــن نتیج ــه ای ــرایط آن ب ــی ش ــا بررس ــه ب ــگاه مراغ ــورد دانش در م
رســید کــه ایــن دانشــگاه نیــاز بــه توســعه دارد. بنــده وقتــی رئیــس دانشــگاه شــدم 
ایــن دانشــگاه کمتــراز صــد نفــر عضــو هیئــت علمــی را دارا بــود و پــروژه مســجد 
امــام صــادق)ع( در وضعیــت اســکلت بنــدی بــود همینطــور گلخانــه مــا قابلیــت 
ــی ســریع  ــد خیل ــام شــرایط موجــود بای ــا تم ــی نداشــت ب ــرداری آنچنان ــره ب به
فعالیــت هــا را آغــاز مــی کردیــم ولــی از طرفــی بعلــت وضعیــت اعتبــارات عمرانــی 

دولــت بــا محدودیــت منابــع مالــی مواجــه بودیــم..
وی ادامــه داد : در هــر صــورت دانشــگاه بایــد حرکــت را آغــاز میکــرد و چــون 
رشــته تخصصــی مــن عمــران بــود بــا روش هــای مختلفــی پــروژه هــای دانشــگاه 

ــف از  ــای مختل ــا بخــش ه ــف ب ــای مختل ــی ه ــا رایزن ــم و ب ــو بردی ــه جل را رو ب
جملــه وزارت علــوم وســازمان برنامــه بودجــه کشورامســال شــاهد ایــن هســتیم 
ــه  ــص بودجه.مصــوب انجــام یافت ــا ۱۸۰ درصــد تخصی ــروژه ه ــه در برخــی پ ک
اســت. سیاســت وزارت علــوم بــه ایــن شــکل هســت کــه اول بودجــه واریــز مــی 
شــود و بعــدا پــروژه شــروع مــی شــود ولــی در دانشــگاه مراغــه اول پــروژه را آغــاز 

مــی کنیــم و ســپس بودجــه الزم را دریافــت مــی نمائیــم. 
رئیــس دانشــگاه مراغــه اذعــان داشــت : انشــاهلل امیدواریــم امســال ســه پــروژه 
ســاختمان مرکــزی کتابخانــه دانشــگاه، ســاختمان جدیــد دانشــکده علــوم پایــه و 
گلخانــه تحقیقاتــی و آمــوزی را بــه پایــان برســانیم . هــم زمــان بــا ایــن برنامــه هــا 
پــروژه هــای زمیــن ورزشــی روبــاز و همچنیــن خوابــگاه دانشــجویی کــه توســط 
ــن  ــی ای ــای عمران ــروژه ه ــر پ ــت از دیگ ــاخت اس ــال س ــرداد در ح ــاد ۱۵ خ بنی

دانشــگاه محســوب مــی گــرد. 
دکتــر لطــف الهــی یقیــن اضافــه کــرد : البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه مراغــه 
ــا توســط  ــز اســتان ه ــه خــارج از مراک ــی هســت ک ــن شهرســتان های جــز اولی

بنیــاد ۱۵ خــرداد بــرای آنهــا خوابــگاه ســاخته مــی شــود .
دکتــر لطــف الهــی یقیــن افــزود : بــی شــک پیشــرفت و توســعه ایــن دانشــگاه 
ــه  ــت رییس ــگاهیان و هئی ــی، دانش ــات علم ــای هی ــای اعض ــاش ه ــایه ت در س
دانشــگاه بــوده اســت کــه در ســال هــای اخیــر بــا تاشــی مضاعــف در راســتای 
ــش  ــتر نق ــخصه بیش ــه ش ــده ب ــد وبن ــته ان ــدم برداش ــود ق ــگاه خ ــعه دانش توس

راهبــردی و نظارتــی در امــور را ایفــا نمــوده ام. 
ــز گفــت :  ــه نی ــاره پیشــرفت علمــی دانشــگاه مراغ ــر لطــف اللهــی در ب دکت
در دانشــگاه مراغــه حــدود ۱۰۰ نفــر هئیــت علمــی داشــتیم کــه ایــن تعــداد در 
حــال حاضــر بــه ۱۴۶ نفــر اعضــا هئیــت علمــی تمــام وقــت رســیده اســت . در 
ایــن دانشــگاه از لحــاظ رتبــه اســاتید تعــداد انگشــت شــماری دانشــیار داشــتیم 

و باقــی مربــی بودنــد امــا امــروز در دانشــگاه مراغــه فقــط دو 

دکتــر محمــد علــي لطــف الهــي يقيــن در ســال ۱۳۵۵ 
ــگاه  ــه در دانش ــم از مراغ ــدرک ديپل ــذ م ــد از اخ بع
صنعتــی اصفهــان و تبريــز دوره هــای کارشناســی تــا 
کارشناســی ارشــد را گذرانده و از دانشــگاه هريوت 
وات انگلســتان مــدرک دکتــرا را اخــذ نمــوده اســت.

 از ســال ۶۹ بــه عنــوان هيئــت علمــی دانشــگاه 
ــون  ــم اکن ــده و ه ــت ش ــه فعالي ــغول ب ــه مش ارومي
عضــو هيــات علمــی دانشــگاه تبريــز می باشــد. وی در 
ســال هــای اخيــر بــه عنــوان رئيــس دانشــگاه مراغــه 

ــت. ــت هس ــه فعالي ــغول ب مش
روزنامــه  خبرنــگار  گفتگــوی  حاصــل  زيــر  متــن    

عجب شير با دکتر لطف الهی يقين می باشد. 

بیش از بیست هزار متر مربع پروژه در 
دانشگاه مراغه در حال اجراست 

رضا شکوری
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ـــوری  ـــی جمه ـــون اساس ـــم قان ـــل پنج فص
ـــت  ـــت مل ـــق حاکمی ـــه ح ـــران ب ـــامی ای اس
ــی از آن  ــوای ناشـ ــه قـ ــرده و بـ ــاره کـ اشـ
ـــق  ـــر طب ـــارت دیگ ـــه عب ـــت. ب ـــه اس پرداخت
قانـــون اساســـی، قـــوای حاکمیتـــی تمامـــاً 
ـــت  ـــت مل ـــق حاکمی ـــث از ح ـــی و منبع  ناش
ــل  ــن اصـ ــه در ایـ ــا مداقـ ــد. بـ ــی باشـ مـ
ــرکت در  ــه شـ ــود کـ ــی شـ ــخص مـ مشـ
ــمار  ــه شـ ــی بـ ــق ملـ ــات یـــک حـ انتخابـ
ـــر  ـــق از ه ـــن ح ـــنگینی ای ـــه س ـــد ک ـــی آی م
ــرای  ــت. و اجـ ــر اسـ ــنگین تـ ــی سـ تکلیفـ
ــه  ــوط بـ ــررات منـ ــن و مقـ ــح قوانیـ صحیـ
آگاهـــی مـــردم از جریانـــات سیاســـی و 

ــت.  ــه اسـ ــاب اگاهانـ ــی و انتخـ اجتماعـ
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قانـــون اساســـی طبـــق 
ـــی  ـــری و ذات ـــی را فط ـــن حق ـــل ۵۶ چنی  اص
ــا  ــد هیـــچ شـــخص حقیقـــی یـ مـــی دانـ
ـــی را  ـــق اله ـــن ح ـــد ای ـــی توان ـــی نم حقوق
از انســـان ســـلب نمایـــد. از نظـــر اســـام، 
ـــما  ـــر اس ـــان مظه ـــه انس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
الهـــی اســـت و خلـــق کـــردن و خاقیـــت 
از مظاهـــر جمـــال حضـــرت حـــق بـــوده، 
انســـان بـــه عنـــوان فاعـــل مختـــار از 
ــوردار  ــتگی برخـ ــت و شایسـ ــن قابلیـ چنیـ
مـــی باشـــد. از طـــرف دیگـــر، طبـــق 
صراحـــت اصـــل ۵۶قانـــون اساســـی هیـــچ 
ـــی را در  ـــق اله ـــن ح ـــد ای ـــی توان ـــس نم ک
ـــاص  ـــی خ ـــا گروه ـــرد ی ـــع ف ـــت مناف خدم

قـــرار دهـــد.
ــگان  ــه همـ ــه ای کـ ــن در زمانـ بنابرایـ
ـــاس  ـــه احس ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــی کنن ـــا م ادع
ـــده  ـــاد ش ـــا ایج ـــه در م ـــدیدی ک ـــف ش تکلی
مجبـــور بـــه کاندیداتـــوری شـــده ایـــم 
ـــده گان  ـــاب کنن ـــدگان و انتخ ـــر رای دهن ب
ـــود را  ـــق خ ـــن ح ـــال ای ـــت اعم ـــب اس واج
ـــا،  ـــات کاندیداه ـــات و هیجان ـــر احساس ـــه ب ن
ـــی از وضـــع سیاســـی  ـــر اســـاس آگاه ـــه ب بلک
ـــای  ـــی ه ـــا و توانای ـــه ه ـــی و برنام و اجتماع

آنهـــا تنظیـــم بکننـــد. 
ـــی  ـــزاب سیاس ـــدم اح ـــا ع ـــف ب ـــع االس م
ــوی  ــای قـ ــان هـ ــن بنیـ ــکل نگرفتـ و شـ
ـــراد  ـــر روز اف ـــری، ه ـــه گ ـــارکت و مطالب مش
جدیـــدی بـــا چهـــره هـــای متفـــاوت بـــا 
ــاس  ــد احسـ ــای واحـ ــزه هـ ــان انگیـ همـ
تکلیـــف در صحنـــه حاضـــر شـــده و عـــدم 
ـــود را  ـــای خ ـــه ه ـــرای برنام ـــی در اج توانای

بـــه گـــردن دیگـــران مـــی اندازنـــد. 
ــاس  ــه احسـ ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ الزم بـ
تکلیـــف دو طرفـــه بـــوده و کســـی بعـــد از 
ـــف  ـــاس تکلی ـــود احس ـــدن در خ ـــاب ش انتخ
ـــی  ـــدن از پســـت و ریاســـت نم ـــرای دل کن ب
کنـــد. در حالیکـــه اگـــر واقعـــا کســـی بـــر 
اســـاس تکلیـــف وارد صحنـــه سیاســـی 
ـــی  ـــدم توانای ـــاس ع ـــورت احس ـــود در ص بش
ـــری  ـــد ام ـــرک نمای ـــه را ت ـــورا صحن ـــد ف بای
ــال  ــران محـ ــی ایـ ــه سیاسـ ــه در صحنـ کـ

بـــوده اســـت.
ــا  ــعارهای کاندیداهـ ــام شـ ــم تمـ علیرغـ
الزم اســـت کـــه هرکـــس حداقـــل در 
ـــه  ـــا ب ـــا صرف ـــل کاندیداه ـــردن مث انتخـــاب ک
ـــد و  ـــا ننمای ـــرف اکتف ـــف ص ـــاس تکلی احس
ـــرد و پاکدســـتی  ـــا ســـنجش عملک ـــه ب آگاهان
ـــاب  ـــا انتخ ـــد و مطمئن ـــدام نمای ـــدا اق کاندی
ـــی باشـــد.  ـــط م ـــر از انتخـــاب غل ـــردن بهت نک
چـــرا کـــه آثـــار یـــک انتخـــاب تنهـــا بـــه 

ـــردد. ـــی گ ـــاز نم ـــرد ب ـــود ف خ

دکتر علی جوان بخت

حق رای دادن بر اساس قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران

رییــس قــوه قضاییــه گفــت، اگــر شــفافیت 
اتفــاق بیافتــد، شــاهد بســیاری از فرارهــای مالیاتــی 

ــود.  ــم ب نخواهی
ــا، حجــت االســام والمســلمین  ــزارش ایرن ــه گ ب
ســید ابراهیــم رییســی در حاشــیه افتتــاح مجتمــع 
ــزود:  ــادی اف ــم اقتص ــه جرای ــیدگی ب ــی رس تخصص
ــه  ــی را ب ــت متفاوت ــه حرک ــوه قضایی ــم ق امیدواری
ــه  ــن مجموع ــان ای ــات و کارکن ــای قض ــت توان دس
ــد و  ــک کن ــردم کم ــش م ــه آرام ــا ب ــد ت ــام ده انج
ــالم  ــد ناس ــاد و رون ــام فس ــب انج ــش ضری ــا کاه ب
اقتصــادی، ضریــب اطمینــان پذیــری در حــوزه 

ــرد. ــاال بب ــاد را ب اقتص
وی همچنیــن در حاشــیه رونمایــی از ســامانه 
ــه  ــیدگی ب ــژه رس ــی وی ــع تخصص ــفافیت مجتم ش
ــرد: شــفافیت موضــوع  ــح ک ــم اقتصــادی تصری جرای
ــد  ــد و بای ــق نمی یاب ــعار تحق ــا ش ــت و ب ــی اس مهم

ــد. ــاق بیافت ــل اتف در عم
رییســی ادامــه داد: اگــر شــفافیت اتفــاق بیافتــد 
شــاهد بســیاری از فرارهــای مالیاتــی نخواهیــم بــود.

رییــس دســتگاه قضایــی افــزود: فرآیندهــای یــک 
ــع و  ــت ارز، توزی ــون دریاف ــادی همچ ــت اقتص حرک

ــد شــفاف باشــد. واردات کاال بای
رییســی تصریــح کــرد: ایــن اقــدام مبارکــی اســت 
کــه بحــث شــفافیت آرای اقتصــادی اتفــاق بیافتــد و 
ــا آرای محکومــان  ــی مکلــف هســتیم ت از نظــر قانون
اقتصــادی در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد و امیــدوارم 
ــی در جهــت شــفافیت  ــن مجتمــع و ســامانه گام ای

باشــد.
رئیــس  مقــام  مســعودی  قاضــی  همچنیــن 
مجتمــع تخصصــی رســیدگی بــه جرایــم اقتصــادی، 
ــت: در  ــفافیت گف ــامانه ش ــی از س ــم رونمای در مراس

ــکاران  ــا بده ــوع المعاله ه ــن ســامانه، اســامی ممن ای
ــاالی ٢۰۰  همچنیــن احکامــی کــه صــادر شــده و ب
صفحــه اســت در دســترس عمــوم قــرار مــی گیــرد و 

ــم. ــل کنی ــا آن را تکمی ــم ت ــی کنی ســعی م
وی اضافــه کــرد: از زمــان تصویــب دســتورالعمل 
مجتمــع تخصصــی رســیدگی بــه مفاســد اقتصــادی 
شــروع بــه جمــع آوری آراء و بارگــذاری آن هــا 
ــامانه  ــن س ــا در ای ــت ه ــزان محکومی ــم و می کردی

ــت. ــده اس ــام ش اع

بازدید رییسی از شعبات دادسرای ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران اقتصادی

شــعبات  از  همچنیــن  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
ــران  ــم اخالگ ــه جرای ــیدگی ب ــژه رس ــرای وی دادس
اقتصــادی از شــعبه ۱۵ ایــن دادســرا کــه رســیدگی 
ــد  ــاری مانن ــی و اعتب ــه پرونده هــای موسســات مال ب
فرشــتگان را برعهــده دارد بازدیــد کــرد و در جریــان 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــن پرونده ه ــه ای ــیدگی ب ــد رس رون
ــد  ــن بازدی ــیه ای ــه در حاش ــوه  قضائی ــس ق رئی
ــات  ــترین مراجع ــته بیش ــای گذش ــت: در ماه ه گف
ــوط  ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم مرب مــردم ب
بــه همیــن موسســات بــوده و عمدتا کســانی هســتند 

ــد. ــیب دیده ان ــاری آس ــات اعتب ــه از موسس ک
ــا و  ــن پرونده ه ــه ای ــیدگی ب ــرعت رس ــر س وی ب
ــایی  ــرای شناس ــاکیان ب ــود ش ــن از خ ــک گرفت کم
امــوال تأکیــد کــرد و افــزود: در پرونده هــای مربــوط 
بــه موسســات مالــی دو اولویــت داریــم کــه اولویــت 
ــت  ــه حقوق شــان و اولوی ــردم ب نخســت، رســیدن م

ــان اســت.  دوم مجــازات مجرم
رئیســی تاکیــد کــرد: اولویــت اول از اهمیــت 
بیشــتری برخــوردار اســت و بایــد بــه طــور جــدی در 
دســتور کار قــرار گیــرد زیــرا وقت بــرای کیفــر مجرمان 
ــت و بانک هــا،  ــا کمــک دول ــم ب وجــود دارد و امیدواری

ــه حقــوق خــود برســند. شــاکیان و مالباختــگان ب

٩٩ درصد سپرده های مالباختگان 
موسسات اعتباری پرداخت شده است

پیــش از ســخنان رییســی، بازپــرس پرونــده  
ــه  ــده ارائ ــام ش ــات انج ــاره اقدام ــی را درب توضیحات
کــرد و ســپس مرتضــی تــورک سرپرســت دادســرای 
ویــژه جرایــم اخالگــران اقتصــادی گفــت: 99 درصــد 
از  اعتبــاری  مالباختــگان موسســات  ســپرده های 
طریــق خــط اعتبــاری اختصاص یافتــه توســط بانــک 
ــف و پرداخــت شــده اســت و  ــن تکلی ــزی تعیی مرک
مــردم اصــل پــول خــود را تــا حــدود زیــادی دریافــت 

کرده انــد.
وی ادامــه داد: اکنــون در مرحلــه شناســایی امــوال 
ــا  ــی آنه ــتیم و برخ ــات هس ــن موسس ــان ای متهم
ــا  ــود ی ــام خ ــه ن ــردم را ب ــپرده های م ــوه و س وج
بستگانشــان کــرده و در برخــی مــوارد نیــز از کشــور 

خــارج کرده انــد.
تــورک افــزود: تاکنــون امــوال زیــادی شناســایی 
شــده و طبــق تفاهنامــه کمیتــه اقتصــادی ســه  نفــره 
مزایــده امــوال و فــروش آنهــا و پرداخــت باقی مانــده 

مطالبــات مالباختــگان در حــال انجــام اســت.
آینــده  ماه هــای  در  امیدواریــم  گفــت:  وی 
ســپرده های مــردم بــه صــورت کامــل تســویه شــود. 
البتــه در برخــی مــوارد نیــز امــوال تعاونی هــا کفــاف 

مطالبــات مــردم را نمی دهــد.
در مراســم افتتــاح مجتمــع تخصصــی رســیدگی 
ــع  ــفافیت مجتم ــامانه ش ــادی و س ــم اقتص ــه جرای ب
ــم اقتصــادی غامحســین  ــه جرای ــژه رســیدگی ب وی
ــوه  ــت ق ــوزه ریاس ــس ح ــخنگو و رئی ــماعیلی س اس
ــس کل دادگســتری  ــذب رئی ــه، حشــمتی مه قضائی
ــز  ــی نی ــی از مســئوالن قضای ــران و جمع ــتان ته اس

حضــور داشــتند.

رییسی:

 شفافیت مانع از فرارهای مالیاتی می شود

ــرات اســتان تهــران مــی گویــد ســازمان متبوعــش  مدیــر کل تعزی
اعتقــادی بــه توقــف اجــرای طــرح مبــارزه بــا برندهــای محــرز پوشــاک 
ــرای جمــع آوری پوشــاک قاچــاق در  ــدارد و اقدامــات الزم ب قاچــاق ن

حــال انجــام اســت. 
ــرات  ــر کل تعزی ــفنانی مدی ــی اس ــت، محمدعل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اســتان تهــران، دربــاره اجــرای طــرح مبــارزه بــا برندهــای محــرز پوشــاک 
قاچــاق، گفــت: در ماه هــای پایانــی ســال گذشــته جلســه ای به درخواســت 
ــا  ــارزه باقاچــاق کاال و ارز در اســتانداری برگــزار و مقــرر شــد ب ســتاد مب
ــای  ــور از برنده ــود؛ منظ ــورد ش ــاق برخ ــاک قاچ ــرز پوش ــای مح برنده
محــرز پوشــاک قاچــاق، برندهایــی اســت کــه در ایــران نمایندگــی ندارنــد 
و نمی توانــد کاالیــی از مبــادی قانونــی وارد کشــور کننــد بنابرایــن وجــود 

ایــن برندهــا در بــازار بــه منزلــه ی قاچــاق آنهــا اســت.
ــای محــرز پوشــاک قاچــاق  ــا برنده ــارزه ب ــزود: در طــرح مب وی اف
ــاق  ــرز قاچ ــای مح ــه دارای برنده ــی ک ــازه داران ــه مغ ــه ب ــک هفت ی
هســتند، مهلــت داده شــد تــا اقدامــات الزم بــرای جمــع آوری تابلوهــا 

ــد. ــاق را انجــام دهن ــای قاچ و کااله
مدیــر کل تعزیــرات اســتان تهــران اظهــار کــرد: علیرغم اینکــه تصمیم 
گرفتــه شــده ســنخیتی بــا قانــون نداشــت زیــرا بــرای برخــورد با پوشــاک 
قاچــاق بایــد قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اجرایــی شــود امــا ایــن 

طــرح اجرایــی و برندهــای محــرز پوشــاک قاچــاق جمــع آوری شــد.
اســفنانی اضافــه کــرد: در طــرح مذکــور بازرســان ۱٢۰ فقــره را مــورد 
بازرســی قــرار داده و تخلــف حــدود ۱۴ مــورد محــرز شــد، پــس از تشــکیل 
پرونــده در ســازمان تعزیــرات حکومتــی حکــم نهایــی بــرای آنها صادر شــد.

سازمان تعزیرات براساس قانون با هر نوع کاالی قاچاق 
اعم از پوشاک و غیرپوشاک برخورد می کند

ــا  ــر اینکــه برخــورد ب ــه انتشــار برخــی اخبــار مبنــی ب ــا اشــاره ب وی ب

برندهــای محــرز قاچــاق متوقف شــده اســت، توضیــح داد: ســازمان تعزیرات 
چنیــن عقیــده ای نداشــته و قبــول ندارد، ســازمان تعزیــرات براســاس قانون 

بــا هــر نــوع کاالی قاچــاق اعــم از پوشــاک و ... برخــورد می کنیــم.
مدیــر کل تعزیــرات اســتان تهــران بــا اشــاره بــه اظهــار نظــر اتحادیه 
هــای پوشــاک، ادامــه داد: بــه زعــم آنهــا برخــورد بــا پوشــاک قاچــاق 
ــن  ــه مهمتری ــد ک ــب عی ــه ش ــک ب ــال و نزدی ــی س ــای پایان در ماه ه
فصــل فــروش کاال اســت موجــب آســیب بــه فــروش مغــازه دارانــی کــه 

کاالهــای غیــر قاچــاق بــه فــروش مــی رســانند، مــی شــود.

پوشاک موجود در انبار در انتظار عرضه به بازار است
وی گفــت: در حــال حاضــر ظرفیــت انبارهــای پوشــاک مــورد نیــاز 
مــردم تکمیــل بــوده و بــه میــزان کافــی پوشــاک تولیــد شــده اســت و 

در انتظــار عرضــه بــه بــازار اســت.
مدیــر کل تعزیــرات اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه ســازمان 
ــاق  ــا کاالی قاچ ــورد ب ــف برخ ــه توق ــادی ب ــی اعتق ــرات حکومت تعزی
ــا کاالی قاچــاق برخــورد  نــدارد، تصریــح کــرد: گشــت های تعزیــرات ب
ــده ای کــه از ســوی اصنــاف و وزارت صنعــت، معــدن و  ــا پرون کــرده ی
ــتغال و  ــا اش ــد ت ــیدگی می کن ــود رس ــاع داده ش ــا ارج ــه م ــارت ب تج

ــق شــود. ــد محق ــق تولی رون

اسفنانی:

اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق متوقف نشده است

ــس،  ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس ــب رئی نای
ــی  ــت متول ــط  زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت: س گف
مخــل  فعالیت هــای  کننــده  نظــارت  و  اصلــی 
ــی  ــگاه نظارت ــن جای ــت و چنی ــتی اس ــط زیس محی
ــرد.  ــرار بگی ــه  ق ــوه مجری ــه ق ــر مجموع ــد زی نبای
ــی زاده  در  ــاس پاپ ــت، عب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــع  ــم وض ــرا علیرغ ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــتیم؟  ــه هس ــوا مواج ــی ه ــا آلودگ ــوز ب ــن هن قوانی
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه اصل ــت: وظیف گف
قانون گــذاری اســت و همــواره تــاش کــرده بــه 
ــائل  ــن مس ــی از ای ــد یک ــف ورود کن ــائل مختل مس
آلودگــی  هــوا بــود کــه قانــون بســیار خــوب، 

ــون  کارشناســی، علمــی و مترقــی تحــت عنــوان قان
هــوای پــاک در مجلــس تهیــه، تصویــب و ابــاغ شــد.

نماینـده مردم دزفول در مجلس شـورای اسـامی 
بـا بیـان اینکـه دولـت تاکنـون اقدامـی بـرای تدوین 
قانـون هـوای  بـه  مربـوط  نامه هـای  آییـن  ابـاغ  و 
پـاک نکـرده اسـت، افـزود: مجلـس می توانـد پس از 
گذشـت زمـان مشـخصی از تصویـب قوانیـن، از بعـد 
نظارتـی خـود اسـتفاده کـرده و در خصـوص عـدم 
اجـرای قوانیـن از رئیـس جمهـور و وزرا سـوال کند. 
و  تحقیـق  بـه  نسـبت  همچنیـن مجلـس می توانـد 
تفحـص از سـازمان محیـط زیسـت به عنـوان متولی 
و ناظـر اجـرای قوانیـن محیـط زیسـتی اقـدام کنـد.

نظارت دولت برخودش عامل اصلی عدم 
اجرای قانون هوای پاک است

ایـن نماینـده مـردم در مجلس شـورای اسـامی، 
ادامـه داد: دلیـل اصلـی عـدم اجـرای قانـون هـوای 
نظـارت  خـودش  بـر  دولـت  کـه  اسـت  ایـن  پـاک 
می کنـد.  سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت متولـی 
اصلـی و نظـارت کننـده فعالیت هـای مخـل محیـط 
زیسـتی اسـت و چنیـن جایـگاه نظارتـی نبایـد زیـر 
مجموعـه قـوه مجریـه ای قـرار بگیـرد کـه خـودش 
نقـض کننـده قوانیـن محیط زیسـتی در بسـیاری از 
حوزه هـا اسـت. سـازمان محیط زیسـت بـه دلیل زیر 
مجموعـه بـودن بسـیاری از باید هـا و نباید هـای قـوه 

مجریـه و وزرا را اجـرا خواهـد کـرد.
سازمان محیط زیست باید از زیر سایه 

دولت خارج شود
نایـب رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس، بـا 
بیـان اینکه سـازمان محیط زیسـت باید از زیر سـایه 
دولـت خـارج شـود، گفت: سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت بایـد بـرای نظـارت بـر نحـوه اجـرای قوانین 
و از زیـر سـایه دولـت خـارج شـود، در حـال حاضـر 
بسـیاری از پـروژه هـای عمرانـی دولـت بـا تخریـب 
محیـط زیسـت همـراه بـوده امـا هیچـگاه نسـبت به 
جبـران آن اقدامـی نشـده و آسـیب آن بـه مـردم و 
تفکیـک  موضـوع  می شـود.  وارد  آینـده  نسـل های 
سـازمان محیـط زیسـت از دولـت چند سـالی اسـت 
که در مجلس شـورای اسـامی مورد بحث و بررسـی 

قـرار گرفتـه و در حـال پیگیـری اسـت.

یــک نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد: رئیس جمهور 
بــه جــای شــعار دادن بــه آن چــه وظیفــه دارد عمــل 
کنــد چــرا کــه شــعار تنهــا دادن کافــی نیســت بایــد 
ــان را  ــردم نتیجــه رأی خودش ــا م ــد ت ــدام کن اق

ببیننــد. 
نیکــو  میرزایــی  قاســم  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
درخصــوص  جمهــور  رئیــس  ســخنان  دربــاره 
ــه از  ــن لحظ ــا ای ــه ت ــات و این ک ــزاری انتخاب برگ
ــه  ــتر از بقی ــاح بیش ــک جن ــا ی ــزار صاحیت ه اح
جریان هــای سیاســی مــورد تائیــد شــورای نگهبــان 
ــای  ــه آق ــی ک ــت: مطالب ــت، گف ــه اس ــرار گرفت ق
روحانــی بیــان کردنــد دارای وجــوه مختلفــی اســت 
کــه بایــد بــه آن   هــا توجــه کــرد، بــه هرحــال ایشــان 
ــتند  ــی هس ــون اساس ــری قان ــور و مج رئیس جمه
آنچــه کــه گفتنــد برگرفتــه از همــان اصــول اساســی 
ــه وی اختیــار داده اســت. ــون ب اســت کــه ایــن قان

نماینــده مــردم دماونــد در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان این کــه رئیــس دولــت تنهــا 
ــل  ــی در محاف ــان مطالب ــخنرانی و بی ــه س ــد ب نبای
ــه  ــم ب ــور ه ــرد: رئیس جمه ــان ک ــد، بی ــنده کن بس
ــل  ــه دارد عم ــه وظیف ــه آن چ ــعار دادن ب ــای ش ج
ــت  ــی نیس ــعار دادن کاف ــا ش ــه تنه ــرا ک ــد چ کن
ــا مــردم نتیجــه رأی خودشــان  ــد ت ــدام کن ــد اق بای

ــد.  را ببینن
ــعار  ــرف زدن و ش ــه ح ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــد، گف ــاز نمی کن ــره ای ب ــی گ ــه تنهای دادن ب
انســان  یــک  ماننــد  رئیس جمهــور   نمی شــود 
عــادی عمــل و ماننــد یــک اپوزیســیون نقــد کنــد، با 

ــزی درســت نمی شــود.  ــه چی ــا  ک ــه رفتاره این گون
رئیس جمهــور   روحانــی  آقــای  حــال   هــر  بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــا و اختیارات ــتند و دارای ابزاره هس
بــه خوبــی می توانــد از آن هــا اســتفاده کننــد، 
ــا  ــاط ب ــی، ارتب ــون اساس ــر قان ــد از تذک او می توان
رهبــری و جلســه ســران قــوا بــرای پیشــبرد آن چــه 
قانــون اساســی بــر عهــده اش گذاشــته اســت، 

ــد. ــدام کن ــتفاده و اق اس
ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
اســامی ادامــه داد: هنگامــی کــه رئیــس مجلــس، 
رئیــس قــوه مجریــه، کارشناســان و دلســوزان نظــام 
بیــان می کننــد بایــد بــه تهمت هــا و افتراهــا و 
مســائلی کــه تحــت عنــوان نظــارت اســتصوابی بــه 
ــا  ــد حتم ــا زده می شــود توجــه شــود، بای نماینده ه

ــه ایــن مســئله ورود کــرد. ب
بــه گفتــه وی تهمت هــا و افتراهــای مالــی و 
ــن  ــی در ای ــه نمایندگان ــن ب ــر از عناوی ــی دیگ برخ
دوره از تائیــد صاحیت هــا زده شــده کــه رأی آور و 
دارای اعتبــار بودنــد؛ امــا بیــان می کننــد کــه فــان 
ــا  ــت و ی ــده اس ــت ش ــه رد صاحی ــده ای ک نماین

احــزار نشــده قاچاقچــی ســیگار اســت. 
میرزایی نیکــو دربــاره عــدم پخــش ســخنان 
ــداران  رئیــس جمهــور در میــان اســتانداران و فرمان
از ســوی صــداو ســیما، گفــت: همیشــه صــداو ســیما 

ــد گفــت در  ــه بای ــد ک ــی عمــل کــرده و می کن میل
طــول ایــن چهــار ســال ایــن نــوع رفتــار بیشــتر هــم 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: حداقــل خــود مــن از کســانی بودم 
ــد  ــا مــن گرفتن ــی کــه ب ــار مصاحبه های ــک ب کــه ی
ــم  ــه قاس ــب ب ــن مطل ــا ای ــد و تنه ــش نکردن را پخ
ــتند  ــود هس ــدود نمی ش ــم مح ــو ه ــی نیک میرزای
نماینــدگان دیگــری کــه هیــچ گاه مصاحبه هــای 

ــان از صداوســیما پخــش نشــده اســت. آن
ــی  ــور داخل ــوراها وام ــیون ش ــو کمیس ــن عض ای
ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــور مجل کش
بیــان  اســاس نامه ها  و  پروتکل هــا  این کــه 
کشــور  اول  تــزار  اشــخاص  ســخنان  می کنــد 
ماننــد رهبــری و رئیس جمهــور از رســانه ملــی 
ــور شــخصی  ــرد: رئیس جمه ــان ک ــود، بی پخــش ش
ــم ها،  ــخنانش در مراس ــی س ــد تمام ــه بای ــت ک اس
امــا  شــود  پخــش  ســخنرانی ها  و  افتتاحیه هــا 
ــا  ــیما ب ــئوالن صداوس ــه مس ــد ک ــاهده کردی مش
ــه بســیار  ــور ک ــدری ســخنان رئیس جمه ــال قل کم

ــد. ــش نکردن ــود را پخ ــم ب ــم مه ه
زمینــه  ایــن  در  کــرد:   خاطرنشــان  وی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــزار قانون ــم از اب ــور بازه رئیس جمه

نکــرد.  اســتفاده  دارد،  برخــورد 
بــه  اشــاره  بــا  دماونــد  مــردم  نماینــده 

تخریبــی صداوســیما در خصــوص  گزارش هــای 
وزیــر امورخارجــه کشــور گفــت: معتقــدم ایــن 
درســت  کردنــد  شــروع  این هــا  کــه  حرکتــی 
ــب  ــه مطل ــر امورخارج ــه وزی ــت ک ــی اس در زمان
ــم  ــه ه ــت ک ــی اس ــد و مطلب ــدی را نمی گوی جدی
رهبــری و هــم دیگــران بــه آن تاکیــد کردنــد اینکــه 
ــا  ــم ه ــه تحری ــرط آن ک ــه ش ــام ب ــم برج برگردی
برداشــته شــود چیــز جدیــدی نیســت امــام برخــی 

ســعی در تخریــب دارنــد.
ــی  ــی دارد درســت زمان وی ادامــه داد: چــه دلیل
کــه وزیرامورخارجــه حــرف جدیــدی نــزده اســت و 
ــان  ــود بی ــته ب ــه در گذش ــت هایی ک ــان سیاس هم
کــرده بیاینــد آقــای متکــی و بــا یــک آقــای دیگــری 
را دعــوت کننــد دوســاعت برنامــه بگذارنــد کــه چــه 

کنیــم؟
ــه  ــان آن برنام ــه داد: مهمان ــو ادام ــی نیک میرزای
ــم  ــدی را راه بندازی ــه جدی ــد اتحادی ــان می کردن بی
یــک کانــون جدیــد راه انــدازی کنیــم و حتــی 
گفتنــد در زمانــی ایــن کارهــا را نیــز انجــام داده انــد! 

ــد. ــی می ده ــه معن ــات چ ــن اقدام ــب ای خ
کارشناســان  از  بســیاری  این کــه  دربــاره  وی 
و حتــی نماینــدگان مجلــس عنــوان می کننــد 
ــان خــاص اداره  مدت هــا صــدا وســیما را یــک جری
ــان  ــاح و جری ــت یــک جن می کنــد کــه فقــط رضای
ــا و  ــایر گروه ه ــدارد و س ــت ن ــتر اهمی ــش بیش برای
جریان هــای سیاســی در ایــن دایــره جایــی ندارنــد، 
گفــت: ایــن مســئله بیشــتر هــم خواهــد شــد، بلــه 
صــداو ســیما کامــا هدایــت شــده عمــل می کنــد.

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــات  ــی گزاراش ــازی و حت ــه در برنامه س ــان این ک بی
جامعــه  از  نیمــی  و خواســت  مطالبــه  مردمــی 
ــده نمی شــود، گفــت:  توســط یــک رســانه ملــی دی
صداوســیما یــک ســویه عمــل می کنــد بــه نظــرات 
مــردم توجهــی نــدارد. جالــب اســت خبرنــگاران این 
ســازمان کــه بــا مــردم صحبــت می کننــد و بــه قــول 
ــد  می داننــد  خودشــان گزاراشــات مردمــی می گیرن
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام ــان می کنن ــزی را بی ــه چی ــان چ آن
ــد را سانســور و  ــان می کن وجــود آن چــه جامعــه بی
ــن  ــا ای ــد، خــب ب ــه پخــش کنن حاضــر نیســتند ک
ــد توقــع داشــته باشــیم کــه ایــن  رفتارهــا چــرا بای

ــول باشــد. ــورد قب ســازمان م
ــازمان  ــس س ــت رئی ــد اس ــو معتق ــی نیک میرزای
صــداو ســیما بایــد گزاراشــات مردمــی کــه گرفتــه 
می شــود را مشــاهده کنــد تــا ببینــد خواســت 

ــت. ــه چیس جامع
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه صداوســیما نــه تنهــا در برنامــه 
ــه در  ــد بلک ــل می کن ــویه عم ــک س ــازی ی ــک س ی
پخــش نظــرات مــردم هــم ایــن روال را دارد، گفــت: 
تمــام نظــرات مــردم  را یــک ســویه، یــک شــکل و با 
قالب بنــدی مشــخص پخــش می کننــد؛ مــردم هــم 
اینهــا را می فهمنــد بــرای همیــن  بــه ایــن ســازمان 
ــد،  ــه نمی کنن ــد توج ــان نمی دهن ــوش نش روی خ
امــروز صداوســیما از اعتبــار اصلــی خــودش افتــاده 
ــر  ــد دیگ ــه ده ــا را ادام ــن رفتاره ــر ای ــت و اگ اس

نتیجــه نخواهــد گرفــت.

سازمان محیط زیست از زیر سایه دولت خارج شود

شعار دادن گره ای را باز نمی کند 

کاظمی:
تاخیر در اجرای قانون »تعیین تکلیف 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی« پذیرفتی نیست

ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
ــون تعییــن  ــد قان ــت بای گفــت: وزرات کشــور و دول
ــان  ــل از ازدواج زن ــدان حاص ــت فرزن ــف تابعی تکلی
ایرانــی بــا مــردان خارجــی را اجرایــی کــرده و 
ــی  ــوان پذیرفت ــچ عن ــه هی ــرای آن ب ــر در اج تاخی

ــت.  نیس
ــا  ــی ب ــد کاظم ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه تاخیــر در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف 
ــی  ــان ایران ــل از ازدواج زن ــدان حاص ــت فرزن تابعی
ــا مــردان خارجــی از ســوی وزرات کشــور، گفــت:  ب
وزرات کشــور بایــد در زمینــه عــدم اجــرای »قانــون 
ــدان حاصــل از ازدواج  تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزن
ــا مــردان خارجــی« پاســخگو باشــد  ــی ب ــان ایران زن
ــور  ــس جمه ــم رئی ــا می دانی ــه م ــور ک ــه آنط چراک
ــاغ  ــه وزرات کشــور اب ــرای اجــرا ب ــون را ب ــن قان ای

کــرده  اســت.
ــت  ــور و دول ــد وزرات کش ــا بای ــزود: حتم وی اف
ایــن قانــون را اجرایــی کننــد و تاخیــر در اجــرای آن 

بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــی نیســت.
ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
شــورای اســامی تصریــح کــرد:  نبایــد یــک دقیقــه 
هــم در اجــرای ایــن قانــون تاخیــر ایجــاد مــی شــد 
و لــذا ضــرورت دارد قانــون »قانــون تعییــن تکلیــف 
تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا 

مــردان خارجــی« اجرایــی شــود.
کاظمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن قانــون 
الزم االجراســت و هیــچ عــذری بــرای عــدم اجــرای 
ــی  ــچ نقص ــون هی ــت: قان ــت، گف ــه نیس آن پذیرفت
ــد  ــت و بای ــرده اس ــخص ک ــف را مش ــدارد و تکلی ن

ــود. ــی ش اجرای

عباسی خبر داد:
پیشنهاد یارانه ۷5 هزار تومانی

 توسط نمایندگان مجلس 

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس از طــرح 
ــه موجــب  ــه ب ــر داد ک ــدگان خب پیشــنهادِی نماین
آن مبلــغ یارانــه بــه ۷۵ هــزار تومــان افزایــش 

ــت.  ــد یاف خواه
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اســداهلل 
عباســی ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار کــرد: تعــداد کثیــری از نماینــدگان 
در نظــر دارنــد کــه بعــد از اتمــام تعطیــات مجلــس 
و در فصــل بررســی بودجــه، پیشــنهادی را بــه 
ــه ۴۵  ــب آن یاران ــه موج ــه ب ــانند ک ــب برس تصوی
هــزار تومانــی بــه ۷۵ هــزار تومــان افزایــش یابــد که 
ــز  ــن مســاله نی ــن ای ــع تامی ــرای مناب ــد ب ــه بای البت

ــی اتخــاذ شــود. تصمیمات
ــنهاد  ــن پیش ــب ای ــورت تصوی ــزود: در ص او اف
ــه  ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــک معیشــتی ب ــه کم یاران
حســاب هــای واجــدان شــرایط واریــز مــی شــود و 

ــد شــد. ــام نخواه ــه ادغ ــا یاران ب
عباســی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه تصمیــم 
ــر  ــس در نظ ــت مجل ــود وق ــه و کمب ــت رئیس هیئ
دارد جلســات بررســی بودجــه ســال 99 را بــه 
صــورت ســه شــیفت برگــزار کنــد کــه البتــه دیگــر 
همــکاران نماینــده نیــز بایــد در ایــن تصمیــم 

ــند ــته باش ــارکت داش مش

دادستان تهران:
دادگاه روح اهلل زم هفته آینده 

برگزار می شود

ــده  ــت پرون ــران از صدورکیفرخواس ــتان ته دادس
روح اهلل زم و برگــزاری دادگاه او در هفتــه آینــده 

ــر داد.  خب
ــیه  ــی در حاش ــی القاص ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
جلســه شــورای عالــی قــوه قضاییــه، در جمــع 
ــاره وضعیــت  ــه ســوالی درب ــگاران در پاســخ ب خبرن
ــده  ــت پرون ــت:  کیفرخواس ــده روح اهلل زم، گف پرون
تشــکیل  آینــده  هفتــه  دادگاه  و  شــده  صــادر 

می شــود.

دلنوشته

حجت 
را 
در 

مثنوی 
تمام 

کردیم ،
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بس ،
دنبال 
قافیه 

گشتیم ،
برای 

نام 
کودکان !

)اکبر عظیم نیا(
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سایت ویژه اعالم اسامی مفسدان 

اقتصادی رونمایی شد 
ــه  ــیدگی ب ــژه رس ــی وی ــع تخصص ــایت مجتم س
ــوه  ــا حضــور رئیــس ق ــم مفســدان اقتصــادی ب جرائ

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــی و آغ ــه رونمای قضائی
به گزارش تسـنیم، مجتمع تخصصی ویژه رسـیدگی 
بـه جرائم مفسـدان اقتصادی که از چنـد ماه پیش فعال 
شـده، با حضور رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسـئوالن 

عالـی قضائی رونمایی و آغـاز به کار کرد.
همچنیــن در ایــن مراســم از ســایت ویــژه این مجتمع 
کــه بــه منظــور بارگــذاری آرای دادگاه هــای ویــژه و اعــام 
اســامی مفســدان اقتصــادی اســت، بــا حضــور رئیســی و 

رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران رونمایی شــد.
ــایت  ــن س ــی از ای ــه در رونمای ــس قوه قضائی رئی
ــم،  گفــت: ایــن کار اقــدام مبارکــی اســت و امیدواری
ــم  ــه جرائ ــیدگی ب ــفافیت و رس ــه ش ــاز کار آن ب آغ

ــد. ــک کن ــادی کم ــران اقتص اخالگ

پورابراهیمی:
عملیات بازار باز ابزار مناسبی برای 
کنترل تورم در نظام اقتصادی است

عضــو کمیســیون صنایــع اقتصــادی مجلــس 
ابــزار  می توانــد  بــاز  بــازار  عملیــات  می گویــد 
ــادی  ــام اقتص ــورم در نظ ــرل ت ــرای کنت ــبی ب مناس

ــود.  ــاد ش ــات در اقتص ــه ثب ــر ب ــد و منج باش
پــور  بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا 
صنایــع  کمیســیون  عضــو  داورانــی  ابراهیمــی 
دربــاره  اســامی  شــورای  مجلــس  اقتصــادی 
ــی  ــت: یک ــاز، گف ــازار ب ــات ب ــت عملی ــاز فعالی آغ
دنیــا  در  مرکــزی  بانک هــای  ماموریت هــای  از 
ــا اســتفاده از ابزارهــای  ــورم ب ــرل ت ــت و کنت مدیری
ــر  ــا تغیی ــن اهرم ه ــی از ای ــه یک ــت ک ــب اس مناس
ــی  ــپرده های بانک ــود س ــرخ س ــی، ن ــهیات بانک تس
ــورم اســت  ــر ت و ســایر مولفه هــای مهــم اثرگــذار ب
ــک  ــش بان ــا نق ــن ابزاره ــتفاده از ای ــا اس ــع ب در واق
ــود. ــی ش ــی عمل ــرل نقدینگ ــرای کنت ــزی ب مرک

کنترل تورم و نقدینگی
 سال ها در ایران مغفول ماند

ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــی  ــورم و نقدینگ ــرل ت ــه کنت ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
ــزی در  ــک مرک ــده و بان ــول مان ــران مغف ــال ها در ای س
اجرایــی شــدن این مهم نقشــی نداشــته، افزود: تشــکیل 
بــازار بدهــی بــرای دولــت یکــی از زیرســاخت های مــورد 
نیــاز بــرای اجرایــی شــدن عملیــات بــازار بــاز اســت از 
ســوی دیگــر بــازار بیــن بانکــی نیــز کمــک می کنــد تــا 
بانک هــا در فضایــی خــارج از نظــارت بانــک مرکــزی بــه 

تامیــن نقدینگــی و اســتقراض بپردازنــد.
ــات  ــدن عملی ــی ش ــا اجرای ــرد: ب ــار ک وی اظه
بــازار بــاز، بانــک مرکــزی می توانــد در مواقــع 
لــزوم بــه عرضــه منابــع پرداختــه و در دوره ای کــه 
بایــد منابــع مالــی و نقدینگــی از بــازار جمــع شــود 

ــد. ــع کن ــازار جم ــی را از ب نقدینگ
ــه  ــم اضاف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کــرد: عملیــات بــازار بــاز مــی توانــد ابــزار مناســبی 
ــد و  ــادی باش ــام اقتص ــورم در نظ ــرل ت ــرای کنت ب

ــود. ــت در اقتصــاد ش ــر مثب ــات و اث ــه ثب منجــر ب

بیشترین اثرگذاری عملیات بازار باز در بازه 
های زمانی بلندمدت و میان مدت است

ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اســامی بــا بیــان اینکــه مــا نیــز از اجــرای عملیــات 
بــازار بــاز حمایــت مــی کنیــم، ادامــه داد: عملیــات 
بــازار بــاز  رویکردهــای کوتــاه مــدت، بلنــد مــدت و 
میــان مــدت دارد امــا بیشــترین اثــر آن بلنــد مــدت 

و میــان مــدت اســت.

بنیانگــذار شــتاب  دهنــده اســتارتاپی آرتــان ۱۱۰۰، بــا حضــور 
در دفتــر روزنامــه سراســری عجــب شــیر از فعالیــت تنهــا شــتاب 
دهنــده شــمال غــرب کشــور بــا مجــوز رســمی از معاونــت علمــی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســخن گفــت.
ــا مرجــع  ــه اینکــه تنه ــا اشــاره ب ــان ور،  ب ــر پیمــان کیه دکت
کشــوری کــه بــا اعطــای مجــوز بــه شــتاب دهنــده هــا آنهــا را بــه 
عنــوان شــرکت هــای دانــش بنیــان محســوب مــی دارد  معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــورری اســت، گفــت: ایــن شــتاب 
دهنــده هــا جهــت برخــورداری از خدمــات  ویــژه بایــد پروپــوزال 
قابــل توجهــی را بــه معاونــت ارســال نماینــد تــا مجــوز معافیــت 

قطعــی خــود را بگیرنــد.
ــرب  ــمال غ ــر در ش ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــر نش وی خاط
ــوز  ــن مج ــتن ای ــا داش ــان ۱۱۰۰ ب ــده آرت ــتاب دهن ــور ش کش
قطعــی ،آمــاده ارائــه خدمــت بــه تیمهــای ایــده پــرداز در حیطــه 
ــگ و  ــامت، فرهن ــاوری س ــای فن ــژه ابررونده ــه بوی ــای نوآوران ه

ــد. ــی باش ــهری م ــگ ش برندین
ـــان ۱۱۰۰،   ـــتارتاپی آرت ـــع اس ـــوآوری مجتم ـــان ن ـــر دپارتم  مدی
ـــهامدار  ـــا س ـــن تیمه ـــده در ای ـــتاب دهن ـــود ش ـــه خ ـــان اینک ـــا بی ب
ـــود  ـــعی خ ـــام س ـــده ۱۱۰۰ تم ـــتاب دهن ـــرد: ش ـــه ک ـــت، اضاف اس
ـــه بهتریـــن حالـــت ممکـــن،  ـــد ب ـــا بتوان ـــی دهـــد ت را انجـــام م
ـــک کســـب و کار ســـود آور  ـــه ی ـــا منجـــر ب ـــم  ه ـــن تی خروجـــی ای
ـــن  ـــارج از ای ـــم خ ـــا ه ـــده ه ـــت شـــتاب دهن ـــل موفّقی باشـــد و دلی
فراینـــد نیســـت. ویژگـــی دیگـــر آرتـــان ۱۱۰۰ حضـــور ســـرکار 
ـــر  ـــک مدی ـــوان ی ـــه عن ـــی زاد ب ـــولماز حضرتقل ـــدس س ـــم مهن خان
ـــده  ـــی در توســـعه ای ـــزه مضاعف ـــه انگی ـــی باشـــد ک ـــم م ـــل خان عام

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــم ایج ـــردازان خان ـــده پ ـــجویان و ای دانش

ــد و  ــن فراینـ ــه ایـ ــادآوری  تاریخچـ ــا  یـ ــن بـ وی همچنیـ
ـــای  ـــی از فراینده ـــت: یک ـــده در آن، اظهارداش ـــاد ش ـــول ایج تح
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــد و ب ـــرح ش ـــا مط ـــه در دنی ـــم ک ـــیار مه بس
ـــده  ـــتاب دهن ـــام ش ـــه ن ـــدی ب ـــت فرآین ـــکل گرف ـــکا ش در امری
ـــددی  ـــکات متع ـــا ن ـــده ه ـــتاب دهن ـــود. در ش ـــلریتور ب ـــا اکس ی
ـــم  ـــش اعظ ـــا بخ ـــام ی ـــوالً تم ـــه  معم ـــد اّول اینک ـــی ش ـــت م رعای
ســـهام مربـــوط بـــه بخشـــهای خصوصـــی اســـت کـــه پاســـدار 
ـــیعی  ـــات وس ـــه اطاع ـــش هســـتند و ب ـــعه کســـب و کار خوی توس

ـــش و  ـــعه دان ـــا توس ـــا ب ـــد ت ـــل دارن ـــد و تمای ـــاز دارن ـــش نی از دان
ـــط  ـــم مرتب ـــادی و مفاهی ـــب و کار اقتص ـــتر کس ـــش در بس پژوه
بـــا فنـــاوری، بـــه ســـودآوری بیاندیشـــند بـــه همیـــن خاطـــر 
ـــدند و  ـــاد ش ـــا ایج ـــا در دنی ـــده ه ـــتاب دهن ـــام ش ـــه ن ـــزی ب مراک
ـــیاری  ـــه بس ـــت ک ـــده اس ـــارج ش ـــی خ ـــرکتهای متفاوت ـــا ش از آنه
ـــا  ـــرح دنی ـــای مط ـــتارتاپ ه ـــوان اس ـــه عن ـــروزه ب ـــا را ام از آنه

ـــیم. ـــی شناس م
ــور  ــه در کشـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ ــه بـ ــان ور در ادامـ کیهـ

ـــادآور  ـــد، ی ـــود دارن ـــددی وج ـــای متع ـــده ه ـــتاب دهن ـــان ش خودم
ـــون  ـــد، ریح ـــد ایون ـــی مانن ـــای نوپای ـــب و کاره ـــاد کس ـــد: ایج ش
ـــده  ـــتاب دهن ـــت . ش ـــت آنهاس ـــل فعالی ـــگ و ... حاص ـــی پین و پ
ـــورت  ـــده ص ـــگذاری ای ـــدا ارزش ـــه در آن از ابت ـــت ک ـــی اس مفهوم
ـــازار  ـــه ب ـــق ب ـــگاه دقی ـــش ن ـــن پارامترهای ـــه مهمتری ـــرد ک ـــی گی م
و نیازهـــای اربـــاب صنعـــت و همچنیـــن بـــودن تیـــم بســـیار 
ـــود  ـــی ش ـــامل م ـــکل را ش ـــن مش ـــل ای ـــعه و ح ـــد در توس قدرتمن
. ســـپس  یـــک دوره ســـه ماهـــه آغـــاز مـــی شـــود کـــه در آن 
ـــی  ـــرار داده م ـــا ق ـــار تیمه ـــگان در اختی ـــت رای فضـــای کار و اینترن
شـــود  و عـــاوه بـــرآن مشـــاوره هـــا و منتورینـــگ  در حیطـــه 
هـــای مختلـــف از قبیـــل توســـعه  مـــدل کســـب و کار، بـــازار 
ـــه  ـــرد ک ـــی پذی ـــورت م ـــده و ...  ص ـــول و ای ـــعه محص ـــی، توس یاب
ـــنهادی  ـــه ارزش پیش ـــت دادن ب ـــز اهمی ـــش آن نی ـــن بخ مهمتری
مـــی باشـــد تـــا تیـــم خـــود را آمـــاده مبـــارزه بـــرای ورود بـــه 

ـــد. ـــتابدهی نمای ـــه ش مرحل
وی در آخــر بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت شــتاب دهنــده هــا در 
دنیــای کنونــی، افــزود: بــرای اینکــه شــاهد ایــن باشــیم کــه  در 
دانشــگاه دســتاورد هــای  دانشــجویان، خــودش را  بــه عنــوان یــک  
دانشــگاه  نســل ســوم، تبدیــل بــه یــک محصــول یــا بــه عبارتــی 
بهتــر محصــول دانــش بنیــان بکنــد، بایــد چنیــن مراکــزی البتــه 
ــط  ــای ذیرب ــت نهاده ــا حمای ــه روز ب ــی روز ب ــکل خصوص ــه ش ب
ــی و  ــاوری اطاعات ــعه فن ــا توس ــا ب ــد ت ــعه یاب ــترش و توس گس
ــاق و  ــا و خ ــوری پوی ــادی، کش ــای جه ــام کاره ــی و انج ارتباط

مــدّرن داشــته باشــیم.  
ــان  ــادآوری اینکــه مجتمــع اســتارتاپی آرت ــا ی وی همچنیــن ب
۱۱۰۰ بــا مجــوز رســمی از اداره کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــتاب  ــتراکی و ش ــای کار اش ــی، فض ــه کارآفرین ــوز کاف دارای مج
دهنــده مــی باشــد، اضافــه کــرد: عاقــه منــدان اطاعــات بیشــتر 
ــد از  ــی توانن ــل را م ــش و اصی ــام بخ ــای اله ــن فض ــه ای ــع ب راج

ــد.  ــت دارن ــی www.artan1100ir دریاف ــگاه اینترنت پای

نوآفرینی در تنها شتاب دهنده استارتاپی شمالغرب کشور 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: ۱۰ 
درصــد اقتصــاد کشــور تــا ســال ۱۴۰۴ بایــد تبدیــل 

بــه اقتصــاد دیجیتــال شــود.
ــی  ــواد آذری جهرم ــر، محمدج ــزارش مه ــه گ ب
 ICT در حاشــیه بازدیــد از پنــج طــرح حــوزه
ــگاران اظهــار کــرد:  خراســان جنوبی در جمــع خبرن
ــدازی  ــان جنوبی و راه ان ــان خراس ــت جوان ــا خاقی ب
ــه  ــن منطق ــی در ای ــات خوب ــاپ اتفاق ــتار ت ۶۰ اس
ــه ۳۰۰  ــاپ ب ــداد شــرکت های اســتار ت رخ داد و تع

ــید. ــرکت رس ش
اطاعـــات  فنـــاوری  و  ارتباطـــات  وزیـــر 
و  کســـب  رونـــق  خصـــوص  در  بیان کـــرد: 
کارهـــای اینترنتـــی شـــورای عالـــی فضـــای 
ــام داد و  ــی انجـ ــت گذاری خوبـ ــازی سیاسـ مجـ
مســـئله مهـــم در ایـــن زمینـــه توســـعه بســـیار 
عالـــی در فضـــای اطاعاتـــی و مجـــازی کشـــور 
در هفـــت ســـال گذشـــته اســـت و اکنـــون ۷۰ 

ــم. ــر داریـ ــون کاربـ میلیـ
چالش هــای  البتــه  ادامــه داد:  آذری جهرمــی 
قطــع  اتفاقــات  و  فیلترینــگ  چــون  متعــددی 
ــاالن در  ــد فع ــه امی ــاه روحی ــان م ــت در آب اینترن
حــوزه کســب و کارهــای اینترنتــی را ضعیــف کــرد.

ــی  ــات شــورای عال ــر اســاس مصوب ــزود: ب وی اف
فضــای مجــازی تــا ســال ۱۴۰۴ حــدود ۱۰ درصــد 
اقتصــاد کشــور بایــد تبدیــل بــه اقتصــاد دیجیتــال 
ــن  ــش آفری ــان نق ــه جوان ــن زمین ــه در ای ــود ک ش

هســتند.
ــان  ــا بی ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
اینکــه سیاســت گذاری مــا ایــن اســت کــه اقتصــاد 
نفتــی را تبدیــل بــه اقتصــاد دیجیتــال کنیــم، 
گفــت: اگــر جوانــان مــا امیــدوار و پــای کار باشــند 

ــد. ــاق می افت ــن اتف ای
ــاب  ــوزه پرت ــد: در ح ــادآور ش ــی ی آذری جهرم
ماهــواره زمــان مشــخص شــده و بــه زودی خبرهــای 

خوبــی در ایــن زمینــه خواهیــم داشــت.
ــوزه  ــان جنوبی در ح ــه خراس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه خدمــات فنــاوری در رتبــه ۳۱ قــرار  دسترســی ب
ــان  ــردم خراس ــه م ــد ب ــق تعه ــت: طب ــت، گف داش
ــال  ــروژه در دو س ــان پ ــارد توم ــی ٢9۰ میلی جنوب

ــید. ــه ٢۴ رس ــتان ب ــه اس ــاح و رتب ــر افتت اخی
گفتنــی اســت بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات از پنــج طــرح ICt در روســتای 

ــد. ــد ش ــف بازدی ــتان خوس ــگان شهرس کارج
ــوژی  ــه تکنول ــراه ب ــن هم ــایت تلف ــا ۱٢ س ارتق
ــراه،  ــن هم ــایت تلف ــدازی ۳ س ــل ۳ و ۴ و راه ان نس
اجــرای ۷9 کیلومتــر توســعه شــبکه تفســیر نــوری 
ــتا از  ــراه در ۳۸ روس ــن هم ــش تلف ــش پوش و افزای

ــت. ــا اس ــن طرح ه ــه ای جمل
همچنیــن توســعه شــبکه فیبــر منــازل و توســعه 
ــان جنوبی و  ــت در خراس ــترکین ثاب ــی مش دسترس
ــزان Gbps ۳ از  ــه می ــال ب ــت انتق ــعه ظرفی توس

ــت. ــا اس ــن طرح ه ــر ای دیگ
 ۶9 حــدود  در  اعتبــاری  بــا  پروژه هــا  ایــن 

میلیــارد تومــان اجــرا شــده اســت.

ـــرای  ـــرای اج ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از ۴۰ ه ـــت: بی ـــت گف نوبخ
طرح هـــای عمرانـــی در مناطـــق مختلـــف کشـــور پرداخـــت شـــده 

ـــت.  اس
ـــت  ـــر نوبخ ـــد باق ـــوان، محم ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در خصـــوص ســـهم مالیـــات در 
ـــه شـــرایط اقتصـــادی حـــدود  ـــا توجـــه ب ـــت: ب ـــده گف بودجـــه ســـال آین
ـــه  ـــم ک ـــر گرفته ای ـــات در نظ ـــرای مالی ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ۱۷۵ ه
نظـــر بـــه عملکـــرد ۱۴۰ هـــزار میلیـــارد تومانـــی ایـــن بخـــش در 

ـــت. ـــول اس ـــهم معق ـــن س ـــال، ای ـــه امس بودج
ـــکه در  ـــون بش ـــک میلی ـــادرات ی ـــت ص ـــوص ظرفی ـــت در خص نوبخ
ـــت  ـــت ۵۰ دالری نف ـــن قیم ـــر گرفت ـــه در نظ ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب روز اف
در بودجـــه ســـال آینـــده و قیمـــت بیـــش از ۶۰ دالری نفـــت رقـــم 

ـــت. ـــه اس ـــع بینان ـــه واق ـــده در بودج ـــه ش ـــر گرفت درنظ
او در خصـــوص دســـتور رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی بـــرای 
ــور  ــار محـ ــوع در چهـ ــت: موضـ ــم گفـ ــه هـ ــون بودجـ ــاح قانـ اصـ
و در قالـــب ۶۵ طـــرح آمـــاده و تقدیـــم شـــورای عالـــی هماهنگـــی 

ـــه در  ـــده ک ـــدون ش ـــه م ـــون در ۱۵ مصوب ـــه تاکن ـــد ک ـــادی ش اقتص
ـــرا  ـــه اج ـــادی زمین ـــی اقتص ـــی هماهنگ ـــورای عال ـــب ش ـــورت تصوی ص

آن فراهـــم می شـــود.
او ادامـــه داد: پرداخت هـــای بـــه موقـــع پـــاداش بازنشســـتگی و 
ـــا  ـــا ب ـــمنان م ـــه دش ـــن دارد ک ـــان از ای ـــت نش ـــان دول ـــوق کارکن حق
ـــع  ـــا مان ـــد، ام ـــرده ان ـــخت ک ـــرایط را س ـــه ش ـــادی گرچ ـــم اقتص تحری

ـــد. ـــده ان ـــود کار نش رک
 

روند تورم در کشور نزولی شد
ــروز در  ــر امـ ــه پیـــش از ظهـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ رئیـــس سـ
ــاد  ــت اقتصـ ــعه و نشسـ ــزی و توسـ ــه ریـ ــورای برنامـ ــت شـ نشسـ
ـــت  ـــی اس ـــاه متوال ـــد م ـــت: چن ـــد گف ـــه و بویراحم ـــی کهگیلوی مقاومت
ـــاه آذر در  ـــد ۳.٢ درصـــدی م ـــده و رش ـــی ش ـــا نزول ـــورم م ـــد ت ـــه رون ک

دی مـــاه بـــه ۸ دهـــم تقلیـــل پیـــدا کـــرد.
ـــی  ـــم ســـخت و ب ـــک تحری ـــال ی ـــن س ـــرد: دومی ـــح ک نوبخـــت تصری
ســـابقه را پشـــت ســـر می گذاریـــم و بـــرای بودجـــه ســـومین ســـال 

ـــود. ـــام می ش ـــزی الزم انج ـــه ری ـــم برنام تحری
او بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن تحریم هـــا بـــی ســـابقه اســـت، اظهـــار 
ــذا و  ــرای غـ ــد و بـ ــرده انـ ــی نبـ ــانیت بویـ ــمنان از انسـ ــرد: دشـ کـ
دارو هـــم نمی گذارنـــد نفـــت صـــادر کنیـــم و بـــرای تأمیـــن داروی 

بیمـــاران خـــاص نیـــز از مـــا دریـــغ شـــده اســـت.
ــه  ــه آنچـ ــا همـ ــت: امـ ــه گفـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ رئیـــس سـ
می گـــذرد، برخـــاف اراده آنهـــا بـــوده و فکـــر می کردنـــد از لحـــاظ 
ــن  ــی دکتریـ ــوزه نظامـ ــد، در حـ ــج می کننـ ــا را فلـ ــادی مـ اقتصـ
ـــون  ـــر آزم ـــه فک ـــوری ب ـــچ کش ـــم و هی ـــال می کنی ـــی را اعم بازدارندگ

نظامـــی مـــا نیســـت.
ـــر  ـــمن فک ـــه دش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت: ای ـــراز داش ـــت اب نوبخ
ــت را  ــور نفـ ــر محـ ــادی بـ ــریان های اقتصـ ــر شـ ــه اگـ ــرد کـ می کـ

ببنـــدد، قـــادر بـــه اداره کشـــور نخواهیـــم بـــود.
معـــاون رئیـــس جمهـــور اظهـــار کـــرد: علیرغـــم تقلیـــل 
ــاس  ــر اسـ ــال بـ ــه اول سـ ــرف ۱۰ ماهـ ــی، ظـ ــریان های نفتـ شـ
ـــوده و تمامـــی  ـــع مـــا ۱۱۷ درصـــد ســـال قبـــل ب ـــه، مناب گـــزارش خزان
ــل  ــال قبـ ــش از سـ ــد بیـ ــا ۳۴ درصـ ــنلی مـ ــای پرسـ پرداخت هـ

اســـت.
نوبخـــت اظهـــار کـــرد: بـــه صندوق هـــای بازنشســـتگی ۱۳۴ 
ــزی  ــه ریـ ــرای بودجـ ــم و بـ ــاص دادیـ ــل اختصـ ــال قبـ ــد سـ درصـ

ــد. ــی شـ ــه جویـ ــعی در صرفـ ــوارد سـ ــایر مـ ــب در سـ مناسـ
ـــزار و ٢۰۰  ـــراز داشـــت: ۴۴ ه ـــه و بودجـــه اب ـــس ســـازمان  برنام رئی
میلیـــارد تومـــان بـــرای طرح هـــای عمرانـــی ۱۰ ماهـــه اختصـــاص 

ـــد. ـــت ش ـــان پرداخ ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از ۴۰ ه ـــه بی ـــم ک دادی
ـــاری  ـــال ج ـــیل در س ـــاردی س ـــزار میلی ـــارت ٢۱ ه ـــت از خس نوبخ
ـــت در  ـــان پرداخ ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از ۱۷ ه ـــت: بی ـــر داد و گف خب

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــش اجرای ـــن بخ ای
ـــت:  ـــر داد و گف ـــهریور خب ـــدم در ش ـــد گن ـــل خری ـــویه کام او از تس

ـــد. ـــام ش ـــل انج ـــت کام ـــم پرداخ ـــرایط تحری ـــن ش در همی
ـــال  ـــز امس ـــور در پایی ـــغل در کش ـــزار ش ـــاد ۸۴۳ ه ـــت از ایج نوبخ

ـــر داد. ـــل خب ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــبت م ـــه نس ب
ـــز  ـــی نی ـــبکه راه و ریل ـــور ش ـــت: در مح ـــور گف ـــس جمه ـــاون رئی مع

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــی انج ـــیار خوب ـــعه بس توس

وزیر ارتباطات مطرح کرد:

تبدیل ۱۰ درصد اقتصاد کشور
 به اقتصاد دیجیتال

رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛

سهم ۱۷5 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال آینده

اقتصاد

ــت:  ــوئد گف ــران و س ــترک ای ــاق مش ــس ات رئی
پیــش از آغــاز دور دوم تحریم هــا بانک هــای بــزرگ 
ســوئدی ماننــد SE banken یکــی از بزرگتریــن 
 )Nordia( ــا ــک نوردی ــور، بان ــن کش ــای ای بانک ه
ــت  ــوئدی اس ــی – س ــترک دانمارک ــک مش ــه بان ک
ــران همــکاری داشــتند امــا  ــا ای و Swedbank ب
ــا آغــاز تحریم هــا دیگــر فعالیــت خــود را متوقــف  ب
ــی  ــال پول ــل و انتق ــش و نق ــچ تراکن ــد و هی کرده ان
صــورت نمی گیــرد. بنابرایــن تجــار مجبــور هســتند 
از مبــادالت غیرمســتقیم از طریــق صرافــی یــا 

ــری اســتفاده کننــد.  ــه تهات مبادل
ــی  ــی هنجن ــا رضای ــا، عبدالرض ــزارش ایلن ــه گ ب
ــار  ــوئد اظه ــران و س ــاری ای ــط تج ــورد رواب در م
ــران و  ــارت ای ــوع تج ــال ٢۰۱۷ مجم داشــت: در س
ــارد  ــه ۱۵۴ میلی ــود ک ــون دالر ب ــوئد ۳۰۷ میلی س
دالر آن واردات و ۱۵۳ میلیــارد دالر آن صــادرات مــا 
بــه ایــن کشــور بــود. بیشــتر کاالهــای صادراتــی مــا 
شــامل خرمــا، انجیــر، فــرش، ادویه جــات، پوشــاک 
ــا شــامل  ــه بیشــتر واردات م ــی ک و... اســت در حال
ماشــین آالت و دانــش تکنولــوژی در حوزه هایــی 
ماننــد ماشــین آالت، خودروهــای ســنگین، صنعــت 

ــت. ــرق اس ــرات و ب ــته بندی، مخاب بس
ــارت  ــم تج ــال ٢۰۱۸ حج ــه داد: در س وی ادام
مــا بــه جــای کاهــش، بــا افزایــش رو بــه رو بــود و 
بــه ۳۳۶ میلیــون دالر رســید البتــه یکــی از دالیــل 
آن پرداخت هــای قبــل از بحــث تحریــم اســت. 
ــل  ــه دلی ــا ب ــا در ســال ٢۰۱9 حجــم تجــارت م ام
تاثیــر تحریم هــا بــا افــت چشــمگیری روبــه رو 
ــا  ــه ب ــرکت هایی ک ــتر  ش ــون بیش ــت چ ــده اس ش
ــران را  ــا ای ــود ب ــادالت خ ــد مب ــران کار می کنن ای

ــه جهــت توقــف همکاری هــای بیــن بانکــی، اگــر  ب
نگوییــم صفــر بــه حداقــل ممکــن کاهــش داده انــد.

ــح  ــوئد تصری ــران و س ــترک ای ــاق مش ــس ات رئی
ــای  ــا بانک ه ــاز دور دوم تحریم ه ــش از آغ ــرد: پی ک
بــزرگ ســوئدی ماننــد SE banken یکــی از 
ــا  ــک نوردی ــور، بان ــن کش ــای ای ــن بانک ه بزرگتری
 – دانمارکــی  مشــترک  بانــک  کــه   )Nordia(
ســوئدی اســت و Swedbank بــا ایــران همکاری 
ــت  ــر فعالی ــا دیگ ــاز تحریم ه ــا آغ ــا ب ــتند. ام داش
ــد و هیــچ تراکنــش و نقــل  خــود را متوقــف کرده ان
ــن تجــار  ــی صــورت نمی گیــرد. بنابرای و انتقــال پول
مجبــور هســتند از مبــادالت غیرمســتقیم از طریــق 

ــد. ــری اســتفاده کنن ــه تهات ــا مبادل ــی ی صراف
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه مشــکات 
ایــران بــا ســوئد در حــوزه تجــارت بــه جهــت 
طرفیــن  و  اســت  آمریــکا  شــدید  تحریم هــای 

ــد،  ــی ندارن ــا سیاس ــادی ی ــه اقتص ــکل دو جانب مش
ــادی  گفــت: شــرکت های ســوئدی عاقــه بســیار زی
بــه همــکاری بــا ایــران دارنــد و بــه نوعــی بــازار مــا 
ــل  ــوزه نق ــه در ح ــکاتی ک ــا مش ــد ام ــاور دارن را ب
ــده  ــن کار ش ــع ای ــود دارد مان ــی وج ــال پول و انتق
ــران و ســوئد در  اســت. از ســویی حجــم تجــارت ای
مقابــل حجــم تجــارت ایــن کشــور بــا آمریــکا بســیار 

ــز اســت. ناچی
وی خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن وجــود ایــن کشــور 
ــرای مــا اعمــال نکــرده و  ــادی ب ســختگیری های زی
در ســوئد مشــکل دارایی هــای بلوکــه  شــده نداریــم. 
ــی کســانی  ــن کشــور حســاب بانک ــن در ای همچنی
ــی  ــا ایرانیان ــتند و ی ــور هس ــن کش ــم ای ــه مقی ک
ــچ  ــدون هی ــد ب ــرده بودن ــاز ک ــا حســاب ب ــه قب ک
ــرای  ــدی ب ــا حســاب جدی مشــکلی فعــال اســت ام
ــجویان  ــرای دانش ــن ب ــود و ای ــاز نمی ش ــان ب ایرانی

ــت. ــده اس ــکل آفرین ش مش
بــه  ســوئد  پیوســتن  مــورد  در  هنجنــی 
ــی از شــش کشــوری  ــت: ســوئد یک اینســتکس گف
اســت کــه اخیــرا بــه ایــن ســاز و کار مالــی پیوســته 
اســت البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن مکانیــزم 
ــی؛ چــون از  ــا اجرای ــه نمایشــی دارد ت بیشــتر جنب
همــان ابتــدا نیــز تعریــف واضحــی نداشــت و حــاال 
ــده  ــذف ش ــن ح ــادالت طرفی ــا از مب ــت م ــه نف ک
ــد  ــا نمی توان ــه اروپ ــه اتحادی ــا ب ــادرات م ــت، ص اس

ــد. ــش بده ــا را پوش واردات م
رئیـــس اتـــاق مشـــترک ایـــران و ســـوئد بـــا 
بیـــان اینکـــه بیشـــتر کاالهـــای وارداتـــی از 
ــی از  ــت: یکـ ــد، گفـ ــد دارنـ ــه مولـ ــوئد جنبـ سـ
ـــت  ـــن اس ـــوئد ای ـــا س ـــا ب ـــارت م ـــای تج ویژگی ه
کـــه بیشـــتر کاالهـــای ســـرمایه ای و تکنولـــوژی 
ــد و  ــا مولـ ــم آنهـ ــش اعظـ ــم و بخـ وارد می کنیـ
ــه  ــرای نمونـ ــتند. بـ ــازار کار هسـ ــت بـ در خدمـ
کامیون هـــای ولـــوو کـــه از ایـــن کشـــور وارد 
هیـــچ  بـــدون  ســـال ها  بـــرای  می کردیـــم 
مشـــکلی فعالیـــت می کردنـــد کـــه البتـــه در 
حـــال حاضـــر واردات آن متوقـــف شـــده اســـت. 
همچنیـــن بـــا وجـــود آنکـــه قطعـــات ایـــن 
خـــودروی ســـنگین شـــامل تحریـــم نیســـت، 
ـــول  ـــل پ ـــل و نق ـــکات حم ـــل مش ـــه دلی ـــم ب بازه

دچـــار چالـــش شـــده اســـت.
وی در مـــورد جامعـــه ایرانیـــان مقیـــم در 
ســـوئد گفـــت: مـــا در ایـــن کشـــور تقریبـــا 
ــت  ــزار موقـ ــم و ٢۰ هـ ــی مقیـ ــزار ایرانـ ۱۰۰ هـ
ــای  ــا از گروه هـ ــم آنهـ ــش اعظـ ــه بخـ ــم کـ داریـ
فرهیختـــه جامعـــه ســـوئد هســـتند کـــه بیشـــتر 
ـــت  ـــت و مدیری ـــگاه، وکال ـــتادی دانش ـــغل اس ـــه ش ب
شـــرکت ها مشـــغول بـــه کارنـــد امـــا بـــا وجـــود 
ـــروه  ـــن گ ـــا، ای ـــا آنه ـــون ب ـــزاری جلســـات گوناگ برگ
ـــه  ـــا محافظ ـــا ب ـــا بعض ـــار تحریم ه ـــت فش ـــه جه ب

کاری بـــا ایـــران کار می کننـــد.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد: 

دارایی  بلوکه  شده در سوئد نداریم

 فايل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائيد
@Ajabshirnewspaper

تخصیص 3۶۸۸ میلیارد ریال به 
شهرداری های آذربایجان شرقی 

ــتانداری  ــوراهای اس ــهری و ش ــور ش ــرکل ام مدی
ماهــه   ۱۰ در  کــرد:  اعــام  شــرقی  آذربایجــان 
ــه  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــش از ۳۶۸۸ میلی ــال بی امس

یافــت.  تخصیــص  اســتان  شــهرداری های 
بـه گزارش ایرنـا، مرتضی علیخانی با بیـان اینکه این 
اعتبار از منابع مختلف تأمین و به شهرداری ها تخصیص 
یافتـه اسـت، افـزود: بخـش قابـل توجهـی از ایـن اعتبار 
یعنـی بیـش از ۳ هزار میلیـارد ریال از محـل درآمدهای 

قانـون مالیـات بر ارزش افزوده تأمین شـده اسـت.
وی اعــام کــرد: باقی مانــده اعتبــار تخصیــص یافته نیز 
از محــل تبصــره ٢ مــاده ۳9 قانــون برنامــه ششــم توســعه، 
ــل  ــه حمل ونق ــاخت ها، یاران ــه زیرس ــک ب ــارات کم اعتب
و مــاده ۵۸ قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم 

بخشــی از مقــررات مالــی دولــت تأمیــن شــده اســت.
۶۰ شهرداری در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند. 

www.artan1100.ir
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آغاز ثبت نام طرح ترافیک

 ۹۹ از اول اسفند

و  محــدوده  هــا  ســاماندهی  واحــد  مدیــر 
طرح هــای ترافیــک شــهرداری تهــران از آغــاز ثبــت 
نــام طــرح ترافیــک 99 از اول اســفند مــاه خبــر داد.

ــاره  ــار ســعیدیان فر، درب ــزارش ایســنا، عم ــه گ ب
ــان  ــرد: زم ــک، اظهارک ــرح ترافی ــام ط ــان ثبت ن زم
ــال 99  ــک س ــرح ترافی ــت مجــوز ط ــام دریاف ثبت ن
ــد  ــا ۱۵ اســفندماه خواه ــگاران از اول ت ــرای خبرن ب
بــود و آنهــا می تواننــد در ایــن بــازه زمانــی نســبت 

بــه بارگــذاری مــدارک خــود اقــدام کننــد.
ــا  ــایر ارگان ه ــرای س ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد  ــم ک ــگاری خواهی ــز نامه ن ــهمیه بگیران نی و س
ــام اقــدام  ــه ثبــت ن ــا از اواســط اســفند، نســبت ب ت
ــک  ــرح ترافی ــرای ط ــان اج ــه داد: زم ــد، ادام کنن

ــود. ــد ب ــن خواه ــز از ۱۶ فروردی ــال 99 نی س
و  محــدوده  هــا  ســاماندهی  واحــد  مدیــر 
طرح هــای ترافیــک شــهرداری تهــران تصریــح 
کــرد: بهــای خدمــات طــرح ترافیــک خبرنــگاران از 
ــش  ــان افزای ــزار توم ــه ۱۵۰ ه ــان ب ــزار توم ۱٢۰ ه
خواهــد یافــت، ولــی بــرای ارگان هــا و افــراد حقوقــی 
ــه  ــده و آن را ب ــه ش ــر گرفت ــاالنه در نظ ــرح س ط

ــرد. ــم ک ــذار خواهی ــاله واگ ــج یکس ــورت پکی ص

طرح توسعه یک واحد تولیدی در شهرک 
صنعتی عالی نسب بهره برداری شد 

همزمـان با گرامیداشـت دهه فجر از طرح توسـعه 
واحـد تولیـدی »شـرکت آسـان بـاز شـو آرمـان« در 

شـهرک صنعتـی عالی نسـب بهره برداری شـد. 
ــان ســفر  ــا، ایــن طــرح در جری ــه گــزارش ایرن ب
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان 
ــا  ــاد ب ــه شهرســتان بســتان آب آذربایجــان شــرقی ب
ظرفیــت تولیــد ســاالنه 9 هــزار و ۶۰۰ تــن مصــرف 

ورق بــه بهــره بــرداری رســید.
ـــع  ـــزار مترمرب ـــدی دارای  ۱۸ ه ـــن واحـــد تولی ای
ـــوده و در  ـــا ب ـــر بن ـــع زی ـــر مرب ـــاحت و ۸ هزارمت مس
ـــه، درب  ـــه و دوتیک ـــه تیک ـــی س ـــد قوط ـــه تولی زمین
ـــت  ـــو( و چـــاپ و الک فعالی ـــان بـــاز ش ـــل )آس ش

ـــد. ـــی کن م
بـرای اجـرای طـرح توسـعه ایـن واحـد تولیـدی 
بیـش از ۸۰۰ میلیـارد ریـال هزینه شـده و برای 9۰ 
نفـر به طور مسـتقیم اشـتغالزایی ایجاد شـده اسـت.

شـهرک صنعتـی عالی نسـب واقع در جـاده تبریز 
– بسـتان آبـاد دارای بیـش از ۶۰ واحد صنعتی فعال 
اسـت کـه بیش از ٢ هـزار و ۱۱9 نفر در آن مشـغول 

هستند. فعالیت 

معاون شهردار تهران: 
چهل سال است که 

کسی به وقفی بودن کاخ مرمر نپرداخته است 

ــت: ای کاش  ــران گف ــهرداری ته ــازی ش ــاری و شهرس ــاون معم مع
ــا شــهرداری  بــه جــای ملــک اقدســیه روی کاخ مرمــر کــه تولیــت آن ب
ــه  ــی ب ــه کس ــت ک ــال اس ــل س ــد. چه ــز می کردن ــت، تمرک ــران اس ته

ــه اســت.  ــک نپرداخت ــن مل ــی ای موضــوع وقف
بــه گــزارش ایلنــا، عبدالرضــا گلپایگانــی معــاون معماری و شهرســازی 
شــهرداری تهــران در خصــوص فــروش »عمــارت اقدســیه« اظهار داشــت: 
ــر  ــی ب ــد، دلیل ــته باش ــی داش ــی و تاریخ ــی ارزش میراث ــک بنای ــر ی اگ

ممنوعیــت خریــد و فــروش آن نیســت.
ــیه توســط  ــک اقدس ــروش مل ــی ف ــاون شــهردار در تشــریح چرای مع
ــرار  ــهر ق ــمال ش ــه در ش ــک ک ــن مل ــر ای ــت: اگ ــران گف ــهرداری ته ش
دارد، فروختــه شــود و بتوانیــم از منابــع حاصــل از آن ملکــی را در پهنــه 
ــث  ــه باع ــی ک ــا در پروژه های ــم ی ــک کنی ــران تمل ــز ته ــی مرک تاریخ
ــم،  ــرمایه گذاری کنی ــود، س ــی می ش ــای تاریخ ــه عرصه ه ــی ب رونق بخش

بهتــر نیســت؟
معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری تهــران دربــاره ایــن تصمیــم 
شــهردار اظهــار داشــت: مشــکل شــهردار ایــن اســت کــه در یــک خانــه 
هــزار متــری زندگــی نکــرده و آپارتمــان خــودش را ترجیــح داده اســت، 
ــی  ــری زندگ ــه هزارمت ــک خان ــد در ی ــران بای ــهردار ته ــا ش ــا حتم آی

می کــرد؟
گلپایگانــی دربــاره حضــور شــهرداران مختلــف در ایــن ملــک گفــت: 
آقــای احمــدی نــژاد و قالیبــاف در آن ســکونت نداشــتند و فقــط آقــای 
الویــری مدتــی در آنجــا حضــور داشــت و اینهــا ارزش تاریخــی نیســت. 
ــت،  ــاارزش اس ــد، ب ــا بگوین ــر آنه ــه ای دارد و اگ ــی کمیت ــراث فرهنگ می

حــرف آنهــا ســندیت دارد.
او دربــاره چرایــی بســته شــدن دسترســی اعضــای شــورای شــهر بــه 
ــاوای  ــد از ســازمان ف ســامانه طــرح تفصیلــی، گفــت: ایــن مســاله را بای

شــهرداری پیگیــری کنیــد.
ــک  ــاره مل ــده درب ــاد ش ــی ایج ــو سیاس ــاد از ج ــا انتق ــی ب گلپایگان
اقدســیه گفــت: ای کاش بــه جــای ملــک اقدســیه روی کاخ مرمــر هــم 
ــد. چهــل  ــز می کردن ــران اســت، تمرک ــا شــهرداری ته ــه تولیــت آن ب ک
ســال اســت کــه کســی بــه موضــوع وقفــی ایــن ملــک نپرداختــه اســت. 
آن کاخ نیــز بخشــی از تاریــخ ایــران اســت و مــوزه در خــور توجهــی دارد.

معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری تهــران اظهــار کــرد: در ایــن 
دوره شــورا و شــهرداری توانســتند، مســئوالن را راضــی کننــد کــه دِر آن 
کاخ بــه روی مــردم شــهر بــاز شــود و رســانه ها هــم در ایــن راســتا بایــد 

پاســدار حقــوق مــردم باشــند.
معــاون شــهردار تهــران دربــاره اقدامــات شــهرداری بــرای کاخ مرمــر 
ــر  ــری موضــوع کاخ مرم ــرای پیگی ــی را ب ــک کارشــناس حقوق ــت: ی گف
ــاری و  ــت معم ــه معاون ــود را ب ــر خ ــه زودی نظ ــه ب ــرده ام ک ــاب ک انتخ
ــر را  ــی کاخ مرم ــاله فقه ــن او مس ــد. همچنی ــام می کن ــازی اع شهرس
نیــز مشــخص خواهــد کــرد، امــا مــن بــه عنــوان یــک مدیــر، بــه تنهایــی، 
ــم کاری از  ــهر نمی توان ــی ش ــدان عموم ــانه ها و وج ــک رس ــدون کم ب

پیــش ببــرم.

میرزایی خبر داد:
کاهش مبلغ پرداختی 

با ادغام یارانه و کمک معیشت 

ــا  ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن بســته حمایــت معیشــتی ب
ــدم  ــر ع ــت: پیگی ــتی گف ــک معیش ــه و کم ــام یاران ــرح ادغ ــاد از ط انتق
ــون هســتیم و  ــع قان ــا در هــر حــال تاب ــن طــرح هســتیم ام ــب ای تصوی

ــم. ــرا می کنی ــد اج ــب برس ــه تصوی ــه ب هرچ
ــه  ــام یاران ــرح ادغ ــورد ط ــی در م ــین میرزای ــر، حس ــزارش مه ــه گ ب
ــوار  ــه خان نقــدی و معیشــتی گفــت: در حــال حاضــر مبلــغ پرداختــی ب
یــک نفــره در مجمــوع ۱۰۵ هــزار تومــان اســت در حالــی کــه بــا تصمیــم 
کمیســیون تلفیــق مجلــس ایــن مبلــغ بــه ۷٢ هــزار تومــان کاهــش پیــدا 

ــه بگیــران اســت. ــه ضــرر یاران می کنــد و ایــن موضــوع ب
بــه  معیشــتی  یارانــه  پرداخــت  شناســایی  فرآینــد  گفــت:  وی 
ــه ســران ســه  ــر اســاس مصوب خانواده هــای دهک هــای پاییــن جامعــه ب
قــوه انجــام شــده اســت و بــه طــور حتــم طــرح ادغــام یارانــه و کمــک 
معیشــت کمیســیون تلفیــق مجلــس بــه ضــرر دهک هــای پاییــن جامعــه 

ــود. ــد ب ــدان خواه ــع ثروتمن ــه نف ــدان و ب و نیازمن
ــن  ــر ای ــس پیگی ــت و مجل ــق دول ــه از طری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا در هــر  ــه نتیجــه برســیم ام ــم ب ــه داد: امیدواری موضــوع هســتیم ادام
صــورت مــا دســتگاه دولتــی و تابــع قانــون هســتیم. هرچــه بــه تصویــب 

ــرد. ــم ک ــی خواهی برســد را اجرای
ــا  ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن بســته حمایــت معیشــتی ب
اشــاره بــه اینکــه از نماینــدگان مجلــس چنــد بــار دعــوت کرده ایــم کــه 
تــا بــه وزارت رفــاه بیاینــد، گفــت: متأســفانه تــا ایــن لحظــه آنهــا فرصــت 
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــه نمایندگان ــم ک ــام کرده ای ــا اع ــته اند و باره نداش
فرآینــد دریافــت یارانــه معیشــتی معتــرض هســتند می تواننــد از نزدیــک 

در جریــان قــرار گیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در سیســتم شناســایی مشــموالن شــاید کمتــر 
از ۵ درصــد خطــا وجــود داشــته باشــد گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه در 

سیســتم های بیمــه ای درصــد خطــا حــدود ٢۰ درصــد اســت.
بایــد  افــرادی کــه ادعــا می کننــد  از  میرزایــی گفــت: برخــی 
ــه باشــند در بررســی ها مشــخص شــد کــه آنهــا  مشــمول دریافــت یاران
حســاب های مالــی و گــردش مالــی شــأن بســیار زیــاد بــوده بــه طــوری 
کــه فقــط یــک پیرمــرد بازنشســته کارت بانکــی اش را اجــاره مــی داده و 
ماهیانــه مبلــغ باالیــی ۱۰۰ میلیــون تومــان گــردش مالــی داشــته اســت. 

ــه افــراد کمــک معیشــت بدهیــم؟ ــه ایــن گون ــاز هــم بایــد ب آیــا ب
ــه مــورد دیگــری نیــز اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: سرپرســت  وی ب
خانــواری نیــز عنــوان کــرده بــود کــه درآمــد پایینــی دارد و بــه اشــتباه 
ــی  ــد از بررس ــه بع ــت ک ــه اس ــرار نگرفت ــت ق ــک معیش ــت کم در لیس
مشــخص شــد دختــر ایــن فــرد ماهیانــه ۳۰ میلیــون تومــان درآمــد دارد. 
ــه  ــاب یاران ــد حس ــد بای ــود نمی ده ــواده خ ــه خان ــغ ب ــن مبل ــر از ای اگ
خــود را جــدا کنــد و در ایــن شــرایط بــه سرپرســت خانــواده نیــز کمــک 

ــود. ــت داده نمی ش معیش
ــون و ۱۰۰  ــک میلی ــا، ی ــد از اعتراض ه ــه بع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه لیســت دریافــت  ــوار معــادل ۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر ب هــزار خان
ــه  ــردی ک ــر ف ــزود: ه ــده اند اف ــه ش ــت اضاف ــک معیش ــدگان کم کنن
احســاس می کنــد بایــد مشــمول باشــد درخواســت بازبینــی دهــد و بــه 

ــرد. ــرار می گی ــدد ق ــیدگی مج ــورد رس ــاً م ــور حتم ط

شهر و شورا

ــاز  ــه آغـ ــاره بـ ــا اشـ ــر راه بـ ــاون وزیـ معـ
شـــدگان  تاییـــد  بـــه  پیامـــک  ارســـال 
طـــرح ملـــی مســـکن،گفت:در ایـــن مرحلـــه 
ـــان  ـــون توم ـــا ۴۰ میلی ـــد ۳۰ ت ـــان بای متقاضی

ــد.  ــز کننـ آورده واریـ
بــه گــزارش تســنیم، محمــود محمــودزاده، 
ثبت نــام کننــدگان  پاالیــش  اظهــار کــرد: 
طــرح ملــی مســکن هفتــه گذشــته بــه پایــان 
رســید کــه بــر ایــن اســاس حــدود ۴٢ درصــد 
از آنهــا واجــد شــرایط نبــوده و حــذف شــدند.

ـــد  ـــدود ۵۸ درص ـــروط ح ـــه داد: ش وی ادام
ـــه از  ـــده ک ـــد ش ـــز تایی ـــر( نی ـــزار نف )۱۴۰ ه
ـــود. ـــی ش ـــال م ـــک ارس ـــا پیام ـــه آنه ـــروز ب ام

وی تصریــح کــرد:  ایــن متقاضیــان پــس از 
دریافــت پیامــک بــا کــد رهگیــری وارد ســامانه 
tem.mrud. طــرح ملــی مســکن بــه نشــانی

ــود  ــدارک خ ــل م ــه تکمی ــدام ب ــده و اق ir  ش
ــه  ــراد ب ــن اف ــاس ای ــن اس ــر ای ــد. ب می کنن
مراجعــه  اســتان ها  شهرســازی  و  راه  ادارات 
کــرده و مــدارک مربــوط بــه ســابقه ســکونت و 
مســتندات بارگــذاری شــده در ســایت کنتــرل 

می شــود.

ــادآور شــد:  براســاس پایــش صــورت  وی  ی
گرفتــه اســتان های اردبیــل بــا ۶۶ درصــد، 
خوزســتان ۶۴ درصــد، سیســتان وبلوچســتان 
ــد  ــترین درص ــد بیش ــا ۶٢درص ــاه ب و کرمانش
ــد و  ــرایط بودن ــد ش ــدگان واج ــام کنن ــت ن ثب
ــان  ــا ۳۵ درصــد، خراس ــمنان ب ــتان های س اس
درصــد   ۴۱ مرکــزی  درصــد،   ۳9 جنوبــی 
ــرح  ــن ط ــرایط ای ــد ش ــراد واج ــن اف کمتری

ــد. بودن

ــا  ــر راه ب ــاختمان وزی ــکن و س ــاون مس مع
بیــان این کــه در اســتان تهــران نیــز ۴۶.۵ 
درصــد از افــراد ثبــت نــام کننــده واجــد 
شــرایط بودنــد، گفــت: آورده متقاضیــان در 
طــرح ملــی مســکن ۳۰ تــا ۴۰ میلیــون تومــان 
بــر اســاس مســاحت واحــد اســت، ضمــن 
این کــه ۱۰۰ میلیــون تومــان وام بــه آنهــا 

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ
محمــودزاده بــا  اشــاره بــه این کــه در 

ــت  ــد قیم ــا ۱۵ درص ــد ۱۰ ت ــهرهای جدی ش
زمیــن از متقاضیــان دریافــت مــی شــود، 
گــردش مالــی طــرح ملــی مســکن را ۱۰۰ تــا 

ــرد. ــام ک ــان اع ــارد توم ــزار میلی ۱٢۰ ه
وی همچنیــن از امــکان ثبــت اعتــراض 
افــرادی خبــر داد کــه پیامــک تاییــد بــه آنهــا 

نمی شــود. ارســال 
محمــودزاده در ایــن بــاره گفــت:  ایــن افــراد 
بــه  مراجعــه  بــا  اســفند می تواننــد  اول  از 
ــه ثبــت  ــی مســکن نســبت ب ســایت طــرح مل

ــد. ــدام کنن ــود اق ــراض خ اعت
ــر از  ــازی پیش ت ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــه متقاضیــان واجــد شــرایط  ارســال پیامــک ب
ــر داده  ــن خب ــکن از ۱۴ بهم ــی مس ــرح مل ط
و تســنیم گفتــه بــود: اســامی ایــن متقاضیــان 
بــه ادارات کل،شــرکت عمــران و بنیــاد مســکن 

اعــام شــده اســت.
اباغیــه ای  اســاس  کرد: بــر  تاکیــد  وی 
ــران  ــرکت عم ــده ادارات کل، ش ــرر ش ــز مق نی
و بنیــاد مســکن آدرس مراجعــه متقاضیــان 
واجــد شــرایط را در هــر شــهر اعــام کننــد و 

ــود. ــامانه درج ش در س

بـرق  صنعـت  دسـت اندرکاران  تاش هـای  از  قدردانـی  بـا 
اسـتان کـه بـا وجـود محدودیت هـا و تنگناهـای موجـود، خـوش 
درخشـیده و عملکـرد قابـل قبولـی ارائـه کرده اند، گفـت: افزایش 
خدمـات باکیفیـت و بهینه سـازی زیرسـاخت ها، دو وظیفـه اصلی 

فعـاالن ایـن صنعت در اسـتان اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، محمدرضـا پورمحمـدی در آئیـن افتتـاح 
فجـر،  دهـه  مناسـبت  بـه  اسـتان  بـرق  صنعـت  پـروژه   ٢9٢۷
مجموعـه تاش هـای فعاالن این صنعت در اسـتان را ارزشـمند و 
شایسـته قدردانـی دانسـت و اظهـار کرد: در سـایه ایـن تاش ها، 
بـا وجـود افزایـش تقاضـا در حـوزه انـرژی، شـاهد ارائـه خدمات 
باکیفیـت بـه مـردم و بخـش صنعـت و تولید در اسـتان هسـتیم.

از  یکـی  را  تولیـد  بخـش  در  انـرژی  مصـرف  افزایـش  وی، 
شـاخص های توسـعه یافتگی عنـوان کرد و گفت: برای رسـیدن به 
توسـعه پایـدار در تولیـد و تأمیـن انـرژی، دو وظیفه مهـم همواره 
بـر عهـده فعـاالن صنعت بـرق اسـت؛ افزایـش خدمـات باکیفیت 
بـرای متقاضیـان و بهینه سـازی و روزآمـد کـردن زیرسـاخت ها.

وی بـا اشـاره بـه رونـد رو به رشـد ایجـاد و توسـعه واحدهای 

تولیـدی در اسـتان، تأمین بـرق مورد نیاز ایـن واحدها را ضروری 
دانسـت و بـر اسـتفاده از سیسـتم های نویـن تولیـد برق، توسـعه 
انرژی هـای پـاک و ایجـاد ایسـتگاه های کوچـک تولید بـرق برای 

کاهـش فشـار از روی شـبکه سراسـری تأکید کرد.
اسـتاندار آذربایجان شرقی همچنین بر نقش مردم در بهینه سازی 
مصـرف انـرژی تأکیـد کـرد و گفت: افزایـش تولید برق بـدون کنترل 
مصـرف آن، جوابگـوی نیازهـا نخواهد بود و باید از مـردم بخواهیم که 

نسـبت به این موضوع احسـاس مسـئولیت داشته باشند.
زمینـه  در  بـرق  توزیـع  و  تولیـد  شـرکت های  افـزود:  وی 
کارهـای  نیـز  اجتماعـی  رفتارهـای  اصـاح  و  فرهنگ سـازی 
خوبـی کرده انـد و سیاسـت های تشـویقی آنهـا بـرای مشـترکان 
اسـت. بـوده  موثـر  بـرق  مصـرف  بهینه سـازی  در  کم مصـرف، 

وی بـا تأکیـد بـر بیـان دسـتاوردها و موفقیت ها در کنـار بیان 
مشـکات و نارسـایی ها، گفـت: اگـر وضعیـت امـروز را با سـال ها 
و دهه هـای گذشـته مقایسـه کنیـم حجـم کارهـای انجـام شـده 
مشـخص می شـود؛ هرچنـد شایسـتگی ملت ایران بسـیار بیشـتر 

از این هاسـت، امـا بایـد واقعیت هـا را ببینیـم.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی خاطرنشـان کـرد: قبـل از انقاب 
اسـامی کمتـر از ۱۰ درصـد روسـتاهای اسـتان از نعمـت بـرق 
برخـوردار بودنـد، امـا اکنـون این رقم بـه صد درصد رسـیده و در 

سـایر حوزه هـا هـم ایـن پیشـرفت ها حاصل شـده اسـت.
شـرقی،  آذربایجـان  اسـتاندار  دسـتور  بـا  مراسـم،  ایـن  در 
بهره بـرداری از ٢9٢۷ پـروژه صنعـت برق اسـتان با اعتبـاری بالغ 

بـر دو هـزار و ۷۴ میلیـارد ریـال آغـاز شـد.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم افزایش خدمات با کیفیت و بهینه سازی زیرساخت ها در حوزه انرژی

آغاز ارسال پیامک به تایید شدگان طرح ملی مسکن 

ــازی   ــران و شهرس ــیون عم ــس کمیس ــورا و  رئی ــو ش عض
شــورای اســامی شــهر مراغــه   گفــت: بــا توجــه بــه اجــرای 
ــط  ــر توس ــال اخی ــدد  در ٢.۵ س ــی متع ــای عمران ــرح ه ط
ــی  ــول و دگرگون ــاهد تح ــی ش ــای آت ــال ه ــهرداری، در س ش
ــی  ــه مکان ــن شــهر را ب ــود کــه ای ــم ب در شــهر مراغــه خواهی
دلپذیرتــر بــرای زندگــی و مهاجــر پذیرتــر از گذشــته تبدیــل 

ــرد. ــد ک خواه
دکتــر احمــد ملکــی افــزود: در ایــن راســتا، بودجــه 
ــا توجــه  ــرای ســال آینــده شــهرداری مراغــه ب پیشــنهادی ب
ــزرگ و تاریخــی مشــارکتی و زیرســاختی  ــه طــرح هــای ب ب
بــه رقــم بــی ســابقه و حــدود ۳۰۰ میلیــارد تومــان خواهــد 

ــید. رس
ــارد  ــوع، حــدود ۱۱۰ میلی ــن مجم ــرد: از ای ــه ک وی اضاف
تومــان بودجــه شــهرداری، ۱۱۰ میلیــارد تومــان طــرح 
ــزرگ  ــرح ب ــار ط ــز چه ــت و نی ــاد برک ــا بنی ــارکتی ب مش

ــود. ــد ب ــاختی خواه زیرس
پیــش از برگــزاری نشســت خبــری جمعــی از خبرنــگاران 
ــرای  ــت اج ــای در دس ــرح ه ــه از ط ــانه مراغ ــاب رس و اصح
ــای در  ــان ه ــات، خیاب ــدان آرد و غ ــه می ــهری از جمل ش
دســت احــداث ۴۵ متــری شــهرک ســهند بــه میــدان مــادر، 
ــاری  ــع تج ــهر، مجتم ــهرک گلش ــه ش ــر ب ــری الغدی ۳۵ مت
رفاهــی، پــارک ولیعصر)عــج(، فرهنگســرای امیرکبیــر و 

ــد. ــد کردن ــی بازدی ــهید قدوس ــان ش خیاب
ــا  ــر ســاختی ب ]وی ادامــه داد :   چندیــن طــرح مهــم زی
ــه در  ــهرداری مراغ ــط ش ــه توس ــان هزین ــارد توم ۳۰۰ میلی

ســال آینــده اجــرا خواهــد شــد . 
وی در تشــریح پــروژه هــای عمرانــی اضافــه کــرد :  
شــفاف ســازی عملکــرد اعضــای محتــرم شــورای اســامی و 
شــهرداری مراغــه هــدف اصلــی مجموعــه مدیریــت شــهری 
میباشــد لــذا در مــدت دو و نیــم ســال گذشــته ســعی کردیــم 
اقدامــات و برنامــه هــای آتــی و در دســت اجــرای شــهرداری 
و مصوبــات شــورای اســامی را دقیقــا اطــاع رســانی کنیــم .

ــه  ــدا بودج ــته ابت ــال گذش ــزود : در س ــی اف ــر ملک دکت
شــهرداری را ۶۸ میلیــارد تومــان پیــش بینــی کردیــم  

ولــی بــه خاطــر اینکــه در  ســال 9۸ اقدامــات عمرانــی قابــل 
توجهــی انجــام گیــرد مبلــغ ٢۰ میلیــارد تومــان نیــز بــر رقــم 
ــم . وی گفــت : خوشــبختانه  ــه کردی بودجــه ســال 9۸ اضاف
شــهرداری مراغــه جــزو شــهرداریهای قاطــع و مســتحکم در 
اجــرای طــرح هــا میباشــد و ایجــاد جهــش در اجــرای طــرح 
ــود و  ــی هــم خواســته شــورای اســامی شــهر ب هــای عمران
هــم آرزوی شــهردار محتــرم و مجموعــه تاشــگر شــهرداری 
ــمندی  ــای ارزش ــر موفقیته ــن ام ــق ای ــذا در تحق ــه ل مراغ

حاصــل شــد .
عمــران  و  کمیســیون  رئیــس  ملکــی  احمــد  دکتــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس ــازی ش وشهرس
بودجــه ســال 99 شــهرداری مراغــه گفــت : مبلــغ ۱۱۰ 
ــرای ســال 99  میلیــارد تومــان بودجــه پیــش بینــی شــده ب
اســت ولــی در راســتای اجــرای ۵ پــروژه مهــم و زیــر بنایــی 
در شــهر مراغــه بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا قــرارداد 
منعقــد نمودیــم کــه بــه حــول قــوه الهــی بــا قاطعیــت ایــن 
ــن آنهــا اجــرای  طرحهــا را اجــرا خواهیــم کــرد کــه مهمترب
ــزرگ  ــدان ب ــک می ــک ی ــادر -- تمل ــدان م ــم می طــرح عظی

ــم و  ــیار مه ــده بس ــذر دو بان ــرح روگ ــرای ط ــم -- اج و مه
اساســی از ابتــدای ۴۸ متــری در کمربنــدی شــرقی تــا 
ابتــدای خیابــان خلیــل اهلل -- تملــک و احــداث خیابــان ۴۵ 
متــری از میــدان مــادر تــا شــهرک ســهند  کــه بــرای اجــرای 
ایــن طــرح حــدود ۶۰ مــورد تملــک در محلــه گلشــهر انجــام 
یافتــه و خاکبــرداری قســمتی از مســیر در حــال اقــدام اســت 
کــه انشــااهلل ایــن مســیر گشــایی تــا پایــان ســال آینــده بــه 

ــام میرســد  .  اتم
ــایی  ــیر گش ــداث  و مس ــر اح ــال حاض ــت : در ح وی گف
ــگاه  ــل دانش ــجو ) مقاب ــدان دانش ــری از می ــان ۳۵ مت خیاب
ــه  ــن زمین ــر اجــرا میشــود و در ای ــدان الغدی ــا می مراغــه ( ت
ــورت  ــوده و در ص ــض ب ــال تعری ــز در ح ــران نی ــل کوپی پ
ــیر  ــن مس ــد از ای ــک بان ــوی ی ــرایط ج ــودن ش ــاعد ب مس

ــد. ــد ش ــزی خواه ــفالت ری آس
ــا اشــاره بــه حفــظ بافــت قدیمــی و آثــار  دکتــر ملکــی ب
تاریخــی گفــت : در همــه کشــور هــای جهــان بــرای حفــظ 
ــه  ــه دو مقول ــی ک ــار تاریخ ــی و آث ــت قدیم ــداری باف و نگه
ــه از  ــوند .در مراغ ــل میش ــژه قائ ــت وی ــتند اهمی ــدا هس ج

ــایی از  ــیر گش ــان و مس ــداث خیاب ــش اح ــال پی ــن س چندی
ــه  ــد غفاری ــا گنب ــه دروازه ت ــین )ع( محل ــام حس ــدان ام می
مطــرح بــود کــه جمــع کثیــری از شــهروندان ســاکن در ایــن 
مســیر باتکلیــف مانــده بودنــد و نمــی توانســتند نســبت بــه 
فــروش ملــک یــا خریــد یــا ایجــاد ارزش افــزوده ملــک خــود 
کوچکتربــن اقدامــی کننــد لــذا شــورای اســامی و شــهرداری 
ــان  مراغــه ســعی کــرد  مســیر گشــایی و احــداث ایــن خیاب
ــه  ــود ک ــازی حــذف ش ــی شهرس ــورای عال ــری در ش ۴۵ مت
بااجــرای ایــن طــرح چندیــن هــزار منــزل مســکونی بایــد از 
بیــن میرفــت و بــه انــدازه بودجــه ۱۰ ســال شــهرداری مراغــه 
ــت  ــه  عام ــزرگ ک ــنگ ب ــه س ــه منزل ــود و ب ــر ب ــه ب هزین
ــم  ــورد ه ــن م ــبختانه ای ــد . خوش ــی میش ــت تلق ــزدن اس ن
حــل شــده اســت   و شــهروندان محتــرم از ایــن بابــت آســوده 
خاطــر باشــند . وی گفــت : عــدم دسترســی مناســب از 
کمربنــدی جنوبــی و پــل جهــاد و میــدان مــادر بــه شــهرک 
هــای اقمــاری باعــث ایجــاد ترافیــک ســنگین میشــود کــه 
ــد  ــاره ش ــا اش ــه آنه ــه ب ــای ۳۵ و ۴۵ ک ــداث خیابانه ــا اح ب

ــد. ــاز شــدن گــره ترافیکــی خواهــد گردی موجــب ب
و  عمــران  کمیســیون  رئیــس  ملکــی  احمــد  دکتــر 
ــزود : شــورای  ــه اف شهرســازی شــورای اســامی شــهر مراغ
اســامی شــهر و شــهرداری مراغــه بــا آغــوش بــاز از ســرمایه 
ــی  ــران و آبادان ــتای عم ــی در راس ــی و خارج ــذاران داخل گ
ــی و  ــهر تاریخ ــن ش ــه ای ــه جانب ــرفت هم ــعه و پیش و توس
ــوان  ــه در حــد ت ــن زمین ــد و در ای فرهنگــی اســتقبال میکن
و امکانــات و برابــر قوانیــن جــاری کمــال همــکاری را انجــام 
ــز  ــه شــهروندان عزی ــت ب ــی من ــت ب ــم داد و در خدم خواهی
ــان مســئولین هســتند  هــر آنچــه را  ــی نعمت ــه کــه ول مراغ
ــاد  و  ــم نه ــاص خواهی ــق اخ ــم در طب ــوان داری ــه در ت ک
امیــدوارم شــهروندان بافرهنــگ مراغــه  بــا پیشــنهادات  
و انتقــادات ســازنده خــود اعضــای شــورای اســامی و 
شــهرداری مراغــه را یــاری نماینــد  و در اینجــا الزم میدانــم 
از همــکاری ؛ تعامــل و همیــاری  همــه مســئولین محتــرم و 
شــهروندان عزیــز مراغــه بــا اعضــای محتــرم شــورای اســامی 

ــم ــی کن ــکر و قدردان ــه تش ــهرداری مراغ ــه ش و مجموع

دکتر احمد ملکی:

 در سال های آتی شاهد تحول و دگرگونی در شهر مراغه خواهیم بود

ـــاک  ـــدون پ ـــای ب ـــی دام ه ـــاورزی جابجای ـــاد کش ـــام وزارت جه ـــاس اع ـــر اس ب
ـــت.  ـــوع اس ـــاه ممن ـــن م ـــتانها از ۱۵ بهم ـــتانها و اس ـــن شهرس ـــایی بی شناس

بــه گــزارش تســنیم محمــد قدیــری ابیانــه مدیــر نظــارت بــر توزیــع کاالهــای 
اساســی کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی در نامــه ای بــا عنــوان خیلــی مهــم و 
حائــز اهمیــت  بــه مدیــران توســعه بازرگانــی و جانشــینان رئیــس ســازمان در امــر 
نظــارت بــر فرآینــد توزیــع کاالهــای اساســی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان هــا 
ــدون پــاک شناســایی بیــن شهرســتانها و  اعــام کــرد کــه جابجایــی دام هــای ب

اســتانها از ۱۵ بهمــن مــاه ممنــوع اســت.متن ایــن نامــه بــه شــرح زیــر اســت
در اجــرای مصوبــه جلســه ۱٢۴ ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز موضــوع »ضوابــط اختصاصــی نهــاده هــا و کاالهــای اساســی« مــاده )٢( 
دســتورالعمل تبصــره )۴(  مــاده ۱۸ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه طــی 
ــاغ  ــوری اب ــرم جمه ــت محت ــورخ 9۸/۳/۸ ریاس ــماره 9۸/۱۰۷۶/ص م ــه ش اباغی
ــرای  ــات الزم ب ــت اقدام ــی بایس ــط م ــتگاه های ذی رب ــه دس ــت کلی ــده اس گردی

اجرایــی شــدن مصوبــات مذکــور را بــر اســاس زمان بنــدی انجــام داده، کــه رئیــس 
ــه شــماره 9۸/۱۰/۸۰۶۸٢  ــز طــی نام ــازمان دامپزشــکی کل کشــور نی ــرم س محت
مــورخ 9۸/۱۱/۶ نســبت بــه صــدور اطاعیــه  هــای پیوســت و ارســال دســتورالعمل 
ــوده اســت. ــدام نم ــازمان دامپزشــکی« اق ــس س ــامانه  تری ــا در »س ــت واحده ثب

ــه  ــن راســتا مــی بایســت ب ــن نامــه آمــده اســت: در ای در بخــش دیگــری از ای
ــانی الزم انجــام  ــروری و... اطاع رس ــای دامپ ــا، تعاونی ه ــداران، اتحادیه ه ــه دام کلی
ــد و  ــر رص ــی ب ــاق کاال و ارز مبن ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــاس قان ــر اس ــه ب ــردد ک گ
ــل  ــی حم ــدور گواه ــاورزی، ص ــاد کش ــارت وزارت جه ــت نظ ــای تح ــش کااله پای
ــب  ــز، اس ــفند، ب ــش، گوس ــردد دام )گاو،گاومی ــت ت ــه ای جه ــتی- قرنطین بهداش
و...( بیــن اســتانها و شهرســتانها از تاریــخ  ۱۳9۵/۱۱/۱۵ منحصــراً جهــت دام 
ــا  هــای دارای پــاک صــورت می گیــرد، لــذا کلیــه بهره بــرداران موظــف هســتند ب
مراجعــه بــه اتحادیــه هــای دامپــروری و معاونــت امــور دام اســتان هــا نســبت بــه 
ثبــت واحدهــای مربوطــه و پاک گــذاری دام اقــدام نماینــد. لــذا خواهشــمند اســت 

ــا همــکاری ادارات کل دامپزشــکی،  ــوق الذکــر ب ــی شــدن موضــوع ف جهــت اجرای
ــرد. ــام گی ــان انج ــه ذی نفع ــه کلی ــته ب ــانی بایس اطاع رس

ـــخ ۱۵ دی  ـــایی از تاری ـــاک شناس ـــدون پ ـــای ب ـــی دام ه ـــت جابجای ـــی اس گفتن
ـــود. ـــده ب ـــوع ش ـــتانها ممن ـــن اس ـــاه  بی م

جابجایی دام های بدون پالک بین شهرستانها و استانها ممنوع شد



سه شنبه 15 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 668 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
بهره برداری از شش طرح مخابراتی 
و برق رسانی در شهرستان عجب شیر 

ــرح  ــارک فجــر شــش ط ــه مب ــه مناســبت ده ب
ــارد و  ــار ۷ میلی ــا اعتب ــانی ب ــرق رس ــی و ب مخابرات

ــید.  ــرداری رس ــره ب ــه به ــال ب ــون ری ۳۰۰ میلی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــه 
مناســبت دهــه مبــارک فجــر شــش طــرح مخابراتی 
و بــرق رســانی بــا اعتبــار ۷ میلیــاردو ۳۰۰ میلیــون 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ریــال ب
ایـــن طرح هـــا شـــامل افتتـــاح برگردانـــدن 
در  اول  همـــراه   MCI بـــه   WLL ســـایت 
ــاح  ــیر و افتتـ ــب شـ ــتان عجـ ــتا های شهرسـ روسـ
ـــاح  ـــدار واص ـــو و مهمان ـــت بوالل ـــو ول ـــط ٢۰ کیل خ
خـــط ٢۰ کیلـــو ولـــت مهمانـــدار، اصـــاح پیـــار 
ـــط  ـــاح خ ـــاح و اص ـــرق(، افتت ـــع )ب ـــو تجمی ـــا تابل ب
ــوان و  ــام، شیشـ ــهدای گمنـ ــت شـ ــو ولـ ٢۰ کیلـ
ــت  ــوان و پسـ ــت شیشـ ــی پسـ ــاق، جابجایـ چایـ
خانیـــان و توســـعه احـــداث شـــهری و روســـتایی، 
ــت دیـــزج  اصـــاح تابلـــو فشـــار ضعیـــف پسـ

شـــد. می با

پروازهای مستقیم ایران به چین متوقف شد 

مقـام مسـئول سـازمان هواپیمایـی کشـوری با بیـان این کـه پروازهای 
رفـت و برگشـت بـه مقاصـد شـهرهای مختلـف چین تعلیق شـده اسـت، 
گفـت: فقـط چنـد پـرواز بـرای انتقـال ایرانیـان مقیـم ایـن کشـور انجـام 

است.  شـده 
بـه گزارش تسـنیم، عصر چهارشـنبه گذشـته وزیر بهداشـت از تصمیم 
دولـت بـرای توقـف موقتـی پروازهـای رفت و برگشـت ایـران بـه چین به 

دلیـل نگرانـی از ورود ویـروس کرونـا خبر داد.
نمکـی در این بـاره گفتـه بود:  در نشسـت اضطراری که بـا حضور معاون 
اول رئیـس جمهـور، وزیر راه، وزیر کشـور، سـخنگوی دولت، وزیر بهداشـت 
و نمایندگانـی از وزارت امـور خارجـه و گردشـگری برگـزار گردیـد، تصمیم 

گرفتـه شـد فعـًا پروازهای رفت و برگشـت ایـران به چین متوقف شـود.
وی افـزود: در رابطـه بـا هموطنـان عزیـز مـا در چیـن کـه مایـل بـه 
بازگشـت بـه کشـور هسـتند تدابیـری اندیشـده شـد کـه بـا پروازهـای 
فوق العـاده بـه کشـور برگردنـد، همچنیـن ۷۰ دانشـجوی ایرانـی کـه در 
ووهـان چیـن گرفتارنـد و طبـق گـزارش دولـت چیـن آلودگی ندارنـد، با 
همـکاری وزارت خارجـه و بـا مجـوز دولـت چیـن هفتـه آینـده به کشـور 
برمی گردنـد و پـس از دو هفتـه قرنطینـه، بـه آغـوش خانواده هایشـان بـر 

گشـت. خواهند 
ایـن در حالـی بـود کـه حـدود یـک سـاعت پـس از ایـن اظهارنظـر، 
هواپیمایـی ماهـان بـه سـمت یکی از شـهرهای چین پـروازی را انجـام داد. 
روزهای پنجشـنبه، جمعه و شـنبه نیـز همین اتفـاق روی داد. موضوعی که 
واکنـش برخـی نماینـدگان مجلس را به دنبال داشـت و آنها از تـداوم انجام 

پروازهـای رفـت و برگشـت به چیـن انتقـاد کردند.
رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکی گفته بود: انتظار این اسـت همه پروازهای مسـتقیم از چین 
بـه ایـران متوفف شـود. جهانپور  افزود: پرواز بازگشـت برای انتقـال حدود ۸۰ 
ایرانـی مقیـم ووهـان بـه چین رفته و ایـن افراد بـه زودی به تهـران می آیند.

گفـت:  کشـوری  هواپیمایـی  سـازمان  سـخنگوی  حـال  همیـن  در 
پروازهـای ایـران بـه چیـن در حـال تعلیـق اسـت، پروازهـای احتمالی به 
ایـن کشـور بـا هماهنگی بـا وزارت بهداشـت بـرای انتقـال ایرانیـان مقیم 

چیـن و چینی هایـی کـه در ایـران هسـتند، انجـام می شـود.
کـه  شـده  اندیشـیده  الزم  تمهیـدات  کـرد:  تاکیـد  جعفـرزاده  رضـا 
ایرانی هـا پـس از ورود بـه کشـور در چـه وضعیتـی قـرار داشـته باشـند.

وی یـادآور شـد: وزیـر راه و شهرسـازی نیـز بـر همیـن مسـئله تاکیـد 
کـرده کـه پروازهـای مسـتقیم بـه چیـن متوقف شـده اسـت.

در همیـن حـال دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی نیـز بـا اشـاره 
بـه تعلیـق پروازهـا به چیـن گفت: تعـدادی ایرانـی همچنان در شـهرهای 

مختلـف چیـن هسـتند کـه باید بـه کشـور منتقل شـوند.
وی تاکیـد کـرد: بـا آنکـه پروازهـا بـه مقصـد شـهرهای چیـن متوقـف 
شـده، امـا بایـد ایرانی هایی کـه در این کشـور هسـتند را به ایـران منتقل 

کنیـم، نمی شـود آنهـا را در ایـن شـرایط رهـا کرد.

رئیــس ســازمان زندان هــا در پاســخ بــه 
بازداشــتی های  »آمــار  مــورد  در  ســوالی 
اغتشاشــات اخیــر« گفــت: بــه ســرعت بــه 
ــون  ــت. اکن ــده اس ــیدگی ش ــا رس ــده آنه پرون
ــگران در  ــن اغتشاش ــی از ای ــیار کم ــداد بس تع
ــی  بازداشــت هســتند و آمــار تعــداد آنهــا همان
اســت کــه آخریــن بــار از ســوی ســخنگوی قــوه 
قضاییــه اعــام شــده و آمــار جدیــدی اکنــون در 

ــت.  ــت نیس دس
بــه گــزارش ایســنا، اصغــر جهانگیــر  در 
حاشــیه جلســه شــورای عالــی قــوه قضاییــه در 
ــگاران در مــورد بررســی وضعیــت  جمــع  خبرن
پرونــده تمــام زندانیــان و تســریع در امــور 
ــن طــرح در حــال اجــرا اســت،  ــا گفــت: ای آنه
بــه طــوری کــه از اوایــل هفتــه در اســتان 
خراســان رضــوی آغــاز شــده و تمــام زندانیــان 
بررســی  وضعیت شــان  چهــره  بــه  چهــره 
ــف  ــه شــرایط تخفی ــی ک ــد شــد. زندانیان خواه
ــه آنهــا ابــاغ خواهــد شــد  را داشــته باشــند، ب
ــدان  ــرح از زن ــن ط ــب ای ــد در قال ــی توانن و م

ــوند. آزاد ش
جهانگیــر گفــت: تــا ایــن لحظــه ۴ هــزار نفــر 
توانســتند از این طرح اســتفاده کــرده و آزاد شــوند.

رئیــس ســازمان زندان هــا در پاســخ بــه 
بازداشــتی های  »آمــار  مــورد  در  ســوالی 

اغتشاشــات اخیــر« گفــت: بــه ســرعت بــه 
ــون  ــت. اکن ــده اس ــیدگی ش ــا رس ــده آنه پرون
ــگران در  ــن اغتشاش ــی از ای ــیار کم ــداد بس تع
ــی  بازداشــت هســتند و آمــار تعــداد آنهــا همان
اســت کــه آخریــن بــار از ســوی ســخنگوی قــوه 
قضاییــه اعــام شــده و آمــار جدیــدی اکنــون در 

ــت. ــت نیس دس
جهانگیــر در پاســخ بــه ســوال ایســنا در  مورد 
ــران  ــه ته ــن ب ــگاه اوی ــان از ندامت ــال زندانی انتق
بــزرگ و گایــه بســیاری از آنهــا گفــت: انتقــال 
ــرای متهمــان در نظــر گرفتــه شــده  زندانیــان ب
اســت تــا امکان تــردد بــه شــعب برایشــان راحت 
تــر شــود و در بحــث ارتبــاط خانواده هــای آنهــا و 

وکایشــان ایــن طــرح مطــرح شــده تــا ســریع تر 
و راحــت تــر خدمــات بگیرنــد؛ لــذا ایــن طــرح در 
ــه دلیــل پراکندگــی در  ســطح اســتان تهــران ب
ایــن اســتان در نظــر گرفتــه شــده تــا متهمــان 
در ندامتــگاه اویــن حضــور یابنــد و محکومــان بــه 

ندامتــگاه تهــران بــزرگ منتقــل شــوند.
ــم  ــًا زیرســاخت های آن فراه ــت: قب وی گف
ــرار  ــرف و ق ــای آن برط ــکات فض ــده، مش ش
اســت فضــای مناســبی برایشــان در نظــر گرفتــه 
شــود. از نظــر بهداشــتی مســائل رعایــت شــده  
ــد هــای متفاوتــی انجــام شــده اســت و  و بازدی

کمبودهــا اکنــون برطــرف شــده انــد.
ــد از  ــت: بع ــا گف ــازمان زندان ه ــس س رئی

ــه  ــه ب ــران، مرحل ــتان ته ــی اس ــام آمادگ اع
مرحلــه اعــزام زندانیــان آغــاز شــده اســت. حتی 
دو تیــم بــه ندامتــگاه تهــران بــزرگ اعــزام شــده 
ــد.  ــو کرده ان ــک گفت وگ ــان از نزدی ــا زندانی و ب
ــت.  ــده اس ــزارش نش ــاره گ ــن ب ــکلی در ای مش
ــگاه  ــه ندامت ــبت ب ــان نس ــکات ش ــی مش حت
ــوع  ــت و در مجم ــده اس ــم ش ــر ه ــن کمت اوی

ــد. راضــی بودن
 وی تصریــح کــرد: شــاید یکــی از علــل مطرح 
شــده در مــورد مشــکات ندامتگاه تهــران بزرگ، 
راه دور آن باشــد و خانواده هــا بــرای رفــت و 
ــه همیــن  ــرو باشــند و ب ــا مشــکاتی روب آمــد ب
ــا  ــم و ب ــری کرده ای ــرانی پیگی ــا اتوبوس ــل ب دلی
شــهرداری و اســتانداری نیــز توافقاتــی شــده تــا 

تســهیاتی را در نظــر بگیرنــد.
ــت:   ــان گف ــا در پای ــازمان زندان ه ــس س رئی
ــت و  ــاب و رف ــاب و ذه ــا در ای ــاید خانواده ه ش
ــن  ــه همی ــند، ب ــته باش ــکل داش ــان مش آمدش
دلیــل ایــن موضــوع بــر عهــده مجموعــه 
شــهرداری، اســتانداری و دولــت اســت تــا 
کمــک کننــد و زیرســاخت هــای الزم را در 
نظــر بگیرنــد. قانــون گفتــه نــه تنهــا اویــن بلکه 
ــزار  ــاالی ٢۰ ه ــهرهای ب ــان در ش ــام زندانی تم
ــه خــارج از شــهر منتقــل شــوند و  ــد ب نفــر بای
در همیــن راســتا ایــن طــرح دنبــال مــی شــود.

ژاپــن اعــام کــرده اســت کــه موفــق بــه جــدا کــردن ژن 
و کشــت ویــروس کرونــای جدیــد شــده کــه 99.9 درصــد بــا 
ــت  ــرده مطابق ــی ک ــن آن را معرف ــت چی ــه دول ــی ک ویروس
شــرکت های  و  محققــان  بــا  را  خــود  یافته هــای  و  دارد 

ــد گذاشــت.  ــه اشــتراک خواه ــی ب داروی
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آی ای، بــه گــزارش ژاپــن 
ــام  ــن اع ــی ژاپ ــای عفون ــی بیماری ه ــه مل ــز، موسس تایم
ــت و  ــروس را ِکش ــت کروناوی ــده اس ــق ش ــه موف ــرده ک ک

ــد. ــه کن ایزول
ـــت،  ـــرده اس ـــد ک ـــروس را تولی ـــن وی ـــن ای ـــه ژاپ ـــون ک اکن
ــن و  ــد واکسـ ــه تولیـ ــروع بـ ــد شـ ــه می توانـ ــن موسسـ ایـ
داروی درمـــان آن کنـــد. همچنیـــن می توانـــد کیت هـــای 
ـــریع را  ـــخیص س ـــد تش ـــه بتوان ـــد ک ـــه ده ـــی را ارائ آزمایش

ـــد. ـــن کن ممک
ــا  ــده را ب ــت ش ــروس کش ــن وی ــه همچنی ــن موسس ای
محققــان و شــرکت های دیگــر بــه اشــتراک خواهــد گذاشــت.

محققــان ژاپنــی دریافتنــد کــه 99.9 درصــد از ژن ویــروس 
کشــت شــده بــا آن ویروســی کــه توســط دولــت چیــن معرفی 

شــده اســت، مطابقــت دارد. بــه عبــارت دیگــر، هیــچ جهــش 
ژنــی منجــر بــه عفونــت یــا ســمیت باالتــر در کار نبــوده اســت.

در عیــن حــال، اولیــن مــرگ در خــارج از چیــن در 
فیلیپیــن ثبــت شــده اســت. »رابینــدرا آبیاســینگ« نماینــده 
ســازمان بهداشــت جهانــی در فیلیپیــن در مــورد ایــن موضوع 
ــده در  ــزارش ش ــرگ گ ــن م ــن اولی ــت: ای ــن گف ــه گاردی ب

ــد توجــه داشــته  ــن وجــود بای ــا ای ــن اســت. ب خــارج از چی
باشــیم کــه ایــن فــرد در کشــورش بــه ایــن ویــروس مبتــا 
نشــده بــود و از مرکــز شــیوع ایــن ویــروس در چیــن آمــده 

ــود. ب
ــروس از زمــان کشــف و شناســایی تاکنــون ۳۶۱  ــن وی ای
نفــر را در چیــن کشــته اســت. بــه گــزارش کمیســیون 

ــور  ــن کش ــر ای ــنبه در سراس ــن، روز ش ــی چی ــت مل بهداش
ــداد  ــه تع ــد ک ــایی ش ــد شناس ــای جدی ــورد ابت ٢۵9۰ م
ــزار و ۳۸۰  ــه ۱۴ ه ــروس را ب ــه کروناوی ــوده ب ــان آل مبتای
نفــر رســاند کــه اکنــون ایــن رقــم بــه ۱۷ هــزار و ٢۰۵ مــورد 

ــت. ــیده اس رس
توقــف  همــراه  بــه  مــرزی  ســختگیرانه  کنترل هــای 
ــرعت  ــش س ــب کاه ــاری، موج ــای تج ــا و فعالیت ه پروازه
رشــد اقتصــادی چیــن و تــرس در چیــن شــده کــه دومیــن 

ــت. ــان اس ــزرگ جه ــاد ب اقتص
ایــاالت متحــده، اســترالیا، ســنگاپور و رژیــم صهیونیســتی 
ــی  ــن کشــورها نیســتند را در صورت ــرادی کــه شــهروند ای اف
کــه طــی ۱۴ روز گذشــته در چیــن بوده انــد، بــه کشورشــان 

نمی پذیرنــد.
در همیــن حــال، مغولســتان، روســیه، نپــال و پاپــوا گینــه 
نــو ورود هــر کســی از فرودگاه هــای سراســر آســیا را ممنــوع 
اعــام کرده انــد. ســایر مناطــق نیــز محدودیت هایــی را 
بــرای افــرادی کــه در ۱۴ روز گذشــته از اســتان هوبــی 

بازدیــد کرده انــد، وضــع کرده انــد.

ــس  ــی مجل ــی و قضائ ــیون حقوق ــو کمیس عض
ــت:  ــک گف ــد چ ــون جدی ــذاری قان ــاره تاثیرگ درب
ــتی  ــه درس ــک ب ــد چ ــون جدی ــر قان ــم اگ معتقدی
از  درصــد   ۷۰ از  بیــش  می توانــد  شــود،  اجــرا 
پرونده هایــی کــه مربــوط بــه چــک هســتند را 

ــد.  ــش ده کاه
بــه گــزارش تســنیم؛ در ســال های گذشــته 
بــر  عــاوه  برگشــتی«  »چــک  بــاالی  تعــداد 
ایجــاد مشــکات زیــاد از جملــه ایجــاد فضــای 
ــث  ــدگان، باع ــار و تولید کنن ــان تج ــادی می بی اعتم
ــتگاه  ــه دس ــای ورودی ب ــه پرونده ه ــش بی روی افزای
ــق  ــه مطاب ــه ای ک ــود به گون ــده ب ــم ش ــی ه قضائ
آمــار، پرونده هــای مربــوط بــه چــک برگشــتی 
ــه  رتبــه دوم پرونده هــای حقوقــی قــوه قضائیــه را ب

ــود. ــاص داده ب ــود اختص خ
ــان  ــد زندانی ــش از ۷۵ درص ــر بی ــوی دیگ از س
ــه  ــه خاطــر چــک برگشــتی روان ــم غیرعمــد ب جرائ

زنــدان شــده اند.
در پاییــز ســال گذشــته بــود کــه  مجلــس 
ــه  ــری از ادام ــدف جلوگی ــا ه ــامی ب ــورای اس ش
رونــد فــوق، اقــدام بــه اصــاح اساســی و ســاختاری  
ــاح  ــن اص ــه ای ــرد ک ــک ک ــی چ ــون قدیم در قان
توانســت تاثیــر بســزایی در کاهــش چک هــای 
برگشــتی در کشــور داشــته باشــد بــه گونــه ای کــه 
ــس از  ــزی پ ــک مرک ــزارش بان ــق نخســتین گ مطاب
ــاه ســال  ــد چــک در بهمــن م ــون جدی اجــرای قان
9۷، نســبت تعــداد چک هــای برگشــتی بــه کل 
چک هــای مبادلــه شــده در کشــور بــه 9.۷  درصــد 
رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا 

ــت! ــوده اس ــه رو ب ــش روب ــد کاه ۳۵، درص
همچنیــن در تازه تریــن گــزارش ایــن نهــاد کــه 
ــاه  ــه ای در آذر م ــای مبادل ــار چک ه ــه آم مربوطب

ــای  ــداد چک ه ــز نســبت تع ســال جــاری اســت نی
در  مبادلــه شــده  بــه کل چک هــای  برگشــتی 
ــد  ــدد ۸.۳ درص ــه ع ــوده و ب ــی ب ــور، تک رقم کش

ــت. ــیده اس رس
ــام  ــا حجت االس ــی ب ــتا، گفتگوی ــن راس در همی
و  حقوقــی  کمیســیون  عضــو  نــوروزی؛  حســن 
ــی مجلــس شــورای اســامی داشــتیم؛ وی در  قضائ
ــر کاهــش بیــش از ۷۰  ــد ب ــا تاکی ــن گفت وگــو ب ای
ــک  ــه چ ــوط ب ــی مرب ــای قضائ ــدی پرونده ه درص
بــا اجرایــی شــدن قانــون جدیــد چــک بــه تســنیم 
ــون  ــم کــه اجــرای ایــن قان گفــت: مــا هــم معتقدی
ــی  ــزار زندان ــش از ۸ ه ــبب آزادی بی ــد س می توان
ــه  ــم ک ــن معتقدی ــر همچنی ــوی دیگ ــود؛ از س ش
اگــر قانــون جدیــد چــک بــه درســتی اجــرا شــود، 
ــه  ــی ک ــد از پرونده های ــش از ۷۰ درص ــد بی می توان

ــد. ــه چــک هســتند را  کاهــش ده ــوط ب مرب
ـــود  ـــث می ش ـــد باع ـــون جدی ـــزود: قان ـــوروزی اف ن
کـــه چـــک در واقـــع حکـــم پـــول روز پیـــدا مـــی 
ــیاری  ــه جلـــوی بسـ ــد کـ ــد و کمـــک می کنـ کنـ
ــته  ــک دسـ ــا یـ ــه بـ ــه اینکـ ــات از جملـ از تخلفـ
چـــک بـــدون پشـــتوانه افـــراد بخواهنـــد معاملـــه 

کنند،گرفتـــه مـــی شـــود.

بانک مرکزی نباید در اجرای قانون تعلل کند
ایــن عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلس 
ــک مرکــزی در  ــل بان ــاره  تعل شــورای اســامی درب
ــس  ــت: مجل ــز گف ــک نی ــد چ ــون جدی ــرای قان اج
بــرای اجرایــی شــدن قانــون جدیــد چــک بــه 
ــود؛  ــت داده ب ــال مهل ــی دو س ــتگاه های اجرای دس
ــته  ــال از آن گذش ــک س ــال حاضــر حــدود ی در ح
ــرای  ــرای اج ــت ب ــم  فرص ــر ه ــال دیگ ــک س و  ی
ــون  ــن قان ــداری از ای ــک مق ــه ی ــون هســت البت قان
اجــرا شــده امــا بانــک مرکــزی کًا نبایــد در بحــث 
ــد  ــد و  بای ــل کن ــک تعل ــد چ ــون جدی ــرای قان اج
هــر چــه ســریعتر بیاینــد و آییــن  نامــه اجرایــی آن 
ــرای اجــرای  را بنویســد و زیرســاخت های الزم را  ب

ــد. ــون  فراهــم کنن قان
ـــد  ـــران معتقدن ـــنیم؛ صاحب نظ ـــزارش تس ـــه گ ب
کـــه اجـــرای کامـــل قانـــون جدیـــد چـــک 
ــب  ــای کسـ ــود فضـ ــبب  بهبـ ــم سـ ــد هـ می توانـ
و کار در کشـــورمان از جملـــه تســـهیل تبـــادالت 
ـــای ورودی  ـــش پرونده ه ـــبب کاه ـــم  س ـــی و ه مال
ـــه  ـــش اطال ـــبب کاه ـــز س ـــی و نی ـــتگاه قضائ ـــه دس ب
دادرســـی در پرونده هـــای مربـــوط بـــه چـــک در  

دادگاه هـــا شـــود.

رییس سازمان زندان ها:

تعداد بسیار کمی از اغتشاشگران در بازداشت هستند

گام اول تولید واکسن کروناویروس در ژاپن برداشته شد

کاهش ۷۰ درصدی پرونده های مربوط به چک با اجرایی 
شدن کامل »قانون جدید چک« 

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد محــل پارکینــگ حمــام کالمــی را بــا قیمــت مســاوی ســاالنه 55۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 

بــه صــورت اجــاره بــه متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نماید.
ــت  ــهرداری دریاف ــی از ش ــر آگه ــخ نش ــن تاری ــده را از اولی ــناد مزای ــه روزه اس ــد هم ــی توانن ــان م متقاضی

ــد. نمای
ضمنًا شهرداری در، رد یا قبول یک و یا کلمه پیشنهادات مختار است.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ٩۸/۱۲/۰3 می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/15
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/23

ایمانی-  شهردار آذرشهر

 
 

 دو مرحله ای عمومي همناقصآگهي 
 

همراه دو مرحله اي  عمومي هقصمناشركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري 
 زير اقدام نمايد.جدول به شرح به خريد نسبت با ارزيابي كيفي 

 
  .مناقصه رعايت نكات ذيل الزامي است در صورت تمايل به شركت در

با در دست داشتن فيش  23/11/98لغايت  15/11/98تاريخ  از نحوه دريافت اسناد: زمان و محل و -1
اين  0104953448003به حساب جاري سپهر شماره  )سيصدهزارريال(ريال  300.000واريزي به مبلغ 

نسبت به دريافت اسناد  شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز ،به آدرس هاي زير مراجعه و
 مناقصه اقدام  نمايند.

 

 www.eaedc.ir    )دريافت اسناد( پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات"
 www.tavanir.org.ir              )مالحظه آگهي( پايگاه اطالع رساني معامالت شركت توانير به آدرس"
     

مدور   شدنبهدوروز  30:12: حدداكرر تدا سداعت بازگشلايي ااالا  آخرين مهلت و محل تحويلل و -2
پد  از ارزيدابي كيفدي شدركت واصدله  اتدبه دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند .پيشدنها 05/12/98

با حضور اعضاي كميسيون در دفتدر امدور تدداركات  12/12/98شنبه مور  دوروز  00:13 تدر ساع كنندگان
  شركت افتتاح خواهد شد.

 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . -3
پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده تضمين هاي معتبر از جمله واريز نقدي ، ضمانتنامه  -4

برق آذربايجان شرقي اقدام و در پاكت الف ارائه نيروي در وجه شركت توزيع بانكي و يا چك بانكي تضميني 
سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و  سپرده ، سپرده هاي مخدوش و اينكه به پيشنهادهاي فاقد توضيحنمايد .

آگهي  2امضاء ، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند  و فاقد چك شخصي
 .ترتيب اثر داده نخواهد شد "مناقصه واصل شود مطلقا

 مناقصه مي باشد. هبرندروزنامه به عهده  درهزينه چاپ آگهي  -5
 

 ركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقيش

 مقدار مناقصهتجديد موضوع  رديف
 )دستگاه(

شماره 
 مناقصه

 مناقصه )ريال( سپرده شرات در

 748.000.000 98/59 1000 طرح فهام 10- 100انتور تکفاز مناقصه خريد  1

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شركت توزعي نيروي ربق آرذبايجان شرقي

شناسه آگهی: 75٩46۸
تاریخ انتشار: ۱3٩۸/۱۱/۱5

)روزنامه عجب شیر( 

)م الف: 5۲7/45۲6(



روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 15 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 668 فرهنگ و هنر۶

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، 
بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در 

شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.

آشپزی

پاپ کیک ولنتاین

مواد الزم:
کیک ردولوت                                    ۱ عدد
پنیر خامه ای                                  ۱ پیمانه
شکات تخته ای )ترجیحا قرمز رنگ(          ۱ عدد
چوب آبنبات                            ۳۰-۴۰ عدد
جعبه فوم برای پایه                                ۱ عدد

 
طرز تهیه:

مرحله اول: طرز تهیه پایه ی کیک
ــک کاســه  ــا در ی ــزرگ ی ــک کاســه ب ۱- در ی
میکســر ایســتاده، کیــک را خــرد کنیــد تــا هیــچ 

تکــه ی بزرگــی باقــی نمانــد.
ــده  ــه زده شـ ــا خامـ ــه ای یـ ــر خامـ ٢- پنیـ
را کـــم کـــم بـــه کیـــک خـــرد شـــده اضافـــه 
کنیـــد و بـــا دســـت آن هـــا را خـــوب بـــا هـــم 
ـــم و در  ـــر متراک ـــک خمی ـــا ی ـــد ت ـــوط کنی مخل
عیـــن حـــال تـــرد بـــه دســـت آیـــد و بافتـــی 
داشـــته باشـــد کـــه بتوانیـــد آن هـــا را قالـــب 
بزنیـــد و فـــرم دهیـــد. از اضافـــه کـــردن بیـــش 
از حـــد پنیـــر خامـــه ای خـــودداری کنیـــد تـــا 
خمیـــر خیلـــی نـــرم و خیـــس نشـــود. نیـــازی 
بـــه اســـتفاده از همـــه ی مقـــدار پنیـــر خامـــه 
ـــر  ـــد خمی ـــاس کردی ـــان احس ـــر زم ـــت. ه ای نیس
ـــپس  ـــت. س ـــی اس ـــت کاف ـــری اس ـــرم گی ـــل ف قاب
آن را بـــه مـــدت ٢۰ دقیقـــه در یخچـــال قـــرار 

دهیـــد تـــا خـــودش را بگیـــرد.
ــی پهــن  ــذ روغن ۳- روی ســطحی صــاف کاغ
کنیــد. خمیــر خنــک شــده را روی کاغــذ روغنــی 
قــرار دهیــد و بــه کمــک وردنــه بــه قطــر حــدود 
ــت  ــد. ضخام ــن کنی ــر په ــانتی مت ــا ۱.۵ س ۱ ی
ــوان آن  ــدازه ای باشــد کــه بت ــه ان ــد ب ــر بای خمی
را بــرش زد و هنــگام بــرش پــاره یــا شــل نشــود. 
کاتــر بــرش قلــب )ســایز کوچــک( را روی خمیــر 
ــد.  ــرش بزنی ــد و ب ــار دهی ــرار داده و آن را فش ق
کیــک را آرام بــه طــرف دیگــر قالــب بــرش فشــار 
ــکافی در  ــر ش ــد. اگ ــرون بیای ــا از آن بی ــد ت دهی
خمیــر ایجــاد شــد بــا انگشــتان خــود آن را صــاف 

کنیــد.

مرحله دوم: داخل کردن چوب آب نبات
۱- چنــد تکــه از شــکات تختــه ای را در 
ماکروفــر قــرار دهیــد تــا کامــا ذوب شــوند. مــی 
ــز آب  ــاری نی ــن م ــه روش ب ــا را ب ــد آن ه توانی

ــد. کنی
ــده  ــکات ذوب ش ــات را در ش ــوب آبنب ٢- چ
ــک از  ــر ی ــای ه ــت در انته ــا دق ــد و آن را ب بزنی
ــد. چــوب  ــرو کنی ــرش زده شــده ف ــب هــای ب قل
ــر  ــد و ه ــار دهی ــب فش ــط قل ــا وس ــا ت را تقریب
گونــه برآمدگــی بــا تــرک در قلــب را بــا انگشــتان 
دســت برطــرف کنیــد. قلــب هــای آمــاده شــده را 
ــا  ــد و روی آن را ب ــرار دهی ــی ق ــذ روغن روی کاغ

ــذ روغنــی دیگــر بپوشــانید. کاغ
ــده را  ــاده ش ــب آم ــای قل ــک ه ــاپ کی ۳- پ
حــدود ۱ ســاعت داخــل یخچــال قــرار دهیــد تــا 

ــرد. ــودش را بگی ــوب خ خ

مرحله سوم: روکش و تزیین پاپ کیک 
ولنتاین قلب

۱- پــاپ کیــک هــا را از یخچــال خــارج کنیــد. 
مجــددا مقــداری شــکات تختــه ای را آب کنیــد 

و آن را مــدام هــم بزنیــد تــا کامــا ذوب شــود.
٢- بعـــد از آن کـــه شـــکات آب شـــده 
کمـــی خنـــک شـــد )حـــدود ۵ دقیقـــه بعـــد(، 
ـــد و  ـــرو کنی ـــکات ف ـــک را در ش ـــاپ کی ـــر پ ه
ـــام  ـــود و تم ـــه ور ش ـــا غوط ـــا کام ـــد ت بچرخانی
ــک  ــاپ کیـ ــوب پـ ــاند. چـ ــطح آن را بپوشـ سـ
را خیلـــی آرام بـــه لبـــه ی کاســـه بزنیـــد تـــا 
شـــکات هـــای ذوب شـــده ی اضافـــی داخـــل 

ظـــرف بریـــزد.
ــودی  ــورت عم ــه ص ــا را ب ــک ه ــاپ کی ۳- پ
در فــوم فــرو کنیــد تــا شــکات خنــک و ســفت 
ــرار  ــال ق ــا را در یخچ ــد آن ه ــی توانی ــود. م ش

ــد. دهی
پــاپ کیــک ولنتایــن شــما آمــاده اســت. مــی 
توانیــد آن را بــه دلخــواه بــا ســس شــکات تزیین 
کنیــد، آن را در مهمانــی خــود ســرو کنیــد یــا بــه 

فــرد مــورد عاقــه تــان هدیــه دهیــد.
 

نکات کلیدی: 
- اگــر مــی خواهیــد یــک الیــه ی اضافــه تــر 
روی شــکات بمالیــد، صبــر کنیــد تــا الیــه ی اول 

کامــا خنــک و ســفت شــود.
ــه  ــکات تخت ــگ ش ــر رن ــد از ه ــی توانی - م
ای کــه مایــل بودیــد اســتفاده کنیــد. مــا در ایــن 
ــز  ــی )قرم ــه ای آلبالوی ــکات تخت ــتور از ش دس
رنــگ( اســتفاده کردیــم کــه تــم ولنتایــن را 

ــد. ــته باش داش
ــا در  ــک ه ــاپ کی ــردن پ ــرو ک ــد از ف - بع
ــد  شــکات و کمــی خنــک شــدن آن، مــی توانی
ــل  ــه ای از تراف ــک را در کاس ــاپ کی ــددا پ مج
هــای رنگــی یــا شــکر اکلیلــی فــرو کنیــد تــا بــه 

ــبد. ــکات بچس ش
- پــاپ کیــک هــای ولنتایــن را مــی توانیــد تــا 

۱ هفتــه در یخچــال نگهــداری کنید.
ــه شــکل  ــا را ب ــک ه ــاپ کی ــد پ ــی توانی - م
هــای دلخــواه، حتــی بــه شــکل توپــی درآوریــد.

ــا  ــه ای زیب ــن را در جعب ــاپ کیــک ولنتای - پ
ــد. ــه دهی ــه همــراه گل و کادو هدی ب

ـــد  ـــک میتوانی ـــوع کی ـــن ن ـــه ای ـــرای تهی - ب
از قالـــب پاپـــس کیـــک هـــم اســـتفاده کنیـــد.
منبع: ایران کوک

حسینی مطرح کرد:
تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق
 بودجه سال ۹۹ در حوزه زنان

عضـــو کمیســـیون تلفیـــق الیحـــه بودجـــه ســـال 99 کل کشـــور، 
ـــرد.  ـــریح ک ـــان تش ـــوزه زن ـــیون را در ح ـــن کمیس ـــاخص ای ـــات ش مصوب
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، ســـیده فاطمـــه حســـینی، بـــا اشـــاره 
بـــه مصوبـــات شـــاخص کمیســـیون تلفیـــق الیحـــه بودجـــه ســـال 
ـــه  ـــتای بیم ـــت: در راس ـــواده گف ـــان و خان ـــوزه زن ـــور در ح 99 کل کش
زنـــان سرپرســـت خانـــوار و بدسرپرســـت از محـــل تبصـــره ۱۴ و 
منابـــع هدفمنـــدی یارانه هـــا مطابـــق قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه 
ســـال گذشـــته ۳۰۰ میلیـــارد تومـــان تصویـــب کردیـــم کـــه امســـال 
ـــش داد. ـــان افزای ـــارد توم ـــه ۵۰۰ میلی ـــم را ب ـــن رق ـــق ای کمیســـیون تلفی

عضـــو کمیســـیون تلفیـــق الیحـــه بودجـــه ســـال 99 کل کشـــور 
ـــورم  ـــرخ ت ـــش ن ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــیون ب ـــن کمیس ـــرد: ای ـــح ک تصری
ــون  ــه ۵۰ میلیـ ــون بـ ــا وام ازدواج را از ۳۰ میلیـ ــت تـ ــم گرفـ تصمیـ
تومـــان بـــرای هـــر زوج افزایـــش دهـــد تـــا کمکـــی بـــرای تســـهیل 

ازدوج جوانـــان باشـــد.
وی قـــرار دادن منابعـــی بـــرای تامیـــن بدهـــی و دیـــه زندانیـــان 
ـــت و  ـــان دانس ـــوزه زن ـــی در ح ـــه مهم ـــان را مصوب ـــت زن ـــا اولوی ـــر ب معس
ـــت  ـــی و حمای ـــازات اسیدپاش ـــدید مج ـــون تش ـــته قان ـــال گذش ـــزود: س اف
ـــاس  ـــه براس ـــد ک ـــب ش ـــس تصوی ـــی از آن در مجل ـــیب دیدگان ناش از آس
ــه  ــیب دیدگان و دیـ ــان آسـ ــای درمـ ــده، هزینه هـ ــی شـ آن پیش بینـ
آنهـــا برعهـــده فـــرد بزهـــکار باشـــد و در صورتـــی کـــه فـــرد بزهـــکار 
ـــا  ـــرده ی ـــرار ک ـــا ف ـــته و ی ـــغ را نداش ـــت آن مبل ـــی پرداخ ـــی مال توانای
ـــن  ـــدوق تامی ـــد از صن ـــغ بای ـــن مبل ـــد، ای ـــده باش ـــایی نش ـــی شناس خاط
خســـارت های بدنـــی و بیت المـــال  پرداخـــت شـــود کـــه کمیســـیون 
ـــده در  ـــال آین ـــرای س ـــدوق ب ـــن صن ـــرای ای ـــی ب ـــه منابع ـــق بودج تلفی

ـــت. ـــر گرف نظ
حســـینی بـــا اشـــاره بـــه قانـــون اعطـــای تابعیـــت بـــه فرزنـــدان 
حاصـــل از مـــادران ایرانـــی و پـــدران غیرایرانـــی مصـــوب ســـال 9۸ 
ـــی  ـــنواتی پیش بین ـــه س ـــد در بودج ـــون بای ـــن قان ـــی ای ـــار مال ـــت: ب گف
ــال 99  ــه سـ ــه بودجـ ــت در الیحـ ــبختانه دولـ ــه خوشـ ــد کـ می شـ
منابعـــی را بـــرای آن در نظـــر گرفتـــه بـــود و کمیســـیون هـــم آن را 

تصویـــب کـــرد.

در دانشگاه امیرکبیر صورت می گیرد:
برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات کمیکار

ـــاری  ـــاه ج ـــن م ـــکار ٢9 و ۳۰ بهم ـــابقات کمی ـــیزدهمین دوره مس س
ـــی  ـــگاه صنعت ـــران در دانش ـــیمی ای ـــی ش ـــن مهندس ـــکاری انجم ـــا هم ب

امیرکبیـــر برگـــزار می شـــود. 
ـــگ  ـــتر، لی ـــش پوس ـــه بخ ـــابقات در س ـــن مس ـــنا، ای ـــزارش ایس ـــه گ ب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــرد برگ آزاد و عملک
در روز اول مســـابقه شـــرکت کنندگان بایـــد اجـــزای مختلـــف 
ـــه داوران  ـــرای کمیت ـــتر ب ـــک پوس ـــب ی ـــود را در قال ـــین خ ـــتم ماش سیس
ـــرای  ـــتر ب ـــب پوس ـــه مطال ـــتر و ارائ ـــی پوس ـــوه طراح ـــد، نح ـــه دهن ارائ

کمیتـــه داوران دارای امتیـــاز اســـت.
عامـــل اصلـــی بـــرای موفقیـــت تیم هـــا در ایـــن بخـــش طراحـــی 
ـــب  ـــان مناس ـــا راندم ـــه ب ـــرو محرک ـــوان نی ـــه عن ـــب ب ـــتمی مناس سیس
ـــت. ـــد، اس ـــده باش ـــتفاده ش ـــاخت آن اس ـــوآور در س ـــده ای ن ـــه از ای ک

ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ ــین ها مـ ــرد ماشـ ــابقه عملکـ در روز دوم مسـ
ــا  می گیـــرد و خودروهـــای طراحی شـــده بایـــد بتواننـــد مســـیری )بـ
ـــل  ـــی قب ـــق آن اندک ـــراژ دقی ـــه مت ـــر( ک ـــا ٢۰ مت ـــن ۱٢ ت ـــافت بی مس
از مســـابقه اعـــام می شـــود، بـــا حمـــل میـــزان بـــار )بیـــن ٢۰ تـــا 
ـــش  ـــن بخ ـــی در ای ـــر اصل ـــد، پارامت ـــین را بپیمای ـــد( وزن ماش ۵۰ درص
دقـــت بـــاالی سیســـتم ترمـــز و تولیـــد انـــرژی کافـــی و یکنواخـــت 

سیســـتم نیـــرو محرکـــه اســـت.
ـــه  ـــت و ب ـــوردار اس ـــی برخ ـــت باالی ـــابقه از اهمی ـــش از مس ـــن بخ  ای

ـــی رود. ـــمار م ـــی بش ـــت اصل ـــی رقاب نوع
ـــک بخـــش جـــدا از دو قســـمت قبـــل  ـــکار ی لیـــگ آزاد مســـابقات کمی
ـــاس  ـــر اس ـــد ب ـــش بای ـــن بخ ـــده در ای ـــرکت کنن ـــای ش ـــه تیم ه ـــت ک اس
ـــی  ـــد، خودروی ـــت کنن ـــود رقاب ـــده خ ـــی ش ـــای طراح ـــدرت خودروه ق
ـــه  ـــد، ب ـــی کن ـــافت ط ـــترین مس ـــار را در بیش ـــترین ب ـــد بیش ـــه بتوان ک

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــر اع ـــم برت ـــوان تی عن
ـــه  ـــت ک ـــازی اس ـــابقه جداس ـــکار مس ـــابقات کمی ـــد مس ـــش جدی بخ
تیم هـــا می تواننـــد بـــه صـــورت جداگانـــه در ایـــن بخـــش شـــرکت 
کننـــد. اولیـــن دوره مســـابقات جداســـازی همزمـــان بـــا دوازدهمیـــن 
ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــگاه ته ـــکار در دانش ـــوری کمی ـــابقات کش دوره مس

ایـــن بخـــش شـــامل دو مرحلـــه جداســـازی و عملکـــرد کـــه 
تیم هـــای شـــرکت کننـــده در بخـــش جداســـازی بایـــد مقـــدار ۱.۵ 
لیتـــر مخلـــوط آب و الـــکل را بـــا روش هـــای مختلـــف جداســـازی از 

یکدیگـــر جـــدا کننـــد.
ــی  ــد خودرویـ ــدگان بایـ ــرکت کننـ ــز شـ ــرد نیـ ــش عملکـ در بخـ
ـــص  ـــکل خال ـــرف ال ـــق مص ـــود را از طری ـــروی خ ـــه نی ـــد ک ـــی کنن طراح

شـــده از فرآینـــد جداســـازی بـــه دســـت آورد.
بـــر اســـاس اعـــام دانشـــگاه امیرکبیـــر، عاقه منـــدان می تواننـــد 
ـــیزدهمین دوره  ـــزاری س ـــد برگ ـــتر از رون ـــات بیش ـــب اطاع ـــرای  کس ب
ـــه  ـــه وب ســـایت  www.chefestival.ir مراجع ـــکار ب مســـابقات کمی

ـــد. کنن

رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
مراغــه از آغــاز بــه کار نخســتین جشــنواره 
ایــن  در  نظــاره  عکــس  و  فیلــم  اســتانی 
ــاب  ــر انق ــه فج ــا ده ــان ب ــتان همزم شهرس

خبــرداد. اســامی 
ــی  ــد دادرس فیاض ــا، احم ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: ایــن جشــنواره اســتانی بــه همــت 
انجمــن ســینمای جوانــان و همــکاری اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن شهرســتان 
ــع  ــل مجتم ــاه در مح ــن م ــانزدهم بهم ــا ش ت
ــود. ــد ب ــر خواه ــه دای ــری مراغ ــی هن فرهنگ

وی ادامــه داد: در ایــن رویــداد فرهنگــی 
و هنــری کــه در ٢ بخــش فیلــم مســتند و 
عکــس در حــال برگــزاری اســت آثــار ارزشــمند 
هنرمنــدان اســتان آذربایجــان شــرقی بــه 

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش نمای
دادرس فیاضــی اضافــه کرد:  مراســم اختتامیه 

ایــن جشــنواره ســه شــنبه پانزدهــم بهمــن مــاه 
در محــل تــاالر عبدالقــادر مراغــی اداره فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی برگــزار مــی شــود.
وی گفــت: در نخســتین روز از این جشــنواره 
فیلــم هــای »کلیســای ســنت اســتپانوس«  

ســاخته محمــد حســین حــدادی، »روشــنایی«  
ســاخته یعقــوب جدیــری، »مــوزه ســنگ نــگاره 
هــا« ســاخته فرشــید ضیــاء الملــک، »ســهند«  
ــاخته  ــهر«  س ــن ش ــزاده، »نگی ــرام علی کار به
امیــر حســین امیــدی، »موزاییــک«  کار یعقوب 

ــری،  ــا«  ســاخته یعقــوب جدی ــری، »قونق جدی
»پروانگــی«  ســاخته معصومــه توتاخانــه  و 
»معبــد مهرپرســتان« کار پریســا عــدل ونــد در 

ســینما فرهنــگ مراغــه پخــش مــی شــود.
وی ادامــه داد: همچنیــن در نمایشــگاهی 
ــتین  ــب نخس ــی در قال ــورت رقابت ــه ص ــه ب ک
برپــا  نظــاره   عکــس   و  فیلــم  جشــنواره 
ــکاس از  ــر از ٢۴ ع ــداد ۳9 اث ــت، تع ــده اس ش
هنرمنــدان آذربایجــان شــرقی در برگیرنــده 
ــی از طبیعــت بکــر آذربایجــان و  ــر زیبای تصاوی
ــش  ــه نمای ــتان ب ــن اس ــگری ای ــق گردش مناط

ــت. ــته اس گذاش
ــا  ــگاه ت ــن نمایش ــزود: ای ــی اف دادرس فیاض
شــانزدهم بهمــن مــاه همــه روزه از ســاعت ۱۰ 
الــی ۱۳ و ۱۴ الــی ٢۰ در محــل گالــری اســتاد 
نیکخــو مجتمــع فرهنگی هنــری مراغــه پذیرای 

ــت. ــدان اس عاقه من

معاون ســیما سریال »ســلمان فارســی« را در تراز 
کارهایــی قــرار داد کــه در هالیود ســاخته می شــود. 

بــه گــزارش ایســنا، صبــح دوشــنبه )۱۴ بهن 
ــی  ــور مرتض ــا حض ــا« ب ــن »چی ــاه( انیمیش م
ــران  ــس و مدی ــاون ســیما(، ریی ــری )مع میرباق
مرکــز صبــا و همچنیــن عوامــل ســاخت و تهیــه 

ایــن پویانمایــی رونمایــی شــد.
میرباقــری در بخشــی از ایــن مراســم با اشــاره 
ــه شــروع رســمی ســریال »ســلمان فارســی«  ب
توضیــح داد: در چنــد وقــت گذاشــته اتفاقاتی رخ 
داد کــه موجــب خوشــحالی اســت و نشــان داد ما 
در راســتای گام دوم انقــاب حرکــت می کنیــم. 
ــس  ــور ریی ــا حض ــم ب ــته در قش ــه گذش هفت
ــروع  ــی« ش ــلمان فارس ــریال »س ــیما س صداوس
شــد و آقــای داوود میرباقــری )کارگــردان اثــر( بــا 
اشــراف مطــرح کردنــد کــه ایــن پــروژه نســبت 
ــاخته  ــان س ــه در جه ــابهی ک ــای مش ــه کاره ب
ــت  ــی اس ــن کارهای ــراز عالی تری ــود، در ت می ش

کــه در هالیــوود انجــام مــی شــود.
معــاون ســیما در ابتــدای ایــن نشســت 

 4k هــم دربــاره ســاخت انیمیشــن بــا کیفیــت
گفــت: یکــی از وظایــف رســانه ملــی ایــن اســت 
کــه ســبد مصرفــی مــردم را بــا کیفیــت عرضــه 
کنــد کــه بخشــی از ایــن ســبد فرهنگــی بــرای 
بچه هــا و کــودکان اســت. مــا در بخــش نیــروی 
انســانی از ظرفیــت قابــل قبولــی برخــوردار 
هســتیم و حتــی برخــی از کشــورهای همســایه 

ــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد. عاقمندن
ــا  ــاتی را ب ــا جلس ــرد: م ــار ک ــری اظه میرباق
ــا  ــتیم ت ــا داش ــز صب ــس مرک ــی ریی ــای لیوان آق
ــد  ــد بای ــم. چرخــه تولی ــع را شناســایی کنی موان
فراهــم باشــد تــا دوســتان مــا در حــوزه پویانمایی 
بتواننــد کار کننــد. بارهــا در ایــن زمینــه صحبــت 
شــده اســت و حتــی رییــس صداوســیما تاکیداتی 
ــام  ــت مق ــم خدم ــی را ه ــته و صحبت های داش
معظــم رهبــری در ایــن زمینــه داشــته انــد، بایــد 
ایــن چرخــه را بــه صــورت یــک صنعــت ببینیــم.

وی افــزود: بایــد عزیــزان مــا بتواننــد در 
بازارهــای جهانــی حضــور پیــدا کننــد و بخــش 
ــرده  ــود ک ــب خ ــان را نصی ــده ای از سودش عم

ــا مشــکات  و بازگشــت ســود داشــته باشــند ت
ــل برســانیم. ــه حداق ــن عرصــه ب ــی را در ای مال

ــام  ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــری ب میرباق
ــن  ــا« را در همی شــده، ســاخت انیمیشــن »چی
راســتا دانســت و اظهــار کــرد: آقــای ســحرخیز 
کار  اثــر(  ایــن  کارگــردان  و  )تهیه کننــده 
شــاهکاری را انجــام داده انــد کــه با اســتانداردهای 
ــرای  ــر ب ــن اث ــت. در ای ــگ اس ــی هماهن جهان
اولیــن بار بــه صــورت ۴k وارد تولید ۵٢ قســمت 

شــده ایم کــه تابســتان عرضــه می شــود.
معاون ســیما خطــاب به تیــم تولید ایــن مجموعه 
هــم گفت: خوشــحالم مقهــور این نشــدید که ســبک 
ــد.  ــان دهی ــامی را در کار نش ــی اس ــی غیرایران زندگ
لوکیشــن، شــخصیت ها و تصاویر کاما شناسنامه خود 

مــا را دارد و ایــن شــاید اصیل تریــن نقطــه کار باشــد.
ــش  ــومین همای ــده س ــال آین ــت: س وی گف
برگــزار  عروســکی  و  انیمیشــن  برنامه هــای 
می شــود و ایــن کار و دیگــر انیمیشــن های 
موفقــی را آنجــا خواهیــد دیــد. امیــدوارم همــه 
شــبکه ها بــه اچ دی شــدن نزدیــک شــوند 

چــون آثــار بــا فرمــت ۴k ســاخته مــی شــوند.
ــا  ــز صب ــس مرک ــی، ریی ــم لیوان محمدرحی
نیــز در ایــن مراســم گفــت: در گام دوم انقــاب، 
ــاخت  ــا س ــی ب ــانه مل ــیمای رس ــدات س تولی
پویانمایــی بــا فنــاوری ۴k وارد عرصــه جدیــدی 
از تولیــدات ســازمان صــدا و ســیما شــده اســت.

ــی  ــت محتوای ــش کیفی ــزود: افزای ــی اف لیوان
ــیار  ــده بس ــا آین ــز صب ــدات مرک ــی تولی و فن
ــانه  ــی رس ــدات پویانمای ــرای تولی ــنی را ب روش

ــد. ــی ده ــد م ــی نوی مل
رییــس مرکــز پویانمایــی صبــا ادامــه داد: ورود 
ــان  ــاوری ۴k نش ــا فن ــن ب ــدات انیمیش ــه تولی ب
دهنــده ایــن اســت کــه مرکــز صبــا نگاهــی جدی 

تــر بــه بازارهــا و جشــنواره هــای جهانــی دارد.
بــا  جوانــان  پرانــرژی  حضــور  لیوانــی، 
اســتعداد و تحصیلکــرده بــه بخــش پویانمایــی را 
فرصتــی بســیار مغتنــم دانســت و گفــت: چنــد 
ــده و  ــاخته ش ــا« س ــن »چی ــمت از انیمیش قس
ــال  ــتان س ــه در تابس ــود ک ــی ش ــی م پیش بین

ــد. ــش باش ــاده پخ ــا آم ــده کام آین
نحــوه پخــش بی کیفیــت  پایــان  وی در 
برخــی آثــار انیمیشــنی مرکــز صبــا از تلویزیــون 
و انتقادهایــی کــه در ایــن زمنیــه از ســوی 
ــادآور شــد. ــوده اســت را ی ســازندگان مطــرح ب

ــگری  ــات گردش ــی و تبلیغ ــر کل بازاریاب مدی
وزارت میــراث  فرهنگــی گفــت: تقویــم رویدادهای 
گردشــگری ٢۰٢۰ ســازمان اکــو اعــام شــد که به 
موجــب آن، ایــران چهــار برنامــه مصــوب شــورای 

ــد. ــزار می کن ــو را برگ ــزی اک برنامه ری
بــه گــزارش مهــر، محمــد ابراهیــم الریجانی 
مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری 
ــزاری  ــرو برگ ــت: پی ــی گف وزارت میراث فرهنگ
برنامه ریــزی  شــورای  اجــاس  ســی امین 
ــادی  ــای اقتص ــازمان همکاری ه ــه ای س منطق
ــا ٢۷ دی در  ــخ ٢۴ ت )ECO-RPC( در تاری
ــات  ــی و تبلیغ ــر بازاریاب ــور دفت ــران و حض ته
ــات بخــش  ــداد، مصوب گردشــگری در ایــن روی
گردشــگری و تقویــم کلــی رویدادهــای ٢۰٢۰ 

ســازمان مذکــور اعــام شــد.
وی افــزود: بــر اســاس مصوبــه مذکــور 
معاونــت گردشــگری متولــی برگــزاری ۴ رویداد 
بین المللــی  جشــنواره  »ششــمین  شــامل: 
ــخ ۷-9  ــم« در تاری ــاده ابریش ــو - ج ــذای اک غ
خــرداد 99، »کارگاه آموزشــی آشــپزی« در 

رؤســای  تاریــخ 9-۷ خــرداد 99، »مجمــع 
ذینفعــان  ســایر  و  اتحادیه هــا  انجمن هــا، 
ــومین  ــر 99 و »س ــو« ۱۱-9 تی ــگری اک گردش
کنفرانــس و نمایشــگاه گردشــگری ســامت 
ــود. ــد ب ــش رو، خواه ــال پی ــز در س ــو« نی اک

ــی و تبلیغــات گردشــگری  ــرکل بازاریاب مدی
ــت:  در  ــه گف ــی در ادام ــراث  فرهنگ وزارت می
بــا  هماهنگــی  نشســت های  حاضــر  حــال 
مجــری رویدادهــای مذکــور و تعییــن ریــز 
برنامه هــا و ســایر ذینفعــان آغــاز شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس برگــزاری »ششــمین جشــنواره 
بین المللــی غــذای جــاده ابریشــم اکــو« و 
ــیه  ــپزی« در حاش ــت و کارگاه آش ــز »نشس نی
آن بــه اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
»مجمــع  زنجــان،  اســتان  صنایع دســتی  و 
ســایر  و  اتحادیه هــا  انجمن هــا،  رؤســای 
ذینفعــان گردشــگری اکــو بــه شــرکت »مــادر 
تخصصــی توســعه ایرانگــردی و جهانگــردی« و 
ــس و نمایشــگاه  ــی »ســومین کنفران ــز برپای نی
گردشــگری ســامت اکــو« بــه اتــاق بازرگانــی، 

ــپرده  ــران س ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع صنای
شــده و تعامــات مــورد نظــر بــه منظــور 
بهره منــدی حداکثــری از برنامه هــای پیــش 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق رو در دس
نهمیــن  بیســت  و  در  گفــت:  الریجانــی 
ــاه  ــو در آذرم ــزی اک ــورای برنامه ری ــت ش نشس
پایتخــت  انتخــاب  موضــوع   ۱۳9۷ ســال 
ــوی  ــو از س ــو اک ــورهای عض ــگری کش گردش
ایــران پیشــنهاد شــده و پــس از ارائــه گــزارش 
توجیهــی و مکانیــزم انتخــاب پایتخــت از میــان 
ــوع در  ــو، موض ــو اک ــورهای عض ــهرهای کش ش
نشســت وزرای گردشــگری اکــو در شــهر خجند 
ــاه ۱۳9۸  ــخ ۱٢-۱۱ مهرم ــتان در تاری تاجیکس
مطــرح و از ســوی وزرای گردشــگری کشــورهای 
عضــو مــورد تأییــد و اســتقبال قرارگرفته اســت. 
در این نشســت همچنیــن، شــهرهای ســاری 
و اردبیــل بــه عنــوان پایتخــت گردشــگری 
کشــورهای عضــو اکــو در ســال های ٢۰٢٢ 
و ٢۰٢۳ انتخــاب گردیــده اســت. در همیــن 
ــن  ــران همچنی ــامی ای ــوری اس ــتا، جمه راس

ــن نشســت وزرای گردشــگری  ــی پنجمی میزبان
و هفتمیــن نشســت کارشناســان ارشــد اکــو را 
در ســال ٢۰٢٢ همزمانــی بــا برگــزاری رویــداد 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــاری ٢۰٢٢ میزبان س
ــزی  ــورای برنامه ری ــت: ش ــه گف وی در ادام
ــکاری  ــازمان هم ــی س ــه ای از ارکان اصل منطق
اقتصــادی اکــو بــه شــمار می آیــد کــه حداقــل 
یک بــار در ســال و قبــل از اجــاس ســاالنه 
ــن  ــران تشــکیل جلســه می دهد.ای ــورای وزی ش
ــت ها و  ــه ای، سیاس ــزی منطق ــورای برنامه ری ش
راهبردهــای پایــه و برنامه هــای اکــو را براســاس 
رهنمودهــای شــورای وزیــران تدویــن می کنــد.

تنظیــم تقویــم ســاالنه اکــو بــرای تصویــب 
فعالیت هــای  بررســی  وزیــران،  شــورای  در 
گــزارش  تهیــه  اکــو،  دبیرخانــه  اقتصــادی 
اقتصــادی ســاالنه اکــو، بررســی پیشــرفت 
ســازمان  پروژه هــای  و  برنامه هــا  اجــرای 
بــه صــورت ســاالنه و بررســی اولویت هــای 
راهبــرد همــکاری اقتصــادی بــه صــورت هــر دو 
ســال یکبــار از وظایــف دیگــر ایــن شوراســت.

جشنواره استانی مستند فیلم و عکس نظاره در مراغه آغاز شد

میرباقری:

»سلمان فارسی« با تراز هالیوود ساخته می شود

الریجانی خبر داد؛

تقویم رویدادهای گردشگری 2۰2۰ سازمان اکو اعالم شد

نفــر مربــی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا 
در حــال بازنشســتگی مــی باشــد و یکــی از آنهــا نیــز هــم اقــدام 
ــروز  ــا ام ــن م ــت . همچنی ــوده اس ــات نم ــروع تحصی ــه ش ب
حــدود ۳۰ دانشــیار داریــم و عــاوه بــر آن 9 نفــر اســتاد تمــام 
هســتند و هــرم هئیــت علمــی مــا تقریبــا تکمیــل شــده اســت .

ــت  ــن موفقی ــب ای ــه داد : کس ــه ادام ــگاه مراغ ــس دانش رئی
ــه  ــد ک ــی باش ــبی م ــش نس ــرو آرام ــه در گ ــگاه مراغ در دانش
در فضــای دانشــگاه ایجــاد شــده اســت و اعضــا هیئــت علمــی 
ــث  ــش باع ــن آرام ــند و ای ــی باش ــف نم ــائل مختل ــر مس درگی
تســریع پیشــرفت علمــی دانشــگاه شــده اســت . از نظــر 
آموزشــی همــکاران مــا تــاش هــای زیــادی انجــام مــی دهنــد و 
جلســات مختلــف آموزشــی و فرهنگــی بــه طــور مرتــب برگــزار 
مــی شــود و بــرای دانشــجویان برنامــه هــای علمــی و فرهنگــی 

ــی شــود .  ــردی اجــرا م راهب
ــگاه هــا در  دکتــر لطــف الهــی یقیــن گفــت : وضعیــت خواب
ســال هــای اخیــر شــرایط مناســبی نداشــت ولــی خوشــبختانه 
خوابــگاه هــا بهســازی شــده و نســبت بــه وضــع گذشــته مناســب 
ــی  ــگاه خیل ــه دانش ــا ب ــگاه ه ــن خواب ــد و همچنی ــده ان ــر ش ت

نزدیــک شــده انــد . 
وی ادامــه داد : دانشــگاه مراغــه در ســال هــای گذشــته مجــوز 
صدورمــدرک تحصیلــی را نداشــته و مــدارک دانشــجویان در تبریــز 
صــادر مــی شــد کــه بــا همــت همــکاران در دو ســال اخیــر تمامــی 
مــدارک در دانشــگاه مراغــه صــادر گردیــده اســت و از لحــاظ بیــن 
المللــی در لیســت دانشــگاه هــا قــرار گرفتــه ایــم . و مــی توانیــم 
قــرار داد هــای کاری و علمــی بــا خــارج از کشــور منعقــد نمائیــم .

وی توجــه بــه رعایــت بــه اخــاق را ســر لوحــه فعالیــت هــای 
علمــی اذعــان کــرد و گفــت : در راســتای جلوگیــری از تقلــب و 

... در مقــاالت، جلســات اخــاق پژوهشــی در دانشــگاه مراغــه بــه 
طــور مرتــب تشــکیل مــی گــردد کــه پیشــتر فقــط در دانشــگاه 

هــای مــادر تشــکیل مــی گردیــد.
ــر  ــوم واخت ــات نج ــز تحقیق ــام مرک ــا ادغ ــه ب وی در رابط
ــای  ــی ه ــا بررس ــت :ب ــه گف ــگاه مراغ ــا دانش ــه ب ــک مراغ فیزی
ــد  ــا بای ــه ی ــک مراغ ــر فیزی ــات اخت ــه مرکزتحقیق صــورت گرفت
منحــل مــی گشــت یــا بــر اســاس طــرح آمایــش آمــوزش عالــی 
بــه یکــی از مراکــز دانشــگاهی ادغــام مــی شــد کــه بــا پیگیــری 
هــای وزارت علــوم و دانشــگاه مراغــه خوشــبختانه ایــن مرکــز بــه 

ــد . ــه الحــاق گردی دانشــگاه مراغ
وی در پایــان گفــت : چشــم انــداز دانشــگاه مراغــه در جهــت 
ــای  ــت ه ــروی از سیاس ــوم پی ــل س ــگاه نس ــه دانش ــیدن ب رس
وزارت علــوم بــرای پیــش بــرد اهــداف دانشــگاه مراغــه هســت و 
در ایــن راســتا مطالعاتــی در بحــث بیــن المللــی کــردن دانشــگاه 
و رســیدن بــه دانشــگاه هــای نســل ســوم و چهــارم و کاربــردی 
کــردن علــم و…  و در نتیجــه کمــک بــه مدیریــت جامعــه مــی 
ــگاه  ــه دانش ــتیم ک ــاش هس ــر در ت ــرف آخ ــوان ح ــد. بعن باش

مراغــه در ریــل توســعه کیفــی قــرار بگیــرد.

بیش از بیست هزار متر مربع پروژه در 
دانشگاه مراغه در حال اجراست 

ادامه از صفحه 1
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انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقیتغذیه سالم

باکتری پروبیوتیک چیست
 و چرا باید در غذاهای مان باشد؟

بـــدن مـــا بـــرای ادامـــه زندگـــی ای ســـالم 
بـــه جـــذب کامـــل غذاهایـــی کـــه می خوریـــم 
مـــا  روده  در  باکتری هایـــی  دارد.  نیـــاز 
وجـــود دارنـــد کـــه از غذاهـــای مصرفـــی مـــا، 
ویتامین هـــا و آنتی بیوتیک هـــای مـــورد نیـــاز 
ــان  ــا، همـ ــن باکتری هـ ــازند. ایـ ــدن را می سـ بـ
باکتری هـــای پـــرو بیوتیـــک هســـتند کـــه 
ـــی  ـــه نوع ـــد و ب ـــهیل می دهن ـــز تس ـــوارش را نی گ
درمـــان یبوســـت هســـتند. کلمـــه پروبیوتیـــک 
ـــت.  ـــی« اس ـــرای زندگ ـــای »ب ـــه معن ـــی و ب یونان
پروبیوتیـــک  باکتری هـــای  منبـــع 
و  اداره غـــذا  لبنیـــات و میوه هـــا هســـتند. 
 )FAD( کشـــاورزی ســـازمان ملـــل متحـــد
 )WHO( جهانـــی  بهداشـــت  ســـازمان  و 
پروبیوتیـــک را این گونـــه تعریـــف می کنـــد: 
ارگانیســـم های  میکـــرو  »پروبیوتیک هـــا 
زنـــده ای هســـتند کـــه مصـــرف کافـــی آنهـــا 
ـــش  ـــامت بخ ـــرات س ـــدن اث ـــان ش ـــبب نمای س
در بـــدن میزبـــان می شـــود.« پروبیوتیک هـــا 
باکتری هـــای مفیـــد و مضـــر  بـــر تعـــادل 
ــه  ــادل را بـ ــن تعـ ــذارد و ایـ ــر می گـ روده تأثیـ
ــد  ــای مفیـ ــت باکتری هـ ــش جمعیـ ــع افزایـ نفـ
ــا  ــت پروبیوتیک هـ ــد. در حقیقـ ــر می دهنـ تغییـ
از همیـــن طریـــق اثـــرات ســـامت بخـــش 
خـــود را در بـــدن انســـان القـــا می کننـــد. دوز 
ـــی اســـت  ـــل مهم ـــده عام ـــک مصـــرف ش پروبیوتی
کـــه بـــر تراکـــم میکروارگانیســـم های موجـــود 
در بخش هـــای مختلـــف دســـتگاه گـــوارش 
تأثیـــر می گـــذارد. پروبیوتیک هـــا همچنیـــن 
قادرنـــد اختـــاالت میکروبوتـــای روده، پـــس از 
ـــانند. ـــل برس ـــه حداق ـــی را ب ـــان آنتی بیوتیک درم

چگونه پروبیوتیک ها منفی کار می کنند؟
واقـــع  در  پروبیوتیک هـــا  کـــه  گفتیـــم 
ــه  ــه بـ ــتند کـ ــد روده هسـ ــای مفیـ باکتری هـ
ـــی  ـــا در صورت ـــد؛ ام ـــا کمـــک می  کنن ســـامتی م
ـــش  از  ـــترس بی ـــید، اس ـــیگار بکش ـــما س ـــه ش ک
ـــک   ـــب از آنتی بیوتی ـــید و مرت ـــته باش ـــد داش ح
اســـتفاده کنیـــد، باعـــث می شـــوید کـــه ایـــن 
باکتری هـــای مفیـــد نتواننـــد کار کننـــد. یکـــی 
ـــتفاده  ـــن اس ـــا همی ـــری دنی ـــکات سراس از مش
مرتـــب از آنتی بیوتیک هـــا اســـت. تنهـــا در 
ــک  ــای آنتی بیوتیـ ــد داروهـ ــاز، بایـ ــع نیـ مواقـ
ــوع  ــد تنـ ــم. اســـترس می توانـ را مصـــرف کنیـ
ــر  ــا تغییـ ــدن مـ ــا را در بـ ــداد باکتری هـ و تعـ
ـــدن  ـــی ب ـــتم ایمن ـــف سیس ـــث تضعی ـــد و باع ده
مـــا شـــود. شـــاید ایـــن همـــان علتـــی اســـت 
کـــه بســـیاری از مـــا ســـال ها بـــه دنبـــال آن 
می گشـــتیم از جملـــه آکنه هـــای صـــورت و 
ـــک  ـــی. الکولی ـــم های ناگهان ـــا و خش ـــدن، اگزم ب
بـــودن هـــم ایـــن عوامـــل را تشـــدید می کنـــد 

ــد ــک می کنـ ــترس کمـ ــش اسـ ــه افزایـ و بـ

چرا انواع پروبیوتیک ها وجود دارند؟
پروبیوتیک هـــا،  باکتری هـــای  انـــواع 
روده  در  وظیفـــه ای  و  نقـــش  کـــدام  هـــر 
دارنـــد. برخـــی از قرص هـــای پروبیوتیـــک 
ــتند  ــری  هسـ ــوع باکتـ ــد نـ ــی از چنـ ترکیبـ
ـــه  ـــت ک ـــن عل ـــه ای ـــد. ب ـــل یکدیگرن ـــه مکم ک
ـــتان در  ـــد انگلس ـــورها مانن ـــیاری از کش در بس
ــای  ــه باکتری هـ ــردم همـ ــی مـ ــه  غذایـ برنامـ
از  اســـتفاده  ندارنـــد،  پروبیوتیـــک وجـــود 
قـــرص معمول تـــر اســـت. مراقـــب باشـــید 
قرص هـــای  از  اســـتفاده  هنـــگام  کـــه 
بـــرای  نکنیـــد.  روی  زیـــاده  پروبیتیـــک 
جلوگیـــری از ایـــن ریســـک می توانیـــد قبـــل 
ـــد  ـــورت کنی ـــه مش ـــک تغذی ـــا پزش ـــروع ب از ش

و آزمایـــش GP بدهیـــد.

مصرف پروبیوتیک  های به کدام صورت 
مناسب تر است؟

ــورت  ــه صـ ــا را بـ ــد پروبیوتیک هـ می توانیـ
نوشـــیدنی، غـــذا یـــا مکمـــل مصـــرف کنیـــد؛ 
ـــر  ـــد؟ اگ ـــری دارن ـــرد بهت ـــک عملک ـــدام ی ـــا ک ام
ــم  ــود را تنظیـ ــی خـ ــه غذایـ ــد برنامـ می توانیـ
ـــا را  ـــک ه ـــب پروبیوتی ـــور مرت ـــه ط ـــد و ب کنی
ـــس  ـــید پ ـــته باش ـــود داش ـــی خ ـــده غذای در وع
ــا  ــن باکتری هـ ــی ایـ ــت از راه غذایـ ــر اسـ بهتـ
ــی  ــه غذایـ ــر در برنامـ ــد و اگـ ــن کنیـ را تامیـ
ــا  ــت از مکمل  هـ ــر اسـ ــتید بهتـ ــم نیسـ منظـ
ــودر،  ــورت پـ ــه صـ ــه بـ ــد کـ ــتفاده کنیـ اسـ
فرقـــی  دارد،  وجـــود  قـــرص  و  نوشـــیدنی 
چـــه  بـــه  را  باکتری هـــا  ایـــن  نمی کنـــد 

صـــورت مصـــرف کنیـــد.

چه مواد غذایی ای باکتری های 
پروبیوتیک دارند؟

انواع ترشی های خانگی
شکات تلخ

کلم ترش
ماست کفیر

پنیر گودا
پنیر چدار

پنیر موتزارال
پنیر الکتیکی

بـــا   شـــده  غنـــی  شـــیرهای  برخـــی 
تیـــک بیو و پر

ماست های پروبیوتیک
کیمچی کره ای

منبع: ایرنا زندگی

چرا نباید گوشت بخوریم
۱- دلیل طبیعی:

ــا،  ــدان ه ــد دن ــوژی انســان، مانن ــی و فیزیول ــل علم ــر دالی ــا ب بن
ــا ... ــم ه ــا، آنزی ــوارش و روده ه گ

گوشت خوراک انسان نیست و نباید استفاده شود
بشر از بدو تکامل در جنگل های گرمسیری گیاهخوار بوده است

 طبیعت شناسان در طول تاریخ اینرا تایید کرده اند

۲- دلیل عاطفی:
در وگانیســم )گیاهخــواری مطلــق( کشــتن و اســارت و بهــره 

ــت ــوع اس ــات ممن ــی از حیوان کش
حیوانات سیستم عصبی مرکزی دارند و درد را بخوبی حس می کنند

کشتن یک حیوان با یک انسان هیچ فرقی ندارد
خون و زجر و کثافت نه تنها اخاقی نیست

بلکه ما را سنگدل و بی تفاوت می کند
و خشونت را گسترش می دهد

الشــه هــای آویختــه، ســر هــای بریــده، دل و شــکم هــای پــاره شــده، 
زجــه هــای بــی پناهــی، جــدا کــردن مــادر از فرزنــد، جدایــی از طبیعــت و 

شــرایط بــد نگهــداری، صنعــت بــی رحــم دامپــروری صنعتــی ...
همه اینها پلید و تاریک است

۳- دلیل بهداشتی و سالمتی
گوشت عامل بسیاری از بیماری هاست

پروتیین حیوانی از عوامل اصلی بوجود آمدن سرطان و ادامه آن می باشد
ایــن مهــم را طوالنــی تریــن تحقیــق ســرطان شناســی در تاریــخ تاییــد 
T.Colin Campbell مــی کنــد به مــدت ۵۰ ســال و مدیریــت پرفســور
گوشت دارای کلسترول بد است و باعث چربی خون و فشار خون می شود

گوشت بیماری های قلبی را تشدید می کند
گوشت سبب بیماری های مفصلی، رماتیسم، آرتروز و نقرس می شود
هر بیماری که بخواهد خوب شود باید اول از گند گوشت دوری کند

این ناخوراک مهلک و مسموم
ــرد و بغیــر از بیمــاری هــای  ــاال مــی ب گوشــت اســید اوریــک را ب

مفصلــی ســبب ســنگ کلیــه هــم مــی شــود
افــراد حیــوان خــوار معمــوال اضافــه وزن دارنــد و چربــی حیوانــی 

باعــث مقاومــت بــه انســولین و پیدایــش دیابــت مــی شــود
ــا در  ــه آنه ــه ب ــی ک ــترس های ــل اس ــه دلی ــات ب ــت حیوان گوش

ــود ــی ش ــا داده م ــروری ه دامپ
باعث افسردگی در انسان است بخصوص مرغ ها

ــی  ــا دارو و آنت ــه آنه ــدام ب ــه م ــار ک ــی و بیم ــی مصنوع حیوانات
ــت ــر اس ــان منتش ــک زده و در بدنش بیوتی

انواع عفونت ها و انگل ها براحتی به انسان می رسد
کیست های آلوده در گوشت

جگــر آنهــا سرشــار از ســموم تجمــع یافتــه دارویــی و ترســی اســت 
کــه هنــگام کشــتن در خــون و گوشتشــان مــی رود

زهره های ترکیده
ــان  ــرای درم ــه ب ــد ک ــی ده ــرات نم ــودش ج ــه خ ــس ب ــچ ک هی

ــد ــز کن ــت را تجوی ــا، گوش ــاری ه بیم
چون خواصی ندارد و آنچه هست را بدتر می کند

کسانی که مجبور به عمل آپاندیس می شوند، حتما گوشتخوارند
و گرنه گیاهخواران مطلق اینطور چیزها را ندارند

گوشت از هر رنگ و هر جنس باشد برای انسان مضر و بیماری زاست
گوشت مرغ سبب بلوغ زودرس در دختران و سرطان سینه

بهم ریختگی هورمون ها
ایجاد کیست تخمدان در زنان

سرطان پروستات
بدن انسان به هیچ وجه به گوشت و مواد حیوانی نیازی ندارد

و این یک افسانه قدیمیست
مواد مورد نیاز ما از گیاهان تامین می شود

خوراک حقیقی و طبیعی ما

۴ - دلیل محیط زیستی
ســاالنه ۱۴۴ میلیــارد لیتــر گاز بســیار ســمی متــان توســط 
دامپــروری هــای صنعتــی بوجــود مــی آیــد کــه ٢۰ برابــر ســمی تــر 

ــت ــن اس ــید کرب از دی اکس
در جــو زمیــن باقــی مانــده و ســبب گرمایــش زمیــن، آب شــدن 

یــخ قطــب هــا و بهــم ریختــن آب و هــوای زمیــن مــی شــود
آلودگی دامپروری های صنعتی بیشتر از تمام خودروهای جهان است

گاز متان از معده میلیاردها گاو بوجود می آید
خوردن هر ۳۰ گرم گوشت برابر ۱۱۳ کیلومتر حرکت یک ماشین است

بــرای تولیــد هــر کیلــو گوشــت در کل ۱۵ هــزار لیتــر آب صــرف 
مــی شــود در حالــی بــا کمبــود آب مواجــه هســتیم

هــر گاو حــدود ۶۰۰ تــا ۸۰۰ کیلوگــرم غــذا مــی خــورد در حالــی 
کــه انســان هــای بســیاری در روی زمیــن گرســنه هســتند

ــرای  ــط ب ــا فق ــای کشــاورزی در دنی ــن ه ــی از زمی ســطح عظیم
ــان  ــا انس ــون ه ــه میلی ــی ک ــود در حال ــی ش ــت م ــوراک دام کش خ

ــد ــوراک دارن ــود خ ــد و کمب ــنه ان گرس
برای هر همبرگر، ۵ متر مربع از جنگل ها ویران می شود

جنــگل هــا نابــود مــی شــوند تــا چــراگاه دام شــود و یــا خــوراک 
دام در آنهــا کاشــته شــود، بــرای نمونــه جنــگل هــای آمــازون

این همه بدی و ویرانگری فقط به خاطر خوراک توست
آن گوشتی که می جوی و به دندان می کشی
در تخریب زمین، انسان و حیوان سهیم نباش

باید برخورد غیراحساسی داشت؛
پاسخ وزیر ورزش به دالیل مهاجرت ورزشکاران

ــت:  ــکاران گف ــی ورزش ــرت برخ ــه مهاج ــاره ب ــا اش ــر ورزش ب وزی
ــا روش  ــم ب ــی معتقدی ــتیم حت ــاوت نیس ــوع بی تف ــن موض ــال ای در قب

ــیم. ــته باش ــورد داش ــا آن برخ ــد ب ــی بای ــر احساس ــی و غی منطق
بــه گــزارش مهــر، مســعود ســلطانی فــر بــه مذاکــرات اخیــر خــود بــا مقامات 
کمیتــه بین المللــی المپیــک در لــوزان ســوئیس اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن 
دیدارهــا مواضــع و ماحظــات خــود را بــه صــورت صریــح و روشــن بیــان کردیم.

وی بــه موضــوع مهاجــرت تعــدادی از ورزشــکاران کشــور اشــاره کــرد و 
گفــت: اینهــا فرزنــدان مــردم، ایــران و نظــام هســتند و مــا در قبــال ایــن 
موضــوع بــه هیــچ عنــوان بی تفــاوت نیســتیم. معتقدیــم بــا روش منطقــی 
و غیــر احساســی بایــد بــا ورزشــکاران، پیشکســوتان و جوانان آینــده ورزش 

کشــور ارتبــاط برقــرار کنیــم و شــنونده نیازهــای آنــان باشــیم.
ســلطانی فــر بــه اظهــارات ایــن ورزشــکاران بعد از مهاجرتشــان اشــاره 
کــرد و گفــت: معتقــدم مــا بایــد درهــا را بــاز بگذاریــم و اجــازه دهیــم هــر 

زمــان کــه بخواهنــد قهرمانــان کشــورمان بــه میهــن بازگردند.
وزیر ورزش تاکید کرد: بیشـتر این ورزشـکاران مشـکات شـخصی از جمله 
مشـکات با ریاسـت فدراسـیون، مربی و یا مشـکات دیگر شـخصی داشـتند 
بنابرایـن نبایـد به این موضـوع به عنوان بحران سیاسـی و اجتماعی نگاه کنیم.

پرسـپولیس  بازیکنـان  کـه  ایـن  وجـود  بـا 
مدعـی هسـتند از فصـل گذشـته از این باشـگاه 
طلـب دارنـد امـا اسـناد حسـابداری این باشـگاه 
نشـان می دهـد که بـه جز سـیدجال حسـینی 
کـه 9۴ درصد رقـم قراردادش فصل گذشـته اش 
را دریافـت کـرده، سـایر بازیکنـان پرسـپولیس 

۱۰۰ درصـد قراردادشـان را گرفته انـد. 
ــر  ــای اخی ــی هفته ه ــنا، ط ــزارش ایس ــه گ ب
ــان  ــات بازیکن ــاره مطالب ــی درب ــث مختلف مباح
پرســپولیس از ایــن باشــگاه مطــرح شــده اســت، 
ــم  ــه ســر می بری ــی کــه در میــان فصــل ب در حال
ــم  ــه تی ــبت ب ــاف نس ــا اخت ــان ب ــز پوش و قرم
ــا هرازگاهــی  دوم جــدول صدرنشــین هســتند ام
نشــان  کــه  می شــود  انجــام  مصاحبه هایــی 
خاطــر  بــه  پرســپولیس  بازیکنــان  می دهــد 
پرداخــت نشــدن مطالبات شــان گله منــد هســتند.

بـا  هسـتند  مدعـی  پرسـپولیس  بازیکنـان 
وجـود ایـن کـه نیـم فصـل بـه پایـان رسـیده و 
دو هفتـه از نیـم فصل دوم سـپری شـده اما تنها 
۳۵ درصـد از قـرارداد فصل جدیدشـان پرداخت 
شـده و البته نکتـه حائز اهمیـت در صحبت های 
بیشـتر بازیکنان پرسـپولیس این اسـت که آن ها 
مبالغـی طلبکارنـد.  نیـز  از فصل هـای گذشـته 
ایـن در حالـی اسـت کـه مدیران سـابق باشـگاه 
پرسـپولیس مدعی اند تمـام طلب هـای بازیکنان 
را پرداخـت کردنـد و پرسپولیسـی ها هیچ طلبی 

از فصـل گذشـته ندارند.
ــه  ــت یافت ــنادی دس ــه اس ــون ب ــنا اکن ایس
ــر  ــال حاض ــان ح ــد بازیکن ــان می ده ــه نش ک
تنهــا ۱۰۰ درصــد مبلــغ  نــه  پرســپولیس 
دوران  در  را  خــود  گذشــته  فصــل  قــرارداد 
ــه در  ــد بلک ــت کرده ان ــابق دریاف ــت س مدیری

ــر ســیدجال  ــان نظی ــن برخــی بازیکن ــن بی ای
ــات  ــوان مالی ــم تحــت عن ــی ه حســینی مبالغ
ــان را  ــد رویانی ــه دوره محم ــوط ب ــرارداد مرب ق

ــت. ــرده  اس ــت ک ــز دریاف نی
ــپولیس از اول  ــال پرس ــم فوتب ــان تی کاپیت
ــغ  ــاه ۱۳9۸ مبل ــن م ــا ٢۶ فروردی آذر ۱۳9۷ ت
٢٢۰ میلیــون تومــان بابــت قــرارداد فصــل 9۸-

ــازی،  ــاداش ب ــان پ ــون توم ــود، ۱۰ میلی 9۷ خ
۳۰۰ میلیــون تومــان بابــت پــاداش حضــور 
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــال لی ــپولیس در فین پرس
بابــت  تومــان  میلیــون   ۱۰۰ همین طــور  و 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــراردادش دریاف ــن های ق آپش
او همچنیــن در ایــن بــازده زمانــی ٢۰۰ میلیــون 
ــات  ــت مالی ــپولیس باب ــگاه پرس ــان از باش توم
ــت  ــه دوره مدیری ــوط ب ــه مرب ــود ک ــرارداد خ ق
محمــد رویانیــان اســت دریافــت کــرده کــه بــا 
ــید  ــاده مشــخص می شــود س ــک حســاب س ی

جــال حســینی ۸۳۰ میلیــون تومــان در ۵ مــاه 
ــز شــده اســت. ــه حســابش واری ب

در پایــان فصــل 9۸-9۷ برخــی از بازیکنــان 
ــد، از  ــکار بودن پرســپولیس کــه از گذشــته طلب
ــدا مطالبات شــان در  ــرب خواســتند ابت ــرج ع ای
گذشــته را دریافــت کننــد و بعــد بــه طلب هــای 
ــن  ــن بی ــود. در ای ــیدگی ش ــل 9۸-9۷ رس فص
ــه طــور مثــال کمــال کامیابی نیــا هــم کــه از  ب
ــش را  ــود، مطالبات ــکار ب ــل طلب ــای قب فصل ه
دریافــت می کنــد و بــرای فصــل 9۷ - 9۸ نیــز 
مبالغــی بــه حســابش واریــز می شــود کــه البتــه 
ــوز  ــراردادش هن ــن های ق ــن از آپش ــن بازیک ای

ــکار اســت. ــی از پرسپولیســی ها طلب مبلغ
بررســی پرداختی هــای باشــگاه پرســپولیس 
ــدادی  ــد تع ــان می ده ــته نش ــل گذش در فص
ــه از  ــی ک ــان همچــون حســین ماهین از بازیکن
ــان  ــد مطالباتش ــب کار بودن ــل 9۷-9۶ طل فص

ــا از  ــاب های آن ه ــا حس ــد ت ــت کردن را دریاف
گذشــته صفــر شــود. ایــن بازیکــن بابت قــرارداد 
فصــل 9۷-9۶ خــود از پرســپولیس طلبــکار بود 
کــه در چهــارم تیرمــاه 9۸، ۱۶9 میلیــون و ۷۴٢ 
هــزار و ۳۱۸ تومــان دریافــت کــرده تــا اینگونــه 

از گذشــته دیگــر طلبــی نداشــته باشــد.
ــی پرســپولیس نشــان  بررســی اســنادی مال
می دهــد بــا وجــود ایــن کــه برخــی از بازیکنــان 
درصدهــای کمــی از آپشــن های قــرارداد فصــل 
گذشته شــان را در مدیریــت ســابق دریافــت 
پرداخــت ۴9۵  واســطه  بــه  امــا  نکرده انــد 
ــاداش  ــیایی و پ ــاداش آس ــان )پ ــون توم میلی
از  خــارج  بازی هــا(  از  برخــی  در  پیــروزی 
ــا  ــود آن ه ــده ب ــان داده ش ــه بازیکن ــرارداد ب ق
در عمــل بیــش از آن چــه در قراردادشــان 
ــت  ــاده دریاف ــوان دســتمزد و آپشــن آم ــه عن ب
ــه  ــن ک ــر ای ــه خاط ــده ب ــه علی القاع ــد ک کردن
ایــن مبلــغ ۴9۵ میلیــون خــارج از قــرارداد 
ــا از باشــگاه  ــاال قانون ــا ح پرداخــت شــده، آن ه

ــتند. ــکار هس ــی طلب ــپولیس مبالغ پرس
از  بخشــی  تنهــا  آمــار  و  ارقــام  ایــن 
ــان پرســپولیس  ــه بازیکن ــی ب پرداخت هــای مال
ــپولیس  ــکاری از پرس ــی طلب ــه مدع ــت ک اس
هســتند. ریــز جزییــات مالــی پرداختــی باشــگاه 
ــراض  ــه اعت ــد ک ــان می ده ــان نش ــه بازیکن ب
آن هــا نابجــا اســت. البتــه بازیکنــان پرســپولیس 
حــق دارنــد بایــت عــدم دریافــت حــق و حقــوق 
فصــل جــاری معتــرض باشــند امــا قطعــا آن هــا 
طلبــی از قــرارداد فصــل گذشــته خــود ندارنــد 
ــش  ــا بخ ــناد تنه ــن اس ــاس ای ــر اس ــه ب چراک
ــته  ــل گذش ــای فص ــن قرارداده ــی از آپش اندک

ــده اســت.   ــی مان ــا باق آن ه

وزنه بــرداری  فدراســیون  رئیــس  نایــب 
ــج  ــر و پزشــک معال ــا هانوف ــان ب گفــت: همچن
از  و  هســتیم  ارتبــاط  در  مــرادی  ســهراب 
ــم  ــا فیل ــرای آنه ــردار ب ــن وزنه ب ــت ای وضعی

 . ســتیم می فر
بــه گــزارش تســنیم، داوود باقــری در مــورد 
ــیون  ــرکل فدراس ــود، دبی ــد جل ــد محم بازدی
مربیگــری  کاس  از  وزنه بــرداری  جهانــی 
بانــوان در رشــت اظهــار داشــت: او می خواســت 
ــان نحــوه تدریــس دو مــدرس چینــی  در جری
ــرد. از  ــد ک ــن کاس بازدی ــرد و از ای ــرار بگی ق
ــرده  ــوت ک ــی دع ــی چین ــا از دو مرب ــل م قب
بودیــم کــه بــرای تقویــت بنیــه علمــی مربیــان 
بانــو، همزمــان بــا جــام فجــر بــه ایــران بیاینــد. 
ــان  ــد در جری ــن بازدی ــود در ای ــن جل همچنی
بیشــتر فعالیت هــای مــا در بخــش بانــوان قــرار 

ــم داد. ــی ه ــای خوب ــت و قول ه گرف
ــیون  ــرکل فدراسـ ــرد: دبیـ ــد کـ وی تاکیـ
جهانـــی قـــول داد حمایـــت بیشـــتری از 
ــد.  ــته باشـ ــا داشـ ــوان مـ ــرداری بانـ وزنه بـ
بـــه هرحـــال آنهـــا در جریـــان تصویـــب 

ـــت  ـــه حمای ـــن قضی ـــا، از ای ـــوان م ـــاس بان لب
کـــرده بودنـــد و حـــاال بـــه نظـــر می رســـد 
ــرفت  ــرعت پیشـ ــه سـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــود، فدراســـیون  ـــی خـــوب ب ـــا خیل ـــران م دخت
ــن  ــا در ایـ ــه مـ ــد کـ ــز می دانـ ــی نیـ جهانـ
ـــی  ـــم. خیل ـــدی داری ـــتعداد و توانمن ـــته اس رش
ـــران کار  ـــر ای ـــه زودت ـــتند ک ـــورها هس از کش
را شـــروع کرده انـــد امـــا ســـرعت پیشـــرفت 

ـــوده و در  ـــا ب ـــر از آنه ـــی بهت ـــا خیل ـــران م دخت
زمـــان اندکـــی توانســـتیم کار را بـــه خوبـــی 
پیـــش ببریـــم. جلـــود هـــم معتقـــد اســـت 
ـــک  ـــی در المپی ـــاید حت ـــرعت، ش ـــن س ـــا ای ب
ـــرد  ـــرداران م ـــه ب ـــا از وزن ـــران م ٢۰٢۴ دخت

هـــم جلوتـــر بزننـــد.
ــن  ــر ای ــکات دیگ ــی از ن ــزود: یک ــری اف باق
اســت کــه مــا در وزنه بــرداری بانــوان داور 

بین المللــی نداریــم، قــرار شــد داوران مــا 
ــه  ــود ب ــد و جل ــی کنن ــی را ط ــای مل دوره ه
رئیــس فدراســیون قــول داد حتــی تــا ۶ 
ســهمیه بیــن المللــی نیــز بــرای وزنــه بــرداری 

ــت. ــد گرف ــر خواه ــران در نظ ــوان ای بان
ــه  ــیون وزن ــکی فدراس ــه پزش ــس کمیت رئی
بــرداری همچنیــن در مــورد وضعیــت ســهراب 
مــرادی گفــت: همچنــان بــا هانوفــر و پزشــک 
ــاط هســتیم و  ــرادی در ارتب ــج ســهراب م معال
ــم  ــان فیل ــردار برای ش ــن وزنه ب ــت ای از وضعی
ــد  ــال می کن ــش را دنب ــتیم. او تمرینات می فرس
و ترجیــح دادیــم کــه بــرای جلوگیــری از 
آســیب دیدگــی، او در جــام فجــر وزنــه نزنــد و 
ــه جایــش در مســابقات غــرب آســیا حضــور  ب

پیــدا کنــد.
وی در مــورد اینکــه چقــدر نســبت بــه 
کســب ســهمیه از ســوی ســهراب مــرادی 
امیــدوار اســت، عنــوان کــرد: نســبت بــه ایــن 
موضــوع امیــدوار هســتیم، ان شــاءاهلل کــه 
ــاز الزم را کســب  ــد امتی ســهراب مــرادی بتوان

ــد. کن

ـــارزه  ـــی مب ـــتاد مل ـــرکل س ـــه دبی ـــه گفت ب
بـــا دوپینـــگ و پـــس از آغـــاز همـــکاری 
رســـمی ایـــن نهـــاد بـــا قطـــر، کنتـــرل 
ـــق  ـــران از طری ـــه ای ـــکاران نخب ـــگ ورزش دوپین
پاســـپورت بیولوژیـــک و فعـــال شـــدن آن 

می شـــود. انجـــام 
بـــه گـــزارش مهـــر، اعضـــای شـــورای 
اجرایـــی ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا دوپینـــگ 
ـــه  ـــه هفت ـــود ک ـــر خ ـــت اخی ـــادو( در نشس )ن
ــپورت  ــدور پاسـ ــد، صـ ــزار شـ ــته برگـ گذشـ
بیولوژیـــک بـــرای ورزشـــکاران را مصـــوب 

ــد. کردنـ
ــتر  ــکاران بیشـ ــاس ورزشـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
از همیشـــه در تیـــررس نظـــارت افســـران 
ـــرل  ـــود و کنت ـــد ب ـــگ خواهن ـــا دوپین ـــارزه ب مب
ــام  ــل انجـ ــر از قبـ ــدی تـ ــان جـ دوپینگ شـ
می شـــود. در واقـــع چیـــزی شـــبیه بـــه 
ـــگ  ـــا دوپین ـــارزه ب ـــی مب ـــس جهان ـــه آژان آنچ
ـــاخص  ـــکاران ش ـــی ورزش ـــورد برخ )وادا( در م
ـــای  ـــا در زمان ه ـــری از آنه ـــه گی ـــرای نمون و ب
مختلـــف مســـابقه ای و غیرمســـابقه ای انجـــام 

می دهـــد.
دکتـــر مهـــرزاد خلیلیـــان دبیـــرکل نـــادو 
ـــورد  ـــی در م ـــات تکمیل ـــه توضیح ـــن ارائ ضم
ــتفاده  ــرورت اسـ ــپورت بیولوژیـــک و ضـ پاسـ
از آن در کنتـــرل دوپینـــگ ورزش ایـــران، در 
ـــری آن  ـــه کارگی ـــرای ب ـــرایط الزم ب ـــورد ش م

نیـــز توضیـــح داد.

شیوع روش های ارتکاب به دوپینگ
ـــای  ـــیوع روش ه ـــه ش ـــاره ای ب ـــدا اش وی ابت
ـــگ داشـــت  ـــه دوپین ـــکاب ب ـــرای ارت ـــف ب مختل
ـــگ  ـــته دوپین ـــال های گذش ـــی س ـــت: ط و گف
ــیاری  ــه آن در بسـ ــکاب بـ ــای ارتـ و روش هـ
ـــت  ـــی گرف ـــه ورزش پیش ـــوِد مقول ـــوارد از خ م
ــه  ــی بـ ــا و روش هایـ ــزم هـ ــه مکانیـ طوریکـ
ـــرای  ـــم ب ـــروزا ه ـــواد نی ـــتفاده از م ـــر از اس غی
ـــگ  ـــد. دوپین ـــه می ش ـــه کار گرفت ـــگ ب دوپین
ـــز  ـــی لن ـــدازان از نوع ـــتفاده تیران ـــا اس ـــی ی خون

ـــود. ـــوارد ب ـــن م ـــه ای از جمل

دلیل کنترل دوپینگ ورزشکاران 

خارج از مسابقه
ـــی  ـــکی ورزش ـــیون پزش ـــت فدراس سرپرس
ــه  ــود کـ ــل بـ ــن دلیـ ــه همیـ ــه داد: بـ ادامـ
ـــگ )وادا(  ـــا دوپین ـــارزه ب ـــی مب ـــس جهان آژان
ـــارج  ـــی خ ـــکاران حت ـــگ ورزش ـــرل دوپین کنت
از مســـابقه را در دســـتور کار قـــرار داد بـــه 
ـــاً  ـــد بعض ـــات ش ـــا اثب ـــن ادع ـــه ای ـــوص ک خص
ورزشـــکاران بیـــش از یـــک بـــار اقـــدام بـــه 
ــق  ــا تزریـ ــه بـ ــد. طوریکـ دوپینـــگ می کننـ
خـــون، بـــه تدریـــج میـــزان گلبـــول قرمـــز 
پیـــدا  افزایـــش  خون شـــان  غلظـــت  و 
ـــاب  ـــه حس ـــگ ب ـــی دوپین ـــه نوع ـــرد ک می ک

می آیـــد.
ـــه  ـــزود: اینگون ـــورد اف ـــن م ـــان در ای خلیلی
شـــد کـــه کنتـــرل دوپینـــگ ورزشـــکاران در 
ـــی متفـــاوت جـــزو محورهـــای  بازه هـــای زمان
کاری »وادا« قـــرار گرفـــت. البتـــه آنچـــه 
بـــرای انجـــام ایـــن اقـــدام الزم بـــود در 
ـــی  ـــی و مکان ـــات زمان ـــتن اطاع ـــار داش اختی
از ورزشـــکاران بـــود. بدیـــن ترتیـــب برخـــی 
ـــدند  ـــزم ش ـــر »وادا« مل ـــورد نظ ـــکاران م ورزش
بـــه اینکـــه اینگونـــه اطاعـــات را در اختیـــار 
ـــر  ـــد و ه ـــرار دهن ـــی ق ـــن الملل ـــاد بی ـــن نه ای
ــاع  ــز اطـ ــورد آن را نیـ ــر در مـ ــه تغییـ گونـ

رســـانی کننـــد.

صدور پاسپورت بیولوژیک برای 
ورزشکاران نخبه ایران

ـــری  ـــکل گی ـــه ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
پاســـپورت بیولوژیـــک اینگونـــه آغـــاز شـــد، 
گفـــت: حـــاال ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا 
ـــپورت  ـــران قصـــد دارد پاس ـــادو( ای ـــگ )ن دوپین
بیولوژیـــک را بـــرای ورزشـــکاران داخلـــی 
تهیـــه کنـــد و اینگونـــه فرآینـــد کنتـــرل 
ـــال  ـــر دنب ـــدی ت ـــر و ج ـــگ را قانونمندت دوپین
کنـــد تـــا شـــاید درصـــد ارتـــکاب بـــه ایـــن 
ـــاً در  ـــه صرف ـــن برنام ـــود. ای ـــر ش ـــده کمت پدی
مـــورد ورزشـــکاران نخبـــه و مـــورد »نـــادو« 

اجـــرا می شـــود.
ــی  ــورد چگونگـ ــان در مـ ــرزاد خلیلیـ مهـ
ـــتفاده از  ـــا اس ـــکاران ب ـــگ ورزش ـــرل دوپین کنت
ـــه  ـــی ارائ ـــم توضیحات ـــک ه ـــپورت بیولوژی پاس

ـــرد. ک

استفاده از تست خون در پاسپورت 
بیولوژیک

سرپرســـت فدراســـیون پزشـــکی تصریـــح 
ــگ بـــا اســـتفاده از  ــرل دوپینـ ــرد: کنتـ کـ
ــت  ــورت تسـ ــه صـ ــک بـ ــپورت بیولوژیـ پاسـ
خونـــی متوالـــی انجـــام می شـــود. بنابرایـــن 
در ایـــن شـــیوه فقـــط از تســـت خـــون 

ــد. ــد شـ ــتفاده خواهـ اسـ

محرومیت ورزشکار بدون کشف ماده 
نیروزا

ـــری  ـــه گی ـــادو، نمون ـــرکل ن ـــه دبی ـــه گفت ب

ـــا اســـتفاده از پاســـپورت  ـــرل دوپینـــگ ب و کنت
بیولوژیـــک اینگونـــه اســـت کـــه بـــا انجـــام 
ــن«،  ــت »هموگلوبیـ ــون، غلظـ ــش خـ آزمایـ
لوســـیت«  »رتیکـــو  و  »هماتوکریـــت« 
ــن  ــود. ایـ ــارت می شـ ــری و چـ ــدازه گیـ انـ
نمونه هـــا در نوبت هـــای مختلـــف مـــورد 
بررســـی و مقایســـه قـــرار می گیرنـــد. در 
صورتیکـــه تغییـــرات ســـوپر فیزیولـــوژی 
خـــارج از محـــدوده فیزیولوژیـــک دیـــده 
ــاده  ــه مـ ــود کـ ــدس زده می شـ ــود، حـ شـ
نیـــروزا اســـتفاده شـــده اســـت. بـــه همیـــن 
ــتقیم و بـــدون  دلیـــل بـــه صـــورت غیرمسـ
ـــکار  ـــه، ورزش ـــا داروی ممنوع ـــاده ی ـــف م کش

می شـــود. محـــروم 
یـــادآوری  بـــا  همچنیـــن  خلیلیـــان 
اســـتفاده از تســـت خـــون در پاســـپورت 
بیولوژیـــک در مـــورد چگونگـــی محـــرض 
ادرار  نمونـــه  در  ورزشـــکار  دوپینـــگ 
ادرار  نمونـــه  در  داد:  توضیـــح  اینگونـــه 
ـــارت  ـــری و چ ـــدازه گی ـــتروئید ان ـــت اس غلظ
ــره شـــده  ــای ذخیـ ــود. ایـــن نمونه هـ می شـ
در نوبت هـــای مختلـــف مقایســـه شـــده و در 
ـــدوده  ـــارج از مح ـــر خ ـــاهده تغیی ـــورت مش ص
ــکار از داروی  ــتفاده ورزشـ ــک، اسـ فیزیولوژیـ
ممنوعـــه محتمـــل می شـــود و بـــه همیـــن 

ــد. ــد شـ ــروم خواهـ ــل وی محـ دلیـ

فعال شدن پاسپورت بیولوژیک 
ورزشکاران ایرانی در گرو همکاری با 

قطری ها
ــی  ــکی ورزشـ ــیون پزشـ ــس فدراسـ رئیـ
ــری  ــه کارگیـ ــرد: بـ ــد کـ ــن تاکیـ همچنیـ
فعـــال کـــردن  و  بیولوژیـــک  پاســـپورت 
آزمایشـــگاه  بـــا  همـــکاری  مســـتلزم 
ــن  ــازه چنیـ ــران اجـ ــت. ایـ ــه اسـ آکرودیتـ
برنامـــه ای  در  بنابرایـــن  نـــدارد.  را  کاری 
آزمایشـــگاه  بـــا  بـــرای همـــکاری  کـــه 
قطـــر داریـــم ایـــن مســـئله را هـــم لحـــاظ 
کـــرده ایـــم. بعـــد از انعقـــاد قـــرارداد و 
آغـــاز همـــکاری باقطـــری هـــا، پاســـپورت 
بیولوژیـــک و صـــدور آن بـــرای ورزشـــکاران 

می کنیـــم. آغـــاز  را  نخبـــه 

اعتراض نابه جای پرسپولیسی ها

باقری: 

جلود قول داد تا ۶ سهمیه به وزنه برداری بانوان ایران بدهد

کنترل دوپینگ »نخبه« های ورزش ایران با »پاسپورت بیولوژیک«
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پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر پرس

توانمندی در دانایی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانایی اند.
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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران

عملکرد دانشگاه مراغه در یک نگاه

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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اوقات شرعی شهر تهران


